
                 EK-B 

KRL.SEK. : 68690752-0500-     -13/O i. .             Haziran 2013 

1

KURUL 2014 YILI OLA AN TOPLANTISI TASLAK KARARLARI 

KARAR 1. Ba bakanlık tarafından iletilen görü ler do rultusunda revize edilen Türkiye Ulusal 
Deniz Ara tırma Stratejisi (TUDAS)’nin Bakanlar Kurulu onayına sunulmasına karar verilmi tir. Bu 
kapsamda Ba bakanlık tarafından istenebilecek küçük çaplı revizyon taleplerinin TUDAS metinine 
yansıtılması için KURUL Genel Sekreterli ine yetki verilmi tir. 

KARAR 2. Yabancı ara tırma gemilerinin deniz ve deniz yetki alanlarımızda icra edecekleri 
faaliyetlerin koordinasyon süreçleri üzerine çalı malar yürütmek üzere 2013 yılında te kil edilen 
Çalı ma Grubu’nun, belirledi i süreçler onaylanmı tır. Bahse konu süreçlere ili kin nihai raporun 
Kültür Bakanlı ı ile koordine edilerek dikkate alınmak üzere Ekim 2014 sonuna kadar Dı i leri
Bakanlı ına gönderilmesine karar verilmi tir. 

KARAR 3. Yabancı ara tırma kurum kurulu ları/gemileri tarafından deniz yetki alanlarımızda
icra edilecek çalı malar için gözlemci göndermek yerine Türkiye’den Proje Payda ı seçmelerinin 
Dı i leri Bakanlı ına önerilmesi konusunda tavsiye kararı alınmı tır. 

KARAR 4. Yabancılar tarafından deniz ve deniz yetki alanlarımızda icra edilen faaliyetlerde 
toplanan verilerin;  “Türkiye Cumhuriyeti Devletinin izni olmadan üçüncü ahıslarla 
payla ılamayaca ının, zin Ba vuru formunda belirtilen amaçlar dı ında kullanılamayaca ının,
Türkiye Cumhuriyeti Devleti tarafından ulusal kurum/kurulu  ve ara tırmacılarımızla
payla ılabilece inin” verilen izin notasında Dı i leri Bakanlı ınca ba vuru yapan ülkeye 
bildirilmesine karar verilmi tir.

KARAR 5. TPAO ba lısı Babaros Hayrettin Pa a Ara tırma Gemisinin Haziran 2014 ayı içinde 
icra edece i stanbul Liman faaliyeti esnasında TPAO ve KURUL Genel Sekreterli ince koordine 
edilecek bir tarihte istekli KURUL katılımcıları tarafından ziyaret edilmesine karar verilmi tir.

KARAR 6. Editör Grubu tarafından derlenen UDAP metninin ilgili bilim insanlarının görü lerine
sunulması ve uygulamaya yönelik idari konuların görü ülmesi maksadıyla Kasım 2014 ayı
içerisinde K YK Genel Sekreteri koordinesinde “UDAP Çalı tayı” düzenlenmesine karar verilmi tir.

KARAR 7. Ulusal Hidrografik ve O inografik Veri ve Bilgi Yönetim/Payla ım A ı Alt Yapı
projesine i tirak eden kurumlar ile proje içeri inin tanımlanıp teknik dokümanın hazırlanarak
Temmuz 2014 sonuna kadar Kalkınma Bakanlı ına sunulmasına karar verilmi tir. 

KARAR 8. Yabancılar tarafından deniz ve deniz yetki alanlarımızda yapılacak ara tırma
taleplerinde ara tırma izni verilmemesi gereken yerler hakkında ilgili kurum ve kurulu lar tarafından 
KURUL Genel Sekreterli ine Eylül 2014 sonuna kadar bildirimde bulunulmasına karar verilmi tir.

KARAR 9.  Meteoroloji Genel Müdürlü ünün çevre denizlerimizde i letti i meteorolojik ve 
o inografik amandıraların sayısının artırılması konusunda tavsiye kararı alınmı tır. 

