TASNİF DIŞI
TUFUAB 2007 YILI 2’NCİ OLAĞAN KONSEY TOPLANTISI SONUÇ RAPORU
Toplantı Tarihi
Toplantı Yeri

: 01 Ekim 2007
: Harita Genel Komutanlığı

Konsey Tarafından Alınan Kararlar
a.
Prof.Dr. Orhan ALTAN tarafından "Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama
Birliği (International Society for Photogrammetry and Remote Sensing-ISPRS)'ne şeref üyesi
teklif edilmesi" konusunun gündeme eklenmesi teklif edilmiş ve söz konusu teklif ile birlikte EKA'da verilen gündem maddelerinin görüşülmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
b.
Dr.Müh.Alb.H.Hakan MARAŞ tarafından; Doç.Dr.Gürcan BÜYÜKSALIH'in
Zonguldak Karaelmas Üniversitesi (ZKÜ) öğretim üyeliği görevinden istifa ederek ayrılması
nedeniyle boşalan Vl'ncı Komisyon Üniversite Temsilcisinin henüz belirlenmediğini
bildirilmiştir.
c.
Dr.Müh.Aib .H.Hakan MARAŞ tarafından ISPRS 2008 Kongresi'ne gönderilecek
Ulusal Rapor'un hazırlanmasına ilişkin taslak çalışma takvimi sunulmuştur. Konu ile ilgili olarak
Prof.Dr.Orhan ALTAN, "Eksik Bilgilerin Derlenmesi" faaliyeti için taslak çalışma takviminde 21
Ekim 2007-31 Aralık 2007 olarak önerilen tarihin 21 Ekim 2007-20 Ocak 2008 olarak
değiştirilmesini, yapılan hazırlıkların gözden geçirilmesi için 2008 yılı Ocak ayında ara toplantı
şeklinde bir Konsey toplantısının yapılmasını ve 2008 yılı 1'inci TUFUAB Konsey Olağan
Toplantısının Ulusal Rapor'a son şeklinin verilmesi maksadıyla 25 Mart 2008 tarihinde İstanbul
Teknik Üniversitesi {ITÜ)'nde yapılmasını talep etmiştir .
ç.
Söz konusu öneri ile ilgili diğer Konsey üyelerinin görüş ve önerileri alınmış,
Tümgeneral Sabri DEMIREZEN tarafından oylamaya sunulmuş ve Konsey üyelerinin oybirliği
ile kabul edilmiştir. Bu doğrultuda 2008 yılı Ocak ayı içerisinde TUFUAB Konseyi ara
toplantısının düzenlenmesi, toplantıda görüşülen konuların ve oluşturulan taslak Ulusal
Raporun tüm Konsey üyelerine gönderilmesi kararlaştırılmıştır. 25 Mart 2008 tarihinde ise
2008 yılı 1'inci TUFUAB Konsey Olağan Toplantısının yapılmasına ve Nisan ayı sonunda
Ulusal Raporun hazır hale getirilmesine ve toplantı saatinin daha sonra belirlenerek Konsey
üyelerine duyurulmasına karar verilmiştir.
d.
"Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Alanında Terminoloji Birliğinin Sağlanması"
konusunda izlenecek metodoloji ile ilgili Müh.Yb.Ö.Tuncer ÖZERBIL Harita Genel
Komutanlığının teklifini sunmuştur. Söz konusu teklif doğrultusunda, Harita Genel Komutanlığı
tarafından hazırlanan ve 2003 yılında yayımlanmış olan Haritacılık Terimleri Sözlüğü (Türkçeİngilizce)'nde yer alan sözcüklerin ilgili kurumlara gönderilmesine ve ilgili kurumlardan gerek
kendilerine gelen sözcüklerin karşılıklarının gerekse listeye eklenmesini istedikleri sözcüklerin
talep edilmesine karar verilmiştir.
e.
"Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Alanında Terminoloji Birliğinin Sağlanması"
konusunda Prof.Dr.Zübeyde ALKIŞ Yıldız Teknik Üniversitesi tarafından hazırlanan bir
sözlükte izlenen metodolojiyi açıklamış ve sözlük çalışmaları yapılırken Türk Dil Kurumu ile
koordineli çalışılmasının yararlı olacağını bildirmiştir . Aynı konu ile ilgili, Prof.Dr.Cankut
ÖRMECI, ITÜ'de devam eden çalışmaları; Prof.Dr.Can AYDAY ise Anadolu Üniversitesi'nde
yapılan eski tarihli çalışmaları anlatmıştır. Tapu Kadastro Genel Müdürlüğü'nden Sedat
BAKICI, hazırlanacak sözlükte yer alacak sözcüklerden, yasalardaki ve yasal altyapıdaki
karşılıkları farklı olanların, yasalarda ve yasal altyapıdaki karşılıklarının da ayraç içerisinde
sözlükte yer almasının yararlı olacağını bildirmiştir. Prof.Dr.Gönül TOZ, birden fazla kullanım
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şekli bulunan sözcüklerden hangisinin sözlükte yer alacağına karar verilirken, en çok kullanılan
sözcüğün en doğru sözcük olamayabileceği olasılığının da göz önünde bulundurulmasını talep
etmiştir .
f.
2009 yılında, Maden Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) koordinatörlüğünde Ankara'da
düzenlenecek olan TUFUAB V. Teknik Sempozyumunun düzenleme tarihinin belirlenebilmesi
amacıyla MTA toplantı salonunun 2009 yılı taslak doluluk durumu incelenmiştir. Bu doğrultuda
2009 yılı TUFUAB V. Teknik Sempozyumunun Ocak ayının son haftasında ya da Haziran
ayının ilk yarısında düzenlenebileceği Dr.Bekir Taner SAN tarafından ifade edilmiş, kesin
tarihin bir sonraki toplantıda belirlenmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
g.
Prof.Dr.Orhan ALTAN, TUFUAB tarafından Prof. John TRINDER 'ın ISPRS'ye
şeref üyesi olarak teklif edilmesini önermiştir. Söz konusu öneri ile ilgili olarak diğer Konsey
üyelerinin olumlu görüşleri alınmış ve öneri oybirliği ile kabul edilmiştir.
ğ.
Prof.Dr.Orhan ALTAN tarafından, ISPRS faaliyetlerinin yürütülmesi amacıyla
kurulan ve altı kişiden oluşan ISPRS Konseyi faaliyetleri hakkında bilgi verilmiştir. Bu
kapsamda; ISPRS Başkanı, Genel Sekreteri, Kongre Direktörü, 1'inci ve 2'inci Başkan
Yardımcıları ile Sayman'ından oluşan söz konusu Konsey'in, ISPRS faaliyetlerini düzenlemek
amacıyla değişik ülkelerde toplantılar yaptığı ve bu toplantılardan birini de 08-09 Aralık 2007
tarihlerinde Istanbul'da düzenleyeceği bilgisi verilmiştir. Söz konusu ISPRS Konsey üyelerine
ve TUFUAB Konsey üyelerine TUFUAB tarafından 08 Aralık 2007 tarihinde bir akşam yemeği
verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
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