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1. Genel Değerlendirme 

Bu rapor, proje teknik şartnamesinde bulunan 3.1.2 maddesine dayanarak hazırlanmıştır. Rapor, teknik 

şartnamenin ilgili alt maddelerinde talep edilen “Makine-Teçhizat Envanteri”, “Makine-Teçhizat Verimlilik 

Analizi”, “Mevcut Makine-Teçhizatların Yenilenmesine İlişkin Yol Haritası”, “Makine-Teçhizatların Etkin, 

Sürdürülebilir ve Ortak Kullanımına İlişkin Model”, “Araştırma Gemileri Mevcut Durum Analiz Raporu” ve 

“Ulusal Araştırma Gemileri İşletme Modeli” alt başlıklarından oluşmaktadır.  

Türkiye’de Deniz Temel Bilimleri araştırmaları yürüten farklı amaçlı ve çeşitlilikte laboratuvar altyapısına sahip 

kurumlar ve özel şirketler bulunmaktadır. Bu kurumlar arasında kendi görev ve sorumlulukları kapsamında 

mevzuatlarına uygulamalı araştırmalar yapan kamu kurumları ile bilimsel araştırmalar yapmak ve konularında 

insan yetiştirmek sorumluluğu olan üniversitelere bağlı çeşitli enstitü ve fakülteler yer almaktadır. Özel şirketler 

de ticari yapılarına uygun olarak kuruluş vizyon ve misyonlarında çalışmalar yürütmektedirler.  

Bakanlıklara bağlı mevzuatlarınca belirlenmiş çalışmaları yerine getirmek için kurulmuş deniz araştırmaları 

yürüten kuruluşlar, kendi bünyelerinde amaç ve hedeflerine uygun laboratuvarlar oluşturmuşlardır. Bu kapsamda, 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlükleri olan Karadeniz’de 

SÜMAE ve Akdeniz’de AKSAM kurumları mevzuatları doğrultusunda balıkçılık ve su ürünleri konusunda 

bilimsel araştırmalar yapmak ve sürdürülebilir kullanımına katkı sağlamak, araştırma, geliştirme, üretme ve 

eğitim çalışmaları yürütmektedir. Benzer şekilde Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı MTA ve TPAO, 

denizlerimizin jeolojik durumunun ortaya konması ve enerji kaynakları üzerine araştırmalar gerçekleştirmektedir. 

Çevresel Etki Değerlendirmesi, İzin ve Denetim Genel Müdürlüğü, çevresel etki değerlendirmesi ve stratejik 

çevresel değerlendirme çalışmalarını yapmak ve bu konuda gerekli kararları almak; izlemek ve denetlemek başta 

olmak üzere çevre kirliliğini önleme ve çevre kalitesini iyileştirmeye yönelik faaliyetleri yürütmek; çevre kirliliği 

ile konularda ve/veya görev alanına giren faaliyetlerde izin ve lisansı vermek, izlemek ve denetlenmek; çevre 

kirliliği ile ilgili olarak ölçüm, ve analiz ölçütlerini belirlemek, uygulamak ve uygulanmasını sağlamak; çevreyle 

ilgili her türlü ölçüm, izleme, analiz ve kontroller yapacak laboratuvarlar kurmak, kurdurmak, bunların 

akreditasyon işlemlerini yapmak, yaptırmak; alıcı ortamlar konusunda ölçüm yapacak kuruluşları belirlemek ve 

Bakan tarafından verilen diğer görevleri yapmak ile yükümlülüdür. Tüm bu kamu kurumlarının Makine-Teçhizat 

alım bütçeleri bağlı oldukları bakanlıklar tarafından sağlandığı belirtilmektedir. 

TÜBİTAK MAM ise uygulamalı araştırma yaparak sürdürülebilir, yenilikçi, bilimsel ve teknolojik çözümler 

üretmek üzere kurulmuştur. Kurum birçok deniz araştırmalarını yürütmekte ve aynı zamanda gelişmiş, akredite 

olmuş laboratuvarı ile hizmet vermektedir. 
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Bunların yanı sıra, Ülkemizde denizlerde bilimsel çalışmalar yapan Üniversitelere bağlı pek çok Enstitü ve 

Fakülte’lere ait laboratuvarlar mevcuttur.  

Bu kurumların misyon, vizyon ve amaçlarına yönelik ayrıntılı bilgiler Teknik Şartname’nin 3.1.2.1.1 numaralı 

maddesi kapsamında Makine Teçhizat Envanteri bölümde verilmiştir. Genel olarak, Üniversitelere bağlı 6 Enstitü, 

10 Fakülte ve 2 Merkez; Bakanlıklara bağlı 4 kurum, 5 özel şirket ve TÜBİTAK MAM’dan bir Enstitü proje 

kapsamında hazırlanan ve makine teçhizat altyapılarına yönelik bilgilerinin sorulduğu formu doldurmuştur.  

Makine-Teçhizat Verimlilik Analizi bölümünde bilgi formuna dayalı kurumlardan gelen bilgiler 

değerlendirilmiştir. Altyapı desteği gerektiren yüksek maliyetli cihazlar üzerine elde edilen sonuçlara göre; 

 Deniz temel bilimleri araştırmalarında kullanılan makine teçhizatın teknolojik olarak günümüz koşullarını 

sağladığı görülmektedir.  

 Verimlik analizinde genel olarak mevcut makine-teçhizatın verimli kullanılmaktadır. 

 Mevcut cihazların yaklaşık %35’inin 10 yıldan daha eski olduğu gözlemlenmesine karşın bu cihazların 

tamamının halen faaliyetlerini sürdürdüğü ve aktif kullanıldığı görülmektedir.  

 Makine-teçhizatın önemli bir kısmının gerçek zamanlı ölçüm amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir.  

 Faal olan her bir makine ve teçhizat için sorumlu personel bulunmasına karşın cihazdan sorumlu kişilerin 

de eş zamanlı birçok farklı cihazdan da sorumlu olduğu görülmektedir.  

 Verimlilik analizinde makine-teçhizatın önemli bir kısmının kurumların öz kaynakları ile sağlandığı 

görülmektedir. Öz kaynakları kullanarak alınan cihazlara bakıldığında özel kuruluşların dilimin yarısını 

oluşturduğu gözlenirken üniversitelerin düşük bir payda olduğu görülmektedir. Ancak, özel şirketler ve 

bakanlığa bağlı kamu kurumları beklendiği şekilde cihaz alımlarını çoğunlukla özkaynakları ile 

karşılamaktadır.  

 Genel olarak gerçek zamanlı ölçüm cihazlarının bakım/onarım, validasyon, kalibrasyon ve analiz test için 

gerekli giderleri laboratuvar ölçüm cihazlarına göre daha fazla olduğu görülmektedir. Bunun yanında özel 

şirketlerin  genel olarak cihazların idamesi için gerekli masrafların daha fazla olduğu  görülmektedir. 

 Verimlilik analiz hesabında, makine-teçhizat kullanımı ile ilgili problemlerin belirlenmesinde 

performansın (kullanılabilirlik, performans oranı ve kalite oranı) artırılması gerektiği ve cihazların genel 

olarak verimli çalıştığı görülmektedir. Verimliliğin artırılması yönünde neler yapılabileceğini tespit etmek 

amacıyla istatistiksel bir test aracı olarak kullanılan OEE (Genel Ekipman Etkinliği) analizi Orta Doğu 

Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü makine ve teçhizatı kullanımına yönelik uygulanmıştır. Bu 

laboratuvarın günümüz dünya standartlarına göre cihazlarının verimli bir şekilde çalıştığı tespit edilmiştir. 
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 Üniversitelerin araştırma, geliştirme ve eğitim faaliyetlerini devam ettirmeleri ve yeni araştırmacılar 

yetiştirebilmeleri için mevcut laboratuar/cihaz altyapısını teknolojik gelişimler ışığında yenilemek ve  

idame ettirebilmek için düzenli bir kaynağa ve personel istihdamına ihtiyacı olduğu ortaya çıkmıştır.  

 

Mevcut makine-teçhizatın yenilenmesine ilişkin yol haritasının belirlenmesinde hem kurumsal hem de bilim 

insanlarının sahada bire bir karşı karşıya oldukları makine-teçhizata ilişkin bireysel sorunlar ile ihtiyaçların 

belirlenmesi hedefiyle Son Kullanıcı ve Kurum Anketleri yapılmıştır. Her iki anketin sonuçları çoğunlukla 

paralellik göstermektedir. 

Bu anketlerin sonuçları değerlendirildiğinde;  

 Kurum içindeki makine teçhizata erişimin zor veya çok zor olduğunu belirten araştırmacı oldukça azdır.  

 Makine teçhizat kullanımında yaşanan zorlukların daha çok teknisyen/uzman eksikliğinden kaynaklandığı 

tespit edilmiştir.  

 Cihaz eksikliğinin bilim insanlarının yarısını pek etkilemediği saptanmıştır. Ancak yeni projelere 

başvuru/katılım konusunda cihaz yetersizliğinin daha fazla araştırmacıyı etkileyebildiği görülmüştür. 

 Sonuç olarak yenilenen veya yeni alınacak yüksek maliyetli cihazların bilimsel araştırmalar için kurumlar 

arası ortak kullanımı söz konusu olması durumunda eğilimler öncelik sırasıyla; 

 Bilimsel İş Birliğine Dayalı Protokollerin Geliştirilmesi  

 Ortak Bilimsel Çalışmalar 

 Analiz Hizmeti Uygulamaları 

 Cihaz Bakım-Onarımının Devlet Tarafından Üstlenileceği ve Takip Edileceği Bir Mekanizma 

olarak belirlenmiştir. 

Makine-teçhizatların etkin, sürdürülebilir ve ortak kullanımına ilişkin model bölümünde son kullanıcı ve kurum 

anketlerinden elde edilen sonuçlar doğrultusunda 2 farklı model oluşturulmuştur. Buna ek olarak, halihazırda 

makine-teçhizat açısından mevcut altyapıya sahip laboratuvarların güçlendirilmesine yönelik bir model önerisi de 

geliştirilmiştir. Bu modeller; 

 Bilimsel İş Birliği Modeli 

 Merkezi Laboratuvar Modeli 

 TÜBİTAK MAM Laboratuvarları, DEKOSİM Laboratuvarları (ODTÜ), EMCOL (İTÜ), SEİS Lab. 

(DEÜ) vb. Halihazırda Kurulmuş Belli Bir Altyapıya Sahip Laboratuvarların Makine Teçhizat Yapısının 

Güçlendirilmesine Yönelik Model Önerisi 
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şeklinde sunulmuştur. 

Bunların yanısıra, Deniz Temel Bilimleri araştırmalarında kullanılan makine teçhizat konusunda dışa bağımlığı 

azaltacak, yerli ekonomiyi güçlendirecek teknolojik alt yapının geliştirilmesi için stratejik amaç ve hedefler 

belirlenerek Ulusal bir vizyon oluşturulması önem arz etmektedir. Özellikle gerçek zamanlı ölçüm cihazlarının 

bakım, onarım ve kalibrasyonun için yurt dışına gönderilemekte ve kurumlara ve özel şirketlere yüksek bir 

maliyete neden olmaktadır. Gerek analiz ve cihazlarda kullanılan kimyasalların da yine dışa bağımlı olmadan 

çözülmesine yönelik Ulusal stratejik hedeflerin içerisinde yer alması için çalışmalar yapılmalıdır.  
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2. Laboratuvar Altyapılarına Sahip Kurumlar ve Makine Teçhizat 

Envanteri 

Bu bölüm Teknik Şartname’nin 3.1.2.1.1 no’lu maddesine göre düzenlenmiştir. 

Proje kapsamında, Deniz bilimleri ile ilişkili kurumların makine teçhizat envanterlerinin ve bu envantere yönelik 

Teknik Şartname gereği istenen bilgilerin talep edildiği bir form (Makine ve Teçhizat Bilgi Formu) hazırlanmıştır. 

Hazırlanan bu form, Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığı tarafından doldurulması talep 

edilerek deniz araştırmaları ile ilişkili üniversiteler, diğer kamu kurumları ve özel şirketlere iletilmiştir. Belli 

periyotlarla bilgileri eksik olan kurumların yöneticileriyle iletişime geçilerek formu doldurmaları talep edilmiştir. 

01.05.2019 tarihi itibariyle bu bilgi talebine bilgi istenen 42 farklı kurumun ilgili birimlerinin 38’inden cevap 

alınmıştır (Tablo 1). Bu 38 kurumun dokuz tanesi (Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim 

Dalı ve Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü gibi) deniz araştırmaları 

alanında kullandıkları cihaz olmadığı için formu dolduramadıklarını belirtmişlerdir.  

Tablo 1. Makine teçhizat altyapı envanter bilgileri ile ilgili olarak dönüş yapan kurumların listesi 

Üniversiteler 

Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezi  

Boğaziçi Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği, Fen Bilimleri/Kıyı Mühendisliği  

Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü 

Boğaziçi Üniversitesi, Bölgesel Deprem-Tusunami İzleme ve Değerlendirme Merkezi 

Boğaziçi Üniversitesi, Jeofizik Anabilim Dalı 

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 

Dokuz Eylül Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 

Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi 

İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Oşinografi ve Limnoloji Uygulama ve Araştırma Merkezi (EMCOL) 

İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uyg-Ar Merkezi 

İstanbul Teknik Üniversitesi Avrasya Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü 
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Üniversiteler 

İstanbul Teknik Üniversitesi Gemi İnşaatı ve Deniz Bilimleri Fakültesi 

İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Fakültesi 

Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü  

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi, Temel Bilimler Bölümü 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, İnşaat Mühendisliği Bölümü, Kıyı ve Deniz Mühendisliği Laboratuvarı 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi, Deniz Bilimleri Enstitüsü 

Piri Reis Üniversitesi, Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği 

Piri Reis Üniversitesi, Hesaplamalı Bilim ve Mühendislik 

Piri Reis Üniversitesi, Gemi İnşaatı ve Gemi Makinaları Mühendisliği Yüksek Performanslı Deniz Platformları 

Piri Reis Üniversitesi, Makine Mühendisliği 

Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi  

Diğer Kamu Kurumları 

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Deniz ve Kıyı Yönetimi  

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğü 

Harita Genel Müdürlüğü  

Kültür ve Turizm Bakanlığı-Kültür Varlıkları ve Müzeler Genel Müdürlüğü, Kazılar Dairesi Başkanlığı 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü  

Maden Tetkik Arama (MTA) 

Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü 

Tarım ve Orman Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü 
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TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi, Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü, Deniz ve İçsular Stratejik Birimi 

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Tersaneler ve Kıyı Yapıları Genel Müdürlüğü  

Türk Deniz Araştırmaları Vakfı 

Özel Şirketler 

Denar Deniz Araştırmaları A.Ş. 

Derinsu Sualtı Mühendislik ve Danışmanlık Hizmetleri Ltd. Şti 

Marinmet Ltd Şti  

Geomarine Kara ve Deniz Araştırma San. Ve Tic. Ltd. Şti. 

Tramola Uluslararası Deniz Araştırma Hizmetleri Ltd. Şti.  

 

Bu bölümde ilk olarak envanter bilgilerini paylaşan kurumların misyon ve vizyonları ele alınmış ve özetlenmiştir. 

 Bakanlıklara Bağlı Kamu Kurumları 2.1.

2.1.1. Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü (MTA) 

MTA Genel Müdürlüğü, madencilik sektörünün gelişmesi için gerekli her türlü bilgiyi üreten ve altyapı 

hizmetlerini sunan, yer kabuğunu araştıran, inceleyen ve topladığı bilgileri ilgili kamu kurumları ile özel sektörün 

kullanımına sunan araştırmacı bir kuruluştur.  Bu kapsamda ilgili sektörlere jeoloji ve jeofizik haritaları, madene 

yönelik altyapı bilgileri, katı yakıt ve jeotermal enerji kaynak bilgileri, afet zararlarını azaltmaya yönelik diri fay 

ve heyelan haritaları vb. temel yer bilim verilerini ürettikleri belirtilmektedir.  

Misyon: “Yer bilimleri ve madencilik alanında arama, araştırma, analiz ve altyapı çalışmaları yapmak, bilgi 

üretmek, ülke refahına katkıda bulunmak” olarak ifade etmektedirler. 

Vizyon: “Yer bilimleri konusunda kendini sürekli yenileyerek küresel alanda öncü olmak” olarak ifade 

etmektedirler.  

2.1.2. Meteoroloji Genel Müdürlüğü 

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dünya üzerindeki meteorolojik gelişmeleri ve yenilikleri takip ederek, gözlemlerin 

yapılması, tahmin ve uyarıların yayınlanmasının yanı sıra meteoroloji alanında çeşitli konularda araştırma 

çalışmalarını yürütmekle görevli ve yetkili olan Ülkemizdeki tek kamu idaresi olarak belirtilmektedir. Hizmet 
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sunduğu ana sektörlerin ulaştırma, savunma ve tarımın yanında meteorolojik ihtiyaçları gün geçtikçe artan turizm, 

sanayi, enerji, afet yönetimi, şehircilik, adalet, tıp ve çevre başta olmak üzere pek çok bilimsel, ekonomik ve 

sosyal konunun Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün hizmet alanına girdiği ifade edilmektedir.  

Misyon: “Can ve mal güvenliğini önceleyen, hayat kalitesini artırıcı, sektörel beklentileri karşılayan, sosyo-

ekonomik fayda sağlayan, kesintisiz, kaliteli ve güvenilir meteorolojik ürün ve hizmetler sunmak” olarak ifade 

edilmektedir.  

Vizyon: “Meteorolojik ürün ve hizmetleri bilimsel ve teknolojik gelişmeler ışığında, uluslararası standartlarda, 

güvenilir bir biçimde sunan, öncü bir kurum olmak” olarak belirtilmektedir.  

2.1.3. Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü– Trabzon (SÜMAE) 

1987 yılında "Trabzon Su Ürünleri Araştırma Enstitüsü" adıyla kurulan Enstitü, 1988 yılından itibaren uygulamalı 

araştırma faaliyetlerine başlamıştır. 1998 yılında Bakanlık Makamının olurlarıyla Merkez Enstitü statüsü 

kazanarak görevleri ulusal düzeye getirilmiş ve ismi "Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü-Trabzon" olarak 

değişmiştir. Enstitünün kuruluş amacı; özellikle Karadeniz Bölgesinde ve Türkiye genelinde deniz ve içsularda su 

ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarının uygulamaya aktarılmasını sağlamak olarak 

belirtilmektedir.  Sorumluluk alanı olarak Karadeniz, Marmara ve Kuzey Doğu Anadolu bölgelerinde yer alan su 

kaynakları olaraf ifade edilmektedir. Enstitü su ürünleri avcılığı ve yetiştiriciliği ile uğraşanlara pratik, 

uygulanabilir ve ekonomik yönü olan bilgi sunularak, ülke ve yöre gelişimine katkı sağladıkları belirtilmektedir. 

Misyon: “Bünyesindeki nitelikli personeli, uluslararası düzeyde laboratuvar altyapısı, tam donanımlı araştırma 

gemisi ve üretim sistemleri ile çalışma konularında projeler yürüterek, ulusal ve uluslararası toplantılar 

düzenleyerek ve yenilikçi uygulamalar yaparak balıkçılık sektörüne yön vermektir” olarak belirtilmiştir. 

Vizyon: “Uygulama odaklı araştırma yaklaşımı ile Türkiye'de ve Dünyada çalışma konularında önder araştırma 

kurumu olmaktır” olarak belirtilmiştir. 

