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ULUSLAR ARASI FOTOGRAMETRİ VE UZAKTAN ALGILAMA BİRLİĞİ (ISPRS)’NİN 
XX NCİ  KONGRESİ 2004 YILINDA TÜRKİYE’DE YAPILACAK 

 
            Mustafa ÖNDER 
            
ÖZET 
 

Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS) 1910 yılında kurulmuş ve 
bugün için 108 ülkenin üye olduğu bir organizasyondur. 
 

Türkiye bu organizasyona 1928 yılında üye olmuş ve ülke boyutundaki faaliyetlerini 
Türkiye Ulusal Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB) marifetiyle 
yürütmektedir. TUFUAB Yönetmeliği gereği, ülkemizi ISPRS nezdinde temsil yetkisi Harita 
Genel Komutanlığına verilmiş olup, Temsilci Kurum Başkanlığı ve Sekreterya hizmetleri de 
bu Komutanlıkça sürdürülmektedir. 
 

ISPRS her dört yılda bir yaklaşık 3000-3500 kişinin katıldığı Genel Kongreler 
düzenlemekte ve bunlardan XIX ncusu 16-23 Temmuz 2000 tarihleri arasında 
Amsterdam/HOLLANDA’da yapılmış bulunmaktadır. Bu kongre sırasında XX nci Genel 
Kongre’nin hangi ülkede yapılacağına da seçim ile karar verilmiştir. Türkiye İspanya ve Çin 
Halk Cumhuriyeti ile birlikte aday ülke durumunda ve TUFUAB bünyesinde oluşturulan bir 
Organizasyon Komitesi vasıtası ile yaklaşık 3 yıldır faaliyetlerini sürdürmüştür. Sonuçta 
yapılan oylamada Türkiye, diğer iki ülkeyi büyük bir fark ile geride bırakarak ISPRS XX nci 
Kongresine İstanbul’da ev sahipliğini kazanmıştır. 
 

Bu yazıda; Türkiye’nin anılan Kongreye ev sahipliğin adaylık serüveninin kısa öyküsü 
çeşitli yönleri ile kaleme alınarak, kazanılan bu başarının gelecek nesillere aktarılması 
hedeflenmiştir. 
 
ABSTRACT 
 

International Society for Photogrammetry and Remote Sensing (ISPRS), was faunded in 
1910 and ISPRS is an organisation of 108 member countries. 
 

Turkey became a member of this organisation in 1928 and has been carrying out country 
activities by Turkish National Society for Photogrammetry and Remote Sensing (TUFUAB). 
According to the TUFUAB regulations, the authority to represent our country in ISPRS was 
given to General Command of  Mapping. And Representative Association chairmanship and 
Secretary service have been carried out by this command. 
 

ISPRS organizes General Congress by participation of nearly 3000-3500 people every 
four years. 19th of  these congresses was held in Amsterdam/HOLLAND between 16 and 23 
July 2000. During this congress it was decided that 20th of these congress would be held in 
which country by election. Turkey was a condidate for ISPRS as Spain and National Republic 
of China. Turkey has been carrying out its activities by a formed Organisation Committee for 
three years. As a result of voting,  Turkey won hostage for 20th Congress of ISPRS in İstanbul 
by making a great difference to the other two countries. 
 

In this paper by writing the short story of the adventure of candidacy of Turkey’s hostage 
for this congress from several directions, it was aimed to transfer this obtained success to the 
future generation. 
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1. ISPRS NEDİR ? 
 

ISPRS (Uluslar arası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği-International Society 
for Photogrammetry and Remote Sensing) 

 
Fotogrametri ve uzaktan algılama bilimi ve onun çok çeşitli alanlardaki uygulamalarına 

ilişkin gelişmelerde, uluslararası işbirliğini sağlamak amacı ile kurulmuş bir organizasyondur. 
 

Bu organizasyon, fotogrametri ve uzaktan algılamayı; çok çeşitli görüntü algılama 
sistemleri yardımıyla yeryüzüne, çevresine ve diğer fiziksel nesnelere ilişkin güvenilir 
bilgilerin elde edilmesi, işlenmesi, kaydı, ölçümü, analizi ve sunumunu içeren bir bilim, sanat 
ve teknoloji olarak tanımlamaktadır. 
 

ISPRS, yukarıda belirtilen amacını gerçekleştirici faaliyetler kapsamında her dört yılda 
bir, tüm çalışma konularını içeren genel kongreler düzenler. Bu kongreler içerisinde, bilimsel 
oturumlar, teknik geziler, teknolojik sergiler ve sosyal aktiviteler yer alır.  
 