KARAR 10. KURUL cra ve Yönlendirme Komitesi Sekreterli ine Prof.Dr. ükrü BE KTEPE,  
Sekreter Yardımcılı ına Doç.Dr. Çolpan BEKEN oybirli i ile seçilmi lerdir. 

KARAR 11. Deniz Ara tırma kurum kurulu ları tarafından denizlerde icra edilen çalı malarda
TAEK tarafından radyoaktif analizler yapılmak üzere su ve sediment örnekleri toplanması, yapılan
analiz sonuçlarının numune toplayan kurumlar ile payla ılması kapsamında,  TAEK ve igili 
kurum/kurulu lar ile i birli i yapılması konusunda tavsiye kararı alınmı tır.

KARAR 12. NEAM TWS faaliyetlerine ülkemiz adına daha fazla katkıda bulunmak maksadıyla, 
açık denizlere o inografik ve meteorolojik sensörleri de içeren tsunametre amandıralarının
atılması konusunda KURUL üyesi ilgili kurum kurulu larının i birli ine gitmeleri konusunda tavsiye 
kararı alınmı tır. 
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KARAR 13. Ara tırma gemisine sahip kurum/kurulu ların, Meteoroloji Genel Müdürlü ü (MGM) 
tarafından denizlere konu landırılan gözlem amandıralarının i letim ve bakım süreçlerinde, imkân 
ve kabiliyetleri çerçevesinde MGM’ye teknik destek sa lamaları yönünde tavsiye kararı alınmı tır.

KARAR 14. Deniz ara tırma kurum kurulu larımıza ait ara tırma gemilerini ve denize ölçüm 
maksadıyla atılan amandıraları kapsayan bir “Ara tırma Gemileri Katalo u” ile “Ölçüm 

amandıraları Katalo u” SHOD Ba kanlı ı tarafından hazırlanacak ve ayrıca SHOD Ba kanlı ı
web sayfasında yayınlanacaktır.

KARAR 15. Deniz ara tırma faaliyeti icra eden kurum kurulu /gemilerimizin seyir faaliyetlerinin 
denizcilere duyurulması kapsamında çalı ma icra edecek kurumların çalı malardan en az bir hafta 
önce çalı ma alanı ve kapsamı ile ilgili bilgileri SHOD Ba kanlı ına gönderilmesine karar 
verilmi tir.

KARAR 16. 2015 Yılı Ola an KURUL Toplantısında Türkiye adına üye olunan uluslararası
organizasyonlarda ülkemizi temsil eden üyeler tarafından icra edilen aktiviteler konusunda KURUL 
üyelerine bilgilendirme yapılacaktır. 

KARAR 17. Ülkemizin IOC’de temsil edilmesi faaliyetlerinin kurumsalla tırılması amacıyla
UNESCO Türkiye Milli Komitesi (UTMK) Do a Bilimleri htisas Komitesi’nde yer alması
kapsamında K YK Sekreteri Prof.Dr. ükrü BE KTEPE ve ODTÜ DBE Müdürü Prof.Dr. Ahmet 
KIDEY ’in bildirilmesi konusunda karar alınmı tır. 

KARAR 18. lgili Deniz Ara tırma Kurumları ve ilgili kurulu ların katılımı ile “Ulusal O inografi
Sempozyumu” icra edilmesi konusunda tavsiye kararı alınmı tır. 

KARAR 19. Ülkemizin, Antarktik Ara tırmaları Bilimsel Komitesi (Scientific Committee on 
Antarctik Research-SCAR)’ne üyeli i konusunda ülkemizde bilimsel ara tırmalarda yetkili olan 
TÜB TAK Ba kanlı ınca giri imlerde bulunulması konusunda tavsiye kararı alınmı tır.

KARAR 20. 2015 Yılı KURUL Ola an Toplantısının TPAO Genel Müdürlü ü ev sahipli inde
yapılması konusunda tavsiye kararı alınmı tır. 