2.1.4. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (TÜBİTAK MAM) 

TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (MAM), 1972 yılında kurulmuş bilim ve teknoloji üreten, dünya lideri 

bir merkez olmayı hedefleyen ve uygulamalı araştırma yaparak sürdürülebilir, yenilikçi, bilimsel ve teknolojik 

çözümler üretmeyi görevi olan Merkezdir. Kurumun çatısı altında 7 adet enstitü bulunmaktadır. Bunlar; Çevre ve 

Temiz Üretim Enstitüsü, Enerji Enstitüsü, Gen Mühendisliği ve Biyoteknoloji Enstitüsü, Gıda Enstitüsü, 

Kimyasal Teknoloji Enstitüsü, Malzeme Enstitüsü ile Yer ve Deniz Bilimleri Enstitüsü’dür. TÜBİTAK MAM, 

müşteri odaklı yaklaşımı ile kamu, savunma ve özel sektör kurum ve kuruluşları ile akademik kurumlara özgün 

çözümler sunduğu belirtilmektedir. Genel olarak temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme, teknoloji 
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transferi, inovasyon, sistem ve tesis kurma, ulusal standart ve norm belirleme, profesyonel danışmanlık ve eğitim 

çalışmaları ile hizmet vermektedir. Deniz ve İç Sular Araştırmaları Stratejik İş Birimi altında ise deniz ve göl 

bilimleri, kıyı ve deniz alanları yönetimi, denizcilik faaliyetlerinin yönetimi, CBS, geomatik ve uzaktan algılama 

konularında çalışmalar yapmaktadır. 

Misyon: “Uygulamalı araştırma yaparak sürdürülebilir, yenilikçi, bilimsel ve teknolojik çözümler üretmek” 

olarak ifade edilmektedir. 

Vizyon: “Bilim ve teknoloji üreten, dünya lideri bir merkez olmak” olarak ifade edilmektedir. 

 Üniversiteler Bağlı Eğitim/Araştırma Kurumları 2.2.

2.2.1. Üniversite bünyesinde kurulu laboratuvar altyapıları 

2.2.1.1. DEKOSİM 

Deniz Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi (DEKOSİM), 2012 yılında Kalkınma Bakanlığı olan DPT’nin 

desteği ile ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulmasına başlanılan bir merkezdir. DEKOSİM’in 

Türkiye’de deniz ekosisteminin ve iklim değişimlerinin takip edilebileceği bir altyapı kurmak, bu değişimlerin 

deniz ekosisteminde meydana getirdiği değişimleri ortaya koymak, değişik senaryolarla ileride iklimin ve buna 

bağlı ekosistemin nasıl değişebileceğinin tahmin edilmesini amaçlamaktadır. Bu amaçları gerçekleştirmek için 

DEKOSİM Türkiye’de eksik bulunan denizlerde sürekli ve gerçek zamanlı gözlem sistemleri kurmak ve bu 

konuda tecrübe biriktirmek, deniz bilimlerine yönelik özel bir laboratuvar kurmak, tüm denizlerimizde kapsamlı 

deniz seferleri yapmak, zaman serisi çalışmaları yürütmek, son teknoloji cihazları kullanarak denizlerimizi daha 

iyi takip etmek, model çalışmaları yaparak denizlerimizin mevcut ekosistemini daha iyi anlamak ve geleceğe 

yönelik iklim senaryoları geliştirmeyi hedeflemektedir. 

Vizyon: “Bölgesel olarak lider ve sürdürülebilir bir deniz gözlem ve modelleme sistemi kurmak, yenilikçi ve 

sosyal ihtiyaçları göz önüne alan bir yapıya dönüşmek” olarak ifade edilmektedir. 

Misyon: “Altyapı, modelleme ve laboratuvar sistemlerinin tamamlanması ve faaliyete geçmesi, bilimsel 

mükemmelliyete ulaşma yolunda güçlü iş birlikleri içinde kaynak paylaşımı, bilimsel mükemmelliyete ulaşma 

yolunda yaratıcı düşünceyi öne çıkaran, ekonomik ve sosyal ihtiyaçları göz önüne alan bir çevre oluşturmak ve 

sağlıklı bir araştırma kültürü sayesinde araştırma ve yeniliğe dikkat çekmek” şeklinde ifade edilmektedir. 

2.2.1.2. İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Okyanusbilim ve Gölbilim Araştırma Merkezi (İÜ-

EMCOL) 

EMCOL Doğu Akdeniz bölgesinde doğal afetler/riskler ile ,deniz ve göl sedimanlarının görüntülenmesi ve 

sediman karotlarındaki önemli paleoklimatolojik  göstergelerin analiz edilmesini içeren çevresel değişim projeleri 
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üzerinde çalışan araştırmacıların ihtiyaçlarını karşılamak için çalışır. EMCOL tesislerindeki imkanlarla aktif fay 

hatlarını ve sualtı heyelanlarını haritalamak ve deprem ile tsunami risk değerlendirmesinde vazgeçilmez olan 

geçmiş deprem ve tsunamilerin yüksek çözünürlüklü kayıtlarını saptamak mümkündür. Bu tesisler aynı zamanda 

su seviyesi, iklim ve ekolojik değişiklikler gibi göstergeleri içeren yüksek çözünürlüklü sediman kayıtlarının 

saptanmasında da kullanılabilir.  

2.2.1.3. İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (İÜ-

PolRec) 

Antarktika Kıtası Uluslararsı Konsorsyumu’na Türkiye’nin Katılımı ve söz sahibi olmasına sağlanması, Kutup 

bölgelerinin geleceği hakkında ülkemizin söz sahibi olması için çalışmalar yapılarak, İTÜ ve Türkiye’deki diğer 

üniversitelerdeki araştırmacılar ile, konuyla ilgili ulusal ve uluslararası bilim ve otorite kuruluşlar arasında bir 

arayüz görevi üstlenilmesi, Türk Arktik & Antarktik Ulusal Bilim Ekibi/Kurulu (TuArk)’nun hali hazırdaki 

çalışmalarının sürdürülebilirliğinin sağlanması için çalışmalar yapılması, diğer ülkeler ile ortak çalışmalar yaparak 

Arktik, Antarktik Bölgeleri, Okyanus ve Deniz Bilimleri odaklı araştırmalar ile yeni teknolojilerin 

oluşturulmasına ve bilimsel yöntemlerin geliştirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunulması,  

Antarktika Kıtasında Bilim istasyonu kurulumun sağlanması, Türkiye Arktik ve Antarktik çalışmalara yönelik ve 

küresel amaçlı bilimsel çalışmalar,uluslararası yayınlar ve uluslararası toplantılara katılımın sağlanması ve eğitim 

faaliyetlerine bulunulması hedeflenmektedirler. 

Misyon: “Kutup bölgelerinin geleceği hakkında ülkemizin söz sahibi olması ve görünürlüğünün sağlanması için 

çalışmalar yapılarak, İTÜ ve Türkiye’deki diğer üniversitelerdeki araştırmacılar ile ilgili ulusal ve uluslararası 

bilim, araştırma, geliştirme, sanayi ve otorite sahibi kuruluşlar arasında bir arayüz görevi üstlenilmesi, aynı 

zamanda Türkiye’de bir ilki gerçekleştirmektir” şeklinde ifade edilmektedir. 

Vizyon: “Türkiye’de Üniversiteler arası ve uluslararası Arktik, Antarktik, Okyanus ve Deniz Bilimleri 

konularında bilimsel çalışmalar yaparak toplumumuzda bu alanlarda farkındalık oluşturmak ve Türkiye’nin 

uluslararası platformda kutup çalışmaları ile anılarak artı değer kazanmasına katkıda bulunmaktır” olarak 

belirtilmektedir. 

İTÜ PolReC, TUDAS’ın 2.10 sayılı “Kutup Araştırmaları” başlığında belirtilen hususlarda çalışmalarını 

sürdürmekte olan Türkiye’nin ilk ve tek kamu kurumudur. Bu kapsamda kurulduğu 2015 yılından beri yüze yakın 

araştırmacının kutup bölgelerinde bulunmasına ve 1000’e yakın araştırmacı tarafından yürütülen projelerin 

çalışmalarını yapmasına imkan tanımıştır. Yine çok çeşitli kurumlardan araştırmacıların katılımları ile Ulusal 

Kutup Bilim Programı 2017-2022 oluşturulmuş ve yayımlanmıştır. İTÜ PolReC kutup araştırmaları konusunda 
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araştırmacılar ile bütçe kaynakları ve kural koyucular arasında bir köprü görevi görmekte, ulusal kutup seferleri 

için lojistik hazırlıkları yapmakta ve bilimsel araştırma projelerinin yürütülmesi için destek sağlamaktadır. 

2.2.2. Lisansüstü Eğitim Veren Enstitüler 

2.2.2.1. Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE)  

1977 yılında kurulan, 3 Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitim faaliyetlerini sürdüren ODTÜ, Deniz 

Bilimleri Enstitüsü üç tarafı denizlerle çevrili olan ülkemizde mükemmeliyete dayalı araştırmalar yaparak denizel 

önceliklerin belirlenmesine ve deniz çevre ile ilgili insan etkilerinin sürdürülebilir yönetimine odaklı çalışmalarını 

sürdürmeyi hedeflemektedir. Akdeniz, Karadeniz ve Marmara Denizi’nden Atlantik, Pasifik ve kutup denizlerine 

kadar 1975’ten beri bilimsel araştırmalar yapan Enstitü, çığır açıcı projeler üreten ve geleceğin deniz bilimcilerin 

yetiştiği üst düzey eğitim veren, alanında öncü disiplinler arası bir kurumdur.  

Misyon: “Bölgesinde, Türkiye denizlerinde ve dünya okyanuslarında mükemmeliyet düzeyinde, insanı ve doğayı 

etkileyen büyük zorluklara yönelik temel araştırmalar yapmak, araştırma bulgularını toplumun refahı ve 

denizlerde sürdürülebilir mavi ekonominin gelişebilmesi için ürün ve çözümlere dönüştürmek, verdiği eğitimler 

ve gerçekleştirdiği sosyal sorumluluk aktiviteleri ile bilgi ve deneyimini aktarmaktır” olarak ifade edilmektedir. 

Vizyon: “Deniz araştırmaları ve deniz kaynaklarının sürdürülebilir bir şekilde kullanılabilmesi ve yönetim 

tavsiyelerinde uluslararası düzeyde öncü bir deniz bilimleri enstitüsü olmaktır” olarak ifade edilmektedir. 

2.2.2.2. İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (İÜ-DBİE) 

1982 tarihinde kurulmuş olan Enstitü, 5 Anabilim dalı ve 9 bilim dalından oluşmaktadır. Enstitü kurulduğu 

günden 2018 yılına kadar eğitim öğretim alanında lisansüstü 550 yüksek lisans ve 150 doktora öğrencisi mezun 

vermesinin yanı sıra günümüzde 150 lisanüstü öğrenci eğitimlerini sürdürdüğü belirtilmiştir. Enstitü birçok ulusal 

ve uluslararası bilimsel araştırma faaliyetlerine de imza atmıştır.  

Misyon: “Enstitümüz, Deniz Bilimleri ve Denizcilik alanında modern bilimsel yöntemler kullanarak evrensel 

standartta bilgi ve veri üretmek, bu alanda ülkemizin sorun ve ihtiyaçları doğrultusunda, gerekli çözüm önerilerini 

ve yöntemlerini, ülke çıkarlarını koruyarak geliştirmek, toplumun değişik kesimlerine uzman eleman ve araştırıcı 

yetiştirmek üzere lisansüstü eğitim vermektir” şeklinde ifade edilmektedir. 

Vizyon: “Enstitümüz, Doğu Akdeniz-Karadeniz bölgesini temsil eden, konusunda uzman, uluslararası alanda 

tanınmış bilim adamlarının ve değişik disiplinlerden gelen öğrencilerin tercih ettikleri, toplum ile kurduğu 

katılımcı bağ yoluyla kamu ve özel sektörün de katılımıyla kaynak sağlayan, uluslararası alanda iş birliği yapan, 

bir deniz bilimleri merkezi haline gelmektir” olarak belirtilmiştir. 
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2.2.2.3. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (DEÜ-DBTE) 

1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü olarak kurulmuştur. 

Deniz Bilimleri ve Deniz Teknolojisi gibi çok disiplinli alanlarda bilimsel ve/veya mühendislik araştırmaları 

yürüten bir kurum olarak, temelde denizel çevreyi araştırma ve incelemeler yoluyla anlayarak, canlı, cansız ve 

kültürel deniz kaynaklarının yönetimine yönelik güncel ve geçerli bulgu ve bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. 

Ülkenin denizel çıkarlarının ve denizlerdeki varlığının sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından vazgeçilmez 

unsur olan deniz araştırma faaliyetleri yoluyla, bilime evrensel katkılar sağlamak ve denizel kaynakların 

sürdürülebilir kullanım olanaklarını insanlığın yararına sunabilecek teknolojileri geliştirmek uğraşı veren, en üst 

teknolojik düzeyde ortaya konan ürünlerin evrensel standartlara sahip olmasını ve hatta bu standartların daha da 

geliştirilmesi hedefine odaklanmış bir araştırma enstitüsü olarak belirtilmektedir. Üniversite bünyesinde lisansüstü 

öğretim programlarını düzenleyerek yürüten Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Deniz Bilimleri ve Teknolojisi 

Ana Bilim Dalı olarak Deniz Bilimleri ve Deniz Teknolojisi alanları kapsamına giren birçok konuda lisansüstü 

öğretim programlarının yürütülmesi görevini üstlenmektedir. 

Misyon/Vizyon: “Deniz Bilimleri ve Deniz Teknolojisi gibi çok disiplinli alanlarda bilimsel ve/veya mühendislik 

araştırmaları yürüten bir kurum olarak, temelde denizel çevreyi araştırma ve incelemeler yoluyla anlayarak, canlı 

ve cansız deniz kaynaklarının yönetimine yönelik güncel ve geçerli bulgu ve bilgiler üretmeyi amaçlamaktadır. 

Ülkenin denizel çıkarlarının ve denizlerdeki varlığının sürdürülebilmesi ve geliştirilmesi açısından vazgeçilmez 

unsur olan deniz araştırma faaliyetleri yoluyla, bilime evrensel katkılar sağlamak ve denizel kaynakların 

sürdürülebilir kullanım olanaklarını insanlığın yararına sunabilecek teknolojileri geliştirmek uğraşı veren, en üst 

teknolojik düzeyde ortaya konan ürünlerin evrensel standartlara sahip olmasını ve hatta bu standartların daha da 

geliştirilmesi hedefine odaklanmış bir araştırma enstitüsüdür. Üniversite bünyesinde lisansüstü öğretim 

programlarını düzenleyerek yürüten Fen Bilimleri Enstitüsü bünyesinde Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Ana Bilim 

Dalı olarak Deniz Bilimleri ve Deniz Teknolojisi alanları kapsamına giren bir çok konuda lisansüstü öğretim 

programlarının yürütülmesi görevini üstlenmiştir” şeklinde belirtilmektedir. 

2.2.2.4. Boğaziçi Üniversitesi, Çevre Bilimleri Enstitüsü 

Boğaziçi Üniversitesi Çevre Bilimleri Enstitüsü (IESc) çevre bilimleri ve teknolojisinde kapsamlı eğitim ve 

araştırma fırsatları sunmaktadır. Ana odak alanları şu şekilde belirtilmiştir: çevre kimyası; mikrobiyal sistem 

ekolojisi; koruma ekolojisi; ekotoksikolojisi; yenilenebilir enerji seçenekleri; sürdürülebilirlik analizi için sistem 

modellemesi; daha temiz üretim; CBS destekli çalışmalar; kirleticilerin kara ve su, hava ve toprakta taşınması; su 

kalitesi modellemesi; içme suyu arıtımı; atık su arıtma; yeraltı suyu kirliliği ve modellemesi; katı atık yönetimi; 

tehlikeli atık yönetimi. Multidisipliner bilgileri, araştırma tesislerinin mükemmelliği ve diğer mühendislik ve fen 
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fakülteleri ile kapsamlı işbirliği nedeniyle, program, çeşitli mühendislik ve bilim disiplinlerinden yüksek kalibreli 

öğrencileri cezbettiği vurgulanmaktadır.  

2.2.2.5. Boğaziçi Üniversitesi, Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsü 

Kandilli Rasathanesi, 1982 yılında “Boğaziçi Üniversitesi” bünyesinde “Kandilli Rasathanesi ve Deprem 

Araştırma Enstitüsü” adı altında rektörlüğe bağlı bir Enstitüye dönüştürülmüştür. Kandilli bugün merkez ve 

laboratuvarları dışında, akademik birimleri ile lisansüstü eğitim veren bir bilim merkez halinde olup Boğaziçi 

Üniversitesi’ne bağlı bir Enstitü olarak yüksek lisans ve doktora programları ile akademisyen yetiştiren ve dünya 

çapında iddialı projeler ile araştırmalar yürüten bir kurum olarak belirtilmiştir. Enstitünün Astronomi 

Laboratuvarı, Jeomanyetizma Laboratuvarı ve Meteoroloji Laboratuvarları bulunmaktadır.  

Misyon ve Vizyon: “Depreme yönelik çalışmalar Enstitü’nün ilk hedefi olmuş ve araştırma-uygulama çalışmaları 

Deprem Mühendisliği, Jeodezi ve Jeofizik Anabilim Dallarında yüksek lisans ve doktora eğitimiyle 

bütünleştirilmiştir. Enstitü deprem konusunda gözlem, eğitim, araştırma ve uygulama faaliyetlerini tek bir bünye 

altında toplayan ilk kuruluş olma özelliğini taşımaktadır” şeklinde ifade edilmektedir. 

2.2.2.6. Karadeniz Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 

Bakanlar Kurulunca, 2012 tarihinde kurulan Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü birçok disiplini kapsayan 

alanlarda lisansüstü eğitim-öğretim ve bilimsel araştırmalar yapılması amacıyla oluşturulduğu belirtilmektedir. 

Enstitü çevre denizlerimizi politik, stratejik ve ekonomik bakımdan istenilen düzeyde değerlendirebilmek kıyı ve 

deniz kaynaklarımızdan en üst düzeyde faydalanabilmek amacıyla hem uzmanlar yetiştirmek ve hem de bilimsel 

araştırmalar yapmayı amaçladığı belirtilmektedir.  

2.2.3. Fakülteler 

2.2.3.1. Boğaziçi Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi 

Mühendislik Fakültesi Bilgisayar, Elektrik-Elektronik, Endüstri, İnşaat, Kimya ve Makina Mühendisliği 

dallarında lisans derecesi vermeye yönelik dört yıllık programlar sunmaktadır. Fakülte öğrencilerini kendi 

potansiyelini kullanabilme becerisine sahip, akademik ve sosyal alanda başarılı, entelektüel, bağımsız 

düşünebilen, girişimci, yaratıcı, özgüven sahibi olarak yetiştirdiği belirtilmektedir. Fakülte’ nin özgörevi 

mezunlarını özel sektör, kamu kurumları ve yükseköğrenim kuruluşları çatısı altında liderlik ve yenilikçilik odaklı 

kariyerlere hazırlamak, özgün araştırmalar ile mühendislik bilgi tabanını genişletmek, daha müreffeh ve 

sürdürülebilir bir toplumsal yaşama katkıda bulunmak olarak belirtilmektedir. Fakültenin özgörüşü dünya çapında 

en iyi öğretim üyelerini istihdam etmeye ve en iyi öğrencileri yetiştirmeye devam ederek araştırma, eğitim ve 
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teknoloji geliştirme alanlarında dünyanın önde gelen mühendislik okullarından biri olmak olarak ifade 

edilmektedir.  

2.2.3.2. Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Fakültesi 

Stratejik düşünme ve kendini yenileme kabiliyetine sahip olup gelişmelere öncülük eden, Ulusal veya uluslararası 

düzeyde yenilikçi projeler üretip kaynak yaratabilen, endüstriyel ve toplumsal bazda iletişim ve işbirliği 

kurabilme kabiliyetine sahip Karşılaşılan sorunları çözme yönünde sonuç odaklı araştırma – geliştirme çalışmaları 

yapılan, uluslararası düzeyde kalifiye araştırmacı kadrosu bulunan bir fakülte olduğu belirtilmektedir. Fakültenin 

temel görevi lisans ve lisansüstü düzeyde eğitim – öğretim ve bilimsel araştırma yapmaktır.  Eğitim ve öğretim 

faaliyetleri sonucunda, kamu ve özel sektörün gereksinim duyduğu bilimsel ve teknik yönden ileri düzeyde bilgi 

birikimine sahip işgücünün yetiştirilmesi ve aynı zamanda ulusal akademik kadroların güçlendirilerek araştırma 

faaliyetlerine de katkı sağlanmasını amaçladığı ifade edilmektedir.  

