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SEY R H DROGRAF  VE O NOGRAF  H ZMETLER  PLAN VE KOORD NASYON KURULU  
2012 YILI OLA AN TOPLANTISI KARARLARI 

1. Ulusal Deniz Ara tırma Programı (UDAP)’nda yer alacak deniz ara tırma öncelikleri ana ve 
alt ba lıkları LAH KA-1’de oldu u gibi kabul edilmi tir. 

2. Kabul edilen UDAP deniz ara tırma öncelikleri ana ve alt ba lıkları metinlerinin 
hazırlanması için LAH KA-1’de belirtilen ara tırmacı/uzmanların görev alması yönünde tavsiye 
kararı alınmı tır. Söz konusu ara tırmacıların gönüllülük esasına göre anılan metinlerin 
olu turulmasında görev alıp almayacakları konusunda LAH KA-1’de belirtilen koordinatör/irtibat 
personeli tarafından 15 Haziran 2012 tarihine kadar KURUL cra ve Yönlendirme Komitesi (K YK) 
Genel Sekreteri Prof.Dr. Hüseyin Avni BENL ’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 a a ıda belirtilen ekilde olmasına karar 
verilmi tir:

 a. UDAP’ın hazırlanması KURUL tarafından K YK koordinatörlü ünde icra edilecektir. 

 b. K YK Genel Sekreteri aynı zamanda UDAP hazırlama koordinatörü olarak görev 
yapacaktır. 

 c. KURUL tarafından belirlenen ve LAH KA-1’de yer alan deniz ara tırma öncelikleri 
ana ve alt ba lıklarına ait metinler her bir ana/alt ba lık için belirlenen koordinatör tarafından 
LAH KA-2 Madde 3’de belirtilen düzene uygun olarak hazırlanıp bahse konu ana/alt ba lık
metinlerinin hazırlanmasından sorumlu ara tırmacı/uzmanlarına gönderilerek görü  öneri 
alınacaktır. Görü  önerilerin alınmasını müteakip, metinlerin son hali A ustos 2012 sonuna kadar 
UDAP hazırlama koordinatörüne gönderilecektir. 

 ç. UDAP hazırlama koordinatörü kendisine ula an metinleri kullanarak UDAP’ı bir 
bütünlük çerçevesinde LAH KA 2’ye uygun olarak derleyecek ve gerekli gördü ü dilbilgisi/anlam 
bütünlü ü düzeltmelerini yapacaktır.

 d. UDAP’IN bir bütün halinde derlenmesini müteakip, UDAP metinlerini hazırlayan 
ara tırmacı/uzmanlara tekrar gönderilerek son görü /öneriler alınarak gerekli düzenlemeler 
yapılacak, Eylül 2012 içinde K YK tarafından KURUL onayına sunulmak üzere nihai hale 
getirilecektir. 

4. UDAP’ı olu turacak metinlerin yazılmasında evvelce ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü 
Müdürlü ü, Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü Müdürlü ü ve stanbul 
Üniversitesi Deniz Bilimleri ve letmecili i Enstitüsü Müdürlü ü tarafından Türkiye Ulusal Deniz 
Ara tırma Stratejisi (TUDAS) hazırlık sürecinde yapılan detaylı çalı malardan yararlanması
konusunda tavsiye kararı alınmı tır. 

5. UDAP’ın olu turulmasını müteakip K YK Genel Sekreteri Ba kanlı ındaki KURUL 
temsilcileri tarafından, TUDAS ve UDAP hakkında Kalkınma Bakanlı ı’nca TUDAS hakkında
verilen görü  ve öneriler do rultusunda Kalkınma Bakanlı ı yetkilileri ile bilgi alı  veri i yapılmasına
karar verilmi tir.  

6. Meteoroloji Genel Müdürlü ü (MGM)’nün 2013-2017 periyodunda Türkiye denizlerinde 
Meteorolojik Amaçlı Sabit amandıra (MAS) a ı kurulması projesi kapsamında yapılacak fizibilite 
çalı ması sürecinde KURUL üyesi kurum/kurulu ların ihtiyaçları do rultusunda görü  ve önerilerini 
MGM ile payla maları konusunda tavsiye kararı alınmı tır. 
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7. KURUL 2013 Yılı Ola an Toplantısının Bo aziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve 
Deprem Ara tırma Enstitüsü Müdürlü ü’nde yapılmasına karar verilmi tir.

LAH KALAR: 
LAH KA 1 (UDAP Deniz Ara tırma Öncelikleri ve  
       Teklif Edilen Ara tırmacı/Uzmanlar) 

LAH KA 2 (UDAP Hazırlama Düzeni) 

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