Bünyesinde yedi adet teknik komisyon başkanlığı içeren ISPRS’de beş ayrı türde üyelik 
sözkonusudur. 
 
Bunlar;  

- Ulusal üyelik 
- Ortak üyelik  
- Bölgesel üyelik 
- Destekleyici üyelik 
- Onursal üyelik 

 
ISPRS Genel Kurul Toplantılarında alınan kararlarda oy verme hakkına sahip olan ve her 

üye ülkenin bir ulusal delege ile temsil edildiği ulusal üyelik koşulları, üye ülkelerin ulusal 
fotogrametri ve uzaktan algılama birliklerince yerine getirilir ve üyelik aidatları bu birlikler 
tarafından ödenir. Yıllık aidat miktarları, üyelik kategorilerine göre değişmekte olup, örneğin 
Türkiye ve Yunanistan’ın kategorisi iki, Amerika Birleşik Devletleri ve Almanya’nın ise 
sekizdir. Bu kategoriler, ülkenin fotogrametri ve uzaktan algılama konusundaki faaliyetlerine 
ve bu alanda çalışan personel sayısına göre belirlenmektedir. 
 

1910 yılında kurulan ve 1913 yılından itibaren her dört yılda bir genel kongre düzenleyen 
ISPRS’e Türkiye 1928 yılında üye olmuş olup, anılan kuruluşa günümüzde 108 ülke üye 
bulunmaktadır. Dünyanın çeşitli ülkelerinden yaklaşık olarak 3000-3500 kişinin katıldığı bu 
kongreler, gerek mesleki, teknolojik gelişmelerin ile bilimsel aktivitelerin sergilenmesi, 
gerekse ev sahibi ülkenin sosyal, kültürel ve turizm açılarından kendisini tüm dünyaya 
tanıtma olanağını sağlaması bakımından çok önemli görülen organizasyonlardır. 
 
2. TUFUAB NEDİR ? 
 

Türkiye; Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS)’nin 1926 
yılında Berlin' de yapılan II nci Kongresine ilk kez o zamanki Harita Genel Komutanı 
Mehmet Şevki Paşa ile katılmıştır. Daha sonra düzensiz zamanlarda bu toplantılara katılmış 
ve oy kullanmıştır. ISPRS'nin tüm faaliyetlerine daha etkin bir şekilde katılma gereği 
ülkemizde bir ulusal birliğin kurulmasını zorunlu duruma getirmiştir. Bakanlar Kurulunun, 
ilki 1974 yılında, ikincisi ise 2 ŞUBAT 1984 gün ve 84/7698 sayılı kararıyla, Türkiye Ulusal 
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Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (TUFUAB)  onaylanarak, bugünkü yönetmeliğine 
kavuşmuştur. 
 

TUFUAB, Uluslararası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS)'nin statüsü ve 
amaçlarına uygun bir biçimde; 
 
   a. Türkiye'de doğrudan ya da dolaylı olarak, fotogrametrik etkinliklerde bulunan resmi ve 
özel kurumlarla, kişiler arasında ortak çalışma düzenini ve fikir alışverişini sağlamak, 
 
   b. Türkiye' de fotogrametri eğitiminin ve uygulamasının tanıtımını, desteklenmesini ve 
gelişmesini sağlamak, bu tekniğin kullanım alanını genişleterek ulusal kalkınmamızda gereği 
kadar değerlendirilmesine çalışmak, bunun için araştırma ve geliştirme projesi hazırlamak, bu 
konudaki çalışmalara yardımcı olmak, 
 
   c. Uluslar arası Fotogrametri ve Uzaktan Algılama Birliği (ISPRS) ile ilişkileri düzenli, 
aktif ve ülke çıkarlarına uygun bir şekilde geliştirmek, 
 
   d. Fotogrametri ve uzaktan algılama konularındaki gelişmeleri izlemek, dış ülkelerle bilgi 
alışverişinde bulunmak ve bunları kurum ve kişilere aktarmak amacı ile kurulmuştur. 
 
   a. TUFUAB' ın  Kapsamı 
 
       TUFUAB aşağıdaki resmi ve özel kurumlarla özel ve tüzel kişileri kapsamına alır; 
 
       (1) Fotogrametri ve uzaktan algılama konularında öğretim, eğitim ve araştırma yapan 
üniversiteler, yüksek okullar ve diğer eğitim kuruluşları, 
 
       (2) Fotogrametri ve uzaktan algılama konularında uygulama, çalışma ve araştırma yapan 
kuruluşlar, 
       

(3) Fotogrametri ve uzaktan algılama yöntemi ile elde edilen her türlü dokümanı kullanan 
kişi ve kuruluşlar. 
 
    b. TUFUAB' ın  Kuruluşu 
 
        TUFUAB aşağıdaki organlardan kuruludur. 
 