Misyon: “Ulusal ve uluslararası denizlerde ve iç sulardaki kaynakların sürdürülebilir kullanımını sağlamaya 

yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde ve disiplinler arası “araştırma” yapmak, ulusal ve uluslararası düzeyde 

toplumun ilgili kesimlerine “eğitim ve öğretim amaçlı hizmetler” sunmaktır” şeklinde ifade edilmektedir.  Ayrıca 

misyonlarının arasında mevcut anabilim dallarının tümünde gelişen dünya şartlarına uyum sağlayan çalışmalara 

öncülük ederek, elde edilen araştırma sonuçlarının Üniversite ve özel sektör temsilcilerinin bir araya getirerek 

yapacağı toplantı, seminer, çalıştay vb. etkinlikler vasıtasıyla endüstriyel işbirliği ile topluma yararlı olabilecek 

uygulamalara dönüşebilmesini sağlamak olduğu belirtilmektedir.  

Vizyon: “Deniz Bilimleri ve Teknolojileri alanında uluslararası ortak projeler geliştiren, gelişim sürecinde büyük 

Türkiye’nin ihtiyaçlarına uygun mühendis ve yüksek mühendisler ve bilim adamları yetiştiren, sektörde görülen 

sorunların çözümüne yönelik Araştırma – Geliştirme çalışmaları yapan, bu doğrultuda projeler üreten, denizcilik 

alanındaki çalışma konularını sürekli yenileyebilen, Ulusal veya uluslararası kaynak yaratabilen, denizcilik 

sektörünün her birimindeki toplum ile iletişim ve işbirliği kurabilen ve öncü konumunda bir fakültedir” şeklinde 

ifade edilmektedir.  

2.2.3.3. Ege Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (EÜ-SÜF) 

Su Ürünleri Fakültesi, Ege Üniversitesi bünyesinde Eğitim Öğretim faaliyetlerine devam eden en önemli 15 

fakülteden biri olduğu belirtilmektedir. 1982 yılında Yüksek Okul olarak faaliyetlerine başlayan 1992 tarihinde 

fakülteye dönüştürülmüştür. Kuruluşundan bu yana yayınladığı ders kitapları, çok sayıda araştırma, inceleme ve 

makaleleri ile ülkemizin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almaktadır. Konusunda 

uzman güçlü araştırmacı altyapısı ile fakültemiz, 84 Öğretim Üyesi (39 Profesör, 40 Doçent, 5 Dr. Öğr. Üyesi), 20 

Araştırma Görevlisi, 3 Dr. Öğretim Görevlisi ve 3 mühendis ve 3 tekniker ile eğitim ve araştırma faaliyetlerine 
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devam etmektedir. Bünyesinde Toplam 403 aktif lisans öğrencisi, 79 Doktora öğrencisi ve 140 Yüksek Lisans 

öğrencisi bulunmaktadır. 3 Bölüm ve 7 Anabilim Dalına sahiptir. Ar-ge çalışmalarını yürüttüğü 3 adet uygulama 

laboratuvarı ve fakülte binasında 27 adet araştırma ve uygulama laboratuvarıyla, öğrencilerine teorinin yanında 

uygulamalı eğitim verdikleri ifade edilmektedir. Fakültenin başlıca amacının deniz ve iç su bilimleri, balıkçılık, su 

ürünleri işleme teknolojisi ve su ürünleri yetiştiriciliği alanlarında teknolojik bilgilere sahip teknik eleman (Su 

Ürünleri Mühendisi) yetiştirmek üzere gerekli bilgiler ile donatmak ve uygulamaları yaptırmak olduğu 

belirtilmiştir. Fakülte, sucul ortamdaki çevresel sorunlar, balıkçılar ve su ürünleri işletmeleri ile ilgili uygulamada 

çıkan sorunları yerinde saptamak, çözüm önerileri getirmek üzere gerekli araştırma ve çalışmaları yapmaktadır. 

Ülkemizde, su ürünleri yetiştiriciliğinin başlaması ve gelişmesi konusunda önemli çalışmalarda bulunmuş ve bu 

sektörün oluşması için çabalar harcandığı belitilmektedir. 

Misyon ve Vizyon: “Su Ürünleri Fakültesi mezunları, kamu kuruluşları, özel kuruluş ve işletmelerde olmak üzere 

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığının çeşitli birimleri ve diğer çeşitli kamu kurumları, balıkçılık ve Su Ürünleri üretim 

işletmelerinde çalışabilmektedirler. Bornova yerleşkesine ek olarak Urla'da bulunan HOMA (SÜFA) Araştırma ve 

Uygulama Ünitesi, Çiğli-Çamaltı tuzlası yakınında bulunan HOMA (SÜFA) Araştırma Eğitim ve Uygulama 

Dalyanında faaliyetini sürdürmektedir. Kuruluşundan bu yana yayınladığı ders kitapları, çok sayıda araştırma, 

inceleme ve makaleleri ile ülkemizin en önde gelen öğretim ve araştırma kuruluşları arasında yer almakta ve diğer 

Su Ürünleri Fakültelerinin kuruluşlarında ve gelişmelerinde katkıda bulunan "ana fakülte" olmanın 

sorumluluğunu ve mutluluğunu taşımaktadır” şeklinde ifade edilmektedir.  

2.2.3.4. İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi (İÜ-SBF) 

1951 yılında Ord. Prof. Dr. KOSSWIG’in girişimi ile İstanbul Üniversitesi Hidrobiyoloji Araştırma Enstitüsü 

kurulmuştur. Enstitü 1982 yılında kapatılmasının ardından Enstitünün akademisyen ve teknik personelinin büyük 

bir kısmı ile kuruma ait kütüphane, bazı laboratuvar ekipmanları, önemli sayıda biyolojik materyaller ve diğer su 

ürünleri koleksiyonu ile birlikte aynı yıl kurulan Su Bilimleri Fakültesi’ne (eski adı ile Su Ürünleri Yüksek 

Okulu) devredilmiştir.  1982 yılında kurulan Su Bilimleri Fakültesi kuruluş amacı gereği sucul fauna ve flora tür 

çeşitliliğinin tespiti, içme suyu barajlarında, göllerde, sulak alanlarda ve denizlerde biyolojik kalite elementleri 

dahil su kalite parametrelerinin izlenmesi, su kaynakların sürdürülebilir yönetimi ve modellenmesi, biyoteknolojik 

uygulamalar kullanılarak su ürünlerinde işlenmiş “yeni ürünlerin” sektöre ve tüketiciye kazandırılması, çevre 

dostu yaklaşımlarla çeşitli balık ve omurgasız türlerinin yetiştirilerek tüketiciye ulaştırılması, su canlıları sağlığı, 

kalitesi, hijyeni ve tedavileri konularında donanımlı Su Bilimleri Mühendisleri yetiştirdiği belirtilmektedir. Şu 

anda 350 Lisans öğrencisi, 64 Yüksek Lisans ve 47 Doktora öğrencisi bulunmaktadır.   
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Misyon: “Su kaynaklarını ekosistem temelli yaklaşımla korumak ve yönetmek, akuakültür, işleme teknolojisi, 

sucul ekoloji ve biyoteknoloji alanlarında yetkin mühendisler yetiştirmek, su bilimleri alanında saygın bilim 

merkezi olmaktır” şeklinde ifade edilmektedir.  

Vizyon: “Su bilimleri alanında uluslararası düzeyde eğitim ve araştırma merkezi haline gelmektir” şeklinde 

belirtilmektedir.  

2.2.3.5. İstanbul Teknik Üniversitesi, Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü 

Farklı mühendislik disiplinlerini içine alan Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği Bölümü, her türlü açık deniz 

yapısı, sondaj gemisi, petrol platformu ve diğer yüzer deniz araçlarının tasarımı, geliştirilmesi konularının yanı 

sıra fiziksel oşinografi, deniz kirliliği ve sualtı akustiği konularında da lisans, lisansüstü ve doktora seviyesinde 

eğitim-öğretim sunduğu belirtilmektedir. Bölümde lisans seviyesinde verilen eğitime ek olarak Gemi ve Deniz 

Teknolojisi Mühendisliği ve Açık Deniz Mühendisliği (Offshore Engineering) konularında 2 yüksek lisans 

programı bulunduğu belirtilmektedir.  

Misyon: “Yaşam boyu öğrenme, eğitim ve araştırmaya yönelik devamlı gelişmeye önem vererek, Türkiye’deki 

tek Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği eğitim programını devam ettirmektir. Bu eğitim programı 

matematik, bilim ve mühendislik temellerinin yanı sıra modern analiz ve karar verme yöntemleriyle, deniz yapı ve 

sistemlerini dizayn etme, üretme ve kullanma becerilerini kazandırmayı hedeflemektedir” şeklinde 

belirtilmektedir. 

Vizyon: “Gemi ve Deniz Teknolojisi Mühendisliği alanında gerçekleştireceği araştırmalarla dünya ile yarışabilir 

bir bölüm olabilmek ve sürekli gelişim ilkesine bağlı kalarak sunduğu eğitimle Türkiye’de öncülük etmek, yerli 

ve yabancı öğrenciler ve araştırmacılar için bir cazibe merkezi haline gelmek” olarak ifade edilmektedir. 

2.2.3.6. Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi (KTÜ-DBF) 

Fakülte ilk olarak 1982 yılında Sürmene Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Yüksekokulu olarak kurulmuş ve 1984 

yılında Karadeniz Teknik Üniversitesi merkez yerleşkesinde eğitim-öğretime başlamıştır. Fakültenin eğitim-

öğretim faaliyetleri yanında, alanlarında uzman ve iyi eğitimli öğretim kadrosunun yürüttüğü araştırma 

faaliyetleriyle sektörel, yerel ve üniversal ölçekte sorunların çözümüne yönelik öneriler üretilebilecek bilimsel 

çalışmaları gerçekleştirdiği belirtmektedir. Ayrıca, bölgesinde yaşanan sorunların çözümüne ve kamuoyunun 

aydınlatılmasına yönelik olarak faaliyetler de bulunduklarını belirtmektedirler. Fakültede, balıkçılık dahil tüm 

denizcilik anlamında dünyayı tanıyan, ülkedeki sektörel faaliyetleri iyi bilen, mesleğinde başarılı olacak analitik 

düşünme yeteneğine sahip, problemleri çözmek üzere bilgiye ulaşan ve çözüm üretebilen mezunlar yetiştirdiği 

ifade edilmektedir.  
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Misyon: “Sektörel rekabet gücü yüksek öğrenci yetiştirmenin uzun vadede eğitim kurumunu daha tercih edilir 

durumu getirdiği bilinmektedir. Aynı zamanda, sektörel gelişme ve AR-GE faaliyetlerinde özgün bilimsel 

çalışmaların yapılabilmesi “ÖZGÜR” bilim adamı yetiştirmekle mümkündür. Bu noktadan hareketle Balıkçılık 

Teknolojisi Mühendisliği, Gemi İnşa ve Makinaları ve Deniz Ulaştırma İşletme Mühendisliği Bölüm Kurulları 

Üyeleri ile gerçekleştirilen oturumlar sonucunda misyonumuz aşağıdaki şekilde belirlenmiştir: “Denizcilik 

Sektörlerinin ihtiyaç duyduğu araştırıcı ve uygulayıcı, meslek bilgileri yanında çalıştığı alanı tamamlayıcı diğer 

alanlarla da ilgili, teorik bilgi yanında uygulamaya da yönelik alt yapı ile donanmış, İngilizce okuyup yazabilecek 

ve uluslararası entegrasyonu sağlayabilecek, iyi bilgisayar kullanabilen, sektörüyle ilgili güncel sorunları 

izleyebilen ve çözüm üretme becerisine sahip olan, en az bir alt sektörel konuda uzmanlaşmış, proje üretme, 

hazırlama, uygulama ve yazma niteliği olan, ekip çalışmasına yatkın, kendine güvenen ve rekabete hazır, dürüst, 

mesleğini ve insanları seven elemanlar yetiştirmektir” şeklinde belirtilmektedir.  

Vizyon: “Tüm Balıkçılık aktiviteleri de dahil Denizcilik Sektörleri ile bu sektörlerle ilgili temel bilimler faaliyet 

alanları içerisinde eğitim ve araştırmalarıyla uluslararası düzeyde saygın ve tercih edilen bir kurum olarak sektöre 

yön verebilecek nitelikte mühendisler ve bilim insanları yetiştirmektir. Karadeniz'i özel ilgi alanımız olarak gören 

ancak ülkesel ve bölgesel konularda da yetkin, tüm bölümleriyle Karadeniz'de bilimsel anlamda bakir olan alanlar 

üzerinde çalışarak temel araştırmaları yapmak, ülke ekonomisine katkı saylayacak çözümler üretmek ve bu 

çalışmalar için nitelikli eleman yetiştirmek, Fakülte’yi Karadeniz ve doğal kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımına katkıda bulunan saygın bir eğitim ve araştırma kurumu yapmaktır” şeklinde ifade edilmektedir. 

2.2.3.7. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi 

Fakülte 1992 yılında kurulmuş, ancak 2004-2005 Eğitim-Öğretim yılında 40 öğrenci alarak eğitim-öğretim 

faaliyetlerine başlamıştır.  Fakültenin kuruluşundan bugüne kadar normal öğretimden 300, ikinci öğretimden 72 

olmak üzere, toplam 372 öğrenci mezun vermiştir.  Fakülte, “Su Ürünleri Temel Bilimleri”, “Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği” ve “Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi” olmak üzere başlıca üç akademik bölümden 

oluşmakta olup Lisans düzeyinde “Su Ürünleri Mühendisliği” adı altında tek diploma programı uygulamaktadır. 

Fakültede 3 adet Öğrenci Uygulama Laboratuvarı, Ağ Yapım Teknolojisi Laboratuvarı, Yem Analiz 

Laboratuvarı, Kalite Kontrol, İşleme Teknolojisi AR-GE Laboratuvarı, Biyoteknoloji, İçsular ve Deniz Biyolojisi 

Laboratuvarları, Su Ürünleri Araştırma Laboratuvarı, Balık Hastalıkları Laboratuvarı, Mikrobiyoloji 

Laboratuvarları dahilinde 20’ye yakın laboratuvar ve uygulama birimi bulunmaktadır. 

Misyon: “Aşağıda sıralanan temel değerleri ilke edinerek; evrensel bilgi ve teknoloji üretimi ile sürdürülebilir 

toplumsal kalkınmaya katkı sağlayacak araştırma, eğitim ve yayım faaliyetlerini gerçekleştirmede üzerine düşen 

sorumluluğu en iyi bir şekilde yerine getirmektir” şeklinde belirtilmektedir.  

http://mu.edu.tr/tr
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 Temel Değerler, Evrensel ve Çağdaş değerlere bağlılık 

 Katılımcılık 

 Sürdürülebilirlik 

 Verimlilik 

 Çevreye, insana ve toplumun değerlerine saygılı olmak 

 Mesleğin gerektirdiği etik kurallarına bağlılık 

Vizyon: “Su ürünleri alanında; topluma yön verecek, yeniliklere açık, kaynakların sürdürülebilir kullanımını 

sağlayacak, uluslararası standartta idealist mühendisler ile akademisyenler yetiştirmek ve aşağıdaki hedefleri 

gerçekleştirmek için çaba göstermektir” diye belirtilmektedir.  

2.2.3.8. Piri Reis Üniversitesi 

2008 yılında kurulmuş ve 2009-2010 eğitim öğretim yılında ilk iki bölümüne öğrenci alan Piri Reis Üniversitesi 

2016-2017 eğitim öğretim yılında 4 fakültesi ve 11 lisans programı, 2 enstitü ve 10 programlı Denizcilik Meslek 

Yüksekokulu ile faaliyete geçmiştir. Üniversite, denizcilik sektörünün gelişimini takip ederek, mevcut 

programlarının yanısıra Denizcilik İşletmeciliğinden, Deniz Hukukuna; Denizcilik Tarihinden, Deniz Bilimlerine; 

denizciliğin her yeni alanında yeni programlar açarak, öğrencilerine en üst düzeyde kaliteli öğretim ve olanaklar 

sunan, denizciliğin her alanına yönelik bilgi ve teknoloji üreten, nitelikli mühendis, denizci ve elemanlar yetiştiren 

ve neticede insanlığa önemli katkılar yapacağı belirtilmektedir.  

Misyon: “ATATÜRK ilke ve inkılapları doğrultusunda, Türk denizcilik örf, adet, ananeleri çerçevesinde; dünya 

kalitesi ve standartlarında eğitim, öğretim vererek, araştırma yaparak 21. Yüzyılın küresel rekabet ortamının 

gerekli kılacağı meslek ve iletişim becerilerine sahip; Dünyanın her yerinde çalışabilecek nitelikte, mükemmel 

eğitilmiş; Öğrenmeyi öğrenen, özgür düşünebilen, yaratıcı, ekip çalışması yapabilen, girişimci, kendini sürekli 

olarak geliştirmeyi öğrenmiş, araştırma yeteneklerini geliştirmiş, Çağdaş, köklü ve kültürlü, insanı seven ve 

sayan, Sosyal sorumluluk ve yurttaşlık bilincine sahip gençler yetiştirilmesi, ayrıca; Ülkemiz insanına doğrudan 

katkıda bulunacak ulusal ve uluslararası düzeyde projelerin geliştirilmesini; Çağdaş Eğitim Programlarının 

uygulanması, bu programları belirli sayıdaki sosyal, kültürel ve insan bilimleri programları ile desteklenmesi ve 

açtığı her program ÖRNEK alınan bir üniversite olunmasını hedeflemektedir. Piri Reis Üniversitesi denizciliğin 

her alanında ihtisaslaşan, her alanda eğitim ve öğretim yapan projeler gerçekleştiren anlayıştadır” şeklinde 

belirtilmektedir.  
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Vizyon: “Dünya kalitesi ve standartlarında eğitim ve öğretim vermek, araştırma yapmak ve küresel rekabet 

ortamında; mesleki ve akademik eğitim arasında SİNERJİ yaratmaktır” olarak belirtilmektedir.  

2.2.3.9. Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi, Su Ürünleri Fakültesi (RTEÜ-SÜF) 

1992 yılında Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak Rize ilinde kurulmuş olan Su Ürünleri Fakültesi 2006 

yılı itibari ile Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesi çatısı altında eğitim-öğretim faaliyetlerini sürdürmektedir. Su 

Ürünleri eğitimini daha da geliştirmek üzere Socrates-Erasmus, Farabi Değişim Programı ve diğer ikili anlaşmalar 

çerçevesinde Avrupa’daki ve yurtiçindeki Üniversitelerle öğrenci değişimi yaptığı belirtilmektedir. Fakülte 

bünyesinde 2 öğrenci laboratuarı ve 5 araştırma laboratuarı bulunmaktadır. 

Misyon: “Su Ürünleri Fakültesinin temel misyonu, bölgesel ve ulusal su ürünleri kaynaklarının sürdürülebilir 

kullanımını sağlayacak teknik işgücünün yetiştirilmesine yönelik “eğitim” vermek, bölgesel, ulusal ve uluslararası 

düzeyde disiplinler arası “araştırma” yapmak,  bölgesel ve ulusal düzeyde topluma ve ilgili kesimlere “hizmet” 

sunmak, Lisans ve lisansüstü eğitim – öğretimle kamu kurumlarının ve özel sektörlerin gereksinim duyduğu 

eğitilmiş vasıflı iş gücünü sağlamak, aynı zamanda lisansüstü eğitimle alanında uzmanlaşmış elamanları 

yetiştirerek akademik kadroyu güçlendirmek, yapılan araştırmalar neticesinde elde edilen sonuçları ve yenilikleri 

uygulamaya aktarmaktır” şeklinde belirtilmektedir. 

