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1. Giriş  

Türkiye’deki deniz araştırmalarının “Türkiye Ulusal Deniz Araştırmaları Merkezi” (TUDAM) 

isimli tek bir merkezi yapıda birleştirilmesi uzun zamandır gündemdedir. TUDAM’ın bir 

ihtiyaç olup olmadığının anlaşılması için bileşenlerinin ayrı ayrı değerlendirilmesi gerekir.  

Bu bileşenlerin başında; deniz araştırmaları konusunda vizyon ve uygulanabilir bir araştırma 

programı ihtiyacı, yeni nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesi, üniversiteler arası bilimsel 

işbirliğinin (insan yetiştirme, ortak araştırma projeleri gibi) geliştirilmesi, kurumlar ve 

üniversiteler arası koordinasyonun sağlanması, laboratuvar altyapıların bilimsel işbirliği ile 

daha verimli kullanılması, deniz bilimci eğitimi konusunda çok ciddi ilerleme sağlanması, 

gemi işleticisi üniversite ve diğer kurumların sorunlarının giderilmesi ve özellikle deniz 

araştırmaları için kaynak desteğinin artması gelmektedir. 

Gelişmiş ülkelerde deniz araştırmalarını yürüten birden fazla merkezi yapı bulunmaktadır. 

Ancak bunların tarihçesine bakıldığında sıfırdan kurulan kurumlar olmadığı, daha öncesinde 

uzun yıllar faaliyet göstermiş yerleşik enstitülerin üzerine kurulan yapılar olduğu 

görülmektedir. Bu yapıların eğitim faaliyetlerindeki aktif rolü de göz ardı edilemez.  

TUDAM benzeri merkezi bir yapının kısa zamanda istihdam yaratacak bir merkez olarak 

görülmesinin deniz araştırmalarına büyük zarar vereceği göz önünde tutulmalıdır. Deniz 

araştırmalarının ana amaçlarından bir tanesi gelişmiş ülkelerde denize dayalı ekonominin 

sürdürülebilir bir şekilde büyümesine yardım etmektedir. Sosyo-ekonomik bir faydaya 

dönüştürülmesi gereken “deniz bilgisinin” nitelikli ve tecrübeli bilim insanları tarafından 

oluşturulması önemlidir.  

2014 yılında Bakanlar Kurulu’nda kabul edilen Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Stratejisi 

(TUDAS), ulusal düzeyde öncelik olması gereken deniz araştırma konularını içermektedir. Bu 

stratejide yer alan başlıklardan ulusal ve bilimsel öncelikler göz ününde tutularak hedefe 

yönelik daha spesifik çalışma konularını belirleyerek uygulanabilir bir ulusal deniz araştırma 

programı oluşturulması, mevcut bilim insanları ve ilgili kamu kurumlarının bu programda yer 

alan çalışma konularına yönelmelerinin teşvik edilmesi gerekmektedir.  

Bu ulusal araştırma programını geliştirecek kapasite ülkemizde vardır. Örneğin, Karadeniz’de 

AB Stratejik Araştırma ve Yenilikçilik Gündemi’nin geliştirilmesi TÜBİTAK ortaklığı ile 
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ODTÜ liderliğinde sağlanmıştır. Bunun uygulaması konusunda ise bir Ufuk 2020 projesine 

liderlik edilmektedir.  

Ulusal deniz araştırma programının uygulanabilmesi için bir araştırma fon kaynağına ihtiyaç 

vardır. Deniz araştırmaları çalışılan alan, kullanılan gemi ve ekipman düşünüldüğünde 

oldukça maliyetlidir. Türkiye’deki deniz araştırmalarına ayrı bir kaynak olmadığından mevcut 

fon kaynakları bütçe olarak oldukça yetersiz kalmaktadır. Gelişmiş ülkeler 5, 10 yıllık ve 

hatta daha uzun süreli araştırma programları geliştirmekte, bu programları hayata geçirmek 

için bütçelerinde gerekli kaynak planlamasını yapmaktadırlar. 

Ulusal deniz araştırma programının ülkemizi çevreleyen denizlerdeki çalışmaları kapsadığı 

kadar, küresel ölçekteki çalışmaları da kapsamalıdır. Programın bilimsel içeriği uluslararası 

düzeyde çalışmalar yapan bilim insanları tarafından ülkenin karar vericileri ile birlikte 

tasarlanmalıdır. Yerel ve küresel ölçekte deniz araştırmalarının gelişmesi için ülkenin mevcut 

durumu ve geleceğe dönük projeksiyonları birlikte değerlendirilmelidir. Bununla birlikte 

TUDAS ve üzerinden geliştirilecek olan programların uygulanabilmesi için fon kaynağının 

uzun vadeli planlanması önemlidir. Bu kapsamda programlar oluşturulurken ülkenin fonlayıcı 

kuruluşları ile birlikte değerlendirilmelidir.  

Deniz araştırmacısı yetiştirmek için Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), Yüksek Öğretim Kurumu 

(YÖK) ve Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu’nun (TÜBİTAK) birçok 

program (değişim programları, yeni program açma koşulları, proje destekleri, burs desteği 

vb.) olanakları kullanılabileceği gibi deniz araştırmalarına özel programlar geliştirilebilir. 

Ancak bu süreçte en önemli hedef nitelikli araştırmacılar yetiştirilmesi olmalıdır.   
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2. Bulgular 

2.1. Türkiye’deki Başlıca Deniz Araştırma Altyapıları 

Türkiye’de üniversitelere, diğer kamu kurumlarına ve özel sektöre ait farklı amaçlar ve 

hedefler için kurulmuş deniz araştırma altyapıları mevcuttur. 

2.1.1. Üniversitelerdeki Akademik Deniz Araştırma Altyapısı 

Ülkemizin en önemli bilimsel deniz araştırma merkezleri 1970’li yıllarda kurulmuş olan 

üniversitelerin bünyelerinde faaliyet gösteren deniz bilimleri enstitüleridir. Stratejik olarak 

tüm denizlerimizde faaliyet gösterilmesinin sağlanması açısından farklı coğrafi bölgelere; 

İstanbul, İzmir ve Mersin’e kurulan bu araştırma merkezleri aynı zamanda lisansüstü eğitim 

veren araştırmacı yetiştirme merkezleridir. Bunların yanı sıra üniversitelerin su ürünleri/su 

bilimleri fakülteleri ile çeşitli deniz bilimleri fakültelerinde çeşitli boylarda ve işlevlerde 

araştırma gemi/teknesi ile hem eğitim hem araştırma faaliyetleri yürütülmektedir. 

2.1.1.1. Dokuz Eylül Üniversitesi Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü (DEU-

DBTE) 

1982 yılında Dokuz Eylül Üniversitesi bünyesinde Deniz Bilimleri ve Teknolojisi Enstitüsü 

olarak kurulmuştur. Enstitü, 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 amaçlamayan bir kurumdur. 

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

mühendislik araştırmaları yürütmek, temelde denizel çevreyi araştırma ve incelemeler yoluyla 

anlamak, canlı ve cansız deniz kaynaklarının sürdürülebilir yönetimine yönelik güncel ve 

geçerli bulgu ve bilgiler en üst teknolojik düzeyde ortaya koymak ve hatta bu standartların 

daha da geliştirilmesi hedeflemek ana vizyonunu oluşturmaktadır. 

DEÜ-DBTE bünyesinde bir tane çok amaçlı oşinografik araştırma gemisi ve yanında farklı 

amaçlar için kullanılan 3 tane araştırma gemisi/teknesi işletmektedir. Bu gemilerle tüm 

denizlerde araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 



 

 

4 

Proje Adı: Türkiye Deniz Araştirma Altyapisinin Analizi Etüt Projesi                        

Döküman Adı: Tudam’in Kurulmasi Ihtiyacina Yönelik Değerlendirme Raporu 

Rev.B              Tarih :19.03.2020 

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

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

DBİE, 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 veren bir 

kurumdur. 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 gelmek 

vizyonuyla hareket etmektedir. 

İÜ-DBİE bünyesinde bir tane çok amaçlı oşinografik araştırma gemisi işletmektedir. Bu gemi 

ile Marmara ve Karadeniz’de araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 

2.1.1.3. ODTÜ Deniz Bilimleri Enstitüsü (ODTÜ-DBE) 

1977 yılında kurulan, üç Anabilim dalında yüksek lisans ve doktora eğitimi veren ODTÜ 

Deniz Bilimleri Enstitüsü, mükemmeliyete dayalı araştırmalar yapmaya, denizel önceliklerin 

belirlenmesine ve deniz çevre ile ilgili insan etkilerinin sürdürülebilir yönetimine odaklı 

çalışmalarını sürdüren bir kurumdur. 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 aktarmak 

vizyonunu benimsemekte ve bu doğrultuda çalışmalarını yürütmektedir. 

ODTÜ-DBE bünyesinde bir tane çok amaçlı oşinografik araştırma gemisi ve yanında farklı 

amaçlar için kullanılan 2 tane araştırma gemisi/teknesi işletmektedir. Bu gemilerle tüm 

denizlerde araştırma ve eğitim faaliyetleri gerçekleştirmektedir. 



