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Okyanusun Onyılı Neyi İfade Etmektedir? 



Okyanusun Onyılı Neyi İfade Etmektedir? 

*01 Ocak 2021 tarihi itibariyle başlatılan 

Okyanusun Onyılı; 
 

     -Birleşmiş Milletler nezdinde 

UNESCO IOC koordinesinde yürütülen, 
 

     -Denizler ile ilgilenen her aktörün bir 

araya gelerek bilgi üretmesi ve 

paylaşması amacına sahip, 

 

     -’’Sahip olmak istediğimiz denizler’’ 

prensibini esas alan, 
 

     -Önümüzdeki onyılda deniz 

bilimlerinde devrim yaşanmasını 

hedefleyen bir faaliyettir. 

Okyanusun Onyılı ve Türkiye 



Okyanusun Onyılı ve Türkiye 

Neden Okyanusun Onyılı? 

*İklim değişikliği etkileri, 

 

*Okyanus/deniz kirliliği, 

 

*Okyanusun/denizlerin asidifikasyonu, 

 

*Okyanus/deniz türlerinin yok olması, 

 

*Okyanus, deniz, sahil çevrelerinin 

durumunun kötüleşmesi, 

 

*Sadece dünya denizlerinin %20’sinin 

yüksek çözünürlükte haritalandırılması, 

 

*Yaklaşık bir milyon deniz canlısının 

türünün halen bilinmemesi. 



Okyanusun Onyılına Kimler Katılabilir 

*Okyanusun Onyılı’nın sloganı ’’The Ocean Decade is everyone’s 

Decade’’dir. 

 

*Herkes küçük veya büyük katkı verebilir. 

 

*Bilim insanları, çocuklar, kamu/özel kurumlar, iş dünyası, uluslararası 

organizasyonlar, sivil toplum örgütleri vs. bu faaliyette yer alabilirler. 

 

*Okyanusun onyılı ile yapılmak istenen işler bir ülkenin 

yapabileceklerinin çok ötesindedir.  
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Okyanusun Onyılı’nın Hedefleri, Yol Haritası ve 

Faaliyetlerine Katılım 

 



Okyanusun Onyılı ve Türkiye 
Faaliyetlerin Rehberi ve Hedefleri 

*Uygulama planı (Implementation Plan) 
faaliyetlere rehberlik edecektir. 

*Ana hedefler;  

   -Temiz denizler (kirliliklerin tanımlanıp 
bitirildiği) 

   -Sağlıklı ve çabuk iyileşebilen denizler 
(ekosistemi tam anlaşılmış), 

   -Üretken denizler (turizm, balıkçılık, ilaç 
sektörü vs.), 

    -Tahmin edilebilir denizler (fiziksel, kimyasal, 
biyolojik yapısının anlaşılabilmesi), 

    -Güvenli denizler (insan, iklim etkilerinden 
uzak olması) 

     -Erişilebilir denizler (veriye erişimin 
kolaylaştırılması) 

    -İlham veren, ilgi çeken denizler (yeni nesillerin 
merak edeceği, seveceği deniz algısını geliştirmek) 



Okyanusun Onyılı ve Türkiye 
Okyanusun Onyılı Faaliyetlerinin Takibi ve Koordinasyonu 

Stratejik tavsiye grubu 

 

 

 

Merkezi Koordinasyon 



Okyanusun Onyılı ve Türkiye 
Okyanusun Onyılı Sürecinde Karşılaşılabilecek Zorluklar 

- Kirliliğin azaltılması için deniz ve kara kaynaklı kirleticilerin potansiyel 
etkilerinin araştırılıp haritalandırılması, 

- Değişen çevresel koşullar altında ekosistemin görüntülenip/korunması için 
çözümlerin geliştirilmesi, 

- Tüm denizlere yönelik tüm kullanıcılara veri ve bilgi sağlayan deniz gözlem 
sistemlerinin kurulması, 

- Geçmiş, şimdiki, gelecek zamana yönelik deniz koşullarının görselleştirilmesi 
için denizlerin dijital şekilde temsilinin sağlanması, 

- Coğrafya, cinsiyet, kültür ve yaş ayrımı yapmadan tüm paydaşların verilere 
erişimi ve kapasite geliştirilmesi, 

- İnsanların denizlere yönelik davranış değişikliğinin sağlanabilmesi ve bu 
husustaki akıldaki bariyerlerin kaldırılması. 



