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SEYøR, HøDROGRAFø VE OùøNOGRAFø HøZMETLERø PLAN VE KOORDøNASYON
KURULU 2019 YILI OLAöAN TOPLANTISI KARARLARI

1.
Avrupa Birli÷i tarafından baúlatılan Mavi Büyüme giriúimleri çerçevesinde, Karadeniz
ve Do÷u Akdeniz için icra edilecek ülkemizi ilgilendiren faaliyetlerin, Ulaútırma ve Altyapı
Bakanlı÷ı ve Dıúiúleri Bakanlı÷ı koordinatörlü÷ünde, KURUL üyesi kurum/kuruluúlar ile
iúbirli÷i içerisinde yürütülmesi, takip edilmesi ve Karadeniz Ekonomik øúbirli÷i Örgütü’nün
bu alanda daha fazla inisiyatif alması yönünde tavsiye kararı alınmıútır.
2.
Sanayi ve Teknoloji Bakanlı÷ı tarafından Ekim 2019’da ODTÜ Kongre ve Kültür
Merkezinde icra edilecek olan “3. Ulusal Kutup Bilim Çalıútayı”na deniz bilimleri alanında
çalıúmalar yapan bilim insanlarının da iútirak etmesi yönünde tavsiye kararı alınmıútır.
3.
Ülkemizde deniz bilimleri ve deniz hukuku alanındaki insan gücünün geliútirilmesi
kapsamında;
a.
Üniversitelerdeki deniz bilimleri/hukuku ve deniz güvenli÷i ile ilgili
alanlardaki ö÷retim üyesi/ö÷retim elemanı kadrolarının arttırılması,
b.
Genç araútırmacı sayısının arttırılabilmesi için lisans üstü e÷itim
programlarının geniúletilmesi,
c.
YÖK Baúkanlı÷ının 100/2000 programına “Deniz Bilimleri ve Deniz
Teknolojisi” alanının öncelikli alan olarak eklenmesi,
ç.
Doçentlik bilim alanında “Deniz ve Gemi Mühendisli÷i” baúlı÷ı içinde yer alan
“Deniz Bilimleri”, “Deniz Teknolojisi” alanlarının ve “Hukuk Temel Alanı” altında “Deniz
Hukuku” alanının ayrı baúlıklar olarak de÷erlendirmeye alınması,
konularının YÖK Baúkanlı÷ına, YÖK Baúkanlı÷ı KURUL temsilcisi tarafından önerilmesine
karar verilmiútir.
4.
UNESCO tarafından 8 Haziran olarak ilan edilen “Dünya Deniz Günü”nün (World
Oceans Day) ülkemizde de farkındalık yaratacak úekilde kutlanması ve bu kapsamda
duyurular hazırlanıp etkinlikler yapılması ve www.worldoceansday.org sitesinden icra edilen
aktivitelerin takip edilmesi ve siteye yüklenmesi yönünde tavsiye kararı alınmıútır.
5.
Çevre denizlerde yer alan veya konuúlandırılacak atmosferik/oúinografik úamandıra
ölçüm sistemlerine tsunami maksatlı sensörlerin de Bo÷aziçi Üniversitesi Kandilli
Rasathanesi ve Deprem Araútırma Enstitüsü (KRDAE) Müdürlü÷ü ile koordineli olarak
eklenip, Bölgesel Tsunami Uyarı Merkezi faaliyetlerine ilgili kurumlar tarafından destek
sa÷lanması yönünde tavsiye kararı alınmıútır.
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6.
2020 yılında icra edilecek “IV. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı” hazırlıkları
kapsamında;
a.
Konferans hazırlıkları yol haritasının østanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve
øúletmecili÷i Enstitüsü Müdürlü÷ü tarafından A÷ustos 2019 sonuna kadar hazırlanıp Kurul
Genel Sekreterli÷i ile koordine edilmesine,
b.
Konferansın 10-12 Haziran 2020 tarihlerinde østanbul Üniversitesi’nde icra
edilmesine
c.
Konferans duyurularının bir internet sayfası üzerinden østanbul Üniversitesi
Tarafından yapılmasına, karar verilmiútir.
7.
