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TA Genel Müdürlüğü Ülkemizin yer bilimleri ve madencilik alanında
öncü bir kurum olarak kurulduğu 1935 yılından bu yana kara alanlarında
arama ve araştırma faaliyetlerini yoğun bir şekilde sürdürmektedir.
Bununla birlikte Ülkemizin denizlerde doğal gaz ve petrol arama
faaliyetleri kapsamında 1974 yılında Ege Denizi’nde TPAO tarafından
kiralanan yabancı bandıralı bir geminin uluslararası baskılar nedeniyle
İzmir Körfezi açıklarından geri dönmesi üzerine, ülkemizin bu konuda
çalışmalar yapacak bir gemi sahibi olması, bu geminin modern teknolojiyle
donatılması ve gemide çalışacak personelin yetiştirilmesinin gerekliliği
gündeme gelmiş ve bu görev MTA Enstitüsü Genel Direktörlüğü’ne
verilmiştir.
Bunun üzerine yapılan araştırmalar sonucunda “HORA” isimli
1942 Alman yapımı perçinli bir gemi baştan sona restore edilerek modern
jeofizik sistemleri ile donatılmıştır. 1976 yılından itibaren de “MTA SİSMİK1” adıyla öncelikle Ege Denizi’nin ihtilaflı sularında stratejik amaçlı olmak
üzere tüm denizlerimizde 2 boyutlu (2B) sismik araştırmalar yapılmaya
başlamıştır. Milli olanaklarla ilk derin sismik araştırmalar yapma özelliğine
haiz MTA SİSMİK 1 2004 yılına kadar özellikle Türkiye ile Kuzey Kıbrıs
Türk Cumhuriyeti hak ve menfaatlerinin korunmasında da önemli rol
üstlenmiştir. Ülkemiz için milli ve manevi bir değere sahip olan, ancak 2004
yılı itibariyle araştırma gemisi olarak ekonomik ömrünü tamamlayan MTA
SİSMİK 1 gemimiz denizcilik eğitimi veren İTÜ Denizcilik Fakültesi’ne
eğitim gemisi olarak kullanılmak üzere hibe edilerek tarihin kendisinde
bıraktığı tüm izleriyle vakur bir şekilde hayatını sürdürmektedir. Bununla
birlikte sığ deniz alanlarımızdaki faaliyetlerimiz için 2004 yılında dönemin
Denizcilik Müsteşarlığı koordinasyonunda tersaneler ile yapılan iş birliği
çerçevesinde ücretsiz hizmetler karşılığında Karadeniz Ereğli’de 20 m
uzunluğunda MTA SELEN araştırma botumuz inşa edilmiştir.
Mamafih söz konusu yıllarda Ülkemizde etkin ve verimli bir şekilde
açık deniz araştırmaları yapabilecek özelliklere ve donanıma haiz bir
araştırma gemisi mevcut bulunmaması nedeniyle denizlerimizde petrol ve
doğalgaz arama ve araştırmaları için gerekli 2B/3B sismik etütler de uzun
yıllar boyunca yüksek meblağlar karşılığında kiralanan yabancı araştırma
gemilerince gerçekleştirilmiştir. Keza tarihin tekerrürü olarak daha önce
yaşanan olaya benzer bir şekilde bu defa 2007 yılında Akdeniz’de Kaş
açıklarında sismik araştırmalar yapmak üzere TPAO tarafından kiralanan
yabancı bayraklı bir sismik araştırma gemisi, komşu ülkenin Meis Adası’nı