Okyanusun Onyılı ve Türkiye 
Okyanusun Onyılı Yol Haritası 



Okyanusun Onyılı ve Türkiye 
Okyanusun Onyılı Faaliyetlerine Katılım 

https://www.oceandecade.org/news/75/Call-for-Decade-Actions-No-012020- 

 

 

*Halihazırda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın Establishing Turkey’s Marine Environment Strategy 
isimli projesi 07 Haziran 2021 tarihinde IOC tarafından kabul edilmiştir. 



Okyanusun Onyılı ve Türkiye 
Okyanusun Onyılı Faaliyetlerini Takip 

*…Instagram                    ‘www.oceandataportal.org’ 

   

*    Twitter                          ‘www.gebco.net/data_and_products/’ 

 

*…Linkedin                      ‘http://odis.iode.org’    

  

*    Facebook                      ‘https://oceanexpert.org’ 

UN Ocean Decade 

https://oceandecade.org/ 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Okyanusun Onyılı 
İcra Edilen Faaliyetler 

*Deniz Bilimleri Onyılı Uygulama Planı taslağına ilişkin deniz 

hak ve menfaatlerimiz doğrultusunda inceleme yapılarak 

görüş ve önerilerimizin bildirilmesi (Temmuz 2020) 

 

*IOC Grup 1 Toplantısına katılım (07 Nisan 2020, 01 Şubat 

2021, 29 Nisan 2021) 

 

*53’üncü IOC Yürütme Konseyi Toplantısı (03-09 Şubat 2020) 

 

*IODE Komitesi Toplantısı (20-23 Nisan 2021) 

 

*Ulusal Komiteler Toplantısı (18 Mayıs 2021) 

 

*54’üncü Yürütme Konseyi ile 31’inci IOC Genel Kurul 

Toplantıları (14-24 Haziran 2021) 

 

*BM Okyanus Onyılı Ulusal Komitesinin teşkil edilmesi ve 

görev talimatının hazırlanması (29 Haziran 2021) 



Türkiye Cumhuriyeti ve Okyanusun Onyılı 
İcra Edilen Faaliyetler 

* Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu IOC Yürütme Konseyi: 

– IOC üyesi 150 ülkeden 38 ülke Genel Kurulca seçilmektedir. 

– 5 Seçim Grubu olup, Ülkemiz 24 üyesi bulunan 1’inci Grupta yer almaktadır.  

– 1’inci Gruptan 10 ülke Yürütme Konseyine seçilmektedir. 

 

* Yürütme Konseyi 2021-2023 dönemi seçimleri 2021 yılı Genel Kurul’da icra edilmiş 

olup oylama sonucunda Grup-1’den seçilen ülkeler aşağıda olduğu gibidir; 

– ABD, Almanya, Birleşik Krallık, Fransa (IOC Vice Chair), İspanya, İsveç, İtalya, 

Kanada, Portekiz, Türkiye. 

 

* Yürütme Konseyinin IOC ve Okyanus Onyılı faaliyetlerindeki etkisi göz önüne 

alındığında ülkemizin Yürütme Konseyinde yer alması büyük önem arz etmektedir. 

 

* Ülkemiz, son 20 yıldır Grup 1’den Yürütme Konseyi’ne üye olmak için aday olmakta ve 

yapılan seçimlerde Konseye üye olarak seçilmektedir. 

 

 



Türkiye Cumhuriyeti ve Okyanusun Onyılı 
İcra Edilen Faaliyetler 

*Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü, Kuzeydoğu 

Atlantik, Akdeniz ve Bağlantılı Denizler bölgesi içerisinde “IOC Bölgesel Tsunami Uyarı 

Merkezi” olarak 29’uncu IOC Genel Kurulu’nda (21-29 Haziran 2017) akredite 

edilmiştir. 

