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1. Genel Değerlendirme 

Okyanus ve denizlerin araştırılması ve daha iyi anlaşılması için araştırma gemilerine ihtiyaç 

vardır. Araştırma gemileri genellikle temel deniz bilimleri ve denizel ortamlara insan 

etkilerinin araştırılması için tasarlanmışlardır.  

Yabancı ülkelerde akademik araştırmalar yapan gemilerin işletilmesi konusunda farklı 

yöntemler uygulanmaktadır. Bu yöntemler gemi sayısına, gemilerin büyüklüğüne, araştırma 

yapılan denizlere, çalışma gün sayısına ve en önemlisi bilimsel hedeflerine ayrılan bütçeye 

göre şekillenmektedir.  

Akademik araştırma gemileri işletme modelleri ülkelerin bilim politikası ve bilimsel deniz 

araştırmalarına ayırdığı bütçe ile doğrudan orantılıdır. Araştırma gemisinden beklentilere 

(bilimsel araştırma, izleme, lojistik) ve gemilerin kullanım süresine göre farklı modeller 

uygulanmaktadır. 

Almanya, İngiltere ve Amerika’da araştırma gemileri üniversiteler ve araştırma enstitüleri 

tarafından işletilmektedir. Fransa’da ise araştırma gemilerinin büyük bir kısmı IFREMER 

altında kurulan Fransız Oşinografi Filosu altında işletilmektedir ve gemi sahibi devlet 

kurumlarınca desteklenmektedir.    

Yabancı ülkelerde uygulanan modeller akademik amaçlı gemilerin daha etkin ve verimli 

kullanılmaları üzerine kurulmuşlardır. Bu ülkelerde gemi sahibi kurumlar (Bakanlık, Merkezi 

Bilim Kurulları gibi) gemi işletmesi için gereken desteği işletmeci kuruma (üniversiteler, 

araştırma enstitüleri gibi) ayrıca sağlamaktadırlar. Yine gemi sahibi kurumlar destekledikleri 

araştırma projeleri için işletmeci kurumlara sefer için gerekli bütçeyi (yakıt/kumanya/sarf) 

ayrıca aktarmaktadır.  

Ülkemizde de T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı üniversitelere araştırma 

gemilerinin büyük/bakım onarımı için destek vermektedir. Üniversitelere ait akademik 

araştırma gemilerinin seferler için kullandıkları yakıt, kumanya, teknik personel ve bilimsel 

sarf giderleri çoğunlukla üniversitelerce alınan proje bütçelerinden karşılanmaktadır. Ancak 

ülkemizde araştırma projelerinin sayısı ve destek miktarının azlığı deniz çalışmalarının 

önündeki ciddi bir engeldir.   
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Kamu kurumlarının kendi görev ve sorumlulukları için işlettikleri araştırma gemilerinde 

araştırmalar içinde kurum kaynakları kullandıklarından bu tür kaynak sorunları akademik 

araştırma gemilerine göre daha azdır. 

Araştırma gemilerinin arasındaki boyut ve işlev farkları tüm gemilerin bir arada 

değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Özellikle doğal kaynak aramaları yapmak üzere 

tasarlanmış sismik arama ve sondaj gemileri hem fiziki boyutları hem de sefer maliyetleri 

açısından diğer gemilerden daha büyük ve çok daha masraflı gemilerdir. Bu gemilerin 

akademik araştırma gemilerinden farklı değerlendirilmeleri gerekmektedir. 

Gemi işletmesi hakkında aşağıda önerilen ortak işletim modelleri sadece gemilerin teknik 

olarak işletilmesine fayda sağlayacaktır. Ancak yabancı ülke modellerinde olduğu gibi 

akademik araştırma gemilerinin ülke bilim politikalarına uygun bilimsel araştırmalar 

yürütebilmesi için öncelikle deniz araştırmaları için bir araştırma bütçesi yaratılması 

gerekmektedir.  

Tüm bu sayılanlardan daha öncelikli olarak ülkemizin akademik çalışmalara kılavuzluk 

edecek bir bilimsel deniz vizyonu ve buna bağlı ulusal deniz araştırma stratejisi geliştirmesi 

gerekmektedir. Bu vizyon ve stratejinin bilimsel değeri olabilmesi için denizle ilgili fakülte ve 

enstitülerden nitelikli ve donanımlı bilim insanları ile bakanlık nezdinde uygulayıcılar ve 

karar vericilerden oluşan bir mekanizma, bir bilimsel değerlendirme komitesi tarafından 

geliştirilmesi önemlidir. 

Oluşturulacak olan araştırma bütçesinin bilimsel deniz vizyonu ve buna bağlı ulusal deniz 

araştırma stratejisinin hedefleri doğrultusunda verimli kullanılması için araştırma proje 

önerilerinin bu bilimsel değerlendirme komitesi tarafından değerlendirilmesi gerekir. 

Bu kapsamda önerilebilecek ayrı ayrı ya da bir arada kullanılabilecek modeller şu şekildedir: 

 Tüm gemilerin bir havuzda toplanması ve tek elden yönetilmesi 

 Kamu kurumlarına ait gemilerin bir havuzda toplanması 

 Üniversitelere ait araştırma gemilerinin bir havuzda toplanması 

 Bir havuz oluşturulmadan üniversiteler arası bir koordinasyon birimi kurulması  

 Gemilerin teknik işletilmesi için Kıyı Emniyeti GM gibi bir devlet kuruluşunun 

görevlendirilmesi 
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Bu modellerden gemileri ortak havuzda toplayan modeller çok ciddi işletme bütçesi 

gerektiren modellerdir. Doğal kaynak arama gemileri ile diğer kamu kurumlarının gemileri 

kendilerine ait bütçelere sahip olduklarından bu gemilerin ortak bir modelde buluşmaları 

mümkündür.  

Ancak akademik araştırma gemilerinin hem böyle bir işletme bütçesinin olmaması, hem de 

araştırma bütçelerinin yetersizliği bu konuda daha kapsamlı çalışmalar yapılması gerekliliğini 

ortaya çıkarmaktadır. Bu süreçte akademik araştırma gemi zamanının paylaşılması için 

Amerika’daki modele benzer üniversiteler arasından bir koordinasyon birimi kurulması en 

kolay başarılır hedef olarak görülmektedir. Bu model, gemi işletme kabiliyetine sahip devlete 

ait bir kurumun gemilerin teknik (bakım/onarım) işletmesini yapacak model ile birlikte 

kullanıldığında üniversitelerin işletme sıkıntıları oldukça azalacaktır. Bölgesel çalışmalar 

yürüten küçük ölçekli gemilerin (bunlar akademik ya da kamu enstitülerinin gemileri) ise 

sürekli olarak bölgedeki kurum tarafından kullanılması gerekmektedir. Burada bölgesel olarak 

kullanılan gemiler kavramı öne çıkmaktadır ve bu tür gemi kullanımı belli ölçekteki gemiler 

ile bağlı olduğu kurumun koordinasyonunda ortak kullanıma açılabilir. 
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2. İşletmede Karşılaşılan Sorunlar 

2.1. Deniz Araştırma Gemi İşletmecilerinin Karşılaştıkları Sorunlar 

Denizle ilgili çalışma ve araştırma yapan tüm kamu kurumları ve üniversiteler bir gemi sahibi 

olmak isterler. Ancak gemi işletmeciliği konusunda deneyim sahibi kurumların çok iyi 

bildikleri gibi gemi işletmenin maliyeti sadece gemi alınırken/yaptırılırken ortaya çıkan 

maliyet değildir. Geminin devamlılığının sağlanması, gemide çalıştırılan personel ve 

donanımın yenilenmesi için kurumların her yıl ciddi bir bütçeye sahip olmalarını 

gerektirmektedir. Geminin periyodik olarak belli dönemlerde havuza alınması, klas onayı, 

sigortası ve kara sörveyi adı verilen muayeneden denize uygunluk onayı alması 

gerekmektedir. Yeni geminin bu sörveyden geçmesi daha ucuza mal olurken, gemiler 

yaşlandıkça maliyet artmaktadır.  

Başlıca işletme giderleri arasında geminin denizde sefer dışında sürekli istihdam ettiği temel 

personel giderleri, sabit bakım giderleri, denetleme ve liman giderleri başlıca kalemleri 

oluşturmaktadır. Bunun yanı sıra sefer sırasında bunlara ek olarak yakıt, sarf, ek personel ve 

kumanya gibi kalemler işletme giderlerine dâhil olmaktadır.  

İlk Maliyet 

Gemilerin özellikle ilk maliyetleri çok değişkenlik göstermektedir. Kamu kurumları bunu 

kendi bütçeleri ile karşılayabilmelerine karşın üniversitelerin kendi bütçelerinden yeni bir 

gemi maliyetini karşılamaları mümkün değildir. Son dönemlerde Tarım ve Orman 

Bakanlığı’nın balık stoklarının üzerindeki baskıyı azaltmak için satın aldığı balıkçı teknelerini 

bilimsel amaçlı kullanılması için üniversitelere hibe etmesi ile su ürünleri ve balıkçılık amaçlı 

tekneler için ilk maliyet olmamıştır. 

Bakım / Onarım 

Gemilerin satın alınması ya da yaptırılmasının ardından bakım / onarım maliyetleri gündeme 

gelmeye başlamaktadır. Deniz şartlarında birçok öngörülemeyen sorunla karşılaşmak olasıdır. 

Makine arızası, elektrik sistemi arızası, jeneratör arızası, vinç arızası gibi çok karşılaşılan 

sorunların yanı sıra geminin karaya alınmasını gerektirecek büyüklükte arızalarda meydana 

gelmektedir. 
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Bu tip ani arızların yanı sıra, gemilerin 2 - 3 yıllık periyotlarda sörvey adı verilen hem gemi 

denizdeyken hem de karaya alınarak yapılan düzenli muayeneleri vardır. Bu muayenelerden 

geçmek için geminin makinasının ve diğer aksamın tüm bakımlarının yapılması, gerekli 

görülen yerlerin saç değişiminin yapılması gerekmektedir. Büyük gemilerin bu tip muayene 

ve bakımlarının yapılabilmesi için tersanelerde karaya alınması gerekmektedir. Bakım onarım 

masraflarının yanı sıra tersanede karaya alma işlemi, geminin tersanede kaldığı süre boyunca 

yer işgaliye ücreti gibi oldukça yüklü maliyetler de kaçınılmaz olmaktadır. 

Sigorta  

Gemilerin denizde sefer yapabilmeleri için sigortalanmaları gereklidir. Yaşlı gemilerin, gemi 

sigortasının yapılması, malzeme eski olduğu için arıza yapma olasılığının yüksekliği göz 

önünde bulundurularak çok yüksek sigorta primleri talep edilmekte ya da sigortalatacak şirket 

bulunamamaktadır. Bu durum da işletme maliyetini yükseltmektedir. Türkiye’nin deniz 

araştırma filosunun yeni yatırımlar yapılarak yenilenmesi, yaşlı gemilerin hurdaya çıkarılması 

gerekmektedir. 

Personel 

Araştırma gemilerinde çalıştıracak personel ayrı bir sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. 

Üniversite ve kurumlarda bu kişilere verilebilecek maaşın, ticari gemilerde verilen maaşın çok 

altında kalması, bu alandaki personelin kalitelisini düşürmektedir. Sadece uzun süre denizde 

kalınmaması bir avantaj olarak karşımıza çıkmaktadır.   

Araştırma gemilerinde personelin farklı statülerde çalışıyor olması ayrı sorunlar 

doğurmaktadır. 2011 yılında isteyen sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesine yönelik 

düzenleme sonrası ülkemizdeki gemilerde çalışan personel memur, sözleşmeli ve kamu işçisi 

statülerinden birinde çalışmaktadır. Farklı statülerde çalışan personeller farklı kanunlara tabi 

olduğundan personeller arasında, sosyal haklar, çalışma şartları ve maaşlarda farklılık 

meydana gelmiştir.  

Gemide çalışma koşulları normal memuriyet koşullarından çok farklı olmaktadır. Öncelikle 

gemilerde mesai kavramı sefer dışında ve sefer sırasında farklıdır. Büyük gemilerde, gemi 

limanda bile olsa vardiya usulü nöbet tutulmaktadır. Gemilerde çalıştırılmak üzere personel 

alınması için her üniversite her iki yılda bir Maliye Bakanlığı’na gitmek durumunda 

kalmaktadır.  
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Kamu kurumları personel konusunda biraz daha rahat durumdadır, ancak kimi zaman çalışan 

memur statüsündeki personelin mesai saati dışında çalışmamak istemesi gibi durumlar olduğu 

bilinmektedir.  

TPAO, yukarda bahsedildiği üzere ani bir siyasi kararla 130 milyon dolara satın aldıkları 

“Barbaros Hayrettin Paşa” gemisinde çalışması için mevcut gemi personelini 3 yıl için 80 

milyon dolara kiralamıştır. Bu personel arasında aşçısından gemi kaptanına, teknisyenine 

sismik uzmanına kadar yaklaşık 50 kişi yer almaktadır. TPAO, yapılan pazarlıkta bu üç yıl 

içinde her seferde sadece 8 tane Türk personelin eğitilip üç yılın sonunda gemiyi sadece Türk 

mürettebat ile götürmeyi düşünmüş, ancak olmayınca yeniden 30 milyon dolar verip iki 

yıllığına anlaşmayı yenilemiştir.  

MTA’da benzer şekilde gemiyi işletmek ve kritik araştırmacı personel için iki ayrı ihaleye 

çıkmıştır. Arıza onarımı ve bakım masrafları hariç gemi işletmesi için 2 yıl sürelik bir kontratı 

6541 USD/gün bedel ile bir yükleniciye vermiştir. Bu rakamın içinde gemide bulunan 

bilimsel/teknik personel de yer almamaktadır. 