        (1) Temsilci Kurum 
        (2) TUFUAB Sekreterliği 
        (3) TUFUAB Konseyi 
        (4) TUFUAB Genel Kurulu 
        (5) TUFUAB Teknik Komisyonları 
 

TUFUAB Teknik Komisyonları ISPRS'nin statü ve iç tüzüğüne uygun olarak yedi adet 
oluşturulmuştur. 
 

TUFUAB Temsilci Kurumu Harita Genel Komutanlığı olup, TUFUAB Sekreteri ve üç 
komisyon başkanlığı Harita Genel Komutanlığı personeli tarafından, dört komisyon 
başkanlığı ile komisyon üyeliği görevleri ise, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ile 
bünyesinde fotogrametri ve uzaktan algılama ana bilim dalı bulunan üniversitelerce yerine 
getirilmektedir. Anılan teknik komisyon başkanları ve bunların üniversite temsilcilerinin yanı 
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sıra TUFUAB Sekreterinden oluşan ve temsilci kurum sıfatı ile Harita Genel Komutanının 
başkanlık ettiği TUFUAB Konseyi, yılda en az bir kez toplanarak ulusal ve uluslar arası 
alanda fotogrametri ve uzaktan algılama konusu ile ilgili koordinasyon faaliyetlerini 
yürütmektedir. 
 
3. ADAYLIK KONUSUNUN GÜNDEME GELİŞİ 
 

TUFUAB’ın 16 Ocak 1998 tarihinde, o zamanki Harita Genel Komutanı Korgeneral 
Attila KURTARAN Başkanlığında yaptığı olağan konsey toplantısında, ISPRS’nin XX nci 
Genel Kongresine Türkiye’nin evsahipliği için aday olması konusu, TUFUAB Sekreterliğince 
gündeme alınarak tartışmaya açılmıştır. Konsey gündeminin yoğun olması ve kısıtlı süre 
içerisinde üyelerin farklı görüşleri dile getirmeleri üzerine, konunun önemi de gözönünde 
tutularak, sadece bu gündem maddesinin ele alınacağı ikinci bir konsey toplantısı yapılması 
görüşünde birleşilmiştir. 

 
TUFUAB’ın 18 HAZİRAN 1998 tarihinde Yıldız Teknik Üniversitesinde (İstanbul) 

gerçekleştirdiği 1998 yılı 2’nci Olağan Konsey Toplantısında; Türkiye’nin, 2004 yılında 
yapılacak ISPRS XX nci Kongresine ev sahipliği konusu, TUFUAB Sekreterliğince verilen 
ayrıntılı bir brifing  sonrası, çok boyutlu tartışılmış ve sonuçta aday olunmasına oy birliği ile 
karar verilmiştir. Türkiye’nin dışında, İspanya, Avustralya ve Çin Halk Cumhuriyeti de anılan 
kongreye ev sahipliği yapmak amacıyla adaylıklarını bildirmiş, daha sonra Avustralya 
adaylıktan çekildiğini beyan etmiştir. 
 
4. ÖNCEKİ ISPRS KONGRELERİNİN YER VE ZAMANLARI 
 

Daha önceki yıllarda gerçekleştirilen ISPRS Kongrelerinin yerleri tarih sırasına göre 
aşağıda sıralanmıştır. 
 
 
1. 1913 Avusturya     
2. 1926 Almanya     
3. 1930 İsviçre      
4. 1934 Fransa      
5. 1938 İtalya      
6. 1948 Hollanda     
7. 1952 Amerika Birleşik Devletleri   
8. 1956 İsveç      
9. 1960 İngiltere      
10. 1964 Portekiz 
11. 1968 İsviçre 
12. 1972 Kanada 
13. 1976 Finlandiya 
14. 1980 Almanya 
15. 1984 Brezilya 
16. 1988 Japonya 
17. 1992 Amerika Birleşik Devletleri 
18. 1996 Avusturya 
 

