SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN VE KOORDİNASYON
KURULU 2008 YILI OLAĞAN TOPLANTISI KARARLARI
29-30 Mayıs 2008 tarihlerinde, Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem
Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü Çengelköy/İstanbul’da icra edilen, Seyir, Hidrografi ve
Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 29’uncu Olağan Toplantısında alınan icra
ve tavsiye kararlarının özeti müteakip maddelerde sunulmuştur.
KARAR NO 1
Türkiye’nin oşinografi alanında iştirak ettiği uluslararası organizasyonlardaki üyelik
aidatlarının karşılanması için bir mekanizma teşkil edilmesine ihtiyaç duyulmaktadır. Bu
konuda TÜBİTAK kanalı ile kaynak araştırılması konusunda tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 2
İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü’ne bağlı olarak faaliyet gösteren Gökçeada’daki Deniz
Araştırma Merkezi imkanlarından, deniz araştırmaları icra eden diğer kurum/kuruluşların da
istifade etmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 3
Türkiye’nin Uluslararası Akdeniz Bilimsel Araştırma Komisyonu (CIESM) platformunda
bilimsel ve idari alanda son derece başarılı olarak temsil edildiği memnuniyetle müşahade
edilmiştir. Bahse konu CIESM faaliyetlerine, ülke olarak etkin katılımın artırılarak devam
ettirilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 4
Müteakip Kurul toplantılarına, Maliye Bakanlığı’ndan bir yetkili temsilcinin davet edilmesine
karar verilmiştir.
KARAR NO 5
Kamu kurumlarının deniz yapıları ile ilgili projelendirme, ruhsatlandırma ve onaylama gibi
maksatlarla envanterlerine giren oşinografik, hidrografik, meteorolojik, batimetrik, deniz
jeolojisi ve jeofiziğine ait verilerin 1738 sayılı yasa gereği Ulusal Oşinografi Veri ve Bilgi
Merkezi (ULOBİM)’e gönderilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, 5312 sayılı petrol kirliliğine
müdahale kanunu gereği Türkiye’deki limanların çevre koruma planları içinde yer alan
denizel verilerin 2008 yılı sonuna kadar Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı
tarafından ULOBİM’e gönderilmesi kararı alınmıştır.
KARAR NO 6
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ilgili diğer araştırma
kurumlarının da katılımı ile Ege Denizi Meteoroloji ve Oşinografi Gözlem Ağı’nın güdümlü bir
proje kapsamında kurulması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 7
“Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi” hazırlama çalışmalarını yürütmek üzere SHOD Başkanlığı
koordinatörlüğünde bir çalışma grubunun oluşturulmasına ve hazırlanacak taslak strateji
belgesinin, ilgili kurum/kuruluşların resmi görüşlerinin de alınarak, 2009 yılı Kurul
toplantısında onaylanmak üzere KURUL’a sunulmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 8
Ulusal Oşinografi Veri ve Bilgi Merkezi (ULOBİM)’nin geliştirilmesi kapsamında, ilgili
kurum/kuruluşların da katılımı ile SHOD Başkanlığı koordinatörlüğünde müşterek bir proje
hazırlanmasına karar verilmiştir.
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KARAR NO 9
TÜBİTAK Başkanlığı tarafından onaylanan ve kaynak sağlanan deniz araştırma projelerinde
toplanan verilerin uluslararası standartlarda (ROSCOP vb.) ULOBİM ve Ulusal Akademik Ağ
ve Bilgi Merkezi (ULAKBİM)’e verilmesinin proje onay şartı olarak belirtilmesine ve bu yönde
gerekli mevzuat çalışması yapılarak, sonucun 2009 KURUL toplantısında sunulmasına karar
verilmiştir.
KARAR NO 10
Ülkemizin ihtiyaç duyduğu açık deniz araştırma gemi/gemileri tedarikinin, ivedilikle
karşılanmasının uygun olacağına ilişkin tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 11
Türkiye Ulusal Araştırma Gemileri İşletim Modeli’nin gerçekleştirilmesi maksadıyla, SHOD
Başkanlığı koordinesinde bir çalışma grubunun oluşturularak inceleme yapılmasına karar
verilmiştir.
KARAR NO 12
Ulusal Deniz Araştırma Ödülü’nün verilmesi uygulamasına, 2009 yılından itibaren her yıl
verilecek şekilde başlanmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 13
2009 yılı KURUL toplantısının 11-12 Mayıs 2009 tarihlerinde Seyir, Hidrografi ve Oşinografi
Dairesi Başkanlığı’nda icra edilmesine karar verilmiştir
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