Eksik Mevzuat 

Ülkemizde bilimsel araştırma yapan gemiler için özel bir mevzuat bulunmamaktadır. Bilimsel 

araştırma gemileri Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı, Deniz ve İçsular 

Düzenleme Genel Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gemı̇ Cinslerı̇ Tanımlamaları 

Kılavuzu’nda Hizmet Gemisi olarak sınıflandırılmaktadır.  

Liman ve Barınma Sorunu 

İşletmeci kurumlarının çok azının kendilerine ait araştırma gemilerin barınacağı bir limanı 

bulunmaktadır. Sefer sırasında hava koşulları kötüleştiği zaman araştırma gemilerinin 

sığınabileceği limanlar çok azdır. Limanlar Yönetmeliği’nin gemi yanaşma ve demirleme 

kuralları arasında bilimsel gemiler için bir madde (Madde 10) bulunmaktadır. Bu madde“Kıyı 

tesislerinde uygun yer bulunması halinde, eğitim ve bilimsel araştırma gemi ve deniz araçları 

ile askeri gemiler, liman başkanlığınca belirlenen yere yanaştırılır” ifadesi bulunmaktadır. 

Buna rağmen birçok liman ya yer olmadığından ya da başka sebeplerden araştırma 

gemilerinin sığınma talebini reddetmektedirler.  
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3. Yabancı ülkelerdeki işletme modelleri 

Denizlerde bilimsel araştırmalar için kullanılan araştırma gemilerinin işletilmesinde farklı 

ülkelerde farklı işletme modelleri kullanılmaktadır. Bu modeller o ülkenin gemi sayısına, 

gemilerin büyüklüğüne, araştırma yapılan denizlere, çalışma gün sayısına ve en önemlisi 

bilimsel hedeflerine ayrılan bütçeye göre şekillenmektedir.  

Avrupa ülkelerinde araştırma gemileri bilimsel araştırmalar, denizlerde izleme çalışmaları ve 

kutuplar gibi uzak noktalardaki bilimsel istasyonlara malzeme sağlanması için lojistik amaçlı 

kullanılmaktadır. 

Araştırma gemileri işletme modelleri ülkenin bilim politikası ve bilimsel deniz araştırmalarına 

ayırdığı bütçe ile doğrudan orantılıdır. Araştırma gemisinden beklentilere (bilim, izleme, 

lojistik) ve gemilerin kullanım süresine göre farklı modeller uygulanmaktadır. 

European Marine Board 2019 Ekim ayında yayınladığı “Next Generation European Research 

Vessels” isimli raporunda (EMB_PP25, 2019) Avrupa ülkelerindeki araştırma gemileri 

incelenmiştir. Raporda genel olarak tüm Avrupa’da araştırma gemi filosunun yaşlandığını ve 

yeni araştırma gemileri yapılmasının ertelenemez olduğu noktaya geldiği özellikle 

vurgulanmıştır. 

Raporda Avrupa’daki gemi sahiplerinin daha çok araştırma enstitüleri, kamu kurumları ve 

üniversiteler olduğu belirtilmiştir (Şekil 1). Benzer şekilde ülkemizde de araştırma gemileri 

üniversite ve bakanlıklara bağlı kamu kurumlarına aittir (EMB_PP25, 2019).  

Araştırma gemisi işletmesi iki farklı alanı kapsamaktadır. Birincisi; bilimsel işletme, geminin 

bilimsel amaçlar için nasıl kullanılacağının planlaması, geminin sefer takviminin 

düzenlenmesi, geminin bilimsel ihtiyaçlarının belirlenmesi işlerini kapsamaktadır. İkincisi; 

teknik işletme, geminin personeli, bakım/onarım, geminin teknik ihtiyaçlarının belirlenme 

işlerini kapsar. 

Bilimsel olarak araştırma gemisi işleten sayısı ülkeler arasında da farklılık göstermektedir. 

Örneğin Fransa’da donanma dışındaki 11 araştırma gemisi tek bir filo altında toplanmış ve bu 

filonun işletilmesi için tek bir merkez oluşturulmuştur (Şekil 2). Buna karşın Almanya’da, 

aynı sayıda araştırma gemisine sahip olmasına karşın bu gemileri 6 farklı araştırma enstitüsü 
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ve üniversite işletmektedir (Şekil 2). Benzer şekilde İngiltere de 9 araştırma gemisinin 

bilimsel işleticisi 7 kurum vardır (Şekil 2). 

Raporda verilen dört Türk araştırma gemisi ODTÜ’ye ait Bilim-2, TÜBİTAK’a ait 

TÜBİTAK Marmara, İstanbul Üniversitesi’ne ait Yunus ve Sinop Üniversitesine ait Seydi Ali 

Reis gemileridir (EMB_PP25, 2019). Diğer Türk araştırma gemilerinin bu tabloda yer 

almaması bu rapor için kullanılan veritabanlarına kayıtlı olmaması ve/veya yapılan anket 

çalışmalarına kurumların cevap vermemesinden kaynaklanmaktadır.  

Araştırma gemileri devlete bağlı kamu kurumları ile üniversiteden araştırmacıların bilimsel 

çalışmaları amaçlı kullanılmaktadır.  

Gelişmiş ülkelerin deniz araştırmaları bilim programlarında derin denizler, kutup bölgeleri 

gibi alanlarda çalışma yapabilecek donanıma sahiptirler. 

 

Şekil 1. Avrupa ülkelerindeki araştırma gemilerinin sahipleri (EMB_PP25, 2019’den alınmıştır). 
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Şekil 2. Avrupa ülkelerindeki araştırma gemi sayısı ve bilimsel işletmeci sayısı (EMB_PP25, 2019’den alınmıştır). 

3.1. Fransa 

3.1.1. Gemilerin Bilimsel İşletilmesi 

Fransa, denizaşırı bölgelerde sahip olduğu topraklar sayesinde dünya Münhasır Ekonomik 

Bölge toplam alanının %8’ine sahiptir. Bu kadar geniş deniz alanlarına sahip olan ülkede 

değişik kurumlar farklı amaçlarla araştırma gemilerine sahiptirler.  

Fransa’da gemi sahibi kurumlar Tablo 1’de verilmiştir. Bunların haricinde Fransız 

donanmasına bağlı hidrografi ve oşinografi servisi (FRENCH NAVY / SHOM) araştırma 

gemilerine sahiptir.   

Tablo 1. Fransa'da gemi sahibi kurumlar 

CNRS Centre National de la 

Recherche Scientifique 

Ulusal Bilimsel 

Araştırma Merkezi 

www.cnrs.fr 

IFREMER L'Institut Français de Denizlerden wwz.ifremer.fr 
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Recherche pour 

l'Exploitation de la Mer 

Faydalanmak için 

Fransız Araştırma 

Enstitüsü 

IPEV Institut Polaire Français 

Paul-Emile Victor 

Fransız Kutup Enstitüsü www.institut-polaire.fr 

IRD Institut de Recherche 

pour le Développement 

Kalkınma için 

Araştırma Enstitüsü 

www.ird.fr 

 

Tablo 1’de yer alan kurumlar 2018 yılında Fransız Oşinografik Filosu (French Oceanographic 

Fleet-FOF) isimli bir oluşumda bir araya gelmişlerdir. Bu oluşumun asıl amacı bilimsel 

komüniteye daha iyi hizmet verebilmek amacıyla araştırma gemilerinin ve büyük araştırma 

altyapısının bir koordinasyon altında yönetilmesidir.  

Filo derin deniz gemileri, kıyısal araştırma gemileri, deniz araştırma istasyonlarında 

kullanılan gemiler ve insanlı-insansız araştırma denizaltılarından oluşmaktadır (Tablo 2). 

Bu filo özellikle bilim insanlarına oşinografi ile ilgili bilim dallarında hizmet vermek için 

donatılmışlardır. Başlıca araştırma konuları şu şekildedir: 

 Deniz Yer Bilimleri 

 Fiziksel ve Biyolojik Oşinografi 

 Okyanus Kimyası ve Biojeokimya 

 Paleoiklim 

 Deniz Biyoçeşitliliği 

Başlıca araştırma konularının yanı sıra bu araştırma gemi filosu deniz tabanı haritalama, 

kıyısal çevre, balık stoklarının izlenmesi, Münhasır Ekonomik Bölge çalışmaları ve sualtı afet 

araştırmaları konusunda çalışma kapasitesine sahiptir. 

Tablo 2. Fransız Oşinografi Filosunun yönettiği araştırma gemileri 

Gemi / Büyük Donanım Açıklama 

 Marion Dufresne  

 Pourquoi Pas? 

 L’Atalante 

Kutup Bölgeleri hariç tüm dünya denizlerinde çalışma 

yapabilecek kapasiteye sahip çok amaçlı oşinografik araştırma 

gemileri 
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Gemi / Büyük Donanım Açıklama 

 Thalassa  

 Antea 

 Alis 

 L’Europe 

 Thalia 

 Côtes de la Manche  

 Tethys II 

 Haliotis 

Kıyısal oşinografi amaçlı gemiler 

 Antedon II (Marseilles) 

 Sepia II (Wimereux) 

 Nereis (Port-Vendres) 

Neomysis (Roscoff) 

 Albert Lucas (Brest) 

 Planula IV (Arcachon) 

 Sagitta III (Nice) 

İstasyonlarda bulunan araştırma gemileri 

 Nautile 

 Victor 6000 

 AsterX et IdefX 

 Arian 

İnsanlı-İnsansız denizaltılar 

 

Fransız Oşinografi Filosu daha çok oşinografik amaçlı araştırmalara destek vermek için 

oluşturulmuş bir yönetim sistemidir. Kutup çalışmalarında kullanılan L’Astrolabe isimli 

buzkıran yine bu oluşumun içinde yer alan IPEV tarafından ayrıca yürütülmektedir.  

Fransız Oşinografi Filosu (FOF), IFREMER altında kurulan bir Gemi İşletme Departmanı 

altında faaliyet göstermektedir. Bu yeni yapı tüm paydaşlar arasındaki dengeyi gözetecek 

şekilde biçimlendirilmiştir. Öncelikle Gemi İşletme Departmanı bir Yürütme Komitesi’ne 

(Steering Commitee) karşı sorumludur. Yürütme Komitesine araştırmalardan sorumlu 

bakanlık başkanlık eder. Yürütme Komitesi’nde kurum (CNRS, IRD, Ifremer) temsilcilerinin 

yanı sıra üniversiteler de temsil edilmektedir. Komitenin kararları tüm üyelerin oybirliği ile 

alınır. 
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Yürütme Komitesi’nin ana görevleri filonun bilimsel çalışmalardaki işleyişini denetlemek, 

ilgili bütçeyi denetlemek, yıllık yapılan faaliyet ve kullanılan bütçeyi denetlemektir. Bunun 

yanı sıra bir sonraki dönem için yatırım programına önerilen bütçeyi denetler. 

Yürütme Komitesi’nin yanında bilimsel işleyişin yönetilmesi için bir adet Bilimsel Konsey 

(Scientific Council) oluşturulmuştur. Bilimsel konsey 8 Fransız, 4 yabancı toplam 12 adet 

kalifiye bilim insanından oluşmaktadır. Konsey üyeleri 5 yılda bir yenilenir.  

Bilimsel konseyin ana görevleri ulusal ve küresel bilimsel ihtiyaçlara cevap vermesi için 

filonun orta ve uzun vadeli değişim planları için FOF’a yardım etmek ve FOF’un uluslararası 

işbirliği faaliyetlerine tavsiyelerde bulunmaktır. 

FOF yönetim komitesinin planlamalar üzerinden karar verme sürecinde bilimsel 

değerlendirmeler için iki ulusal komisyon görev alır:  

 Ulusal Okyanus Filo Komisyonu (CNFH): Fransız denizaşırı oşinografik filosundan 

araştırma gemilerine ihtiyaç duyulan sefer projeleri için  

 Ulusal Kıyısal Filo komisyonu (CNFC): Fransız kıyısal oşinografik filosundan 

araştırma gemilerine ihtiyaç duyulan sefer projeleri için 

 

CNFH ve CNFC’nin asıl görevleri Fransız bilimsel ve teknolojik araştırma seferleri için gelen 

sefer önerilerini değerlendirmek, Fransız oşinografik kaynakları kullanılarak yapılan açık ve 

kıyı seferlerinden elde edilen sonuçların ilk değerlendirmesini yapmak, bilimsel ve strateji 

komitesinden (COSS) yapılan talepler doğrultusunda oşinografik araştırma için deniz 

kaynaklarına ilişkin tavsiyelerin hazırlanmasında yer almaktır.  

3.1.2. Gemilerin Teknik Olarak İşletilmesi 

Fransız Oşinografi Filosu’nun teknik olarak işletilmesi GENAVIR isimli bir şirket tarafından 

yapılmaktadır. 1976 yılında kurulan Genavir, Deniz Ulaştırma ISM (Uluslararası Güvenlik 

Yönetimi Kodları) sertifikalı Fransız Armatörler Birliği’ne bağlı bir deniz şirketidir.  

Genavir, oşinografik araştırma gemilerini teknik anlamda işletmek için kurulmuş bir 

ekonomik ortaklık grubu olarak tanımlanmaktadır. Grubu Ifremer, IRD, CNRS, Cemagref ve 

Bourbon Offshore Surf kurumları oluşturmaktadır.  
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Başlıca görev tanımı deniz bilimleri araştırmaları için kullanılan gemilerin, Teknik personelin, 

makinelerin ve ekipmanların yönetimini sağlanmasıdır.  250 deniz adamı ve 80 mühendis 

olmak üzere yaklaşık personel istihdam etmektedir. 

