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ÖZ 

Denizlerin artan önemi ve dünyanın azalan kaynakları nedeniyle her geçen gün 

dünya gündemine daha çok giren deniz bilimsel araştırmaları deniz hukukunun genel 

geçer belgeleri tarafından açıkça tanımı yapılmamış olması itibariyle beraberinde 

uyuşmazlıkları da doğurmaktadır. Büyük devletler bu boşluğu kendi menfaatleri 

ekseninde yapmış oldukları yorumlarla doldurmaya çalışmakta ve konuyu daha da 

çözümsüz hale getirmektedirler. Tez kapsamında; tanımdan kaynaklanan bahse konu 

belirsizlikler ele alınmış, askerî araştırmalar, askerî denemeler, hidrografik 

araştırmalar ve oşinoğrafik araştırmalar vb. faaliyetler incelenerek, deniz bilimsel 

araştırmalarının kapsamı ortaya konmaya çalışılmıştır. Mevcut deniz bilimsel 

araştırmaları kaynaklı uyuşmazlıklar da incelenmek suretiyle, devletlerin hak ve 

yetkileri ortaya konmuş, uygulamaya dair ihtiyaç tanımlanmaya çalışılmıştır. Sonuç 

olarak, son genel geçer deniz hukuku belgesi olan 1982 Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesi’nden (BMDHS) sonra dünya devletlerinin birkez daha, bu 

konuda da, bir araya gelerek kalıcı çözümler üretmesi gerektiği sonucuna varılmıştır.  
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ABSTRACT 

Since the exact definition of the marine scientific research (MSR), the term that 

is being heart more and the more due to the overarching position of the seas and the 

diminishing resources of the world, is not sufficiently determined by any of the 

commonly respected and expected law of the sea (LOS) documents, it brings out 

some conflicts. This lack of definition originates a gap and some of the leading 

powers of the globe are trying to fill this gap by interpreting MSR on their own way 

in accordence with their benefits. But their behavior makes the case worse. Within 

the context of this thesis; by looking over military surveys, hydrographic and 

oceanographic surveys. Uncertainties originating from lack of exact term definition 

are studied and the boundries of the term MRS are defined. Furthermore by 

examining the current MRS originated conflicts and checking legal rights of the 

nations, the need related to this part of the LOS is identified. Finally it is concluded 

that after 1982 United Nations Convention on the Law of the Sea (UNCLOS) nations 

should again come together and find permanent solutions to MSR related issues. 
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ÖNSÖZ  

Yüzyıllarca jeopolitikçi uzmanlara konu olan dünya kaynaklarının 

paylaşımı ve doğal zenginlikleri olan bölgelerin ele geçirilmesi mücadelesi; 

teknolojik imkânların artmasıyla büyük devletlerce denizlerin binlerce metre 

altına taşınmıştır. Deniz hukukunun gelişimini tamamlamamış ve 

olgunlaşmamış bir bölümü olan “Deniz Bilimsel Araştırmaları” bu yüzyılda 

büyük devletlerin mücadele alanının merkezi haline gelmiştir.  

Deniz hukukunun en gelişmiş örneği konumunda olan 1982 Birleşmiş 

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi bu konuyu gelişmekte olan devletlerin, 

kendi kaynaklarının sömürülmesi endişesi kaynaklı ısrarı üzerine ele almış ve 

kapsamını belirlemiştir. Ancak, hangi faaliyetin deniz bilimsel araştırması 

olduğu ve çizilen kapsama girdiği net olarak belirlenemediğinden, konu 

Amerika Birleşik Devletleri (ABD), İngiltere vb. büyük devletler tarafından 

denizlerin serbestlîği ilkesi çerçevesinde değerlendirilmektedir.  

Bu çalışma ile deniz bilimsel araştırmalarına ilişkin tanımlama çalışmaları 

incelenmiş, ulusal yetki alanları ötesindeki deniz alanlarında devletlerin hak ve 

yetkileri belirtilmiş, dünya üzerinde bu konu ile ilişkili mevcut ve geçmiş 

uyuşmazlıklar ve olası çözüm yolları ele alınmıştır. Ülkemizin 1970‘li yıllarda 

Ege’de Yunanistan ile ve son dönemde Doğu Akdeniz’de Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi(GKRY) ile yaşadığı deniz yetki alanları paylaşımından kaynaklanan 

petrol arama hak ve yetki sorunları konunun ülkemiz açısından da ne derece 

önemli olduğunu bir kez daha ispat etmiştir.  

Çalışma süresince ulusal yayınların ve kaynakların yetersizliği nedeniyle 

yabancı dokümanlara müracaat edilmiştir. Yabancı kaynaklarda yer alan bazı 

ibarelerin türkçemizde tam karşılıkları olmadığından çalışma süresince bu 

kapsamda birtakım zorluklarla karşılaşılmıştır. 

Tezimin hazırlanması sırasında maddi ve manevi tüm katkılarını 



 vi

esiremeyerek tarafıma destek veren başta Tez Danışmanım Prof.Dr. Ayşe Nur 

TÜTÜNCÜ olmak üzere, Harp Akademileri Komutanlığı 2’nci Sınıf Öğrencisi 

Güray ÇERMAN’a, eşim Emrah ILGAZ’a ve değerli katkılarından dolayı Seyir 

Hidroğrafi ve Oşinoğrafi Dairesi Başkanlığı’na teşekkür eder, şükranlarımı 

sunarım.  
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GİRİŞ 

Yeryüzünün yaklaşık 2/3’ü denizlerden oluşmaktadır. Deniz, ilk çağlardan 

itibaren insanlığın temel ilgi alanlarından birisi olmuştur. Ulaşımın sağlanmasında 

önemli yollardan biri olmasının yanında, gıda ve enerji bakımından da önemi 

çağımızın artan nüfusu ve gelişen teknoloji ile fark edilmiştir. 1960’lardan sonra, 

uluslararası toplumun yapısal değişikliği ve teknolojik gelişmeler denizlere ilişkin 

konuların yeniden ele alınması sürecini hızlandırmıştır. Teknolojideki gelişmeler ve 

bütün insanlığın bir takım yeni kaynaklara olan ihtiyacı, dikkatlerin bütün 

“insanlığın ortak malı” olarak kabul edilen denizlere yönelmesine neden olmuştur.  

Teknolojik imkânlar geliştikçe hem deniz tabanının altında bulunan petrol, 

doğalgaz ve çeşitli madenler gibi mineral kaynaklara ulaşmak ve işletmek mümkün 

hale gelmiş, hem de denizlerin akıntı gibi özelliklerinden yararlanılarak enerji elde 

edilmesi mümkün olmuştur. Devletler çok çeşitli maksatlarla bu alanlardan 

faydalanır hale gelmiştir. Bunun doğal sonucu olarak devletlerin denizlerden 

yararlanmalarında çatışan çıkarları dengeleyecek bir kurallar bütününe ihtiyaç 

duyulmuştur. 

Uluslararası deniz hukuku, uluslararası hukukun deniz alanlarının kullanımını 

düzenleyen kurallarına verilen addır. Daha açık ifadesi ile, uluslararası deniz hukuku, 

devletlerin ya da uyruğundaki kişilerin denizlerden, deniz tabanından ya da deniz 

tabanının altından yararlanmalarını düzenleyen uluslararası hukuk kurallarıdır. 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşme'sinin 1982 yılı sonunda, 

uluslararası toplumun büyük bir çoğunluğunca imzalanmış olması uluslararası alanda 

yeni bir düzenin başlamasına yol açmıştır. Sözleşme, genişliği sınırsız iki boyutlu 

denizlerdeki alışılmış serbest kullanım ilkesini, yüzeyleri kadar derinliklerindeki 

kaynakların da söz konusu edildiği, sınırlı genişlikte ve üç boyutlu denizlerdeki 

işletmecilik ilkesine dönüştürmüş, kuzey ile güney arasında bilimsel ve endüstriyel 

alanda yeni işbirliği olanakları yaratmıştır.  
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Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi deniz bilimsel araştırmaları ile 

ilgili oldukça geniş düzenlemeler getirmiştir. Bu Sözleşme ile bütün devletlerin ve 

yetkili uluslararası teşkilâtların, uluslararası işbirliğini ilerletmek ve araştırma 

projelerine ait bilgileri ve sonuçlarını açıklamak kaydıyla, denizde bilimsel araştırma 

yapma hakları düzenlenmiştir. Devletler karşılıklı olarak, araştırmalar sonucu ortaya 

çıkan bilimsel veriyi, bilgi akışını ve transferini aktif olarak geliştirme mecburiyeti 

altındadırlar.  

Deniz bilimsel araştırmaları konusunda, evrensel ve uygulanabilir bir 

düzenleyici prosedür, hem deniz bilimsel araştırmalarının gelişimi ve araştırma 

sonuçlarının paylaşımı adına, hem de uluslararası işbirliğinin kolaylaştırılması ile 

korunaklı ve barışçıl bir denizcilik anlayışının ilerletilmesi adına önemlidir. 

Hâlihazırda geçerli olan deniz kukuku anlaşma ve belgelerine göre ulusal deniz 

alanlarının ötesinde deniz bilimsel aştırmalarının tanımı ve kapsamına ilişkin net bir 

sınıflandırma yapmamaktadır. Bu durum, denizleri ayrı birer kaynak olarak gören ve 

gelişmiş teknolojileri sayesinde adeta deniz dibini tarayan büyük devletler tarafından 

konuya değişik yorumlar getirilmek suretiyle suistimal edilmiştir. Bahse konu büyük 

devletler, deniz hukukunda bilinen iki kavram olan denizlerin serbestlîği ilkesi ve 

kıyı devletinin münhasır yetkileri kavramlarını birbirleriyle yarışır hükümler haline 

getirmiş ve 1982 BMDHS’nin son derece açık olan maddelerini bile kendilerine göre 

yorumlayarak denizlerin serbestlîği ilkesini tüm prensiplerin üzerinde tutmuşlardır.  

Büyük devletlerin bu tarz davranışları son dönemde; uyuşturucu kaçakçılığı, 

insan kaçakçılığı, deniz haydutluğu, silâh ticareti, köle taşımacılığı vb. birçok soruna 

ev sahipliği yapan dünya denizlerinde ilâve gerilim noktaları oluşturmuştur. Bu 

çalışma kapsamında Kore-Japonya, Çin-ABD, Türkiye-GKRY uyuşmazlıkları gibi 

uyuşmazlıklar incelenmiş deniz bilimsel araştırmaları açısından bir durum tespiti 

yapılmıştır. 

Çalışma kapsamında ayrıca; uluslararası hukuk açısından deniz bilimsel 

araştırmalarının deniz hukukundaki yeri, kapsamı, uygulama alanları, devletlerin bu 

kapsamda hak ve yetkileri incelenmiş, mevcut problem ve uyuşmazlıklar da ele 
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alınmak suretiyle bu alanda teknolojik gelişmeler ile birlikte oluşan yeni ihtiyaçlar 

tanımlanmıştır.  
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1. DENİZDE BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR  

1.1. Bilimsel Araştırmanın Tanımı 

Yirmibirinci yüzyılda insanoğlu emsali görülmemiş bir “bilgi patlaması” ve 

teknik gelişme devrini yaşamaktadır. Yaşadığımız yer küresinde her gün yeni 

buluşlar, yeni ürünler, yeni kavramlar ve dolayısıyla yeni sorunlarla 

karşılaşmaktayız. Sınırlı sayıda sıraladığımız bu oluşumların çözüm yolları gün 

geçtikçe yeni boyutlar kazanmaktadır. Yani; dünyada, eskiyi beğenmemek veya 

mevcut durumla yetinmemek fikri oluşmakta ve sözü edilen düşünce giderek 

yaygın bir hale gelmektedir. 

Bilim ve teknoloji sayesinde bütün dünyada bireylerin ve toplumların hayat 

standartları yükselmekte; yaşanılan ortamın; ekonomik, sosyal, teknik ve kültürel 

açılardan ileriye doğru taşınabilmesi için sürekli ve yoğun araştırmalar yapılmaya 

devam edilmektedir. Yaşam koşullarını ve yaşanılan çevrenin var olan standartlarını 

yükseltmeye yönelik olarak yapılmakta olan araştırmaların ortak amaçları; daha 

sistemli, kapsamlı ve yaygın bir eğitim, daha kaliteli ürün ve hizmet, daha hızlı ve 

güvenli ulaşım, daha dayanıklı ve güvenli araç ve gereçler, daha ileri teknolojiye 

dayalı ve yaygın sağlık sistemleri, daha ileri sosyal yardım sistemleri, daha etkin 

çevre koruma sistemleri vb. şeklinde giderek artmaktadır.1 

İnsanlar, sürekli olarak, kendilerini ve çevrelerini aydınlatma, tanıma, olay ve 

oluşumları açıklama ve karşılaştıkları problemlere güvenilir çözümler arama uğraşı 

içindedirler. İnsanlar anlamakta güçlük çektikleri için ortaya koyamadıkları bu 

nedenle, karanlıkta kalan olayların (sorunların) sınırları sürekli bir şekilde bilim 

adamları ve araştırmacılar tarafından zorlanmakta ve sonuçta; yeni çözümler 

üretilmektedir. Her problem, çözümü, belli kararların alınmasını; her karar, belli 

"bilgilerin” elde edilmesini gerektirir. Problemlere güvenilir çözümlerin 

bulunabilmesi, her şeyden önce, "doğru" kararların alınabilmesine; "doğru" 

kararların alınabilmesi ise "doğru" bilgilerin kullanılabilmesine bağlıdır. Bu ise, 

                                                
1  Şemsettin Bağırkan, Bilimsel Araştırma Yöntemleri, İstanbul, Harp Akademileri Basımevi, 2001, 
s.2. 
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bilginin gerçek kaynağının ne olduğunu ve pratikte alırken hangi bilgi 

dayanaklarından yararlanıldığının bilincinde olmayı gerektirir. Bilgi denince de akla 

ilk gelen “bilim” olmaktadır. 

Bu kısımda, bilim, araştırma ve bilimsel araştırma kavramları incelenmiş ve 

böylece bilimsel çalışmanın temel kavram, ilke ve yaklaşımlarından önemli bir 

bölümü belirlenmeye çalışılmıştır. 

Bilim var olan şeylerin tek tek ya da ilişkiler halinde tanınması, ayrıntılı 

özelliklerinin öğrenilmesi ile başlar. Bilimin ne zaman ve nerede başlamış olduğunu 

doğru ve kesin olarak belirlemek zordur. İnsan, doğal olaylarla mücadele edebilmek, 

yaşamını sürdürebilmek için, düşünmeye başladığı andan itibaren, evreni ve doğal 

olayları gözlemeğe, olaylar ve değişik olgular arasında bir ilişkinin olabileceğini 

araştırmaya, bunların da kaynaklarını ve sebeplerini anlamaya uğraşmıştır. Genel 

anlamda bilimin başlangıcı olarak, insanoğlunun, etrafında olup biten olayları ve bu 

olaylar arasındaki ilişkileri anlamaya başlaması kabul edilmektedir.2 

Bilim, temelde, insanoğlunun, kendisini ve çevresini daha iyi tanıyıp, 

gerektiğinde, etkileyebilme, ona egemen olup kendi kontrolü altına alma şeklindeki 

doğal istek ve güdüsünden kaynaklanmaktadır.3 

Bilimin ne olduğu, neye yaradığı gibi konularda sağlanabilen görüş-birliği, onu 

tanımlamaya yansıtılamamış, bilimin çok çeşitli tanımları yapıla gelmiştir. Bunlardan 

bazılarını sıralayacak olursak; 

Bilim, gerçeği bulmaya yönelmiş bir araştırmadır. Bilimsel düşünce amaçlı, 

yaratıcı, sistemli ve problem çözmeğe yönelik düşüncedir. Yani bilim olayları 

anlama ve açıklama yöntemidir.4 

Bilim, geçerliği kabul edilmiş sistemli bilgiler bütünüdür.5 Bilim evrenseldir; 

her gelişim aşamasında, yer ve zamana göre değişmeyen türde ilişkileri içerir. Bilim, 

                                                
2 Saim Kaptan, Bilimsel Araştırma Teknikleri ve İstatistik Yöntemleri, Ankara, s.7. 
3  Niyazi Karasar, Bilimsel Araştırma Yöntemi -Kavramlar,İlkeler,Teknikler-, 9.Baskı, Ankara, 
NOBEL Yayın Dağıtım Ltd. Şti , Ekim 1999, s.8. 
4 Saim Kaptan, a.g.e., s.5. 
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belli bir birikimin sonucudur. Her yeni buluş, öncekilerle bütünleşerek gelişir. Bu 

sebeple, bilim uluslararası bir olgudur. Bilimin kaydedilmiş olma zorunluluğu vardır. 

Tıpkı algılanmadıkça faydasız olan herhangi bir sinyal gibi, kaydedilmemiş bilgi de 

okunup anlaşılmadıkça faydasızdır.6  

Bilim, araştırma ile yakından ilişkilidir. Araştırma, bilgi edinme aracı olarak 

bilimlerin oluşmasına ve gelişmesine yardımcı olmaktadır. Araştırmaya, bilimin en 

önemli bir yönü olarak bakılmaktadır. Araştırma, bilgi üretme işidir. 