 

 

5 

Proje Adı: Türkiye Deniz Araştirma Altyapisinin Analizi Etüt Projesi                        

Döküman Adı: Tudam’in Kurulmasi Ihtiyacina Yönelik Değerlendirme Raporu 

Rev.B              Tarih :19.03.2020 

2.1.2. Diğer Kamu Kurumlarındaki Deniz Araştırma Altyapıları 

2.1.2.1. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı 

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı bünyesinde deniz ile ilgili iki büyük kurum yer 

almaktadır. Türkiye Petrolleri ve Anonim Ortaklığı (TPAO) kara ve denizlerde hidrokarbon 

aranması, Maden Tetkik Arama (MTA) ise denizlerin jeolojik yapısının ve cansız kaynakların 

araştırılması konusunda çalışmaktadır.  

TPAO kendi iştiraki olan TPIC şirketi altında işletilen bir üç boyutlu sismik arama gemisi ile 

kendi işlettiği iki sondaj gemisi ile denizlerimizde cansız kaynak arama faaliyetleri 

gerçekleştirmektedir. Bu kapsamda çok gelişmiş laboratuvarları vardır. 

MTA bünyesinde yer alan Deniz Araştırmaları Merkezi’nde kendi misyonlarına uygun olarak 

Türkiye denizlerinde jeoloji ve jeofizik araştırmalar yoğunluklu çalışmalar yürütülmektedir. 

Son yıllarda yaptırılan MTA Oruç Reis gemisi ile üç boyutlu sismik veri toplama ile 

kapasitesini yükseltmiş, denizlerde hidrokarbon arama faaliyetleri de yürütülmeye 

başlanmıştır. Bu sismik verileri işlemek için bir veri işlem merkezi kurulmuştur. MTA 

bünyesinde ayrıca yerbilimlerine yönelik bir araştırma laboratuvarı da kurulmuştur. 

2.1.2.2. Tarım ve Orman Bakanlığı 

Tarım ve Orman Bakanlığı’na bünyesinde Trabzon ve Antalya’da kurulu iki su ürünleri 

araştırma enstitüsü yer almaktadır.  

1987 yılında başka isimle kurulan sonrasında Merkez Enstitü statüsü kazanarak görevleri 

ulusal düzeye gelen Trabzon Su Ürünleri Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü 

(SUMAE)’nin sorumluluk alanını Marmara, Karadeniz ve Kuzey Doğu Anadolu bölgelerinde 

deniz ve iç sularda su ürünleri ile ilgili araştırmalar yapmak ve araştırma sonuçlarının 

uygulamaya aktarmak oluşturmaktadır. 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 misyonuyla hareket eden bir 

kurumdur.  

Akdeniz Su Ürünleri Araştırma Üretim ve Eğitim Enstitüsü Müdürlüğü (AKSAM) 2004 

yılında Antalya’da kurulmuştur. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı olan kurum, özellikle 
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Doğu Akdeniz’de balıkçılık ve su ürünleri konusunda bilgi ve teknoloji üreten lider bir enstitü 

olma vizyonunu benimsemiştir. Bilimsel araştırmalar ve teknik uzmanlık ile balıkçılık, su 

ürünleri yetiştiriciliği ve sucul ekosistemlerin anlaşılmasına ve sürdürülebilir kullanımına 

katkı sağlamak, araştırma, geliştirme, üretme ve eğitim çalışmaları düzenleme misyonu 

doğrultusunda da çalışmalar gerçekleştirmektedir. 

2.1.2.3. TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi (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. 

Genel olarak temel araştırma, uygulamalı araştırma ve geliştirme, teknoloji transferi, 

inovasyon, sistem ve tesis kurma, ulusal standart ve norm belirleme, profesyonel danışmanlık 

ve eğitim çalışmaları ile hizmet vermektedir. TÜBİTAK MAM’da kurulmuş ve 

belgelendirilmiş olan üç yönetim sistemi bulunmaktadır; ISO 9001:2015 Standardına göre 

Kalite Yönetim Sistemi, ISO 14001:2015 Standardına göre Çevre Yönetim Sistemi ve 

ISO/IEC17025:2012 Standardına göre Laboratuvar Akreditasyonu.  

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. 

TÜBİTAK MAM, altındaki Çevre ve Temiz Üretim Enstitüsü çalışmalarında kullanılan bir 

adet çok amaçlı oşinografik araştırma gemisini işletmektedir. Araştırma gemisi daha çok 

çevresel izleme projelerinde kullanılmaktadır.  

2.1.2.4. T.C. Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’na bağlı Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) 

tarafından tüm denizlerde hidrografik ve oşinografik ölçümler icra edebilecek iki araştırma 

gemisi mevcuttur. 
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2.2. Araştırmacı Altyapısı 

Deniz Bilimleri ekosistem dinamikleri, okyanus akıntıları, dalgalar, jeofiziksel akışkanlar 

dinamiği, plaka tektoniği, deniz tabanı jeolojisi, deniz suyunun çeşitli kimyasal ve fiziksel 

özellikleri, deniz ekolojisi gibi çok geniş çalışma konularını kapsayan bir bilim dalıdır. 

Başlıca çalışma alanlarını Fiziksel Oşinografi, Kimyasal Oşinografi, Deniz Jeolojisi ve Deniz 

Ekolojisi oluşturmaktadır.  

Ülkemizde doğrudan deniz bilimleri alanında lisans eğitimi veren bir üniversite yoktur. Deniz 

bilimleri ile ilgili çeşitli su ürünleri ve deniz bilimleri fakülteleri sadece deniz bilimlerinin 

belirli alanlarına yönelik eğitim faaliyetleri sürdürmektedirler. Türkiye’de deniz bilimleri 

alanında yetişmek isteyen araştırmacı adayları da bu amaçla kurulmuş deniz bilimleri 

enstitülerinde lisansüstü eğitim alabilmektedir. Bu enstitülerdeki öğrenciler, lisans 

eğitimlerini deniz ile ilgili fakültelerden daha çok diğer fen bilimleri (Fizik, Matematik, 

Kimya, vb.) ve mühendislik alanlarının farklı fakültelerinden almaktadırlar. 

Lisans eğitimi sırasında hedefini deniz bilimleri alanında çalışmak ya da araştırmacı olmak 

olarak belirleyen gençlerin sayısı günümüzde oldukça azalmıştır. Dolayısı ile bu alanlarda 

lisansüstü eğitim almak isteyen öğrenci bulmakta sıkıntılar yaşanmaktadır. Deniz bilimleri ile 

ilişkili fakülte, enstitüler ve deniz alanında aktif olarak çalıştığını bildiren kurumlar göz 

önünde bulundurularak Türkiye’deki deniz araştırmacı sayıları belirlenmeye çalışılmıştır. 

Buna göre deniz bilimleri ile ilişkili olan fakültelerdeki doktoralı araştırmacı sayısı toplam 

546 kişidir. Fakültelerdeki su ürünleri yetiştiriciliği alanında çalışan araştırmacılar ayrı 

tutulduğunda doktoralı toplam araştırmacı sayısı 280 kişiye düşmektedir (Şekil 1). Lisansüstü 

eğitim veren ve araştırma yapan deniz bilimleri enstitülerinde doktoralı toplam araştırmacı 

sayısı 92 kişidir (Şekil 1). Bunlara ek olarak, üniversitelerin diğer fakülte ve enstitülerinde, 

özellikle deniz jeolojisi ve jeofiziği alanında çalışan 47 akademisyen vardır (Şekil 1).   

Deniz hukuku alanında ise Türkiye’nin farklı üniversitelerinin hukuk fakültelerinde çalışan 92 

akademisyen olduğu belirlenmiştir. 
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Şekil 1. Su ürünleri yetiştiriciliği alanında çalışanlar hariç, enstitüler ve fakültelerde deniz temel bilimleri ile ilgili çalışan 

doktoralı araştırmacıların kadro tipine göre dağılımı 

2.3. Makine/Teçhizat Altyapısı 

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 misyonlarına uygun çalışmalar 

yürütmektedirler.  

Bilgilerini paylaşmış deniz bilimleri alanında çalışan kurumların altyapı desteği gerektiren 

yüksek maliyetli cihazları değerlendirildiğinde kullanılan makine teçhizatın teknolojik olarak 

günümüz koşullarını sağladığı görülmektedir. Verimlik analizinde genel olarak mevcut 

makine-teçhizatın verimli kullanıldığı tespit edilmiştir. Mevcut cihazların neredeyse yarısının 

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 

100 
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zamanlı birçok farklı cihazdan da sorumlu olduğu görülmektedir. Verimlilik analizinde 

makine-teçhizatın önemli bir kısmının kurumların öz kaynakları ile sağlandığı ortaya 

çıkmıştır. 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 

görülmüştür. Bunun yanında özel şirketlerin  genel olarak cihazların idamesi için gerekli 

masrafların daha fazla olduğu  görülmektedir. 

Verimlilik analiz hesabında makine-teçhizat problemlerin belirlenmesinde ve performansın 

(kullanılabilirlik, performans oranı ve kalite oranı) artırılması ve cihazların genel olarak 

verimli çalıştığı görülmektedir.  

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.  

Bunlara ek olarak, kurum ve son kullanıcı anketlerinin değerlendirilmesiyle kurum içindeki 

makine teçhizata erişimin zor veya çok zor olduğunu belirten araştırmacı sayısı oldukça az 

olmuştur. 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. 
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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 ve 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’dir.  

Deniz ölçümlerinde kullanılan cihaz ve sistemler pahalı ve idamesi zor sistemlerdir. 

