SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN KOORDİNASYON
KURULU 2007 YILI OLAĞAN TOPLANTISI KARARLAR ÖZETİ
07-08 Haziran 2007 tarihlerinde, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı
Çubuklu/İstanbul’da icra edilen Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve
Koordinasyon Kurulu XXVIII. KURUL Olağan Toplantısında alınan icra ve tavsiye
kararlarının özeti müteakip maddelerde sunulmuştur.
KARAR NO 1
Son yıllarda bazı kurum/kuruluş temsilcilerinin 1738 sayılı yasa ve ilgili uygulama
yönetmeliği gereği yapılan yıllık KURUL toplantılarına katılmadığı tespit edilmiştir.
KURUL kararlarının icrası ve takibi açısından, başta araştırma projelerinin
planlanması ve kaynak tahsisinde kilit rolü olan DPT ve TÜBİTAK olmak üzere, tüm
üye Kurum/Kuruluşların yetkili temsilcilerinin kendi kurumları içerisinde gerekli
koordinasyonu sağlamış ve sürekli olarak KURUL Toplantılarına hazırlıklı olarak
katılmalarına karar verilmiştir.
KARAR NO 2
2006-3 No’lu KURUL Kararında belirtilen ve konu ile ilgili olarak bilgi alınamayan
“1999 – 2003 yılları arasında TÜBİTAK koordinatörlüğünde Marmara Denizi’nde
yabancı araştırma gemileri tarafından icra edilen deniz çalışmalarına ait envanter
bilgileri ile bu verilere deniz araştırma kuruluşlarının ne şekilde ulaşabilecekleri”
bilgisinin TÜBİTAK tarafından 2008 KURUL toplantısında sunulmasına karar
verilmiştir.
KARAR NO 3
Yabancı ülkelere ait sularda araştırma icra edecek Türk bayraklı araştırma
gemilerinin anılan çalışmalarıyla ilgili izin işlemlerinin Dışişleri Bakanlığı kanalı ile
yapılmasının ve Dışişleri Bakanlığınca, bu alanda faaliyet gösterecek deniz araştırma
kurumlarına azami ölçüde destek sağlanmasının, uygun olacağına karar verilmiştir.
KARAR NO 4
“Kuzeydoğu Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizlerde Tsunami Erken Uyarı ve
Hafifletme Sistemi”ne Türkiye’nin katılmasının ülkemiz için olumlu bir adım olduğu,
ancak Türkiye’de olması muhtemel tsunamiler için erken uyarının etkin bir biçimde
gerçekleştirilmesine yeterli olmayacağı, bu nedenle, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü tarafından “Türkiye’de Ulusal Tsunami
Erken Uyarı Sisteminin Kurulması” için gerekli girişimlerin başlatılmasına ve bu yönde
belirlenecek ihtiyaçların Kurul Genel Sekreterliğine bildirilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO 5
Meteorolojik Oşinografik Mükemmeliyet Ağı (MOMA) projesi kapsamında, Harita
Genel Komutanlığı kontrolünde kurulacak mareograf istasyonları ile halihazırda
Türkiye Ulusal Deniz Seviyesi Ölçme Sistemi (TUDES) kapsamında işletilen
mareograf istasyonlarının yeteri kadarının, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi

ve Deprem Araştırma Enstitüsü ile Harita Genel Komutanlığı arasında veri sağlama
amaçlı işbirliği protokolü imzalanması şartıyla, oluşturulması planlanan “Ulusal
Tsunami Erken Uyarı Sistemi“ için gerekli olan deniz seviyesi verilerinin temini
maksadıyla kullanılması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 6
Uluslararası deniz araştırma örgütleri ve kuruluşlarında ülkemizin etkin olarak temsil
edilmesi maksadıyla; toplantılara azami sayıda Türk deniz araştırmacılarının katılımı
ve üyeliklerin devam etmesine yönelik üyelik aidatlarının ödenebilmesi için kaynak
oluşturabilecek bir mekanizmanın, Dışişleri Bakanlığı koordinesinde Başbakanlık
Denizcilik Müsteşarlığı tarafından oluşturulması ve 2008 yılı Kurul toplantısında
sunulması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 7
Avrupa Küresel Okyanus Gözlem Sistemi (EuroGOOS) temsilciliğinin ODTÜ Deniz
Bilimleri Enst. Md. Prof.Dr. Ferit BİNGEL tarafından yürütülmesine, EuroGOOS
faaliyetlerine iştirak edilmesi için ihtiyaç duyulan maddi kaynağın araştırılarak, çözüm
önerilerinin Denizcilik Müsteşarlığı tarafından KURUL Genel Sekreterliği’ne ve ODTÜ
Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü’ne bildirilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO 8
KURUL toplantılarına katılan kurum/kuruluşlar arasında elektronik bir iletişim ağının
KURUL Genel Sekreterliği tarafından kurulmasına ve ulusal/uluslar arası toplantı
sonuçlarının bu iletişim ağı ile KURUL üyelerine bildirilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO 9
Denizlerdeki araştırmaların güvenlik boyutu göz önüne alınarak, Sahil Güvenlik
Komutanlığı temsilcisinin de müteakip KURUL toplantılarına davet edilmesine karar
verilmiştir.