Araştırma, hissedilen bir güçlük ile başlar ve zihinsel ya da fiziksel, doğrudan 

veya dolaylı olarak insanları rahatsız eden güçlüklerin ortadan kaldırılması ihtiyacı 

ile ortaya çıkar.7 İnsanın bilgide ilerleme, gelişmeyi sağlama, çevreyi tanıma ve 

ondan azami şekilde faydalanabilme amacıyla başvuracağı en önemli vasıtadır. 

Araştırma içinde çeşitli ama birbirinden pek de farklı olmayan tanımlar 

yapılmıştır. Bu tanımların hepsinde araştırmanın, insanlığın yararına yönelik olma, 

bireyin ve toplumun karşılaştığı problemleri çözme; insanlığın hizmet ve kullanımına 

yeni araçlar getirmek gibi amaçlarının olduğu görülmektedir. 

Araştırma, temelde, bir arama, öğrenme, bilinmeyeni bilinir yapma, karanlığa 

ışık tutma, kısaca bir aydınlanma sürecidir; mevcut durumdan özlenen duruma 

geçebilmek için gerekli kararları almada zorunlu olan verileri toplayıp 

değerlendirmedir.8 

Araştırma, amaçlı, plânlı ve sistemli olarak verilerin toplanması, gruplanması, 

analizi, sentezi, açıklanması, yorumlanması ve değerlendirmesi sonucu problemlere 

güvenilir çözüm bulma süreci olarak da tanımlanmaktadır.9 Problem çözmeye 

                                                                                                                                     
5  Niyazi Karasar, a.g.e., s.8. 
6 Robert A. Day, “Bilimsel Bir Makale Nasıl Yazılır ve Yayımlanır” , (Çevrimiçi) 
http//www.journals.tubitak.gov.tr./kitap/maknasyaz/maknasyaz.pdf -30 Aralık 2008. 
7  Niyazi Karasar, a.g.e., s.22. 
8Harp Akademileri Komutanlığı, Hava Harp Akademisi Komutanlık ve Karargâh Subaylığı 
Eğitimi ve Öğretimi Araştırma Yöntemleri Ders Notu, İstanbul, s.11. 
9 Saim Kaptan, a.g.e., s.14. 
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yönelik bir süreçtir. Bu maksatla, araştırmacı, mevcut durumu oluşturan nedenleri 

araştırır, durumu aydınlatır ve çözüm için karar dayanakları sağlar.10 

Araştırma: herhangi bir konu veya problemle ilgili olan bilgileri veya prensipleri 

meydana çıkarmak için sistematik ve yansız bir şekilde yapılan çalışma anlamına 

gelmektedir.11 

Araştırma, çeşitli faktörlerin incelenmesi ve analizi sonucu bir probleme 

çözüm bulma sürecidir.12 

 Araştırmanın temel niteliklerinden bazıları şöyle sıralanabilir: 13 

 (1) Literatürde olmayan “yeni bilgi” toplar ve bu yeni bilgi, bireyin 

bilmediği bir konuda aydınlanmasından, en üst düzeyde, bilime katkı anlamına gelen 

yeni kuramların bulunmasına kadar, değişen tür ve düzeyde olabilir.  

 (2) Problem çözmeye yönelik, yansız ve sistemli bir süreçtir. Bir şeyi 

empoze etmeyi değil, onu tanımlamayı, sınamayı amaçlar.  

 (3) Araştırma, bir uzmanlık işidir; araştırma yöntem ve tekniklerinde 

yetişmişliği gerektirir. 

 (4) Araştırmacının ya da bir başkasının istediği değil, olası tüm 

eleştiriler karşısında dayanıklı (yıkılmayacak) bir sonuca ulaşmak hedeflenir. 

 (5) Olabildiğince, sayılarla ifade edebilen veriler toplanır ve sonuçlar 

da sayılarla ifade edilmeye çalışılır. 

 (6) Araştırmanın dayanakları, kişisel kanılar, beğeniler değil, ortak 

ölçütlere göre herkesçe gözlenebilir ve böylece de sınanabilir. (yanlışlanabilir) 

verilerdir. 

 (7) Araştırma yorumsuz olmaz. Toplanan veriler, belli bir sistem 

bütünlüğünde yorumlanmadan, kendi başlarına, probleme çözüm getirmezler. Yorum 

ise, temelde, öznel (subjektif) bir süreçtir.  

                                                
10  Niyazi Karasar, a.g.e., s.55. 
11  Şemsettin Bağırkan, a.g.e., s.7. 
12 Harp Akademileri Ders Notları, Araştırma ve Araştırmanın Temelleri, İstanbul, 2008, s.2. 
13 Harp Akademileri Komutanlığı, a.g.e, s.12. 



 8

 (8) Başkalarınca da tekrarlanabilir niteliktedir. Süreçleri bellidir ve bir 

başkasına tanıtılabilir.  

 (9) Araştırma, öteki araştırmacı ve bilim adamları için de bir anlam 

taşır. 

 (10) Önemli tüm süreç ve sonuçları ile rapor edilen bir çalışma 

bütünüdür.  

Araştırma faaliyetlerini iki ana gruba ayırmak mümkündür. Temel araştırma ve 

Uygulamalı araştırma. Temel ve uygulamalı araştırmalarda bilimsel metotların 

uygulanması gerekmektedir. Bilimsel araştırma, bir araştırmacının bir problemi ele 

alarak açıkça belirtilmiş sonuçlar üretmesinin yoludur.14 Bilimsel araştırma, 

problemin bulunması, verilerin toplanması ve analiz edilmesi, bunlardan geçerli 

sonuçların çıkarılması için problem çözme amaçlarına odaklanan adım adım 

mantıksal, düzenli ve sıkı (ihtimamlı) bir metottur.15 Sistematik veri toplama ve 

analiz etme sürecidir. Bilimsel araştırma sürecini Şekil 1’deki gibi özetleyebiliriz.16 

Bazı bilimsel araştırmalar ise kuram (teori) üretmeyi ya da var olan kuramları 

sınamayı amaçlamaktadır.17  

                                                
14 Zülal Güngör, “ENM 344 SEMİNER” (Çevrimiçi) 
http//www.mmf.gazi.edu.tr/endustri/v2/web.duyuru/dosya/Seminer2.pdf- 03 Ocak 2009 
15 Harp Akademileri Ders Notları, a.g.e.,  s.8. 
16 A.e., s.18. 
17  Kazım Özdamar, v.d, “Sosyal Bilimlerde Araştırma Yöntemleri”, (Çevrimiçi) 
http//www.aof.anadolu.edu.tr./kitap/IOLTP/2294/unite01.pdf -05 Ocak 2009. 
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Bilimsel araştırma hiç bitmeyen bir süreçtir. Bilimsel araştırma, insanın 

algıladığı olgular hakkında sahip olduğu bilgisini artırmak ve yaşam kalitesini 

yükseltmek için gerekli olan süreç ve teknolojileri geliştirebilmek için 

gerçekleştirdiği bilgi üretim etkinlikleridir.18 Üretilen bilgi, hep yeni soru ve 

sorunları da beraberinde getirir. Dolayısıyla bilimsel topluluk, hiç bitmeyen bir 

süreçte araştırmalarına devam ederek insanlığın bilgi dağarcığını genişletir. Bilimsel 

araştırmalar, belirsizlik ortamının giderilebilmesi için yapılan analizler olarak da 

tanımlanabilir. Bütün bilimsel araştırmaların ağırlık merkezi; araştırılmak istenen 

konuyla ilgili bütün bilgilerin tarafsız bir şekilde derlenmesi ve analiz edilmesidir.19  

Bilimsel araştırmanın özellikleri aşağıdaki gibi özetlenebilir;20 

1. Amaç (Purposiveness) 

2. Titizlik (Rigor) 

3. Test edilebilirlik (Testability) 

4. Tekrar yapılabilirlilik (Replicability) 

5. Doğruluk ve güvenirlilik (Precision and confidence) 
                                                
18“Bilimsel Araştırma” (Çevrimiçi) http//tr.wikipedia.org/wiki/Bilimsel_ara%C5%9Ft%C4%B1rma -
05 Ocak 2009. 
19  Şemsettin Bağırkan, a.g.e., s.8. 
20 Harp Akademileri Ders Notları, a.g.e.,  s.9. 

Gözlem 
Problem 
Alanının 
Tanımlanması 

Teorik Alt 
Yapının 
Oluşturulması 

Hipotezler 

Kavramların 
Değişkenlerin 
Tanımlanması 

Araştırma 
dizaynı 

Veri 
Toplama 

Verilerin 
Analizi 

Yorumlama 

Teorinin 
Değerlendirilmesi 
veya Uygulama 
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6. Objektiflik (Objectivity) 

7. Genellenebilme (Generalizability) 

8. Anlaşılabilirlilik (Parsimony) 

Bilimsel araştırmalarda bilgi üretmek için bilimsel araştırma yöntemleri 

kullanılır. Bilimsel araştırmalar genellikle; Zaman Alıcı, Pahalı ve Güçlük arz eden 

çalışmalardır. Bilimsel araştırmalarının temel amacı; yeni bulguların ortaya 

çıkarılması veya mevcut bulgularla yeni yaklaşımlara ulaşmaktır. Bu bilgiler 

ışığında deniz bilimsel araştırmaları ele alınarak, amacı ve kapsamı incelenecektir. 

1.2. Denizde Bilimsel Araştırmaların Uluslararası Hukukta 

Düzenlenmesi İhtiyacının Ortaya Çıkışı 

Yeryüzünün dörtte üçü deniz ve okyanuslardan oluşmaktadır. Eskiden beri 

uluslararası toplumu ilgilendiren deniz ve okyanuslar ulaşım, insan ve eşya 

taşımacılığı, insanoğlunun beslenmesi, balıkçılık gibi yönlerden sahip olduğu önemin 

yanı sıra özellikle bilimsel gelişmeler sonucunda, petrol, tabii gazlar, mineral ve 

enerji kaynakları bakımından da giderek daha da artan değere sahip önemli iktisadî 

kaynak olmaktadırlar.  

Bilim ve teknolojideki son yıllarda yaşanan gelişmeler denizlerden ekonomik 

bakımdan yeni yararlanma imkânlarını da sağlamıştır. Deniz tabanlarının 

derinliklerinde karalara oranla daha bol bulunan petrol ve doğal gaz ile mineral 

zenginlikleri buna örnek olarak gösterilebilir.21 Dünya nüfusunun hızla çoğalması ve 

bu artan nüfusun beslenme ve enerji ihtiyaçları problemi, sadece denizlerin ve 

okyanusların deniz alanlarının önemini ortaya koymamış, aynı zamanda denizdeki bu 

zenginliklerin ve deniz alanlarının aidiyeti, deniz alanları genişliklerinin tespiti 

problemlerini de beraberinde getirmiştir. Bu deniz alanlarının kullanımı ve 

paylaşımı, bütün devletleri yakından ilgilendirmektedir.22  

                                                
21 M.Işık Turgay, “Deniz Hukuku ve Denizlerdeki Mineral Kaynakları”,  (Çevrimiçi) 
http://www.maden.org.tr/resimler/ekler/950ca92a4dcf426_ek.pdf - 02 Ocak 2009 
22 Turgay Cin, “Devletlerarası Hukukta Balıkçılık”, (Çevrimiçi) 
http://web.deu.edu.tr/hukuk/dergiler/dergi8–1/pdf/cin2.pdf -02 Ocak 2009 
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Deniz alanlarına üzerindeki faaliyetler, uluslararası uygulamada, çok uzun bir 

süre örf ve adet kurallarına dayalı olarak sürdürülmüştür.23 Örf ve adet hukuku 

uluslararası deniz hukukunun temel kaynağını oluşturmaktadır.24  

1958 yılında, bir taraftan yüzyıllar boyu örf ve adet hukuku olarak gelişen 

deniz hukukuna yazılı bir biçim vererek, genel kabule dayanan bu kuralları daha 

sağlam bir yapıya kavuşturmak, diğer taraftan yeni istekleri cevaplamak maksadıyla 

Birleşmiş Milletler25 Teşkilâtı (BM) çerçevesinde Cenevre’de “Birleşmiş Milletler I. 

Deniz Hukuku Konferansı” toplanmıştır.26  

Deniz kamu hukuku alanında evrensel plânda ilk defa tedvin ve formüle edilen 

düzenlemeler, konferans sonunda ortaya çıkan; 1958 tarihli Cenevre Deniz Hukuku 

Sözleşmeleri’dir(CDHS).27 Birleşmiş Milletler Teşkilâtı öncülüğünde 1958 yılında 

Cenevre’de imzalanan28 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi29, Kıta Sahanlığı 

Sözleşmesi 30, Açık Denizler Sözleşmesi(ADS)31, ile Açık Denizlerde Balıkçılık ve 

Canlı Kaynakların Korunmasına dair Sözleşme 32 hakkındaki 4 sözleşme,33 

                                                
23 Aydoğan Özman, Deniz Hukuku I, Ankara, Turhan Kitabevi, Mart 2006, s.29. 
24 Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri, 5. Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım 
A.Ş., Eylül 1996, s.57. 
25 B.M. uluslararası barış ve güvenliği muhafaza etmek, milletler arasında dostane münasebetler 
geliştirmek, uluslararası işbirliğini gerçekleştirmek, uluslararası sorunların çözümlendiği bir merkez 
olmak amacıyla kurulmuş olan bir uluslararası örgüttür.(B.M. Şartı mad.1) Bkz. Aslan Gündüz, 
Milletlerarası Hukuk Temel Belgeler, Örnek Kararlar, 5. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul, Kasım 
2003, s.86–87. 
26 M.Işık Turgay, a.g.e., s.45., Şule Anlar Güneş, “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ve 
Deniz Çevresinin Korunması”, (Çevrimiçi) http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/38/266/2398.pdf- 20 
Mart 2009. 
27 Aslan Gündüz, a.g.e., s.331. 
28 Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları, 2.Baskı, İstanbul, Beta Yayınları, 2006, s.293, Selami 
Kuran, Uluslararası Deniz Hukuku, İstanbul, Arıkan Basım Yayım Dağıtım Ltd.Şti., Eylül 2006, 
s.3, Aydoğan Özman, a.g.e., s.34. 
29 The Convention on the Territorial Sea and The Contiguous Zone. İngilizce ve Fransızca metin, 516 
United Nations Treaty Series (U.N.T.S.) s.205; Türkiye Cumhuriyeti bu Sözleşme’ye taraf değildir. 
Bu sözleşmenin Türkçe metni için Bkz. Aslan Gündüz, a.g.e., s.331-338, Selami Kuran, a.g.e., s.265-
272. 
30 The Convention on the Continental Shelf. İngilizce ve Fransızca metin, 499 U.N.T.S. s.31; Türkiye 
Cumhuriyeti bu Sözleşme’ye taraf değildir. Bu sözleşmenin Türkçe metni için Bkz. Aslan Gündüz, 
a.g.e., s.338-342,  Selami Kuran, a.g.e., s.272-275. 
31 The Convention of the High Seas. İngilizce ve Fransızca metin, 450 U.N.T.S. s.11; Türkiye 
Cumhuriyeti bu Sözleşme’ye taraf değildir. Bu sözleşmenin Türkçe metni için Bkz. Aslan Gündüz, 
a.g.e., s.342-348,  Selami Kuran, a.g.e., s.275-283. 
32 The Convention of Fishing and Conservation of the Living Resources of the High Seas. İngilizce ve 
Fransızca metin, 559 U.N.T.S. s.285; Türkiye Cumhuriyeti bu Sözleşme’ye taraf değildir. Bu 
sözleşmenin Türkçe metni için Bkz. Aslan Gündüz, a.g.e., s.349-354, Selami Kuran, a.g.e., s.283-288. 
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karasularının genişliği sorunu gibi bazı konulara bir çözüm getiremediği ve kısa 

zamanda ihtiyaçları karşılayamaz hale geldiğinden, iki yıl sonra 1960 yılında yine 

