
SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ HİZMETLERİ PLAN KOORDİNASYON KURULU 
2005 YILI OLAĞAN TOPLANTISI KARARLARI 

 

10 Haziran 2005 tarihinde, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı Çubuklu / 
İstanbul’da icra edilen XXVI.ncı Kurul Olağan Toplantısında alınan icra ve tavsiye kararları 
müteakip maddelerde sunulmuştur. 

KARAR NO  : 1 

DHO-Deniz Bilimleri ve Mühendisliği Enstitüsü bünyesinde, deniz bilimleri (oşinografi) 
dalında bir yüksek lisans programı açılabilmesi maksadıyla, başta ODTÜ Deniz Bilimleri ve 
DEÜ Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüleri olmak üzere ilgili Üniversitelerimizin Deniz 
Bilimleri Fakülte ve Enstitüleri tarafından gerekli desteğin sağlanmasına karar verilmiştir. 

KARAR NO : 2 

2003 yılında hazırlanan Ulusal Oşinografik Veri Envanteri kapsamında; Türkiye’de tüm ulusal 
deniz araştırma kurum ve kuruluşlarının kullanımına açık, gelişmiş bir Oşinografi Bilgi 
Merkezi’nin teşkili maksadıyla, ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürü Doç.Dr. Şükrü 
BEŞİKTEPE tarafından taslak olarak hazırlanan Proje Teklifi’nin, Kurul üyesi kurum ve 
kuruluşların görüş ve önerilerinin  de alınmasını takiben ODTÜ DBE Müdürlüğü tarafından 
TÜBİTAK Başkanlığı’na sunulmasına karar verilmiştir. 

KARAR NO : 3 

Ulusal Deniz Araştırma Kurum ve Kuruluşlarınca yürütülecek proje ve programlarının 
yürütülmesi için ve Türkiye’de gelişmiş bir Oşinografi Bilgi Merkezi’nin teşkili, Cihaz 
Kalibrasyon Laboratuvarı benzeri tesislerin kurulması gerekmekte olup, gereği için konunun 
DPT Müsteşarlığı’na sunulmasına ve DPT Müsteşarlığı tarafından belirtilen ihtiyaçlar için 
yeterli fon ayrılmasına karar verilmiştir. 

KARAR NO : 4 

Türkiye’de gerek deniz araştırma kurum ve kuruluşlarımız ile ilgili Üniversitelerimiz tarafından 
deniz, göl ve akarsularda toplanan tüm oşinografik, hidrografik, çevre kirliliği ve besi 
maddelerine ilişkin toplanan veri, bulgu ve bilgilerin paylaşılmasının usul ittihaz edilmesine 
karar verilmiştir. 

KARAR NO : 5 

Daha önceki yıllarda (2003-2004) deniz araştırma gemilerinde kullanılacak cihaz ve 
malzemelerin gümrük ve vergilerden muaf olarak transferine imkan veren mevzuatta yapılan 
değişiklik nedeniyle, araştırma ve eğitim maksatlı gemilerin, özel amaçlı gemiler 
kapsamından çıkarıldığı bildirilmiştir. Bu kararın yeniden gözden geçirilerek, anılan gemilerin 
tekrar özel amaçlı gemiler kapsamına alınması için, araştırma gemisi işleten Üniversite ilgili 
bölümlerinin, Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı ile gerekli koordinede bulunmalarına ve 
bahse konu Müsteşarlık tarafından da bu konuda detaylı bilginin Deniz Araştırma Kurum ve 
Kuruluşları ile, Kurul Genel Sekreterliğine bildirilmesine karar verilmiştir. 

KARAR NO : 6 

1380 Sayılı Su Ürünleri Kanunu kapsamında ilgili kurum ve kuruluşların görüşlerinin de 
alınarak, Tarım ve Köyişleri Bakanlığı’nın sorumluluğunda kıyı, koy ve körfezlerimizde tesis 
edilen balık yetiştirme çiftliklerinin sayısındaki artışlar, bu artışlara paralel olarak sektörlerin 
birbirine olan menfi etkileri, çevre kirliliği ile muhtemel olumsuzlukların ortadan kaldırılması 
için ilgili kurumların koordineli çalışması ve bu konuda gerekli tedbirlerin alınması, faydalı 
mütalaa edilmiştir. 



KARAR NO : 7 

1738 Sayılı Yasa ve ilgili Uygulama Yönetmeliği’nin yeniden gözden geçirilerek 
güncellenmesi ve günün koşullarına uygun hale getirilmesi maksadıyla; SHOD Başkanlığı 
tarafından güncelleme çalışmaları sürdürülen adı geçen Yasa’ nın inceleme çalışmalarını 
takiben, ilgili Kurum ve Kuruluş temsilcilerinden oluşturulacak bir çalışma grubu tarafından 
gözden geçirilerek incelenmesine ve ilgili kurum temsilcilerinin görüş ve önerilerinin 
alınmasına karar verilmiştir. 

 

KARAR NO : 8 

Dışişleri Bakanlığı’nın koordinesiyle taslak olarak hazırlanan ve Türkiye’de önemli bir boşluğu 
dolduracak “Türk Karasuları, İç Suları ve Türkiye Cumhuriyeti Yetkisi Altındaki Diğer Deniz 
Alanlarında Yabancılar tarafından Yapılacak Deniz Araştırmalarının Tabii Olacağı Esas ve 
Usuller” adlı Yönetmeliğin sonuçlandırılarak yürürlüğe konulabilmesi için gerekli çalışmaların 
Dışişleri Bakanlığı’nın koordinatörlüğünde, deniz araştırma kurum ve kuruluşlarının da 
katkılarıyla yapılmasına karar verilmiştir. 

KARAR NO : 9 

2006 yılında icra edilecek, Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan Koordinasyon 
Kurulu Olağan Toplantısının; Mayıs/Haziran 2006 ayları içerisinde belirlenecek bir tarihte, 
ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü Müdürlüğü ev sahipliğinde, Erdemli’de icrasına karar 
verilmiştir. 

 