Vizyon: “Akademik personelin, öğrencilerin, mezunların ve paydaşların beklentilerini karşılayacak Recep Tayyip 

Erdoğan Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi vizyonu: Ulusal ve uluslararası düzeyde tanınan; Çağın gereklerine 

uygun öğrenci yetiştiren, Araştırma – geliştirme ağırlıklı; Kendisini sürekli yenileyen, Kaynak yaratabilen; 

Paydaşları ile etkili iletişim ve iş birliği kurabilen bir Fakülte düzeyine ulaşmaktır” şeklinde belirtilmektedir. 

2.2.3.10. Sinop Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi (SÜ-SÜF) 

Su Ürünleri Fakültesi, 1982 yılında 41 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 4 yıllık Yüksekokul olarak 

Ondokuz Mayıs Üniversitesi bünyesinde kurulmuştur. Yüksekokul olarak eğitim ve öğretime ilk Samsun’da 

başlamış 1986 yılında Sinop’a nakledilmiş ve 1992 yılında Fakülte haline dönüştürülmüş ve 2007 Sinop 

Üniversitesi’ne bağlanmıştır. Akademik yapılanma bakımından Su Ürünleri Temel Bilimler Bölümü, Su Ürünleri 

Yetiştiriciliği Bölümü, Su Ürünleri Avlama ve İşleme Teknolojisi Bölümü olmak üzere 3 Bölümden oluşmakta ve 

Fakülte lisans eğitiminin yanı sıra lisansüstü (Yüksek Lisans ve Doktora) eğitim de verilmektedir Fakültenin 9 

araştırma laboratuvarı ve 1 kapalı devre yetiştiricilik ünitesi bulunmaktadır.  

Misyon: “Su ürünleri alanında uzman, girişimci, yenilikçi, araştırma geliştirmeye önem veren, su ürünleri 

kaynaklarının kullanımında korumacı yaklaşımı benimseyen, etik değerlere saygılı, çözüm odaklı düşünen 

mühendisler yetiştirmek; sucul kaynakların sürdürebilirliğini sağlamaya yönelik ulusal ve uluslararası düzeyde 

bilimsel araştırmalar yaparak, bölgeye ve ülkeye katkı sağlamak” olarak ifade edilmektedir. 
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Vizyon: “Su ürünleri ile ilgili alanlarda ulusal ve uluslararası düzeyde bilgi ve teknoloji üretimine katkı sağlayan, 

ülkemizin rekabet gücünü artıracak nitelikli bilimsel çalışmalar yapan, donanımlı, topluma yararlı ve nitelikli su 

ürünleri mühendisi yetiştiren, ulusal ve uluslararası düzeyde tercih edilen bir fakülte olmak” şeklinde 

belirtilmektedir. 

2.2.4. Özel Şirketler 

 Makine teçhizat altyapı envanter bilgileri ile ilgili olarak dönüş yapan özel kuruluşlara ait genel bilgiler aşağıda 

alt başlıklar halinde verilmiştir. Bunun yanında envanter bilgilerine dönüş yapmayan ancak genel envanter 

oluşturulması açısından ülkemizde faaliyet gösteren önemli diğer özel kuruluşların listesi ile deniz suyu analizleri 

yapan özel yetkili çevre laboratuvar listesi 2.2.4.5’de verilmiştir.  

2.2.4.1.  DenAr Deniz Araştırmaları A.Ş. 

2007 yılında kurulan DenAr Deniz Araştırmaları A.Ş. hem özel hem de devlet sektörlerinde deniz ölçüm 

çalışmaları yürütmektedir. Şu ana kadar, Akdeniz, Karadeniz, Hazar Denizi, Ege Denizi, Balear Denizi, Marmara 

Denizi ve Hint Okyanusu dâhil olmak üzere dünya çapında 500'den fazla deniz araştırma projesini başarıyla 

tamamlamıştır. Hidrografik, oşinografi, jeofizik, jeoteknik, jeolojik konumlandırma çalışmaları, çevresel izleme 

ölçümleri, ROV ve sondaj hizmetlerini içermektedir.  

Misyon: “Firmamızın etik değerleri çerçevesinde ülkemiz ve çevresi denizlerde deniz mühendisliği çalışmalarını 

son Teknoloji cihaz ve yöntemlerle yürüterek, müşterilerimize en yüksek kalitede hizmet sunmak ve ülkemizi bu 

kulvarda en iyi şekilde temsil etmek” şeklinde belirtilmiştir. 

Vizyon: “Deniz mühendisliği sektöründe uluslararası çapta standartları belirleyen lider firma olmak” olarak 

belirtilmektedir.  

2.2.4.2. Derinsu Sualtı Mühendislik 

1998 yılında kurulan Derinsu, enerji, çevre, altyapı, inşaat, sualtı savunma ve güvenlik sektörlerinde deniz 

araştırmaları, sualtı mühendislik ve sualtı yapım/inşaat çalışmaları alanında uzmanlaşmış hizmet vermektedir. 

Derinsu uzmanlık alanı olan jeofizik, jeoteknik, oşinografik, çevresel ve hidrografik deniz araştırmaları başta 

olmak üzere, sualtı incelemeleri, monitörleme, deniz yapıları inşaat/bakım çalışmaları ve profesyonel dalgıçlık 

gibi hizmetler sağlamakta, her türlü deniz ve kıyı yapıları için mühendislik ve tasarımsal çözümsel sunmaktadır. 

Derinsu iş güvenliği prosedürlerine ve çevre unsurlarına bağlı kalarak müşterilerine uluslarlarası standartlarda 

servis sağlamaktadır. 

Şirket; en güncel ekipman ve yazılımları, bilimsel araştırma gemileri ve uzman mühendisleri ile sualtı 

mühendisliği, açık deniz ve kıyı araştırmaları, hidrografik, oşinografik, jeofiziksel ve jeoteknik çalışmalar ve 
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sualtı araştırmaları alanlarında uluslararası arenada lider bir kuruluş olmayı hedeflemektedir. Derinsu, Türkiye’nin 

en büyük deniz mühendislik projeleri olan MARMARAY tüp geçit projesi, Nabucco Marmara Denizi boru hattı 

geçişi projesi, başta olmak üzere birçok liman geliştirme ve enerji projelerinde yer almıştır. 

2.2.4.3. Tramola Gemi İşletmeciliği ve Ticaret A.Ş 

Tramola Gemi İşletmeciliği 2002 yılından beri nakliye sektöründeki yük trafiğinin en yoğun bölgesi İstanbul-

Bandırma hattında Ro-Ro gemiler ile ağır vasıta (Kamyon-TIR) taşımacılığı yapmaktadır. Tramola, nakliye 

sektöründeki yoğun talebi karşılayabilmek ve müşterilerine daha iyi hizmet sunabilmek için Haziran 2005 

tarihinden itibaren ikinci Ro-Ro gemisini seferlerini başlatmıştır. İkinci gemisinin devreye girmesiyle, 

İstanbul'dan 3, Bandırma'dan 3 olmak üzere sefer adedi 6'ya çıkartığı, 800.000 araç ve 1.200.000 yolcuyu gemileri 

ile taşıyarak en iyi hizmeti sunup rahat bir yolculuk yapabilmelerine olanak sağladığı belirtilmektedir.  

Misyon: “Tramola Gemi İşletmeciliği olarak amacımız, 3/4'ü denizlerle çevrili ülkemizde, çok az kullanılmakta 

olan deniz taşımacılığına önemli bir katkıda bulunarak intermodal taşımacılık sistemini geliştirmek, oldukça 

yoğun olanİstanbul- Ege Bölgesi arasında deniz yolu ile bir köprü kurup ağır vasıtaları gemilerle taşıyarak 

sürücülerine daha hızlı daha güvenli yolculuk yapma imkânı sunmak ve ülke ekonomisine katkı sağlamaktır” 

şeklinde ifade edilmiştir. 

Vizyon: “Hedefimiz, nakliye sektöründe her geçen gün artmakta olan talebi en verimli şekilde karşılayabilmek 

amacıyla en yakın zamanda 3. gemiyi seferlere başlatarak yılda taşıdığımız araç sayısını ortalama 135.000'e 

çıkarmak ve karayolundaki trafiği, kaza oranını, amortisman giderlerini azaltmaktır” şeklinde ifade edilmiştir. 

2.2.4.4.  MARINMET Deniz İnşaat & Genel Sualtı Hizmetleri San Tic Ltd Şti  

2005 yılında İstanbul’da kurulan Marinmet Deniz İnşaat & Genel Sualtı Hizmetleri San. Tic. Ltd. Şti. kamu ve 

özel sektörlere ait birçok projeyi başarı ile tamamladıklarını belirtmektedirler. Firma olarak; “Genel Dalgıçlık / 

Sualtı Hizmetleri, Hidrografik ve Oşinografik Araştırmalar, Kıyı ve Liman Yapıları Sualtı kısımları, Avan - 

Uygulama Projeleri , Yol, Kavşak uygulama projeleri, Müşavirlik, Danışmanlık Hizmetleri ” gibi pek çok farklı 

alanda faaliyetlerini sürdürdüğü ifade edilmektedir. Faaliyet gösterdiği her alanda en iyi olmak hedeflediklerini,  

çalışmalarını ulusal ve uluslararası kalite, çevre ve güvenlik sistemlerine göre sürdürdüğünü bunun sonucu olarak 

“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi”, “ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi” ve “OHSAS 18001 İş Sağlığı ve 

Güvenliği Yönetim Sistemi” sertifikalarını almaya hak kazandıkları ifade edilmektedir. 
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2.2.4.5. Diğer Özel Şirketler 

Makine teçhizat altyapı envanter bilgileri ile ilgili herhangi bir dönüş yapmayan ancak ülkemizde faaliyet 

gösteren diğer özel kuruluşların listesi  Tablo 2’de belirtilmiştir.  Genel olarak, Ülkemizde deniz araştırmaları 

alanlarında aktif olarak faaaliyet yürüten 8 adet özel şirket öne çıktığı görülmektedir. 

 

 

Tablo 2. Deniz Araştırma ile ilgili diğer özel şirketler 

Özel Şirketler Araştırma Konuları İnternet adresleri 

GEOMARİNE KARA VE DENİZ 

ARAŞTIRMA SAN. VE TİC. LTD. 

ŞTİ. 

Hidrografik Ölçümler, Oşinografik Etütler, Deniz 

Jeolojisi ve Jeofiziği, Fiziksel ve Kimyasal 

Oşinografi, Deniz Biyolojisi ve Ekolojik 

Araştırmalar 

http://www.geomarine.com.tr/ 

MCH DENİZ ARAŞTIRMALARI 

LTD. ŞTİ. 

Hidrografik, Oşinografik, Jeofizik ve Jeolojik 

çalışmalar 

https://mch-tech.com/hakkimizda/ 

KORDİL Ölçme Mühendisliği (hava, yer, suüstü, sualti ve 

yeralti) 

https://www.kordil.com.tr/ 

MAREX  Denizlerde Batimetrik Harita Üretimi ve 

Hazırlanması 

http://www.marex.com.tr/ 

 

T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Çevre Referans Laboratuvar Sorgulama (https://elab.cevre.gov.tr/LabSorgu/) 

internet sayfasında  221 adet yetkili çevre laboratuvarları  bulunduğu belirtilmektedir (Şekil 1). Bu 

laboratuvarların arasından deniz suyu analizleri yapan 56 adet yetkili özel laboratuvar bulunmaktadır. Tablo 3’de 

bu özel laboratuvarların listesi verilmiştir.  

https://elab.cevre.gov.tr/LabSorgu/
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Şekil 1. T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Yetkili Çevre Laboratuvarlarının Konumu (https://elab.cevre.gov.tr/LabSorgu/) 

https://elab.cevre.gov.tr/LabSorgu/
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Tablo 3. Deniz suyu analiz yapan yetkili özel laboratuvar listesi 

 

AEM ÇEVRE LABORATUVAR ANALİZ TİC.A.Ş
SGS Supervise Gözetme Etüd Kontrol Servisleri A.Ş. Çevre Laboratuvarı (EHS 

Departmanı)

Akre Çevre Gıda ve End. Analiz Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. ÇEV-TEST ÖLÇÜM LABORATUVARI TİC. LTD. ŞTİ.

Alka İnşaat Tekstil Elektrik Çevre San. ve Tic. Ltd. Şti Tuzla Şb
Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Çevre Sorunları Araştırma ve Uygulama 

Merkezi

ÇINAR ÇEVRE LABORATUVARI
SEGAL ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALİZ LABORATUARI MÜH. MÜŞ. PROJE HİZM. 

SAN. TİC. LTD. ŞTİ.

ESÇEM ENERJİ SİSTEMLERİ VE ÇEVRE ETÜT MERKEZİ SAN. TİC. A. Ş. Akademi Analiz Lab. Ve Danışmanlık Hizm. Ltd. Şti.

Haliç Çevre Teknolojileri  Mühendislik Müşavirlik  Turizm ve Sağlık 

Hizmetleri  Ltd. Şti.
MERKEZ TEST ANALİZ HİZMETLERİ LTD ŞTİ

Megalab müh. gıda danışmanlık denetim lab. hiz. tic. ltd. şti.
MER-LAB ÇEVRE  SU ANALİZ VE ÖLÇÜM LAB.İŞ 

GÜV.DAN.MÜH.HİZ.TİC.SAN.LTD.ŞTİ

ANKALAB ÇEVRE ANALİZ LABORATUVARI ÖLÇÜM HİZ. MÜH.DAN.SAN. VE 

TİC.LTD.ŞTİ
TESTMER ÖLÇÜM VE TEST HİZMETLERİ A.Ş.

EGETEST ÇEVRE ÖLÇÜM KALİBRASYON VE BİLİŞİM HİZMETLERİ SANAYİ VE 

TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ
DOKAY Laboratuvar ve Mühendislik Hizmetleri Ltd. Şti.

ARTEK MÜHENDİSLİK ÇEVRE ÖLÇÜM VE DAN. HİZ. TİC. A.Ş.Adana Şb NEN MÜHENDİSLİK VE LABORATUVAR HİZ. İNŞ. TİC. LTD. ŞTİ.

ÇEVRE ENDÜSTRİYEL ANALİZ LABORATUVAR HİZMETLERİ TİC.A.Ş. Artek Mühendislik Çevre Ölçüm ve Danışmanlık Hiz. Tic. A.Ş.

Kelebek Kimya Çevre Labaratuvarları Pet. Gıda ith. İhr. İnş. 

Nak.Eğt.Dan.Taah. San. Tic. Ltd. Şti.
ENCON LABORATUVARI A.Ş.

2M LABORATUVAR HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Envoy Laboratuvar Hiz.Tic.Ltd.Şti.

ADANA ÇEVRE MERKEZİ MÜHENDİSLİK HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET 

LİMİTED ŞİRKETİ

İÇDAŞ ÇELİK ENERJİ VE ULAŞIM SANAYİ A.Ş. ÇEVRE KONTROL 

LABORATUVARI

AG LABORATUVAR TUR. İNŞ. PET ÜRN. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. NEVA ÇEVRE LABORATUVAR HİZ. TİC. LTD. ŞTİ.

ANTALYA SU VE ATIKSU İDARESİ (ASAT) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Çevre 

Koruma Kontrol Laboratuvarı
Afyonkarahisar İli Atıksu Arıtma Tesisi Kurma ve İşletme Birliği Laboratuvarı

Ekosfer Laboratuvar ve Araştırma Hizm. San. ve Tic. Ltd. Şti. Elinsan Elk. İnş. Hava Kal. Ölçüm Hizm. Taah. San. Tic. Ltd. Şti

İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ Atık Su Laboratuvarı
ENVİROLAB ÖLÇÜM VE ANALİZ HİZMETLERİ SANAYİ TİCARET LİMİTED 

ŞİRKETİ

Nanolab Laboratuvar Hizmetleri Kimya Gıda Danışmanlık Çevre Eğitim San. 

ve Tic. Ltd. Şti.
LAKTON ÇEVRE LABORATUVARI A.Ş.

DEPPO Lojistik Orman Tarım Laboratuvar Hizm. Taş. Gıda Su Ürünleri Mad. 

Met. Pet. Kimya San. Tic. An. Şti. - Bornova 1
AST LABORATUVAR HİZ. VE DAN. TİC. A.Ş.

ALANYA ÇEVRE LABORATUVARI MÜH.TİC.LTD.ŞTİ.
EKOSİSTEM ANALİZ, PROJE, HİZMETLERİ, PEYZAJ, MÜH., İNŞAAT, ÇEVRE 

LABORATUVARI, TAAH. TİC. LTD. ŞTİ.

BAREM Çevre Laboratuvar ve Danışmanlık Hizmetleri İlaç İnşaat San. ve Tic. 

Ltd. Şti.

MAJÖR ÇEVRE ÇÖZÜMLERİ ARAŞTIRMA GELİŞTİRME LABORATUVARI SAN. 

TİC. A.Ş.

DÜZEN NORWEST ÇEVRE GIDA VE VETERİNER SAĞLIK HİZMETLERİ EĞİTİM 

DAN. TİC.A.Ş
MARTEST ANALİZ LABORATUARLARI SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

EKOSISTEM EGE ÇEVRE ÖLÇÜM VE ANALIZ LABORATUARI TIC.LTD.STI. AND ANALİZ TEST ÖLÇÜM ve LABORATUVAR HİZMETLERİ TİC. A.Ş.

İNTERTEST LABORATUVAR VE SERTİFİKASYON HİZMETLERİ LİMİTED 

ŞİRKETİ
FEBAS ÇEVRE LABORATUVARI ANALİZ SAN. VE TİC. LTD. ŞTİ.

AKARE ÇEVRE LABORATUVARI ve  DANIŞMANLIK HİZMETLERİ TİC.LTD.ŞTİ Gemar Çevre Ölçüm ve Analiz Laboratuvarı

İSG İş yeri Sağlık Güvenlik Laboratuvarı Çevre Teknolojileri Ltd. Şti. YEŞİL BEYAZ KALİTE VE ÇEVRE ANALİZ LABORATUARI TİC. LTD. ŞTİ

Mostlab Laboratuvar Hizmetleri A.Ş. DEGOL LABORATUVAR VE ÇEVRE HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.

Yetkili Laboratuvarlar
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3. Makine Teçhizat Verimlilik Analizi 

Bu bölüm Teknik Şartname’nin 3.1.2.1.2 numaralı maddesinin verimlilik analizi ile ilgili kısmını kapsayacak 

şekilde hazırlanmıştır. 

Bu bölümde yapılan değerlendirmeler, bilgi formu vasıtasıyla toplanan veriler kullanılarak yapılan analiz 

sonuçlarından elde edilmiştir. Deniz bilimleri araştırmalarında kullanılan birçok cihazın olduğu bilinmektedir. Bu 

değerlendirme raporunda tüm cihazlar üzerinden bir genel değerlendirme yapılması durumunda sayıca çok fazla 

olan düşük maliyetli cihazlara ait verilerden elde edilecek bulguların yüksek maliyetli cihazlara ait verilerden elde 

edilecek bulguları baskılayacağı için deniz bilimleri araştırmalarında yalnızca büyük önem arz eden yüksek 

maliyetli cihazların verileri kullanılmıştır. Bunun yanında, birçok düşük maliyetli cihazların özellikle 

üniversitelerde eğitim amaçlı kullanılmasından kaynaklı verilerin araştırma ya da eğitim amaçlı olarak ayrı ayrı 

belirtilmediğinden verimlilik analizi için kullanılamamaktadır. Bu amaçla, verimlilik hesabı değerlendirmeleri 

altyapı desteği gerektiren yüksek maliyetli cihazlar üzerinden yapılmıştır. Altyapı desteği gerektiren yüksek 

maliyetli cihazlar; 2019 yılı 22 (D) doğrudan temin parasal sınırı olan 90,358 TL + KDV’nin üstünde maliyeti 

olanlar olarak tanımlanmıştır. İleride yapılacak analizlerde standart kullanıma uygun olacak şekilde 

güncellenebilme imkanı olacaktır. Ayrıca, verimlilik analizleri için önem arz eden ve bilgi formunda bulunan bazı 

kategorilerin (cihazların hangilerinin altyapı desteği gerektirdiğinin, kullanım alanlarının-laboratuvarda ölçüm, 

gerçek zamanlı ölçüm ve örnekleme ve en çok hangi disiplinde kullanıldığının) belirlenmesi uzman görüşlerine 

dayanarak gerçekleştirilmiştir.  