Cenevre’de “Birleşmiş Milletler İkinci Deniz Hukuku Konferansı” toplanmış, fakat 

bu konferans bir sonuca ulaşamayarak dağılmıştır.34 

Cenevre Konferansları’nda üzerinde uzlaşmaya varılamayan konuların varlığı 

ve hukukî boşlukların yanında; özellikle 1960’lardan sonra, uluslararası ortamdaki 

toplumsal gelişmeler ve teknolojik gelişmeler denizlere ilişkin konuların yeniden ele 

alınması sürecini hızlandırmıştır.35  

Bilim ve teknolojinin gelişmesiyle birlikte, denizlerin doğal kaynak ve 

zenginliklerinin işletilmesine ilişkin uygulanan uluslararası hukuk kuralları da 

yetersiz kalmaya başlamıştır. Söz konusu kaynakların kullanımına ilişkin hukuk 

kuralları sadece bilim ve teknolojideki gelişmelerden etkilenmekle kalmamış aynı 

zamanda son yıllarda uluslararası toplumun yapısında meydana gelen değişiklerden 

de göreceli olarak etkilenmeye başlamıştır. Meydana gelen siyasî gelişmeler sonucu 

sömürge rejimi ile yönetilen devletler bağımsızlıklarını kazanarak yeni devletler 

kurmuşlar ve bu devletler de 1958 Cenevre Sözleşmeleri’ni, kendilerinin katılmadığı, 

büyük denizci devletlerin çıkarlarını gözeten sözleşmeler olarak nitelemişler ve kendi 

katkılarının olmadığı bu kuralları kabul etmeyerek kendilerini bu sözleşmelerle bağlı 

görmemişlerdir.36  

Yeni ve az gelişmiş devletler siyasal bağımsızlıklarını tam manasıyla 

kazanabilmeleri için ekonomik bağımsızlıklarının, yani doğal kaynakları üzerindeki 

bağımsızlıklarının da tanınması gerektiği tezini yoğun bir biçimde işlemeye 

başlamışlar ve kendi katkılarıyla hazırlanacak yeni kuralların oluşturulması 

gerektiğini savunmaya başlamışlardır. Teknoloji ve uluslararası ilişkilerdeki 

                                                                                                                                     
33 Bu sözleşmelerin dördü de, sırasıyla 10 Eylül 1964, 10 Haziran 1964, 30 Eylül 1962 ve 20 Mart 
1966’da uluslararası alanda yürürlüğe girmişlerdir. Sevin Toluner, a.g.e., s.58. 
34 Aydoğan Özman, a.g.e., s.36, Şule Anlar Güneş, a.g.e., s.5. 
35 Sezgin Sezerer, “1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin Bilimsel Deniz 
Araştırmalarına Etkileri ve Türkiye’nin Durumu”, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve 
İşletmeciliği Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman Hüseyin Yüce, İstanbul, Ekim 
2007, s. 1. 
36 M.Işık Turgay, a.g.e., s.45, Şule Anlar Güneş, a.g.e., s.6, Aydoğan Özman, a.g.e., s.37-38. 
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gelişmeler, 1958 Sözleşmeleri’nin hukukî boşlukları ile aksayan yönleri, ve deniz 

yatağı ve toprak altının hukuksal statüsü, takımada devletlerine ait deniz alanlarının 

sınırlandırılması gibi henüz örf ve adet hukuku halini almamış, bazı konularda yeni 

birtakım uluslararası hukuk kurallarının düzenlenmesi ihtiyacının doğması Birleşmiş 

Milletler III. Deniz Hukuku Konferansı’nı şekillendirmiştir. 1958 Cenevre Deniz 

Hukuku Sözleşmesi sonrasında yeni bir deniz hukuku sözleşmesinin oluşturulmasını 

gerektiren nedenleri sıralayacak olursak;37 

� Devletlerin doğal kaynaklara olan ihtiyaçlarının artması,  

� Karasal kaynakların yetersiz kalmaya başlaması,  

� Teknolojik gelişmelerin deniz dibi ve toprak altındaki kaynakların 

kullanılmasına ve işletilmesine olanak sağlaması, bu alanların bakır, manganez, 

kobalt ve nikel içeren maden yumruları ve hidrokarbürler bakımından çok zengin 

olduklarının ortaya çıkması38, 

� Denizde trafiğin ve balıkçılığın giderek yoğunlaşması, 

� Bağımsızlığına yeni kavuşmuş devletlerin eski kuralları tanımak 

istememeleri ve ülkelerini denizler yönünde genişletmeyi arzu etmeleri,39  

� Deniz zenginliklerinin gelişmiş devletlerce yağmalanmasının 

önlenmek ve canlı kaynakların tükenmesinin önüne geçilmek istenmesi, 

� Devletlerin denizler üzerinde giderek artan, gelişigüzel iddialarını 

kurallara bağlamak arzusu,  

� Deniz kirlenmesinin önlenmesi veya azaltılmasının sağlanmak 

istenmesi, 

� Kıta sahanlığının dış sınırına ilişkin kriterlerin hızla gelişen teknoloji 

karşısında anlamını yitirmesi ve bu kriterlerin değiştirilmesine yönelik itirazlar, 

� Takımada devletlerine ait deniz alanlarının belirlenmesi ihtiyacı, 

                                                
37 Güray Çerman, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne Taraf Olmanın Türkiye’ye 
Etkileri, Harp Akademileri Karargâh Etüdü, İstanbul, 2008, s.1, Sevin Toluner, a.g.e., s.58-60, 
Aydoğan Özman, a.g.e., s.36-38, Şule Anlar Güneş, a.g.e., s.7, Selami Kuran, a.g.e., s.3. 
38 Teknolojinin gelişmesi ile bugün artık deniz yüzeyinin 6000 metre derinliğine kadar delme 
yapılabilmektedir. 1970’te yalnızca deniz yatağından elde edilen petrol miktarı, 1946’daki toplam 
dünya petrollerinin üretimine eşit duruma ulaşmıştır. 
39 Yoksul devletler mümkün olduğu kadar geniş alanları sahiplenip, ileride bu alanlarda birtakım 
çıkarlar karşılığında yabancılara işletme imtiyazı vermeyi tasarlamaktadırlar. 
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� Zararsız geçişin tanımlanması ve karasularının genişliğinin 

belirlenmesi ihtiyacı, 

� Bilimsel araştırma faaliyetlerinin tâbi olacağı hukuksal rejimin 

belirlenmesi isteği, 

kabul edilmektedir. 

Yukarıda bahsedilen nedenlerle yeni birtakım düzenlemeler yapılması ve 

denizin doğal kaynaklarından elde edilen yararların nısfete uygun bir şekilde 

devletler arasında paylaştırılmasını sağlayacak bir düzenin getirilmesi amacı ile 1967 

yılında Malta’nın isteği üzerine Birleşmiş Milletler’in tekrar ele alması sonucu 

başlatılan hazırlıklar, 3–14 Aralık 1973 tarihleri arasında New York’da “III. Deniz 

Hukuku Konferansı”nın birinci dönem toplantısının başlaması ile noktalanmıştır. 

Sadece usul konularının ele alındığı bu toplantıyı takiben, 20 Haziran–29 Ağustos 

1974 tarihinde Venezuela’ nın başkenti Karakas’da40, Konferans esasa ilişkin 

konular üzerindeki çalışmalarına üç ayrı komitenin41 yürüttüğü çalışmalarla resmen 

başlamıştır. Konferans, aralıklı sürelerle 11 dönem devam etmiş ve 320 madde ve 9 

ekten oluşan nihaî “Deniz Hukuku Sözleşmesi” metninin hazırlanması sonucu  

6–10 Aralık 1982 tarihlerinde Jamaika’da, Montego Bay’da düzenlenen törenle 

Sözleşme, 119 devlet tarafından imzalanmıştır. 42  

                                                
40 1958 Cenevre Deniz Hukuku Konferansı ile Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı’na katılan devletler 
gerek sayısal, gerek siyasî ve ekonomik gelişmişlik seviyesi bakımından birbirinden çok farklıdır. 
1958 Cenevre Konferansı’na 39 gelişmiş ve 21’i Asya, 6 Afrika ve 20 Lâtin Amerika olmak üzere47 
gelişmekte olan, toplam 86 devlet katılırken, Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı’nın 20 Haziran–29 
Ağustos 1974 tarihli Karakas toplantısına 149 devlet davet edilmiş, katılan devlet sayısı 138 olmuştur. 
Sevin Toluner, a.g.e., s.59. 
41 Konferans çalışmalarının düzenli yürütülmesi amacıyla üç ayrı komite kurulmuştur. Birinci Komite, 
ulusal yetki alanları ötesindeki deniz yatağı ve toprak altının hukukî rejimiyle ilgili konuları; İkinci 
Komite, 1. ve 3. komitenin görev alanı dışındaki tüm konulara; karasuları ve bitişik bölge, kıta 
sahanlığı, münhasır ekonomik bölge, açık denizler, açık denizlerde balıkçılık ve canlı kaynakların 
korunması ve bunlara ilişkin özel konular gibi deniz hukukunun tüm klâsik konularına ilişkin 
müzakereleri; Üçüncü Komite ise deniz çevresinin korunması, denize ilişkin bilimsel araştırma, 
denize ilişkin teknolojinin geliştirilmesi ve transferi konularını düzenlemekle görevlendirilmiştir, Şule 
Anlar Güneş, a.g.e., s.7, Sevin Toluner, a.g.e., s.63, Aydoğan Özman, a.g.e., s.41-42. 
42 Fahiman Tekil, Deniz Hukuku, 6.Baskı, İstanbul, Alkım Yayınevi, 2001,s.498, Sezgin Sezerer, 
a.g.e., s.2, Sevin Toluner, a.g.e., s.60-61, Aydoğan Özman, a.g.e., s.40, Selami Kuran, a.g.e., s.4, 
Aslan Gündüz, a.g.e., s.355. 
Bu sözleşmede yer alan bölümler şöyle sıralanabilir: 1.Giriş (mad.1), 2.Karasuları ve Bitişik Bölge 
(mad.2–33), 3.Uluslararası Seyrüsefere Açık Boğazlar (mad. 34–45), 4.Takımada devletleri (mad.46–
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1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)43, deniz 

hukuku ile ilgili bütün konuları düzenleyen ve şimdiye kadar yapılmış en teferruatlı 

sözleşmedir.44 1958 Sözleşmeleri’nden çok daha geniş ve kapsamlıdır. BMDHS 

deniz hukuku ile ilgili eskiden var olan ahdi ve teamüli kuralların uluslararası ve geniş 

katılımlı bir seri konferanslar sonrasında detaylı olarak yazılı hale getirilmesi 

neticesinde ortaya çıkmış ve «Ulusal egemenlik» kavramının önem ve öncelik 

kazandığı bir toplantı ve denizlerin tarihteki en büyük paylaşımı şekline 

dönüşmüştür.  

BMDHS ile açık denizlerin serbestliği ilkesi gereği tüm devletlerin kullanımına 

açık olan uluslararası deniz yatağı, bu alanı fiilen işletebilen birkaç gelişmiş devletin 

etkisinden çıkartılarak, “insanlığın ortak mirası” ilan edilerek bundan sonra tüm 

insanlığın yararı, amacına uygun şekilde bir uluslararası örgütün denetimi altında 

işletilmesi öngörülmüştür. Aynı zamanda canlı kaynakların avlanması ve mineral 

kaynakların işletilmesinde, bilimsel veri ve teknolojik bilgilere sahip olmayan az 

gelişmiş devletler lehine, bilimsel araştırma ve teknoloji transferi konusunda bazı özel 

kurallar getirilmiştir.  

Devletlerin tamamen ya da kısmen yetkisi altında bulunan deniz alanlarında ilgili 

kıyı devletine bilimsel araştırmaya izin verme yetkisi verilirken, uluslararası deniz 

yatağındaki bilimsel araştırmalar için serbestlik ilkesi kabul edilerek, Uluslararası 

Deniz Yatağı Otoritesi aracılığıyla bütün devletlerin bunlardan yararlanması 

(mad.143/2-3) ve imkânlar çerçevesinde, gelişmiş devletlerin az gelişmiş devletlere bu 

                                                                                                                                     
54), 5.Münhasır Ekonomik Bölge (mad. 55–75), 6.Kıta Sahanlığı (mad. 76–85), 7.Açık Denizler 
(mad. 86–120), 8.Adalar Rejimi (mad.121), 9.Kapalı ve Yarı Kapalı Denizler (mad. 122–123), 
10.Denize Kıyısı Olmayan Devletlerin Denize Çıkış Hakkı ve Transit Serbestîsi (mad. 124–132), 
11.Saha (Area) (mad.133–191) , 12.Deniz Çevresinin Korunması ve Muhafazası (mad. 192–237) , 
13.Deniz Bilimsel Araştırma  (mad. 238–265), 14.Deniz Teknolojisinin Geliştirilmesi ve Transferi 
(mad.266–278), 15.Uyuşmazlıkların Çözümü (mad. 279–299), 16.Genel Hükümler (mad. 300–304), 
17.Nihaî Hükümler (mad. 305–320) 
43 1982 BMDHS’nin pdf formatındaki İngilizce metni için Bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/closindxAgree.htm, 20 Ocak 2009. 
44 Kaynağında örf ve adat kuralı olan deniz hukuku, 1982 tarihli BMDHS ile 1958 Cenevre 
Sözleşmeleri’yle olduğu gibi bazı konular beyan edilmiş, bazı konular ise geliştirilmiş veya 
değiştirilmiştir. BMDHS’de yer alan üç çeşit temel hüküm mevcuttur. Bunları sıralayacak olursak; 
“Öteden beri var teamül niteliğindeki uygulamalara ilişkin hükümler, daha önce yazılı olarak 
düzenlenmiş olup ta değişikliklere maruz kalan hükümler, ilk kez düzenlemeye tâbi tutulan konulara 
ilişkin hükümler.” Aydoğan Özman, “Deniz Hukukunda Yeni Gelişmeler”, Ege’de Deniz Sorunları 
Semineri, AÜ SBF Yayını, Ankara, 1986, s.17-18, .Sevin Toluner, a.g.e., s.65. 
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konuda yardım etmesi (mad.143/3 b) öngörülmüştür.45 Böylelikle bu sözleşme ile 

genişliği sınırsız iki boyutlu denizlerdeki alışılmış serbest kullanım ilkesi yerine, 

derinliklerindeki kaynakların da bahse konu edildiği, sınırlı genişlikte ve üç boyutlu 

denizlerdeki işletmecilik ilkesinin getirildiği söylenebilir.46 

Yirminci yüzyılın ortalarına kadar denizde bilimsel araştırma (DBA) yapmanın 

yasal denetimlere ihtiyacı olduğu fark edilememiştir. O tarihlerdeki teknolojik 

yetersizlik ve denizden ne dereceye kadar faydalanılabileceği konusunda 

insanoğlunun bilgisizliği, Deniz Bilimsel Araştırmaları konusunun üzerinde 

durulmamasına neden olmuş ve gerçektende Deniz Hukuku Literatürü neredeyse bu 

zamana kadar bilimsel araştırmadan söz etmeyen bir içeriğe sahiptir. Bu belki 

kısmen bilimsel araştırmanın devlet kontrolünden bağımsız olması gerektiği 

konusundaki genel yaygın tutum ve davranışla, kısmen de deniz bilimsel 

araştırmalarının makul ölçüde ve sınırlı pratik uygulamaları ile açıklanabilir.  

II. Dünya Savaşı’ndan itibaren deniz araştırmalarında büyük bir artış olmuş, 

bununla birlikte kaynakların ve askerî amaçların pratik uygulamalarının daha iyi 

değerlendirilmesi; uluslararası toplumun, denizde bilimsel araştırmaların üzerindeki 

kontrol ve denetimler ile ilk olarak 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri, daha 

sonra ise daha kapsamlı olarak 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde tanışmasına 

neden olmuştur.47 

Deniz Hukuku’nda “Deniz Bilimsel Araştırmaları” konusu ile ilgili ilk yazılı 

çalışma olan 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri’nde deniz bilimsel 

araştırmasına ilişkin detaylı düzenleme bulunmamaktadır. Genellikle deniz 

araştırmaları açık denizlerin bir serbestliği olarak kabul ediliyor olmasına rağmen, 

Açık Denizler Sözleşmesi’nde serbestîlerin açıklandığı madde 2’de bundan 

                                                
45 Selami Kuran, a.g.e., s.343-344, Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap, 5.Baskı, 
Ankara, Turhan Kitabevi, Ocak 1998, s.312-313. 
46 M.Işık Turgay, a.g.e., s.46, Tullio Scovazzi, “Mining, Protection of The Environment, Scientific 
Research and Bioprospecting:Some Considerations on The Role of theInternational Sea-Bed 
Authority”, (Çevrimiçi) http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=5&hid=108&sid=24134658-edc6-
4800-ab94-fd39559cb312%40sessionmgr107 – 23 Ocak 2009. 
47 Robin R.Churchill, A.V.Lowe, The Law Of The Sea, Third Edition, Manchester, Manchester 
University Press, s.400. 



 17

bahsedilmemiştir ve sonunda madde 2 haline gelen taslak metnin yorumunda, 

Uluslararası Hukuk Komisyonu deniz araştırmalarından maddede belirtilmeyen 

serbestîlerin bir örneği olarak özellikle bahsetmiştir. Üstelik bilimsel araştırmalar, 

herhangi bir protestoya maruz kalmaksızın, geçen yüz yıl boyunca farklı devletlere 

ait gemilerle açık denizlerde icra edilmiştir.48  

Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin ise kıyı devletine; kıyıya bitişik, fakat 

karasularının dışında 200 metre derinliğe kadar olan sualtı alanlarının deniz yatağı ve 

toprak altını araştırma ve kaynaklarını işletme konusunda münhasır egemen haklar 

verdiği görülmektedir.(mad.1–2/1) Münhasır egemen haklardan kasıt; kıyı devleti 

kıta sahanlığını araştırmazsa veya kaynaklarını işletmezse bile, kıyı devletinin rızası 

olmadan hiç kimsenin bu faaliyetlere başlayamayacağı veya kıta sahanlığı üzerinde 

talepte bulunamayacağıdır.(mad.2/2)49 

Birleşmiş Milletler III. Deniz Hukuku Konferansı, I. Deniz Hukuku 

Konferansı’ndakine nazaran, denizde bilimsel araştırmalar üzerindeki kontroller 

konusunda çok daha güçlü taleplerle karşı karşıya kalmıştır. Bu talepler en çok 

gelişmekte olan devletlerden gelmiş ve bu talepler iki faktörden esinlenmişlerdir. İlk 

olarak gelişmekte olan devletler kıyılarından itibaren 200 mil olarak tanımlanan 

Münhasır Ekonomil Bölge (MEB)’deki kaynaklardan tam olarak 

faydalanamayacaklarını, bu sularda yapılan araştırmalar üzerinde kontrole sahip 

olmadıkları takdirde kaynaklarının sömürülerek kullanılacağını hissetmişlerdir. 