Başlıca görevleri: 

 Fransız Oşinografi Filosuna gemici personel sağlanmak 

 Gemideki bilimsel ekipmanların ve sualtı araçlarının sürekli hazır halde tutmak, 

bakımlarında uzmanlaşmış teknik personel ve mühendis bulundurmak 

 Fransız Oşinografi Filosu tarafından oluşturulan sefer takvimine göre gemileri 

hazırlamak ve seferleri gerçekleştirmek. 

 Veri toplama, toplanan verilerin kalitesini kontrol etmek. 

3.1.3. Ortak Sefer mekanizması 

Bu internet tabanlı aracın güncel halinde kullanıcıların sefer teklif belgeleri girme, bilimsel 

değerlendirmelerin sisteme girme ve yönetmesi mümkündür.   

3.2. Almanya 

Almanya’da deniz araştırmaları ile ilgili kurumlar Alman Deniz Araştırmaları Konsorsiyumu 

(Konsortium Deutsche Meeresforschung -KDM) isimli bir konsorsiyum altında 

birleşmişlerdir.  

2004 yılında kurulmuş olan KDM, Almanya’daki bütün büyük araştırma enstitülerini, 

üniversiteleri, üniversite dışı enstitüleri ile deniz, kıyı ve kutup çalışmalarını yürüten federal 

kurumları kapsayan 19 üyeye sahiptir. Bu üyelerin listesi  Tablo 3’de verilmiştir.  

KDM Almanya’da, deniz ile ilgili yeni araştırma alanlarının tanımlanması ve uluslararası 

araştırma stratejilerinin geliştirilmesi konusunda çalışan ortaklıktır. Ana hedefi, deniz 

araştırmalarının desteklenmesi ve deniz bilimleri konusunda toplumsal farkındalığın 

güçlendirilmesidir.  KDM, üye enstitülerin deniz bilimleri alanındaki tecrübelerini bir 

havuzda toplar ve bunu kolektif olarak kanun koyucuların, araştırma fonu organizasyonlarının 

ve genel halkın bilgisine ve kullanımına sunar. 

Bu kapsamda KDM’nin ana amaçları şu şekilde belirtilmektedir: 
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 Araştırma Planlaması: Gelecekteki araştırma alanlarının belirlenmesi ve ortak 

altyapının koordine kullanımını sağlamak, 

 Araştırma Geliştirme: Avrupa’da ve küresel bağlamda araştırma stratejilerinin 

geliştirilmesi, karar vericilere ve araştırma programlamasına yönelik öneriler sunmak 

 Altyapı Yönetimi: Ulusal deniz araştırma gemi altyapısı ve büyük ekipman 

kullanımını herkesin ulaşacağı bir şekilde yönetmek ve geliştirmek. 

 Uluslararası İşbirliği: Uluslararası kuruluşlarda temsil ve uluslararası ortaklarla 

işbirliğini teşvik etmek. 

 Deniz Bilimlerinde İletişim: Deniz araştırmalarıyla ilgili farkındalığı artırmak için 

hükümet ve sektördeki karar vericilerle halk arasında diyaloğu sağlamak. 

Tablo 3. KDM'ye üye kuruluşlar 

KURUM ADI 

AWI - Alfred Wegener Institute Helmholtz Centre for Polar and Marine 

Research 

BGR - Federal Institute for Geosciences and Natural Resources 

BSH - Federal Maritime and Hydrographic Agency, Hamburg & Rostock 

CEN - Center for Earth System Research and Sustainability 

Department of Maritime Systems, Interdisciplinary Faculty, University of 

Rostock 

FZK - Forschungszentrum Küste, Hannover & Braunschweig 

German Oceanographic Museum 

GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel 

Helmholtz-Zentrum Geesthacht, Centre for Materials and Coastal Research 

ICBM - Institute for Chemistry and Biology of the Marine Environment, 

University of Oldenburg 

IOW - Baltic Sea Research Institute Warnemünde 

Jacobs University Bremen - School of Engineering and Sciences 
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Kiel Marine Science - Centre for Interdisciplinary Marine Science, Kiel 

University 

MARUM - Center for Marine Environmental Sciences, University of Bremen 

Max Planck Institute for Marine Microbiology, (MPI )Bremen 

Max Planck Institute for Meteorology (MPI Hamburg) 

Senckenberg Research Institute, Wilhelmshaven 

Thünen Institutes, Aquatic Resources 

ZMT - Leibniz Centre for Tropical Marine Research, Bremen 

http://www.deutsche-meeresforschung.de/en/ 

3.2.1. Strateji Grupları 

Konsorsiyum altında farklı bilimsel deniz araştırmaları için strateji grupları oluşturulmuştur. 

Bu gruplar kendi bilimsel konularında ulusal ve uluslararası stratejilerin geliştirilmesine 

katkıda bulunurlar. Deniz bilimi konularının stratejik odağını geliştirmeleri ve ortaya çıkan 

finansman hatlarının yönlendirilmesine katkıda bulunmaları ana görevleridir. KDM içindeki 

strateji grupları Tablo 4’de verilmiştir. 

Tablo 4. KDM içindeki strateji grupları 

Strateji Grupları 

Biyoçeşitlilik 

Kıyısal Araştırmalar 

Biyolojik Deniz Kaynakları 

Mineral Kaynakları 

Gözlem Sistemleri 

İklim Sisteminde Okyanuslar 

Sosyal Bilimler 

 

Strateji gruplarında KDM’ye üye kurumlardan çok sayıda araştırmacı yer almaktadır. Deniz 

bilimlerinde kendi özel odaklarına sahip olan strateji grupları karar vericilere yol göstermek 

üzere kendi alanlarında geleceğe yönelik politika önerileri hazırlarlar.  



 
 

16 

Proje Adı: Türkiye Deniz Araştırma Altyapısının Analizi Etüt Projesi                        

Doküman Adı: Ulusal Araştırma Gemileri İşletme Modeli 

Rev.B              Tarih :19.03.2020 

Bu kapsamda bu strateji grupları Alman Araştırma Konseyi ve özellikle de Oşinografi ile 

ilgili Senato Komisyonu ile yakın işbirliği içindedir. Bu gruplar aynı zamanda KDM üyesi 

olmayan doğa bilimleri dışındaki bilimsel alanlarda çalışan kurumlar ile denizcilik bilimsel 

çalışma gruplarının ortak çalışmalarını desteklemekle ve ilgili diğer paydaşların KDM’ye 

misafir olarak katılımını organize etmekle yükümlüdürler. 

Doğrudan deniz bilimleri ile ilgili strateji gruplarının yanı sıra deniz ve iklimdeki değişimlerin 

insanlara dolaylı etkisini ve aynı zamanda insanların deniz ekosistemine olan baskısını 

inceleyen sosyal bilimler strateji grubu vardır.  

http://www.deutsche-meeresforschung.de/en/strategygroups 

3.2.2. Gemilerin Bilimsel İşletilmesi 

Almanya’daki tüm araştırma gemileri, bu gemilerin sahipleri ve işletmecisi kurumlar Tablo 

5’de verilmiştir. Farklı amaçlarla farklı kurumlarca donatılmış olan bu 30 gemi çoğu 

üniversite ve araştırma enstitüsü olan 16 farklı kurum tarafından işletilmektedir. Ulaştırma, 

çevre gibi konularda federal otoriteler kendi amaçlarına uygun gemileri kendileri 

işletmektedir. Ancak bilimsel amaçlı gemiler genelde üniversitelerde oluşturulan 

koordinasyon merkezleri tarafından işletilmektedir.  

3.2.2.1. CEN Alman Araştırma Gemileri Kontrol İstasyonu 

Hamburg Üniversitesi'ndeki Dünya Sistem Araştırma ve Sürdürülebilirlik Merkezi (CEN) 

tarafından işletilen Alman Araştırma Gemileri Kontrol İstasyonu, R/V METEOR, R/V 

MARIA S. MERIAN ve R/V Sonne gemilerinin bilimsel, teknik, lojistik ve finansal 

planlama, yürütme ve desteğinden sorumludur. Bu büyük gemiler, küresel ölçekte ve 

uluslararası işbirliğinde açık okyanus araştırmaları yapmaktadır.  

Kontrol İstasyonu sefer koordinatörleri ve başuzman bilim insanlarıyla işbirliği içinde ve 

sözleşmeli gemi operatörleri ile ortaklaşa çalışmaktadır. Gemi sahipleri ve fonlayıcı kurumlar 

olan Alman Araştırma Vakfı'na (DFG) ve Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı'na (BMBF) 

karşı sorumludur.  
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3.2.2.2. Alfred Wegener Enstitüsü, Helmholtz Kutup ve Deniz Araştırmaları 

Merkezi 

Alfred Wegener Enstitüsü buz kıran RV POLARSTERN'i işletmektedir. Gemi zamanına 

ilişkin teklifler, bu gemideki uygulamanın bilimsel kalitesi ve uygulanabilirliği dikkate 

alınarak bir danışma kurulu tarafından değerlendirilmektedir. 

3.2.2.3. GEOMAR Helmholtz Centre for Ocean Research Kiel 

GEOMAR Helmholtz Okyanus Araştırmaları Merkezi Kiel, deniz tabanının, okyanusların 

kimyasal, fiziksel, biyolojik, jeolojik süreçlerini ve bunların atmosferle etkileşimlerini 

araştıran bir deniz araştırma enstitüsüdür. GEOMAR, Alman federal devleti (% 90) ve 

Schleswig-Holstein eyaleti (% 10) tarafından ortaklaşa finanse edilen kamu hukuku 

kapsamında bir kuruluştur.  

GEOMAR, yaklaşık 1.000 (2018) kişiden oluşan bir personele ve yıllık 80 Milyon Euro'luk 

bir bütçeye sahiptir. 

GEOMAR 4 adet araştırma gemisi işletmektedir: RV Poseidon, RV Alkor, RC Littorina ve 

RB Polarfuchs. R/V Alkor Kuzey ve Baltık denizlerinde, RV Poseidon Kuzey Atlantik, 

Akdeniz, Karadeniz ve Kızıldeniz’de araştırmalar yapmaktadır. Daha küçük boyutlu Littorina 

ve Polarchus Almanya kıyılarında araştırmalar gerçekleştirmektedir.  

3.2.2.4. Orta Ölçekli Araştırma Gemileri Kontrol Grubu 

Warnemünde, Leibniz Baltık Denizi Araştırma Enstitüsü'nde bulunan Orta Ölçekli Araştırma 

Gemileri Kontrol Grubu, RV ALKOR, RV POSEIDON (GEOMAR tarafından işletilen) ve 

RV HEINCKE (AWI tarafından işletilen) gibi bölgesel seferler düzenleyen araştırma 

gemilerinin teklif ve sefer planlamalarını değerlendirir. 

3.2.2.5. Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF) / Proje Yönetimi Jülich 

Federal Eğitim ve Araştırma Bakanlığı (BMBF), öncelikle Pasifik Okyanusu'nda faaliyet 

gösteren RV SONNE II'deki projeler için gemi zamanı ve fon sağlamaktadır. BMBF 

tarafından atanan bir Danışma Kurulu, gemi zamanı için teklifleri değerlendirir. 

Sıralamalarına ve bilim-politik önceliklerini dikkate alarak, gemi programı BMBF adına Proje 

Yönetimi Jülich tarafından düzenlenmektedir. 
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Tablo 5. Almanya'daki tüm araştırma gemileri, sahipleri ve işletmeci kurumları 

Gemi Adı Kategori 
Uzunluk 

(m) 
Gemi Sahibi Gemi İşletmecisi 

Polarstern Global 118 
BMBF - Federal Ministry of Education 

and Research 

AWI - Alfred Wegener Institute for 

Polar and Marine Research 

Sonne  Global 116 Federal Republic of Germany 
Briese Schiffahrts GmbH & Co. 

KG Forschungsschifffahrt 

Meteor Global 97.5 
Federal Republic of Germany,  

represented by the Ministry of Research 

Co-ordinating office FS METEOR 

at the University of Hamburg 

Maria S. 

