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KURUL 2013 YILI OLA AN TOPLANTISI KARARLARI 

KARAR 1. KURUL çalı maları ile ilgili dokümanlar (UDAP metinleri, KIYK temsilcileri vb.) SHOD 
Ba kanlı ı internet sayfası üzerinden yayınlanacaktır.

KARAR 2. lgili Uzmanlar tarafından hazırlanan UDAP metinlerinin derlenerek KURUL’a sunulmak 
üzere Eylül 2013 sonuna kadar nihai hale getirilmesi için bir Editör Grubunun te kil edilmesine 
karar verilmi tir. E posta ve gerekti inde toplanarak çalı acak olan bahse konu Editör Grubu’nda 
a a ıda isimleri belirtilen uzmanlar gönüllü olarak yer almayı kabul etmi lerdir. 

Prof.Dr. Hüseyin Avni BENL  (K YK Genel Sekreteri) 
Prof.Dr. Ahmet Cevdet YALÇINER 
Doç.Dr. Çolpan BEKEN 
Doç.Dr. Saadet KARAKULAK 
Dr. ükrü Tu rul YURTSEVER 
Dr. Sinan HÜSREVO LU 
Met.Müh. Cem DALGÜN  

KARAR 3. Editör Grubu tarafından derlenen UDAP metninin ilgili bilim insanlarının görü lerine 
sunulması maksadıyla Ekim 2013 ayı içerisinde K YK Genel Sekreteri koordinesinde SHOD web 
sitesinde yayınlanmasını müteakip “UDAP Çalı tayı” düzenlemesine karar verilmi tir.

KARAR 4. Yapılan talep üzerine Deniz Kuvvetleri Komutanlı ı, TMMOB Harita ve Kadastro Müh. 
Odası ile BÜ-KRDAE Md.lü ünün K YK üyeli ine dahil edilmesine karar verilmi tir. K YK üyesi 
kurum kurulu ların nihai listesi LAH KA-1’de sunulmu tur.

KARAR 5. Deniz Ara tırma kurum/kurulu larımızın öncelikle ulusal ara tırma gemilerimiz 
kullanılarak karasularımız ötesinde ve di er denizlerde yapacakları ara tırmaların te vik edilmesi 
ve anılan ara tırmalara proje deste i sa lanması yönünde tavsiye kararı alınmı tır. 

KARAR 6. Antartika ve Arktik bölgelerinde Türk bilim insanlarınca bilimsel ara tırmalar
gerçekle tirilmesi ve bu kapsamda Antartika’da Türk Deniz Ara tırma Üssü kurulmasının milli 
menfaatler do rultusunda ulusal olarak desteklenmesi yönünde tavsiye kararı alınmı tır.

KARAR 7. Do al afet risklerinin de erlendirilmesi çerçevesinde yürütülen ulusal/uluslararası
proje/platformlarda ihtiyaç duyulan hidrografik ve o inografik veriler ile ilgili harita ve harita 
bilgilerinin ücretsiz olarak payla ılabilmesi ve bu kapsamda anılan projelerde yer alan ulusal 
kurumlarımızın desteklenebilmesi maksadıyla ilgili kurum kurulu larca mevzuat güncellemeleri 
yapılması yönünde tavsiye kararı alınmı tır. 

KARAR 8. Meteoroloji Genel Müdürlü ü (MGM)’nün amandıra ölçüm istasyonları için hazırlanan 
2013-2017 planına destek olunması kapsamında anılan ölçüm istasyonlarının mevkilerinin 
belirlenmesi maksadıyla icra edilecek fizibilite çalı malarında ilgili kurumlar tarafından MGM’ye 
katkıda bulunulması konusunda tavsiye kararı alınmı tır. 

KARAR 9. Yabancı ara tırma gemileri tarafından deniz yetki alanlarımızda icra edilen ara tırma
faaliyetlerine ait bilgilerin ve anılan faaliyetlere i tirak eden ulusal temsilci bilgilerinin SHOD 
Ba kanlı ı internet sayfası üzerinden yayımlanması konusunda karar alınmı tır. 