İkinci sebep olarak en azından bazı gelişmekte olan devletlerin arasındaki, araştırma 

gemilerinin, özellikle büyük askerî güçlerin araştırma gemilerinin casusluk için 

kullanıldıkları konusundaki şüphelerdir.50 

Deniz bilimsel araştırmaları üzerinde daha fazla kontrol sağlanması taleplerine 

bizzat ve en önce “Bilimsel Komite” tarafından karşı durulmuştur. Bu Komite 

1960’larda uygulanmaya başlanan deniz araştırmaları üzerinde Kıta Sahanlığı 

                                                
48 A.e., s.401. 
49 Selami Kuran, a.g.e., s.272. 
50 Bu şüpheler, 1968’de Pueblo olayı ile körüklenmiştir. İddialara göre karasularının 12 mil içerisinde 
bir ABD gemisi, araştırma gemisi rolünde casusluk faaliyetinde bulunurken Kuzey Kore tarafından 
bulunmuştur. Bkz.: Robin R.Churchill, A.V.Lowe, a.g.e., s.403-404. 
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Sözleşmesi’nde belirtilen kontrol yetkilerini oldukça ağır bulmuş ve bunların mevcut 

projeleri geciktireceği ya da iptaline sebep olacağından endişe etmişlerdir. “Bilimsel 

Komite”ye göre bilimsel araştırmalardan tüm insanlık faydalanmaktadır ve bu 

nedenle araştırmacılar en az kısıtlama ile karşılaşmalıdırlar. Bilim adamlarının bu 

tarz endişeleri, hâlihazırda deniz bilimsel araştırmalarının birçoğunu yürütmekte olan 

gelişmiş devletler tarafından BMDHS kapsamında dikkate alınmıştır. Ne varki 

gelişmiş devletlerin deniz bilimsel araştırmaları üzerine daha az olmasını istedikleri 

kontrol yetkileri ki, bu kontrol yetkileri Cenevre Sözleşmesi’ne göre daha dar 

kapsamlı ve daha hassas olsa da, BMDHS ile artırılmıştır ve bu talep 

karşılanmamıştır. Kontrole konu olan başlıca alanlar, MEB ve Kıta Sahanlığı’dır; 

ancak BMDHS, Cenevre Sözleşmesi’nden farklı olarak diğer deniz yetki alanlarında 

kontrole ilişkin değişiklikler yapmıştır.51 

Bilim ve teknolojinin son yıllarda hızla gelişimi, denizlerdeki canlı ve mineral 

kaynaklardan faydalanmanın yanı sıra, dalgalardan, sudaki akıntılardan ve su 

yüzeyindeki rüzgârlardan enerji üretimi gibi, enerji ihtiyacının bir kısmını 

denizlerden karşılayabilmenin farklı imkânlarının ortaya çıkması ve daha birçok 

etken bu konu hakkında detaylı bir düzenleme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. 

Nihayetinde 1982 BMDHS, deniz bilimsel araştırmaları ile ilgili bütün konuları 

Kısım XIII’de, 1958 Sözleşmeleri’nden çok daha geniş ve kapsamlı şekilde 

düzenlemiştir. 

1.3. Denizde Bilimsel Araştırmaların Kapsamı  

Denizde bilimsel araştırma; okyanuslardaki veya kıyı sularındaki deniz çevresi 

ve onun oluşumlarına ait bilimsel bilgi geliştirme aktivitelerini açıklamak için 

kullanılan bir genel terimdir. Bu tanım, denizde bilimsel araştırmadan neyin etkilenip 

etkilenmeyeceğini tespit etmek ve hak ve mükellefiyetlerin maksadını belirlemek 

için gereklidir. Araştırma toplumun, kültürün ve insanın bilgisini arttırmak için 

sistematik temele dayanan yaratıcı çalışmayı içermektedir. Genel olarak, denizde 

bilimsel araştırma insanların deniz çevresi hakkında bilgilerini arttırmak için yapılan 

                                                
51 A.e., s.403-404. 
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incelemeler ve deneysel çalışmalardır. Bir disiplin olarak kendisi de okyanusların 

fiziksel52, kimyasal53, biyolojik54, jeolojik55 ve diğer özellikleriyle ilgili birçok 

disiplini içermektedir.56  

Deniz Bilimsel Araştırması çok çeşitli amaçlara hizmet eder. Deniz 

kaynaklarının rasyonel kullanımı için yeterli ve etkin bilimsel araştırma temel 

önkoşuldur. Örneğin bazı seviyelerde bulunan belli cins balıkların toplanmasının 

aşırı avlanmaya sebep olmamasını sağlamak sadece sürekli balık cinslerinin 

büyüklükleri, sayılarının izlenmesi ve iyileştirilmesi ile mümkündür. Açık deniz 

petrolünün kullanımı, ancak jeolojik araştırmanın petrol havzalarının yerini 

belirlemek için uygulandığı yerlerde mümkündür. Dalga, akıntı, deniz yatağı ve hava 

durumu araştırmaları seyrüseferin daha emniyetli yapılmasını sağlar. Ayrıca, 

öncelikle deniz ve yaşayan canlı organizmalara hangi maddenin ne tür zararlara 

neden olduğunu, ikinci olarak, deniz kirliliğini azaltmak ve yok etmek için yolları 

bularak deniz çevresinin korunması da aynı zamanda bilimsel araştırmaya bağlıdır. 

Deniz araştırmaları denizlerin askerî amaçlı kullanımı ile az ya da çok direkt 

bağlantılı olabilir, örnek olarak denizaltıların saptanması kabiliyetinin geliştirilmesini 

                                                
52 Deniz fiziği veya fiziksel oşinoğrafi optik, akustik, yoğunluk, akıntılar, dolaşım, dalgalar gibi deniz 
suyunun fiziksel özellikleri ile ilgilenir ve incelemelerini Newton’un ivme yasası gibi fiziksel yasalara 
ilşkilendirir. Akıntı hızı ve yönü gibi bazı olaylar, tuzluluktan ve ısı dağılımından hesaplanabilir. 
Atmosferdeki rüzgâr sistemlerinin atmosfer basıncına bağlı olduğu gibi okyanus akıntıları da okyanus 
basıncına bağlıdır. Herhangi bir derinlikteki basınç, üstteki suyun ağırlığına bağlıdır, o da suyun 
sıcaklığına ve tuzluluk oranlarına bağlıdır. Bundan dolayı, okyanus akıntıları farklı yerlerdeki sıcaklık 
ve tuzluluk ölçümleriyle belirlenir. Akıntıları takip etmenin başka bir yolu da, kimyasal ve radyoaktif 
izleyicilerin kullanılmasıdır. Bkz.: Florian H.Th. Wegelein, Marine Scientific Research, 
Leiden/Boston, Martinus Nijhoff Publishers, s.14. 
53 Deniz kimyası, deniz suyunun kimyasal özellikleriyle ilgilenir. Deniz suyundaki elementler su 
yapısını etkileyen önemli parametrelerdir. Ayrıca, deniz suyundaki besinlerin yoğunluğu da deniz 
kimyasında önemli rol oynamaktadır. Bkz.: A.e., s.13. 
54 Deniz biyolojisi, denizdeki canlı organizmalarla ilgilidir. Bu organizmalar kökenlerine göre üçe 
ayrılmaktadır; benthic, nekton ve planktonic organizmalar. Benthic organizmalar genellikle deniz 
dibinde yaşarlar. Deniz tabanında sürünürler ya da birkaç metre derinlikteki çukurlarda gömülü 
yaşarlar. Nekton, balıkların çoğu gibi yüzen serbest organizmalardır. Plankton ise, suda asılı kalan 
organizmalardır ve akıntıya karşı koyamazlar. Bkz.: A.e., s.12.  
55 Deniz jeolojisi, deniz tabanının tektonik durumu, denizaltı tapografyası, karasal manyetizma ve 
yerçekimi, sallantı ve elastik dalga ve tortulaşma ile ilgilidir. Tektonik hareketleri anlamak güvenilir 
bir tsunami ve deprem tahmini için gereklidir.Bkz.: A.e., s.14. 
56 A.e., s.12, Montserrat Gorina-Ysern, “Marine Scientific Research Activities As The Legal Basis For 
Intellectual Property Claims?”, Marine Policy, Vol. 22, No. 4 5, pp. 337 357, 1998, (Çevrimiçi) 
http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=6&hid=108&sid=24134658-edc6-4800-ab94-
fd39559cb312%40sessionmgr107&bdata=JmFtcDtsYW5nPXRyJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d
%3d#db=eih&AN=8340340 – 17 Ocak 2009. 
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denemekten bahsedilebilir. Son olarak Denizde Bilimsel Araştırma bize genel olarak 

dünya hakkında daha çok şey anlatmaya yardımcı olabilir. Örneğin bu şekilde 

okyanus akıntılarının, küresel iklim değişikliklerinin önemli bir kısmı olduğu 

hakkındaki çalışmalar esnasında deniz tabanı araştırmaları, dünya dış kabuğunun çok 

sayıda hareketli plakalar içerdiği teorisini büyük ölçüde kışkırtmıştır.57
 Birçok bilim 

adamı ve deniz kâşifine göre, yüzyılın başında bir hayal olarak düşünülenler, 70’li 

yılların başında parlak bir gerçek halini almıştır. Yeni gelişmiş derinlik ölçme 

cihazları derinlikleri izlemeyi, kamera ekipmanları deniz hayatını keşfetmeyi ve 

mühendislik aletleri okyanusların dibindeki deniz yatağındaki maden arama ve geniş 

kapsamlı avcılık gibi kaynakların keşif ve kullanımını mümkün kılmıştır.58 

Son yıllarda, küresel iklim değişikliği ve okyanus sığasının olası azalması 

oşinoğrafinin diğer bilim dallarıyla ilişkili önemli bir bilim dalı olmasını sağlamıştır. 

Farkedilmiştir ki, sadece ekolojik sistemlerin kapsamlı olarak anlaşılması ile 

yeryüzünün problemleri uygun biçimde tespit edilebilir. Nasıl, ne için gibi temel 

sorular, canlı ve cansız kaynakların idaresi, denizden masrafsız nakliye gibi işler 

oşinografi bilim adamlarının ilgi alanına girmektedir. Bilimsel araştırmaların temel 

hedefleri, deniz suyunun yer kabuğu ile etkileşimi, kıta sınırları ve deniz yatağı 

dinamikleri, denizin enerji kaynakları, atmosfer ve okyanuslar arasındaki gaz 

değişimi, okyanustaki tortuların taşınması ve artan yiyecek elverişliliği gibi konuları 

da içermektedir.59 

BMDHS’de “deniz bilimsel araştırmaları” tanımının yapılmasına ilişkin bir 

takım gayretler olmuştur ama bu gayretler başarılı olamamıştır. BMDHS “deniz 

bilimsel araştırmaları”, “araştırma faaliyetleri”, “hidrografik60 araştırma”, “askerî 

araştırma” gibi bir takım kilit kavramları tanımlamamıştır. Buna rağmen, ABD ve 

                                                
57 Robin R.Churchill, A.V.Lowe, a.g.e., s.400. 
58 Dimitri Hanna, Perspectives on Decision Making: The Third Nations Law of The Sea 
Conference 1973-82, UMI, UMI Number:9542574,Virginia,1995,s. 175-218. 
59 Florian H.Th. Wegelein, a.g.e., s.35. 
60 Hidrografi deyimi; denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları çevreleyen kıyı şeridindeki seyir 
emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün temel unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları 
denizcilerin kullanmalarına elverişli bir şekilde yayınlayan bilim dalı, Bkz.: Ek II, Seyir ve Hidrografi 
Hizmetleri Kanunu, mad. 2/b. (R.G. 7.06.1973 Sayı: 14557) Hidrografi deniz navigasyonu bakış 
açıları ile ilgilidir. Deniz tabanının haritasının çıkarılması, derinlik sesleri, enkaz arama ve gemiciler 
için gelgit listeleri en belirgin hizmetlerdir. 
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İngiltere gibi diğer batılı devletler, denizde bazı faaliyetleri farklı olarak nitelemiştir. 

Ancak bu farklılık, her zaman açık ve net değildir ve zaman zaman kıyı devletinin 

yargı yetkisi içerisine de girecek şekilde bulandırılabilir. 

Deniz bilimsel araştırmaları sıklıkla okyanus ve kıyı sularında icra edilen ve 

deniz çevresine ilişkin bilimsel verileri artırmayı hedefleyen faaliyetleri tanımlamak 

için kullanılır. Deniz bilimsel araştırmaları oşinografi, deniz biyolojisi, balıkçılık 

araştırmaları, bilimsel okyanus kazımları ve madenciliği, jeolojik/jeofizik bilimsel 

araştırma ve bu gibi bilimsel amaçlı faaliyetleri içermektedir. Bunun yanında 

uygulamada “deniz bilimsel araştırması” tabirini daha geniş olarak denizde icra 

edilen her türlü veri toplama faaliyeti için kullanma gibi bir eğilim mevcuttur.61 

Ancak BMDHS Kısım 13’e göre denizde yapılan her türlü veri toplama faaliyeti, 

“denizde bilimsel araştırma” tanımı kapsamında değildir. Ayrıca “kaynakların 

araştırılması”, “maden araştırma” ve “hidrografik araştırmalar” gibi faaliyetlerin 

bu kapsamda olmadığı ve başka rejimler tarafından kapsandığına dair yaygın 

tartışmalar mevcuttur. Bununla birlikte; bu faaliyetlerin pratikte birbirinden ayrılması 

zordur ve bu da problemin önemli bir bölümünü oluşturmaktadır.62 

Denizcilik otoriteleri “sörvey aktiviteleri” nin önceden denizcilere uyarı ile 

bildirilmesi gereken faaliyetler olduğuna inanır ve BMDHS; araştırma ile denizde 

bilimsel araştırmayı ayırır, bir başka deyişle “hidrografik araştırmalar” ve “sörvey 

faaliyetleri” temel olarak farklıdır ve sözleşmenin, ilgili sayfalarında 

belirtilmektedir.63 Bunlar “denizin diğer yasal uluslararası faaliyetler için kullanımı” 

                                                
61 Kendall Freeman, “Legal Aspects of Marine Scientific Research (MSR) and Part XIII of the UN 
Convention on the Law of the Sea (UNCLOS)”, ABLOS Conference - Monaco – 10–12 October 
2005, (Çevrimiçi) http://web.ebscohost.com/ehost/search?vid=7&hid=108&sid=24134658-edc6-
4800-ab94-fd39559cb312%40sessionmgr107 – 21 Şubat 2009 
62 Sam Bateman, “Hydrographic Surveying in The EEZ: Differences and Overlaps With Marine 
Scientific Research”, Marine Policy 29 (2005) 163–174 (Çevrimiçi) 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCD-4DMW3DK-
1&_user=10&_coverDate=03%2F01%2F2005&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_
acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=4928844e6425c10144fa97276e7
b927d -22 Ocak 2009.  
63 1982 BMDHS, mad.19/2 araştırma ve sörvey faaliyetlerinin karasularındaki zararsız geçişle alâkası 
olmadığını belirtir. 1982 BMDHS, mad.21/1-g kıyı devletine denizde bilimsel araştırma ve 
hidrografik araştırmalarla ilgili karasularında yapılan zararsız geçişlerde, konvansiyonu ve diğer 
uluslararası kanunları ve düzenlemeleri benimseme yetkisi verir. Araştırma ve sörvey faaliyetleri 
başlıklı 40.maddeye göre, uluslararası denizcilikte kullanılan boğazlarda yapılan transit geçişlerde, 
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bölümündeki serbestiler kapsamındadır ve seyrüsefer ve uçma serbestîsi ile 

denizlerin serbest kullanımı ile ilişkilidir.64  

Fiziksel oşinografi65, deniz kimyası, kıyı yönetimi, deniz biyolojisi, taş ve 

kabuklu deniz hayvanları, okyanus bilimi, jeolojik, jeofizik66 araştırmaları ve 

bilimsel amaçlı diğer faaliyetleri içeren deniz bilimsel araştırması, deniz çevresinin 

korunması ve muhafazası için yapılanlarda dâhil olmak üzere, BMDHS ile bağdaşır 

uygun bilimsel metod ve araçlarla yürütülmelidir.(mad.240/b-d) Deniz bilimsel 

araştırması, barışçıl amaçlarla (mad.240/a) ve bütün insanlığın yararına deniz çevresi 

ile ilgili bilimsel bilgiyi arttırmak maksadıyla icra edilir.67 Sonuçları sadece 

araştırmayı icra eden devlet veya kuruluş tarafından değil, denize kıyısı olmayan ve 

gelişmekte olan devletlere de kullanılmak üzere iletilir. 