Kalibrasyon, bakım ve güncellemeleri ihtisas sahibi kullanıcılar tarafından yapılmakta olup, 

bu işlemler de karada kullanılan sistemlere göre daha pahalıdır. Deniz suyuna ve basınca 

maruz oldukları için arıza yapma ihtimalleri fazla ve kullanım ömürleri kısadır. Bu sebeplere 

yüksek maliyetlerle tedarik edilen bilimsel araç gereçler ve yazılımların en etkin şekilde 

kullanılacak bir usul belirlenmesi ve uygulamaya konulması önem arz etmektedir. 

Bunların yanı sıra, 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 gönderilmekte 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. 

2.4. Araştırma Gemi Altyapısı 

Ülkemizce çeşitli kurum ve kuruluşların demirbaş listesinde yer alan çok sayıda araştırma 

gemisi ve teknesi mevcuttur. Proje kapsamında hazırlanan Gemi E-Kataloğu’na göre 

ülkemizde kamu kurumları, üniversiteler ve özel sektöre ait toplam 24 tane araştırma gemisi 

bulunmaktadır. Bu kataloğa bilgisi girilmeyen, özellikle 2013 yılından itibaren Tarım ve 

Orman Bakanlığı’nın hibe ettiği eski balıkçı teknelerinden dönüştürülmüş birçok araştırma 

teknesi bulunmaktadır. İnternet ortamından yapılan araştırmaya göre çeşitli kurumlarca ve 

özel sektör tarafından işletilen Türkiye’de 36 adet araştırma gemi ve teknesi mevcuttur.   
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Ülkemizde araştırma amaçlı kullanılan gemiler sahip oldukları donanıma ve kullanım 

amaçlarına göre çeşitlenmektedir. Bunlar; su ürünleri ve balıkçılık gemileri, 3 boyutlu sismik 

araştırma gemileri, sondaj gemileri, askeri amaçlı gemiler, kamu kurumlarına ait gemiler, özel 

sektöre ait gemiler ve akademik oşinografik araştırma gemileridir.  

Su ürünleri ve balıkçılık gemileri, boyları 15-30 metre arasında değişen, çoğunlukla su 

ürünleri/bilimleri ve deniz bilimleri fakülteleri tarafından işletilen gemilerdir. Bu gemilerin 

bazıları oşinografik parametreleri ölçmek için gerekli donanımların bir kısmına sahip 

olmalarına karşın asıl amaçları eğitim ve deniz biyolojisi ve balıkçılık çalışmalarına uygun 

veri toplamaktır. Bu gemilerin birçoğu Tarım ve Orman Bakanlığı’nın balıkçılardan satın alıp 

üniversitelere hibe ettiği eski balıkçı teknelerinin dönüştürülmesi ile hizmet vermektedir. 

MTA ve TPAO-TPIC sismik arama gemileri ve sondaj gemileri ile faaliyet göstermektedirler. 

Bu gemiler ekonomik değer taşıyan verileri büyük gizlilik içinde analiz etmektedirler.  

MTA ve TPAO-TPIC tarafından işletilen üç boyutlu sismik araştırma gemileri ve sondaj 

gemileri denizlerdeki cansız kaynakların belirlenmesi için kullanılan hem ilk maliyetleri hem 

de sefer giderleri çok yüksek olan gemilerdir. Bu gemiler ekonomik değer taşıyan veriler 

toplamakta ve bu veriler büyük gizlilik içinde analiz etmektedirler.  

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. 

Denizlerdeki mühendislik faaliyetleri için özel sektör tarafından işletilen üç adet araştırma 

gemisi mevcuttur. Burada açık denizde çalışma yapabilen R/V Denar2 ve R/V DERİNSU ile 

daha küçük boyutlu R/V BELUGA vardır.  

Deniz Bilimleri Enstitüleri tarafından işletilen çok amaçlı akademik oşinografik araştırma 

gemileri tüm denizlerde bilimsel faaliyetler yürütmek üzere kullanılan araştırma ve eğitim 

odaklı temel bilim üretilmesine yardımcı olan gemilerdir.  

2.4.1. Gemi İşletme 

Araştırma gemilerinin arasındaki boyut ve işlev farkları tüm gemilerin bir arada 

değerlendirilmesini zorlaştırmaktadır. Özellikle doğal kaynak aramaları yapmak üzere 
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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 sahibi kurumlar arasında gemi işletme farklılıklar göstermektedir. Kamu kurumları 

bağlı bulundukları bakanlıklar üzerinden gemilerini işletecek bütçeye sahiptirler. Bu bütçe ile 

gemilerinin bakım/onarım ve idamesi ile birlikte yakıt, sarf, teknik personel gibi sefer 

giderlerini de karşılamaktadırlar. 

Bunun yanında MTA ORUÇ REİS gibi çok büyük gemisi olan kurumların işletme sıkıntısı 

bütçe yetersizliğinden ziyade devlet kurumu olarak bütçenin kullanımındaki prosedürlerin 

uzun sürmesi olduğu ifade edilmektedir. 300 günden fazla denizde çalışan bir 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. 

Üniversitelerde ise T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı akademik araştırma 

gemilerinin büyük bakım onarımı için destek vermektedir. Ancak diğer kamu kurumlarının 

aksine 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 önünde ciddi bir engel oluşturmaktadır. 

Gemilerin ortak işletilmesi için 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 Genel Müdürlüğü gibi bir devlet 

kuruluşunun görevlendirilmesi 

Bu modellerden gemilerin 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 
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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. 
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3. Merkezi Bir Organizasyon  

Türkiye’deki deniz araştırmalarının “Türkiye Ulusal Deniz Araştırmaları Merkezi” (TUDAM) 

isimli tek bir merkezi yapıda birleştirilmesi uzun zamandır çeşitli düzeylerde tartışılmaktadır. 

Böyle bir yapının temel hedefi, kaynakların doğru kullanılarak ülkedeki deniz araştırmaları 

altyapısını güçlendirmek, geniş deniz yetki sahalarına sahip olan ülkemizin bilimsel deniz 

araştırma faaliyetlerini artırmak ve kalitesinin yükselmesini sağlamaktır. 

Böylesine önemli bir hedefe sahip bir yapının tüm faktörler göz önünde tutularak dikkatlice 

değerlendirilmesi gerekir. Kurulan yapının hedeflerinde başarısız olması durumunda, 

ülkemizde belli bir planlama ile oluşturulmuş mevcut yürüyen sisteminin de bozulmasına ve 

deniz bilimlerinde geri kalınmasına yol açacağı unutulmamalıdır.  

Bu faktörlerden en önemlisi böyle bir yapıda görev alacak personelin niteliğidir. Bu 

personelin deniz araştırmalarına hâkim ve bilimsel bir altyapısının olmasına dikkat 

edilmelidir. Böyle bir yapıyı istihdam alanı gibi düşünüp bilimsel araştırmacı kimliği olmayan 

kişilerden oluşturulması hem yapıyı hantallaştıracak hem de araştırmalarla ilgili mevcut 

sorunların katlanmasına yol açacaktır.  

Burada kritik olan ülkemizdeki bilimsel araştırmacı sayısıdır. Üniversitelerdeki araştırmacı 

sayısına bakıldığında bu kadar deniz yetki alanı olan ülkemizde olması gerekenden çok daha 

az araştırmacı vardır. Üniversitedeki araştırmacıların daha cazip koşullarda bu yapıya 

alınması, yeni araştırmacı yetiştirmesi beklenen üniversiteleri işlevsiz hale getirecektir. 

Diğer faktör, ülkemizdeki deniz araştırmalarının çok çeşitli olmasıdır. Bir tarafta üniversiteler 

akademik amaçlı çalışmalar yürütürken, diğer tarafta kamu kurumları kendi görevlerini yerine 

getirmek amaçlı çalışmalar yürütmektedir. Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı kurumlar daha 

çok yetiştiricilik ile balıkçılık faaliyetlerinin daha verimli hale getirilmesi ve yönetim planları 

oluşturulması üzerine çalışırken, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’na bağlı kurumlar denizlerde 

kirliliğin izlenmesi ve önlenmesi üzerine daha çok deniz izleme çalışmaları yürütmektedir. 

Bunların yanı sıra Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığı’na bağlı kurumlar deniz tabanının 

altındaki cansız kaynakların aranması faaliyetleri yürütmektedir. Bu kadar farklı konunun tek 

bir yapı altında yönetilmesi oldukça çok zordur. 
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Bir başka önemli faktör böyle bir yapının bütçesinin büyüklüğüdür. Orta büyüklükte bir 

araştırma gemisinin günlük masrafı 3000 – 5000 USD civarındadır. Daha büyük boyutlu 

sismik ve sondaj gemilerinin personel gideri ise bu rakamla kıyaslanmayacak kadar büyüktür. 

Türkiye’deki tüm araştırma gemilerinin bakım/onarım, yakıt, sarf ve diğer giderlerini 

düşününce bu yapının çok büyük bir bütçeye ihtiyacı olacaktır. 

Deniz araştırması yapan kurumların bu yapı içinde nasıl yer alacakları diğer önemli bir 

konudur. Üniversite ve diğer kamu kurumlarının, mevcut idari yapılanmanın dışına çıkarak, 

kendine bağlı olan deniz araştırma birimlerinin tüzel kişiliklerinden vazgeçip böyle bir 

yapının altına girmelerine izin vermeleri gerçekçi görülmemektedir. Benzer şekilde, deniz 

araştırma birimlerinin üniversite ve kamu kurumları bünyesinde kalması, ancak gemi ve ilgili 

personeli de bu yapının altına vermesi gerçekçi durmamaktadır. 