bahane göstererek yaptığı itiraz sonucu çalışmalarına son vermiş ve
bölgeden ayrılmak zorunda kalmıştır. Bu dönemde ayrıca, Türkiye’den
Kıbrıs’a su götürme projesinin alt yapı çalışmaları sırasında KKTC’nin
kuzey kıyılarında zemin incelemeleri yapmak üzere Ülkemiz adına
kiralanan İtalyan araştırma gemisinin çalışmaları da dış kaynaklı baskılar
nedeniyle kesintiye uğratılmıştır. Tüm bu gelişmeler karşısında 1974
yılından bu yana Ülkemizin öncelikli olarak denizlerdeki egemenlik
haklarının korunması kapsamında deniz araştırmalarının önemine vakıf
olan Kurumumuz tarafından, Ülkemizin ihtiyacına binaen açık denizlerde
etkin bir şekilde araştırmalar yapabilecek tam donanımlı modern ulusal bir
araştırma gemisine sahip olunması ve böyle bir gemide görev alacak Türk
araştırmacı ve gemi adamlarının yetiştirilebilmesine yönelik hedefler
doğrultusundaki çalışmalara hız verilmiştir. Genel Müdürlüğümüzün bu
çalışmaları bilhassa Akdeniz’de kıyısı olan ülkelerin Münhasır Ekonomik
Bölgelerinin günümüze kadar hala belirlenememiş olması ve
denizlerimizden toplanan verilerin gizlilik boyutunun da büyük önem arz
etmesi nedeniyle başta Dışişleri Bakanlığı ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı
tarafından da desteklenmiştir.
Savunma Sanayi Başkanlığı öncülüğünde yerli ve milli imkanlarla
inşa edilerek 23.06.2017 tarihinde hizmete giren ORUÇ REİS araştırma
gemimiz; 3 boyutlu (3B) sismik ekipmanın yanı sıra deniz altında uzaktan
kumandalı robot sistemi (ROV) başta olmak üzere bilumum modern
bilimsel ekipman ile donatılmış olup, okyanuslar ve kutuplar dahil tüm
denizlerde hizmet verebilecek niteliktedir. Bu yönüyle, ORUÇ REİS
araştırma gemimizle MTA’nın yurtdışında yapacağı arama ve araştırma
faaliyetleri çerçevesinde uluslararası sularda başta Afrika olmak üzere
çeşitli ülkelerle birlikte maden ve enerji kaynak arama ve araştırmalarını
yapabilecek konuma gelmiş bulunuyoruz. Diğer yandan; Akdeniz’de
belirsizliğini koruyan münhasır ekonomik bölgelerine ilişkin stratejik
amaçlı bilimsel araştırmalar kapsamında Anadolu ile Kıbrıs arasının
kapsamlı olarak jeolojisinin ortaya çıkarılarak, Ülkemizin kara alanlarının
denizlerdeki doğal uzanımlarının tespiti mümkün olabilecektir. Haiz
olduğu imkân ve kabiliyetleriyle dünya çapında sayılı araştırma gemileri
arasına giren MTA ORUÇ REİS’e Mavi Vatanın altındaki değerlerimizi
ortaya çıkarmak ve Türk deniz araştırma faaliyetlerinin öncü gemisi olarak
Ülkemizin dünya denizleri üzerindeki etkinliğini artırmak yolunda selamet
dilerim.

Kerim Tuncer SARIKAVAK
Daire Başkanı
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MİSYONUMUZ
Karalarda hızla tükenmekte olan
stratejik öneme haiz doğal kaynaklar
konusundaki dışa bağımlılığı azaltmak
için ülkemiz deniz yetki alanlarındaki
doğal
kaynak
ve
hidrokarbon
potansiyelin belirlenmesine yönelik
altyapı bilgilerinin üretilmesidir.

VİZYONUMUZ
Ülkemizi çevreleyen deniz alanlarının
jeolojik özelliklerini ve doğal kaynaklarını
araştırmak,

Kıyı-deniz alanlarına ilişkin yerbilimleri
kapsamlı bilgi ve alt yapı hizmetleri
üretmek ve bu faaliyetleri gerçekleştirecek
nitelikli personeli yetiştirmektir.

Deniz alanlarındaki doğal kaynakların araştırılması ve
aranmasında tümüyle yerli ve milli imkânların seferber
edilmesi önceliğimizdir.

TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER

Ülkemiz deniz yetki alanları öncelikli olmak üzere
deniz alanlarındaki stratejik öneme haiz doğal
kaynakların tespitine yönelik (petrol, doğalgaz,
kömür, gaz hidrat vb fosil yakıtlar, mineral
hammaddeleri vb) uluslararası standartlarda
gerçekleştirilecek arama ve araştırma faaliyetleri
ile altyapı bilgileri üretmektir.

Daire faaliyetleri gerçekleştirilirken ISO
9001 Kalite Dokümanlarının kullanılması,
çalışmaların bu dokümanlarda yazılı
politika, usul ve esaslara göre yürütmesi
sağlamaktadır.

