TASNİF DIŞI
TUFUAB 2007 YILI 1’NCİ OLAĞAN KONSEY TOPLANTISI SONUÇ RAPORU
Toplantı Tarihi
Toplantı Yeri

: 04 Haziran 2007
: İTÜ Maçka Yerleşkesi

Konsey Tarafından Alınan Kararlar
a. TUFUAB Komisyonlarınca, kendi çalışma alanları ile ilgili olarak bundan sonraki Yıllık
Olağan Konsey Toplantılarında Komisyon raporlarının özet olarak sunulmasına,
b. 03-11 Temmuz 2008 tarihleri arasında Pekin/Çin’de düzenlenecek olan ISPRS
Kongresinde sunulmak üzere, ülkemizdeki fotogrametri, uzaktan algılama ve mekânsal veri
konularında gerçekleştirilen çalışmaları içeren Ulusal Rapor’un hazırlanabilmesi amacıyla,
ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerin, TUFUAB Komisyonlarının çalışma
alanlarına giren konularla ilgili bilimsel çalışmaların Komisyon Başkanlıklarına e-posta
yoluyla gönderilmesini talep eden bir yazının TUFUAB Temsilci Kurum Başkanlığınca ilgili
birimlere yazılmasına,
c. ISPRS’ye gönderilecek Ulusal Rapor özetlerinin son gönderme tarihi olan 30 Ekim
2007’ye kadar hazırlanabilmesi amacıyla, ilgili kurum, kuruluş ve üniversiteler tarafından
gönderilecek olan bilimsel çalışmaların Komisyon Başkanlarınca bir araya getirilerek
Komisyon Raporu haline getirilmesine; bu raporlardan yararlanarak Ulusal Rapor’un
zamanında hazırlanabilmesi için 01 Ekim 2007 tarihinde 2007 yılı 2’nci Olağan Konsey
Toplantısının düzenlenmesine ve Komisyon Başkanlarınca hazırlanacak raporların toplantı
tarihinden en az 1 ay öncesinde Temsilci Kurum Başkanlığına gönderilmesine,
ç. “Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Alanında Terminoloji Birliğinin Sağlanması”
konusunda yeni bir çalışmanın yapılmasına ve bu çalışmanın Prof.Dr.Cankut ÖRMECİ’nin
Üniversite Temsilcisi olduğu VII’nci Komisyonun sorumluluğunda gerçekleştirilmesine,
d. Söz konusu çalışmanın daha öncekilerin bir tekrarı olmaması ve bilimsel içerikli
olması için Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ)’nce gerçekleştirilen benzer bir çalışmada olduğu
gibi, dil bilim uzmanlarından da faydalanılmasına ve bu amaçla, Prof.Dr.Ayhan ALKIŞ ve
Prof.Dr.Zübeyde ALKIŞ tarafından izlenmesi en uygun metodolojiyi belirlemek için bir ön
araştırma yapılmasına ve bu araştırma sonuçlarının TUFUAB 2007 yılı 2’nci Olağan Konsey
Toplantısında takdim edilmesine,
e. 2009 yılında düzenlenecek olan TUFUAB V’inci Teknik Sempozyumunun, Maden
Tetkik Arama Enstitüsü (MTA) Genel Müdürlüğü’nün talebi üzerine, söz konusu kurum
koordinatörlüğünde Ankara’da düzenlenmesine, sempozyum tarihinin ise 2’nci Olağan
Konsey Toplantısında belirlenmesine,
f. 2004–2008 döneminde ISPRS Genel Sekreterliği görevini başarıyla yürüten
Prof.Dr.Orhan ALTAN’ın, TUFUAB tarafından 2008–2012 döneminde ISPRS Başkanlığına
aday olarak gösterilmesine ve bu adaylığın resmî bir yazıyla ISPRS Başkanı Prof.Dr.Ian
DOWMAN’a iletilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.
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