SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN VE KOORDİNASYON
KURULU 2009 YILI OLAĞAN TOPLANTISI KARARLARI
13-14 Mayıs 2009 tarihlerinde düzenlenen Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve
Koordinasyon Kurulu 30’uncu Olağan Toplantısında alınan icra ve tavsiye kararlarının özeti
müteakip maddelerde sunulmuştur.
KARAR NO 1
Türkiye’nin, Başta EURO GOOS olmak üzere Oşinografi alanında iştirak ettiği uluslararası
organizasyonlardaki üyelik aidatlarının karşılanması amacıyla, TÜBİTAK’ın da anılan
organizasyonlara üye olarak, aidatların karşılanmasına yönelik olarak yürütülen çalışmaların
hızlandırılması, buna ilaveten EURO GOOS’a DMİ. Gn. Md. lüğünün de ülke temsilcisi olarak
iştirak etmesi konusunun DMİ Gn. Md.lüğünce incelenmesi kararı alınmıştır.
KARAR NO 2
10 -14 Mayıs 2010 tarihlerinde Venedik / İtalya’da yapılacak Uluslararası Akdeniz Bilimsel
Araştırma Komisyonu (CIESM) çalışmalarına, Türkiye’den bilimsel olarak etkin bir katılım
sağlanmasının teşvik edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Bu maksatla, Türk Deniz
Araştırma Vakfı (TÜDAV) Yönetim Kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, bildiri sunmak
kaydıyla lisansüstü eğitim gören öğrencilere maddi destek sağlanacağının da duyurulması
kararı alınmıştır.
KARAR NO 3
Müteakip Kurul ve DAK toplantılarına, Maliye Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı (DLH
Gn.Md.lüğü) yetkili temsilcilerinin davet edilmesine karar verilmiştir.
KARAR NO 4
Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü koordinatörlüğünde, ilgili diğer araştırma
kurumlarının da katılımı ile Ege Denizi Meteoroloji ve Oşinografi (dalga ve akıntı ölçümleri
için) Gözlem Ağı’nın güdümlü bir proje kapsamında kurulması ve bu yöndeki, Ege Denizi HF
Radar projesinin hızlandırılması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 5
“Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi” hazırlık çalışmalarının hızlandırılması kapsamında,
Taslak Strateji Belgesine ilişkin olarak Kurul Toplantısında gündeme gelen görüşlerin, Seyir,
Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığında düzenlenecek ayrı bir toplantıda
değerlendirilmesine ve anılan çalışma sonucunda konu ile ilgili Kurum/Kuruluşların resmi
görüşlerinin alınmasını müteakip nihai hale getirilecek “Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi”
Taslağının, yetkili makamlara onay maksadıyla gönderilmesi için girişimde bulunulmasına
karar verilmiştir.
KARAR NO 6
Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü Md. lüğü
tarafından çevre denizlerimizi de içine alan Tusunami Erken Uyarı Sistemi
(IOC/NEAMTWS)’inde, ülkemizin, bölgesel merkez olma faaliyetlerinin desteklenmesine ve
bu amaçla ilgili kurum kuruluşlar arasında koordine/bilgi alışverişi sağlanmasına ve anılan
merkezin kurulmasına yönelik olarak 3-5 Kasım 2009 tarihleri arasında İstanbul’da
düzenlenecek olan koordinasyon toplantısına (IOC-ICG) yönelik hazırlıklarda ilgili
kuruluşlarca destek sağlanmasına karar verilmiştir.

KARAR NO 7
Deniz araştırma kurum ve kuruluşlarınca bilimsel çalışmalarda kullanılan harita ve
makalelerde, Türkiye tarafından onaylanmamış/kabul edilmemiş deniz sınırlarını belirten
işaretlerden/gösterimlerden ve isimlerin kullanılmasından kaçınılması konusunda karar
alınmıştır.
KARAR NO 8
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 SHOD Başkanlığı Ulusal Oşinografi
Veri ve Bilgi Merkezi (ULOBİM)’ne ve ayrıca, bilgi edinilmesi maksadıyla ilgili kamu
kurumlarına gönderilmesi kararı alınmıştır. Bu kapsamda, 5312 sayılı petrol kirliliğine
müdahale kanunu gereği Türkiye’deki limanların çevre koruma planları içinde yer alan
denizel verilerin 2009 yılı sonuna kadar Çevre ve Orman Bakanlığı ve Denizcilik Müsteşarlığı
tarafından ULOBİM’e gönderilmesi kararı alınmıştır.
KARAR NO 9
Ulusal Deniz Araştırma Stratejisinin bir parçası olan Ulusal Deniz Araştırma Programı
oluşturulması için, Kurul bünyesinden bir çalışma gurubu oluşturulmasına ve anılan gurup
içinde görev alacak, konu ile ilgili Deniz Araştırma kurum ve kuruluş temsilcilerinin, yazılı
olarak 01Temmuz 2009 tarihine kadar SHOD Başkanlığına bildirilmesi kararı alınmıştır.
KARAR NO 10
2010 yılı KURUL Olağan Toplantısının Türkiye Atom Enerjisi Kurumu ÇNAEM Md.lüğü
Halkalı / İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.