Oruç Reis araştırma sistemlerini kullanacak
personelin yetiştirilmesi için yürütülen işbaşında
uygulamalı eğitim faaliyetleri sayesinde yerli
araştırmacı personel altyapısı oluşturulmaktadır.

Yurtiçi ve yurtdışı etkinliklere katılım
sağlanarak kurum faaliyetlerinin duyurulması
sağlanmakta, bilimsel ve teknolojik gelişmeler
yakından takip edilmektedir.

Hizmet içi eğitim programları ile uzman
personelin
yetiştirilmesi
sağlanmakta,
mesleki bakımdan donanımlı ve eğitimli
kadrolar oluşturulmaktadır.
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Operasyonları
Birimi

Kadroya Göre Dağılım

Dairemiz adına yurtdışında MEB bursu ile eğitim alan
toplam öğrenci sayısı 20

Teknik Personel (5'i Bölgeden)

5

Dairemiz adına yurtdışında MEB bursu ile eğitim alarak
göreve başlayan toplam Mühendis sayısı 4

Memur

22
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Çalışan Görev Dağılım Tablosu
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Yorumlama
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Bölgeden)
Hizmetleri
İşler
Büro, Evrak)
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MTA SİSMİK 1 (1976-2004)

MTA SELEN (2011)

ORUÇ REİS (2017)

ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ
Teknik Özellikleri
Gemi Adı

: ORUÇ REİS

Sahibi

: MTA

İnşa Yılı

: 2017

Bağlama Limanı

: İstanbul

Bayrak

Tedarik projesi Kurumumuz adına Savunma
Sanayii Başkanlığı tarafından yürütülen ORUÇ REİS
araştırma gemisinin inşa faaliyetlerine 2012 yılında
başlanmıştır.
Yerli
imkânlarla
gerçekleştirilen
inşa
faaliyetlerinin tamamlanmasını müteakip 23 Haziran
2017 tarihinde yapılan geçici kabul sonrasında hizmete
giren milli araştırma gemimizin nihai kabulü ise
25.02.2019 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Dünya
çapında nadir özelliklerdeki sismik araştırma
gemilerinden biri olan ve tamamen yerli imkanlarla inşa
edilen ORUÇ REİS araştırma gemisi, Ülkemizin deniz
yetki alanları başta olmak üzere tüm denizlerdeki doğal
kaynak (petrol-doğal gaz, kömür, maden, vb)
potansiyelinin etkin olarak araştırılmasının yanı sıra
kara alanlarının deniz altındaki uzanımlarının tespitine,
jeopolitik öneme haiz kıta sahanlığı araştırmalarına,
liman, platform vb. deniz yapıları ile deniz altı kablo ve
boru hatları yer seçimi, periyodik kontrolleri, deprem,
tsunami, deniz kirliliği ve iklim değişikliğine yönelik
araştırmalar da icra edebilme imkanlarına sahip olması
bakımından Ülkemiz için önemli bir değerdir.
Araştırma gemimiz 2B/3B sismik araştırma
kapasitesine sahip olmanın yanı sıra deniz araştırmaları
alanında çeşitli ölçüm, örnekleme, veri toplama ve
işleme açısından Dünyada benzeri az olan tam
donanımlı araştırma gemilerinden birisidir.



: TÜRKİYE
: TÜRK LOYDU (TL)

Çağrı İşareti

: TCA4398

Tam Boy

: 87 m

Genişlik

: 23 m





Yükseklik (Direkli) : 28 m
:6m/8m

Groston / Deplasman

: 4.789 t / 4.867 t

Ana Makinalar
ABC 12V-DZC

: 4 x 2.520 kW
Dizel Jeneratör

Hız (maks)

: 17 knots

Yakıt Kapasitesi

: 1.757 m3

Tatlı Su Kapasitesi

: 116 ton

Kamara




Klas

Draft / Gondolalı

Bilimsel Sistemler

: 15 Tek, 20 Çift

Personel
Araştırmacı

: 27 Gemiadamı, 28

Kreyn ve Vinçler

: A-Frame-12Te(SWL),
Gemi Kreyni-10t/12m;
8t/17m,
Oşinografik
Ölçüm Vinci, Jeolojik
Örnekleme Vinci-12Te









