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TUFUAB 2011 YILI 1’NCİ OLAĞAN KONSEY TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 
 

Toplantı Tarihi  : 03 Şubat 1995 
Toplantı Yeri              : Harita Genel Komutanlığı 
 
Konsey Tarafından Alınan Kararlar 
 

1. Türkiye Ulusal Jeodezik-Jeodinamik GPS Programı kapsamında MIT/ABD. 
IFAG/FAC. ETHZ/İsviçre ile sürdürülmekte olan çalışmaların yararları nedeniyle 
devamına. 

2. TUFUAB bünyesinde TÜBİTAK/MAM ile sürdürülmekte olan uçaklara takılı 
algılayıcılarla Uzaktan Algılama Projesinin sağlayacağı yararlar dikkate alınarak 
desteklenmesine. 

3. Türk Haritacılığının 100’üncü Yıl Kutlamaları kapsamında; 
a. Kutlamalar sırasında mesleğe emeği geçenlere birer şilt takdim edilmesi, bu 

konuda konsey üyelerinin tekliflerini en geç 25 Şubat 1995 tarihine kadar yazılı 
olarak TUJJB Başkanlığına bildirmelerine, 

b. Genç bililm adamlarını teşvik etmek üzere bir ödül sistemi getirilmesi, bu ödülün 
maddi veya kaynak bulunamadığı takdirde manevi değeri olan bir vasıta ile 
gerçekleştirilmesi; bu konudaki varsa önerilerin de 25 Şubat 1995 tarihine kadar 
gönderilmesine, 

c. TUJJB ve TUFUAB’a finansman kaynağı bulmak üzere; yapılabilecek işlemlerin 
araştırılması ve gerekiyorsa yönetmelik değişikliğine gitmek üzere ihtiyaç 
duyulacak çalışmaların yapılması amacıyla, Rüçhan YILMAZ, Doğan ÖZAYDIN, 
Ömür DEMİRKOL, Emin AYHAN’ dan oluşan üyelerin görevlendirilmesine. 

ç.   Billimsel kongrelerle ilgili olarak; 
   -   Bildirilerin on sayfayı geçmemesine, 
   -   Organizasyon Komitesine ulaşan tüm bildirilerin sözlü olarak sunulmasına. 
   -   Sunulan bildirilerin tümünün basılmasına,  
   - Hazırlanan taslak program, program kapsamında düzenlenecek oturumların                       
başkan ve başkan yardımcıları ile oturum adları konusundaki görüşlerin ilgili 
komisyonlarca incelenerek en geç 25 Şubat 1995 tarihine kadar TUJJB Başkanlığına      
gönderilmesine,   
d.   2 Mayıs 1995 tarihinde 14.00-17.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek olan Türk        
haritacılığının Dünü, Bugünü, Yarını konulu panele Prof.Dr.Ahmet AKSOY’un 
başkanlık etmesine. 
e. 100’ üncü yıl çalışmalarının ilgili Kamu Kurum ve Kuruluşlarının daha yoğun 
katkılarıyla sürdürülmesine, bu konudaki girişimlerin yalnızca Temsilci Kurum 
Başkanlığınca değil ilgili Kurum ve Üniversitelerce de yapılmasına. 
g. 100’ üncü yıl kutlamaları ve bilimsel etkinliklerle ilgili ilgili faaliyetlere yazılı ve 
görsel basın yayın organlarında yer verilmesine, 
h.  100’ üncü yıl anısına hazırlanan çantanın içerisine ilgili Kamu Kurum ve 
Kuruluşlarının tanıtıcı broşürlerinin konulmasına. 
4. Temmuz 1995’ te ABD’ de yapılacak Uluslararası Jeodezi-Jeofizik Birliği Toplantısı 
ile ilgili olarak;  
a. 1994 yılı konsey kararlarında 31 Mart 1995’ e kadar gönderilmesi istenen ulusal 
raporların zamanında hazırlanarak Temsilci urum Başkanlığına gönderilmesi 
konusunun ilgili makamlara yeniden hatırlatılmasına. 
b. Ülkemizin IUGG’ nin XXI Genel Kurul Toplantısı sırasında etkin biçimde temsili 
birlik ve komisyon  toplantılarına katılım amaçlarıyla, ülkemizin içerisinde bulunduğu 
sıkıntılar dikkate alınarak; dört yılda bir yapılan bu toplantıya başta bildirili katılmak 
isteyen üyelerimiz olmak üzere mümkün olduğu takdirde Komisyon Başkan ve 
Üniversite komisyonlarının sorumluluğunda yürütüldüğü Kamu Kurum ve Kuruluşları 
ile Üniversite temsilcilerini gönderen üniversitelere tavsiye edilmesine, 
 Oy birliği ile karar verilmiştir. 