Araştırma yapmak, kamu görevlerini yerine getirmek, canlı/cansız kaynak araması yapmak, 

gemi işletmek gibi görevleri olan böyle bir yapının kurulması ve işletilmesi başlı başına 

büyük bir iştir.  

Böyle bir yapının dünyada benzer bir örneği yoktur. Fransa’daki IFREMER, 100 yıllık 

geçmişi olan bir balıkçılık enstitüsü ile ikinci dünya savaşı sonrası oşinografi çalışmaları için 

kurulan diğer büyük bir enstitünün birleşmesinden meydana gelmiştir. Araştırma konuları 

arasında hidrokarbon araması faaliyetleri yer almamaktadır. Yunanistan’daki Yunan Deniz 

Araştırmaları Merkezi’ de (Hellenic Marine Research Center – HCMR) köklü üç enstitünün 

birleşmesinden meydana gelmiştir. Almanya, İngiltere ve Amerika gibi ülkelerde ise kamu 

kurumları ve üniversitelerin birlikte çalışan ayrı koordinasyon yapıları vardır.  

Sonuç olarak, Türkiye’de deniz araştırmalarının desteklenmesi ve gemi işletmesindeki 

sıkıntıların giderilmesi gerekliliği vardır. Diğer yandan, bunların gerçekleşmesi gereken 

yapının her şeyi içine alan merkezi bir sistem olduğu konusunda bir fikir birliği yoktur. 

Mevcut işleyen yapıyı bozmadan daha basit yapılar tarafından desteklenecek ve böylece 

kurumlar arasında koordinasyon sıkıntıları giderebileceği düşünülmektedir.  

Bu kapsamda olabilecek olan merkezi yapı şekillenmesine yönelik model önerileri aşağıda 

verilmiştir. Bu modeller tek başına olabileceği gibi birkaç model aynı zamanda uygulanabilir. 
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3.1. Merkezi Yapı Model Önerileri 

3.1.1. Türkiye’deki deniz araştırmalarıyla ilişkili tüm kurumların tek bir çatı 

altına toplanması 

Bu modelde Türkiye’deki deniz araştırmaları yapan tüm kurumların mevzuat ve görevleri ile 

birlikte “Türkiye Ulusal Deniz Araştırmaları Merkezi” (TUDAM) isimli tek bir merkezi 

yapıda bir araya getirilmesi önerilmektedir. Bu modelde tüm kamu kurumlarına bağlı deniz 

araştırması yapan kurumların, üniversitelere bağlı deniz bilimleri enstitülerinin ve 

fakültelerdeki araştırma gruplarının bu yapı içinde yer alacakları varsayılmaktadır.  

Model içerisinde bir merkezi organizasyon ve yönetim kurulu olacaktır. Yönetim Kurulu 

ilgili bakanlık temsilcileri, yapıya dahil olan kurum temsilcileri, üniversite yetkililerinden 

oluşmalıdır.  

Bu kurumun kendi bütçesi olduğu varsayılmaktadır. Bütçe tüm araştırma gemilerini işletmek, 

deniz bilimleri laboratuvarını işletmek, AR-GE laboratuvarlarını işletmek, büyük cihaz 

parkını işletmek ve yeni büyük cihazlar almak, Araştırmalar Birimi’nin yürüteceği seferleri 

gerçekleştirmek ve merkezi yapının idari giderleri için kullanılacaktır.  

Ulusal kaynaklarla toplanacak deniz araştırma verilerinin, kullanım haklı saklı tutulmak üzere 

bu yapı altında oluşturulacak bir birimde tutulabilir.  

Yapı altında Türkiye’deki tüm araştırma gemileri olacağından bir gemi işletme birimi 

olacaktır. Gemi İşletme Birimi, yapı altında oluşacak ortak havuzdaki gemilerin 

işletilmesinden sorumludur. Birim, gemilerin bakım/onarım işlerinin, havuzlama 

dönemlerinde geminin enspektörlerce incelenip ona göre tersane bütçesi belirleyip, 

havuzlama işlerinin yerine getirilmesinden sorumludur. 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 Büyük Cihaz Parkı’ndan cihazların gemiler arasında 

transferini sağlar. Gemi İşletme Birimi’nin görevleri için dışardan bir şirketten de hizmet 

alınabilir. 

Büyük Cihaz Parkı her gemide olması gerekmeyen büyük ve maliyetli cihazların (AUV, 

ROV, 2D Çok Kanallı Sismik Sistem, vb.) bulunduğu bir cihaz deposudur. Bu cihaz 
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deposunda bulunan cihazlar proje ve sefer içeriğine göre uygun gemiye transfer ve monte 

edilerek kullanıma hazır hale getirilecektir. Her gemide olması gereken CTD ve benzeri temel 

donanımlar bu parkın içinde yer almayacaktır. 

Araştırmalar Birimi, kamu kurumlarından devraldığı görevleri yerine getirmek için 

araştırma seferleri düzenlemek, talepler doğrultusunda Gemi Sefer Takvimi Belirleme 

Komisyonu tarafından takvimi belirlenen araştırma seferlerini düzenlemekle yükümlüdür. 

Deniz Bilimleri Laboratuvar Birimi deniz bilimlerinde ihtiyaç duyulan analiz cihazlarının 

yer aldığı bir merkezi laboratuvar olacaktır. Araştırma seferlerinden ve üniversitelerden 

gelecek örneklerin analizini yapacaktır.  

AR-GE Birimi ileri teknoloji deniz cihazlarının geliştirilmesinden ve idame ettirilmesinden 

sorumludur. Denizlerde sürekli ve kesintisiz ölçüm yapmak için sensörler tasarlanmak, 

yerleşik şamandıra sistemlerinin tasarlanmak, otonom sistemler ve benzeri ölçüm cihazlar 

tasarlanmak ve bunlardan elde edilen verinin araştırmacılara ulaşmasını sağlamak ile 

yükümlüdür.  

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’dan 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. Deniz araştırmalarına ayrılan proje kaynağına yapılan proje 

başvurularını değerlendirir. Ayrıca Bilimsel Değerlendirme Komitesi ülke bilimsel deniz 

vizyonunun oluşturulmasına ve ulusal stratejiler geliştirilmesine yardımcı olur.  

Gemi Sefer Takvimi Belirleme Komisyonu ise Bilimsel Değerlendirme Komitesi’nin 

yaptığı değerlendirmeler doğrultusunda Merkezi Organizasyon’dan gelen gemi zamanı 

taleplerine ve gemilerin ortak kullanım içinde kurumların ihtiyacına göre sefer takviminin 

düzenlenmesini sağlar. 
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Şekil 2. Tüm Kurumların Merkezi Bir Yapı Altında Toplanması 

Potansiyel Kazançlar ve Zorluklar 

 Bu tür merkezi bir yapı kaynakların daha verimli kullanılmasına yardımcı olacaktır. 

Ortak kullanılacak AUV, ROV gibi büyük cihazların temin edilmesi ve gemilerden 

gemilere aktarılarak kullanılması kaynak israfını önleyecektir. Gemilerin teknik 

işletmesinin tek bir elde toplanması işletme kolaylığı sağlayacak, gemici ve teknik 

personel eksikliği hissedilmeyecektir. Ancak coğrafi olarak çok geniş deniz alanlarına 

sahip olunması araştırma gemilerinin tek bir merkezden yönetilmesini zorlaştıracaktır. 

Özellikle aylık ve daha yüksek çözünürlükte düzenli zaman serisi çalışmalarında 

gemilerin zaman serisinin yapıldığı bölgede olması gerekliliği vardır. Gemilerin her ay 

merkezi bir yerden çalışma sahasına gelip gitmesi boşa yakıt harcanmasına yol açacaktır. 

 Deniz Bilimleri Laboratuvar Birimi deniz araştırmalarında herkesin kullanabileceği bir 

laboratuvarı işletecektir. Büyük ve pahalı analiz cihazlarının olması bir avantaj olarak 

görülse de üniversiteler araştırma programlarını ve buna bağlı yapılacak analizlerinin 

planlanmasında tamamıyla karşı tarafa bağımlı hareket etmek durumunda kalacaklardır. 

Bu durum araştırmacı kimliklerini ikinci plana atarak, onları hizmet alımı yapan taraf 

yapacaktır. Bunun yanı sıra, üniversitelerde araştırmalar kapsamında yürütülen 
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yer alacak kurumlar
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laboratuvar çalışmalarının öğrenci yetiştirmeye katkısı gözardı edilemeyeceğinden 

akademisyen-öğrenci arasındaki uzmanlık ve tecrübe aktarımı da kaçınılmaz olarak 

sekteye uğrayacaktır. Yapılacak araştırma seferlerinde alacakları örneklerin analizlerinin 

programlamasında yine mevcut birimin vermiş olduğu programa uymak durumunda 

kalacaklar ve eğer kullanılması planlanan cihaz halihazırda yoğunsa analiz süreleri 

uzayacaktır. Ayrıca üniversitelerde temel laboratuvar cihazlarının olmaması eğitimi 

aksatacak, yeni araştırmacıların yetişmesinin önüne engel olacaktır.  