KARAR NO 10
Türk bilim adamları tarafından yurt dışı/yabancı platformlarda yapılan toplantılardaki
makale, tebliğ ve sunu faaliyetlerinde ileride istenmeyen politik sorunlarla
karşılaşılmasının önlenmesi amacıyla, deniz araştırmaları alanında faaliyet gösteren
bilim adamlarımızın ulusal çıkarlarımıza ters düşmeyecek uygun ulusal coğrafi
isimlendirme sistemini kullanmaları konusunda, Dışişleri Bakanlığı temsilcisi
tarafından 2008 yılı KURUL toplantısında KURUL üyelerine bilgi sunulmasına karar
verilmiştir.
KARAR NO 11
Ulusal araştırma kurum/kuruluşları tarafından deniz araştırmalarında toplanan ham
verilerin 1738 sayılı yasa gereği Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD)
Başkanlığı bünyesinde bulanan Ulusal Oşinografi Bilgi Merkezi (ULOBİM)’ne
gönderilmesine, TÜBİTAK tarafından desteklenecek deniz araştırma projelerinde
toplanacak görsel ve sayısal tüm verilerin, projelerin nihai onay aşamasında SHOD
Başkanlığına gönderilme şartının konulmasına ve ULOBİM bünyesinde bulunan

verilerin bilimsel amaçlarla kullanım kriterlerinin belirlenmesi yönünde SHOD
Başkanlığınca ilgili kurumlardan önerilerin alınarak, müteakip Deniz Araştırma
Komitesi (DAK) toplantısında değerlendirilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO 12
Dışişleri Bakanlığı tarafından hazırlanan ve Bakanlar Kurulu’na sunulması planlanan
“Türk Deniz Egemenlik ve Yetki Alanlarında Yabancılar Tarafından Yapılacak
Bilimsel Araştırmalar Hakkında Kanun Tasarısı”nın ivedilikle yasalaştırılmasının, bu
gemilerin topladıkları her türlü görsel ve sayısal verilerin SHOD Başkanlığı’na
verilmelerini zaruri kılacak yasal düzenlemelerin de müteakiben tamamlanmasının
uygun olacağı yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 13
Deniz Araştırma Komitesi (DAK)’nin KURUL İcra Komitesi olarak SHOD Başkanlığı
koordinesinde yılda en az bir defa ve gerektiğinde daha sık toplanmasına ve Dışişleri
Bakanlığı ile Tarım ve Köyişleri Bakanlığının da DAK üyesi yapılmasına karar
verilmiştir.
KARAR NO 14
Hazırlık çalışmaları devam eden taslak “Türkiye’nin Deniz Araştırma Stratejisi”nin,
KURUL üyesi tüm kurum/kuruluşların görüşlerinin alındıktan sonra oluşturulacak
nihai şeklinin 2008 yılı KURUL toplantısında görüşülmesine ve KURUL Kararı olarak
Bakanlar Kurulu’na sunulmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 15
DPT tarafından deniz bilimleri alanında gerçekleştirilen araştırma program ve
projelerine yapılan kaynak tahsisleri konusunda, 2008 yılı KURUL toplantısında DPT
temsilcisince KURUL üyelerine bilgi sunulmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 16
MOMA projesinin faaliyet alanı olan Türk Boğazlar Sistemi ile Çukurova Kıta Şelfi
bölgelerinin genişletilerek, Ege Denizi’nin de dahil edilmesi ve burada meteorolojik ve
oşinografik gözlem sistemlerinin kurularak tahmin sistemlerinin geliştirilmesi
amacıyla, TÜBİTAK ve ilgili diğer kurumlara proje teklifleri verilmesi yönünde tavsiye
kararı alınmıştır.