XIX ncu ISPRS Kongresi 16-23 Temmuz 2000 tarihleri arasında Hollanda 
(Amsterdam)’da yapılmıştır. 
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5. TÜRKİYE’NİN ADAY OLMA GEREKÇELERİ 
 
  a. Türkiye’de özellikle son yıllarda fotogrametri alanında, hem özel sektörde hem de kamu 
kurum ve kuruluşlarında çağdaş teknolojiyle çalışma ortamlarına geçilmiştir. 
    
  b. Fotogrametri ve uzaktan algılama alanında kamu ve eğitim kurumlarımızda ulusal ve 
uluslar arası seminer ve sempozyumlar düzenlenmesi yaygınlaşmıştır. Bunlara örnek olarak;  
 

- TUFUAB Uzaktan Algılama Semineri I (1989), II (1994) ve III (1997) 
- CERCO Genel Kurul Toplantısı (1993-H.G.K.) 
- NATO Güney Bölgesi Coğrafya Konferansı (1993-H.G.K.) 
- OEEPE Bilimsel ve Yürütme Komitesi Toplantıları (1994-H.G.K.) 
- CBS Sempozyumları (1994-K.T.Ü) 
- First Turkish German Joint Geodetic Days (1995-İ.T.Ü.) 
- Türk Haritacılığının 100.Yıl Kutlamaları (1995-H.G.K.) 
- Avrupa Referans Birliği (EUREF) Toplantısı (1996-H.G.K.) 
- Second Turkish German Joint Geodetic Days (1997-T.U.Berlin) 
- Digital Photogrammetry Symposium (1998-İ.T.Ü) 
- Third Turkish German Joint Geodetic Days (1999-İ.T.Ü.) 

 
verilebilir. 
 
  c. Bilimsel ve teknik ağırlıklı bu toplantıların düzenlenmesi, bilimsel ve yönetimsel 
kadroların varlığının bir göstergesidir. 
 
  d. Adaylık düşüncesinin dile getirildiği çeşitli uluslar arası toplantılarda, yabancı katılımcılar 
konuya son derece sıcak yaklaşmış ve destek sözü vermiştir. 
 
  e. Son yıllarda ISPRS’in hazırladığı bilimsel projelere önemli ölçüde katılımlar başlamış ve 
devam etmektedir. Bu bağlamda, Türkiye olarak son beş yıl içerisinde üç proje tamamlanarak 
rapor haline getirilmiş ve sunulmuştur. Halen dört proje sürdürülmekte olup, iki yeni projeye 
de katılmak amacıyla girişimde bulunulmuştur. 
 
  f. 1999 yılında Avrupa’da yapılan ISPRS Bölge Teşkilatı (OEEPE) Toplantısında, Belçika 
ve İsviçre ile birlikte “Coğrafi Verilerde Kalite Yönetimi” konusunda sunulan uluslar arası 
proje önerileri arasında, Türkiye’nin önerisi oybirliği ile kabul edilmiş ve konuya ilişkin 
çalışma grubu başkanlığına Türkiye getirilmiştir. 
 
6. ADAYLIK KONUSUNDAKİ GELİŞMELER 
 
   a. TUFUAB Konseyince alınan karar doğrultusunda Milli Savunma Bakanlığının da oluru 
alınarak; Türkiye’nin bu konudaki niyetini açıklayan bir mektup, Harita Genel 
Komutanlığınca ISPRS Başkanı’na gönderilmiş ve konuya ilişkin ayrıntılı açıklamalar içeren 
bir cevap alınmıştır. Sözkonusu mektupta yer alan önemli noktalar aşağıda özetlenmiştir. 
 

- Türkiye’nin adaylık düşüncesi memnuniyetle karşılanmaktadır. 
- Evsahipliği için resmi başvuruların 2000 yılı Şubat ayı sonuna kadar yapılması 

gereklidir. 
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- Bu başvuruda; kongre için planlanan olanaklar, kongre hazırlığı ve organizasyonu 
için düşünülen finans yöntemi ve 2000-2004 periyodunda ISPRS Konseyi’nin bir 
üyesi olarak görev yapacak bir Kongre Direktörü önerisi yer almalıdır. 

- Altı kişiden oluşan ISPRS Konsey Üyelerince aday ülkeler ziyaret edilerek, 
organizasyonlar ve yapılan çalışmaların uygunluğu konusunda önerilerde 
bulunulması bir gelenektir. Bu kapsamda 1999 sonbaharındaki Konsey 
toplantısının Türkiye’de yapılması konusunda bir öneride bulunulabilir.  