Verimlilik analizi için kullanılan formlardaki detaylı soruların yaklaşık yarısı kurumlar tarafından 

doldurabilmiştir. Bu nedenle eldeki verinin sınırları aşağıdaki parametreler değerlendirilirken göz önünde 

bulundurulmuştur. Verimlilik analizi için kullanılan başlıca parametreler arasında cihazların kullanım alanları ve 

yaşı (tedarik yılı), cihazın faaliyet durumu (faal/faal değil), cihazdan sorumlu personel durumu, cihazın analiz 

ettiği yıllık ortalama örnek sayısı, cihazın kullanıldığı yıllık ortalama proje sayısı, cihazın günümüz teknolojik 

durumu, cihaz için gerekli maliyetler ve cihazın alımı sırasında bütçe kaynakları yer almaktadır. Bu kapsamda, bu 

parametrelerden elde edilebilen veriler doğrultusunda genel verimlilik değerlendirmesi yapılabilmiştir. Bilgi 

formundaki verilere dayanarak hesaplanan verimlilik değeri kapsamında yüksek maliyetli cihazların önemli bir 

kısmının gerçek zamanlı ölçüm amacıyla kullanıldığı tespit edilmiştir. Bu cihazların neredeyse yarısının eski 

olduğu gözlemlenmesine karşın bu cihazların tamamının faaliyette olduğu gözlenmiştir. Faal olan bu cihazlardan 

sorumlu personel durumuna bakıldığında her bir cihaz için sorumlu personel bulunmamanın yanında cihazdan 

sorumlu kişilerin de eş zamanlı birçok cihazdan sorumlu olduğu görülmektedir. Böyle bir durumda kişilerin 

sorumlu olduğu diğer işleri de göz önünde bulundurduğumuzda verilen her bir cihaz sorumluluğu ile kişilerin 
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üzerine düşen iş yükünün artığı görülmektedir. Deniz bilimleri araştırmalarında kullanılan Makine ve Teçhizat 

için bilgi formunda cevap alınan veriler baz alındığında teknolojik olarak günümüz koşullarını sağladığı 

görülmektedir. Günümüz teknolojisinde çalışan bu cihazlardan gerçek zamanlı ölçüm cihazlarının giderlerinin çok 

olduğu görülürken bu cihazların masrafları için kullanılan bütçenin bilgi formuna katılan tüm kurumlar arasından 

üniversitelerde düşük olduğu tespit edilmiştir.  

Deniz bilimleri araştırmalarında kullanılan cihazlardan elde edilen ürünün bir veri olduğu açıktır. Yapılan paralel 

ya da tekrar ölçümleri dışarıda bıraktığımızda yıllık ortalama analiz sayısı bu araştırma çalışmalarından elde 

edilen ürünü yani kaliteli bir veriyi birebir yansıtmaktadır. Gerçek zamanlı ölçüm cihazları denizde olduğu sürece 

duraksız bir şekilde ölçüm yaptığından ve bununla ilgili elde edilen verilerin yetersiz olduğundan verimlilik 

değerlendirmeleri için laboratuvardaki ölçüm cihazlarından elde edilen veriler kullanılmıştır. Toplanan örneklerin 

proje bazlı olduğu düşünülürse, kullanılan cihazlardan yarısının proje başına ortalama yıllık 100 ile 500 arasında 

örnek ölçtüğü ve/veya veri ürettiği görülmektedir.     

Son olarak, fonlama kaynaklarına ilişkin yapılan verimlilik analizinde makine-teçhizatın önemli bir kısmının 

kurumların öz kaynakları ile alınmasının şimdiye kadar mümkün olduğunu göstermektedir. Öz kaynakları 

kullanarak alınan cihazlara bakıldığında özel kuruluşların dilimin yarısını oluşturduğu gözlenirken üniversitelerin 

en küçük dilimde olduğu görülmektedir. Bu parametreyle ilgili olarak yüksek oranda formda belirtilen 

doldurulması gereken alan boş bırakılmıştır.  

Ancak, özel şirketler ve bakanlığa bağlı kamu kurumları beklendiği şekilde cihaz alımlarını çoğunlukla 

özkaynakları ile yapmaktadırlar. Benzer şekilde, Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK), 

Devlet Planlama Teşkilatı (DPT), Avrupa Birliği (AB) gibi destek kuruluşları yerine üniversitelerin de cihaz 

alımlarını çoğunlukla özkaynakları ile yaptığı görülmektedir. Gerçek zamanlı ölçüm cihazlarının bakım/onarım, 

validasyon ve kalibrasyon için gerekli giderlerinin laboratuvar ölçüm cihazlarına kıyasla daha fazladır. Bundan 

dolayı üniversitelerin diğer kamu kurumları ve özel sektörlere kıyasla  cihazlarını ne kadar sıklıkla kullandıklarına 

bağlı olarak ortaya çıkan gerekli masrafların daha az olduğu  görülmektedir. 

OEE (Genel Ekipman Etkinliği) analizi için önemli sayılan parametrelere (yıllık ortalama analiz sayısı, cihazdan 

sorumlu personel durumu, cihazın kullanıldığı proje sayısı, cihazların bakım-onarım durumu, cihaz analizleri için 

gerekli sarf malzeme ve kimyasal gider durumu) ait alanlar çoğunlukla eksik bırakılmıştır. Bundan dolayı, veri 

setinin uygunluğuna dayanarak kurumlar arasından ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) 

laboratuvarlarında bulunan ölçüm cihazları için OEE analizi yapılmıştır. Bu kapsamda, enstitü bünyesinde 

bulunan yüksek maliyetli laboratuvar ölçüm cihazlarına ait veriler değerlendirildiğinde genel ekipman etkinliği % 

55 olarak hesaplanmıştır. Dünya genelinde bir cihazın verimliliği için normal kabul edilen bu değer enstitüdeki 

mevcut laboratuvar cihazlarının verimli bir şekilde kullanıldığını göstermektedir. OEE değerinin 
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hesaplamasındaki önemli nedenlerden birisi de cihazların daha verimli nasıl çalıştırılacağını tespit edilebilmesidir.  

ODTÜ-DBE için saptanan bu değer her ne kadar normal kabul edilse de bu değeri daha da yükseltmek ana 

hedefler arasında olmalıdır. Bu amaçla, verimliliği artırmak için yüksek bütçeli projelere, daha fazla proje sayısına 

ve teknisyen istihdamına gerek olduğu sonucuna varılmıştır. 

 Verimlilik Analizi 3.1.

Bu bölümde, Ülkemizde kamu kurum, üniversite ve özel sektör bünyesinde deniz bilimleri araştırmalarında 

kullanılan Makine ve Teçhizatın verimlilik analiz sonuçları paylaşılacaktır. Verimlilik analizi için, görece büyük 

bütçeli 660 adet cihaz yeniden göz geçirilerek, aralarından 363 adet altyapı desteği gerektiren
1
 cihaz tespit 

edilmiştir. Bu, toplam 74 farklı cihaz türüne denk gelmektedir. Makine ve teçhizat verimlilik analizi 

hesaplamalarında Makine ve Teçhizat Bilgi Formu’nda bulunan aşağıdaki parametreler ayrı başlıklar altında genel 

olarak değerlendirilmiştir:  

 Cihazların kullanım alanları ve yaşı (tedarik yılı) 

 Cihazın faaliyet durumu 

 Cihazdan sorumlu personel durumu 

 Cihazın analiz ettiği yıllık ortalama örnek sayısı 

 Cihazın kullanıldığı yıllık ortalama proje sayısı 

 Cihazın günümüz teknolojik durumu 

 Cihaz için gerekli maliyetler 

 Cihazın alımı sırasında bütçe kaynakları 

3.1.1. Cihazların Kullanım Alanları ve Yaşı (Tedarik Yılı) 

Kurumlara gönderilen bilgi formları aracılığıyla farklı kurumların sahip olduğu yüksek ve düşük bütçeli cihazların 

listesi ve bu cihazlara ait ayrıntılı bilgiler elde edilmiştir.  Bu formu, 7 kurum sorulara %80 ve üzerinde, 9 Kurum 

%50-80 arası, 13 kurum %50’den az cevap vermiştir. 

Kullanım alanlarına göre kurumlardaki makine ve teçhizatlar genel olarak gerçek zamanlı ölçüm cihazları, 

laboratuvar ölçüm cihazları ve örnekleme cihazları olmak üzere üç kategoride toplanmıştır. Tüm kurumlardaki 

yüksek maliyetli cihazların %12.7’sinin tedarik yılı belirtilmemiştir. Bu cihazların kullanım alanına göre yüzde 

dağılımları Şekil 2’de verilmekte olup en çok gerçek zamanlı ölçüm cihazlarının tedarik yıllarının belirtilmediği 

görülmüştür.  

                                                      

1
 2019 yılı 22 (D) doğrudan temin parasal sınırı olan 90,358 TL + KDV’nin üstünde maliyeti olanlar 
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Şekil 2. Tedarik yılı belli olmayan yüksek maliyetli cihazların kullanım alanına göre yüzde dağılımları 

Şekil 3’de yüksek maliyetli cihazların nasıl dağıldığı gösterilmektedir. Tüm kurumlardaki yüksek maliyetli 

cihazların sayısının 363 adet olup bunların %64’ünün gerçek zamanlı ölçüm cihazları olduğu görülmektedir. 

Bilinen cihazların %12,6’si 1-3 yaş, %5 2’si 4-9 yaş  ve  % 35’i 10 yaş ve üzerindedir ki bu cihazların %16’sı faal 

durumda değildir. 10 yıldan yeni olan cihazlarla yapılacak ölçüm ve analizler için teknolojik açıdan yeterli 

olmakla beraber ilgili firmalar tarafından cihazların bakım-onarım işlemlerinde çok sorun yaşanmamaktadır.  

Ancak 10 yıldan daha eski cihazlar değerlendirildiğinde; firma yetkililerinin servis sağlaması, yedek parça temin 

edilmesi, yüksek bakım-onarım maliyeti gerektirmesi ve garanti süresinin sona ermesi gibi bir çok sorunlarla 

karşılaşılmaktadır. Bu durum cihazların verimli kullanım oranı düşürmektedir. Bu durum göz önünde alınarak 

mevcut cihazların durumunu incelediğimizde genel olarak bilinen gerçek zamanlı ölçüm cihazlarının %28,5’i, 

laboratuvar ölçüm cihazlarının %47.2’si ve örnekleme cihazlarının %33,3’ün tedarik yılının 10 yıldan daha fazla 

olduğu görülmektedir (Şekil 3).  
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Şekil 3. Kurumlardaki mevcut yüksek maliyetli cihazların yaşlarına ve kullanım alanlarına göre yüzde dağılımı (Başlangıç yılı olarak 

2018 yılında tedarik edilenler cihazlar 1 yaş olarak kabul edilmiştir) 

Farklı kurumların sahip olduğu yüksek bütçeli cihazların tedarik yılları göz önüne alınarak 2027 yılında denizel 

araştırmalarda kullanılan örnekleme cihazlarının tamamının 10 yaşına geleceği gözlenirken 2028 yılında tüm 

cihazların 10 yaş ve üzerini dolduğu görülmektedir (Şekil 4).   

 

Şekil 4.Gelecekte yıllara göre tedarik yılı bilinen cihazların ≥10 yaşına gelme oranı 
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3.1.2. Cihazların Faaliyet Durumu 

Bilgi formunda bu bölümün %89 oranında cevaplandığı görülmektedir. Gelen cevaplar doğrultusunda; Türkiye 

genelinde cihazların %83’den daha fazlasının verimli şekilde aktif olarak kullanıldığı belirlenmiştir (Şekil 5). 

Özellikle örnekleme cihazlarının tamamı aktif olarak kullanılırken, laboratuvar ölçüm cihazlarının %14 oranında 

faal olmadığı gözlemlenmektedir. Faal olmayan cihazların %70’inin arızalı olduğu ve bakım onarım masrafları 

için gerekli kaynaklar bulunamamasından dolayı faaliyete geçirilemediği belirtilmektedir. Bu sebeple gerekli 

analizleri yapabilmek için ilgili kurumlar dışarıdan hizmet alımına gitmektedir. Ayrıca, faal olmayan gerçek 

zamanlı ölçüm cihazlarının %70’e yakın oranının proje bazlı kullanıldığı ve aktif çalışmadığı için ilgili özel 

şirketlerce bu kategoride sınıflandırıldığı anlaşılmıştır. 

 

Şekil 5. Cihazların faaliyet durumu 

3.1.3. Cihazdan Sorumlu Personel Verimliliği 

Bilgi formunda cihazlardan sorumlu personel durumu incelendiğinde toplam faaliyette olan 219 cihazı çalıştıracak 

personel bulunmaktadır. Ancak bu sayı mevcut istihdam edilen personel sayısını vermemektedir. Birçok kurumda 

akademik/teknik personel birden fazla cihazdan sorumlu olduğu görülmektedir (Şekil 6). Örneğin; TÜBİTAK-

MAM ve ODTÜ-DBE’ de sorumlu kişi başına düşen cihaz sayısı ortalama 2 adet olduğu gözlenmiştir. Ancak bu 

kurumlarda bazı kişiler tek cihazdan sorumluyken bazı kişilerin 3-4 cihazdan sorumlu olduğu görülmektedir.  
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Şekil 6. Cihaz ve cihazdan sorumlu personel durumu (Bilgi Formunda cihazıdan sorumlu olan kişi varmı sorusuna verilen EVET’lerin 

sayısı sorumlu personel durumu olarak verilmiştir. Sorumlu personel durumu mevcut istihdam edilmiş personel sayısını 

vermemektedir.) 

3.1.4. Cihazın Analiz Ettiği Yıllık Ortalama Örnek Sayısı 

Bilgi formunda ortalama yıllık örnek sayısı bakımından yüksek maliyetli tüm cihazların sadece %18’inde veri 

bulunmaktadır. Bu cihazların büyük çoğunluğunun gerçek zamanlı ölçüm cihazları olması sebebiyle yıllık 

ortalama örnek sayısı verilemediği anlaşılmaktadır. Ancak laboratuvar ölçüm cihazları için bilgi formunda 

yaklaşık %47 oranında veri toplanabilmiştir. Bu veriler ışığında; Verimlilik=Örnek Sayısı/Proje Sayısı her cihaz 

için hesaplanmıştır.  

Örnek ve proje verisi bulunan laboratuvar ölçüm cihazları (40 adet) için hesaplanan verimlilik analizi sonucunda 

%47 oranında proje başına 100-500 örnek ve %5 oranında proje başına >1000 adet örnek ölçüldüğü tespit 

edilmiştir (Şekil 7). 

Ancak kurum görüşmelerinde laboratuvarda çalışan bilim insanları, örnek sayısının kullanılan metoda göre 

değişebileceği, bu sebeple cihazın yılda kaç gün kullanıldığının bilgisinin de önemli olduğu vurgulamaktadırlar.  
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Şekil 7. Laboratuvar ölçüm cihaz verimliliği  

3.1.5. Cihazın Kullanıldığı Yıllık Ortalama Proje Sayısı 

Bilgi formunda yıllık ortalama proje verisi hakkında veri %44 oranında doldurulmuştur. Verimlilik= Proje 

sayısı/Cihaz sayısı olarak hesaplanmıştır. Sonuç olarak; ortalama cihaz-proje verimliliği genel olarak her bir cihaz 

için yaklaşık olarak 3 projede (%2.94) aktif olarak çalıştırıldığı görülmektedir.  

3.1.6. Cihazın Günümüz Teknolojik Durumu 

Cihazların %70’inin günümüz teknolojik gerekliliklerine uygun olduğu, %2’sinin ise uygun olmadığı belirtilmiştir 

(Şekil 8). Yapılan incelemelerde, Ülkemizde kamu kurum, üniversite ve özel sektör bünyesinde deniz bilimleri 

araştırmalarında kullanılan Makine ve Teçhizatın teknolojik olarak günümüz koşullarını sağladığı görülmektedir. 

Bu koşulları sağlamadığı belirtilenlerinde yaşlarının >10 yıldan büyük olduğu ve bir kısmının arızalı olduğu tespit 

edilmiştir.  
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Şekil 8.Cihazların teknolojik gerekliliklere uygunluğu 

3.1.7. Cihaz İçin Gerekli Maliyetler 

Bilgi formunda yer alan cihazların yıllık sabit giderleri, bakım-onarım giderini, validasyon ve kalibrasyon 

maliyetleri ve uluslararası test giderlerinin toplamı alınarak faaliyette olan cihaz başına genel maliyetler 

çıkarılmıştır (Şekil 9). Yapılan incelemelerde gerçek zamanlı ölçüm cihazlarının idamesi harcanan miktarın fazla 

olduğu görülmektedir. En yüksek maliyetleri olanların özel şirketler teşkil etmektedir. 

 

Şekil 9.Cihazların sabit giderleri, bakım-onarım gideri, validasyon ve kalibrasyon maliyetleri ve uluslararası test giderlerinin kullanım 

alanına ve kurumlara göre dağılımı 

3.1.8. Cihazın Alımı Sırasında Bütçe Kaynakları 

Bilgi formundan cihazların fonlama kaynakları hakkında %62 oranında veri bulunmaktadır (Şekil 10). Verisi 

bulunan cihazların %62’sinin Kurum/Özel şirketler/Üniversite kendi kaynakları ile alındığı gözlemlenirken 

yüksek bütçeli cihazların % 13’nün günümüz yapısıyla Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe 

Bașkanlığı (Kalkınma Bakanlığı, DPT) desteği ile alındığı gözlemlenmektedir. 
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Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Bașkanlığı tarafından fonlanan yüksek bütçeli makine 

ve teçhizatın neredeyse tamamının aktif olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu cihazların Verimlilik analizi = Faal 

cihaz sayısı/toplam cihaz sayısı olarak hesaplandığında sonucunun %90 olduğu görülmektedir. % 10’luk payda 

yer alan cihazlarında 10 yıldan daha eski ve arızalı olduğu bu sebeple günümüz teknolojik şartlara uygun 

olmadığından kullanılamamaktadır (Şekil 10).  

 

Şekil 10.Tüm cihazların fonlama kaynakları 

Kurum/Üniversite/Özel Şirketler Öz kaynakları ile alınan cihazların (%62) büyük oranda bakanlığa bağlı MTA, 

SÜMAE ve özel şirketler tarafından alındığı (%82) ve mevcut bünyelerinde deniz araştırmaları için kullanıldığı 

görülmektedir. Üniversiteler ise mevcut makine ve teçhizatı çok düşük oranda kendi öz kaynakları ile alabildikleri 

tespit edilmiştir (Şekil 11). 
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Şekil 11.Kurum/Üniversite/Özel Şirketler Özkaynakları ile alınan cihazların dağılımı ve oranları 

 Kurumların Verimliliği 3.2.

Genel Ekipman Etkinliği - Overall Equipment Effectiveness (OEE), en basit tanımıyla “kaliteli bir ürün üretmek 

için zamanın ne kadar etkili kullanıldığının ölçülmesi olup endüstride üretim uygulamalarında kullanılan 

araçlardan birisi olarak ifade edilmektedir (Şekil 12). OEE, problemlerin belirlenmesinde ve performansın 

(kullanılabilirlik, performans oranı ve kalite oranı) artırılması amacıyla kullanılan bir istatistiksel bir test aracı 

olduğu belirtilmektedir (Nurcahyo ve diğ., 2018).  