KARAR 10. Yabancı ara tırma gemilerinin deniz yetki alanlarımızda icra etti i ara tırma 
faaliyetlerinde toplanan verilerin tamamının SHOD Ba kanlı ına teslim edilmesi kapsamında
anılan gemilerde bulunacak gözlemcinin hazırlayaca ı rapor ile birlikte var ise alınmı  verilerin 
SHOD Ba kanlı ı’na gönderilmesi yönünde tavsiye kararı alınmı tır.  
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KARAR 11. Yabancı gemilerin faaliyetleri ile ilgili formlar ve gönderilecek gözlemcilerin yapması
gereken i leri özetleyen bir rehber hazırlanması için bir çalı ma grubu olu turulmasına karar 
verilmi tir. Anılan çalı ma grubunda a a ıda belirtilen KURUMLAR yer alacaktır.

Dı i leri Bakanlı ı
SHOD Ba kanlı ı
TÜB TAK-MAM
MTA Genel Müdürlü ü
TPAO Genel Müdürlü ü

Çalı ma grubunun hazırlayaca ı formları Kurul Genel Sekreterli ine Eylül 2013 tarihine kadar 
göndermelerine ve Kurul Genel Sekreterli ince anılan Formların Dı i leri Bakanlı ına iletilmesine 
karar verilmi tir. 

KARAR 12. Harita Genel Komutanlı ı (HGK) tarafından icra edilen Türkiye Yükseklik Sisteminin 
modernizasyonu çalı maları kapsamında ihtiyaç duyulan deniz gravite verilerinin ölçülmesi ve 
sa lanması çerçevesinde deniz ara tırmaları icra eden ara tırma kurum/kurulu lar tarafından 
destek sa lanması yönünde tavsiye kararı alınmı tır. 

KARAR 13. Deniz yetki alanlarımızda ve uluslararası sularda meteorolojik ve o inografik gözlem 
amaçlı amandıraların konu landırılması yönünde tavsiye kararı alınmı tır. 

KARAR 14.  Hidrografik, O inografik, Deniz jeolojisi ve jeofizi i verilerinin (meta verilerinin) ilgili 
kurumlar arasında belirlenen veri payla ım kurallarına göre a  tabanlı sistemler üzerinden 
payla ılabilmesi, SHOD Ba kanlı ı tarafından uzun dönemli ar ivlenebilmesinin güncel teknolojik 
alt yapılar kullanılarak sa lanabilmesi maksadıyla alt yapı geli tirme projesinin hazırlanmasına 
karar verilmi tir. Bu kapsamda proje payda larının belirlenmesi amacıyla SHOD Ba kanlı ı
tarafından ilgili kurum/kurulu lara resmi yazı ile konunun bildirilmesine ve projenin hazırlanarak
Kalkınma Bakanlı ı’na sunulma sürecinin SHOD Ba kanlı ınca ba latılmasına karar verilmi tir.

KARAR 15.  Deniz Mühendisli i çalı maları kapsamında hazırlanan küçük çaplı projelere 
hidrografik ve o inografik açıdan görü  bildirmeye KURUL adına SHOD Ba kanlı ı tarafından 
devam edilmesine, çevre denizlerimizin hidrografik, o inografik özelliklerini de i tirebilecek ve 
ekosistem üzerinde önemli etkisi olabilecek büyük çaplı projeler hakkında görü  olu turmak
maksadıyla KURUL Genel Sekreterli ince KURUL üyesi kurum/kurulu lara ilgili proje 
dokümanlarının gönderilmesine karar verilmi tir.

KARAR NU 16 : 2014 Yılı Ola an topantının SHOD Ba kanlı ı- STANBUL’da yapılmasına karar 
verilmi tir.

eyhmus D REK 
          Müh.Yb. 
          KURUL Gen.Sek. 
LAH KA : 
LAH KA-1 (K YK Üye Listesi) 


