XXI’inci

ISPRS

Kongresi

03-11

Temmuz

2008

tarihleri

arasında

Pekin/ÇİN’de

gerçekleştirilmiştir.

XXI’ inci ISPRS kongresi 03 Temmuz 2008 günü açılış seremonisi ile başlamıştır. Kongre;
1280’i Çin’den, 1516’sı Çin dışındaki ülkelerden olmak üzere toplam 2796 kişinin katılımıyla
gerçekleştirilmiştir. Türkiye, çeşitli kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelerden 79 kişinin
katılımıyla, Çin, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’nın ardından en çok katılımın
gerçekleştiği 4’üncü ülke olmuştur.
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Kongre; Bilimsel Program ve Sergi faaliyetleri şeklinde icra edilmiştir. 04 Temmuz-11
Temmuz 2008 tarihleri arasında icra edilen Bilimsel Program Özel Teknik Oturumlar ve
Teknik Oturumlar şeklinde gerçekleştirilmiştir. Söz konusu oturumlarda, fotogrametri, uzaktan
algılama ve mekânsal veri konularında 655 adet bilimsel bildiri sözel olarak sunulmuştur.

Poster

oturumlarında

ise

729

adet

bilimsel

bildirinin

poster

şeklinde

sunumu

gerçekleştirilmiştir. Poster oturumlarında Harita Genel Komutanlığı personeli tarafından
hazırlanan 5 adet bildiriye ait poster sunumları başarıyla gerçekleştirilmiştir.

07 Temmuz-10 Temmuz 2008 tarihleri arasında icra edilen sergi faaliyetleri kapsamında;
fotogrametri, uzaktan algılama, mekânsal veri ve coğrafi bilgi sistemleriyle ilgili faaliyet
gösteren 95 adet ticari kuruluş ve ISPRS üyesi ülkelerin kâr amacı gütmeyen bilimsel
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kuruluşları ile üniversitelerinin çalışmaları sergilenmiştir. Bu kapsamda; ağırlıklı olarak Harita
Genel Komutanlığı ve TUFUAB üyesi diğer kurumların faaliyetlerini yansıtan bir TUFUAB
standı oluşturulmuş ve bu stant içerisinde fotogrametri, uzaktan algılama ve mekânsal veri
alanlarında ülkemizde gerçekleştirilen projeler ve faaliyetler hakkında bilgiler vermek üzere
hazırlanan

posterler

sunulmuştur.

Sergi

süresince

Müh.Alb.H.Hakan

MARAŞ

ve

Müh.Bnb.Oktay EKER tarafından projeler ve faaliyetler hakkında etkileşimli olarak bilgiler
verilmiş ve ziyaretçiler tarafından sorulan sorular cevaplandırılmıştır.

Bilimsel Program kapsamında icra edilen Genel Kurul Toplantıları, kongre boyunca 4 ayrı
günde düzenlenmiştir. Toplantıya Türkiye adına delege olarak Tümg.Sabri DEMİREZEN ve
danışman olarak Prof.Dr.Gönül TOZ ile Müh.Alb.Kadri PAMUKOĞLU katılmıştır.
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Genel Kurul toplantılarında aşağıdaki gündem maddeleri görüşülmüştür:
a. XXII’nci ISPRS kongresinin 2012 yılı Eylül ayında Avustralya’nın Melbourne kentinde
düzenlenmesine karar verilmiştir.

b. ISPRS konseyi ve teknik komisyon başkanlarınca çalışma dönemleri içerisinde
gerçekleştirilen faaliyetler rapor şeklinde genel kurul üyelerine sunulmuştur.
c. Teknik komisyonların başkanları ve yeni dönem için ISPRS konsey üyeleri (ISPRS
Başkanı, Genel Sekreter, Kongre Direktörü, 1 ve 2’nci Başkan Yardımcıları ile Sayman)
seçimleri gerçekleştirilmiştir.

ç. TUFUAB tarafından, Türkiye adına 2008-2012 dönemi için ISPRS Başkanlığına 2007
yılı içerisinde aday gösterilen

Prof.Dr.Orhan ALTAN, ISPRS’nin yeni başkanı olarak

seçilmiştir.
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Kongre; 11 Temmuz 2008 günü, Kongre Direktörünün kongrenin icrası hakkında raporlarını
sunduğu, ISPRS başkanlığının devir tesliminin gerçekleştirildiği ve ISPRS bayrağının XXII’nci
kongreyi düzenleyecek olan Avustralya temsilcisine teslim edildiği kapanış seremonisiyle son
bulmuştur.
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