1.3.1. Hidrografik Araştırmalar 

Hidrografik araştırma; kıyı suları veya kısmen sığ sularda seyir emniyetini 

desteklemek (hidrografik verilerin kullanımı seyir emniyetinden daha geniş maksatlı 

olsa da) maksadıyla notik haritalar ve benzer ürünler üretmek maksadıyla bilgi 

toplamak olarak tanımlanmaktadır. Bir hidrografik araştırma; derinliğin ölçülmesi, 

                                                                                                                                     
DBA faaliyeti yapan ve hidrografik sörvey gemileri de dâhil olmak üzere tüm yabancı gemiler, boğazı 
çevreleyen ülkenin izni olmaksızın herhangi bir sörvey ya da araştırma faaliyeti yapamazlar. Aynı 
kural takımadaların bulunduğu yerlerdeki geçişlerde de uygulanır. 1982 BMDHS’nin XIII. kısmı 
DBA’yı tam olarak düzenlerken, sörvey faaliyetlerine hiç değinmemektedir. Bu sonuca göre DBA, 
sörvey faaliyetlerinden ayrı tutulmaktadır ve bu konu diğer saygın yayınlarda da desteklenmektedir. 
Sözleşme bundan dolayı karasularında, uluslararası sularda ve takımada boğazlarındaki sörvey 
faaliyetlerini sınırlandırmaktadır, fakat MEB’de yapılan sörvey gemisi faaliyetlerini 
sınırlandırmamaktadır. Bkz: Hüseyin Yüce, The Law of the Sea and Marine Scentific Research, 
Yayınlanmamış Makale, s.7. 
64 1982 BMDHS, mad.58/1–87/1. 
65 Oşinografi deyimi; denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik özellikleriyle bunlarla temasta 
olan toprak ve hayvanın jeolojik, fiziksel ve meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarını 
inceleyen bilim dalı, Bkz.: Ek II, Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu, mad. 2/c. Oşinoğrafi sık 
sık denizde bilimsel araştırmanın eş anlamlısı olarak kullanılmaktadır. Fakat en azından bilimsel 
çevrede oşinoğrafi terimi deniz çevresinin incelenmesini, yani okyanuslar ve atmosfer sisteminin 
incelenmesi olarak kullanılmaya başlanmıştır. Okyanusun bilimsel incelenmesi, sınırları, dip 
topografisi, fiziği, kimyası, deniz organizmaları, ilişkileri ve etkileşimlerini içermektedir.  
Bkz.: Florian H.Th. Wegelein, a.g.e., s.16 
66 Deniz jeofiziği deyimi; arzın denizler üzerinde mağnetik, gravimetrik ve sismik özelliklerini ve 
arzın denizler altında kalan bölgesindeki yapıyı inceleyen, bunların askerî, akademik ve ekonomik 
kıymetlendirilmesini yapan ilim dalı, Bkz.: Ek II, Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Kanunu,  
mad. 2/ç. 
67 Aslan Gündüz,  a.g.e., s.423-424, Selami Kuran, a.g.e., s.371-373. 
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dip tabiatının incelenmesi, akıntı yön ve şiddeti, gelgit zaman ve yükseklikleri, seyir 

tehlikeleri gibi konuları içermektedir.68 Hidrografik araştırmalar, karasuyunun 

sınırlarının belirlenmesinde kullanılan esas hatların tesisinde önemlidir. Gemiler 

hidrografik araştırma icra ediyorlarsa da, ışık tarama metotları ve mesafe tespit 

cihazları vasıtasıyla uçaklar da bunu yapabilmektedirler. Denizaltıların kullanımı da 

akla yatkındır; ama, veri su üstü seyir emniyeti için gerekliyse kullanımları 

ekonomik olmamaktadır.  

Hidrografik araştırmanın en basit gerek şartı, dip derinliğini kaydetme 

kabiliyeti ve araştırma gemisinin mevkiini hassas olarak sabitlemektir. Seyir 

güvenliğini sağlamak maksadıyla yapılan hidrografik araştırmalar ise genellikle 

yaklaşık kıyı sularında 100 feet e yakın ve daha derin sularda, daha uzun derinlik 

ölçme cihazları ile yapılmaktadır. Çalışılan sular iskandil halatları arasında tespit 

edilmemiş dip tehlikesi kalmaması için yandan taramalı sonarlar ile de 

taranabilmektedir. Modern oşinoğrafik ve hidrografik araştırma gemileri deniz 

tabanının, çok bimli geniş açılı zengin sonar sistemleri ile devamlı geniş bir şerit 

halinde haritasını çıkarmaya yarayan sistemlerle teçhiz edilmişlerdir. 

Hidrografik araştırmalar ve veri toplama gibi faaliyetler, gizli olsun veya 

olmasın, askerî amaçlarla kullanılacak ise; ABD tarafından denizde bilimsel 

araştırma olarak kabul edilmemektedir. Bu nedenle de kıyı devletinin yargı dâhil 

egemen haklarının konusu olmadığını savunmaktadır. ABD araştırma, değerli 

madenlerin aranması(altın, petrol, doğalgaz vb) ve keşfetme maksatlı araştırmaların 

BMDHS’in Kısım XIII’de değil özellikle Kısım II, III, XI ve Ek III’de ele alındığını 

düşünmektedir.69 İngiltere de, benzer bir yaklaşım benimsemiş durumdadır. 

                                                
68 Duk-ki Kim, “A Korean Perspective”, Marine Policy Volume 29, Issue 2, March 2005, Pages 157–
161, (Çevrimiçi) http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCD-4DVT7Y1-
1&_user=10&_coverDate=03%2F01%2F2005&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_
acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=053591f472cf273af39db25f5dbb
aabc- 13 Şubat 2009 
69 BMDHS ile ilgili açıklamalar ve çeşitli tartışmalar, sözleşmedeki “hidrografik araştırma” 
kavramının neden madde 21(g) ve 40’da belirtildiğine dair küçük bir ışık yakmıştır. Eski Deniz Yatağı 
Komitesinde, bu konuyla bağlantılı ve savaş gemilerini ilgilendiren birçok teklif yer almaktadır, 
bunlardan biri Sovyetler Birliği’nin, Komite’nin 1972 oturumunda yaptığı transit geçiş yapan ve 
hidrografik araştırma yapan savaş gemilerinin denizlerin serbest kullanımı kapsamında mütalâa 
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Hidrografik araştırma ve deniz bilimsel araştırmaları arasındaki ayrım, 

uluslararası oşinografi komisyonu (IOS) tarafından yayımlanan “deniz hukuku 

üzerine uzman tavsiyesi” nin konusu olmuştur ancak bir sonuca ulaşılamamıştır. 

Beklendiği üzere, tartışmalar, ABD temsilcileri tarafından araştırma faaliyetlerinin 

kıyı devleti kontrolünün konusu olmadığı yönündeki iddiaları çevresinde 

gerçekleşmiştir.70  

Kıyı devleti MEB’inde ve kıta sahanlığında, denizde bilimsel araştırmaları 

düzenleyebilmesine karşın, ABD; kıyı devletinin, hidrografik araştırma faaliyetlerine 

ilişkin serbestîleri karasuları dışında düzenleyemeyeceğine inanmaktadır. Çin’i de 

içerisine alan birtakım diğer devletler ise, kendi MEB’lerinde hidrografik 

araştırmaların sadece kendi rızalarının alınması suretiyle yapılabileceğini 

duyurmuşlardır. 

Hâlihazırda literatürde sörvey faaliyetlerinin denizdeki araştırmalardan ayrı 

olarak ele alınmasından dolayı, BMDHS’e göre hidrografik araştırmaların denizde 

bilimsel araştırma rejiminin bir parçası olarak sayılamayacağı savunulmaktadır. 

Meselâ, daha sonraları hidrografik araştırmaların, denizlerin uluslararası yasal bir 

kullanımı olarak addedilebileceği ve BMDHS’in 58. maddesinde belirtilen gemi ve 

denizaltılarla kablo döşeme faaliyeti ile ilişkilendirilebileceği ve bunun MEB’de 

serbest olarak icra edilebileceği düşünülmüştür. 71 Buna karşın faaliyet, doğal 

kaynakların keşfedilmesi veya kullanılması ile bağlantılı olması durumunda bu, kıyı 

devletinin yargı yetkisi dâhilinde olacaktır.72.  

                                                                                                                                     
edilemeyeceğini belirtmesidir. Fiji tarafından, 1974 yılında, BMDHS’nin ikinci oturumunda yapılan 
teklif, madde 40’ın nihaî halinin de temelini oluşturmuştur. Özellikle de aynı devlet tarafından Deniz 
Yatağı Komitesi’nde yapılan daha önceki bir teklif de bunu desteklemektedir. Bkz.: SN. Nandan, S. 
Rosenne, United Nations Convention on the Law of the Sea 1982—A Commentary, Dordrecht: 
Martinus Nijhoff; 1993, s.350–351. 
70 Bazı delegeler, ABD’nin vermiş olduğu takdimdeki hem yoğunluk, hem de belirli içerikleri 
sorgulamıştır. IOC, ABE-LOS, İlk Kısım Raporu, Paris, 11–13 Haziran 2001. 
71 AHA Soons, Marine Scientific Research and The Law of The Sea, TheHague: Kluwer; 1982, 
s.125-157. 
72 Jeofizik araştırmalar, petrol ve gaz çıkarılması/keşfedilmesine ilişkin faaliyetler veya batimetrik 
ölçümler bu faaliyetlere örnek olabilir. Batimetrik haritalar, temel olarak deniz topografisinin ortaya 
konmasını ve rutin hidrografik araştırmaları desteklemekte ve kaynak keşifleri konusunda temel bir 
araç olarak kullanılmaktadır. 
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MEB’de hirografik araştırmalar (ve doğal kaynaklarla ilgili olmayan diğer tip 

araştırmalar; askerî vb) konusunda tartışma Asya Pasifik Güvenlik İşbirliği Konseyi 

tarafından Asya Pasifik’te deniz hukukunun uygulanmasına ilişkin yayınlanan 6 

no’lu memorandum da net olarak şu şekilde özetlenmiştir;73  

“MEB’de kıyı devletinin yetkilerinin yapılan hidrografik araştırmalar ve 

çevreye ilişkin veri toplamaya yönelik, kaynakların araştırması amaçlı olmayan 

veya bilimsel amaçlarla yapılmayan,  diğer faaliyetleri de kapsayıp kapsamadığına 

ilişkin değişik fikirler mevcuttur. Bilimsel araştırmalara ilişkin BMDHS açık bir 

rejim ortaya koyarken, hidrografik araştırmalara ilişkin net bir hüküm yoktur. 

Kendi MEB’lerinde başka devletlerin yaptığı hidrografik araştırmalara ilişkin bazı 

devletler izin talep ederken, bir kısım devletler de buna gerek olmadığını ifade 

etmektedirler.” 

1.4. Denizde Bilimsel Araştırmaların Uygulama Alanları 

İlk çağlardan beri deniz, insanoğlunun temel ilgi alanlarından biri olmuştur. 

Yeryüzünde birbiriyle doğal bağlantı içinde olan tuzlu su alanları, deniz olarak 

tanımlanmaktadır.74 Çağdaş dünya tarihinde gözlenen önemli bir hukukî ve siyasî 

eğilim de, devletlerin, daha fazla deniz alanlarını egemenlikleri altına almak 

maksadıyla geniş bölgeleri ihtiva eden yeni kavramlar arayışına gitmeleridir. 

Devletlerin denize ilişkin egemenlik iddiaları ise, yavaş yavaş gelişmiştir. 

Önceleri sadece güvenlik ve ulusal savunma endişeleri nedeniyle devletler hak talep 

ederken, daha sonraları canlı kaynaklardan daha fazla yararlanma şeklinde bu 

                                                
73 Council for Security Cooperation in the Asia Pacific (CSCAP), The Practice of the Law of the Sea 

in the Asia Pacific, CSCAP Memorandum No. 6, December 2002, s. 3-4. Bkz.: www.cscap.org. 
74 Melda Sur,  a.g.e., s.291, Aydoğan Özman, Deniz Hukuku I, Ankara, Turhan Kitabevi , Mart 2006, 
s.212, İbrahim Gökalp, Milletlerarası Adalet Divanı’nın Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına 
Dair Kararlarında Dikkate Aldığı İlkeler, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım Yayım Dağıtım A.Ş., 
Aralık 2008, s.5, Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap, Gözden Geçirilmiş 
8.Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, 2005, s.281;Yeryüzünün %70’ini kaplayan denizler, uygulanan 
uluslararası hukuk açısından, tuzlu su alanı olma ve tüm dünya yüzeyinde doğal bir ulaşım ve 

iletişim alanı oluşturma özelliklerine bağlı olarak belirlenmektedir. Bir su alanının tuzluluğu, 
uluslararası ulaşım ve iletişime olanak vermediği sürece, onun uluslararası hukuk açısından deniz 
olarak nitelenmesi için yeterli olmamaktadır. Bu tür alanlar göl olarak değerlendirilmektedir. 
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taleplerin genişletildiği görülmektedir.75 Böylece tâbi oldukları hukukî nitelikleri ve 

kuralları birbirinden oldukça farklı deniz alanları ortaya çıkmıştır.76 Uluslararası 

hukuk, genel anlamda denizi iki farklı alana ayırmaktadır; devletin egemenliğine tâbi 

denizalanı ve bütün devletlerin yararlanmasının serbest olduğu açık denizler 

kesimi.77  

Uluslararası hukukun uygulama alanlarından biri olan devletin egemenliğine 

tâbi deniz alanları ise, iki ayrı hukukî rejime tâbi bulunmaktadır. Bir kesimi devletin 

ülkesini oluştururken, diğer bir kesimi de devletlere ait olmamakla birlikte 

devletlerin birtakım egemen haklara sahip olmasına olanak veren alanlar olarak 

kabul edilmektedir. Denizler bunlardan ayrı olarak, diğer bir hukuksal rejimin 

uygulandığı, bahsedilen bu deniz alanlarının dışında kalan ve denizin tümüyle 

uluslararası toplumun kullanımına açık olan açık denizlerden oluşmaktadır.78 

Devletin ülkesini İç Sular ve Karasuları oluştururken; devletlere ait olmamakla 

beraber, devletlerin birtakım egemen haklara sahip oldukları deniz alanları Münhasır 

Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı’ndan oluşmaktadır. BMDHS ile karasularında79 

kıyı devletine, deniz bilimsel araştırma yapılmasını inhisarî bir şekilde düzenleme, 

izin verme ve yürütme hakkı tanınırken, bu konuda “kıyı devletinin açık rızası ve 

saptadığı şartlara uygun yapılması” zorunluluğu getirilmiştir.  

                                                
75 Enver Bozkurt, “Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya 
Çıkışı”, (Çevrimiçi) 
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/gTRSM90Z9fhDXPPex84rvBFUuM2kXu.pdf-  20 Ocak 2009.  
76 Aydoğan Özman, a.g.e., s.211. Bu alanlar arasındaki farklar coğrafî nitelikten çok hukukî 
niteliktedirler ve coğrafî kıstaslardan daha çok devletlerin geçen zaman içerisinde ortaya çıkan 
ihtiyaçları doğrultusunda belirli hukukî kurallara tâbi kılınmışlardır. 
77 Ertuğrul Doğan, Selmin Burak, M.Ali Akkaya, Türkiye Kıyıları II, 1.Baskı, İstanbul, Beta Basım 
Yayım Dağıtım A.Ş.,Şubat 2008, s.4-5, Sevin Toluner, a.g.e., s.66.  
78 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap, 5.Baskı, Ankara, Turhan Kitabevi, Ocak 
1998, s.306; İbrahim Gökalp, a.g.e., s.5; Sevin Toluner, a.g.e., s.66. 
79 BMDHS’in 245’nci maddesine göre karasularında bilimsel araştırmalar ancak kıyı devletinin rızası 
ile olabilmektedir. Sözleşme’de açıkça belirtilmese de aynı hükümler takımada sularında da geçerlidir. 
Cenevre Sözleşmesi’nin aksine zararsız geçiş yapılırken başka bir devletin karasularında bilimsel 
araştırma yapılamayacağı hükme bağlanmıştır. (Madde 19) Aynı şekilde Sözleşmenin 40 ve 54 ncü 
madde hükümlerine göre transit geçiş ve takımada devleti, deniz ulaştırma hatlarını kullanarak yapılan 
geçişlerde de bilimsel araştırma yapılamaz. 
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Şekil 2 :1982 BMDHS’ye Göre Deniz Alanları  

Bu tez kapsamında, MEB, kıta sahanlığı ve açık denizlerde devletlerin denizde 

bilimsel araştırma konusundaki hak ve yetkileri ileriki bölümlerde ayrıntılı olarak ele 

alınacaktır.  