- Seçilen ülke, kongre organizasyonunun tüm finansal sorumluluğunu üstlenecektir. 
ISPRS bu amaçla her hangi bir fon ayırmaz. Çeşitli farklılıklara rağmen, genellikle 
kongre giderlerinin 1/3’ü katılımcıların bireysel kayıt ücretlerinden, 1/3’ü firma 
sergilerinden ve diğer 1/3’ü de hükümet sübvansiyonu ile karşılanmakta ve toplam 
maliyet yaklaşık 3,5 milyon İsviçre Frangı’nı bulmaktadır. 

- Kongrenin düzenli geçmesi için aşağıdaki olanakların sağlanması gerekmektedir; 
 

(1) Toplantı merkezine toplu taşım ile ulaşılacak mesafede olmak üzere, yaklaşık 2000 
kişi için otel ve restoran olanakları, 

 
(2) Açılış töreni ve oturumların gerçekleştirileceği ve topluluğun resmi dillerinde 

simültane çeviri olanağı bulunan 2000 kişilik büyük bir salon, 
 
(3) Teknik oturumların yapılacağı her biri yaklaşık 500 kişilik en az iki toplantı salonu 

ve bu salonlarda da simültane tercüme olanakları, 
 
(4) Teknik komisyon toplantıları için simültane tercüme olanaklarına sahip 200-300 

kişilik bir toplantı salonu, 
 
(5) Simültane tercüme gerekmeksizin, daha küçük boyutlarda toplantı odaları (diğer 

teknik komisyon toplantıları için), 
 
(6) Yedi teknik komisyon başkanı ve sekreteri için küçük çalışma odaları, 
 
(7) ISPRS Yönetim Kurulu çalışmaları için küçük ofis ya da toplantı odaları, Başkan 

ve Genel Sekreter için daktilo, fax, fotokopi vb. olanaklar, 
 
(8) Ticari firma sergileri için yaklaşık 3000 m2 lik salon, 
 
(9) Poster oturumları ve bilimsel sergiler için 1000 m2 lik sergi salonu.  

 
  b. Söz konusu toplantının Türkiye’ye alınması için gerekli hazırlıkların, bir profesyonel 
turizm ve organizasyon firması aracılığıyla yapılmasının uygun olacağı düşüncesiyle, Harita 
Genel Komutanlığı tarafından Türkiye’deki oniki önemli firma ile temasa geçilmiş ve sonuçta 
Magister Turizm A.Ş. ile birlikte çalışma kararı verilmiştir. 
 
  c. 11 Aralık 1998 tarihinde yapılan TUFUAB Olağan Konsey Toplantısında; başkanlığını 
Prof.Dr. Orhan ALTAN (İTÜ)’ın, sekreterya faaliyetlerini Harita Genel Komutanlığının 
yürüttüğü, HGK.’lığından dört, İTÜ’den iki ve Magister Turizm A.Ş.’den üç olmak üzere, 
toplam dokuz kişiden oluşan bir Organizasyon Komitesi (KD 2004) kurulmasına oybirliği ile 
karar verilmiştir. 
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  d. Kongre yerinin İstanbul Lütfü Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı, zamanının da 
Temmuz ayı içerisinde ve 8-10 gün süreli olmasının uygun olacağı değerlendirilmiştir. Bu 
değerlendirme yapılırken;  
 

(1) İstanbul’un Avrupa ve Asya Kıtaları üzerinde kurulmuş olması nedeniyle, 
ISPRS’de üye ülke delegelerine, seçim sırasında her iki kıta için de tercih yapma şansını 
vereceği, 

 
(2) Bu tür toplantı için İstanbul’un her açıdan (konaklama, toplantı salonları, sosyal 

kültürel etkinlikler vb.) uygun olanaklar içerdiği, ayrıca çeşitli gelir gruplarına sahip 
katılımcılar için bu tarihlerde özellikle eğitim ve bazı kamu kurum sosyal tesislerinden 
yararlanma olanağı sağlayacağı, 

 
(3) Bu tür büyük ölçekli toplantılar için daha önce düzenlenmiş olan toplantılar da 

(HABİTAT vb.) göz önüne alındığında, İstanbul’un her açıdan iyi bir seçim olacağı, 
 
(4) Gerek coğrafi, gerek tarihi/kültürel, gerekse mevsimsel durum özellikleri nedeni ile 