 

Şekil 12.OEE-Genel ekipman verimliliği/etkinliği diagramı ve formülü 
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Dünya genelinde yapılan araştırmalarda, 1990 yıllarda teorik dünya standart OEE değerinin beklenen değerin 

%85 ve verimlilik açısından normal OEE değeri %60 olarak (Şekil 13) belirtilirken 2018 yılında bu değer %56 

olarak verilmektedir ki günümüzde bu değeri bir cihazın ya da tesisin verimli çalıştığını gösterdiği ifade 

edilmektedir (Blanchard,1997; Nurcahyo ve diğ., 2018). 

 

 

Şekil 13.Genel ekipman verimliliği/etkinliği (OEE) değerleri (https://blog.matthews.com.au/what-is-overall-equipment-effectiveness-

oee/) 

 

Kurumlardan gelen bilgi formundaki veriler incelendiğinde son yıllarda tercih edilen makine teçhizatın ne kadar 

iyi ve etkin kullanıldığını gösteren OEE hesaplaması için gerekli olan parametrelere ait veri miktarının yeterli 

olmadığı gözlenmiştir. Bu sebeple tüm kurumların verimlilik analizi hesaplamaları Türkiye Deniz Araştırmaları 

için önem arz eden ve yüksek maliyetli olan laboratuvar cihazlarından elde edilen cevaplar neticesinde 

hesaplanması hedeflenmiştir. Ancak kurumlardan anket sorularına gelen dönüşler doğrultusunda “Yıllık ortalama 

analiz sayısı” ile cihazların ne kadar verimli çalışıp çalışmadığı hesaplamalarında önemli parametrelerden biri 

olan analiz sayısı verilerinin tam olarak doldurulamadığı görülmektedir.  

Ancak ileride bu tür hesaplamalara vesile olması bakımından, bilgi formuna katılan kurumlardan ODTÜ-Deniz 

Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE)’nin formunda bulunan veri seti ve sonrasında ilgili cihazlardan sorumlu kişiler 

ile görüşmeler neticesinde alınan bilgilere dayanarak kurumda bulunan laboratuvar ölçüm cihazların OEE 

yöntemi ile verimlilik analiz hesabı aşağıda belirtilmiştir. OEE formülü Şekil 12’de verilmektedir.  
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3.2.1. ODTÜ-Deniz Bilimleri Enstitüsü OEE değeri  

ODTÜ-DBE’nin OEE yöntemi ile verimlilik analiz hesaplamalarında aşağıdaki parametreleri göz önünde 

bulundurulmuştur; 

 Yıllık ortalama analiz sayısı, 

 Cihazdan sorumlu personel durumu (çalıştığı gün, saat, yoğunluğu), 

 Cihazın kullanıldığı proje sayısı, 

 Cihazların bakım-onarım durumu, 

 Cihaz analizleri için gerekli sarf malzeme ve kimyasal gider durumu.  

ODTÜ-DBE bünyesinde bulunan yüksek maliyetli yaklaşık 12 adet laboratuvar ölçüm cihazlarına ait veriler 

kullanılarak yapılan hesaplamalar sonucunda ortalama genel ekipman verimliliği-etkinliği %55 olarak 

hesaplanmıştır. Bu değer ODTÜ-DBE için mevcut laboratuvar cihazların verimli şekilde çalıştığını 

göstermektedir. 

ODTÜ-DBE’de OEE değerini etkileyen faktörler aşağıda maddeler halinde verilmektedir:  

1. Bütçe: Özellikle cihaz analiz örnek sayısının desteklenen bilimsel araştırma proje sayısına bağlı olması, 

cihaz analiz metotlarında kullanılan sarf malzemelerinin maliyetlerinin yüksek olması ve cihazların 

bakım-onarımı için gerekli parça ve standartlarının yüksek maliyetli olması gibi sebepler ODTÜ-DBE 

OEE verimliliğini düşürmektedir.  

2. Proje Desteği: Deniz bilimleri araştırma konuları üzerine destelenen proje sayısının azlığı, mevcut proje 

destek programlarının bütçelerinin düşük ve katı kuralları olması; deniz bilimleri araştırma konularına 

yönelik proje çağrı sayılarının az olması ve dolayısıyla bu tarz projelere farklı statüdeki birçok kurum, 

üniversite ve özel şirketlerin başvurusunun yüksek olması gibi etkenler OEE verimliliğini etkilemektedir.  

3. Teknik ve Yardımcı Personel İstihdamı: Kadrolu teknisyen/tekniker sayısının yetersiz olması, teknik 

personel ve/veya yardımcı personellerin mevcut projelerinin bütçesi ile çalıştırılma zorunluluğu ve 

çalıştırılma süresinin kısıtlı olması, yetişmiş teknik personel sıkıntısı gibi etkenler OEE değerini direk 

olarak etkilediği görülmektedir.  

4. Teknisyen İş Yoğunluğu: Mevcut çalışan teknik personelin eş zamanlı en az 2 cihazdan ve ön analiz 

işlemlerinden sorumlu olması sebebiyle cihazların kullanılabilirlik oranının düşmesine neden olmaktadır. 

Bunun yanında, bilimsel örneklemelerin yapabilmesi için cihazdan sorumlu teknik personel belirli zaman 

aralığında araştırma seferlerine katılmak zorunda olduğundan cihazın çalışma süresinin etkilemektedir. 

Örneğin Enstitü bünyesindeki bazı teknik personelin 2019 senesinde yaklaşık 100 gün boyunca araştırma 
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seferinde olduğu belirtilmiştir. Tüm bu sebeplerden dolayı cihaz OEE değerini düşmesine neden 

olmaktadır.  

3.2.2. Sonuç 

OEE değerlerini hesaplamadaki en önemli amaçlardan bir tanesi kayıpların neler olduğunu ortaya çıkarmak ve 

daha verimli çalışabilmek için yol haritası belirlemek öncelikli nedenler arasındadır. Hesaplanan OEE değeri ile 

günümüz dünya standartlarına göre cihazların verimli bir şekilde çalıştığını söyleyebiliriz.  Ayrıca, tüm kurumlar 

için verimlilik analizi değerlendirildiğinde verilen bilgilere dayanarak her bir cihazın en az 2 projede 

kullanıldığını görmek de önemli bulgulardan biri olmuştur. Buna rağmen, bilgi formunda doldurulmayan birçok 

kısım olsa da yapılan değerlendirmeler çerçevesinde verimlilik değerlerinin yükseltilebileceği tespit edilmiştir. 

İleride, her kurumun özellikle önem arz eden her bir cihaz için yapacakları analizlere ilişkin kullanacakları 

cihazlarla ilgili düzenli olarak ayrıntılı bilgilerin toplanmasını sağlayarak eksikliklerin neler olduğunu ortaya 

çıkarması ve daha verimli çalışmaların planlanlamalarını yapmaları çok önemli olmaktadır.  

 Yapılan değerlendirmeler sonucunda Makine ve Teçhizat verimlilik değerlerini etkileyen başlıca faktörler;  

 Yüksek bütçeli projelerin eksikliği, 

 Proje sayısının azlığı, 

 Teknik personel istihdamının yetersizliğidir. 

Üniversiteler, araştırma ve eğitim öncelikli, topluma hizmet eden kurumlar arasında olduğundan bu 

değerlendirmede diğer kurumlardan ayrılmaktadır. Bununla birlikte, üniversitelerin bilimsel araştırma odaklı  

çalışmalar yerine getirdiği ve insan yetiştirme faaliyetleri olduğu için mevcut altyapılarının yenilenmesi 

gerekmektedir. Üniversitelerin bu faaliyetlerini devam ettirmeleri ve yeni araştırmacılar yetiştirebilmeleri için 

mevcut laboratuvar ve/veya cihaz altyapısını yenileyebilmesi ve idame ettirebilmesinde düzenli bir kaynağa ve 

personel istihdamına ihtiyacı olduğu açıktır.   
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4. Mevcut Makine-Teçhizatların Yenilenmesine İlişkin Yol Haritası 

Bu bölüm Teknik Şartname’nin 3.1.2.1.2 numaralı maddesinin mevcut makine-teçhizatların yenilenmesine ilişkin 

yol haritasının çıkartılması ile ilgili kısmını kapsayacak şekilde hazırlanmıştır. 

Makine-teçhizatın yenilenmesine ilişkin yol haritasının çıkarılabilmesi için kurumlarla ve bilim insanlarıyla iki 

ayrı anket çalışması yapılmıştır. Bu anketlerle hem kurumsal makine-teçhizat ihtiyaçlarının, hem de bilim 

insanlarının sahada bire bir karşı karşıya oldukları makine-teçhizata ilişkin bireysel sorunlar ile ihtiyaçların 

belirlenmesi hedeflenmiştir. Yenilenme yol haritası kapsamında özel şirketler değerlendirme dışında tutulmuştur. 

Son kullanıcı anketi, çevrimiçi Google Form anketi olarak düzenlenmiş
2
 ve veri anonim olarak toplanmıştır. Daha 

sonra görüşlerine başvurulmasını isteyen kişilerin iletişim bilgileri (opsiyonel olarak) alınmıştır. Son kullanıcı 

anketini toplam 130 kişi cevaplamıştır. Kurum anketi ise doküman dosyası olarak kurum yetkilileriyle 

paylaşılmıştır; sekiz kurumdan kurumsal yanıtlar alınabilmiştir. Bir kurum ise Kurumsal olarak cevap 

veremeyeceğini ve mevcut araştırmacılarının görüşlerini içeren anket formlarını göndermiştir. Bu sebeple, 

Kurumsal görüşü yansıtmadığı düşünüldüğünden bu kurumun anketleri kurum anketi sonuçları altında 

değerlendirilmemiştir. Bu kapsamda hem son kullanıcı anket ve kurum anket verileri aşağıda ayrı başlıklar altında 

değerlendirilmiştir. 

Bu bölümde makine-teçhizatın yenilenmesine duyulan ihtiyacın tespiti öncesinde, kurumların kendi içlerinde ve 

diğer kurumlarla ortak makine-teçhizat kullanımına ilişkin iş birliğinin analiz edilmesi hedeflenmiştir. Son 

Kullanıcı Anketi’ne katılımın çok yüksek olduğu göz önünde bulundurulduğunda ve katılımcıların bıraktıkları ek 

notlar da değerlendirildiğinde, bu tip bir ankete bilim insanlarının uzun zamandır ihtiyaç duyduğu ve anketin 

ihtiyaçları saptamada oldukça başarılı olduğu görülmektedir.  

Kurum Anketi’ne kurumsal katılım her ne kadar görece düşük de olsa, deniz bilimleri çalışmaları bakımından 

önemli makine teçhizata sahip Ülkemizdeki üç büyük Enstitü ile önemli Fakülte ve Merkezlerin katılmış olması, 

yol haritasına ilişkin analiz değerlendirilmesinde genel sonucu yansıtması bakımından sağlıklı ve tatmin edici 

veriler toplanmıştır. Son Kullanıcı Anketi’nde katılımcıların isim verme zorunluluğu olmamasına rağmen, pek 

çok bilim insanının iletişim bilgilerini bırakmış olması da bundan sonra yapılacak katılımcı planlama çalışmaları 

için önemli bir destek olduğunu göstermektedir.  

Son Kullanıcı Anketi ile Kurum Anketi’nin sonuçlarının çoğunlukla paralellik gösteriyor olması metodolojik 

olarak sağlam bir zeminde analiz yapılabildiğini göstermiştir. Toplanan verinin analizi, makine-teçhizatın ortak 

                                                      

2
 Ankete halen aşağıdaki bağlantıdan erişmek mümkündür:  

https://docs.google.com/forms/d/1mI9Et0cpAVa98uY5xvJao1X9uAbyTaTDe5PUpciXpYk/edit 

https://docs.google.com/forms/d/1mI9Et0cpAVa98uY5xvJao1X9uAbyTaTDe5PUpciXpYk/edit
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kullanımında kurum içi ve kurumlar arası iş birliğine konusunda düşünüldüğünden daha fazla tecrübe ve olumlu 

örnek olduğunu göstermektedir. Düşünülenin aksine, kurum içindeki cihazlara erişimin zor veya çok zor 

olduğunu belirten bilim insanı sayısı oldukça azdır. Cihaz kullanımında yaşanan zorlukların daha çok 

teknisyen/uzman eksikliğinden kaynaklandığı tespit edilmiştir. Cihaz eksikliğinin bilim insanlarının yarısını pek 

etkilemediği saptanmıştır. Ancak yeni projelere başvuru/katılım konusunda cihaz yetersizliğinin daha fazla bilim 

insanını etkileyebildiği belirlenmiştir. Kurumsal görüşlere de cevap vermiş olan kurumların altyapılarına ilişkin -

TUDAS öncelikli alanları ve kurum vizyonu göz önünde bulundurulduğunda çoğunlukla yetersizlik çekilmediğini 

ortaya çıkmıştır. Kurumların yenilenmesi ya da tamamen yeni alınması gereken cihazlara ilişkin sorulara oldukça 

detaylı yanıtlar verdikleri görülmüştür.  

 Son Kullanıcı Anketinin Değerlendirilmesi 4.1.

Makine-teçhizatın yenilenmesine ilişkin yol haritasının çıkarılabilmesi için bilim insanlarıyla anket çalışması 

yapılmıştır. Bu anketler ile; hem bilim insanlarının laboratuvarda ve/veya saha çalışmalarında kullandıkları 

makine-teçhizata ilişkin bireysel sorunları hemde gelecekte ihtiyaçlarının belirlenmesi hedeflenmiştir. Son 

kullanıcı anketi, çevrimiçi Google Form anketi olarak düzenlenmiş ve veri anonim olarak toplanmıştır. Daha 

sonra görüşüne başvurulmasını isteyen kişilerin iletişim bilgileri (opsiyonel olarak) alınmıştır. Son kullanıcı 

anketini toplam 130 kişi cevaplamıştır. Ayrı başlıklar halinde genel sonuçlar aşağıda verilmiştir. 

4.1.1. Öncelikli Çalışma Alanları 

Ankette katılımcılara bilimsel araştırmalarını hangi çalışma alanları kapsamına girdiği sorulmuştur ve kendilerine 

çoktan seçmeli olarak ifade edebilecekleri belirtilmiştir. Bu sebeple çalışma alanları 11 ana başlık altında 

belirtilmiştir. Ankete katılan 130 deniz bilimleri araştırmacıların çalışma alanlarına göre dağılımı 

değerlendirildiğinde özellikle Biyolojik Oşinografi ve Deniz Ekolojisi, Su Ürünleri ve Denizel Çevre alanlarında 

çalışan araştırmacıların anket çalışmasına yoğun olarak katıldıkları saptanmıştır (Şekil 14). Sonuçlar genel olarak 

çoktan şeçmeli olduğundan toplam veri sayısı katılımcı sayıdan fazladadır ki %34’ den fazla katılımcı en az 2 

farklı araştırma konusunda çalıştıklarını belirtmişlerdir. 
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Şekil 14.Son kullanıcıların çalışma alanlarına göre seçilimleri 

4.1.2. Son Kullanıcıların Kurumlarında Bulunan Cihazların Kullanımına Yönelik 

Görüşleri  

Bu bölümde ankette yer alan konuya ilişkin soruların genel değerlendirilmesi yapılmıştır (Şekil 15). Ankette cihaz 

kullanımı konusunda 130 katılımcının %88’i yanıt vermiştir. Bu kapsamda; katılımcıların yarısı Kurumunlarında 

bulunan cihazlara erişiminin kolay olduğunu belirtirken, bir kısmı da prosedürlerin zor olduğunu vurgulamıştır. 

Katılımcıların büyük bir çoğunluğunun (%41) karşılaştıkları zorlukların başında cihazlardan sorumlu yetişmiş 

insan sıkıntısı, teknik personel eksikliği ve sorumlu kişi problemleri olduğu görülmektedir. Kurum içi makine 

teçhizat kullanımında analiz için başvuru sürecinin zor olması ve aynı zamanda cihazdan sorumlu kişiden izin 

alma sürecinde yaşanan sıkıntılar ve gerekli sarf malzemesi temininde de zorluklar sebebiyle kurumlarındaki 

cihazların kullanımında sıkıntılar yaşanmaktadır.  
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Şekil 15. Son kullanıcıların makine-teçhizat kullanımı hakkındaki değerlendirilmesi 

Ayrıca kurumlarında bulunmayan cihazlara erişim yöntemi olarak son kulanıcıların en çok hizmet alımı ve 

kurumlar arası iş birliğine dayalı yürütülen ortak projeler vasıtasıyla analizlerin yapıldığı görülmektedir (Şekil 

16). Yurtdışı hizmet alımı genel olarak azdır. Katılımcıların belirli analizler için yurtdışını tercih ettiği 

görülmektedir. Bu durumun sebeplerinin başında yurtdışında analiz maliyetlerinin daha düşük olması ile 

analizlerin yurtiçinde teknik sebeplerden dolayı yapılamaması ve akreditasyon eksikliği gelmektedir (Şekil 16). 

Ancak katılımcılar örnek gönderilme süreci, gerekli yazışmalar, özel izinler ve bürokratik işlemler gibi 

nedenlerden dolayı sıkıntı yaşadıklarını belirtmişlerdir.  
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Şekil 16. Kurumda bulunmayan cihazlara erişim şekilleri 

Cihaz yetersizliği ve/veya eksikliği, araştırmacıların yaklaşık yarısını etkilediği görülmektedir (Şekil 17). Etkisi 

var olduğunu belirten araştırmacıların görüşlerine göre; bilimsel proje yazım aşamasında ve/veya projeye dahil 

olunması durumunda büyük oranda (%84) etkilendikleri belirlenmiştir (Şekil 17).  

 

Şekil 17. Cihaz yetersizliğinin araştırmalara ve proje başvurusu üzerine etkilenme oranı 



 
 

44 

Proje Adı: Türkiye Deniz Araştırma Altyapısının Analizi Etüt Projesi                        

Doküman Adı: Deniz Bilimlerinde Ihtiyaç Duyulan Araştırma Altyapıları Raporu 

Rev.B              Tarih :19.03.2020 

Anket katılımcıları önümüzdeki yıllarda bilimsel çalışmaları için yüksek maliyetli 65 adet farklı cihaza ve 3 adet 

alt yapıya ihtiyaçları olduğunu belirtilmiştir. İlgili cihazların listesi Tablo 4’de verilmektedir.  

Tablo 4. Son kullanıcıların 5 yılda bilimsel araştırma yapmak istedikleri konular ışığında kendi kurumlarında 

ihtiyaç duydukları yüksek maliyetli cihazlar (*ihtiyaç duyulan altyapılar) 

Tablo 5 Önümüzdeki Yıllarda İhtiyaç Duyulan Yüksek Maliyetli Cihaz Listesi 

Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulan yüksek maliyetli cihaz listesi 

Ağ sensörleri İklimlendirme Odası* 

Akıntı ölçer Kuyu logu sensörleri 

Altimetre LC-MS 

Bilimsel Ekosounder Masaüstü (Benchtop) Nükleer Manyetik 

Rezonans Cihazı, 

Chirp Mühendislik Sismiği Mikro FTIR 

CTD Mikroplaka okuyuculu spektrofotometre 

H2S sensörü (CTD entegre) Mikroskop 

Çok kanallı sismik cihazı ve airgun Mikroskop uyumlu görüntüleme sistemi ve 

yazılımı 

Çok Yüksek Fazlı Sıvı Kromotagrafisi (UHPLC) Mikrotom 

Çoklu Yönsel Dalga Havuzu Multi beam sonar 

DGPS sistemi ve yazılımı Multibeam echosounder  

Duraylı İzotop Oranı Kütle Spektrometresi Net sounder 

DVL Optical Oxygen Sensors (OPTODES) 

Fast Repetition Rate Fluorimeters (FRRF) Otoanalizör ( 4 kanallı) 

Floresans Spektrometresi, Otomatik O2-winkler titrasyon sistemi 

FlowCam 5000 Pil kapatma ekipmanları 

Fotosentez  ölçüm cihazı, Porozimetri 

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektrometresi, Qubit fluorometer 
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Önümüzdeki yıllarda ihtiyaç duyulan yüksek maliyetli cihaz listesi 

Fragment analyser Real time pcr 

FTIR River ADCP 

Galvanostatik ve potansiyostatik ölçüm cihazları ROV 

Gaz Kromatografisi kütle spektrometresi 

(GC/MS/MS)  

Selüloz tayin cihazı  

Ultraviole fluorospektrofotometre (UVF) SEM mikroskop 

Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi 

(FTIR) 

Sıvı Kramotografisi (LS-MS) 

CHN-S Elemental Analizatör Sismik veri işlem laboratuvarının alt yapısının 

yenilenmesi 

Gemi ve/veya gemi zamanı* Soğutmalı santrifüj 

Glovebox Sonar cihazı 

GPD Sterilizasyon cihazları  

HiSeq (Illumina) Su altı kameraları 

HPLC Floresans Dedektör Super bilgisayar 

ICP-MS Taşınabilir flurometre 

ICP-OES TNPC Software ve scanner 

Infrared spektrofotometre (IR) TOC analyser 

Inverted Epiflorasans Mikroskop Yeni Araştırma Gemisi* 

 

 Kurum Anketlerinin Değerlendirilmesi 4.2.