KARAR NO 17
Çevre denizlerimizdeki ülke menfaatlerimizin korunması kapsamında, öncelikle Ege
Denizi’nde “Ege Adaları Ulusal Oşinografi Gözlem Merkezi” kurulmasına ve bu
merkezin Gökçeada’da bulunan İstanbul Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Deniz
Araştırmaları Birimi bünyesinde teşkil edilmesine karar verilmiş olup, bu konunun
Bakanlar Kurulu onayına sunulması kararlaştırılmıştır.

KARAR NO 18
Ülkemizde yapılacak batimetrik çalışmalar ile ilgili standartları ve eğitim ihtiyaçlarını
karşılamak maksadıyla, hidrografik mesaha ve harita üretim standartları
çerçevesinde Ulusal Hidrografik Standartların oluşturulması, bahse konu standartlara
yönelik mevzuatın hazırlanması ve hidrografi eğitimi alanında ihtiyaç duyulan
çalışmaların icra edilmesine ilişkin görev yapacak bir “Hidrografik Standartlar ve
Eğitim Çalışma Grubu”nun teşkil edilmesine ve bu grubun yapacağı çalışma
sonuçlarının 2008 yılı KURUL toplantısında sunulmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 19
Seyir emniyeti konusunda koordinasyon ihtiyacı duyulan hususların görüşülmesi ve
değerlendirilmesi maksadıyla, Denizcilik Müsteşarlığı koordinesinde, Denizcilik
Müsteşarlığı, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ve SHOD Başkanlığı’ndan oluşan bir
“Seyir Emniyeti Komitesi” nin kurulmasına ve anılan Komitenin yılda bir defa veya
gerektiğinde daha sık toplanmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 20
Yeni Araştırma Gemisi tedarik faaliyetlerine ilişkin ülkemiz ihtiyaçlarının her yıl
düzenlenen KURUL toplantılarında değerlendirilmesinin ve ülkemiz kaynakları
dikkate alınarak temininin, uygun olacağı kararlaştırılmıştır. Bu kapsamda, SHOD
Başkanlığı için ihtiyaç duyulan yeni bir araştırma gemisinin Bakanlar Kurulu Kararı ile
mali kaynak tahsisi yapılarak tedarik edilmesinin uygun olacağı kararı alınmış olup,
bu konunun Bakanlar Kurulu onayına sunulması kararlaştırılmıştır.
KARAR NO 21
Karadeniz’de yapılan/yapılacak uluslararası projelere aktif olarak iştirak edilmesi ve
Türkiye’nin bu projelerde lider ülke rolü üstlenmesi gerektiği yönünde tavsiye kararı
alınmıştır.
KARAR NO 22
Deniz araştırmacılığına olan ilgi ve alakanın arttırılması maksadıyla, deniz araştırma
faaliyetlerinin ve bu faaliyetleri yürüten Kurum/kuruluş/üniversitelerin kamuoyuna
tanıtılmasının, bu amaçla Bakanlar Kurulu Kararı ile mali kaynak/özel fon tahsisi
yapılmasının uygun olacağı kararı alınmış olup, bu konunun Bakanlar Kurulu onayına
sunulması kararlaştırılmıştır.
KARAR NO 23
“Deniz Araştırmaları Ödülü” konusunda ilgili kurumlardan alınacak görüşler
doğrultusunda ölçütler ve kategorilerin oluşturularak, 2008 yılı KURUL toplantısında
karara bağlanmasına ve bu ödül sisteminin 2009 yılından itibaren uygulanmasına
karar verilmiştir.

KARAR NO 24
ODTÜ DBE’ne ait BİLİM-2, İÜ DBİE’ne ait ARAR, DEÜ DBTE’ne ait K.PİRİ REİS, İÜ
SÜF’ne ait YUNUS-S ve KTÜ’ne ait DENAR - I ve EÜ SÜF’ne ait EGESÜF isimli
deniz araştırma gemilerinde çalışmakta olan gemi personeli kadrolarının Deniz İş
Kanunu dikkate alınarak ve süreklilik arz edecek şekilde düzenlenmesinin,
yürütülmekte olan deniz araştırmalarının önemi ve sürekliliği açısından uygun olacağı
kararı alınmış olup, bu konunun Bakanlar Kurulu onayına sunulması
kararlaştırılmıştır.
KARAR NO 25
2008 yılı KURUL Toplantısının Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü’nde Mayıs veya Haziran ayı içerisinde Kurul Genel Sekreterliği
tarafından belirlenecek bir tarihte yapılmasına karar verilmiştir.