Merian 

Global/ 

Ocean 

Vessel 

94.8 
Federal State of Mecklenburg-

Vorpommern 

Co-ordinating office Federal State 

MARIA S. MERIAN 

Poseidon Oceanic 60.7 State of Schleswig-Holstein, Germany 

The Leibniz Institute of Marine 

Sciences at the University of Kiel 

(IFM-GEOMAR) 

Heincke Regional 54.59 
BMBF - Federal Ministry of Education 

and Research 

AWI - Alfred Wegener Institute for 

Polar and Marine Research 

Alkor Regional 54.59 State of Schleswig-Holstein, Germany 
GEOMAR - Helmholtz Centre for 

Ocean Research 

Littorina 

Local/ 

Coastal 

29.82 
IMAR - Institute of Marine Research; 

CUA CAU - Kiel University 

GEOMAR - Helmholtz Centre for 

Ocean Research 

Planet Global 73 
German Navy; Nato - North Atlantic 

Treaty Organization 

German Navy; Nato - North 

Atlantic Treaty Organization 

Walther 

Herwig III 
Oceanic 64.5 

BMELV - Federal Ministry of Food, 

Agriculture and Consumer Protection 
TI - Thunen Institute 

Komet Oceanic 64.2 
Federal Ministry of Transport, Building 

and Housing 

Federal Ministry of Transport, 

Building and Housing 

ELISABETH 

MANN 

BORGESE 

Oceanic 56.5 State of Mecklenburg Vorpommern 
IOW - Leibniz Institute for Baltic 

Sea Research 

Deneb Regional 52.05 

BMVBS - Federal Ministry of 

Transport, Building and Urban 

Development 

BMVBS - Federal Ministry of 

Transport, Building and Urban 

Development 

Wega Regional 52.05 
BMVBS - Federal Ministry of 

Transport, Building and Urban 

BMVBS - Federal Ministry of 

Transport, Building and Urban 
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Gemi Adı Kategori 
Uzunluk 

(m) 
Gemi Sahibi Gemi İşletmecisi 

Development Development 

Atair Regional 51.4 

BMVBS - Federal Ministry of 

Transport, Building and Urban 

Development 

BMVBS - Federal Ministry of 

Transport, Building and Urban 

Development 

Schall Regional 48.7 Baltic Marine Services RF Forschungsschiffahrt GmbH 

Capella Regional 43.2 

BMVBS - Federal Ministry of 

Transport, Building and Urban 

Development 

BMVBS - Federal Ministry of 

Transport, Building and Urban 

Development 

Solea Regional 42.4 
BMELV - Federal Ministry of Food, 

Agriculture and Consumer Protection 
TI - Thunen Institute 

Ludwing 

Prandtl 

Local/ 

Coastal 

32.5 

HZG - Helmholtz-Zentrum Geesthacht 

Centre for Materials and Coastal 

Research 

Helmholtz-Zentrum Geesthacht 

Centre for Materials and Coastal 

Research; Institute for Coastal 

Research 

Burchana 

Local/ 

Coastal 

32 

NLWKN - Lower Saxony Water 

Management, Coastal Defence and 

Nature Conservation Agency 

NLWKN - Lower Saxony Water 

Management, Coastal Defence and 

Nature Conservation Agency 

Senckenberg 

Local/ 

Coastal 

29.71 
SNG - Senckenberg Nature Research 

Society 

Wilhelmshaven-based Department 

for Marine Research 

Clupea 

Local/ 

Coastal 

28.8 
BMELV - Federal Ministry of Food, 

Agriculture and Consumer Protection 
Thünen-Institute 

Buise 

Local/ 

Coastal 

24.3 

NLWKN - Lower Saxony Water 

Management, Coastal Defence and 

Nature Conservation Agency 

NLWKN - Lower Saxony Water 

Management, Coastal Defence and 

Nature Conservation Agency 

Haithabu 

Local/ 

Coastal 

23.8 
Landesamt für Natur und Umwelt des 

Landes 

Landesamt für Natur und Umwelt 

des Landes 

Uthörn 

Local/ 

oastal 

20.5 
AWI - Alfred Wegener Institute for 

Polar and Marine Research 

AWI - Alfred Wegener Institute for 

Polar and Marine Research 

Sudfall 

Local/ 

Coastal 

19 CUA CAU - Kiel University 
CAU-FTZ - Kiel University; 

Research and Technology Centre 

Mya Local/ 17.5 AWI - Alfred Wegener Institute for AWI - Alfred Wegener Institute for 
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Gemi Adı Kategori 
Uzunluk 

(m) 
Gemi Sahibi Gemi İşletmecisi 

Coastal Polar and Marine Research Polar and Marine Research 

Polarfuchs 

Local/ 

Coastal 

12.7 
Alfred Wegener Institute for Polar and 

Marine Research 

GEOMAR - Helmholtz Centre for 

Ocean Research 

Aade 

Local/ 

Coastal 

12.5 
AWI - Alfred Wegener Institute for 

Polar and Marine Research 

AWI - Alfred Wegener Institute for 

Polar and Marine Research 

Storch 

Local/ 

Coastal 

11 

HZG - Helmholtz-Zentrum Geesthacht 

Centre for Materials and Coastal 

Research 

Helmholtz-Zentrum Geesthacht 

Centre for Materials and Coastal 

Research; Institute for Coastal 

Research 

3.2.3. Gemilerin Teknik Olarak İşletilmesi 

Almanya’daki araştırma gemileri teknik olarak BRIESE SCHIFFAHRT isimli bir şirket 

tarafından işletilmektedir. BRIESE şirketi birden fazla alanda faaliyet göstermektedir. 130 

gemiden oluşan çok amaçlı ağır kargo filosuna sahip olmasının yanında alışılmışın dışındaki 

boyutlarda kargoların taşıma işini de yapmaktadır. Şirketin diğer bir kolundaki faaliyeti 

gemilere yetişmiş personel sağlamasıdır. Bünyesinde 2000’den fazla gemici 

bulundurmaktadır.  

BRIESE şirketi Almanya’daki araştırma gemilerinin Teknik olarak işletilmesinden 

sorumludur. BRIESE RESEARCH ismi altında Tablo 6’da yer alan gemilerin işletilmesinden 

sorumludur. 

BRIESE RESEARCH, araştırma gemilerinin tüm teknik işlerini yerine getirmenin yanı sıra 

bu gemilerin ihtiyacı olan tecrübeli ve uzman gemicileri sağlamaktadır. Ayrıca yapılması 

planlanan yeni gemiler için danışmanlık hizmeti vermektedir. 

http://briese-research.de 

Tablo 6. BRIESE RESEARCH şirketinin işlettiği Alman araştırma gemileri 

Gemi Adı 

ALKOR 

HEINCKE 

POSEIDON 

MARIA S. MERIAN 

ELISABETH MANN BORGESE 
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Gemi Adı 

METEOR 

SENCKENBERG 

LITTORINA 

SONNE 

3.2.4. Alman Araştırma Gemileri Portalı 

Kamu tarafından fonlanan araştırma kurumlarında çalışmakta olan bilim insanlarının 

araştırma gemilerini kullanabilmek için araştırma seferi önerilerini gönderebilmeleri için 

Alman Araştırma Gemileri Portalı oluşturulmuştur.  

Bu portal, kamu tarafından finanse edilen araştırma kurumlarında (üniversiteler, Helmholtz 

Vakfı Alman Araştırma Merkezleri kurumları, Gottfried Wilhelm Leibniz Bilim Derneği 

kurumları, Max Planck Vakfı enstitüleri ve hükümete bağlı kuruluşlar) çalışan bilim 

insanlarına POLARSTERN, METEOR, SONNE, MARIA S. MERIAN, POSEIDON, 

ALKOR ve HEINCK araştırma gemileri için sefer tekliflerini sundukları bir platform sağlar.  

Bu gemilerde çalışma planı yapmak için bilimsel sefer önerisi başvurusu yapmak gerekiyor.  

Proje ve sefer önerileri 2017 yılı sonbaharında belirlenmiş olan standart değerlendirme 

kriterlerine göre farklı üniversite ve araştırma enstitülerinden seçilen yaklaşık 30 kişilik 

transparan bir kurul tarafından değerlendirilmektedir. Kurulda yabancı bilim insanları da yer 

alabilmektedir. Değerlendirme kriterlerinde öncelikle önerilen seferin amaçları ve bilimsel 

getirilerine bakılmakta, ulusal ve uluslararası bilimsel hedeflere uygunluğu 

değerlendirilmektedir.  

https://www.portal-forschungsschiffe.de/en/start 

3.3. İngiltere 

İngiltere’de devletin sahibi olduğu ve deniz araştırmalarında kullanılan yedi gemi Tablo 7’de 

verilmiştir.  

3.3.1. Gemilerin Bilimsel İşletilmesi 

Devlet adına 4 büyük araştırma gemisinin sahibi Ulusal Çevre Araştırma Konseyi (National 

Environment Research Council -NERC)’dir.  

NERC’in sahip olduğu kutup araştırma gemisi RRS James Clark Ross, NERC’e bağlı bir 

araştırma merkezi olan İngiliz Kutup Araştırmaları (British Antarctic Survey -BAS) 
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tarafından işletmektedir. 2019 yılında denize indirilen RRS Sir David Attenborough 

gemisinin servise girmesi sonrasında RRS James Clark Ross hizmet dışı kalacaktır. Benzer 

şekilde 20 yıldır BAS tarafından işletilen ve yine NERC’e ait olan RRS Ernest Shackleton 

gemisi eski sahipleri olan Norveçli bir gemi şirketine iade edilmiş, İtalya tarafından alınarak 

İtalyan kutup araştırmalrında kullanılacaktır. 

NERC’in sahip olduğu diğer iki araştırma gemisi RRS Discovery ve RRS James Cook isimli 

araştırma gemileri önceleri NERC’e bağlı olan ancak 2019 yılında ayrı bir statüye kavuşan 

Ulusal Oşinografi Merkezi (National Oceanography Center-NOC) tarafından işletilmektedir.  

İngiltere adasının etrafındaki denizlerde kullanılan Kıyısal araştırma gemi filosunda üç adet 

gemi vardır: RV Corystes, MRV Scotia ve Cefas Endeavour. Bu gemiler Tablo 7‘de yer alan 

kurumlar tarafından işletilmektedir.  

Tablo 7. İngiltere deniz araştırma filosu 

Gemi adı Uzunluk 

(m) 

Gemi Sahibi İşletici 

James Clark 

Ross  

99.04 NERC  British Antarctic Survey 

Sir David 

Attenborough 

129 NERC British Antarctic Survey 

Discovery  99.70 NERC  National Oceanography Centre 

James Cook  89.5 NERC  National Oceanography Centre 

Scotia  68.80 Marine Scotland  Marine Scotland 

Corystes  52.25 Agri-Food and 

Biosciences Institute  

Agri-Food and Biosciences 

Institute 

Endeavour  73 Cefas  Centre for Environment, Fisheries 

and Aquaculture Science 
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3.3.2. Gemilerin Teknik Olarak İşletilmesi 

Kıyısal gemi filosundan RV Corystes haricindeki tüm araştırma gemilerinin işletilmelerini 

bağlı oldukları kurum yerine getirmektedir. RV Corystes SERCO isimli bir şirket tarafından 

teknik olarak işletilmektedir. Buna karşın diğer kıyısal gemiler ve NERC’in sahip olduğu 

gemiler kurumlar içindeki departmanlar tarafından işletilmektedir.  

3.4. Amerika Birleşik Devletleri 

Amerika Birleşik Devletleri ajanslar ve üniversiteler tarafından işletilen çok sayıda araştırma 

gemisine sahiptir. Gemiler genellikle bir federal ajansa ya da donanmaya ait olmakla birlikte 

özellikle akademik araştırmalar için kullanım mekanizmaları geliştirilmiştir.  

Başlıca gemi sahibi ajanslar aşağıda verilmiştir: 

Ulusal Bilim Kurumu (National Science Foundation -NSF): Kıyısal bölgelerden kutuplara 

kadar tüm dünyadaki temel araştırmaları, eğitimi ve bilimsel ilerleme çalışmalarını fonlayıcı 

kuruluştur.  

Donanma Deniz Araştırmaları Ofisi (Navy’s Office of Naval Research -ONR): Ulusal 

güvenlik konuları başta olmak üzere temel ve uygulamalı araştırma / teknoloji çalışmalarını 

fonlayıcı kuruluştur. 

Deniz Oşinografi Ofisi (Naval Oceanographic Office -NAVOCEANO): Ulusal güvenliği 

desteklemek amaçlı deniz gücünün güçlendirilmesi için oşinografik çalışmaları yapan 

kuruluştur.  

Environmental Protection Agency (EPA): Karayip denizi, Atlantik ve Pasifik okyanuslarında 

su kalitesini, tarama malzemesinin etkilerini, mercan resiflerin sağlığını ve benzer okyanus 

parametrelerini izlemesini yapan kuruluştur. 

Sahil Güvenlik (United States Coast Guard -USCG): Deniz güvenliği konularında faaliyet 

gösteren kuruluştur. 

Ulusal Okyanus ve Atmosfer Yönetimi (National Ocean and Atmospheric Administration -

NOAA: Ticaret Bakanlığına bağlı bir ajans olan NOAA çevresel ve iklimsel değişimleri takip 

edip değerlendirmek, ileriye dönük tahminlerde bulunmak, karar vericilere bilgi sağlamak, 

canlı ve kıyısal kaynakların yönetilmesi konularında destek vermek görevlerine sahiptir. 
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Federal hükümete bağlı bu ajanslar kendi görev ve sorumluluklarını yerine getirmek amacıyla 

araştırma gemileri kullanmaktadır.  

3.4.1. Gemilerin Bilimsel İşletilmesi 

Federal Ajanslar araştırma gemilerinin bir kısmını kendi görev ve sorumluluklarında 

kullanırken bazı gemileri işletmeleri için üniversitelere vermişlerdir.  

Gemilerin farklı işletenleri olmasına karşın bu araştırma gemi filosunun en etkin bir biçimde 

kullanılması için iki farklı koordinasyonun mekanizması geliştirilmiştir. Birincisi ajanslar 

arasında koordinasyonun sağlanması amacıyla oluşturulmuş Olanak ve Altyapılar için 

Ajanslar Arası Çalışma Grubu (Interagency Working Group on Facilities and Infrastructure -

IWG-FI)’dur.  

Okyanus Bilimleri ve Teknoloji alt komitesine (The Subcommittee On Ocean Science And 

Technology - SOST) bağlı olan IWG-FI ajanslar arasında araştırma gemisi filosu ile ilgili 

konularda koordinasyonun sağlanması için oluşturulmuş bir mekanizmadır.  

Tüm ajansların oşinografik olanaklarının yöneticilerinden oluşan IWG-FI, SOST’a gemiler 

dahil oşinografik olanakların kullanımı, yenilenmesi ve yeni yatırımlarla ilgili plan, prosedür 

ve politikalarla ilgili danışmanlık hizmeti vermektedir. Yılda birçok kez toplanan IWG-FI 

aktivitelerin koordine edilmesini ve gereken alanlarda yeni çalışma grupları kurulmasını 

sağlamaktadır.  

Araştırma gemi filosunun işletilmesi ile ilgili diğer koordinasyon mekanizması ise Üniversite-

Ulusal Oşinografik Laboratuvar Sistemi (University-National Oceanographic Laboratory 

System -UNOLS)’dir. 

