
SEY R, H DROGRAF  VE O NOGRAF  H ZMETLER  PLAN VE KOORD NASYON 
KURULU 2011 YILI OLA AN TOPLANTISI KARARLARI 

09-10 Haziran 2011 tarihlerinde düzenlenen Seyir, Hidrografi ve O inografi Hizmetleri Plan 
ve Koordinasyon Kurulu 32’inci Ola an Toplantısında alınan icra ve tavsiye kararlarının özeti 
müteakip maddelerde sunulmu tur.

KARAR NO   1 

Türkiye Ulusal Deniz Ara tırma Stratejisi (TUDAS) Hazırlama Çalı ma Grubu tarafından nihai 
hale getirilen TUDAS tasla ı EK-A’da belirtildi i ekli ile oy çoklu u ile onaylanmı  ve 1738 
sayılı yasa gere i Bakanlar Kurulu’nun de erlendirmelerine sunulmasına karar verilmi tir.

KARAR NO   2 

TUDAS’ın uygulanmasında önemli katkıları olması ön görülen Devlet Planlama Te kilatı
(DPT) Müste arlı ı’nca teknik mevzuatı açısından TUDAS’ın incelenip görü lerinin alınması
yönünde resmi yazı ma yapmak ve bu konuda DPT Müste arlı ınca önerilecek olası ekilsel 
de i iklikleri Bakanlar Kurulu de erlendirmelerine sunulmadan önce TUDAS’a ithal etmek 
üzere KURUL tarafından KURUL Ba kanına yetki verilmi tir. 

KARAR NO   3 

Deniz Ara tırma Komitesi faaliyetleri sonlandırılarak yerine, TUDAS kapsamında KURUL cra
ve Yönlendirme Komitesi (K YK) te kil edilmi , K YK’in görevleri, organizasyonu çalı ma
esas ve usulleri EK-B’de belirtildi i ekli ile kabul edilmi tir. Bahse konu dokümanda yer alan 
ve K YK’de temsil edilmesi ön görülen kurum ve kurulu ların bir asil ve bir de yedek temsilci 
kimlik bilgilerinin Temmuz 2011 sonuna kadar KURUL Genel Sekreterli i’ne gönderilmesi 
kararı alınmı tır. 

KARAR NO   4 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürü Prof. Dr. Hüseyin 
Avni BENL , K YK Genel Sekreterli ine seçilmi tir. K YK Genel Sekreter Yardımcılı ına 
Doç.Dr. Sevcan Çolpan POLAT BEKEN’in seçilmesi yönünde tavsiye kararı alınmı tır. Söz 
konusu adaylı ın TÜB TAK Ba kanlı ı’nca onaylanması için KURUL Genel Sekreterli i ile 
TÜB TAK Ba kanlı ı arasında resmi yazı ma yapılmasına karar verilmi tir.

KARAR NO   5 

K YK Genel Sekreter Yardımcılı ı görevine Doç. Dr. Sevcan Çolpan POLAT 
BEKEN’nin getirilmesinin TÜB TAK Ba kanlı ı’nca uygun bulunmaması durumunda, söz 
konusu göreve personel seçimi yapılması konusunda K YK’e KURUL tarafından yetki 
verilmi tir.

KARAR NO   6 

Hükümetlerarası O inografi Komisyonu (IOC) toplantılarında ülkemizin geni  katılımcılı bir 
heyet ile temsil edilmesi ve ortak görü  olu turulması maksadıyla, müteakip yıllarda icra 
edilecek IOC toplantıları öncesinde SHOD Ba kanlı ı koordinesinde ilgili kurum/kurulu
temsilcilerinin katılımı ile toplantı/toplantılar yapılmasına karar verilmi tir.



KARAR NO   7 

Çevre denizlerimizde o inografik tahmin sistemlerinin geli tirilmesinin te vik edilmesi ve bu 
yönde geli tirilen projelere destek sa lanması yönünde tavsiye kararı alınmı tır.

KARAR NO   8 

Çevre denizlerimizde tesis edilecek yapay resiflerin nihai koordinat bilgilerinin seyir emniyeti 
kapsamında deniz haritalarında belirtilmek üzere SHOD Ba kanlı ı’na bildirilmesi kararı
alınmı tır. 

KARAR NO   9 

Çevre denizlerimizde ara tırma icra eden kurum/kurulu larca toplanan her türlü hidrografik, 
o inografik, jeolojik ve deniz jeofizi i verilerinin ilgili mevzuatta belirtilen süre içinde, yine bu 
kapsamda ara tırma gemisi i leten kurum/kurulu larca icra edilen ara tırma seferlerinin 
bitimini müteakip bir ay içerisinde “Sefer Özet Raporlarının”, 1738 sayılı yasa ve ilgili 
uygulama yönetmeli i gere i Ulusal Hidrografi, O inografi ve Deniz Jeofizi i Ar iv görevini 
icra eden SHOD Ba kanlı ı’na gönderilmesi konusundaki aksaklıkların ilgili 
kurum/kurulu larca giderilmesi kararı alınmı tır. 

KARAR NO   10 

Çe itli kurum/kurulu lara yaptırılan deniz kirlili i müdahale planlarında yer alan deniz 
ölçümlerinde toplanmı  tüm hidrografik, o inografik, jeolojik ve deniz jeofizi i verilerinin 1738 
sayılı yasa ve ilgili uygulama yönetmeli i gere i Ulusal Hidrografi, O inografi ve Deniz 
Jeofizi i Ar iv görevini icra eden SHOD Ba kanlı ı’na gönderilmesi hususunda SHOD 
Ba kanlı ı tarafından giri imde bulunulması kararı alınmı tır.

KARAR NO  11 

Deniz ara tırma kurumları tarafından çe itli kurum/kurulu lar adına icra edilen deniz 
ara tırma projelerinde toplanan her türlü hidrografik, o inografik, jeolojik ve deniz jeofizi i
verilerinin 1738 sayılı yasa ve ilgili uygulama yönetmeli i gere i Ulusal Hidrografi, O inografi
ve Deniz Jeofizi i Ar iv görevini icra eden SHOD Ba kanlı ı’na gönderilebilmesi 
kapsamında, “ cra edilen deniz ara tırma projesinde toplanacak her türlü hidrografik, 

o inografik, jeolojik ve deniz jeofizi i verilerinin 1738 sayılı yasa ve ilgili uygulama 

yönetmeli i gere ince Ulusal Hidrografi, O inografi ve Deniz Jeofizi i Ar iv görevini 

icra eden SHOD Ba kanlı ı’na gönderilmesi yüklenici tarafından sa lanacaktır”

eklinde bir ifadenin sözle melere dâhil edilmesi için çaba harcanması kararı alınmı tır.

KARAR NO   12 

2012 yılı KURUL ola an toplantısının Devlet Meteoroloji leri Genel Müdürlü ü, stanbul
Bölge Müdürlü ü Cevizli/ stanbul’da yapılmasına karar verilmi tir.