2B/3B Sismik
Sistem
Veri Kalite Kontrol
(QC)
Uzaktan
Kumandalı Sualtı
Aracı (ROV)
Deniz
Gravimetresi
Deniz
Manyetometresi
Yüksek Ayrımlı Sığ
Sismik Sistemi
Tek Işınlı İskandil
Çok Işınlı İskandil
Su Örnekleme
Sistemi
Jeolojik
Örnekleme Sistemi
Jeolojik
Örnekleme Sistemi
Kutu Karotiyer –
OSIL
Karinaya Monteli
Akıntı Ölçer

MTA SELEN ARAŞTIRMA GEMİSİ
Bilimsel Sistemler

Teknik Özellikleri
Genel
Geminin Adı: R/V MTA SELEN

Türkiye’nin bütün denizlerinin kıyı çizgisinden itibaren
derin kısımlarına kadar olan sığ alanların ayrıntılı taban yapısının
ortaya çıkarılması ile depremsellik ve deniz mühendislik
yapılarına (platform, boru ve kablo hatları, köprü ve liman
projeleri vs.) ilişkin deniz etütlerinde kullanılmak üzere modern
ekipmanla donatılarak inşa edilen 21 metre uzunluğundaki MTA
SELEN araştırma gemisi 2011 yılında hizmete girmiştir.
Araştırma gemisi ile deniz tabanı altının araştırılması
amacıyla yüksek ayırımlı sığ sismik ve denizde manyetik etütler,
deniz tabanı çökellerinin araştırılmasına ilişkin örneklemeler
(gravite/piston karot ve grab), deniz tabanı yapılarının ve bu
alanda yer alan nesnelerin akustik olarak görüntülenmesi
amacıyla yandan taramalı sonar etütleri, deniz tabanının ayrıntılı
batimetri haritalarının hazırlanması ve morfolojisinin ortaya
konulmasına yönelik tek/çok ışınlı iskandil etütleri, su kolonunun
fiziksel ve kimyasal özelliklerinin belirlenmesine yönelik akıntı
hızı/şiddeti
ve
CTD
(Conductivity/İletkenlik–
Temperature/Sıcaklık–Depth/Derinlik)
ölçümleri
ile
su
örneklemesi faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.

Sahibi

: MTA

İnşa Tarih

: 2010

Bayrak

: Türkiye

Bağlama Limanı

: İstanbul

Ayrımlı Sığ Sismik

Klas Kuruluşu
Loydu

:

Sistemi

Çağrı İşareti
Tam Boy



Ayrımlı Sismik Sistem


Türk

Tek Kanallı Yüksek



Sub bottom Profiler

: TCXS9



Deniz Manyetometresi

: 21 m



Jeolojik Örnekleme

Genişlik
5,60 m

:

Sistemi


Çok Işınlı İskandil



Tek Işınlı İskandil

: 1,85 m



Akıntı Ölçüm Sistemi

: 91,08 t



Su Örnekleyicisi



CTD 1/CTD2



Yandan Taramalı Sonar

Yükseklik

: 3,3 m

Su Kesimi
Gros Ton
Kapasite
Hız (max)

: 11 knot

Yakıt

: 8 m3

Kullanma Suyu
m3

:8

Güverte Ekipmanı
Kreyn

Çok Kanallı Yüksek

: 15 ton.m

Hidrolik Vinç : 600 metre halat
kapasiteli

Denizcilik Hizmetleri

- Tekne-Makine ve Ekipman Sigortası
- P&I (Koruma ve Tazmin Sigortası)

Koruma ve Takip
Gemisi Hizmetleri

Teçhizat ve Yedek Malzeme
Tedariki

Aşağıda yer alan faaliyetler Kurumumuz bünyesinde gerçekleştirilen arama ve araştırma projeleri kapsamında gerçekleştirilmekle
birlikte, diğer kurum ve kuruluşlar ile özel kurum ve kuruluşlar için de ücretli işler kapsamında sunulan hizmetler arasındadır.