Açık denizlerin kıyıya yakın olan bazı kesimlerinden kıyı devleti yararına özel 

rejimlerden biri de, Kıta Sahanlığı80’dır. Kıta sahanlığı (Continental Shelf), genel 

ifadesi ile kıyı devletinin kara ülkesinin deniz altında devam eden doğal uzantısına 

verilen addır.81 Coğrafyacılar ve jeologlar tarafından varlığı eskiden beri bilinmekte 

olan kıta sahanlığı, deniz ve deniz dibi gibi kaynaklardan yararlanma imkânlarının 

gelişmesiyle hukukî kavram olarak ortaya çıkmıştır.82  

Yerbilim açısından kıta sahanlığı; “kıtanın okyanus sahillerinden yaklaşık 100 

kulaç (183 m.) derinliğe kadar hafif bir eğime sahip ve yaklaşık bu noktadan itibaren 

aniden derinleşen ve kıta yamacı olarak adlandırılan bölge ile birleşen kısma 

denir”.83 Bir kıta kütlesinin deniz parçası, kıyıdan itibaren ortalama 75 km. mesafeye 

                                                
80 1982 BMDHS, mad.76–85, Antonio Cassese, International Law, 2.Edition, Oxford, 2005,  
s. 89–90.  
81 Sevin Toluner, a.g.e., s.201, Melda Sur, a.g.e., s.335, Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s.392, Güray Çerman, 
a.g.e., s.6, Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 4.Edition, Oxford, 1990, s.214, 
Selami Kuran, a.g.e., s.195. 
82 Hukukî anlamda kıta sahanlığı kavramının ilk ortaya çıkışı 28 Eylül 1945 tarihindeki Truman 
Bildirgesi ile olmuştur. ABD, bu bildiri ile 100 kulaç (fathom) derinliğe kadar kıta sahanlığındaki 
doğal kaynakları kendi egemenliği altında kabul etmiştir. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Selami Kuran, 
a.g.e., s.196, Melda Sur,  a.g.e., s.336, Sezgin Sezerer, a.g.e., s.17-18. 
83 Ertuğrul Doğan, Selmin Burak, M.Ali Akaya, a.g.e., s.16 
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ve yaklaşık 200 m. derinliğe kadar ulaşan kıta sahanlığı, aniden 3500 m.ye kadar 

derinleşen kıta yamacı (Continental Slope)84 ve bunu okyanus tabanı ile birleştiren 

kıta yükseltisi veya kıta yamacı eteğinden (Continental Rise)85 oluşmaktadır. Kara 

ülkesi ile okyanus tabanı arasında yer alan bu yerbilimsel öğelerin hepsi kıta 

kenarını86 (Continental Margin) oluşturmaktadır.87  

 

 

 

 

 

 

Şekil 3: Kıta Sahanlığını Gösteren Şema 

Önemli fiziksel özelliklere sahip kıta sahanlığı, deniz ve toprak altı 

zenginliklerinin en yoğun olduğu kısımdır. Kıyı devletinin üzerinde hakkı olduğu 

doğal kaynaklar; madenler ve öteki cansız kaynaklar ile deniz yatağı ve toprak altı ile 

sürekli fiziksel irtibat halinde bulunan canlılar olarak ikiye ayrılmaktadır.88 

                                                
84 Kıta kenarı ile denizin birdenbire derinleştiği bölgede yer alır. Kıta yamacının ortalama derinliği 
1500-4000 metredir. Bkz.: İbrahim Gökalp, a.g.e., s.24. 
85 Kıta yamacının tabanından, okyanus tabanına doğru çok az eğimli olan kısmında yer alır. Genişliği 
0-600 km, derinliği 4000-5000 metre arasında değişmektedir. Aslan Gündüz, The Consept of the 
Continental Shelf in its Historical Evolution: With Special Emphasis on Entitlement, İstanbul, 
Marmara Üniversitesi Yayın No:490,1991, s.5–6. 
86 Kıta kenarı, kıyı devletin toprak kütlesinin su altındaki uzantısıdır ve kıta sahanlığının yamacı ile 
yüksekliğinin deniz yatağı ve toprak altından oluşur. Kıta kenarı sıradağları ile birlikte derin okyanus 
tabanlarını ve bunların toprak altlarını kapsamaz. 1982 BMDHS, mad.76/3  
87 Uluslararası Konvansiyonlar, İstanbul, Yurtta ve Dünyada Günlük Ticaret Gazetecilik ve Neşriyat 
Ltd. Şti., 1987, s. 294-298. 
88 Kıyı devletinin üzerinde hak sahibi olduğu canlı kaynaklar; ya süngerler, midyeler, mercanlar gibi 
tam olarak tabana yerleşik bir biçimde bulunan sabit deniz ürünleri, ya da yengeçler, istakozlar, 
salyangozlar gibi tabana sürekli fiziksel dokunma içinde hareket eden sürüngenler, ya da deniz 
tarakları, deniz kestaneleri gibi deniz yatağının toprak altına yerleşen canlılardır. Bunlara ayrıca 
deniz yosunları ve öteki deniz bitkileri gibi deniz tabanına yerleşik bulunan bitkileri de eklemek 
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Kıta sahanlığı tanımı ilk olarak 1958 tarihli Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin  

1. maddesinde89 yapılmış olup, teknolojik gelişmelere ve dolayısıyla doğal 

kaynaklara ulaşma çabasına paralel olarak, bu tanımın kısa sürede yetersiz kalması 

sonucu kıta sahanlığı kavramı köklü değişikliklere uğramıştır.90 Denizaltı jeolojik 

çalışmalarının gittikçe gelişmesi, deniz tabanı yüzeyi ve kıta sahanlıkları yüzeyi 

konusunda kıta sahanlıkları konusundaki bilgilerin değişmesini sağlamıştır. Bu 

bilimsel araştırmaların ışığında artık birbirinden farklı yapıda denizler olduğu gibi 

çok farklı yapıda kıta sahanlıklarının olduğu da anlaşılmıştır. Bu sebeple herhangi bir 

kıta sahanlığına ait karakter veya uluslararası gelenekler ya da anlaşmalar, bir başka 

kıta sahanlığına gelişi güzel, doğrudan uygulanamaz.91  

BMDHS ise 1958 Cenevre Deniz Hukuku92 Sözleşmesi’nden sonra geçen süre 

içinde Uluslararası Adalet Divanı’nın (UAD) 1969 Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı 

Davası’nda93 kıyı devletinin kıta sahanlığı üzerindeki hakkının kara ülkesindeki 

egemenliğine dayandığı ve kıta sahanlığının kara ülkesinin deniz altındaki doğal 

uzantısını teşkil ettiği anlayışının kabul görmesi ile yeni bir kavram olan “Doğal 

                                                                                                                                     
gerekir. Hak sahibi olduğu madenler ve öteki canlılar ise gerek deniz yatağı üzerinde çökelti tabakası 
halinde bulunan maden yumruları, gerekse toprak altında bulunan her türlü maden ve 
hidrokarbürlerdir. Bkz.: Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s.396 
89 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad.1: “Kıyıya bitişik, karasuları bölgesi dışındaki 200 metre 
derinliğe kadar veya bu sınırın ötesinde bulunup da üzerindeki su kesiminin oradaki doğal 
kaynakların işletilmesine imkân verdiği noktaya kadar uzanan, su altı alanlarının deniz yatağını ve 
toprak altını…” Bkz: Malcolm N. Shaw QC, International Law, 5.Edition, Cambridge, 2003,  
s.523 vd., Aslan Gündüz, a.g.e., s.339, Selami Kuran, a.g.e., s.272, İbrahim Gökalp, a.g.e., s.27, Sezer 
Ilgın, Deniz Hukuku I, İstanbul, Deniz Harp Okulu Basımevi, 2008, s.13, Sevin Toluner, a.g.e., 
s.197. 
90 Aydoğan Özman, a.g.e., s.84. 
91Erhan Sajkajljlıocıjlıj, Kıta Sahanlığı Jeolojisi-Ekonomisi-Politikası, (Çevrimiçi)  
http://www.jmo.org.tr/resimler/ekler/e8ca836c9625985_ek.pdf?dergi=JEOLOJ%C4%B0%20M%C3
%9CHEND%C4%B0SL%C4%B0%C4%9E%C4%B0%20DERG%C4%B0S%C4%B0-25Ocak 2009. 
Artık kıta sahanlığı yüzeylerinin çok sayıda setler, tepeler ve çukurlarla kaplı olduğu bilinmektedir. 
92 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne göre; kıyı devletinin kıta sahanlığı dış sınırı iki kritere 
göre saptanacaktır. Birincisi, 200 m. derinlik; ikincisi ise 200 m. derinlikten sonra işletilebilirlik 
kriteridir. Buna göre kıta sahanlığının tanımında ve genişliğinin tayininde 200 metre derinlik ve 
işletilebilirlik kıstasları öngörülmüştür. Bu Sözleşme ile kıta sahanlığının kıyı devletine verdiği 
hakların, belirtilen bölgedeki su altı alanlarının yatağı ve toprak altını araştırma ve kaynakları işletme 
ile sınırlı olduğu, denizin, deniz yatağı ile devamlı temas halinde olmayan canlı kaynaklarını 
kapsamadığı gibi üstündeki suların hukukî statüsünü de etkilemediği belirtilmiştir. Sözleşme’nin 
getirdiği haklar ve yetkilerin münhasıran kıyı devletine ait olduğu ve kıyı devletinin bu haklara sahip 
olması için uygulama ya da ilân zorunluluğu olmadığı kabul edilmektedir. 
93 Bu kararla, kıyı devletinin haklarının kıta sahanlığı üzerinde fiilen (ipso facto) ve başlangıçtan beri 
(ab initio) var olduğu teyit edilmiştir. 
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Uzantı” prensibi gelişmiştir.94 Her devletin kıta sahanlığı onun ülkesinin doğal 

uzantısı olmalı ve başka bir devletin ülkesinin doğal uzantısına girmemelidir.95 Kıta 

sahanlığı konusunda yapılan son uluslararası kararı BMDHS oluşturmaktadır.  

“Kıta sahanlığı, kıta kenarının en dış sınırına kadar, kara ülkesinin doğal 

uzantısı boyunca karasularının ötesine uzanan… su altı alanlarının deniz yatağı ve 

toprak altını kapsar.”96 BMDHS ile kıta sahanlığının genişliğinin belirlenmesi için 

mesafe kriterleri de belirlenmiştir. Daha ayrıntılı olarak belirtmek gerekirse, BMDHS 

kıta sahanlığına dört kriter getirmektedir. Bunlar;97 

 - 200 deniz mili; kıta kenarının uç noktası karasularının ölçülmeye başladığı 

hatlardan itibaren 200 milden daha yakın ise, kıyı devleti kıta sahanlığı hakkını 200 

mile kadar kullanabilir.  

 - Kıt’a kenarının dış sınırı (doğal uzantı); Sözleşme’de, ilk kriter olarak kıta 

sahanlığının kıta kenarının uç noktasına kadar uzandığı belirtilmiştir. Burada önceki 

tanımlardan farklı olarak kıta sahanlığının, kıta yamacı ve kıta yükseltisini (kıta 

yamacı eteği) de kapsadığı görülmektedir. 

 - 350 deniz mili; kıta kenarı uç noktasının 350 mili aştığı durumda ise, kıta 

sahanlığı hakkı 350 mile kadar kullanılabilir.  

 - 2500 metre eş derinlik çizgisinden itibaren 100 mil; kıta sahanlığı hakkı 

2500 metre derinlik çizgisinden itibaren 100 mile kadar kullanılabilir. 

                                                
94 Ertuğrul Doğan, Selmin Burak, M.Ali Akkaya, a.g.e., s.16-17, Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s.394-395, 
Melda Sur, a.g.e., s.337. 
95 Sevin Toluner, a.g.e., s.209-210, 217, 257  
96 1982 BMDHS, mad.76/1. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Aslan Gündüz,  a.g.e., s.383, Selami Kuran, 
a.g.e., s.322. 
97 Bu kriterlere göre; “kıta kenarının uç noktası karasularının ölçülmeye başladığı hatlardan itibaren 
200 milden daha yakın ise kıyı devleti kıta sahanlığı hakkını 200 mile kadar, kıta kenarı uç noktasının 
350 mili aştığı durumda ise hakkı 350 mile kadar kullanılabileceğini”  belirtmiştir. 1982 BMDHS, 
mad.76/1–6. 
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Kıta sahanlığının sınırlandırılması kıyıdaş devletlerce anlaşma yoluyla, 

uluslararası hukuka uygun olarak, hakça bir sonuca varılacak biçimde 

gerçekleştirilmek zorundadır.98 

Kıta sahanlığı üzerinde deniz yatağı ve toprak altının araştırılması ve doğal 

kaynaklarının99 işletilmesi konusunda kıyı devleti egemen haklara sahiptir.100 Kıyı 

devleti, buradaki araştırma ve işletme konusunda münhasıran yetkilidir. Devletin bu 

bölgedeki haklarının doğumu, bu hakların talebine, kullanılmasına ya da bu bölgenin 

işgal edilmesine bağlı değildir.101 Bu haklar, kıyı devleti tarafından kıta sahanlığında 

kullanılmasa dahi kıyı devleti açıkça rıza göstermediği sürece diğer devletler 

tarafından kullanılmayacaktır, bu haklar inhisarîdir.102 

                                                
98 Uluslararası mahkeme kararları, sürekli olarak kıta sahanlığı sınırlandırmalarının hakça ilkelere 
göre yapılması kuralını kabul etmektedirler. Bu, UAD’nın 20.02.1969 tarihli Kuzey Denizi Kıta 
Sahanlığı Davaları kararı (I.C.J., Reports, 1969, s.64-67. ve 53) ile başlayıp, bir uluslararası 
hakemlik mahkemesinin 30.061977 tarihli İngiltere-Fransa Kıta Sahanlığı Davası kararı , UAD’nin 
24.02.1982 tarihli Tunus-Libya Kıta Sahanlığı Davası kararı (I.C.J., Reports, 1982, s.37, 44, 46, 47, 
59-60, 54, 75 ve 92), UAD’nin 12.10.1984 tarihli Maine Körfezi Bölgesinde Deniz Sınırının 
Saptanması Davası kararı (I.C.J., Reports, 1984, s.300-301. ve 344), UAD’nin 03.06.1985 tarihli 
Libya-Malta Kıta Sahanlığı Davası kararı (I.C.J., Reports, 1985, s.31-38-40, 46. ve 573), UAD’nin 
11.09.1992 tarihli El Salvador ile Honduras arasındaki Kara, Ada ve Deniz Sınırı Uyuşmazlığı 
Davası kararı (I.C.J., Reports, 1992), UAD’nin 14.06.1993 tarihli Norveç ve Danimarka arasındaki 
Grönland ve Jan Mayen Arasındaki Bölgede Deniz Sınırlandırılması Davası kararı (I.C.J., 
Reports, 1993) ve 08.06.1992 tarihli Fransa ve Kanada arasında Saint Pierre ve Miquelon Adaları 
Davası çerçevesinde verilen bir ad hoc hakemlik kararı ile teyid edilmiştir. Bkz: Hüseyin Pazarcı, 
a.g.e., s.399-400, Bkz.: İbrahim Gökalp, a.g.e., s.20-42. 
99 “Bu maddelerde zikredilen doğal kaynaklar, sabit türlere ait canlı organizmalarla, yani avlama 
safhasında ya deniz yatağının üzerinde ya da altında hareketsiz olan veya deniz yatağı veya toprakaltı 
ile devamlı şekilde fiziki temas halinde olmadıkça hareket edemeyen organizmalarla birlikte, deniz 
yatağı ve toprak altının mineral ve diğer canlı olmayan kaynaklarından ibarettir.” 1982 BMDHS, 
mad. 77/4;1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad.2/4. 
100 1982 BMDHS, mad.77/1; 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad.2/1. Bu haklar, doğal 
kaynakların araştırılması ve işletilmesi için gerekli olan eylem ve işlemlerin yapılması, düzenlenmesi 
ve uygulanması için gerekli olan yetkileri kapsamaktadır. 
101 “Kıyı Devletinin Kıta Sahanlığı üzerindeki hakları, etkin veya farazi işgale veya herhangi bir açık 
duyuruya bağlı değildir.” 1982 BMDHS, mad. 77/3; 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, 
mad.2/3. 
102 “… kıyı devleti kıta sahanlığını araştırmazsa veya kaynaklarını işletmezse bile, hiç kimsenin kıyı 
Devletinin rızası olmadan bu faaliyetlere tevessül edemeyeceği manasında, inhisarîdir.” 1982 
BMDHS, mad. 77/2; 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad.2/2. Bkz.: Aslan Gündüz,  a.g.e., 
s.384, Selami Kuran, a.g.e., s.3197-198,339, Sevin Toluner, a.g.e., s.266. 
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Kıyı devletinin kıta sahanlığını oluşturan sualtı alanlarındaki hakları,103 bu 

alanların üzerindeki suları veya bu sular üzerindeki hava sahasının tâbi olduğu açık 

denizler rejimini etkilemeyecektir.104 Yabancı gemi ve uçaklar, bu sularda seyrüsefer 

ve üstten uçuş serbestîsini açık denizlerde olduğu gibi kullanabilecekler, buna 

karşılık münhasıran kıyı devletine ait olan araştırma ve işletme faaliyetlerinde 

bulunmayacaklardır.105 

Ayrıca diğer devletlerin kıta sahanlığı üzerinde kablo ve boru döşeme hakları 

saklı tutulmuştur. Ancak, kıyı devleti de kıta sahanlığının araştırılması, işletilmesi ve 

boru hatlarından kaynaklanan kirlenmenin önlenmesi konularında makul tedbirler 

alma hakkına sahiptir.106 Kıyı devletinin, kıta sahanlığının araştırılması ve işletilmesi 

için suni adalar, tesisler ve yapılar inşâ etme ve buna izin verme konusundaki 

yetkileri, münhasır ekonomik bölge için düzenlenen 60’ncı maddeye atıfta 

bulunularak düzenlenmiştir.107 Kıyı devleti bu sunî ada ve tesisler üzerinde bazı 

yargısal ve zabıta yetkilerine sahiptir. Bu sunî yapılar üzerinde gümrük, sağlık, 

maliye ve göç konularındaki düzenlemeleri de dâhil olmak üzere münhasır yargı 

yetkisine sahiptir.108 Söz konusu sunî ada ve tesisler etrafında 500 metre genişliğinde 

güvenlik bölgeleri ihdas edebilme ve korunması için gerekli tedbirleri alma yetkisi 

ise, zabıta yetkisi nevindendir.  

