SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN VE KOORDİNASYON
KURULU 2011 YILI OLAĞAN TOPLANTISI KARARLARI
09-10 Haziran 2011 tarihlerinde düzenlenen Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan
ve Koordinasyon Kurulu 32’inci Olağan Toplantısında alınan icra ve tavsiye kararlarının özeti
müteakip maddelerde sunulmuştur.
KARAR NO 1
Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi (TUDAS) Hazırlama Çalışma Grubu tarafından nihai
hale getirilen TUDAS taslağı EK-A’da belirtildiği şekli ile oy çokluğu ile onaylanmış ve 1738
sayılı yasa gereği Bakanlar Kurulu’nun değerlendirmelerine sunulmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 2
TUDAS’ın uygulanmasında önemli katkıları olması ön görülen Devlet Planlama Teşkilatı
(DPT) Müsteşarlığı’nca teknik mevzuatı açısından TUDAS’ın incelenip görüşlerinin alınması
yönünde resmi yazışma yapmak ve bu konuda DPT Müsteşarlığınca önerilecek olası şekilsel
değişiklikleri Bakanlar Kurulu değerlendirmelerine sunulmadan önce TUDAS’a ithal etmek
üzere KURUL tarafından KURUL Başkanına yetki verilmiştir.
KARAR NO 3
Deniz Araştırma Komitesi faaliyetleri sonlandırılarak yerine, TUDAS kapsamında KURUL İcra
ve Yönlendirme Komitesi (KİYK) teşkil edilmiş, KİYK’in görevleri, organizasyonu çalışma
esas ve usulleri EK-B’de belirtildiği şekli ile kabul edilmiştir. Bahse konu dokümanda yer alan
ve KİYK’de temsil edilmesi ön görülen kurum ve kuruluşların bir asil ve bir de yedek temsilci
kimlik bilgilerinin Temmuz 2011 sonuna kadar KURUL Genel Sekreterliği’ne gönderilmesi
kararı alınmıştır.
KARAR NO 4
Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin
Avni BENLİ, KİYK Genel Sekreterliğine seçilmiştir. KİYK Genel Sekreter Yardımcılığına
Doç.Dr. Sevcan Çolpan POLAT BEKEN’in seçilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıştır. Söz
konusu adaylığın TÜBİTAK Başkanlığı’nca onaylanması için KURUL Genel Sekreterliği ile
TÜBİTAK Başkanlığı arasında resmi yazışma yapılmasına karar verilmiştir.
KARAR NO 5
KİYK Genel Sekreter Yardımcılığı görevine Doç. Dr. Sevcan Çolpan POLAT
BEKEN’nin getirilmesinin TÜBİTAK Başkanlığı’nca uygun bulunmaması durumunda, söz
konusu göreve personel seçimi yapılması konusunda KİYK’e KURUL tarafından yetki
verilmiştir.
KARAR NO 6
Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu (IOC) toplantılarında ülkemizin geniş katılımcılı bir
heyet ile temsil edilmesi ve ortak görüş oluşturulması maksadıyla, müteakip yıllarda icra
edilecek IOC toplantıları öncesinde SHOD Başkanlığı koordinesinde ilgili kurum/kuruluş
temsilcilerinin katılımı ile toplantı/toplantılar yapılmasına karar verilmiştir.

KARAR NO 7
Çevre denizlerimizde oşinografik tahmin sistemlerinin geliştirilmesinin teşvik edilmesi ve bu
yönde geliştirilen projelere destek sağlanması yönünde tavsiye kararı alınmıştır.
KARAR NO 8
Çevre denizlerimizde tesis edilecek yapay resiflerin nihai koordinat bilgilerinin seyir emniyeti
kapsamında deniz haritalarında belirtilmek üzere SHOD Başkanlığı’na bildirilmesi kararı
alınmıştır.
KARAR NO 9
Çevre denizlerimizde araştırma icra eden kurum/kuruluşlarca toplanan her türlü hidrografik,
oşinografik, jeolojik ve deniz jeofiziği verilerinin ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde, yine bu
kapsamda araştırma gemisi işleten kurum/kuruluşlarca icra edilen araştırma seferlerinin
bitimini müteakip bir ay içerisinde “Sefer Özet Raporlarının”, 1738 sayılı yasa ve ilgili
uygulama yönetmeliği gereği Ulusal Hidrografi, Oşinografi ve Deniz Jeofiziği Arşiv görevini
icra eden SHOD Başkanlığı’na gönderilmesi konusundaki aksaklıkların ilgili
kurum/kuruluşlarca giderilmesi kararı alınmıştır.
KARAR NO 10
Çeşitli kurum/kuruluşlara yaptırılan deniz kirliliği müdahale planlarında yer alan deniz
ölçümlerinde toplanmış tüm hidrografik, oşinografik, jeolojik ve deniz jeofiziği verilerinin 1738
sayılı yasa ve ilgili uygulama yönetmeliği gereği Ulusal Hidrografi, Oşinografi ve Deniz
Jeofiziği Arşiv görevini icra eden SHOD Başkanlığı’na gönderilmesi hususunda SHOD
Başkanlığı tarafından girişimde bulunulması kararı alınmıştır.
KARAR NO 11
Deniz araştırma kurumları tarafından çeşitli kurum/kuruluşlar adına icra edilen deniz
araştırma projelerinde toplanan her türlü hidrografik, oşinografik, jeolojik ve deniz jeofiziği
verilerinin 1738 sayılı yasa ve ilgili uygulama yönetmeliği gereği Ulusal Hidrografi, Oşinografi
ve Deniz Jeofiziği Arşiv görevini icra eden SHOD Başkanlığı’na gönderilebilmesi
kapsamında, “İcra edilen deniz araştırma projesinde toplanacak her türlü hidrografik,
oşinografik, jeolojik ve deniz jeofiziği verilerinin 1738 sayılı yasa ve ilgili uygulama
yönetmeliği gereğince Ulusal Hidrografi, Oşinografi ve Deniz Jeofiziği Arşiv görevini
icra eden SHOD Başkanlığı’na gönderilmesi yüklenici tarafından sağlanacaktır”
şeklinde bir ifadenin sözleşmelere dâhil edilmesi için çaba harcanması kararı alınmıştır.
KARAR NO 12
2012 yılı KURUL olağan toplantısının Devlet Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü, İstanbul
Bölge Müdürlüğü Cevizli/İstanbul’da yapılmasına karar verilmiştir.