 Deniz araştırmaları için bir kaynak olması deniz araştırma projelerinin artmasını 

sağlayacaktır. Ancak deniz araştırmalarına ayrılan bu bütçenin hangi kaynaktan geleceği 

önceden belirlenmelidir. Bu bütçenin nasıl dağıtılacağı, hangi alanlara öncelik verileceği 

gibi konuların Bilimsel Değerlendirme Komitesi tarafından değerlendirilmesi gerekir.  

 Bu merkezin özerk bir yapı olması halinde personelin alacağı ücretlerin yüksek olması 

birçok araştırmacı için burada çalışmayı cazip hale getirecektir. Bu üniversitelerin eğitim 

ve yeni araştırmacı yetiştirme gücünü zayıflatacaktır. Zaman içinde üniversitelerin 

zayıflaması ve yeni araştırmacı yetişmemesi ülkenin deniz araştırmalarını zayıflatacaktır.  

 Deniz araştırmalarının bilimsel olabilmesi için yapılan araştırmaların ve elde edilen 

sonuçların yüksek kalite dergilerde yayınlanması en önemli göstergedir. Ancak akademik 

olmayan bir yapının bilimsel yayınlar yapması gerçekçi değildir.  

 Bu yapının istihdam alanı olarak görülüp niteliksiz araştırmacılarla doldurulması ciddi bir 

risktir. Vizyoner genç araştırmacıların olmaması, buna karşın niteliksiz kişilerin artması 

bir süre sonra bu yapıyı hantallaştıracaktır. 

 Üniversiteler kendi aralarında iş birliği ve rekabeti bilimselliğin yükselmesi için 

kullanırlar. Ancak böyle bir merkezileşme üniversiteler arasındaki bilimsel iş birliğini ve 

hatta rekabeti de sekteye uğratacaktır.  

 

3.1.2. Türkiye’deki tüm gemi sahibi kurumların tek bir çatı altına toplanması 

Bu model gemi sahibi kurumların, ya da deniz saha çalışması yapan kurumların sadece ortak 

gemi işletmesi için önerilmiş bir modeldir. Bu modelde kurumlar kendi görev ve 

sorumluluklarını yerine getirecek, ancak gemilerin işletilmesi için merkezi bir yapı olacaktır. 
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Bu modelde önerilen gemi işletme yapısı kurumların talebi üzerine iki farklı şekilde 

işleyebilir. Birincisinde, kurumlar gemilerini bu yapının kontrolüne verirler, yapı geminin 

işletmesini yapar ve tüm giderleri karşılar. Kurum gemi zamanı talebinde bulunduğu zaman 

yakıt, kumanya, sarf ve diğer giderleri karşılamak için yapıya günlük kira öder. Sefer 

takvimlerini kurumlar Merkezi Yapı ile birlikte belirler. Merkezi Yapı takvim dışında kalan 

günleri gemisi olmayan diğer kurumlardan gelen gemi zamanı taleplerini karşılamak için 

kullanır. Yapılan anlaşmada kurumlar seferler için ödenen kiranın miktarının azaltılması için 

Merkezi Yapı’nın gemiyi sefer takvimi dışında dışardaki başka kurumlara/özel sektöre 

kiralamasına izin verebilir. Bu modelde bir sonraki yılın sefer planının önceden belirli olması 

gerekir. Kurumla Merkezi Yapı arasında yapılan anlaşma 2 yılda bir yenilenir. 

Diğer seçenekte ise, yapı sadece geminin bakım/onarım ve havuzlama işletmesini yapar. 

Kurumlar gemiyi kendileri işletirler. Yakıt, kumanya, sarf ve diğer giderleri kurumlar kendi 

bütçelerinden karşılarlar. Yapı gerektiğinde kendi gemisini işleten kurumlara seferler için 

gemici personel katkısında bulunabilir. Bunun karşılığında kurumlar geminin belirlenecek 

gün sayısı kadar kullanımını merkezi yapıya bırakırlar. Merkezi Yapı bu günleri gemisi 

olmayan diğer kurumlardan gelen gemi zamanı taleplerini karşılamak için kullanır. Bu 

yöntemde Merkezi Yapı bu kurumların gemilerini kiralayamaz. 

Her iki durumda da, diğer kamu kurumlarında ve üniversitelerde ki gemilerin teknik işletim 

sıkıntıları giderilebilir. Kurumlara ayrı ayrı bütçe dağıtılması yerine tek bir yere kaynak 

aktarılır. 

Model içerisinde bir merkezi organizasyon ve yönetim kurulu olacaktır. Yönetim Kurulu 

ilgili bakanlık temsilcileri, yapıya dahil olan kurum temsilcileri ve üniversite yetkililerinden 

oluşmalıdır.  

Bu yapı aynı zamanda Büyük Cihaz Parkı’nı işletebilir. Büyük Cihaz Parkı her gemide 

olması gerekmeyen büyük ve maliyetli cihazların (AUV, ROV, 2D Çok Kanallı Sismik 

Sistem, vb.) bulunduğu bir cihaz deposudur. Bu cihaz deposunda bulunan cihazlar proje ve 

sefer içeriğine göre uygun gemiye transfer ve monte edilerek kullanıma hazır hale 

getirilecektir. Her gemide olması gereken CTD ve benzeri temel donanımlar bu parkın içinde 

yer almayacaktır. 
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Gemi İşletme Birimi yapını sorumlu olduğu gemilerin işletilmesinden sorumludur. Birim 

Her iki gruptaki gemilerin bakım/onarım işlerinin, havuzlama dönemlerinde geminin 

enspektörlerce incelenip ona göre tersane bütçesi belirleyip havuzlama işlerinin yerine 

getirilmesinden sorumludur. Ayrıca tümüyle yapı içinde işletilen gemilere gemici personel ve 

teknik personel desteği sağlanma işlerini yerine getirmekle yükümlü olur. Gemi İşletme 

Birimi Büyük Cihaz Parkı’ndan cihazların gemiler arasında transferini sağlar. Gemi İşletme 

Birimi’nin görevleri dışardan bir şirketten de hizmet alınabilir. 

Gemi Zamanı Talep Formu ile merkezi yapı dışardan gemi zamanı için gelen taleplere 

uygun gemileri belirleyip kurumların bilgilendirir, kurumların takvimine göre gemi zamanı 

talebinin değerlendirilmesine yardımcı olur. 

 

Şekil 3. Tüm araştırma gemilerini işletme yapısı 

Gemilerinin tüm işletmesini bu Merkezi Yapı altına veren kurumlar, Merkezi Yapı’nın gelen 

gemi zamanı taleplerine zamanında değerlendirebilmesi için kurum sefer takvimini yıllık 

olarak belirleyip bildirmesi gerekir. Ancak takvimin önceden öngörülebilmesi 

üniversitelerdeki kaynak sıkıntıları dolayısıyla uygulaması çok zordur.  
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Gemilerinin tüm işletmesini bu Merkezi Yapı altına verip geminin kiralanma yoluyla 

kullanılması yakıt, kumanya, sarf ve diğer giderlerini birçok projeden birleştiren üniversiteler 

için zorlayıcı olabilir.  

Bu model üniversite ve diğer kamu kurumlarının özellikle teknik işletme sıkıntıları giderecek 

bir modeldir. İki farklı şekilde çalışabilmesi, isteyen kurumların kendi gemilerini bilimsel 

olarak işletebilmeleri, özellikle bilimsel araştırma ve eğitim faaliyetlerini sürdüren 

üniversitelerin tercih edebilecekleri bir yöntem olarak durmaktadır. Ancak deniz araştırma 

gün sayısı az olan üniversite ve diğer kamu kurumları gemilerin tümüyle işletilmesini bu 

yapının altına vermek isteyebilirler.  

MTA ve TPAO’nun sahip olduğu sismik ve sondaj gemilerinin işletme bütçelerinin diğer 

gemilere kıyasla çok yüksek olması, bu model önerisinde bütçesel ve uygulama anlamında 

büyük dengesizlikler yaratacaktır. Yaptıkları çok özel işler, dev bütçeleri ve bilimsel 

araştırmalarda kullanılmadıkları için bu gemilerin ayrıca değerlendirilmesinin faydalı olacağı 

değerlendirilmektedir. 

3.1.1 ve 3.1.2’de verilen modeller kurumları bir araya getirmeyi hedeflemektedir.  Kurumlar 

mevcut personelleri ile geleceğinden ilk aşamada kurumların toplam mevcut personeli kadar 

bir personele ihtiyaç olacak, yeni istihdama gerek duyulmayacaktır. Sadece yönetici ve 

sekretarya için uzmanlık gerektirmeyen az sayıda kişi istihdam edilebilir. Ancak kurulum 

aşaması bittikten, kurum araştırmalara başladıktan sonra yeni uzmanlık alanlarına göre sonra 

istihdam düşünülebilir. Bu da mevcut kurumların şu anki ihtiyacından daha fazla 

olmayacaktır. 

3.1.3. Kurul’un Koordinasyon Görevi 

Bu proje kapsamında önerilen bu modelde, yeni yayınlanan Seyir, Hidrografi ve Oşinografi 

Hizmetleri Yönetmeliği (7/11/2019 tarih ve 30941 sayılı Resmi Gazete)  içinde yer alan 

KURUL’un görevini aktif olarak icra etmesi önerilmektedir.  