UNOLS, oşinografik araştırmalar yapan 59 akademik enstitü ve ulusal laboratuvarın dahil 

olduğu, araştırma gemi zamanlarının ve diğer araştırma olanaklarının koordine edilerek ortak 

kullanılması için oluşturulmuş bir organizasyondur.   

UNOLS’un ana amaçları arasında tüm araştırmacıların akademik oşinografik araştırmalar için 

ihtiyaç duyulan ulusal olanaklara ulaşım ve kullanımını sağlamak, bu olanakların gelişen 

teknoloji ve ihtiyaca göre modifiye edilmesi ya da yenilenmesi için tavsiyelerde bulunmak, 

ulusal oşinografi programının devam etmesi ve mükemmelleşmesi için federal ve diğer 

kaynaklardan destek bulmaktır. 
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UNOLS’un içinde takvimi belirlenen 21 gemi bulunmaktadır (Tablo 8). Gemilerin sahipleri 

genelde federal ajanslar ya da donanma olmasına karşın bu gemiler Tablo 8’de belirtilen 

üniversitelerce işletilmektedir. Araştırma gemisine sahip olmayan kurumlarda UNOLS 

üzerinden bu üniversitelerin işlettiği gemilerden gemi zamanı alabilmektedir (Şekil 3).  

Tablo 8. UNOLS tarafından sefer programı yapılan gemiler 

İşletmeci Kurum Gemi adı Gemi 

Sahibi 

Uzunluk 

(m) 

University of Washington THOMAS G. THOMPSON Navy 83.5 

Scripps Institution of Oceanography ROGER REVELLE Navy 83.5 

Woods Hole Oceanographic Institution ATLANTIS Navy 83.5 

University of Alaska Fairbanks SIKULIAQ  NSF 79.5 

Lamont-Doherty Earth Observatory MARCUS G. LANGSETH NSF 71.6 

University of Hawaii KILO MOANA Navy 56.7 

Oregon State University OCEANUS NSF 53.9 

University of Rhode Island ENDEAVOR NSF 56.3 

Bermuda Institute for Ocean Sciences ATLANTIC EXPLORER BBSR 51.2 

Woods Hole Oceanographic Institution NEIL ARMSTRONG Navy 81.6 

Scripps Institution of Oceanography SALLY RIDE Navy 81.6 

University of Delaware HUGH R. SHARP UD  44.5 

Scripps Institution of Oceanography ROBERT GORDON 

SPROUL 

SIO 38.1 

Louisiana Universities Marine 

Consortium 

PELICAN LUMCON 35.3 

University of Miami F.G WALTON SMITH UM 29.2 

Skidaway Institute of Oceanography SAVANNAH UG 28 

University of Minnesota - Duluth BLUE HERON UMD 26 

University of Washington RACHEL CARSON UW 22 

NOAA RONALD H. BROWN NOAA 83.5 

USCG USCGC HEALY USCG 128 

USCG USCGC POLAR STAR USCG 121 
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Şekil 3. UNOLS üyesi kurumlar. Gemiler, gemi işleten kurumları, sarı noktalar gemisi olmayan üyeleri, kırmızı yıldızlar 

ise oşinografik hava araçları sahibi kurumları göstermektedir.  

3.4.2.  Strateji grupları 

UNOLS içerisinde deniz araştırmalarına yönelik komiteler oluşturulmuştur (Tablo 9). 

UNOLS konseyi tarafından belirlenmiş belirli deniz araştırmalarındaki alanlarında faaliyet 

gösteren bu komiteler, o alandaki gelişmeleri takip edip ihtiyaçları ve önerileri 

belirlemektedirler. Aynı zamanda Ulusal Oşinografi Programı’nda o alandaki stratejinin 

güncellenmesine katkı vermektedirler. 

Tablo 9. UNOLS içindeki komiteler 

KOMİTE ADI 

Scientific Committee for Oceanographic Aircraft Research (SCOAR)  

Arctic Icebreaker Coordinating Committee (AICC)  

Deep Submergence Science Committee (DESSC)  

Fleet Improvement Committee (FIC)  
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KOMİTE ADI 

Marine Seismic Research Oversight Committee (MSROC)  

Ocean Bottom Seismometer Instrument Center Oversight Sub-Committee (OBSIC-OS)  

Research Vessel Operators Committee (RVOC)  

Research Vessel Technical Enhancement Committee (RVTEC)  

Ship Scheduling Committee (SSC)  

Special Committee: Maintaining an Environment of Respect Aboard Ships (MERAS) 

3.4.3. Gemilerin Teknik İşletilmesi 

Akademik araştırmalar için kullanılan gemi filosundaki gemiler teknik olarak da bağlı 

oldukları kurumlar tarafından işletilmektedir. Bu işletme gemi operasyonları, gemideki 

bilimsel destek ekipmanı, oşinografik cihazlar ve bunların teknik gereksinimleri ile sualtı 

araçlarının işletilmesini içermektedir. Bu sayılan işler için finansal kaynak ajanslar arasındaki 

ortaklık, NSF, ONR ve NOAA tarafından sağlanmaktadır.  

Diğer yandan gemilerin Ulusal Deniz Programı’na uygun şekilde, araştırmacılara hizmet 

edecek şekilde yönetildiklerinden emin olmak adına Akademik araştırma filosundaki gemileri 

NSF yakından takip etmektedir. NSF yetkilileri hem kurumlarla hem UNOLS ile sürekli 

görüşmekte, gemileri ziyaret etmektedir.  

3.4.4. Gemi Zamanı Talep Sistemi (Ship Time Request System -STRS) 

UNOLS Akademik Araştırma Gemi Filosu’nun gelen taleplere göre sefer takviminin 

belirlenme sorumluluğunu üstlenmiştir. Akademik gemilerin yanı sıra bazı ajans gemilerinin 

de takvimleri UNOLS tarafından koordine edilmektedir.  

Bu kapsamda araştırmacıların takvim, gemi özelliği, coğrafi bölge ve kullanılacak büyük 

ekipmanları sorgulayarak kendilerine en uygun gemi zamanını ve yaklaşık bedelini 

görebilecekleri bir Federal Araştırma Gemileri Takvim Portal’ı vardır. Belirlenen bu bedel 

araştırmacılar proje önerilerine eklemeleri için hesaplanmaktadır. 
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Şekil 4. UNOLS Gemi Zamanı Talep Sistemi (https://strs.unols.org/public/diu_login.aspx) 
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4. Ulusal Araştırma Gemileri İşletme Model Önerileri  

Ülkemizde kullanılabilecek ortak işletme modellerinde ne tür işletme giderlerinin olabileceği 

aşağıda verilmiştir. 

4.1. Gemi İşletme Giderleri 

Araştırma gemilerinin işletilmesinin maliyeti çok bileşenden oluşan karmaşık bir denklemdir. 

Gemi sahibi kurumlar, gemi işletmeci kurumlar, proje desteği, personel desteği gibi bileşenler 

işletme maliyetlerini ülkeden ülkeye değişmesine neden olmaktadır.  

Sadece ABD Ulusal Bilim Vakfı, ulusal akademik araştırma gemisi filosunun (ARF) işletme 

giderleri için 2019 yılında 85.32 milyon dolar bütçe kullanmıştır (NSF-Budget2021, 2020).  

Türkiye şartlarında, 45 – 55 m boyunda bir araştırma gemisinin, personel maaş ve yemeği, 

yıllık ve 5 yıllık bakım, klas onayları, liman belgelerinin alınması, sigorta ve bağlama 

bedelleri göz önünde bulundurulduğunda günlük 2000– 5000 USD gibi bir masrafı olacağı 

değerlendirilmektedir. Yapılacak sefere bağlı olarak denizde harcanacak yakıt ve gemide 

bulunan personelin kumanya masrafları proje bazlı olarak düşünülmeli ve ayrıca 

hesaplanmalıdır. 

4.1.1. Personel 

Araştırma gemilerinde personelin görevleri arasında geminin güvenli seyir yapmasını 

sağlamak, araştırmalar için kullanılan vinç ve benzeri ağır donanımı kullanmak ve araştırma 

altyapısını idame ettirmek sayılabilir. Bazı ülke araştırma gemilerinde bu görevlerin hepsi 

aynı personel tarafından yerine getirilmesine karşın, bazı ülke gemilerinde bu görevler için 

farklı personel kullanılmaktadır. 

Bir araştırma gemisinin personel giderinin işletme maliyetinin %40-60’sına karşılık geldiği 

belirtilmektedir (EMB_PP25, 2019). Bu giderler ülkelerin ilgili mevzuatlarına ve/veya 

sendikalar ile olan anlaşmalarına göre değişiklik gösterebilmektedir. Örneğin bazı ülkelerin 

araştırma gemilerinde 12’er saatlik iki vardiya varken, bazı araştırma gemilerinde 8’er saatlik 

üç vardiya yapılmaktadır. İki yerine üç vardiya yapılması durumunda gemici sayısının 

artacak, personel işletme gideri en az %33 artmış olacaktır (EMB_PP25, 2019). 

İşletme giderlerinde personeli denizde tutma süreleri de önemlidir. Eğer tüm Akdeniz ya da 

okyanuslar gibi geniş bir sahada araştırma seferi yapılacaksa her personelin 1-3 aylık 
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sürelerde bir değiştirilip gemiye yeni personel gönderilmesi gerekmektedir. Bu personel 

sayısının geminin yürütülmesi için gerekenden en az iki katı sayıda personel anlamına 

gelmektedir. Bu durum kadrolu gemi adamları olan kurumlar için geçerlidir. 

Kadrolu gemici yerine bir işletme modeli olarak dünyada ve ülkemizde gemilere personel 

sağlayan şirketler bulunmaktadır. Bu şirketler portföylerinde bulundurdukları gemicileri 

ihtiyaca göre gemilere göndermektedirler. 

Sismik araştırma gemisi Barbaros Hayrettin Paşa’ya personel sağlayan Alpha Kumanyacılık 

ve Gemi İşletmeciliği şirketinden alınan bir araştırma gemisi için gereken personeller ve 

ücretleri Tablo 10’da verilmiştir.  

Tablo 10.Bir araştırma gemisi için gereken personeller ve ücretleri 

 Günlük Aylık Yıllık SGK dahil 

Kaptan  $     

400.00  

 $ 12,000.00   $ 146,000.00   $    175,200.00  

1. Zabit  $     

325.00  

 $   9,750.00   $ 118,625.00   $    142,350.00  

2. Zabit  $     

300.00  

 $   9,000.00   $ 109,500.00   $    131,400.00  

3. Zabit  $     

275.00  

 $   8,250.00   $ 100,375.00   $    120,450.00  

Başmühendis  $     

325.00  

 $   9,750.00   $ 118,625.00   $    142,350.00  

2. mühendis  $     

300.00  

 $   9,000.00   $ 109,500.00   $    131,400.00  

3. mühendis  $     

275.00  

 $   8,250.00   $ 100,375.00   $    120,450.00  

ETO  $     

250.00  

 $   7,500.00   $   91,250.00   $    109,500.00  

Motorman-1  $     

150.00  

 $   4,500.00   $   54,750.00   $      65,700.00  
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 Günlük Aylık Yıllık SGK dahil 

Motorman-2  $     

150.00  

 $   4,500.00   $   54,750.00   $      65,700.00  

Lostromo  $     

200.00  

 $   6,000.00   $   73,000.00   $      87,600.00  

AB  $     

125.00  

 $   3,750.00   $   45,625.00   $      54,750.00  

AB  $     

125.00  

 $   3,750.00   $   45,625.00   $      54,750.00  

AB  $     

125.00  

 $   3,750.00   $   45,625.00   $      54,750.00  

Bas Aşçı  $     

175.00  

 $   5,250.00   $   63,875.00   $      76,650.00  

Kamarot  $     

125.00  

 $   3,750.00   $   45,625.00   $      54,750.00  

Kamarot  $     

125.00  

 $   3,750.00   $   45,625.00   $      54,750.00  

ISG 

Mühendisi 

 $     

150.00  

 $   4,500.00   $   54,750.00   $      65,700.00  

Sağlık 

Personeli 

 $     

150.00  

 $   4,500.00   $   54,750.00   $      65,700.00  

 

Sigortaları dâhil personel ücretlerinin yanı sıra personelin değişimi sırasında uçak, otel gibi 

seyahat giderleri ve şirketin kazancıda hesaba katıldığında toplam personel işletme gideri 

Tablo 11’de verilmiştir. 

Tablo 11. Bir araştırma gemisinin yıllık personel işletme maliyeti. Personel belli dönemlerde değişeceğinden uçak biletleri 

ekstra eklenmiştir. 

Gider Ücret 

Personel Gideri  $ 1,773,900.00  
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Personelin Değişimi için Seyahat Gideri  $      28,500.00  

İşletme Ücreti  $    360,000.00  

Toplam  $ 2,162,400.00  

 

4.1.2. Yakıt 

Gemilerin işletme giderlerinin diğer önemli bir kalemi seferler sırasında geminin harcadığı 

yakıttır. Geminin araştırma seferleri sırasında ve çalışma sahasına intikal sırasında kullandığı 

yakıt işletme giderlerinin %20’sine karşılık geldiği belirtilmektedir (EMB_PP25, 2019). Eğer 

kutup çalışmaları gibi çok geniş sahalarda araştırma yapılıyorsa yakıt gideri toplam işletme 

giderinin %40’ına karşılık gelebilmektedir. Yakıt harcaması gemi makinasının büyüklüğü ve 

yapılacak işle alakalıdır. Orta büyüklükte bir araştırma gemisi denizde günde ortalama 2-3 ton 

yakıt sarf etmektedir.  

