SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN KOORDİNASYON KURULU
2006 YILI OLAĞAN TOPLANTISI KARARLARI
25-26 Mayıs 2006 tarihlerinde, Ortadoğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü
Erdemli / Mersin’de icra edilen XXVII.nci Kurul Olağan Toplantısında alınan icra ve tavsiye
kararlarının özeeti müteakip maddelerde sunulmuştur.
KARAR NO 1
Deniz araştırmaları icra eden üniversiteler tarafından DPT’ye sunulan proje teklifleri
değerlendirildikten sonra proje sahiplerine olumlu veya olumsuz cevap verilmesi ve olumsuz
yanıtların nedenlerinin DPT tarafından bildirilmesi yönünde KURUL tarafından tavsiye kararı
alınmıştır.
KARAR NO 2
KURUL tarafından, deniz araştırma kurum ve kuruluşlarınca uzun vadeli küresel ısınma ve
iklim değişikliklerinin etkilerinin araştırılmasına yönelik projeler geliştirilmesine ilişkin tavsiye
kararı alınmıştır.
KARAR NO 3
1999 – 2003 yılları arasında TÜBİTAK koordinatörlüğünde Marmara Denizinde yabancı
araştırma gemileri tarafından icra edilen deniz çalışmalarına ait envanter bilgileri ile bu
verilere deniz araştırma kuruluşlarının ne şekilde ulaşabilecekleri bilgisinin TÜBİTAK
tarafından 2007 KURUL toplantısında sunulmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 4
İklim bilimlerinin oldukça geniş olan yelpazesinde atmosfer bilimleri ve oşinografiyi de
kapsayan ulusal amaç ve hedeflerin gerçekleştirilebilmesi ve yönlendirilmesi maksadıyla
TÜBİTAK çatısı altında ve TÜBİTAK tarafından koordine edilen bir İklim Bilimleri Üst
Kuruluna (İBÜK) ihtiyaç olduğu KURUL tarafından ifade edilmiştir. Aşağıda yer alan ve
benzeri uluslararası deniz araştırma programlarındaki gelişmeleri takip etme ve bunlarla ilgili
bilgileri diğer kurumlara aktarma görevinin İBÜK tarafından icra edilmesinin gerekliliği
vurgulanmıştır.
a.

GCOS: Global Climate Observation System,

b.

GOOS: Global Ocean Observation System,

c.

GMES: Global Monitoring for Environmental Security,

d.

WFD: Water Framework Directive,

e.

EuroGOOS,

f.

WCRP: World Climate Research Program

g.

IGBP: International Geosphere – Biosphere Program,

h.

IPCC: International Panel on Climate Change,

i.

SCOR: Scientific Committee on Ocean Research

j.

IOC: Intergovernmental Oceanographic Commission

k.

JCOMM: Joint Commission on Oceanography and Marine Meteorology

l.

WMO: World Meteorology Organization

KARAR NO 5
Faaliyet alanı deniz olan ilgili uluslararası teşkilatlarda (Intergovernmental Oceanography
Commission-IOC ve benzeri) ülkemizin yeterince temsil edilmediği görülmektedir. Yeterli
temsilin sağlanması maksadıyla ilgili kurumlarımızın görüş, öneri ve bilgilendirmeleri
doğrultusunda Dışişleri Bakanlığı tarafından gerekli çalışma ve girişimlerde bulunması
yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 6
Dışişleri Bakanlığı tarafından 8/2005 sayılı KURUL kararı kapsamında yabancı araştırma
gemilerinin Türk Deniz yetki alanlarında tabi olacağı esas ve usulleri içeren bir kanun
çıkarılması çalışmalarının hızlandırılması, bu arada deniz yetki alanlarımızda çalışacak
araştırma gemilerinde, gerekli koordineler yapılarak çalışmanın konusuna göre bir Türk bilim
adamı görevlendirilmesinin TÜBİTAK tarafından sağlanması yönünde tavsiye kararı
alınmıştır.
KARAR NO 7
ODTÜ DBE tarafından Euro GOOS hakkında Dışişleri Bakanlığı, Denizcilik Müsteşarlığı,
SHOD, DMİ ve TÜBİTAK’a bilgi aktarılması ve bu organizasyona üyeliğin TÜBİTAK desteği
ile idame edilmesine yönelik girişimde bulunulması ve sonuçların 2007 KURUL toplantısında
sunulmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 8
ÖTV’siz yakıt sağlanma konusunda uygulanan kota uygulamasının Araştırma gemileri için
kaldırılmasının Denizcilik Müsteşarlığınca değerlendirilerek sonuçlarının gemi işleten
araştırma kurum ve kuruluşlara bildirilmesi kararı alınmıştır.
KARAR NO 9
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından ilgili kurum ve kuruluşlarla koordine edilerek, Türk
araştırma gemilerinin limanlarda bağlama, işgaliye, atık alımı vb. hizmetlerini ücretsiz
almaları konusunda çalışma yapılarak 2007 KURUL toplantısına kadar sonuçların Kurul
Genel Sekreterliğine bildirilmesi kararı alınmıştır.
KARAR NO 10
13 – 17 Nisan 2007 tarihleri arasında 38. CIESM Kongresinin Denizcilik Müsteşarlığı ev
sahipliğinde İstanbul’da yapılacak olmasını KURUL memnuniyetle karşılamış, ancak
kongreye mümkün olan en yüksek seviyede Türk bilim insanının katılmasının sağlanması ve
Türkiye’nin sorunlarına yönelik özel oturumlar icra edilmesinin faydalı olacağı ifade edilmiş ve
Denizcilik Müsteşarlığının bu konuda girişimde bulunması konusunda karar alınmıştır.
KARAR NO 11
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli DAE tarafından ulusal seviyede tsunami araştırmalarını ve
tsunami uyarısı alınması durumunda kurulması gerekli ikaz mekanizmasının ne şekilde teşkil
edileceği konusunun değerlendirmesi amacıyla ilgili kurum ve kuruluşların iştirak edeceği bir
çalıştay düzenlenmesi ve sonuçlarının 2007 KURUL’unda sunulmasına karar verilmiştir.

KARAR NO 12
Ulusal Deniz Araştırma Programı icra edilebilmesi maksadıyla TÜBİTAK tarafından DPT’ye
yatırım proje teklifi verilmek suretiyle kaynak yaratma imkanının araştırılmasına karar
verilmiştir.
KARAR NO 13
TÜBİTAK destekli Ulusal Oşinografik Veri Envanteri Hazırlama projesi 2003 yılında başarı ile
sona ermiş ve
iştirak eden kurumların envanteri internet ortamında yayınlanmaya
başlanmıştır.
KURUL tarafından ODTÜ DBE koordinatörlüğünde mevcut envanterin
güncellenerek dinamik bir halde tutulmasına ve aynı zamanda toplanan veriyi de içeren daha
kapsamlı bir veri tabanı oluşturma projesi geliştirilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO 14
2007 yılında icra edilecek Seyir Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan Koordinasyon Kurulu
Olağan Toplantısının Mayıs ayının son haftası veya Haziran yılının ilk haftası içinde,
belirlenecek bir tarihte Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Deprem Araştırma Enstitüsü ev
sahipliğinde İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.