İstanbul’un bu tarihler arasında oldukça uygun olacağı, 
 
(5) Temmuz ayında üniversitelerin yeni kapanmış ve yaz tatilinin başlangıcı olması; 

kongreye katılacak akademik, kamu ve özel sektör personelinin eğitim, üretim ve diğer 
görevlerinin aksamamasına meydan vermeyecek şekilde kongreye katılabileceği, aynı 
gerekçelerin diğer bir çok katılımcı ülke personeli için de geçerli olacağı düşünülmüştür. 

 
e. Toplantının gerçekleştirileceği Lütfü Kırdar Kongre ve Sergi Sarayının özellikleri ise; 
 

- Yürüme mesafesindeki toplam 3400 yatak kapasiteli 16 adet otele yakınlık 
- 2000 delegeye hizmet verebilecek personel kapasitesi 
- 2000 kişilik salon kapasitesi 
- Ayrıca 21 adet ve toplam 2000 kişilik toplantı salon ve odaları 
- 7000 m2 lik sergi alanı 
- 12 dilde simültane çeviri imkanı 
- 2000 kişiye hizmet verebilecek restoran (kapalı ve açık) 
- Aynı bölge içerisinde yer alan Harbiye Askeri Müze olanakları 

 
şeklinde belirlenmiştir. 
 
7. ORGANİZASYON KOMİTESİ (KD 2004) KAPSAMINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN  

 FAALİYETLER 
 

KD 2004’ün faaliyetleri, Amsterdam Kongresi öncesi ve anılan Kongre sırasında 
gerçekleştirilen faaliyetler olmak üzere iki başlık altında toplanmaktadır. 

 
a. Amsterdam Kongresi Öncesinde Yürütülen Faaliyetler 
 

KD 2004’ün oluşturulmasından sonra, Kongre Direktörü Başkanlığında, ilk zamanlar 
ayda bir kez, daha sonraları 15 günde bir olmak üzere İstanbul ve Ankara’da düzenli 
toplantılar yapılarak, bu toplantılarda alınan kararlar doğrultusunda aşağıdaki faaliyetler 
gerçekleştirilmiştir. 
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(1) Türkiye’nin adaylığını dünyaya yaygın bir biçimde duyurmak amacıyla, konuya 
uygun bir slogan ve logo oluşturularak arka yüzünde Kongre Direktörü’nün davet 
mektubunun yer aldığı bir broşür ve poster hazırlanmıştır. Bu poster ve broşürlerden 10 000 
adet basılmış ve dağıtımı yapılmıştır. 
 

(2) İnternette bir web sitesi oluşturulmuş, yurtiçi ve yurtdışı önemli organizasyonlar ile 
bağlantıları kurulmuştur (http:/www.isprs2004-istanbul.com). 
 

(3) Amsterdam’daki kongrede oylama öncesinde gösterilmek üzere bir multivizyon 
gösterisi hazırlanmıştır. 

 
(4) Türkiye’nin hazırlıklarını ve kongre mekanları ile konaklama olanaklarını tanıtmak 

amacıyla, altı kişiden oluşan ISPRS Konsey Üyeleri 12-15 Nisan 2000 tarihinde İstanbul’a 
davet edilmiştir. Davet kapsamında; 
   
 * Lütfü Kırdar Kongre Merkezinin tanıtımı 
  

* Konaklama ve ulaşım olanaklarının gösterilmesi 
  

* İstanbul’un tarihi ve turistik yerlerinin gezilmesi 
 

planlanmış ve gerçekleştirilmiştir. 
 

(5) Gerek yurt dışında katılınan uluslararası toplantılarda, gerekse üniversitelerimizin 
düzenlediği uluslararası sempozyumlarda Türkiye’nin adaylığı ve organizasyon için gerekli 
her şartın mevcudiyeti vurgulanmıştır. 

 
(6) Konu; 26 Şubat 2000 günü Milli Savunma Bakanı Sabahattin ÇAKMAKOĞLU ile 

birlikte Organizasyon Komitesi olarak 9 uncu Cumhurbaşkanı Sayın Süleyman DEMİREL’e 
arz edilmiş ve destekleri alınmıştır. 

 
(7) TUFUAB Temsilci Kurum Başkanlığı görevini yürüten Harita Genel Komutanlığınca, 

ilgili kamu kurum ve kuruluşları ile üniversitelere konuyu açıklayıcı bir dosya ve beraberinde 
bir yazı gönderilerek, Türkiye’nin yeterli sayıda katılımcı ile Amsterdam’da yer almasını 
sağlayıcı çabalar sürdürülmüştür. 

 
(8) Cumhurbaşkanı, Başbakan, ilgili Bakanlar ve Rektörlerin destek mektuplarının da yer 

aldığı bir tanıtım kitabı hazırlanmıştır. 
 