Yapılan kurum anket çalışmasına bakanlıklara bağlı kamu kurumlarından sadece SÜMAE dönüş yapmıştır. Buna 

karşın TPAO, MTA, AKSAM ve TÜBİTAK MAM gibi kurumlar, kendi bakanlıklara bağlı olarak, 

mevzuatlarınca belirlenmiş çalışmaları yerine getirmek için kurulmuş ve kendi bünyelerinde amaç ve hedeflerine 

uygun özelliklere sahip laboratuvarları ve makine-teçhizatları bulunmaktadır. Ancak TÜBİTAK MAM 

kendilerinin de belirttiği gibi müşteri odaklı yaklaşımı ile kamu, savunma, özel sektör kurum ve kuruluşları ile 



 
 

46 

Proje Adı: Türkiye Deniz Araştırma Altyapısının Analizi Etüt Projesi                        

Doküman Adı: Deniz Bilimlerinde Ihtiyaç Duyulan Araştırma Altyapıları Raporu 

Rev.B              Tarih :19.03.2020 

akademik kurumlara özgün çözümler sunmakta olup deniz bilimleri araştırmaları konusunda Üniversitelerle 

işbirliği yaparak hizmet vermektedir.  

Proje kapsamında gönderilen anketlere dönüş yapan iki büyük deniz mühendislik şirketi olmuştur. Ulusal ve 

uluslararası sularda oldukça kapsamlı ticari çalışmalar yürüten bu kurumların özlük haklarından dolayı cihaz 

bilgileri ait veriler yer almamaktadır. Buna karşın anketlerde belirttikleri görüşler ve öneriler deniz bilimleri 

araştırmalarında yol haritasının belirlenmesinde katkı sağlamıştır. Özellikle Ülkemizdeki mevcut tüm makine-

teçhizatların teknojik durumunu görmemiz açısından özel şirketlerin katılımları önem arz etmektedir. Ancak bu 

bölümde belirttiğimiz makine teçhizatın yenilenmesine ilişkin yol haritası belirlenmesinde özel sektör 

değerlendirilme dışında tutulmuştur.  

“Makine Teçhizatın Yenilenmesi Yol Haritasına İlişkin Kurum Anket” formunu doldurarak geri dönüş yapan 

sekiz kurum sırasıyla aşağıda verilmiştir.  

 Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (DEÜ-DBTE)  

 İstanbul Teknik Üniversitesi Doğu Akdeniz Okyanusbilim ve Gölbilim Araştırma Merkezi (İÜ-EMCOL)  

 İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İÜ-PolRec)  

 İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (İÜ-DBİE) 

 İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi (İÜ-SBF) 

 Karadeniz Teknik Üniversitesi Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi (KTÜ-DBF) 

 Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE)  

 Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü (SÜMAE)  

 

Kurumlar, TUDAS öncelikleri bakımından Kurumsal altyapının yeterliliği hakkında görüş bildirmişler ve 

kurumlardan yalnızca İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (İÜ-DBİE) mevcut 

altyapısının zayıf olduğunu belirtmiştir (Şekil 18).  
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Şekil 18. Kurumların bilimsel hedeflere ulaşmada alt yapılarının yeterlilik derecesi 

Bir Kurum hariç diğer tüm kurumlar gerekli hallerde yurtdışında analiz yaptırdıklarını belirtmiştir (Şekil 19). 

Yurtdışında analiz çoğunlukla; Moleküler biyoloji (dizin analizleri), radyokarbon ve izotop analizleri, kozmojenik 

yüzey yaşlandırma, yaş tayini analizleri, DNA barkodlama, populasyon genetiği ve metagenomiks ve genom 

dizilimleri için gen dizileme analizi, sedimentte ağır metal analizidir. Kurumlar yurt dışı analiz tercih etme 

sebebini yurt dışında analiz maliyetlerin daha düşük olması ve yurt içinde teknik sebeplerden dolayı yapılamıyor 

olması olarak belirtmiştir ki son kullanıcı anketlerinde de benzer nedenler belirtilmiştir. Ancak yurtdışındaki 

kurumlarda analiz yapılmasına ilişkin olarak yurtdışına örnek çıkarmada yasal problemler başta olmak üzere, 

gönderim sırasında örneklerin bozulma/kaybolma riski ve soğuk zincir gerekliliği gibi sorunlar yaşandığı 

belirtilmiştir.  
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Şekil 19. Kurumların yurt dışı analiz durumu ve sebepleri 

Kurumlarda bulunmayan tedarik edilmesi istenen ve/veya bulunan ama yenilenmesi gereken yüksek maliyetli 

cihazlar hakkında ayrıntılı bilgiler Tablo 6 ve Tablo 7’ da verilmektedir. 

Tablo 6. Kurumlarda bulunmayan tedarik edilmesi istenen yüksek maliyetli* cihazlar (*2019 yılı 22 (D) doğrudan temin parasal sınırı 

olan 90,358 TL + KDV’nin üstünde maliyeti olanlar) 

 

Kurum Adı/ Cihaz Adı
Bütçe                                   

(2018 yılı ort. fiyatları)

Yararlanacak Öğretim 

Üyesi-Görevlisi

Lisansüstü Tez 

Sayısı

Önümüzdeki Beş Yılda 

Bilimsel Makale Sayısı

Oşinografik Vinç ve Kontrol Ünitesi 200 bin dolar Tümü 8 12

Yan taramalı sonar 100 bin dolar 4 5 6

ROV 70 bin dolar 5 2 3

ICP-MS 750 bin TL 10 20 10

Flowcam 5000 50 bin dolar 5 5 5

İklimlendirme Laboratuvar Odası(Kabin) 200 bin TL 3 3 3

Hidrofon dizini 40 bin Avro 3 3 5

Taramalı elektron mikroskobu 500 bin TL 5 10 20

NMR 1.5 milyon TL 4 6 12

TGA/DSC 500 bin TL 4 5 10

ICP-MS 1.5 milyon TL 4 5 10

Gaz Kromatografisi - Kütle Spektrometresi (GC/MC) 700 bin TL 7 3 5

Gerstel Twister Solution 765 MPS 1.1 milyon TL 7 3 5

Sıvı Kromatografisi - Kütle Spektrometresi 1.2 milyon TL 6 4 5

Fourier Dönüşümlü Kızıl Ötesi Spektrometresi (FTIR) 1.9 milyon TL 3 3 3

Metrohm 916 Food Ti-Touch potansiyometrik titratör 110 bin TL 10 6 5

Bulut Yoğunlaşma Ölçüm Cihazı 400 bin TL 2 2 4

Yüksek Kalitede Partikül Ölçüm Cihazı 300 bin TL 3 2 3

Taramalı Elektron Mikroskobu (SEM) 300 bin avro 10 5 10

Sedigrafi cihazı(Tane Boyutu Ölçüm Cihazı) 68 bin dolar Çoğu 10 10

Bilimsel Sonar Cihazı 1.5 milyon TL 21 10 5

Görüntüleme ve Mikroenjeksiton sistemi 2 milyon TL 20 8 4

Akış Sitometrisi 850 bin TL 27 10 5

Cihaz bildirimi bulunmamaktadır.

Cihaz bildirimi bulunmamaktadır.

Karadeniz Teknik Üniveristesi- Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi (KTÜ-DBF)

 İstanbul Teknik Üniversitesi- Doğu Akdeniz Okyanusbilim ve Gölbilim Araştırma Merkezi (İÜ-EMCOL) 

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (İÜ-DBİE)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) 

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (DEÜ-DBTE)

 İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi (İÜ-SBF)

 İstanbul Teknik Üniversitesi Kutup Araştırmaları ve Uygulama Merkezi (İÜ-PolRec)

 Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü (SÜMAE) 
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Yukarıda listelenen yeni alınacak cihazlardan, 15 cihaz için cihaza özel kadrolu teknisyen ihtiyacı olduğu 

söylenmektedir. Cihazdan sorumlu öğretim üyesine 7 tane yeni alınacak cihaz için ihtiyaç duyulmaktadır. Bir 

cihaz için ise ilgili bir personelin eğitilmesi gerekmektedir.  

Tablo 7. Kurumda bulunan ama yenilenmesi gereken yüksek maliyetli* cihazlar (*2019 yılı 22 (D) doğrudan temin parasal sınırı olan 

90,358 TL + KDV’nin üstünde maliyeti olanlar) 

 

 Sonuç ve Öneriler 4.3.

Gerek kurum anketleri gerekse kullanıcı anketlerinde yenilenen veya yeni alınacak yüksek maliyetli cihazların 

bilimsel araştırmalar için kurumlar arası ortak kullanımı söz konusu olması durumunda eğilim, bilimsel iş 

birliğine dayalı protokoller geliştirilerek ortak bilimsel çalışmaların yapılması yönündedir. Oluşturulacak ortak 

protokoller ve iş birliklerinin etkin, sürdürülebilir düzeyde olabilmesi üzerine kurumlar ile yeni bir çalışma 

yapılmalıdır.  

Cihaz adı Nedenler
Yıllık Kullanım 

Süresi

Son 2 yıldaki 

proje sayısı

Kullanan 

öğretim üyesi 

sayısı

Son 2 yıldaki 

lisansüstü tez 

sayısı

Yıllık bakım 

maliyeti

CTD Arızalı 80  gün 10 10 7 5 bin dolar

Dopler Akıntı Ölçer 12 bin dolar

Hyperspectral radiofotometre 15 bin dolar

Li-COR par cihazı 10 bin dolar

Sea Bird CTD x2 20 bin dolar

Sun Tech CTD 10 bin dolar

TOC Analyzer Arızalı 300 örnek 4 5 7 5 bin TL

Su örnekleyicisi Teknolojisi yetersiz
Oşinografik 

tüm projeler
Tüm 4-5 5 bin TL

Yüksek performanslı sıvı 

kromatografisi (HPLC-UV)

Teknolojisi ve ölçüm aralığı 

yetersiz, yedek parça ve 

bakım masraflı

500 örnek (100 

gün)
7 7 7 25 bin TL

GC/MS Arızalı 150 gün 5 5 6 5 bin dolar

İyon kromatografisi Arızalı 150 gün 1 1 1 5 bin dolar

Atomik Absorpsiyon Spektrometresi Arızalı 150 gün 5 5 6 5 bin dolar

FTIR Arızalı 150 gün 5 5 4 500 bin TL

Otoanalizör 
Arızalı, teknoloji ve ölçüm 

aralığı yetersiz
600 örnek/21  gün 6 Tüm 4 5 bin dolar

Otoanalizör Arızalı 800 örnek/60gün 3 9 3 2 bin TL

Yüksek performanslı sıvı 

kromatografisi
Teknolojisi yetersiz 1000 örnek 6 6 2 20 bin TL

AAS - Atomik Absorpsiyon 

Spektrometresi

Arızalı, teknoloji ve ölçüm 

aralığı yetersiz
1000 örnek 2 2 1 -

Ters (Inverted) Mikroskop Teknolojisi yetersiz 150 gün 5 40 10 20 bin TL

OTOKLAV Arızalı 120 gün 10 30 8 15 bin TL

Karadeniz Teknik Üniveristesi- Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi 

 İstanbul Teknik Üniversitesi- Doğu Akdeniz Okyanusbilim ve Gölbilim Araştırma Merkezi (İÜ-EMCOL) 

İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü (İÜ-DBİE)

Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (DEÜ-DBTE)

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) 

 İstanbul Üniversitesi Su Bilimleri Fakültesi (İÜ-SBF)
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Bir cihazın ne kadar verimli (kullanılabilirlik, performans ve kalite) çalıştığını değerlendirmek için kullanılan 

genel ekipman etkinliği (OEE) istatistiksel yöntemin tüm kurumlar için yılda bir olmak üzere yapmaları ve 

bulundukları yıl içerisinde cihazlarının ne kadar verimli çalıştıklarını ortaya koyarak bir sonraki yılda 

eksikliklerin giderilerek daha verimli çalışmaları için kendilerine yol haritası belirlemeleri önerilmektedir.   

Tüm bu sonuçlar ışığında Şekil 20’de verilen yol haritası önerisi oluşturulmuştur. Bu yol haritası önerisinde bir 

Koordinasyon Birimi oluşturulmuştur. Koodinasyon Birimi içerisinde faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla bir 

Yönetim Kurulu oluştulmuştur.  

Koordinasyon Birimi Yönetim Kurulu; Deniz Araştırmaları yapan Enstitü, Fakülte ve diğer Kamu kurum 

temsilcilerinden oluşturulması ve/veya tüm temsilcilerin yer aldığı mevcut Kurul içerisinden KİYK (Kurul İcra ve 

Yönlendirme Komitesi) tarafından oluşturulması gerekmektedir. Yönetim Kurulunun asıl görevi kurumların 

makine-teçhizat yenilenmesi aşamasında koordinasyonun sağlanmasıdır. 

Deniz Araştırmaları Bilimsel Etik Komisyonu ise ilkeli, tarafsız, saygın bir yönetimin  oluşturulmasında 

önemli role sahip olacaktır. Yönetim kurulu ile birlikte koordineli çalışacaktır. Bu amaçla; komisyon deniz 

araştırmaları yapan kurumlardan alanlarında uzman, tecrübeli akademisyenlerden seçilerek oluşturulacaktır. Aynı 

zamanda deniz araştırmaları alanında yeniliklerin takibi için konularında yetkin, uzman yabancı kişilerin 

danışmanlığından faydanılması planlanmaktadır. 

Genel olarak Koordinasyon Birimi Yönetim Kurulu  Enstitüler, Fakülteler ve diğer kamu kurumları arasında 

makine teçhizat konusunda kurumların mevcut durumları, genel ihtiyaçların belirlenmesi, cihazların verimlilik 

tespiti ve cihazların yenilenmesine ilişkin konularda ayrıntılı bilgilerin yenilenmesi ve güncellenmesi konusunda 

kurumlararası  koordinasyonun oluşturulmasından sorumlu olacaktır. Ayrıntılı bilgiler  Şekil 20’de yer 

almaktadır.  
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Şekil 20. Makine Teçhizat Yenilenmesine İlişkin Yol Haritası Önerisi 

5. Makine-Teçhizatların Etkin, Sürdürülebilir ve Ortak Kullanımına 

İlişkin Model Önerileri 

Bu bölüm Teknik Şartname’nin 3.1.2.1.3 numaralı maddesi kapsamında hazırlanmıştır.  

Deniz araştırmaları alanlarında çalışmalar yapan tüm kurumların mevcut makine teçhizatlarının etkin, ortak ve 

sürdürülebilir kullanımına yönelik model önerileri geliştirebilmek için ilk aşamada bu kurumların kuruluş misyon 

ve vizyonlarına göre ele alınması gerekmektedir. Üniversiteler, bakanlığa bağlı kurumlar ve özel şirketler olmak 

üzere anket formunu dolduran 3 farklı kurum olmuştur. 

Üniversiteler eğitim, öğretim ve araştırma faaliyetleri yürütmekle ve hem akademiye hem de sektöre insan 

yetiştirmekle mükelleftirler. Deniz Temel Bilimleri alanlarında önlisans ve lisans programları ile araştırma 

laboratuvarlarda çalışacak insan gücünü desteklemektedir. Bu sebeple bu kurumlar, deniz bilimleri 

araştırmalarında çalışmak üzere yetişmiş insan kaynağı sağladığından makine-teçhizat ortak kullanımının 

sürdürülebilirliğinin sağlanmasında üniversitelerin önceliklendirilmesi gerekliliği ortaya çıkmaktadır. 

Üniversiteleri de fakülteler ve enstitüler olarak iki grupta ele almak gereklidir. Fakültelerin birincil önceliği eğitim 

vermek ve ilgili alanlarda konusunda uzman yetiştirmektir. Enstitülerin ise esas misyonu akademik anlamda 
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araştırmacı yetiştirmek, araştırma yapmak ve hatta dünyadaki bilimsel gelişmelere paralel olarak ülkenin 

araştırma vizyonunu belirlemektir.  

Bakanlıklara bağlı diğer kamu kurumlarının ise kendi misyon ve vizyonuna uygun laboratuvar altyapıları 

bulunmaktadır. Özel şirketlerin ise tüzel kişilik olup kamu kurumlarından farklı olarak özerk yapılanmaları vardır. 

Deniz çalışma alanlarına göre her bir şirketin yapılanmasına uygun makine teçhizat altyapısı mevcuttur.  

Deniz araştırmalarında laboratuvar cihazlarının ortak kullanımına yönelik bir model oluşturulması için öncelikle 

bu modelden fayda sağlayabilecek kurumların belirlenmesi önemlidir. Ayrıca, kamu kurumlarına ait olan 

laboratuvarların bu yükümlülük altına girip girmeyeceğinin önceden belirlenmesi gerekmektedir. Çünkü, 

dışarıdan gelecek olan analiz talepleri bu kamu kurumlarının kendi görevlerini yerine getirmesini engelleyecek 

düzeye gelmesine neden olacak olursa kurumların sistemlerinin tıkanması ve yeniden düzenleme yapma 

ihtiyacının doğmasına neden olacaktır. 

Kendi görev ve sorumluluklarını icra eden bakanlıklara bağlı diğer kamu kurumlarının ise kendi ihtiyaçlarını 

karşılayabilecek laboratuvarları halihazırda kurmuşlardır. Bu kurumlar yeni laboratuvar ihtiyaçlarını kendilerine 

ayrılan bütçeden karşılayabilmektedir. Bu kurumlar ancak çok zaruri hallerde kurum dışı laboratuvarlarla 

çalışmaktadırlar. 

Üniversite enstitü ve fakültelerinde gerçekleştirilen bilimsel çalışmalarda araştırmacılar mümkün olduğu ölçüde 

kendi kurumlarında bulunan cihazları, cihaz bulunmaması ya da arızalı olması durumunda aynı üniversitenin 

diğer bölümlerindeki cihazları, başka üniversitelerdeki cihazları ya da yurtiçi/yurtdışı özel laboratuvarları 

kullanmaktadırlar. Buradaki yöntemlerin bir kısmı araştırmacıların dahil oldukları projelerin bütçeleri ile 

örtüşmektedir ve bütçe sıkıntısı bulunan projelerde araştırmacılar bu yöntemlerden de mahrum kalmaktadırlar. 

Bir laboratuvarın altyapısını kurmak, idame ettirmek ve işletmek birçok açıdan zorlu bir süreçtir. Deniz Temel 

Bilimleri araştırmalarında kullanılan makine-teçhizatların bir çoğu oldukça yüksek maliyetlidir. Bu cihazlar genel 

olarak yurtdışı menşeili oldukları için yeni cihaz alımı ve/veya mevcut cihazların yenilenmesi bütçe kaynaklarını 

zorlamaktadır. Cihazların sürdürülebilir kullanımının sağlanmasında teknik personel ihtiyacı önem arz etmektedir. 