 

*Ülkemiz “Karadeniz Oşinografik Veri ve Bilgi Değişim Ağı” faaliyetleri içerisinde yer 

alarak oşinografik veri değişimi ve yönetilmesi faaliyetlerine de katkı sağlamaktadır.   

 



Türkiye Cumhuriyeti ve Okyanusun Onyılı 
Yapılması Gerekenler 

*’’oceandecade.org’’ portalının takip edilmesi, 

 

*Küresel düşünüp bölgesel çalışılması bakış açısına sahip olunması, 

 

*2022’de düzenlenmesi planlanan BM Deniz Bilimleri Konferansına iştirak 

edilmesi, 

 

*Covid-19’un iklim değişikliği üzerine etkilerine yönelik çalışmaların yapılması, 

 

*Halihazırda IOC’nin de gündeminde olan ‘Zararlı Alg Patlaması (Harmful 

Algal Blooms)’  üzerine ülkemizde yapılacak çalışmaların IOC’ye rapor 

edilmek üzere Başkanlığımız ile paylaşılması, 

 
*Deniz bilimlerine yönelik ilginin artırılması ile genç nüfusun deniz ile ilgili 

alanlarda kariyer planlaması yapmasının teşvik edilmesi hususlarına yönelik 

çalışmaların yapılması, 



Türkiye Cumhuriyeti ve Okyanusun Onyılı 
Yapılması Gerekenler 

*İnsan-deniz etkileşimine olumlu yönde katkı sağlanması için resmi eğitimlere deniz 

bilimlerine ilişkin bilgilerin entegre edilmesi, 
 

*Sürdürülebilir kalkınma için iyi bilim yapılarak karar vericilerin bilgilendirilmesi, 
 

*Gebco ürünlerine https://www.gebco.net/data_and_products/ web sayfasından erişim 

sağlanarak bilimsel çalışmalarda faydalanılması, 
 

*Denizlere yönelik ilginin artması, denizlerle ilgili okuyan yazan insan sayısının ve 

görünürlüğün artırılması kapsamında Okyanusun Onyılı’na ilişkin bilgilere 

kurum/kuruluş ve üniversitelerin portallarında yer verilmesi. 
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Türkiye Cumhuriyeti ve Okyanusun Onyılı 

BM Okyanus Onyılı Ulusal Komitesi Görev Talimatı  
(Term of References of National Decade Commitee ) 



IOC’nin Gelecek Faaliyetleri 

 



Türkiye Cumhuriyeti ve Okyanusun Onyılı 
IOC’nin Gelecek Faaliyetleri 

*2022 yılında okyanusların durum raporunun sunulacağı, 

 

*Karbon salınımı üzerine çalışmaların yapıldığı, 

 

*Covid-19’un deniz gözlem istasyonları sistemi üzerindeki etkileri ve iklim 

değişikliğini doğru tahmin etmek üzere araştırmaların yapıldığı, 

 

*Pandeminin uzun vadeli olarak deniz bilimlerine olan olası olumsuz etkilerinin 

ortaya konması üzerine çalışmaların yapılmasının önemli olduğu ve 2025 yılına 

kadar bir sonucun ortaya konmasının amaçlandığı,  

 

*Güçlü tarihi bağları olan WMO ile IOC’nin işbirliklerini artırarak hem 

mükerrer çalışmaların engellenebileceği hem de okyanus-atmosfer modellerinde 

daha doğru orta ve uzun vadeli tahminler yapılmasının sağlanabileceği, 



Türkiye Cumhuriyeti ve Okyanusun Onyılı 
IOC’nin Gelecek Faaliyetleri 

*2021 yılı itibariyle dünya denizlerinin %20.5’inin haritalandırıldığı, 2030 yılında 

%100’ünün haritalandırılmasının hedeflendiği. 



Okyanusun Onyılı ve Türkiye 

 