(9) Belirtilen süre içerisinde; önceden bildirilen prosedüre uygun olarak, içeriğinde 

kongre olanakları ve bütçenin de yer aldığı başvuru dosyası hazırlanıp ISPRS Genel 
Sekreterliğine gönderilmiştir. 

 
b. Amsterdam Kongresi Sırasında Sürdürülen Faaliyetler ve Toplantıların Cereyanı 

 
(1) Toplantı sadece üye ülkelerin delegeleri ve danışmanlarının katıldığı Genel Kurul 

Toplantıları, diğer tüm katılımcıların iştirak ettiği Teknik Komisyon Toplantıları ve bilimsel 
kuruluş ve firmaların tanıtım sergileri şeklinde cereyan etmiştir. Kongreye Türkiye’den 
değişik kamu kurum ve kuruluşları, üniversiteler ve özel sektörden 42 temsilci katılmıştır. 
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(2) Genel Kurul Toplantıları, dört ayrı günde, daha önce bildirilen gündem maddeleri 
esas alınarak yürütülmüştür. Toplantılara katılan heyet, Genel Kurul Toplantılarına Türkiye’yi 
temsilen Harita Genel Komutanı Tümgeneral Mehmet BAŞPINAR ve Danışmanları Prof.Dr. 
M.Orhan ALTAN ve Dr.Yük.Müh.Alb.Mustafa ÖNDER ile katılmıştır. 16 Temmuz 2000 
Pazar günü yapılan ilk Genel Kurul Toplantısı öncesi, bu toplantılar esnasında, tüm ülke 
delegeleri ve danışmanlarına, Türkiye’yi tanıtıcı broşür, lokum, anahtarlık, nazar boncuğu 
gibi küçük hediyelerin içinde yer aldığı birer çanta dağıtılmıştır. 

 
(3) Türkiye, Teknik Komisyon Toplantılarına, 8 adedi Harita Genel Komutanlığından 

olmak üzere, toplam 28 adet bildiri ile katılmıştır. 
 
(4) Tanıtım sergileri için, Türkiye’yi turizm açısından tanıtan bir turizm standı ile 10 

değişik ulusal ve uluslar arası projenin yer aldığı bir bilimsel stand hazırlanmış ve tanıtım 
faaliyetleri bu standlarda yoğun olarak sürdürülmüştür. 

 
(5) Genel Kurulun 16 Temmuz 2000 Pazar günü yapılan birinci toplantısında, 

Avustralya’nın daha önce çekildiğini bildirmesi üzerine, aday ülkeler olarak alfabetik sırayla 
Çin Halk Cumhuriyeti, İspanya ve Türkiye yaklaşık 15-20 dakikalık tanıtım sunuşlarını 
yapmışlardır. Türkiye’nin tanıtımı, Tümgeneral Mehmet BAŞPINAR’ın açılış konuşması ile 
başlamış, bunu yaklaşık 10 dakika süren bir multivizyon gösterisi izlemiş, son olarak    
Prof.Dr. M.Orhan ALTAN ve Tümgeneral Mehmet BAŞPINAR’ın kapanış konuşması ile 
tamamlanmıştır. 

 
(6) Türkiye’nin sunuşu Çin Halk Cumhuriyeti ve İspanya’nın sunuşlarına kıyasla çok 

büyük beğeni toplamış, bu beğeni bir çok ülke delegelerince oylama öncesi açık olarak ifade 
edilmiştir. 

 
(7) Genel Kurulun birinci toplantısı sonrası program gereği düzenlenen ISPRS 

resepsiyonunun ardından üye ülke delegeleri ve danışmanları için, Türkiye Büyükelçisi 
Aydan KARAHAN’nın evsahipliğinde kiralanan 5 tekne ile 200 kişilik bir tekne gezisi 
düzenlenmiştir. Gerek ISPRS resepsiyonu, gerekse bir buçuk saat süren tekne gezisi ve 
beraberinde verilen kokteyl boyunca oy kullanacak delegeler ile görüşmeler yapılarak, 
Türkiye lehine etkili girişimlerde bulunulmuştur. 

 
(8) 17 Temmuz 2000 Pazartesi günü, Kongre Resmi Açılış Töreni yapılmıştır. Öğlene  

kadar süren törenin ardından teknik oturumlara geçilmiştir. Aynı gün akşamı, kongre 
süresince firmaların tanıtım yaptığı sergi alanında düzenlenen resepsiyon sırasında, 
Türkiye’yi tanıtım faaliyetleri kapsamında Türkiye’nin çeşitli yörelerinden derlenen oyunları 
içeren bir folklor gösterisi düzenlenmiş ve yoğun ilgi toplamıştır. 