ABD ve Avrupa ülkelerinin araştırma filolarının birçoğunda yakıt giderleri devlet tarafından 

doğrudan ya da dolaylı olarak karşılanmaktadır. Araştırma Bakanlığı gibi bakanlıklar ya da 

ulusal bilim kurumları tarafından değerlendirilen proje önerilerine göre ya işletmeci kuruma 

ya da doğrudan gemi seferi talep eden araştırmacılara yakıt giderleri ödenmektedir.  

Ülkemizde araştırma proje bütçeleri deniz araştırmaları için gerekenden düşük olduğu için 

kurumlar aynı seferde birden fazla proje için çalışma yaparak yakıt bütçelerini birleştirme 

yoluna gitmektedir. Bu sebeple kamu tarafından fonlanan deniz araştırmalarının bütçeleri 

oluşturulurken yakıt masrafı ayrıca değerlendirilmelidir. 

Rakamsal değer verebilmek adına ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü’nün 2019 yılında 

gerçekleştirdiği toplam 100 günlük sefer için satın aldığı ÖTV’siz yakıt ederi yaklaşık 

100,000 Amerikan Doları’dır. 

4.1.3. Diğer giderler 

Araştırma gemilerinde küçük bakım/onarım, liman giderleri, sarf malzeme, kumanya, 

personel değişimi sırasındaki seyahat gibi diğer giderler toplam işletme giderinin %25’ine 

karşılık geldiği belirtilmiştir (EMB_PP25, 2019). 

Araştırma gemilerinin kendi başlarına küçük ama hep beraber toplam işletme bütçesinin 

önemli bir kısmına karşılık gelen harcamaları vardır. Bağlandığı limandan aldığı su, elektrik, 
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bağlama botu, kira gibi hizmetler karşılığı para ödenmektedir. Yakıtın yanı sıra geminin 

ihtiyaç duyduğu madeni yağ gibi sarf giderleri vardır.  

Araştırma gemilerinde seferler sırasında düzenli olarak üç öğün yemek verilmesi için gerekli 

kumanya giderleri mevcuttur. Diğer gemilerde olduğu gibi araştırma gemilerinde de 

personelin dolayısıyla çalışmanın daha verimli olması için yemeklerin kalitesi çok önemlidir. 

Öğünler dışında da personelin yiyebileceği atıştırmalıklar ve içecekler bulunması önemlidir. 

Dünya denizcilik sektöründe gemide bulunan bir kişi için ortalama günlük 20 USD kumanya 

masrafı olacağı kabul edilir. Araştırma bütçelerinin değerlendirilmesinde kumanyanın 

karadaki harcırahtan farklı olarak değerlendirilmelidir. 

Deniz şartlarının ağır olması, makinaların sürekli çalışması gibi nedenlerden dolayı gemilerde 

her zaman küçük bakım/onarım işleri çıkabilmektedir. Paslanan yerlerin temizlenip 

boyanmasından, vinçlerin tamirine kadar çok çeşitli tamirat ihtiyaçları ortaya çıkabilmektedir. 

Bu tür tamiratlar bir kısmı gemi adamları tarafından yerine getirilebilse de bazı durumlarda 

geminin limana girip dışardan servis çağırılması, hatta geminin havuza alınması gerekebilir. 

Bu onarımlar için gereken bütçe geminin yaş ve kullanım durumu ile orantılıdır.   

4.1.4. Büyük Bakım/Onarım 

Gemiler her birkaç yılda bir büyük bakım onarıma ihtiyaç duyarlar. Geminin güvertesinde 

incelen saçların değiştirilmesinden gemi makinalarının rektifiyesine kadar kapsamlı bakım 

onarımlar gerçekleştirilir. Bunların yapılması için gemiler genelde karaya çıkartılır.  

Büyük bakım onarım süreleri gemilerin yaşına göre belirlenmektedir. Yeni gemilerde beş 

yılda bir yapılırken orta yaşlı gemilerde üç yılda bir, yaşlı gemilerde ise iki yılda bir karaya 

alınma zorunluğu vardır. Bu bakım onarımlar sonrasında klaslama, muayene ve 

belgelendirme hizmetlerini sunan şirketler tarafından değerlendirilip deniz uygunluk alma 

zorunluluğu vardır.  

4.1. Üniversite ve Kurumlara ait gemi işletme bütçeleri  

Türkiye’de araştırma gemisi işleten kurumlar gemileri kendi imkânları ile işletmektedirler. 

Özellikle gemi personeli birçok kurumda kurumun kadrolu personelidir. Gemi bakım/onarım 

için gereken bütçeyi kurumlar kendileri karşılamaktadır. Gemilerin yakıt, kumanya, seyahat 

gibi sefer giderleri tümüyle kurumun yürüttüğü projeler ile karşılanmaktadır.  
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Bu kapsamda özellikle üniversitelere verilen doğrudan bir gemi işletme bütçesi yoktur.  

Kadrolu gemi personelinin maaşları Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından karşılandığı için 

kurumlar personel için ayrı bir bütçe bulundurmazlar. Dolayısıyla ortak bir işletme için 

oluşturulması gereken kaynağın personel bütçesi de içermesi gerekmektedir.  

Gemi bakım/onarım için gereken bütçe, kurumların milli bütçeden aldıkları pay kadardır. 

Kamu kurumlarında bakanlık bütçesinin altında bir gemi bütçesi bulunması mümkündür. 

Ancak üniversitelerde gemi adı altında ayrı bir kalem söz konusu değildir. Üniversitenin 

genel bakım/onarım kaleminden gemi işleten fakülte ve enstitülere düşen pay ile bir geminin 

bakım/onarımını karşılamaları mümkün olmadığından kurumlar projeler yardımıyla açığı 

kapatmaya çalışırlar.  

Diğer önemli gider kalemlerinden yakıt, madeni yağ benzeri sarflar, kumanya ve seyahat 

giderleri enstitü ve fakültelerin yürüttüğü projeler tarafından karşılanmaya çalışılır. Ancak 

üniversitelerin alabildikleri proje desteği de sınırlı olduğundan gemiler çok fazla sefer 

yapmamaktadır.  

Türkiye’de büyük bütçeli araştırma projeleri TÜBİTAK tarafından sağlanan desteklerden 

oluşmaktadır. Özellikle 1001 proje destekleri tüm fakülte ve enstitülerce sürekli başvurulan 

kaynaklardır. Ancak 1001 destekleri Türkiye’deki tüm bilim alanlarına verildiğinden deniz 

bilimlerine düşen pay sınırlıdır. Bunun yanı sıra 1001 destekli projelerin önceden 360 bin TL 

olan, yakın zamanda (2018) 720 bin TL’ye çıkartılan bütçeleri de uzun süreli bir deniz 

araştırmasına yeterli gelmemektedir. Bir araştırma gemisinin sefer sırasında günlük giderinin 

2-4 bin dolar civarında olmaktadır.  Üstelik proje bütçeleri yüksek lisans ve doktora bursları 

için de kullanıldığından araştırma için ayrılan kısmı iyice düşmektedir. 

Araştırma proje desteği sınırlı olduğu için üniversiteler hem araştırma yapmak, hem teknik 

personel ve öğrenci desteklemek, hem de geminin giderlerini karşılamak için döner sermaye 

projelerine yönelmek durumunda kalmaktadırlar. Bu durum üniversitelerin özel sektör ile 

rekabetini getirmektedir.  

Ortak bir model geliştirilebilmesi için öncelik gerektiren en önemli nokta bu bütçe 

kalemlerinin kim tarafından nasıl karşılanacağının belirlenmesidir.  
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4.2. Ortak Gemi İşletme Modelleri 

Yabancı ülkelerde araştırma gemi işletmesi konusunda farklı yöntemler uygulanmaktadır. Bu 

yöntemler gemi sayısına, gemilerin büyüklüğüne, araştırma yapılan denizlere, çalışma gün 

sayısına ve en önemlisi bilimsel hedeflerine ayrılan bütçeye göre şekillenmektedir.  

Araştırma gemileri işletme modelleri ülkelerin bilim politikası ve bilimsel deniz 

araştırmalarına ayırdığı bütçe ile doğrudan orantılıdır. Araştırma gemisinden beklentilere 

(bilim, izleme, lojistik) ve gemilerin kullanım süresine göre farklı modeller uygulanmaktadır. 

Fransa’da araştırma gemilerinin büyük bir kısmı IFREMER altında kurulan Fransız 

Oşinografi Filosu altında işletilirken, Almanya, İngiltere ve Amerika’da araştırma gemileri 

üniversiteler ve araştırma enstitüleri tarafından işletilmektedir.    

Yabancı ülke örneklerindeki araştırma gemisi filolarındaki gemi özelliklerine, araştırma 

yaptıkları sahalara, sefer sürelerine ve bilimsel önceliklerine bakıldığında ülkemizde bir 

oşinografi gemi filosundan bahsetmek mümkün değildir.  

Türkiye’de doğal kaynak arama odaklı sismik ve sondaj gemilerinin dışında sadece dört adet 

oşinografik araştırma gemisi vardır. Bunların da gerçek anlamda açık deniz oşinografisi 

çalışma kapasitesi bulunmamaktadır.  

European Marine Board 2019 Ekim ayında yayınladığı raporda araştırma gemisi olarak bazı 

kriterler belirlemiştir (EMB_PP25, 2019). Bu kriterlere göre bir geminin araştırma gemisi 

olarak tanımlanması için sadece lokal araştırmalar yapan bir gemi olmaması, akademik 

araştırmalar için kullanılabilmesi ve sadece eğitim amaçlı kullanılan gemi olmaması gerekir.  

Buna karşın bir geminin araştırma gemisi olabilmesi için 35 metreden daha uzun olması, 

düzenli olarak akademik araştırmalarda kullanılması, birden fazla araştırma konusunda 

kullanılabilecek özellikte çok amaçlı gemi olması gerektiği vurgulanmıştır (EMB_PP25, 

2019).   

Bu kriterlere göre TÜBİTAK Marmara gemisi dışında kalan sadece üç gemi (R/V Bilim-2, 

R/V Koca Piri Reis, R/V Alemdar II) akademik amaçlı araştırma gemisi olarak 

tanımlanmaktadır. Ancak bu üç geminin tümü de ortalama bir araştırma gemisinin ömrü 

olarak tanımlanan 30 yıldan daha yaşlıdır.  
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Bir özel şirketin araştırma gemilerini işletmesi için ya doğrudan ya da dolaylı olarak devlet 

bütçesinden desteklenmesi, ya da araştırma dışı zamanlarda gemiyi kiralama yoluyla para 

kazanması gerekir. Üniversitelere ait mevcut oşinografik gemilerin bir şirket tarafından 

işletilmesi gemilerin hem yaşlı olmasından idame giderlerinin pahalı olması, hem de yaş ve 

kapasitelerinden dolayı kolay kiralanamayacak olmalarından dolayı verimli olmayacaktır. 

Ayrıca ideal olan bu gemilerin özellikle bölgesel araştırmalarda yoğun olarak kullanılması ve 

akademik çalışmalar dışında kiralanmamasıdır. 

Bu durumda mevcut gemiler için ve yeni inşa edilebilecek araştırma gemileri için ayrı 

modeller olmalıdır. Ayrıca, özellikle bölgesel akademik ve izleme çalışmaları yapacak 

gemiler için de işletmelerini kolaylaştıracak önlemler alınmalıdır. 

4.3. Gemilerin İşletilmesine Yönelik Model Önerileri 

Kamu kurumları tarafından işletilen gemilerin sıkıntıları ile üniversite tarafından işletilen 

gemilerin sıkıntıları arasında büyük farklar vardır. Kamu kurumları, genelde bağlı oldukları 

bakanlıklar aracılığı ile işletme giderlerine daha kolay ulaşabilmektedirler. Kendi bütçeleri 

olduğundan tadilat yaptırmak, yeni donanım almanın yanı sıra denizde gemi çalışma süresini 

artıracak yakıt, teknisyen, sarf gibi giderler için de kaynak bulmaları daha kolay olmaktadır. 

Buna karşın üniversitelere ait gemilerde kaynak üniversitenin bakım/onarım bütçesinden 

gelmekte, yeni cihaz ya da büyük bakım için Strateji ve Bütçe Başkanlığı’ndan 1 yıl 

öncesinde talep yapılması gerekmektedir. Üniversiteler yakıt, teknisyen, sarf gibi giderler için 

de çoğunlukla projelere bağlıdırlar. Kamudan farklı olarak doğrudan kurumda gemiye 

ayrılmış bir bütçe yoktur. Denizde gemi çalışma süresini artırmak için daha fazla ve/veya 

daha yüksek bütçeli proje alınması zorunluluğu vardır. Üniversitelerin bu zorluklara karşın 

gemilerini en iyi şekilde işletmekte oldukları görülmektedir.  

MTA ORUÇ REİS gibi çok büyük gemisi olan kurumların işletme sıkıntısı bütçe 

yetersizliğinden ziyade devlet kurumu olarak bütçenin kullanımındaki prosedürlerin uzun 

sürmesi şeklinde ifade edilmektedir. 300 günden fazla denizde çalışan geminin arızalanan bir 

parçasının hiç zaman kaybetmeden değiştirilmesi gerekirken, prosedürler yüzünden geminin 

çalışmayı kesmesi daha büyük kaynak israfına yol açmaktadır. Gemilerin bu tür prosedürleri 

devre dışı bırakacak bir sisteme ihtiyaçları bulunmaktadır. 
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Kamu kurumları ortak bir işletme modeline bu tür bürokratik aşamalardan kurtulmak için 

sıcak bakabilirler. Benzer şekilde üniversitelerde bakım/onarım giderlerinden kurtulmak için 

ortak bir model önerisini düşünebilirler. 