JEOFİZİK VE JEOLOJİ ARAŞTIRMALARI

Jeolojik Örnekleme

OŞİNOGRAFİK ARAŞTIRMALAR

CTD

2B/3B Sismik Faaliyetler

Batimetri ve Yandan Taramalı
Sonar Etütleri
Analiz Çalışmaları
Gravite/Manyetik Etütler

Akıntı Ölçümü

Su Örnekleme

Yüksek Ayrımlı Sığ Sismik
ROV Operasyonları

2B/3B SİSMİK FAALİYETLER


2B/3B SİSMİK VERİ TOPLAMA

2B Sismik Veri Toplama: Deniz
alanlarındaki genel jeolojik yapıları
ortaya çıkarmak suretiyle petrol ve
doğalgaz başta olmak üzere doğal
kaynak potansiyeli içeren muhtemel
sahaların sınırlarının belirlenmesi
amacıyla bölgesel olarak 2 boyutlu
sismik veri toplama çalışmalarıdır.

2B Sismik Veri Toplama

3B Sismik Veri Toplama: 2B Sismik etütlerin
sonucuna göre olası hedef jeolojik yapının
(petrol
ve
doğalgaz
sahaları
vb.)
karakterinin ve sınırlarının yüksek ayrımlı
ve 3B olarak yorumlanması ve modellenmesi
amacıyla gerçekleştirilen 3 boyutlu veri
toplama çalışmalarıdır.

3B Sismik Veri Toplama



2B/3B SİSMİK VERİ İŞLEM

2B/3B Sismik Veri İşlem
Veri işlemde kullanılan Geovation yazılımı, CGG firması tarafından üretilmiştir. Bu
firmanın bir uzman personeli tarafından 10 Jeofizik Mühendisimize 22 Temmuz 2019
tarihi itibariyle Dairemizdeki Veri İşlem Merkezi’nde işbaşında eğitim verilmeye
başlanmıştır. Sismik veri işlem eğitiminin tamamlanmasının ardından, 2B/3B sismik
verilerin uluslararası standartlara uygun şekilde veri işlemi kurumumuz personeli
tarafından gerçekleştirilebilecektir.

2B Sismik Kesit

3B Sismik Görüntü



2B/3B SİSMİK YORUMLAMA

ORUÇ REİS araştırma gemisinde toplanacak verilerin yüksek hacimde olması verilerin veri işlem
aşamasından geçmesine müteakip sismik, stratigrafik, yapısal ve petrofizik yorumlamaların
gerçekleşebilmesi için Deniz Araştırmaları Laboratuvarında “Sismik Yorumlama Merkezi” kurulmuştur.
Bu kapsamda, 6-17 Mayıs-2019 tarihleri arasında 2B/3B sismik veri yorumlama yazılımı (Petrel) kullanıcı eğitimi
alınmıştır.

Sismik Veri İşleme Merkezi

GRAVİTE/MANYETİK ETÜTLER

Gravite Etütleri Deniz tabanı altındaki petrol, doğal
gaz ve maden potansiyeli içerebilecek nitelikteki
jeolojik yapıların araştırılmasına yönelik Yer
kabuğunu
oluşturan
tabakaların
yoğunluk
farklarından kaynaklanan anomali haritaları
üretmek amacıyla sismik etütler ile eş zamanda
yapılan ölçüm ve veri işlem çalışmalarıdır.

Manyetik Etütler Deniz tabanı altındaki petrol,
doğal gaz ve maden potansiyeli içerebilecek
nitelikteki jeolojik yapıların araştırılmasına yönelik
Yer kabuğunu oluşturan tabakaların manyetik
geçirgenliklerindeki farklılıklarından kaynaklanan
anomali haritaları üretmek amacıyla sismik etütler
ile eş zamanda yapılan ölçüm ve veri işlem
çalışmalarıdır.

YÜKSEK AYIRIMLI SIĞ SİSMİK

Yüksek Ayrımlı Sığ Sismik
Geoacoustics ve TOPAS 18 marka, tek kanallı sismik veri toplanan bu sistemde kaynak olarak boomer
veya sparker kullanılmaktadır. Mevcut sedimanların yapısına bağlı olarak, deniz tabanından itibaren
yaklaşık 100 metreye kadar penetrasyon sağlanarak yüksek ayrım elde edilebilmektedir.

Yüksek Ayırımlı Sığ Sismik Kesit

JEOLOJİK ÖRNEKLEME ÇALIŞMALARI

Jeolojik Örnekleme Çalışmaları
Deniz tabanından alınan yüzey ve karot örnekleri üzerinde yürütülen tanımlamalar, ölçümler ve
laboratuvar analizleri (sedimantolojik, paleontolojik, mineralojik, jeokimyasal vb) ile elde edilen veriler
ışığında deniz tabanı çökel dağılımları ve tarihçesi, oşinografik süreçler, paleosismoloji, çevresel etütler
vb. ortaya konulmaktadır.