 
(9) 18 Temmuz 2000 Salı günü, Genel Kurulun ikinci toplantısı yapılmış ve bu toplantıda 

yapılan oylamada Çin ve İspanya’yı geride bırakan Türkiye, XX nci ISPRS Kongresine 
İstanbul/Türkiye’de evsahipliği yapmaya hak kazanmıştır. Sözkonusu oylamanın birinci 
turunda İspanya 45 oy ile elenirken, Çin 64, Türkiye 73 oy almış; ikinci turda ise Çin 69 
oy’da kalırken, Türkiye 113 oy ile birinci olmuştur. Aynı gün tüm üye ülkelere Türkiye’de 
yapılacak olan XX nci ISPRS Kongresine ilişkin daha önceden hazırlanmış olan Kongre 
Programı dağıtılmıştır. 

 
(10) 19 Temmuz 2000 Çarşamba günü, Teknik Komisyon toplantıları ile Bilimsel 

Oturumlara katılınmış, ayrıca Harita Genel Komutanlığından 4 bildiri aynı gün içerisinde 
sunulmuştur. 
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(11) 20 Temmuz 2000 Perşembe günü, Genel Kurulun üçüncü toplantısı yapılmış ve 

ISPRS Konsey Üyelikleri ile Teknik Komisyon Başkanlıklarına aşağıda isimleri belirtilen 
kişiler seçilmişlerdir: 
 
 ISPRS Konsey Üyeliklerine : 

 
 Başkan    : Prof.Dr. John Trinder (Avustralya) 

Genel Sekreter  : Prof.Dr. Ian Dowman (İngiltere) 
 1 nci Başkan Vekili  : Prof.Dr. Lawrance Fritz (ABD) 
 2 nci Başkan Vekili  : Prof.Dr. Gerard Begni (Fransa) 
 Muhasip   : Dr. Ammatzia Peled (İsrail) 
 Kongre Direktörü  : Prof.Dr. M. Orhan Altan (Türkiye) 
 
 
 Teknik Komisyon Başkanlıklarına : 
 

 1 nci Komisyon Başkanlığı : Prof.Dr. Stan Morain (ABD) 
 2 nci Komisyon Başkanlığı : Prof Dr. Chen Chui (Çin Halk Cumhuriyeti) 
 3 ncü Komisyon Başkanlığı : Prof.Dr. Franz Lleberl (Avustralya) 
 4 ncü Komisyon Başkanlığı : Prof.Dr. Costas Armenekis (Kanada) 
 5 nci Komisyon Başkanlığı : Prof.Dr.  Petros Patias (Yunanistan) 
 6 ncı Komisyon Başkanlığı : Dr. Tania Maria Sausen (Brezilya) 
 7 nci Komisyon Başkanlığı : Dr. Rangnath Navalgurd (Hindistan) 
 

(12) 21 Temmuz 2000 Cuma günü, Teknik Komisyon Toplantılarına ve Bilimsel 
Oturumlara devam edilmiş, Harita Genel Komutanlığınca hazırlanan diğer 4 bildiri 
sunulmuştur. 

 
(13) 22 Temmuz 2000 Cumartesi günü, Genel Kurulun son toplantısı yapılmış, bu 

toplantıda Kongre Direktörünün Toplantı Sonuç Raporu ile Mali Rapor sunulmuş, 2000-2004 
periyodu için alınan kararlar özetlenmiş, üyeliklere ilişkin diğer hususlar görüşülerek toplantı 
sona erdirilmiştir. 
 
8. SONUÇ  
 

Yaklaşık 108 ülkeden 3000’i aşkın katılımcının ve 100’e yakın firmanın yer aldığı ISPRS 
Kongresinin, bu özelliği ile dünyanın en büyük haritacılık kongresi olarak, 2004 yılında 
Türkiye’de yapılacak olması itibarıyla, gerek bilimsel ve teknolojik gelişmelerin Türkiye’ye 
aktarılacağı, gerek ulusal turizme önemli bir katkı sağlayacağı, gerekse uluslar arası 
platformlarda Türkiye’nin prestijini artıracağı dikkate alındığında, Türk Haritacılığı için 
önemli bir dönüm noktası olacağı değerlendirilmektedir. 
 