Ancak yapılan anket çalışmasında gemi sahibi kurumların ortak bir kullanım modeli için 

fikirleri sorulduğunda katılan ve katılmayanların sayısı birbirine yakın çıkmış, bazı kurumlar 

ise bunu gerçekçi bulmamıştır (Şekil 5). 

 

Şekil 5. Gemi ve Cihazların Ortak Kullanım anket sonuçları. 

Gemilerin işletilmesinde önerilecek ortak bir modelin diğer bir ayağı gemilerin kullanımıdır. 

Kamu kurumları gemileri kendi görev ve mevzuatlarını yerine getirmek için kullanırken 

üniversiteler gemilerini bilimsel araştırma ve eğitim amaçlı kullanırlar.  

Kamu kurumlarına ait olan gemiler kendi kurumlarına bağlı olarak kurumlarının öncelediği 

konularda araştırmalar yapmakla yükümlüdür. Örneğin SUMAE ve AKSAM’a bağlı gemiler 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olarak denizlerdeki canlı kaynakların yönetilmesine 

yönelik çalışmalar yapmaktadırlar. MTA ve TPAO-TPIC denizlerdeki cansız kaynakların 

belirlenmesi için sahibi oldukları üç boyutlu sismik arama gemileri ve sondaj gemileri ile 

faaliyet göstermektedirler. Bu gemiler ekonomik değer taşıyan verileri büyük gizlilik içinde 

analiz etmektedirler. Askeri gemiler ise sadece askeri amaçlı araştırmalar yürütmekte, 

verilerini gizli tutmaktadırlar. 

45% 

40% 

15% 

Gemi ve Cihaz Ortak Kullanım  

Katılıyorum

Katılmıyorum

Gerçekçi bulmuyorum
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Üniversiteler ise gemilerini bilimsel araştırmalar ve araştırmacı yetiştirmek amacıyla 

kullanmaktadırlar. Bilimsel soruları cevaplamak adına denizlerin farklı özelliklerini araştırıp 

bunları temel bilgiye çevirmek ve yayınlayarak herkesin faydalanması asıl hedeftir. Verilerin 

araştırmacılar arasında paylaşılması ile temel bilginin daha fazla artmasına yardımcı 

olmaktadır. Üniversite gemilerinin özellikle çeşitli bilimsel soru ve döngülere yönelik yüksek 

sıklıkta çalışma yapması gerekmektedir. Dolayısıyla dünyadaki örneklerine de bakıldığında 

bu tür bölgesel araştırma gemilerinin üniversite tarafından işletilmesi ideal yöntem olarak öne 

çıkmaktadır. 

Kamu ile üniversite gemilerini ortak bir havuzda bir araya getirmek yabancı modellerde pek 

görülmeyen bir durumdur. Amerika’da federal ajanslar arasında bir “Olanak ve Altyapılar için 

Ajanslar Arası Çalışma Grubu (Interagency Working Group on Facilities and Infrastructure -

IWG-FI)” vardır. Benzer şekilde üniversiteler arasında da ortak gemi ve cihaz kullanımı 

destekleyen ise “Üniversite-Ulusal Oşinografik Laboratuvar Sistemi (University-National 

Oceanographic Laboratory System -UNOLS)” vardır. Bu iki mekanizma ayrı ayrı çalıştıkları 

gibi birbirleri ile de sürekli temas halindedir.  

Türkiye’de kamuya ait bazı gemiler ile üniversitelere ait gemiler arasındaki diğer bir fark 

bütçedir. Diğer kamu kurumları haricinde MTA ve TPAO-TPIC tarafından işletilen üç 

boyutlu sismik arama gemileri ve sondaj gemilerinin maliyet ve gider bütçeleri normal bir 

oşinografik araştırma gemisinin 10 katından daha fazladır. Bu gemilerin kullanılması için 

gereken destek gemilerini de bu bütçeyi daha fazla arttırmaktadır. 

Diğer kamu ve Üniversitelerin ortak bir modelde buluşması için öncelikle gemilerin bilimsel 

işletilmesi üzerine konuşmak gerekir. Yukarda bahsedildiği üzere farklı amaç ve hedeflere 

sahip olan kamu kurumları ile üniversitelerin gemilerinin ortak bir takvimde kullanılmaları 

çok gerçekçi değildir.  

Bu kapsamda önerilebilecek ayrı ayrı ya da bir arada kullanılabilecek modeller şu şekildedir: 

 Tüm gemilerin bir havuzda toplanması ve tek elden yönetilmesi 

 Kamu kurumlarına ait gemilerin bir havuzda toplanması 

 Üniversitelere ait araştırma gemilerinin bir havuzda toplanması 

 Bir havuz oluşturulmadan üniversiteler arası bir koordinasyon birimi kurulması  
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 Gemilerin teknik işletilmesi için Kıyı Emniyeti gibi bir devlet kuruluşunun 

görevlendirilmesi 

4.3.1. Model 1 – Tüm Araştırma Gemilerin Bir Havuzda Toplanması 

Bu model Türkiye’de üniversitelere ait akademik araştırma gemileri ile kamu kurumlarına ait 

özel amaçlı araştırma gemilerinin tek bir merkezi organizasyon altında işletilmesini 

önermektedir. 

Bu kapsamda kamu kurumlarına ve üniversitelere ait olan araştırma gemileri ile askeri 

araştırma gemileri Merkezi Organizasyon altında ortak bir işletme mekanizması içinde yer 

alabilirler (Şekil 6). Bu Merkezi Organizasyon bir yönetim kurulu ya da koordinasyon kurulu 

tarafından yönetilir. Bu kurullar kamu kurumlarının, askeri yetkililerin ve üniversitelerin 

temsilcilerinden oluşur. İşletme mekanizmasının bütçesi havuza katılan kamu kurumlarının 

gemi işletme bütçesi toplamından, askeri gemilerin bütçesinden ve/veya doğrudan Merkezi 

Organizasyon’a aktarılacak ayrı bir bütçeden oluşur. Üniversitelerin ayrı bir gemi işletme 

bütçesi olmadığı için havuza aktaracakları bir bütçe yoktur. 

Merkezi Organizasyon altında bir Gemi İşletme Birimi, bir de Gemi Sefer Takvimi Belirleme 

Komisyonu yer alır (Şekil 6).   

Gemi İşletme Birimi havuzdaki gemilerin işletilmesinden sorumludur. Birim, gemilerin 

bakım/onarım işlerinin, havuzlama dönemlerinde geminin enspektörlerce incelenip ona göre 

tersane bütçesi belirleyip havuzlama işlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olur. Ayrıca 

gemilere gemici personel ve teknik personel desteği sağlanma işlerini yerine getirmekle 

yükümlü olur. Bir diğer sorumluluğu gemilerin bağlanma limanlarının iyileştirilmesi ya da 

büyük merkezi bir liman yaptırıp işletmektir. Gemi İşletme Birimi her gemide olması 

gerekmeyen büyük cihazların bulunduğu Büyük Cihaz Parkı’ndan cihazların gemiler arasında 

transferini sağlar. 

Gemi İşletme Birimi’nin görevleri dışardan bir şirketten de hizmet alınabilir.  

Merkezi Organizasyon altında yer alan Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu ise 

gemilerin ortak kullanım içinde kurumların ihtiyacına göre sefer takviminin düzenlenmesini 

sağlar. 



 
 

40 

Proje Adı: Türkiye Deniz Araştırma Altyapısının Analizi Etüt Projesi                        

Doküman Adı: Ulusal Araştırma Gemileri İşletme Modeli 

Rev.B              Tarih :19.03.2020 

Gemiler yaptırılacak olan merkezi bir limanda tutulabilir ya da her gemi mevcut bağlanma 

limanında tutulur. 

Merkezi Organizasyon’un kamu kurumlarının var olan sorunlarını çözebilmesi için tüzel bir 

kişiliğe sahip olması gerekmektedir. 

Bu modelin çalışması için tüm kurumlarının: 

 Bu mekanizmanın altına katılmalarına 

 Gemilerini ve gemiye ayırdıkları bütçeleri Merkezi Organizasyon’un hizmetine 

vermeleri 

 Kamu kurumlarının sahibi oldukları gemici kadrolarını Merkezi Organizasyon’a 

vermeleri 

 Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu’nun belirleyeceği takvime uymaları 

 Yeni donanım almak için Merkezi Organizasyon’a danışmaları gerekmektedir. 

Böyle tüm gemilerin dâhil edileceği bir modelde araştırma gemilerinin işletilmesi için çok 

büyük bir bütçe gerekecektir. TPIC, TPAO ve MTA’nın işlettikleri özel amaçlı gemilerin 

giderleri normal bir araştırma gemisinin giderinin onlarca kat fazlası olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Sadece sismik gemilerin günlük sefer giderinin 30-50 bin dolar olduğu ifade 

edilmektedir. Akademik amaçlı gemilerde ise bu en fazla 5 bin dolar olacaktır. Aradaki farkın 

büyüklüğüne bakınca bu özel amaçlı gemilerin ayrı bir çerçevede değerlendirilmeleri 

gerektiği açıktır. 
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Şekil 6. Tüm Araştırma Gemilerin Bir Havuzda Toplanması 

Daha önce bahsedildiği üzere Türkiye’de çok amaçlı akademik araştırma gemisi özelliklerine 

sahip sadece 3 gemi (Bilim-2, Koca Piri Reis, Alemdar II) ve akademik amaçlı kullanılmayan 

kamu kurumlarına ait 3 gemi vardır (TÜBİTAK MARMARA, Sürat 1, Arama 1). Bunların 

dışında da akademik ve/veya eğitim amaçlı kullanılan yirmiden fazla gemi vardır. Bunlar 

çoğunlukla yerel çalışmalar yapan fakültelere ait küçük gemilerdir.  

Üniversiteler yakıt, teknisyen, sarf gibi giderler için de çoğunlukla projelere bağlıdırlar. 

Kamudan farklı olarak doğrudan kurumda gemiye ayrılmış bir bütçe yoktur. Bu havuzun 

içinde üniversite gemilerinin yakıt ve diğer sarf giderlerinin Merkezi Organizasyon tarafından 

karşılanması gerekecektir.  

Ancak bu modelin uygulanmasında ortaya çıkabilecek olan sıkıntılar aşağıda listelenmiştir: 

• Enerji Bakanlığı’na bağlı olan TPIC ve TPAO’a ait bir sismik araştırma gemisi ile 2 

adet sondaj gemisi ekonomik ve stratejik öneme sahip çalışmalar yürütmektedirler. 

Ayrıca bu gemiler çok özel görevler yürütmektedir. Hâlihazırda kendi bütçeleri sahip 
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bu iki kurumun bu gemileri ortak bir havuza verme ihtimalleri tartışmalıdır. Bu 

kurumların kendi işletme modelleri vardır. 

• Kendi görev ve sorumluklarını yerine getirmekle yükümlü kamu kurumlarının sahip 

oldukları gemileri bir havuza vererek, bu modeldeki Merkezi Organizasyon’un 

hazırlayacağı sefer takvimine uymak isteyebilecekleri ihtimalleri tartışmalıdır. Bu 

kurumlarından kendi işletme modelleri ve kaynakları vardır. 

• Askeri amaçlı araştırma gemilerinin stratejik olarak böyle bir ortak havuza girme 

ihtimalleri tartışmalıdır. 

• Üniversite ve diğer Enstitülerin muhakkak surette haftalık ve aylık sıklıkta yapmaları 

gereken çalışmaları yürütebilecekleri gemilere ihtiyaçları vardır. Dolayısıyla bu tür 

bölgesel kategoriye giren gemiler için havuz sistemi uygun olmayacaktır. 

• Organizasyon’un kurulma sürecinde üniversitelerin araştırma faaliyetlerinin aksaması 

söz konusudur. 

• Proje bütçeleri çok büyük olmadığı için Merkezi Organizasyon’un üniversitelerden 

para talep etmesi durumunda üniversitelerin böyle bir havuza girmek isteyebilecekleri 

tartışmalıdır. 

4.3.2. Model 2 – Üniversite Dışı Kamu Kurumlarına ait gemilerin ortak 

bir havuzda toplanması 

Kamu kurumları her yıl belirli bir bütçeye sahiptirler. Bu bütçe ile sahibi oldukları geminin 

sürekli giderlerini, bakım/onarımını ve sefer giderlerini karşılayabilmektedirler. Kamu 

kurumlarının gemi işletme sıkıntısı bütçe yetersizliğinden ziyade devlet kurumu olarak 

bütçenin kullanımındaki prosedürlerin uzun sürmesi olduğu ifade edilmektedir. Doğrudan 

alım limitinin üzerindeki harcamaların da ihale usulü yapılması prosedürü uzatmaktadır.  

Sürekli denizde çalışan bir geminin arızalanan bir parçasının hiç zaman kaybetmeden 

değiştirilmesi gerekirken, prosedürler yüzünden geminin çalışmayı kesmesi daha büyük 

kaynak israfına yol açmaktadır. Kamu kurumlarına ait gemilerin bu tür prosedürleri devre dışı 

bırakacak bir sisteme ihtiyaçları bulunmaktadır.  

Bu kapsamda kamu kurumlarına ait olan gemiler Merkezi Organizasyon altında ortak bir 

işletme mekanizması içinde yer alabilirler (Şekil 7). Bu Merkezi Organizasyon bir yönetim 

kurulu ya da koordinasyon kurulu tarafından yönetilir. Bu kurullar kamu kurumlarının 
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temsilcilerinden oluşur. İşletme mekanizmasının bütçesi havuza katılan kurumların gemi 

işletme bütçesi toplamından ve/veya doğrudan Merkezi Organizasyon’a aktarılacak ayrı bir 

bütçeden oluşur.  