Kıyı devleti kıta sahanlığı üzerindeki haklarını kullanırken diğer devletlerin 

bütün haklarına ve özgürlüklerine hiçbir zarar vermemekle yükümlüdür.109 

Bilimsel araştırma, kıta sahanlığında düzenlenmiş olan faaliyetlerden bir 

diğeridir. Bu konu 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi mad.5/8’de 

düzenlenmişken, 1982 BMDHS’de daha geniş kapsamlı ele alınarak Kısım XIII’de 

                                                
103 Açık Denizlerin serbestliği ilkesi gereği bütün devletlerin kullanımına açık olması gereken bu su 
altı alanlarındaki hakların kıyı devletine bırakılmasındaki amaç, bu bölgelerdeki doğal kaynakların 
araştırılması ve işletilmesi imkânlarının geliştirilmesinden beklenilen fayda ve çıkarlardır. 
104 1982 BMDHS, mad.78/1; 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad.3.  
105 1982 BMDHS, mad.78/2; 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad.5/1. 
106 1982 BMDHS, mad.79/1–2. 
107 1982 BMDHS, mad.80. Ayrıntılı bilgi için Bkz.: Aslan Gündüz, a.g.e., s.384-385, Selami Kuran, 
a.g.e., s.324-325. 
108 1982 BMDHS, mad. 60/2. 
109 1982 BMDHS, mad.78/2; 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, mad.5/1. 
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düzenlenmiş bulunmaktadır. İleriki bölümlerde bu husus daha ayrıntılı olarak 

incelenecektir. 

1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile ilk kez 

düzenlenen özel deniz alanlarından biri de, Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) 

hukukî rejimidir.110 Kıyı devletine önemli ekonomik haklar ve yetkiler veren bu 

kavram, 1945’ten sonra bazı Lâtin Amerika devletlerince ortaya atılan 200 millik 

“miras denizi” tartışmalı kavramı ile 1960’lı yıllardan itibaren yerleşmeye başlayan 

balıkçılık bölgesi kavramının etkisi sonucu ortaya çıkmış olup, kıta sahanlığı 

üzerindeki yetkileri de kapsamaktadır.111  Uluslararası deniz hukuku açısından MEB 

kavramının ortaya çıkışı, çok önemli bir gelişmedir. Devletlerin büyük oranda artan 

egemenlik iddialarını bir ölçüde durdurabilecek bir kavram oluşmuş, MEB ile 

denizcilik açısından gelişmiş devletlerle, denizcilik açısından gelişmemiş devletler 

arasında bir denge sağlanması mümkün hale gelmiştir.112  

Uygulanmakta olan uluslararası hukukta münhasır ekonomik bölge, bir teamül 

kuralı olarak yerleşmiştir.113 Nitekim Uluslararası Adalet Divanı’nın, 1982 

                                                
110 1982 BMDHS, Kısım V, mad.55-75, Bkz.: Aslan Gündüz, a.g.e., s.374-383, Selami Kuran, a.g.e., 
s.310-322, Malcolm N. Shaw, a.g.e., s.517-521, Antonio Cassese, a.g.e., s.87-89. 
111 Selami Kuran, a.g.e., s213, Aydoğan Özman, a.g.e., s.87, Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s.408, Sezgin 
Sezerer, a.g.e., s.19. 
112 Enver Bozkurt, a.g.e., s.47. 409. 
113 Başlangıçta az gelişmiş devletlerin gelişmesine imkân sağlamak maksadıyla geliştirilen MEB 
kavramı zamanla diğer gelişmiş devletler tarafından da oldukça benimsenmiştir. Sözleşme’ye taraf 
olan veya olmayan devletlerden münhasır ekonomik bölge ilânı yoluna giden devletlerin sayısı 
oldukça fazladır. Türkiye de 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne taraf 
olmamasına rağmen, üç tarafı denizlerle çevrili bir kıyı devleti olarak münhasır ekonomik bölge ilân 
etme hakkına sahiptir Türkiye, bu hakkını Karadeniz’de kullanmış ve 05/12/1986 tarih ve 86/11264 
sayılı Bakanlar Kurulu Kararnamesi ile Karadeniz’de 200 millik münhasır ekonomik bölge ilân 
etmiştir. (Resmi Gazete, 17/12/1986, Sayı 19314.) Karadeniz’de münhasır ekonomik bölge ilânından 
sonra; Türkiye’nin 23/12/1986 tarihli ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği’nin 06/02/1987 tarihli 
mektuplarının değişimi yoluyla, 1978 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti ve Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri 
Birliği Arasında Karadeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında Anlaşma” ile belirlenen 
sınırın, münhasır ekonomik bölgeye de uzatılması kabul edilmiştir. (Resmi Gazete, 28/02/1987, Sayı 
19386) Uluslararası sınırlara ilişkin antlaşmaların otomatik olarak sonraki devletleri de bağlaması 
gerektiği ilkesinin bir sonucu; aynı sınırın 1991 yılı sonunda Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler 
Birliği’nin dağılmasından sonra bu bölgede komşumuz olan Rusya Federasyonu, Ukrayna ve 
Gürcistan bakımından da geçerli olmuştur. Bulgaristan ile 04/12/1997 tarihinde Sofya’da imzalanan 
“Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Cumhuriyeti Arasında Mutludere/Rezovska Deresi Mansap 
Bölgesindeki Sınırın Belirlenmesi ve İki Ülke Arasında Karadeniz’de Deniz Yetki Alanlarının 
Sınırlandırılması Anlaşması” ile Bulgaristan ile Türkiye arasındaki münhasır ekonomik bölgenin 
sınırı saptanmıştır (Resmi Gazete, 21/07/1998, Sayı 23), Bkz.: Enver Bozkurt, Türkiye’nin 
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Tunus/Libya ve 1985 Libya/Malta114 davalarında da belirttiği üzere, münhasır 

ekonomik bölge kavramı devlet uygulamalarında uluslararası örf ve adet hukukunun 

bir parçası haline gelmiştir.  

Münhasır ekonomik bölge115, kıyı devletinin karasuları esas hat çizgisinden 

başlayarak 200 mile varan genişlikteki ve karasuları dışında kalan su tabakası116 ile 

deniz yatağı ve onun toprak altında (hem canlı hem de cansız doğal kaynakların117 

araştırılması, muhafazası, işletilmesi, korunması ve idaresine ilişkin) kıyı devletine 

münhasır ekonomik haklar ve yetkiler tanıyan deniz alanıdır.118 Kıyı devletinin MEB 

üzerindeki hakları ab initio ve ipso facto değildir, yani kıyı devletinin bu bölge 

üzerinde uluslararası hukukun tanıdığı yetkilere sahip olabilmesi için MEB ilân 

etmesi gerekmektedir. 

1982 BMDHS, kıyı devletinin münhasır ekonomik bölgede sahip olduğu 

ekonomik ve yasama, yargılama yetkilerini içeren egemen hakları ile üçüncü 

devletlere bu deniz alanı üzerinde tanınan bazı hakları düzenlemektedir.119  

Kıyı devletinin MEB’de üzerinde egemen haklara sahip olduğu doğal 

kaynaklar; madenler ile canlı ve cansız doğal kaynaklardan120 oluşmaktadır. 1982 

BMDHS, mad.56’ya göre MEB’de kıyı devleti; 

                                                                                                                                     
Uluslararası Hukuk Mevzuatı, 2. Baskı, Ankara, Nobel Yayın Dağıtım Ltd. Şti., Nisan 1999, s.195-
199. 
114 1982 Tunus/Libya Davası’nda, MEB, Uluslararası Adalet Divanı tarafından modern uluslararası 
hukukça kabul edilebilir bir kavram olarak belirtilmiştir 1985 Libya/Malta Davası’nda Divan, “MEB 
devlet uygulamalarında uluslararası örf ve adet hukukunun bir parçası haline gelmiştir” demiştir.  
Bkz.: Enver Bozkurt, “Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının 

Ortaya Çıkışı, ”, (Çevrimiçi) 
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/gTRSM90Z9fhDXPPex84rvBFUuM2kXu.pdf- 20 Ocak 2009 
115 1982 BMDHS, mad.55’de MEB; “Münhasır Ekonomik Bölge karasularının ötesinde ve bu sulara 
bitişik bir bölge olup Sözleşme’de düzenlenmiş özel rejime (mad. 55-75) tâbi olan ve bu rejim gereği 
kıyı devletinin hakları ve yetkileri ile diğer devletlerin hakları ve serbestlikleri bu Sözleşme’nin ilgili 
maddeleri ile düzenlenmiş olan bir bölgedir.” şeklinde tanımlanmaktadır. Bkz.: Aslan Gündüz, a.g.e., 
s.374, Selami Kuran, a.g.e., s.310,214. 
116  Kıyı devletinin MEB’de doğal kaynaklar üzerinde sahip olduğu haklar, kıta sahanlığı üzerinde 
sahip olnunan haklar ile bunlara ek su tabakasında sahip olunan ekonomik hakları içermektedir. 
117 Kıta sahanlığında, sadece sabit türden canlı organizmalar kapsama alınmışken, MEB’ de, canlı ya 
da cansız doğal kaynakların tümü bu kapsama alınmıştır. 
118 Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s.408, Sezgin Sezerer, a.g.e., s.19. Selami Kuran, a.g.e., s213 Aydoğan 
Özman, a.g.e., s.87, Ian Brownlie, a.g.e., s.224 vd., W. Tetley,: International Maritime and Admiralty 
Law, International Shipping Publications, Montreal, 2002, s. 637. 
119 1982 BMDHS mad. 56,58,69,70. 
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a. “ Deniz yatağının üzerindeki suların ve deniz yatağının ve bunun toprak 

altının canlı ve canlı olmayan doğal kaynaklarını araştırma ve işletme, muhafaza 

etme ve idare etme amacıyla ve sudan, akıntılardan ve rüzgardan enerji elde 

edilmesi gibi bölgenin diğer ekonomik işletme ve araştırma faaliyetleri hususunda 

egemen haklara121,  

b.Bu sözleşmenin ilgili hükümleriyle sağlanmış bulunan, 

i-Suni adaları, tesislerin ve yapıların kurulması ve kullanılması122, 

ii-Deniz bilimsel araştırmaları, 

iii-Deniz çevresinin muhafazası ve düzenlenmesi, hususlarında yargı 

yetkisine, 

c.Bu sözleşme ile sağlanmış bulunan diğer hak ve yükümlülüklere sahiptir.”123 

                                                                                                                                     
120  - Canlı doğal kaynaklar: Suda hareket eden nekton türü balık ve benzeri canlılar, balina yunus 
gibi memeliler, deniz yatağı ve toprak altında yaşayan sabit deniz ürünleri, bitkisel nitelikli canlılar. 

- Madenler ve Cansız doğal kaynaklar: Suda asılı duran maden zerreleri, deniz yatağında 
özellikle çökelti tabakası içerisinde bulunan maden yumruları, deniz yatağının toprak altında varolan 
maden yatakları ile hidrokarbür cepleri.  

Günümüzde denizlerdeki bu mineral kaynaklarından; petrol ve doğal gaz 30'dan fazla ülkede, 
kömür; A.B.D., Kanoda, Britanya, Japonya ve Türkiye'de, kalay; Tayland, Endonezya, Malezya ve 
Britanya'da, Mojnyetit; Filipinler, Japonya, Avustralya, Britanya ve Hindistan'da, altın; Alaska'da 
(A.B.D.), elmas; G.B. Afrika'da (Namibia), kum ve çakıl; Britanya, Hollanda, A.B.D. ve İsrail'de, 
ilmenit, rutil, zirkon; Avustralya, Yeni Zelanda, Sri Lanka, Hindistan, Brezilya ve Güney Afrika'da, 

kükürt; Meksika ve A.B.D.'de işletilmektedir. Bkz.:
 
M.Işık Turgay, a.g.e., s.47. 

121 1982 BMDHS, mad. 73’e göre MEB’deki canlı kaynakların araştırılması, işletilmesi, muhafazası 
ve yönetimi konularında egemen hakların kullanılmasında kıyı devleti, bu Sözleşme’ye uygun olarak 
kabul ettiği kanun ve kurallara uyulmasını sağlamak maksadıyla gemiye çıkılması, geminin denetimi, 
gemiye el konulması ve hakkında dava açılması da dâhil tüm önlemleri alma hakkına sahiptir. Fakat 
yeterli teminat gösterilirse tutuklanan mürettebat ve el konulan gemi gecikmeksizin serbest bırakılır. 
Eğer el konulma gerçekleştirilirse bayrak devletine bilgi verilir.  
122 Her türlü suni ada, araç gereç ve tesisin yerleştirilmesi ve bunlardan yararlanılması konusunda tek 
yetkili kıyı devletidir. 1982 BMDHS, mad. 60, Bu tesis ve araç gereçlerin çevresinde kıyı devleti 500 
metreyi geçmemek ve uluslararası deniz ulaşımını aksatmamak şartıyla uygun genişlikte güvenlik 
bölgeleri oluşturma yetkisine sahiptir. 
123 Selami Kuran, a.g.e., s.310, Louis Henkin, v.d., International Law, Cases and Materials, Second 
Edition,  ST.Paul, American Casebook Series, 1987, s.1315; Article 56;  
“Rights, Jurisdiction and The Coastal State in the Exclusive Economıc Zone; 

1. In the exclusive economic zone, the coastal State has; 
….. 
(b) jurisdiction as provided for in the relevant provisions of this Convention with regard to: 

(i) the establisment and use of artificial islands, installations and structures; 
(ii) marine scientific research; 
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Kıyı devletinin bu bölgede, doğal kaynaklardan faydalanmanın haricinde deniz 

suyundan, akıntı ve rüzgârdan enerji üretilmesi gibi ekonomik maksatlı faaliyetlerde 

de, üçüncü devletlerin bu bölgedeki haklarına zarar vermemek kaydıyla, 

bulunabileceğini BMDHS açıkça belirtmektedir.124 

Münhasır ekonomik bölgede kıyı devleti bilimsel araştırma yapma veya 

yapılmasına izin verme ve düzenleme konusunda tek yetkilidir, buna karşın üçüncü 

devletlerin ve uluslararası örgütlerin bütün insanlığın yararına olacak bilimsel 

nitelikteki araştırmalarına olağan koşullarda izin verme ve düzenleme yetkisine 

haizdir.125 

Diğer tüm devletlere MEB içerisinde tanınan haklar; ulaştırma, uçma, sualtı 

kablo ve boru hattı döşeme ile bunların işletilmesidir. Devletler MEB’de bu 

haklarını kullanırken, kıyı devletinin hak ve yükümlülüklerini gözönünde 

bulundurmak ve BMDHS hükümlerine ve uluslararası hukukun diğer kurallarına 

uygun olarak yürürlüğe koyacağı düzenlemelere uymak zorundadırlar.126 

Tüm devletlerin denize kıyısı olsun veya olmasın hak sahibi olduğu “Açık 

Denizler” (High seas) kavramı ise; hiçbir devletin deniz ülkesine ait olmayan, tüm 

insanlığın ortak malı kabul edilen, devletlerin egemenlik alanları dışında kalan ve 

ortak deniz alanlarını tarif etmede kullanılmış olup, hukukî rejiminin temelini örf ve 

adet kuralları oluşturmaktadır.127 

1958 Açık Deniz Sözleşmesi’ni esas alan BMDHS’de, münhasır ekonomik 

bölge alanının ortaya çıkması ile açık deniz kavramının tanımı da değişmiş ve küçük 

değişikliklerle bu konudaki hükümler tekrarlanmıştır. BMDHS’de açık denizin 

tanımlanması yerine açık deniz hükümlerinin uygulanacağı deniz alanını tarif ederek; 

                                                                                                                                     
(iii) the protection and preservation of the marine environment; 

(c) other rights and duties provided for in this Convention. ….” 
124 1982 BMDHS, mad. 56,58. 
125 1982 BMDHS, mad. 246. 
126 1982 BMDHS, mad. 58. 
127 1982 BMDHS, mad. 89, Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s.417, Sezgin Sezerer, a.g.e., s.23, Sevin Toluner, 
a.g.e., s.278, Ian Brownlie, Principles of Public International Law, 6.Edition, Oxford, s.223 vd., 
Malcolm N. Shaw, a.g.e., s.542 vd., Antonio Cassese, a.g.e., s.90-92 
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“Bu kısım hükümleri, bir devletin MEB’ine, karasularına veya iç sularına veya 

bir takımada devletinin takımada sularına dâhil olmayan bütün deniz kısımlarına 

uygulanır. Bu madde bütün devletlerin 58 inci madde gereğince MEB’de sahip 

olduğu hürriyetlerinin herhangi bir şekilde kısıtlanmasını gerektirmez.”128  

tanımıyla dolaylı bir yöntem izlenmiştir. 