Kasım 2019 yılında yayınlanan Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Yönetmeliği 

kapsamında oluşturulan Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plan ve Koordinasyon 

Kurulu (KURUL) Türkiye’deki denizle ilgili araştırma yapan bakanlık, üniversite, resmi ve 
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özel kurum ve kuruluşların en üst yöneticisinin veya yetkilendirdiği yöneticinin belirleyeceği 

yetkili temsilcilerden oluşmaktadır. 

Kurul faaliyetlerini Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığı bünyesinde 

teşkil ettirilen Kurul Genel Sekreterliği yürütür. 

KURUL bünyesinde Türkiye Ulusal Deniz Araştırma Strateji Belgesi  (TUDAS) ile Ulusal 

Deniz Araştırma Programının (UDAP) hazırlanması, Cumhurbaşkanı onayına sunulacak 

kararlar hakkında teknik çalışmaların yapılması, alınan diğer kararların yıl içerisinde icrasının 

takibine yönelik gerekli işlerin yürütülmesi ve koordinasyonu sağlamak amacıyla Kurul İcra 

ve Yönlendirme Komitesi (KİYK) oluşturulur.  

Yönetmelikte KURUL görev ve sorumlulukları şu şekildedir: 

 4 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 394’üncü maddesinde belirtilen seyir, 

hidrografi ve oşinografi işleri ile resmi ve özel kurumların bunlara yönelik istemlerini 

tespit etmek, 

 TUDAS’ı, 5 senelik uygulama eylem planı ile birlikte hazırlamak ve uygulanması için 

Komutanlık ve Bakanlık vasıtasıyla Cumhurbaşkanı onayına sunmak, 

 Hidrografi, oşinografi, deniz jeolojisi ve jeofiziği alanlarında icra edilecek bilimsel 

araştırma projeleri için ulusal deniz araştırma önceliklerini belirlemek ve bu çerçevede 

UDAP’ı hazırlamak ve uygulanmak üzere Komutanlık ve Bakanlık vasıtasıyla 

Cumhurbaşkanı onayına sunmak, 

 Ülkemizin deniz yetki ve ilgili alanlarında toplanan hidrografik, oşinografik, deniz 

jeofiziği ve jeolojisi veri, bilgi, ürün ve deniz haritalarının (seyir maksatlı hazırlanan 

hariç) gizlilik derecelerinin belirlenmesine yönelik kuralları ilgili mevzuat hükümlerine 

uygun olarak belirlemek ve Komutanlık ve Bakanlık vasıtasıyla Cumhurbaşkanı onayına 

sunmakla, Kurul faaliyetlerine yönelik detaylı bütçe planlamasını Kurul kararı olarak 

Komutanlık ve Bakanlık vasıtasıyla Cumhurbaşkanı onayına sunulmak üzere hazırlamak, 

 Ulusal imkanlar ile icra edilen bilimsel hidrografik, oşinografik, deniz jeofiziği ve 

jeolojisi araştırmalarını koordine etmek, mükerrer çalışmaların engellenmesi için gerekli 

tavsiyede bulunmak, 
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 Seyir, hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi alanlarında ulusal alt yapı imkân 

ve kabiliyetlerin envanter bilgilerini derlemek ve güncel tutulması için gerekli 

düzenlemeler ile modernizasyona yönelik yönlendirmeler yapmak, 

 Ulusal araştırma gemilerinin, maliyeti etkin bir şekilde işletilmesine yönelik modeller 

geliştirmek, uygulanmasında ve işletilmesinde karşılaşılan sorunların giderilmesine 

yönelik çözümler üretmek, 

 Bilimsel hidrografi, oşinografi, deniz jeofiziği ve jeolojisi alanlarında uluslararası proje 

çağrılarına, ilgili bakanlık, üniversite, resmi ve özel kurum ve kuruluşlar ile koordineli 

olarak teklif verilmesi ve bu yönde ülkemizin daha fazla proje alabilmesi için iş birliğini 

artırmaya yönelik girişimlerde bulunmak, 

 Denizlerde ve gemi seyrine elverişli sularda seyir emniyeti hizmetlerine yönelik icra 

edilen faaliyetlerde koordinasyonu sağlamak, 

 KİYK görevleri, çalışma usul ve esasları ile KİYK Sekreterinin görevlerini belirlemek ve 

karar olarak yayımlamak, her sene olağan toplantıda bunları gözden geçirerek gerekli 

düzenlemeleri yapmak. 

Bunların yanı sıra, KURUL’un sayılan görev ve sorumlulukları arasında bilimsel hidrografik, 

oşinografik, deniz jeofiziği ve jeolojisi araştırmalarını koordine etmek, Ulusal araştırma 

gemilerinin, maliyeti etkin bir şekilde işletilmesine yönelik modeller geliştirmek, 

uygulanmasında ve işletilmesinde karşılaşılan sorunların giderilmesine yönelik çözümler 

üretmek gibi aslında bu projede analizi istenen maddeler de yer almaktadır. 

Yeni yönetmelikte KURUL faaliyetlerini yürütecek olan KİYK’in yapısının değiştiği ve 

etkisinin arttığı anlaşılmaktadır. Bu sayede KURUL’un, KİYK aracılığı ile yukarıda sayılan 

görev ve sorumlukları yerine getirmesi, deniz araştırmalarında yaşanan sıkıntıların merkezi 

bir yapı yerine bir koordinasyon yapısı ile aşılabileceğini göstermektedir. 

Bunun için KİYK üyelerinin nasıl ve hangi kurumlardan seçileceği çok önemlidir. 

Yönetmelikte KURUL Genel Sekreteri’nin KİYK’in doğal üyesi olduğu ve KİYK üye 

sayısının KURUL Genel Sekreteri ile birlikte en fazla 11 olabileceği, diğer KİYK üyelerinin 

Kurul tarafından yapılacak oylama ile en fazla iki seneliğine seçileceği belirtilmektedir.  

Bu önerilen modelde izlenen bazı potansiyel zorluklar vardır. 
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 Yönetmelikte KİYK’in görev ve sorumlulukları arasında bilimsel araştırmalardan, 

mevzuat takibine, seyir emniyeti koordinasyonundan ulusal deniz araştırma stratejisinin 

belirlenmesi kadar çok kapsamlı ve ciddi bir sorumluluk yükleyen çeşitli konulardan 

oluşmaktadır. 11 kişiden oluşan bu komitenin bunların hepsini yerine getirmesi için farklı 

alan ve kurumlardan kişilerden oluşması gerekir. 

 KURUL toplantılarında kurumların yetkili kişilerce temsil edilmemesi karar alınması 

sürecini çıkmaza sokmaktadır. Çıkan tavsiye kararları çok geniş anlamlar içermek 

durumunda kalmaktadır. 

 KURUL’un yaptırım gücünün çok net olmaması, alınan kararlara kurumların uymasının 

sağlanamaması sonucunu doğuracaktır.  

KURUL’un işleyişinde bazı değişikliklere gidilmesi bu sorunların aşılmasına yardımcı 

olabilir. Örneğin KURUL’un ilgili bir bakanlık altında bir genel müdürlük ya da daire 

başkanlığına bağlanması, bu şekilde bakanlığın koordinasyon görevini alması düşünülebilir.  

KURUL’un Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ya da Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı altında bir 

otoriteye bağlanması KURUL’a bütçe aktarılmasını da mümkün kılacaktır. Böylece, bu 

otorite aracılığı ile gemi işletmek için kurulacak bir modele kaynak sağlanabilir.  

Aynı şekilde bu otorite aracılığı ile bilim insanlarından oluşacak bir Bilimsel Değerlendirme 

Komisyonu kurularak, ulusal deniz araştırma programı oluşturulup Cumhurbaşkanlığı’nın 

onayına sunulabilir.  

Bu bakanlığa bağlı otorite kurumlarla birebir görüşerek ihtiyaçların belirlenmesi, buna göre 

bir sonraki yıl yatırım programına bütçe ekletilmesine yardımcı olabilir.  

Şu an mevcut olan düzen için tasarlanan bu modelde (Şekil 4) KURUL değişik konularda 

kurumlar arası koordinasyonu sağlayacak şekilde koordinasyon grupları oluşturur. Bu 

gruplarda yer alan kurum temsilcileri KİYK’in yönlendirmesine uygun olarak mevcut 

imkanların ortak kullanımı için koordinasyon görevlerini icra ederler.  
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Şekil 4. KURUL’un Koordinasyon Görevini Yürütmesi Modeli 

3.1.4. Üniversiteler Arası Akademik Bir Konsorsiyum 

Bu önerilen model yeni araştırmacı yetiştirmek ve ortak faaliyetlerde bulunmak için Enstitü 

ve Fakülteler arası akademik bir konsorsiyum kurulmasını içermektedir.  

Bu konsorsiyum içinde ilk aşama olarak Enstitü ve Fakültelerin yönetimlerinin bir araya 

gelerek bir çalışma komitesi kurması ve bu çalışma komitesini desteklemek ve denetlemek 

için çeşitli uzmanlık dallarında yerli ve yabancı bilim insanlarından oluşan bir Bilimsel 

Danışma Kurulu’nun kurulması olacaktır. 