Grab Örnek Alıcı

Gravite/ Piston Karot Alıcı
Örnekleme

ANALİZ ÇALIŞMALARI

Deniz Araştırmaları Laboratuvarı
2018 yılında kurulan Deniz Araştırmaları Laboratuvarlarında, Kurumumuzda yürütülen faaliyetler
kapsamında ORUÇ REİS ve MTA SELEN araştırma gemilerimizin yanısıra, ulusal ve uluslararası
üniversiteler ile çeşitli kurum ve kuruluşlar tarafından denizlerden toplanan karotların “MultiSensor Core Loggers (MSCL)” ve “Core Scanner (ITRAX)” analiz cihazları kullanılarak fiziksel ve
kimyasal özellikleri (Karotların P Dalgası, Gama ve Yoğunluk, Manyetik Alınganlık, Elektrik
Geçirgenliği, Element Analiz vb.) belirlenmektedir.

Core Scanner (ITRAX)

Multi-Sensor Core Loggers (MSCL)

CTD

CTD Ölçümü (Deniz Suyu Sıcaklık, Tuzluluk, Derinlik)
Araştırma alanında belirlenen noktalarda CTD cihazı ile deniz suyunun
sıcaklık ve tuzluluk ölçümleri yapılmaktadır.

CTD

,

BATİMETRİ VE YANDAN TARAMALI
SONAR ETÜTLERİ

Batimetri ve Yandan Taramalı Sonar Etütleri
Tek/çok ışınlı iskandil sistemi ile deniz tabanı morfolojisinin belirlenmesine yönelik batimetri
etütleri ve yandan taramalı sonar sistemi ile deniz tabanının ayrıntılı akustik görüntülemesi
çalışmalarını kapsamaktadır.

Batimetri Haritası

Batık Gemi Görüntüsü (İğneada – 2019)

AKINTI ÖLÇÜMÜ

Batimetrik Kesit

Batimetrik Etüt

Akıntı Ölçümü
Araştırma alanında belirlenen sismik hat/intikal rotası boyunca ADCP cihazı ile deniz suyu akıntı ölçümleri
yapılmaktadır.

Akıntı Ölçümü

Akıntı Ölçüm Verisi

SU ÖRNEKLEME

Su Örnekleme
Araştırma alanında su örnekleme cihazı ile 2500 m’ye kadar farklı derinliklerdensu örneği alınmaktadır.

Su Örnekleyici Sistem

Su Örnekleme Çalışması

ROV OPERASYONLARI

ROV (Uzaktan Kumandalı Sualtı Aracı Remotely Operated Vehicle) Etütleri
Teknik özellikleri aşağıda yer alan ROV
(uzaktan kumandalı su altı aracı), deniz
tabanı detay incelemeleri, deniz kirliliği ve
deniz tabanından geçen boru/kablo
hatlarının rutin bakımları için taramalar
gibi çeşitli araştırmalarda kullanım
kapasitesine sahiptir.
ROV’un Teknik özellikleri:
TR teknoloji firması (yerli) üretimi iş sınıfı
ROV;
 Çalışma derinliği 1500 m. (3000
m’ye kadar arttırılabilir)
 Taşıma kapasitesi maks. 200 kg.
 7 eksenli 2 adet kol
 4 adet geniş açılı ve renkli çekim
kamera.
 Jeolojik örnekleme ekipmanı.
Multibeam Echo-sounder, Side Scan Sonar
ve yüksek ayrımlı sığ sismik sistemleri
monte edilebilir.

2019 YILINDA GERÇEKLEŞTİRİLEN FAALİYETLER
2B/3B SİSMİK VERİ TOPLAMA FAALİYETLERİ

2019 yılında, Dairemizce yürütülen
“Araştırma ve Uygulama Projesi”
kapsamında aşağıdaki haritalarda
gösterilen deniz alanlarında icra
edilen 2B ve 3B sismik operasyonlar
sırasında toplanan veriler tablolarda
özetlenmiştir.