Ayrıca bir ortak kullanım modeli oluşturabilmek için aşağıdaki kriterlerin sağlanması ve çözüm odaklı yapıda 

olması gerekmektedir.  

 Yetişmiş insan-sorumlu kişi-teknik personel eksikliğinin giderilmesi  

 Bakım-onarım-kalibrasyon giderlerinin bütçe kaynaklarının belirlenmesi  

 Cihazların sarf giderlerinin karşılanması  

 Cihazların teknolojik yeterliliğinin sağlanması 

 Cihaz hizmet alımı için başvuru sürecinin kolaylaştırılması 
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 Cihazların kullanımı hakkında kurum içi izin mekanizmasının oluşturulması  

Bunların yanı sıra, yüksek maliyetli uzmanlık gerektiren cihazları verimli bir şekilde kullanacak teknik personeli 

istihdam etmenin güçlüğü yanında yeterli uzmanlık seviyesinde teknik personelin bulunması ayrıca zorlu bir 

süreçtir. Teknik personelin kullanacağı cihazı iyi tanıması, cihazın sürekli idamesini sağlaması, bu cihazı en 

verimli şekilde kullanılmasını sağlaması ve cihaz ile ilgili eğitim faaliyetlerinde bulunması gerektiğinden bir 

teknik personelin eş zamanlı en fazla 2 cihazda uzmanlaşabileceği görülmektedir. Ancak mevcut anketler ışığında 

bazı kurumlarda teknik personelin 3-4 cihazdan sorumlu olduğu görülmektedir. Bu durum özellikle laboratuvar 

cihazlarında verimliliği düşüren etkenlerin başında gelmektedir.  

 

 Ortak Kullanımına Yönelik Model Önerileri 5.1.

Bu bölümde, 130 kişinin bireysel olarak katıldığı son kullanıcı anketleri ve 8 kurumun kurumlarının genelini 

yansıttığını düşünerek katıldıkları anketler çerçevesinde öneride bulundukları 2 model bulunmaktadır. Ayrıca, 

halihazırda günümüz koşullarına uygun ve deniz araştırmalarında etkin faaliyetleri olan laboratuvarların 

altyapılarının güçlendirilmesi yönünde ayrı 1 model önerisi de sunulmuştur.  

 

5.1.1. Bilimsel İş Birliği Modeli 

Önerilen bu model, kurum ve son kullanıcı anket katılımcılarının en çok tercih ettiği yapıdır. Bu modelin 

altyapısını oluşturmak ve işlerliğini kazandırarak sürdürülebilir çalışmasını sağlamak için bazı organizasyon 

yapılarının kurulması ihtiyaç arz edecektir. Deniz bilimleri alanında araştırma yapan Üniversitelerin iletişim ağını 

sağlayacak bir koordinasyon yapısının oluşturulması önerilmektedir (Şekil 21). Bu yapı, üniversitelerin 

dönüşümlü koordinasyonuyla birlikte Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon Kurulu 

(KURUL) ve ilgili bakanlıklar nezninde çalışmalarını sürdürecektir.  Ayrıca yapının altında bir Deniz 

Araştırmaları Etik Kurul biriminin oluşturulması da önem arz etmektedir. KURUL’un ulusal stratejik hedeflerine 

ilişkin belirleyeceği yakın gelecek deniz temel bilimleri çalışmalarında kullanılacak mevcut makine teçhizat 

altyapısının daha etkin kullanımını ve sürdürülebilirliğini sağlamak koordinasyon biriminin sorumluluğunda 

olmalıdır. Bu çerçevede koordinasyon birimi, yükseköğretim kurumu ile kamu kurum ve kuruluşları, özel sektör 

kuruluşları ve/veya sivil toplum kuruluşları ile bilimsel iş birliğine dayalı protokollerin geliştirilmesi ve ortak 

bilimsel araştırmaların yapılmasını organize etmelidir. Sonuç olarak, Koordinasyon birimi, protokoller 

çerçevesinde işbirliklerini teşvik ederek, deniz araştırmalarında kullanılacak makine-teçhizat altyapısının 
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geliştirilmesini, sürdürülmesini ve yenilenmesini sağlayarak, kaynakların daha verimli şekilde yönetilmesini 

hedefleyerek hareket etmelidir.  

Yenilenecek veya yeni alınacak yüksek maliyetli cihazların bilimsel araştırmalarda kurumlar arası ortak kullanımı 

için önerilen modeller öncelikli tercih sırasına göre aşağıda verilmektedir.  

• Bilimsel İş Birliğine Dayalı Protokollerin Geliştirilmesi  

• Ortak Bilimsel Çalışmalar 

• Analiz Hizmeti Uygulamaları 

• Cihaz Bakım-Onarımının Devlet Tarafından Üstlenileceği ve Takip Edileceği Bir Mekanizma 

Kurumlar ile araştırmacıların bilimsel işbirliğine dayalı protokol oluşturularak ortak bilimsel çalışmalar 

yürütülmesi istenilmektedir. Bu protokoller çerçevesinde araştırmacılardan gelecek bireysel ve/veya kurumsal 

talepler doğrultusunda cihazların müsaitlik durumu göz önünde bulundurularak kullanımı önerilmektedir. 

Kurumlar talep edilen analizler için kurum/kuruluşa bağlı olarak belirlenecek hizmet bedeli uygulamalarını tercih 

ettiklerini belirtmektedirler. 

 

Şekil 21. Bilimsel iş birliği modeli 

Bu model kapsamında; öncelikli olarak Deniz Temel Bilimleri araştırmalarında kullanılan makine ve teçhizat 

envanterinin yer aldığı güncellenebilen, araştırmacıların erişimine açık arama motorunda listelenebildiği bir portal 

Bilimsel 
İşbirliğe Dayalı 
Protokol

Ortak Bilimsel 
Çalışmalar

Hizmet Bedeli 
Dayalı 
Uygulamalar
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oluşturulması önem arz etmektedir. Bu portal kurum ve kuruluşların bilimsel işbirliğine dayalı protokollerin 

oluşturulması ve ortak bilimsel projeler geliştirilmesi aşamasında ön değerlendirmelerin yapılabilmesine yardımcı 

olacaktır. Bu kapsamda, T.C. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, AR-GE Teşvikleri Genel Müdürlüğü 

(https://lab.sanayi.gov.tr) tarafından oluşturulan laboratuvar kullanıcılarına yönelik LABS portal arayüz sistemi 

temel alınarak yeni bir portal geliştirilebilir. Bu portal üzerinden araştırma temel konu başlıklarına ayrıştırılarak 

aynı alanda çalışan araştırmacıların birbirlerine ulaşmasını sağlayacak ve ortak çalışma yürütebilmelerini mümkün 

hale getirecektir. Bu model ile; 

• Farklı kurumlarda bulunan akademik personelin, araştırmacıların ve öğrencilerin ortak çalışmalar 

içerisinde yer almasını teşvik ederek ortak çalışma kültürünü geliştirmelerine neden olacak ve etki 

değeri yüksek araştırmaların yapılmasına sağlayacaktır.  

• Proje kapsamında makine teçhizat altyapısı eksik olan kurum ile ortak çalışma söz konusu olduğunda; 

analiz talebinde bulunan kurumun cihaz analizleri için gerekli sarf malzeme temini ile ilgili cihazdan 

hizmet alımı gerçekleştirebilecektir. Böylelikle, ilgili kurumun bütçe kaynağının daha verimli 

kullanabilmesine olanak sağlanacaktır. Dolayısıyla araştırmacıların yeni proje konularında özgün 

çalışmalar yapmaları için fırsat oluşturacaktır.  

• Özellikle yüksek maliyetli cihazların, cihaz bakım-onarımının devlet tarafından üstlenildiği ve takip 

edileceği bir mekanizma geliştirilmesi halinde kurumların karşılamakta zorlandığı makine teçhizatın 

idame ettirilmesi kolaylaşacaktır.  

• Bu çalışma modelleri ile, her bir kurum vizyonu çerçevesinde edindiği bilgi ve tecrübelerle ortak 

platformda buluşmalarına olanak sağlayacaktır. 

• Yapılacak olan protokoller ile analiz taleplerinin artacağı beklenen bir sonuçtur. Bu kapsamda, bu 

talepler kurumlarda bulunan koordinasyon birimleri tarafından değerlendirilerek sıraya konulması 

planlanmaktadır. Fakat, yoğun talepler ile karşı karşıya gelindiği noktada hizmeti veren konumundaki 

kurumun kendi analizlerinin yapılma sürecini sıkıntıya sokmayacak şekilde tasarlanması önem arz 

etmektedir. Bu yüzden, kurumların hangi çerçevede protokol yapacağı, protokolün içeriği üzerinde 

düşünülmesi gereken bir husustur.   

• Kurumlararası bilimsel işbirliği ve protokoller aracılığı ile hizmet bedelinin taraflar arasında bedelsiz 

ve/veya indirimli ya da sabit bir tarife belirlenerek uygulanması önerilmektedir.   

Ancak, herhangi bir cihazın aynı anda birden fazla kurum tarafından analiz talebi sözkonusu olduğunda, özellikle 

yüksek maliyetli ve idame ettirmesi zor olan cihazlarda bu analizlerin kurumların coğrafi bölgelerdeki dağılımı 

dikkate alınarak erişim imkanı rahat olan kurumlar tarafından yapılmasına dikkat edilmelidir. Son olarak, bilimsel 

işbirliği ile motivasyonu yüksek araştırmacıların bilimsel değeri yüksek olan projeler yapacakları beklenen güzel 
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olgulardan biridir. Bu şekilde, araştırmalarını nasıl sürdürecekleri ve geliştirecekleri gibi araştırmacıların yaşadığı 

kaygılar azalacaktır. Bu beklenen güzel hedeflerin yanında analizi gerçekleştirecek kurumların üzerinde ilave yük 

getirmemesi gerektiği önemli konulardan birisidir. Zaten her kurumun mevcut bir kadrosu ve yapmakla yükümlü 

olduğu işleri varken, geliştirilecek bu yeni yapı ile sistemli ve daha organize bir çalışma şeklinin kazanılması 

önemlidir. Bunun yanında, bu işbirlikleri ile bilimsel açıdan makale, bildiri ve tez gibi yayınların sayısının ve etki 

değerinin artacak olması kazanılması gereken önemli sonuçlardan biridir.      
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5.1.2. Merkezi Laboratuvar Modeli 

Ülkemizin Deniz Temel Bilimlerinde saygın bilimsel araştırma faaliyetlerini sürdüren kurumların anket geri 

dönüşlerinde makine-teçhizat ortak kullanımına ilişkin tek bir kurum Merkezi Deniz Araştırma Laboratuvar 

yapısını önermiş olup diğer kurumlar bu yapı ile ilgili herhangi bir öneride bulunmamaktadır. Son kullanıcı anket 

sonuçlarında da bu yapının oluşturulmasını önerenlerin çok düşük oranda (%3,6) olduğu görülmektedir. Ayrıca 

merkez yapıyı öneren katılımcılar özellikle kâr amacı gütmeyen, kamu kurumlarına düşük maliyetli hizmet 

verebilecek bölgesel merkezi laboratuvarların oluşturulması eğilimindedir. Merkez Laboratuvarı öneren 

kullanıcıların tercih ettiği üzere maliyeti kadar hizmet veren bir yapıda kurulması durumunda da tüm makine 

teçhizat bakım-onarım-kalibrasyon ve test maliyetlerinin karşılanabilmesi için bir fonlama kaynağının bulunması 

gerekecektir ki bu durumda Bakanlıkların desteği önem arz edecektir. Ancak günümüz koşullarında böyle bir 

yapının işletilmesi oldukça güç olup tercih edilen bir model olmadığı görülmektedir.  

Bu model ile deniz bilimleri alanında kullanılan tüm makine teçhizat altyapısının tek bir çatı altında toplanması 

kastedilmektedir (Şekil 22). Böyle bir merkezi laboratuvar araştırma altyapıları için tüzel kişilik kazandırılmalı ve 

özel hükümlere tabii olmalı, deniz faaliyet alanlarıyla ilgili gerekli altyapıları kurmak ve bunların işletmesini 

gerçekleştirmekle yükümlü olmalıdır.  Temel ilke ve kurallar çerçevesinde yükseköğretim kurumları, kamu kurum 

ve kuruluşları ve özel sektör ile diğer araştırmacı ve kullanıcılara kesintisiz hizmet vermesi beklenmelidir.  Böyle 

bir merkezi laboratuvarın yönetim kurulu, danışma kurulu ve müdürlükten oluşması gerekmektedir. Ayrıca 

Yönetim kuruluna yardımcı olacak bilimsel danışma ve değerlendirme komitesinin yer alması gerekmektedir.  Bu 

komitelerin Deniz Temel Bilimleri alanında çalışmalar yürüten Fakülteler ve Enstitülerin temsilcilerinden 

oluşması önem arz etmektedir.  

Ancak olası Merkezi Deniz Araştırma Laboratuvarının makine teçhizat yönetim ve işletim yapısının belirlenmesi 

için ayrıca daha kapsamlı etüt çalışmalarının yapılması gerekmektedir. Ortaya çıkabilecek problemler aşağıda 

maddeler halinde özetlenmiştir. 

 Günümüz teknolojisine sahip gerekli makine teçhizat alt yapısının oluşturulması gerekecektir. Bu durum 

ek kaynak gereksinimini doğuracaktır. Bu durum da yüksek bütçeli kaynağın nereden sağlanacağı 

sorusunu gündeme getirmektedir. 

 Olası merkezi deniz araştırma laboratuvar yapısının kurulması durumunda, makine teçhizatlardan sorumlu  

yetişmiş teknik personelin istihdamı ile ilgili sorun oluşacaktır. Bu durumun iki farklı açıdan 

değerlendirilmesi gerekmektedir. İlki; hali hazırda yetişmiş nitelikli teknik personel ve uzman kişi 

sıkıntısı varken kısa vadede gerekli personel istihdamı yapılamayacaktır. İkincisi de; bu kadar fazla sayıda 

personel istihdamı için gerekli bütçe yüksek olacaktır.  
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 Ayrıca Ulusal boyutta hizmet vermesi beklenen bu Merkezi laboratuvar binasının büyüklüğü göz önüne 

alındığında makine teçhizatın kurulumu ve işletimi için gerekli donanımlar yüksek maliyet getirecektir. 

 Bu yapının Ülkemizde deniz araştırmalarında teknik personel, uzman, araştırmacı eğitimi ve/veya 

yetiştirilmesi konusunda katkı vermesi güçleşecektir. 

 Üniversitelerin bilimsel çalışmalarının temelini teşkil eden AR-GE uygulamalarının geliştirilmesinde bu 

yapı engel oluşturacaktır. Aynı zamanda Üniversitelerin önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimleri için 

gerekli olan alt yapıya erişimleri zorlaşacaktır.  Özellikle de öğrencilerin deneyim ve gelişimlerinin 

artırılmasında önemli rol alan uygulamalı eğitim çalışmaları için bu tarz bir model engel teşkil edecektir. 

 Cihaz ve analizler için başvuru sayısının fazla olması halinde örneklere ait sonuçların alınmasında 

sıkıntılar ve gecikmeler olabilir. Farklı kaynaklarca desteklenen projelerin (AB projeleri, TÜBİTAK, 

Bakanlıklar, BAP projeleri vb.) belirli sürede tamamlanması gereken analizlerin tek bir merkez altında 

yapılması halinde olası gecikmeler sebebiyle kurumları zor durumda bıracak ve aynı zamanda kurumlar 

arası iş birliklerin zarar görmesine neden olacaktır.   

 Böyle bir Merkezin tek bir bölgede olması makine teçhizat kullanımını ve erişimini zorlaştıracaktır. Bu 

durum özellikle deniz araştırmaları için önemli ve yüksek maliyetli olan gerçek zamanlı ölçüm 

cihazlarının taşınımı ve kurulumu için risk teşkil edecektir. Buna ek olarak cihazların nakliyesi ek maliyet 

getirecektir.  

 

 

Şekil 22. Merkez laboratuvar modeli 
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5.1.3. TÜBİTAK MAM LABORATUVARLARI, DEKOSİM LABORATUVARLARI 

(ODTÜ), EMCOL LABORATUVARLARI (İTÜ), SEİS Lab. (DEÜ) vb. Halihazırda 

Kurulmuş Belli Bir Altyapıya Sahip Kurumların Makine Teçhizat Yapısının 

Güçlendirilmesine Yönelik Model Önerisi  

 

Şekil 23. Mevcut makine teçhizat altyapısına sahip örnek kurum laboratuvarları (TÜBİTAK MAM, EMCOL, SeisLab ve DEKOSİM 

laboratuvarları ve diğerleri)  

Uzun yıllardır Ülkemizde Deniz Temel Bilimleri alanında Ulusal ve uluslararası kaynaklı birçok proje ile bilimsel 

araştırmalarını sürdüren, alanlarında pek çok öğrenci ve akademik personel yetiştirmiş olan kurumlar 

bulunmaktadır (Şekil 23). Bu kurumların edindikleri bilgi ve deneyim ile oluşturdukları mevcut makine teçhizat 

alt yapısının idame ettirilmesi ve özellikle yeni cihazların alımı ile güçlendirilmesine olanak sağlayacak adımların 

atılması ve yatırımların bu yönde yapılması önem arz etmektedir.   

Misyon ve vizyonları ile Ülkemizde pek çok deniz araştırmalarında öncülük etmiş kurumların makine teçhizat 

altyapısı nispeten tematik laboratuvar kimliği taşımaktadır. Bu laboratuvarların farklı bilimsel alanlarda gerekli 

analiz ihtiyaçlarını karşılaması yeni bir laboratuvar oluşturulması için harcanacak bütçenin korunmasının ve 

gereği olmayan emeğin ve zamanın harcanmasının önüne geçilmesini sağlayacaktır.  

Mevcut kurumların kuruldukları günden günümüze kadar vizyonları çerçevesinde oluşturdukları akademik, 

uzman ve teknik personel kadrolarına sahip olmaları ve bu sürede kazandıkları bilgi, tecrübeler ve deneyimler göz 

önünde bulundurulmalıdır. Bu sebeple, kurumların makine teçhizat altyapılarının güçlendirilmesi durumunda yeni 

alınacak cihazların kurumlar tarafından idame ettirilmesi daha verimli olacaktır.  
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Güçlendirilen bu laboratuvarlar ile yüksek maliyetli cihazların her kurumda bulunması gerekliliği ortadan 

kalkacaktır. Bu durum araştırma yapacak akademisyenlerin açısından zaman ve kaynak tasarrufu sağlayacaktır. 

Altyapının güçlendirilerek yeni oluşturulacak bu sistem ile makine teçhizatın tüm kamu kurumlarına açık olması 

önem arz etmektedir. Ancak diğer kurumlarda çalışan araştırmacıların bu makine teçhizat imkanlarına 

ulaşmalarında sıkıntılar yaşanabilir. Bunlar; 

 Farklı kurumlardan eş zamanlı yoğun analiz ve/veya hizmet talep edilmesi halinde bu kurumların kendi 

bilimsel araştırmaları için gerekli makine teçhizat kullanımı sırasında birtakım aksamalara ve problemlere 

neden olacaktır.  

 Yeni alınacak laboratuvar ölçüm ve gerçek zamanlı ölçüm cihazlarından sorumlu teknik personel için 

istihdam sorunu yaşanmasına neden olacaktır.  

 Bu kurumların makine teçhizat altyapılarının verimli ve sürdürülebilir olmasını sağlayacak kaynakların 

devlet tarafından karşılanabilecek bir yapı ile oluşturulması önem teşkil etmektedir.  

Diğer modelde de olduğu üzere böyle bir olası yapılanmada da her bir yapının gelecek analiz taleplerini 

değerlendirmek ve programlamak için Koordinasyon birimi dediğimiz bir yapıya sahip olması gerekmektedir.  
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