Çalışma Komitesi kendi içinde “yeni araştırmacı yetiştirme programı”, “deniz araştırmaları 

vizyonu”, “bilimsel işbirliği”, “deniz seferlerinde işbirliği”, “kaynakların verimli kullanılması 

işbirliği”, “ortak proje geliştirme” gibi alt alanlara ayrılır, sonrasında bunlarla ilgili mevcut 

olanak, program, yöntem ve kaynakları tespit edip  taslak bir yol haritası hazırlayarak 

Bilimsel Danışma Kurulu ile paylaşır. Bilimsel Danışma Kurulu’nun tavsiyeleri ile yol 

haritaları son şeklini alır. 

İkinci aşamada, Enstitü ve Fakültelerin yönetimleri tekrar bir araya gelerek bu yol 

haritalarının uygulanabilmesi için bir Bilimsel Koordinasyonu Birimi kurar. Bilimsel 

Koordinasyon Birimi içinde tüm enstitü ve fakülteler temsil edilir.  
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Bilimsel Koordinasyon Birimi altında oluşturulacak olan alt birimler, yukarıda sayılan alt 

alanlarda üniversiteler arası koordinasyonun nasıl sağlanacağı konusunda çalışmalar yapıp 

bunlar için uygulanabilir yöntemler oluştururlar (internet sayfası, çalıştay, toplantı, ortak 

sefer, vs). Bu çalışmalar ile ilgili her iki ayda bir Bilimsel Danışma Kurulu’nun tavsiyelerini 

alırlar.Her altı ayda bir Bilimsel Koordinasyon Birimi, Bilimsel Danışma Kurulu, Enstitü ve 

Fakültelerin yönetimleri ile bir araya gelerek gelişmeleri rapor eder. Bilimsel Danışma Kurulu 

ile Enstitü ve Fakültelerin yönetimlerinin görüşleri doğrultusunda yeni alt alanlar 

belirlenebilir, Bilimsel Koordinasyon Birimi ve alt birimlerindeki araştırmacıları 

değiştirilebilir.  

 

Şekil 5. Üniversiteler arası işbşirliğini sağlayacak Bilimsel Koordinasyon Birimi 

Bu konsorsiyum güçlendirilirse, ileride bu yapıda bir TUDAM gerekli gerekli görüldüğü 

taktirde onun iskeletini oluşturabilir. 

3.1.5. DEKOSİM Ulusal Araştırma Altyapısı (6550) 

Orta Doğu Teknik Üniversitesi Deniz Bilimleri Enstitüsü bünyesinde kurulan “Deniz 

Ekosistem ve İklim Araştırmaları Merkezi – DEKOSİM” oşinografik çalışmalarda son 
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dönemde Türkiye’de T.C. Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Dairesi tarafından desteklenen 

tek altyapıdır.  

6550 sayılı “Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun”da, “Araştırma altyapısı” 

terimi genel olarak bilim topluluklarının faaliyet alanlarındaki ileri düzey çalışmaları için 

kullandıkları makine-teçhizat ve bunların içinde bulunduğu binalar için kullanılmaktadır. Bu 

tanım makine ve cihazların yanı sıra bilgi ve iletişim teknolojisi imkânlarını ve araştırmacılar, 

teknisyenler, çalışma usulleri gibi bilgi temelli sermayeyi de kapsamaktadır. Büyük ölçekli 

araştırma birimleri (teleskoplar, parçacık hızlandırıcılar, araştırma gemileri gibi) yanında 

fiziksel olarak değişik yerlerde kurulan ve/veya sanal bir yapıya sahip araştırma imkânları da 

(yüksek başarımlı hesaplama ve bilgi ağları gibi) araştırma altyapıları kapsamında 

değerlendirilmektedir. 

6550 sayılı Kanunla, araştırma altyapıları kendi bütçesi ve kurumsal yönetim anlayışına sahip 

personelini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edebilen yapılar olarak 

düzenlenmiştir. 

DEKOSİM, oturmuş laboratuvar düzeni, tüm denizlerde araştırma yapabilme kabiliyeti, 

yüksek etkili dergilerde yılda 15’den fazla yayın yapabilme, Avrupa Birliği’nde bakanlar 

düzeyinde bölgesel altyapı olarak tanınmış olmasından dolayı 6550 Araştırma Altyapısı olma 

kriterlerine uyum sağlamaktadır.  

DEKOSİM’in “Araştırma Altyapısı” olup tüzel bir kişilik kazanması durumunda özel sektör 

ve ilgili kamu kurumlarıyla iş birliği yapabilecek, sürdürülebilir finansman ve personel 

istihdamı sağlayabilecek ve tüm deniz araştırmacılarına hizmet verebilecek şekilde kendi 

yönetimi olan açık bir yapıya dönüşecektir. DEKOSİM 6550 sayılı Kanun ile merkez özelliği 

kazanacağından, kanun gereği yönetim mekanizması ve denetim mekanizmalarının en baştan 

tasarlanmasına ve düşünülmesine gerek kalmayacaktır. Kanun gereği devletin ilgili 

kurumlarınca denetlenecek ve faaliyetleri değerlendirilecektir. 

Halihazırda bu kanun kapsamında tüzel kişilik kazanan merkezler, düzenli olarak 

performansa dayalı izleme ve değerlendirme sistemi ile her yıl performansları izlenmekte ve 

yapılan değerlendirmelere göre yıllık ödenek alma durumları belirlenmektedir. Ayrıca 

yeterlilik kararı verilmiş altyapılar için yeterlilik süresi 5 yıldır. Bu kanunun amacı altyapıları 

üniversitelerden koparmak değil, aksine araştırmacı insan gücünün büyük kısmını barındıran 
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üniversitelerin araştırma altyapıları ile yakın işbirliği içerisinde olarak birlikte çalışması ve 

etkin ve öncü araştırma faaliyetlerinin gerçekleştirilmesidir. Asıl hedeflenen, bağımsız bütçesi 

olan, performansa dayalı denetime tabi tutulan, nitelikli insan kaynağına sahip kurumsal 

yapıların oluşturulmasıdır. 

Proje kapsamında toplanan verilerle yapılan analizler göstermiştir ki, deniz bilimleri 

araştırmaları için nitelikli insan gücü yetiştirilmesine olan ihtiyaç en öncelikli durumdur. 

Burada da görev, tüm kurumlar içinde üniversitelere düşmektedir. Laboratuvar altyapısına 

yönelik değerlendirmeler ise, diğer kamu kurumlarının ve özel şirketlerin ilişkili 

Bakanlıklarca ve ticari yapıları gereği kendilerince bir vizyon ve misyon doğrultusunda 

çalışmalar yürüttüğünü göstermiştir. Üniversiteler ise; fakültelerin özellikle lisans düzeyinde 

eğitimde önemli rol oynadığı ve altyapılarının eğitime yönelik geliştirildiği, bunun yanı sıra 

deniz bilimleri enstitülerinin ise araştırmaya yönelik altyapılarını oluşturmaya çalıştıkları 

ortaya çıkmıştır.  

DEKOSİM’in “Araştırma Altyapısı” olup tüzel bir kişilik kazanması ile Türkiye’de bilimsel 

deniz araştırmalarına destek verecek bir yapı haline dönüşecektir. DEKOSİM; deniz, atmosfer 

ve ekosistem bilimlerinde uzmanlık ve bilgi birikiminin artırılması, fiziksel ve biyokimyasal 

süreçleri çözümleyen iklim modelleri ve öngörü sistemlerinin oluşturulması, var olan 

modellerde iş birliğine gidilmesi ve bütünleştirilmiş gözlem sistemlerinin yaygınlaştırılarak 

iklim değişikliğine bağlı değişimlerin gözlemlenebileceği uzun süreli zaman serilerinin 

çalışmalarını hedeflemektedir. DEKOSİM’in nihai hedefleri arasında tüm ulusal denizler için 

bütünleşik model sistemlerinin geliştirilmesi vardır. Bu kapsamda Meteoroloji Genel 

Müdürlüğü (MGM) ile işbirliği içinde bu modeller operasyonel olarak işletilip gerekli 

servisler sağlanabilir. MGM tarafından yapılan oşinografik gözlem ve modelleme çalışmaları 

bu konuda başarılı bir örnek olarak görülebilir. Ancak benzer şekilde dalga, rüzgâr gibi 

modeller çapraz değerlendirme için paralel çalıştırılabileceği gibi çevresel, kirleticiler ve 

biyolojik parametreler MGM’nin ilgi sahasının dışında olduğu için DEKOSİM tarafından 

çalıştırılabilir. 

DEKOSIM Araştırma Altyapısı'nın ilgili kanunla belirlenecek ulusal paydaşlardan oluşan bir 

yönetim yapısı olacak ve araştırma altyapı unsurları ulusal kullanıma açık olacaktır (Şekil 6).   