1320 km2

1444 km

ORUÇ REİS ARAŞTIRMA GEMİSİ İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER
No
1
2

3
4

Projenin Adı/Kodu
Karadeniz İğneada-3B
(2019-37-14-01)
G. Marmara -3B (TPAO adına)
(2019-37-45)*
Akdeniz Kaş-2B (TPAO adına)
(2019-37-45)*
Akdeniz Kumluca-2B (TPAO
adına) (2019-37-45)*

Başlangıç-Bitiş
Tarihi

2B Sismik
Etüt (km)

3B Sismik Etüt
(km2)

Gravite
(km)

Manyetik
(km)

Batimetri
(km)

17.01.2019 – 18.02.2019

-

869

-

4347

4347

15.04.2019 – 31.07.2019

-

1.320

-

6582

6582

18.09.2019 – 02.10.2019

1.720

344**

-

1720

1720

15.11.2019 – 02.12.2019

1.444

289**

1.444

1326

1326

3.164

2.822

1.444

14.093

14.093

TOPLAM

*TPAO ile MTA arasında imzalanan protokol kapsamında ücretli işler çerçevesinde gerçekleştirilmiştir.
** 3B eşdeğeridir.

MTA-SELEN ARAŞTIRMA GEMİSİ İLE YÜRÜTÜLEN PROJELER

Projenin Adı/Kodu

Başlangıç-Bitiş Tarihi

Deniz Tabanı Örnekleme
Gravite Karot

Edremit Körfezi’nin Sedimantoloji ve Jeokimya
Özelliklerinin Araştırılması Projesi (2019-37-14-01)

02.10.2019 - 31.10.2019

61 adet

16.12.2019 tarihinde Kurumumuzda, ilgili kamu kurumu/kuruluşlarıyla, üniversitelerden uzmanların
katılımıyla "Karadeniz Jeolojisi ve Deniz Araştırmaları Yol Haritası Çalıştayı" düzenlenmiştir.

Gaziköy-Mürefte Arasında Yer alan Sığ Denizel Bölgenin Kuzey Anadolu Fay Sistemi Kontrolünde Gelişen
Sediman Deformasyon Yapılarının İrdelenmesi” konulu yayın MTA Dergisinde yayınlanmak üzere
kabul edilmiştir.

Dünyanın deniz araştırmaları alanında önde gelen kurum ve kuruluşları ile işbirliği yapılması amacına
yönelik olarak FRANSA Deniz Araştırmaları Enstitüsü (IFREMER) ile Genel Müdürlüğümüz arasında
23.01.2020 tarihinde bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzalanmıştır. Bu kapsamda anılan kuruluş ile ortak
projeler yapılması hedeflenmektedir.

Mal-Malzeme Tedarik Faaliyetleri

Deniz araştırmaları projelerinde ORUÇ REİS ve MTA SELEN araştırma gemileri ile yürütülen her türlü
araştırma faaliyetinin yüksek maliyet gereksinimi ve operasyonel riskleri nedeniyle faaliyetlerde
aksaklıklara sebep olunmaması için gemi ve araştırma ekipmanının değiştirilebilir bileşenlerinin asgari
% 25 oranında yedeklenmesi ve sistemlerin yenilenen ve gelişen teknoloji ile kullanılabilirliğinin
sağlanması gerekmektedir.
•
Belirtilen amaçlar doğrultusunda MTA SELEN araştırma gemisi, hareket referans ünitesi (MRU)
olan F-180 donanımı daha hassas veriler sunan F-190 Plus hareket referans ünitesine yükseltilmiştir.
•
ORUÇ REİS araştırma gemisi sismik kompresör, kıç itici ünitesi, streamer bileşenleri ve çevre
ekipmanları için yedek malzeme alımları gerçekleştirilmiştir.
•
ORUÇ REİS araştırma gemisinin 2017 Yılında 4x4 m olan alıcı kablo (streamer) konfigürasyonu
tedarik edilen ilave ekipman ile 2018 yılında 4x6 m’ye, 2019 yılı başında ise 4x8 m’ye yükseltilmiştir.
•
Kurumumuzca, aboneliği satın alınan yerli Micromarine firmasına ait “Fleet Manager” yazılımı
Araştırma Gemileri İşletme ve İdame İstanbul Şube Müdürlüğümüzce satın alınan Server (sunucu)
ünitesine kurulmuştur. Söz konusu server ünitesine ORUÇ REİS araştırma gemimize ait tüm yönetimsel
bilgileri içeren veri tabanı aktarılmıştır. Sisteme ORUÇ REİS araştırma gemisi, İstanbul Şube
Müdürlüğümüz, Dairemiz ve Kurumumuza hizmet veren firmaların (Gemi İşletme, 2B/3B Sismik
Operasyon, Takip Gemisi, Koruma Gemisi hizmet alımı yüklenicileri) erişimi için personel yetkileri
tanımlanmıştır. Bu amaçla 2019 yılı sonuna kadar, 33.394.930,70 TL ödenek kullanılmıştır.

