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KURUL 2010 YILI OLA AN TOPLANTISI KARARLARI 

1. Ulusal Deniz Ara tırma Stratejisi Tasla ının müteakip 6 ay içinde nihai hale getirilmesi 
maksadıyla, SHOD Ba kanlı ı koordinesinde bir Çalı ma Grubu kurulmasına ve anılan Çalı ma
Grubunda a a ıda yer alan Kurum/Kurulu  yetkili temsilcilerinin görev almasına karar verilmi tir.
Bu kapsamda, anılan Çalı ma Grubunda görev alan kurum/kurulu ların kendi kurumlarıyla ilgili 
ulusal ve uluslararası yükümlülük ve stratejilerine ili kin özet bilgilerin de ilk toplantıda tanıtılacak
ekilde hazırlık yapılması kararı alınmı tır.

a. Dı i leri Bakanlı ı

b. Ula tırma Bakanlı ı

c. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlı ı

ç. Kültür ve Turizm Bakanlı ı

d. Çevre ve Orman Bakanlı ı

e. Tarım ve Köy i leri Bakanlı ı

f. Deniz Kuvvetleri Komutanlı ı

g. Denizcilik Müste arlı ı

. DPT Müste arlı ı

h. TÜB TAK B k.lı ı

ı. SHOD Ba kanlı ı (Koordinatör) 

i. MTA Genel Md. lü ü

j. Dokuz Eylül Üniversitesi DBTE Ens. Md. lü ü

k. stanbul Üniversitesi DB E Md. lü ü

l. ODTÜ DBE Md. lü ü

m. Ü SÜF Dekanlı ı

n. TÜB TAK MAM Ba kanlı ı

2. Ulusal Deniz Ara tırma Taslak Stratejisinde ön görülen Türk Deniz Ara tırma Merkezi 
(TÜDAM)’nin kurulmasına yönelik ihtiyacın de erlendirilmesi, fayda ve mahsurlarının bilimsel 
olarak analiz edilmesi, TÜDAM’ın yapısının ve fonksiyonları ile Devlet yapılanması içindeki 
statüsünün ne ekilde olmasına yönelik bilimsel bir proje geli tirilmesi yönünde tavsiye kararı
alınmı tır.

3. Çevre denizlerimizde o inografik tahmin maksatlı modellerin çalı tırılması amacıyla
projelendirmeler yapılması, bu maksatla öncelikle Ege Denizi için o inografik tahmin modeli 
geli tirilmesi amacıyla SHOD Ba kanlı ı ve ilgili ara tırma kurumları ile proje geli tirme
çalı malarına ba lanması kararı alınmı tır.
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4. SHOD Ba kanlı ı tarafından kıyılarda ve denizlerde yürütülen plan/projelere ili kin deniz 
mühendislik çalı malarına görü  bildirilmesi ile ilgili olarak, 7/17725 sayılı Yönetmeli in 4-B-3 
maddesinin uygulanabilirlik açısından yeniden düzenlenmesi konusunda mevzuat de i ikli i
çalı malarının ba latılmasına karar verilmi tir.

5. 1738 Sayılı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının Uygulanmasına li kin 7/17725 sayılı
Yönetmeli e hidrografi i lerinin Uluslararası Hidrografi Te kilatınca yayınlanan standartlara uygun 
olarak, hidrograflar tarafından yapılmasını sa layacak ekilde, mevzuat de i iklik çalı malarının
ba latılmasına ve bahse konu çalı maların Kurul adına SHOD Ba kanlı ı tarafından yürütülmesine 
karar verilmi tir.

6. 2011 yılı KURUL Ola an Toplantısının Seyir, Hidrografi ve O inografi Dairesi Ba kanlı ı
Çubuklu/ STANBUL’da yapılmasına karar verilmi tir.

          Erhan GEZG N
          Dr.Y.Müh.Kd.Alb. 
          KURUL Genel Sekreteri 