Bu model, aynı zamanda tek merkezde toplanmış (fiziksel olarak da) bir yapının 

dezavantajlarını ortadan kaldıracaktır. Zira DEKOSİM hem Enstitüler ve diğer kurumlara 
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koordinasyon ve destek hizmeti verecek, hem de oralarda mevcutta var olan ve ileride 

edinilecek olan altyapı unsurlarını bir ulusal 'dağıtılmış altyapı' (distributed infrastructure) 

şeklinde koordine edebilecektir.  Kanunla bütçesel anlamda da rahatlayacak olan DEKOSIM; 

mevcuttaki yenilikçi oşinografi araştırma faaliyetlerini desteklemeye devam edecek, aynı 

zamanda alınacak ek personel ile ulusal düzlemde destek görevini yerine getirecektir. Bu 

kapsamda Deniz Temel Bilimleri alanında uzun dönemli araştırma programının amaç ve 

hedeflerin belirlenmesi, kriterlerini oluşturulmasında ve eylem planlarının oluşturulmasında 

DEKOSİM stratejik planlama ekibi aktif rol üstlenebilir. Böylece DEKOSİM ulusal ve 

uluslararası araştırma ağlarıyla bütünleşerek, ülkemizde deniz araştırmalarında bilimsel 

gelişme ve koordinasyonu sağlayan bir “Bilimsel Deniz Bilimleri Konsorsiyumu”’na 

dönüşebilir.  

 

 

Şekil 6. Bilimsel Deniz Bilimleri Konsorsiyumu 

3.2. Mevzuat  

3.1.1 ve 3.1.2’de önerilen modeller kamu tüzel kişiliğine sahip bir yapı kurulmasını 

önermektedir. Bu yapı, Anayasa’nın Madde 123/3 : “Kamu tüzel kişiliği, kanunla veya 

Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle kurulur.” maddesi uyarınca kurulabilir. Dayandığı kanuna 

veya kararnameye göre bu yapılar kendi mevzuatını belirleyebilir. Kanun veya kararnameler 

de belirlenen genel esaslar doğrultusunda hukukçulara danışılarak kanun veya kararname ile 

ters düşmeyen yönetmelikler hazırlanır. 

Konsorsiyum Üyeleri

Bilimsel Deniz Bilimleri Konsorsiyumu

DEKOSİM Araştırma Altyapısı

Merkezi Bütçe Kaynağı

Deniz Bilimleri
Enstitüleri

Su Ürünleri Fakülteleri
Deniz Bilimleri 

Fakülteleri

Gemi İşletme 
Koordinasyon

Birimi

Bilimsel Değerlendirme
Komitesi

Ortak 
Araştırmalar 

Koordinasyon 

Birimi

Laboratuvar 
Koordinasyon 

Birimi

AR-GE 
Koordinasyon 

Birimi
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3.1.3’de verilen modelde KURUL’un dayandığı bir kanun ve yönetmelik olduğundan ayrı bir 

mevzuata ihtiyacı olmayacaktır.  

3.1.4’de verilen model üniversiteler arası akademik bir koordinasyon olacağından, parçası 

oldukları üniversitelerin ve yükseköğretim kurumunun kanun ve mevzuatlarına dayalı bir yapı 

olacaktır.  

3.1.5’de verilen modelde ise kurulması önerilen araştırma alyapısı 6550 sayılı Kanunla 

düzenlenecektir. Bu kanunla araştırma altyapıları kendi bütçesi ve kurumsal yönetim 

anlayışına sahip personelini 4857 sayılı İş Kanunu hükümlerine göre istihdam edebilen 

yapılar olarak düzenlenmiştir. 

Bu modellerin hayata geçmesi durumunda oluşacak yapıların görev ve sorumlulukları 

belirlemek üzere Mevzuat’ın oluşturulması gereklidir. Her bir modelin farklı mevzuatı 

olacaktır. Yapı oluşturulmadan önce, yapıyı oluşturan siyasi otorite ihtiyaç duyulacak 

alanlarda Mevzuat çalışma komisyonları oluşturacaktır. Deniz araştırmaları çok disiplinli 

olduğundan dolayı bu komisyonun Bakanlıklar, Bakanlıklara bağlı deniz araştırmaları ile 

ilgili kurumları, üniversiteler, üniversitelere ait deniz bilimleri ile ilgili fakülte ve enstitüler ve 

diğer ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri ve uzmanlar ile sekretarya işlerini takip edecek 

üyeden meydana gelir. Komisyona katılacak üyeler ilgili siyasi otorite tarafından belirlenir. 

Komisyon gerektiğinde alt komisyonlara ayrılmak suretiyle çalışmalarını sürdürebilir. 

Komisyon, alt komisyonların hazırladıkları rapor ve taslaklarla bağlı olmayıp, bunları bizzat 

tespit eder ve uygun gördüğünde yapılması gereken işleri alt komisyonlardan isteyebilir. 

Komisyon ve alt komisyonların çalışmaları gizli olarak yapılır. 

Mevzuatlar oluşturulurken 17/02/2006 tarihli 26083 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 

Mevzuat Hazırlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik hükümlerine uygun olarak 

hazırlanması gerekir.  

Burada önerilen modellere göre mevzuatın içeriği değişecektir. Örneğin “Türkiye’deki deniz 

araştırmalarıyla ilişkili tüm kurumların tek bir çatı altına toplanması” modeli için 

oluşturulacak olan mevzuat diğer kamu kurumlarının mevzuatı ile çakışacağından böyle 

durumlarda kamu kurumları mevzuatlarında da değişime gitmek gerekebilecektir.  

. 
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4. Sonuçlar 

Türkiye’de üniversiteler ve diğer kamu kurumlarında mevcut imkanlar dahilinde deniz 

araştırmaları büyük bir çabayla yürütülmektedir. Başarının yükselmesi için bu proje 

kapsamında ortaya konan bazı sorunların giderilmesi gerekmektedir.  

Proje kapsamında elde edilen verilerin analiziyle ortaya çıkan sonuçları yabancı örneklerle 

karşılaştırdığımız zaman Türkiye’de deniz araştırmaları konusunda öne çıkan en önemli 

sorunların deniz araştırmalarında ihtiyaç duyulan ve uygulanabilir bir deniz araştırma 

programı, araştırma fon desteği ve yetişmiş deniz bilimci eksikliği olarak ortaya çıktığı 

görülmektedir.  

Araştırmacı eksikliğinin birçok sebebi vardır. Bunlar arasında deniz araştırma kurumlarının 

kapasite yetersizliği öne çıkmaktadır. Üniversitelere bağlı Deniz Bilim Enstitülerinin yenilikçi 

bir anlayışla, değişen ihtiyaç ve bilimsel gelişmeleri dikkate alarak eğitim politikalarını 

değiştirmeleri ve geliştirmeleri gerekmektedir. Ayrıca araştırma bütçesinin yetersiz olması 

yüksek kalitede çalışma yapılmasının önüne geçmekte, dolayısı ile yeni araştırmacı 

yetişmesinin de önünü tıkamaktadır. Yetişen araştırmacıların istihdam edilememesi ise 

kurumların kapasitesinin gelişmesinin önündeki diğer önemli engeldir.  

Gemi işletmesi başta üniversiteler olmak üzere birçok kurum için bir sıkıntı gibi görülse de 

asıl sorun bu gemilerin bilimsel çalışmalar yapabilmesi için gerekli araştırma bütçesinin 

yetersiz olmasıdır. Bu kurumların gemilerin işletilmesinde karşılaştıkları sorun ise gemilerinin 

teknik yönden işletilmesidir.   

Türkiye’deki deniz araştırmalarının “Türkiye Ulusal Deniz Araştırmaları Merkezi” (TUDAM) 

isimli tek bir merkezi yapıda birleştirilmesi konusunda tüm paydaşların uzlaştığı bir tanım ve 

içerik bulunmamaktadır. Üniversite ve kurumlar kendi başlarına başarılı olsalar bile 

kaynakların verimli kullanılamaması gibi birçok eksiklik özellikle deniz araştırmaları yapan 

bu kurumların yetersiz koordinasyonundan kaynaklanmaktadır.  

Bu kapsamda bu proje kapsamında önerilen modellerin bir kısmı merkezi bir yapı kurulmasını 

öngörürken diğerleri kurumlar arası koordinasyonu arttırmayı hedefleyen modellerdir.  

Merkezi yapı modelleri herşeyi kapsayacak şekilde tasarlandıklarından verimli çalışması için 

bünyesine alacağı kurumların eşgüdüm içinde çalışmasını sağlaması gerekmektedir.  
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Diğer modeller, bir planlama çerçevesinde işleyen yapıyı koruyarak, kurumlar arasında 

koordinasyon sıkıntıları giderebileceği daha basit bir yapının oluşturulmasını öngörmektedir.   

Merkezi Yapı, sahip olacağı tüzel kişilik dolayısıyla araştırmacılar için bir cazibe odağı 

olacaktır. Ancak bu özellikle eğitim verme sorumluluğu olan üniversitelerdeki araştırmacıları 

kendine çekebileceğinden yeni araştırmacı yetiştirme çabalarına engel olabilecektir.  

Koordinasyon modellerinde ise araştırmacılar bağlı oldukları kurumlarda daha iyi şartlarda 

eğitim ve araştırma yapma fırsatı bulabileceklerdir.  

TUDAM gibi çok bileşenli, çok paydaşlı bir yapının çok uzun vadeli bir hedef olması 

gerektiğini, kurulmadan önce TUDAM’ı oluşturacak bileşenlerin ve mekanizmalarının ayrı 

ayrı tasarlanıp işler hale getirilmesi, daha sonrasında bu bileşen ve mekanizmaların daha iyi 

ve koordineli çalışmasını sağlamak için gerekli ise bir merkezi yapı gerektiğine 

inanılmaktadır. 

Merkezi yapı yerine, 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 

düşünüldüğünde üniversitelerin işletme sıkıntıları oldukça azalacaktır. 

 