Bakım-Onarım Faaliyetleri
Araştırma gemilerimiz ve bu platformlarda kullanılan araştırma sistemlerine yönelik lisans yenileme ve
yıllık bakım sözleşmelerinin (maintenance) yürütülmesi, test-kalibrasyon işleri ile söz konusu sistemlerde
meydana gelebilecek ve çözümü için yurtiçinde veya yurtdışında ekipman üreticisi firmalarca müdahale
edilmesi gereken arızalarının giderilmesine yönelik faaliyetleri kapsamaktadır. Bu doğrultuda;

- MTA SELEN araştırma gemisinde kullanılan CTD (iletkenlik, sıcaklık ve tuzluluk) ve su örnekleme
cihazlarının rutin kalibrasyonları yaptırılmıştır.
- Deniz Araştırmaları Laboratuvarında kullanılan Tane Boyu Analiz Cihazının (Mastersize-2000) bakım ve
onarım hizmeti alınmıştır.
- Sismik Veri İşlem Merkezimizde bulunan “Promax-SeisSpace Yazılımı Yıllık Destek Hizmet Alımı”
gerçekleştirilmiştir.
Bu kapsamda gerçekleştirilen hizmet alımları için 212.929,31 TL harcama yapılmıştır.

2019 Yılı Bütçe Gerçekleşme Tablosu
PROJE KODU

PROJE ADI

20219-37-6-01

Deniz Araştırmaları
Makine Teçhizat
Alımı Projesi

2019-37-11-01

Deniz Makine
Teçhizat Bakım
Onarım Projesi

20219-37-14-01

Araştırma ve
Uygulama Projesi

Deniz Ön Etütleri
Projesi
2019-37-14-02
(TPAO adına
(2019-37-45)
Denizde Sismik Veri
Toplama Projesi)
TOPLAM

REVİZE ÖDENEK
(TL)

AKREDİTİFLER
TL

AVANSLAR
TL

HARCAMA
TUTARI
TL

KALAN TUTAR
TL

BÜTÇE
GERÇEKLEŞME
ORANI (%)

33.445.921,34

0,00

0,00

33.384.090,70

61.830,64

% 99,82

290.000,00

0,00

0,00

212.929,31

77.070,69

% 73,42

62.614.541,56

28.656,96

0,00

62.521.371,11

64.513,49

% 99,85

26.097.000,00

0,00

13.000,00

25.358.479,50

725.520,50

% 97,17

122.447.462,90

28.656,96

13.000,00

121.476.870,62

928.935,32

% 99,21

2019 Yılında Gerçekleştirilen Ücretli İşler Tablosu
No

İşin/Projenin Adı

İşin Miktarı

İşin Tutarı (TL)

1

TPAO adına Güney Marmara 3D Sismik Veri Toplama

1320,2 Km2

29.410.160,00

2

TPAO adına KAŞ-2D Sismik Veri Toplama

1719,65 Km

10.190.521,25

3

TPAO adına KUMLUCA-2D Sismik Veri Toplama

1.444,4 Km

9.027.590,00

4

Çeşitli Üniversiteler için Yapılan Fiziksel ve Kimyasal Karot Analizleri

140,0 m
Toplam

87.525,00
48.715.796,25 TL

Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü
Deniz Araştırmaları Dairesi Başkanlığı
Üniversiteler Mah. Dumlupınar Bulvarı No: 139, 06800 Çankaya – Ankara /TÜRKİYE
Tel: +90 312 201 15 09 Faks: +90 312 287 34 46
E-posta: mta.deniz@mta.gov.tr
Web: https://www.mta.gov.tr/v3.0/arastirmalar/deniz-arastirmalari