Deniz Saha Planlamaları konusunda Birleúmiú Milletler (BM) ve Avrupa Birli÷i (AB)
uygulamaları çerçevesinde ülke menfaatlerimiz do÷rultusunda Çevre ve ùehircilik Bakanlı÷ı
ve Dıúiúleri Bakanlı÷ı tarafından ilgili kurumlar ile koordineli olarak bir yol haritasının
hazırlanması yönünde tavsiye kararı alınmıútır.
8.
Çevre denizlerimiz için uluslararası platformlarda kullanılan deniz alanı
isimlendirmelerinin incelenerek, ülkemiz tezlerini destekleyecek úekilde ulusal bir
isimlendirme standardının belirlenmesi konusunun øçiúleri Bakanlı÷ı koordinesinde
oluúturulan “Co÷rafi Adlar Uzmanlar Kurulu’ gündemine Kurul Genel Sekreterli÷ince
getirilmesine karar verilmiútir.
9.
“V. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansı”nın 2022 yılında KURUL ola÷an toplantısı ile
birlikte Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü ile Sürmene
Deniz Bilimleri Fakültesi ev sahipli÷inde icra edilmesi yönünde tavsiye kararı alınmıútır.
10.
Ulusal Araútırma Gemilerimiz ile icra edilecek faaliyetler kapsamında;
a.
Çevre denizlerimizde bölgesel çapta yürütülecek araútırma faaliyetlerinin deniz
yetki alanlarımızın tümünü içerecek úekilde planlanması,
b.
øhtilaflı sularda yapılacak çalıúmaların en az araútırma baúlangıç tarihinden 15
gün öncesinde Dıúiúleri Bakanlı÷ına bildirilmesinin, Dıúiúleri Bakanlı÷ınca politik açıdan
araútırmanın yapılması uygun görülmesi halinde gerekiyorsa himaye/koruma ve veya
kullanma için Genelkurmay Baúkanlı÷ından talepte bulunulması, yönünde karar alınmıútır.
11.
Birleúmiú Milletler Sürdürülebilir Geliúim øçin Okyanus 10 Yılı (2021-2030)
faaliyetleri kapsamında;
a.
Ülkemizin etkin olarak faaliyetlere katılması ve ülke hak ve menfaatlerimiz
yönünde giriúimlerde bulunması,
b.
Bu çerçevede, Haziran 2019’da icra edilecek IOC Genel Kurulunda
görüúülecek Taslak Uygulama Planı esas alınarak, ülkemiz tarafından yapılması muhtemel
aktivitelerin Kurul üyesi kurum/kuruluúlar tarafından Ekim 2019 sonuna kadar Kurul Genel
Sekreterli÷ine gönderilmesi,
c.
Kurul Genel Sekreterli÷i tarafından taslak yol haritasının oluúturularak Kurul
üyesi kurum ve kuruluúlara Aralık 2019 sonuna kadar gönderilmesi,
ç.
4. Ulusal Deniz Bilimleri Konferansında konunun görüúülmesi,
Yönünde karar alınmıútır.
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12.
Türkiye Deniz Araútırma Altyapı Etüt Projesi kapsamında hazırlanan deniz araútırma
bilgi portalına ilgili kurumlar tarafından personel-malzeme-teçhizat-araútırma gemilerine ait
bilgilerin girilmesi ve yapılacak analiz çalıúmalarına destek verilmesi yönünde karar
alınmıútır.
13.
Denizde ölçüm úamandırası iúleten kurumların iúbirli÷ini artırmak maksadıyla, iúletim,
veri yönetimi ve paylaúım metotları konulu koordinasyon toplantısı yapılmasına, Kurul Genel
Sekreterli÷i tarafından bu kapsamda Ekim 2019 içerisinde planlama yapılmasına, úamandıra
iúleten kurum/kuruluú ve üniversitelerin anılan toplantılara iútirak etmesine karar verilmiútir.
14.
UDAP onay sürecinin Kurul Genel Sekreterli÷ince takip edilmesine karar verilmiútir.
15.
Kurul 2020 Ola÷an toplantısının 8-9 Haziran 2020 tarihinde østanbul Üniversitesi
Deniz Bilimleri ve øúletmecili÷i Enstitüsü Müdürlü÷ü ev sahipli÷inde østanbul Üniversitesi
Prof.Dr.Fuat SEZGøN kültür merkezinde yapılmasına karar verilmiútir.
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