Merkezi Organizasyon altında bir Gemi İşletme Birimi, bir de Gemi Sefer Takvimi Belirleme 

Komisyonu yer alır (Şekil 7).   

Gemi İşletme Birimi havuzdaki gemilerin işletilmesinden sorumludur. Birim gemilerin 

bakım/onarım işlerinin, havuzlama dönemlerinde geminin enspektörlerce incelenip ona göre 

tersane bütçesi belirleyip havuzlama işlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olur. Ayrıca 

gemilere gemici personel ve teknik personel desteği sağlanma işlerini yerine getirmekle 

yükümlü olur. Bir diğer sorumluluğu gemilerin bağlanma limanlarının iyileştirilmesi ya da 

büyük merkezi bir liman yaptırıp işletmektir. Ayrıca gemiler arasında büyük ekipman 

paylaşımını yerine getirir. Gemi İşletme Birimi her gemide olması gerekmeyen büyük 

cihazların bulunduğu Büyük Cihaz Parkı’ndan cihazların gemiler arasında transferini sağlar. 

Gemi İşletme Birimi’nin görevleri dışardan bir şirketten de hizmet alınabilir. 

Merkezi Organizasyon altında yer alan Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu ise 

gemilerin ortak kullanım içinde kurumların ihtiyacına göre sefer takviminin düzenlenmesini 

sağlar. 

Gemiler yaptırılacak olan merkezi bir limanda tutulabilir ya da her kamu kurumunun mevcut 

bağlanma limanında tutulur. 

Merkezi Organizasyon’un kamu kurumlarının var olan sorunlarını çözebilmesi için tüzel bir 

kişiliğe sahip olması gerekmektedir. 
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Şekil 7. Kamu Kurumlarına ait gemilerin ortak bir havuzda toplanması modeli 

Bu modelin çalışması için üniversite dışı kamu kurumlarının: 

 Bu mekanizmanın altına gönüllü katılmalarına 

 Gemilerini ve gemiye ayırdıkları bütçeleri Merkezi Organizasyon’un hizmetine 

vermeleri 

 Kamu kurumlarının sahibi oldukları gemici kadrolarını Merkezi Organizasyon’a 

vermeleri 

 Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu’nun belirleyeceği takvime uymaları 

 Yeni donanım almak için Merkezi Organizasyon’a danışmaları gerekmektedir. 

Bu modelin uygulanmasındaki karşılaşılacak sıkıntıların başında MTA, TPAO ve TPIC 

gemilerinin işletme giderlerinin diğer gemilerin işletme giderlerine kıyasla onlarca kat fazla 

olmasıdır. Bu havuzda yer alan kamu kurumları arasında dengesizlik yaratacak, uyumlu 

çalışmasının önüne geçecektir. Ayrıca kamu kurumlarının bağımsızlıklarından vazgeçip 

bütçeleri ve gemilerini böyle bir havuza aktarmak isteyecekleri şüphelidir.  

KAMU Kurumları

AKSAM
SUMAE
MAM

MTA

Kamuya ait Gemilerin Bir Havuzda Toplanması 

TPAO
TPIC
…

Kurum Bütçe Kaynakları

Merkezi Organizasyon
Yönetim Kurulu

Gemi İşletme Birimi
Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu

Merkezi Bütçe 
Kaynağı

Gemiler

Ortak Gemi 
Havuzu

KAMU Kurumları

AKSAM
SUMAE
MAM

MTA

TPAO
TPIC
…

Ayrı Bütçe?
Merkezi Bir 

Liman?

Büyük Cihaz Parkı
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4.3.3. Model 3 - Üniversitelere ait gemilerin ortak bir havuzda toplanması 

Bu model Türkiye’de üniversitelere ait akademik araştırma gemileri tek bir merkezi 

organizasyon altında işletilmesini önermektedir. (Şekil 8). Bu Merkezi Organizasyon bir 

yönetim kurulu ya da koordinasyon kurulu tarafından yönetilir. Bu kurullar üniversitelerin 

temsilcilerinden oluşur.  

Üniversitelerin ayrı bir gemi işletme bütçesi olmadığı için İşletme mekanizmasının bütçesi 

doğrudan Merkezi Organizasyon’a aktarılacak ayrı bir bütçeden oluşur.  

Merkezi Organizasyon altında bir Gemi İşletme Birimi, bir de Gemi Sefer Takvimi Belirleme 

Komisyonu ile bir Bilimsel Değerlendirme Komitesi yer alır (Şekil 8).   

Gemi İşletme Birimi havuzdaki gemilerin işletilmesinden sorumludur. Birim gemilerin 

bakım/onarım işlerinin, havuzlama dönemlerinde geminin enspektörlerce incelenip ona göre 

tersane bütçesi belirleyip havuzlama işlerinin yerine getirilmesinden sorumlu olur. Ayrıca 

gemilere gemici personel ve teknik personel desteği sağlanma işlerini yerine getirmekle 

yükümlü olur. Bir diğer sorumluluğu gemilerin bağlanma limanlarının iyileştirilmesi ya da 

büyük merkezi bir liman yaptırıp işletmektir. Gemi İşletme Birimi her gemide olması 

gerekmeyen büyük cihazların bulunduğu Büyük Cihaz Parkı’ndan cihazların gemiler arasında 

transferini sağlar. 

Gemi İşletme Birimi’nin görevleri dışardan bir şirketten de hizmet alınabilir. 

Merkezi Organizasyon altında yer alan Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu ise 

gemilerin ortak kullanım içinde üniversitelerin ihtiyacına göre sefer takviminin 

düzenlenmesini sağlar. 

Bilimsel Değerlendirme Komitesi üniversitelerden seçilen bilim insanlarından oluşur. Ayrıca 

tarafsız değerlendirme yapılabilmesi için yabancı ülkelerden 3-4 bilim insanının bu komitede 

yer alması yurtdışı modellerde uygulanan bir yöntemdir. Bilimsel Değerlendirme Komitesi 

Merkezi Organizasyon’a başvurarak gemi zamanı isteyen araştırmacıların başvurularının 

değerlendirilmesi için Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu’na yardımcı olur. Yönetim 

Kurulu’na gemilerin modernizasyonu, Büyük Cihaz Parkı’na yeni ortak büyük ekipman alımı 

gibi konularda danışmanlık yapar. Ayrıca Bilimsel Değerlendirme Komitesi ülke bilimsel 

deniz vizyonunun oluşturulmasına ve ulusal stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur.  
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Gemiler yaptırılacak olan merkezi bir limanda tutulabilir ya da her gemi mevcut bağlanma 

limanında tutulur. 

Merkezi Organizasyon’un kamu kurumlarının var olan sorunlarını çözebilmesi için tüzel bir 

kişiliğe sahip olması gerekmektedir. 

 

Şekil 8. Üniversitelere ait gemilerin tek bir havuzda toplanması 

Daha önce bahsedildiği üzere Türkiye’de çok amaçlı akademik araştırma gemisi özelliklerine 

sahip sadece 3 gemi (Bilim-2, Koca Piri Reis, Alemdar II). Bunların dışında da akademik ve 

/veya eğitim amaçlı kullanılan yirmiden fazla gemi vardır. Bunlar çoğunlukla lokal çalışmalar 

yapan fakültelere ait küçük gemilerdir.  

Üniversiteler yakıt, teknisyen, sarf gibi giderler için de çoğunlukla projelere bağlıdırlar. 

Kamudan farklı olarak doğrudan kurumda gemiye ayrılmış bir bütçe yoktur. Bu havuzun 

içinde üniversite gemilerinin yakıt ve diğer sarf giderlerinin Merkezi Organizasyon tarafından 

karşılanması gerekecektir.  

Bu modelin çalışması için Üniversitelerin: 

 Bu mekanizmanın altına gönüllü katılmalarına 

Üniversiteler

Fakülteler ve Enstitüler

Üniversitelere ait Gemilerin Bir Havuzda Toplanması 

Merkezi Organizasyon
Yönetim Kurulu

Gemi İşletme Birimi
Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu

Merkezi Bütçe 
Kaynağı

Gemiler

Ortak Gemi 
Havuzu

Ayrı Bütçe?

Merkezi Bir Liman?

Bilimsel Değerlendirme Komitesi

Büyük Cihaz Parkı
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 Gemilerini Merkezi Organizasyon’un hizmetine vermeleri 

 Sahibi oldukları gemici kadrolarını Merkezi Organizasyon’a vermeleri 

 Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu’nun belirleyeceği takvime uymaları 

 Yeni donanım almak için Merkezi Organizasyon’a danışmaları gerekmektedir. 

 

4.3.4. Model 4 – Bir havuz oluşturulmadan üniversiteler arası bir 

koordinasyon  

Bu model Türkiye’de Deniz Bilimleri Enstitülerine ait çok amaçlı akademik araştırma gemisi 

özelliklerine sahip üç geminin (R/V Bilim-2, R/V Koca Piri Reis, R/V Alemdar II) tüm 

enstitü ve fakültelerdeki araştırmacıların gemi zamanı taleplerine cevap vermek için bir 

koordinasyon birimi kurulmasını önermektedir (Şekil 9).  

Enstitü temsilcilerinden oluşacak olan bu koordinasyon birimi kendilerine gelecek olan gemi 

zamanı talepleri ile gemi işleten üç deniz bilimleri enstitüsünün sefer takvimlerini 

karşılaştırarak bu taleplerin yerine gelmesini sağlayacaktır. 

Bilimsel Değerlendirme Komitesi enstitülerden ve diğer fakültelerden bilim insanlarından 

oluşacaktır. Bilimsel Değerlendirme Komitesi gemi zamanı isteyen araştırmacıların 

başvurularının değerlendirilmesi için Koordinasyon Birimi’ne yardımcı olur. Ayrıca Bilimsel 

Değerlendirme Komitesi ülke bilimsel deniz vizyonunun oluşturulmasına ve ulusal stratejiler 

geliştirilmesine yardımcı olur. 

Bu modelde gemiler ait oldukları enstitülerce işletilmeye devam edecektir.  

Üniversiteler yakıt, teknisyen, sarf gibi giderler için çoğunlukla projelere bağlıdırlar. 

Kamudan farklı olarak doğrudan kurumda gemiye ayrılmış bir bütçe yoktur. Bundan dolayı 

gemi zamanı için talep de bulunan araştırmacılar geminin günlük giderini (yakıt/kumanya) ve 

bilimsel sarf ihtiyacını kendisi karşılamak durumundadır. Ancak tez çalışması için gelen 

taleplerde eğer istenen çalışma geminin normal takvimini çok etkilemiyorsa bu araştırmacı 

yetiştirme kapsamında ücretsiz hizmet verilebilir.  

Makine/teçhizat bölümünde yapılan son kullanıcı anketinde araştırmacıların çoğunluğu 

üniversiteler arasında bilimsel işbirliğine dayalı protokollerin geliştirilmesi ve ortak bilimsel 
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çalışmalar yapılması gereğine vurgu yapmıştır. Bu model önerisi üniversiteler arası bu tür 

protokole dayalı işbirliğini ve ortak çalışma kültürünü gelişmesine katkı sağlayacaktır. 

 

Şekil 9. Üç büyük gemi için üniversiteler arası koordinasyon birimi kurulması 

Bu model üç çok amaçlı geminin yanına fakültelerdeki küçük gemileri de alarak 

genişletilebilir (Şekil 10). Ancak şu an itibarıyla gerek bölgesel çalışan bu gemilerin gerekse 

daha küçük kıyısal gemilerin kurumlar arası kullanımına yönelik genel bir uygulama veya bir 

protokol mevcut değildir.  
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Şekil 10. Üç büyük gemi ve küçük gemiler için üniversiteler arası koordinasyon birimi kurulması 

4.3.5. Model 5 – Gemilerin teknik işletilmesi için bir devlet kuruluşunun 

görevlendirilmesi 

Üniversitelerin gemi işletmesindeki en büyük sıkıntı gemilerin bakım/onarım ve havuzlama 

dönemlerinde yaşanan sıkıntılardır. Türkiye’de bakanlıkların altında Kıyı Emniyeti Genel 

Müdürlüğü gibi gemilerin teknik işletilmesinde konusunda çok tecrübeli kurumlar vardır. 

Böyle deniz işlerinde tecrübeli olan bir devlet kurumu enspektörleri aracılığı ile akademik 

araştırma gemilerinin genel durumlarını inceleyip uzun dönemli bir bakım/onarım takvimi 

çıkartabilir.  

T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı tarafından üniversitelere aktarılan 

akademik araştırma gemileri için bakım /onarım bütçeleri bu takvime uygun olarak bu 

kuruma aktarılabilir ve bu kurum gemilerin havuzlama işlerini yaparak takip edebilir. 

Üniversiteler

Üniversitelere Arası Koordinasyon

Koordinasyon Birimi
Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu

Ortak Sefer Takvimi

Bilimsel Değerlendirme Komitesi

Diğer Enstitü ve 
Fakültelerden 

Araştırmacıların 

Gemi Zamanı Talebi

Fakülteler

Küçük Gemiler

Küçük Gemiler Ortak Sefer 
Takvimi

R/V 
Piri Reis

DEÜ 
DBTE

İÜ
DBİE

ODTÜ
DBE

R/V 
Alemdar-2

R/V
Bilim-2
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Bu model özellikle üniversiteler arası koordinasyon modeli ile birlikte çalışabilir.  Bu sayede 

üniversiteler akademik araştırma gemilerinin sadece bilimsel işletmesini yapar, teknik işleme 

ile uğraşmazlar.  

 

Şekil 11. Üniversitelere ait araştırma gemilerinin Teknik işletmesinin devlete bağlı gemi işlerinde tecrübeli bir kurum 

tarafından yapılması 
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