SEYİR HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN VE KOORDİNASYON KURULU
2012 YILI OLAĞAN TOPLANTISI KARARLARI
1.
Ulusal Deniz Araştırma Programı (UDAP)’nda yer alacak deniz araştırma öncelikleri ana ve
alt başlıkları LAHİKA-1’de olduğu gibi kabul edilmiştir.
2.
Kabul edilen UDAP deniz araştırma öncelikleri ana ve alt başlıkları metinlerinin
hazırlanması için LAHİKA-1’de belirtilen araştırmacı/uzmanların görev alması yönünde tavsiye
kararı alınmıştır. Söz konusu araştırmacıların gönüllülük esasına göre anılan metinlerin
oluşturulmasında görev alıp almayacakları konusunda LAHİKA-1’de belirtilen koordinatör/irtibat
personeli tarafından 15 Haziran 2012 tarihine kadar KURUL İcra ve Yönlendirme Komitesi (KİYK)
Genel Sekreteri Prof.Dr. Hüseyin Avni BENLİ’ye (e-posta: huseyin.benli@deu.edu.tr, tel: 0 232 278
65 15 dahili 142) bilgi verilecektir.
3.
UDAP’ın hazırlık süreci esas ve usullerinin aşağıda belirtilen şekilde olmasına karar
verilmiştir:
a.
b.
yapacaktır.

UDAP’ın hazırlanması KURUL tarafından KİYK koordinatörlüğünde icra edilecektir.
KİYK Genel Sekreteri aynı zamanda UDAP hazırlama koordinatörü olarak görev

c.
KURUL tarafından belirlenen ve LAHİKA-1’de yer alan deniz araştırma öncelikleri
ana ve alt başlıklarına ait metinler her bir ana/alt başlık için belirlenen koordinatör tarafından
LAHİKA-2 Madde 3’de belirtilen düzene uygun olarak hazırlanıp bahse konu ana/alt başlık
metinlerinin hazırlanmasından sorumlu araştırmacı/uzmanlarına gönderilerek görüş öneri
alınacaktır. Görüş önerilerin alınmasını müteakip, metinlerin son hali Ağustos 2012 sonuna kadar
UDAP hazırlama koordinatörüne gönderilecektir.
ç.
UDAP hazırlama koordinatörü kendisine ulaşan metinleri kullanarak UDAP’ı bir
bütünlük çerçevesinde LAHİKA 2’ye uygun olarak derleyecek ve gerekli gördüğü dilbilgisi/anlam
bütünlüğü düzeltmelerini yapacaktır.
d.
UDAP’IN bir bütün halinde derlenmesini müteakip, UDAP metinlerini hazırlayan
araştırmacı/uzmanlara tekrar gönderilerek son görüş/öneriler alınarak gerekli düzenlemeler
yapılacak, Eylül 2012 içinde KİYK tarafından KURUL onayına sunulmak üzere nihai hale
getirilecektir.
4.
UDAP’ı oluşturacak metinlerin yazılmasında evvelce ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü
Müdürlüğü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlüğü ve İstanbul
Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Türkiye Ulusal Deniz
Araştırma Stratejisi (TUDAS) hazırlık sürecinde yapılan detaylı çalışmalardan yararlanması
konusunda tavsiye kararı alınmıştır.
5.
UDAP’ın oluşturulmasını müteakip KİYK Genel Sekreteri Başkanlığındaki KURUL
temsilcileri tarafından, TUDAS ve UDAP hakkında Kalkınma Bakanlığı’nca TUDAS hakkında
verilen görüş ve öneriler doğrultusunda Kalkınma Bakanlığı yetkilileri ile bilgi alış verişi yapılmasına
karar verilmiştir.
6.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM)’nün 2013-2017 periyodunda Türkiye denizlerinde
Meteorolojik Amaçlı Sabit Şamandıra (MAS) ağı kurulması projesi kapsamında yapılacak fizibilite
çalışması sürecinde KURUL üyesi kurum/kuruluşların ihtiyaçları doğrultusunda görüş ve önerilerini
MGM ile paylaşmaları konusunda tavsiye kararı alınmıştır.
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7.
KURUL 2013 Yılı Olağan Toplantısının Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve
Deprem Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü’nde yapılmasına karar verilmiştir.

LAHİKALAR:
LAHİKA 1 (UDAP Deniz Araştırma Öncelikleri ve
Teklif Edilen Araştırmacı/Uzmanlar)
LAHİKA 2 (UDAP Hazırlama Düzeni)

Erhan GEZGİN
Dr.Y.Müh.Kd.Alb.
KURUL Genel Sekreteri
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