1982 BMDHS ile Uluslararası Deniz Yatağı Rejimi’nin129 ayrıca düzenlenmesi 

nedeniyle açık deniz kavramından yalnızca su alanına ilişkin kısmın anlaşılması 

gerektiği ortaya çıkmaktadır. 

Hem 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, hem de 1982 Deniz Hukuku 

Sözleşmesi’nde açık denizlerde geçerli olan temel ilke serbestlik ilkesidir.130 Her iki 

sözleşmede de benzer şekilde tarif edilen serbestîler, BMDHS’de “Açık denizler 

denize kıyısı olsun olmasın bütün devletlere açıktır.” şeklinde belirtilmiştir. Açık 

denizler serbestîsi, bu Sözleşme’nin ve uluslararası hukukun diğer kuralları 

tarafından konulmuş olan şartlara göre kullanılır. Söz konusu serbestîler denize kıyısı 

olsun veya kıyısı olmasın bütün devletler için aşağıdaki şekilde düzenlenmiştir;131 

- Seyrüsefer serbestîsi, 

- Uçma serbestîsi, 

- Balıkçılık ve canlı kaynakların avlanması serbestîsi, 

- 1982 BMDHS Kısım VI’ya (Kıta Sahanlığı) tâbi olmak üzere 

Sualtı kablo ve boru hattı döşeme serbestîsi,   

                                                
128 1982 BMDHS, mad. 86. Bkz.: Aslan Gündüz,  a.g.e., s.386, Selami Kuran, a.g.e., s.326-327, 
Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s.417 
129 1982 BMDHS, mad. 133–154. 
130 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 2; 1982 BMDHS, mad. 87. 
131 Selami Kuran, a.g.e., s.236, 327, Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s.418-419, Sezgin Sezerer, a.g.e., s.24, 
Sevin Toluner, a.g.e., s.279 vd., Melda Sur,  a.g.e., s.344, Aydoğan Özman,  a.g.e., s.85.   
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- 1982 BMDHS Kısım VI’ya (Kıta Sahanlığı) tâbi olmak üzere 

suni adalar ve uluslararası hukukun izin verdiği diğer tesisleri inşâ etme 

serbestîsi,132 

- 1982 BMDHS Kısım VI (Kıta Sahanlığı) ve XIII (Deniz 

Bilimsel Araştırması) hükümleri uyarınca denizde bilimsel araştırma 

serbestîsidir.133 

Bütün devletlere açık denizlerin serbestliği ilkesi gereği açık denizde bilimsel 

araştırma yapma hakkı tanınmaktadır. Bilimsel araştırmalara ait açık denizdeki 

serbestîleri düzenleyen hükümler;134 araştırmaların barışçıl amaçlara hizmet etmesi, 

diğer devletlerin haklarını engelleyici nitelikte olmaması ve deniz çevresinin ve 

kaynaklarının korunmasına ilişkin kurallara uygun olması gerektiğini belirtmektedir. 

Açık deniz serbestîsi ilkesi mutlak ve sınırsız değildir; açık deniz serbestîlerini 

düzenleyen BMDHS 88 inci maddede “Açık denizler barışçıl amaçlar için 

kullanılacaktır.” cümlesi ile genel nitelikli bir kısıtlayıcı hüküm ilâve edildiği 

görülmektedir. 

Açık denizlerin hiçbir devletin egemenliği altında olmaması ve açık denizlerin 

serbestliğine rağmen, meydana gelecek muhtemel ihlâl veya gayri hukukî durumların 

önlenmesi veya vukû bulan ihlâllerin cezalandırılabilmesi amacıyla açık denizlerde 

devletler bazı konularda egemen yetkiler kullanırken, bazı durumlarda da başka 

devletlerin araç ya da kişileri üzerinde yetkiler kullanabilmektedirler. 

Açık denizlerde seyreden gemiler üzerinde ancak uyruğunda bulunduğu devlet 

münhasır yetkilere sahiptir ve bu “bayrak yasası” gereği her devlet, bayrağını yani 

uyrukluğunu taşıyan gemi üzerinde idarî, teknik ve sosyal konularda cezaî ve hukukî 

yetkisini kullanma hak ve yükümlülüğüne sahiptir. Devlet ile uyruğundaki gemi 

arasında gerçek bir bağın bulunması gerekmektedir.135 Diğer devletler açık denizdeki 

                                                
132 Kablo ve boru döşeme ile suni ada ve tesisler konusundaki serbestiler kıta sahanlığında bu konuda 
getirilen düzenlemelere atıf yapılarak belirtilmiştir. 
133 Yukarıda belirtilen bu serbestîlerden tüm devletler eşit koşullarda yararlanabileceklerdir. 
134 1982 BMDHS, mad. 238–241. 
135 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 5/1; 1982 BMDHS, mad. 91/1 ve 94/2. Bir geminin 
belli bir devletin bayrağını taşıyabilme hakkına sahip olabilmesi için; “gemi ile devlet arasında 
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bir gemi üzerinde yetkilerini birkaç kuraldışı durum haricinde kullanamazlar. Bayrak 

yasası uyarınca “açık denizde bir gemi münhasıran kendi bayrak devletinin yargı 

yetkisine tâbi olacaktır.”136  

Açık denizde seyreden gemilerin üzerinde münhasıran bayrağını taşıdığı 

devletlerin yetkili olmaları ilkesinin bazı istisnaları vardır. Açık denizde tüm 

devletlerin uyrukluk gözetmeden denetleme yapabilir ve bazı durumlarda, ayrıntıları 

sözleşmede belirtilen cezaî işlemleri uygulayabilir. Bunlar;  

� Deniz haydutluğunun önlenmesi ve cezalandırılması137, 

� Köle ticareti138 ve uyuşturucu madde kaçakçılığının 

denetlenmesi139, 

� Ziyaret hakkı140, 

� Kesintisiz takip hakkı141, 

� Açık denizden izinsiz yayınların denetlenmesi142,  

için önlem alma yetkisidir.  

Devletler, yalnızca ticaret gemileri üzerinde bu yetkileri kullanabilirler. Bir 

devlete ait olup ticari amaçlarla kullanılmayan ve kamu hizmetinde kullanılan devlet 

gemileri143 ve yabancı savaş gemileri144, hiçbir durumda bayrak devletinden başka 

bir devletin yetkisine ve denetimine tâbi olmazlar. Savaş gemilerinin yargı 

bağışıklığına sahip olmaları, onların sorumsuz oldukları manasına gelmemekte, 

                                                                                                                                     
gerçek bir bağın olması gerekir; özellikle, devlet, idarî, teknik ve sosyal konularda bayrağını taşıyan 

gemiler üzerindeki yetki ve kontrolünü, etkin bir biçimde kullanmalıdır” 
136 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 6; 1982 BMDHS mad. 92/1 ve 94/1–2.  
137 1982 BMDHS, mad. 101–107. 
138 1982 BMDHS, mad. 99. 
139 1982 BMDHS, mad. 108. 
140 1982 BMDHS, mad. 110. 
141 1982 BMDHS, mad. 111. 
142 1982 BMDHS, mad. 109. 
143 “Bir devletin sahip olduğu veya işlettiği ve sadece gayri ticari devlet hizmeti için kullanılan 
gemiler,  açık denizde, bayrak devletinden başka herhangi bir devletin yargı yetkisinden tamamiyle 
bağışıktır.” 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 9; 1982 BMDHS, mad. 96 
144 “Savaş gemileri, açık denizde bayrak devletinden başka herhangi bir devletin yargı yetkisinden 
tamamen bağımsızdır.” 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 8/1; 1982 BMDHS, mad. 95, 
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sadece yabancı mahkemeler önünde yargılanmasını önlemektedir. Savaş gemileri145 

de açık denizde uluslararası deniz hukuku kurallarına uymakla yükümlüdürler. 

Devletler yabancı ticaret gemileri üzerindeki bu denetleme yetkilerini, savaş 

gemi ve uçakları ya da bu işle görevlendirilmiş devlet gemi ve uçakları vasıtasıyla 

kullanılabilirler. Deniz haydutluğu suçu146 ile ilgili bütün devletler, izinsiz yayın ile 

ilgili ise zarar gören devlet147 yargı yetkisi kullanabileceklerdir. Yetkili üçüncü 

devlet açık denizde, yabancı ticaret gemisinin kimliğini inceleme, gerekli görüldüğü 

durumlarda bütün heryerini ve taşıdığı malları denetleme hakkını yani ziyaret 

hakkını kullanabilir. Bu hak ancak; 

- Gemi deniz haydutluğu yaptığı, 

- Gemi köle ticareti yaptığı, 

- Gemi açık denizden izinsiz yayın yaptığı, 

- Geminin tâbiiyetsiz olduğu, 

- Kendi tâbiiyetindeki geminin bayrağını gizlemesi veya başka bayrak 

göstermesi halinden şüphelenilmesi, gemi gerçekte harp gemisi ile aynı 

                                                
145 Savaş gemilerinin tarifi 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 8/2 ve 1982 BMDHS, mad. 
29’da şu şekilde yapılmıştır; “bir devletin silâhlı kuvvetlerine ait olup kendi tâbiyetindeki gemileri 

başkalarından ayıran harici alametler taşıyan, bu devletin hükümetinin usulüne uygun şekilde 

yetkilendirdiği ve ismi normal hizmet listesinde veya buna muadil bir listede görünen bir 

komutanın emrinde olan ve silâhlı kuvvetlerin düzenli disiplini altındaki bir mürettebatla donatılan 

bir gemi” 
146  “Deniz haydutluğu fiili; 
1) Özel bir gemi veya uçağın mürettebatı veya yolcuları tarafından şahsî çıkar sağlamak için: 

a. Açık denizdeki diğer bir gemi veya uçağa veya içindeki kişi veya mallara karşı; 
b. Herhangi bir devletin yetkisi dışındaki bir yerde bulunan gemi, uçak ve mallara karşı 

işlenen hukuka aykırı herhangi bir şiddet, tevkif veya yağma fiili; 
2) Bir gemi veya uçağın deniz haydutu sayılacak vakıaları bildiği halde bu gemi veya uçağın 

hareketlerine bilerek iştirak etmek;” 
şeklinde tanımlanmıştır.Bkz.:1958 ADS, mad.15 ve 1982 BMDHS, mad. 101. 
147  Açık denizde izinsiz yayın yapan gemiler veya kişiler veya tesisler üzerinde bu istisnai yetkiyi 
ancak şu devletler kullanma hakkına sahiptirler; 

a. Geminin bayrağını taşıdığı devlet, 
b. Tesisin ülkesinde tescil edildiği devlet, 
c. Bu yayınların alındığı ülke devleti, 
d. Müsaade edilmiş radyo komünikasyonuna müdahale edilen devlet, 
e. Müsaadesiz yayın yapan kişinin vatandaşı olduğu devlet. 

Bkz.: 1982 BMDHS, mad. 109. 
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tâbiyette olduğunun şüphesini uyandıracak makul bir sebep olduğu 

takdirde 

uygunabilir148. 

Son olarak açık denizlerde bir devletin kesintisiz takip149 (izleme hakkı) 

çerçevesinde yabancı gemilere müdahale etme ve yargı yetkisini kullanma hakkı 

mevcuttur. Bir yabancı gemi kıyı devletinin yetkisi altındaki bir deniz alanında o 

devletin yasalarına aykırı davranırsa ve sonrasında takibe alındığında bu gemi açık 

denize kaçar ise, kıyı devleti kamu hizmetindeki devlet gemileri ile gemiyi takibe 

devam etme, durdurma, yakalandığında kovuşturma amacı ile limana getirme 

yetkisine sahiptir.150 İzleme hakkının kullanılması, bazı şartlara tâbidir. Bunlar: 

a.  İhlâl, içsularda, karasularında veya bitişik bölge151, takımada sularında 

ya da oralarda geçerli yasaların ihlâli ile ilgili olarak kıta sahanlığı, münhasır 

ekonomik bölge ve oralarda kurulu tesislerin etrafında ilân edilen güvenlik 

kordonlarında gerçekleşmiş olmalıdır,152  

b. Takibe bu sularda başlanmış olmalı ve gemiye iştilebilir yada 

görülebilir mesafeden dur emri verilerek başlanmalıdır,153 

c.  Takibe ara verilmeden sadece yetkili devletin gemi ya da uçakları ile 

yapılmalıdır,154 

                                                
148 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi’nin 22. maddesinde ziyaret hakkının sınırları çizilmiş olup, 
1982 tarihli BMDHS’nin 110. maddesinde bu hüküm yapılan bazı değişikliklerle kabul edilmiştir. 
149 “Bir kıyı devleti ulusal yetki alanına giren deniz alanlarında ihlâl edilen bir kuralın 
cezalandırılması amacıyla açık denizlere kaçan diğer devlet gemilerini izleyip açık denizde 
yakalanması ve gerekli yasal işlemleri yapma konusunda yetkili” (1958 ADS, mad. 23; 1982 
BMDHS, mad. 111) kılınmıştır. Buna izleme hakkı denir. 
150 Deniz Kuvvetleri K.lığı, Gemi Komutanının Deniz Hukuku El Kitabı (Yayınlanmamış 
Taslak), Ankara, s.107 
151 Bitişik Bölgeden başlayacak olan takip yetkisi, yalnız karasularında görüldükten sonra açık denize 
açılan gemiler için sözkonusudur. 
152 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 23/1; 1982 BMDHS, mad. 111/1–2. BMDHS izleme 
hakkının başlatılması için ihlâlin gerçekleştiği alanlara MEB ile kıta sahanlığındaki tesislerin 
etrafındaki güvenlik bölgelerini de ilâve ederek, bahse konu sahalardaki kıyı devletinin yargı yetkisini 
dolayısıyla kısmî egemenlik hakkını tekrar etmiştir.  
153 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 23/3; 1982 BMDHS, mad. 111/4. 
154 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 23/4; 1982 BMDHS, mad. 111/5. 



 42

ç.  Takip, bir başka devletin karasularına girildiğinde sona ermelidir,155 

d. İzleme ölçülü olmalıdır; yani, aşırı güç kullanılmamalıdır. 

Bir takibin başlatılabilmesi için anılan bölgelerle ilgili kıyı devletinin 

uluslararası hukuka uygun koymuş olduğu kuralların ihlâl edilmiş olması ve takibin 

bu bölgelerden başlatılma zorunluluğu vardır. Yalnız, bu tanım takibi yapacak 

geminin aynı bölgede olma zorunluluğu olarak anlaşılmamalıdır. Bir başka deyişle 

izleme başladığı anda izlemeyi yapacak kıyı devleti gemisinin, ihlâlin yapıldığı 

bölgede olma zorunluluğu yoktur. İzlemenin kıyı devletinin bir uçağı ile başlaması 

halinde, bir başka gemi ya da uçağın izleme yerine gelerek görevi sürdürme imkânı 

mevcuttur.

                                                
155 1958 Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, mad. 23/2; 1982 BMDHS, mad. 111/3. 
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2. DENİZDE BİLİMSEL ARAŞTIRMA YETKİSİ  

Teknolojinin gelişmesi ile birlikte yukarıda kısaca tanımlanan deniz alanlarında 

bilimsel araştırma yapabilme kabiliyetinin birçok devlet tarafından kazanılması, 1982 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (BMDHS) bu konunun ele 

alınarak on üçüncü kısmında gerekli düzenlemelerin yapılmasını sağlamıştır.1 On 

üçüncü kısım altı bölüm şeklinde düzenlenmiş olup, bunlar genel hükümler, 

uluslararası işbirliği, denize ilişkin bilimsel araştırmanın yapılması ve geliştirilmesi, 

deniz çevresinde bilimsel araştırma tesisleri veya teçhizatı, genel sorumluluk ve 

hukukî sorumluluk, uyuşmazlıkların çözümü ve geçici tedbirlerden oluşmaktadır.  

Bu bölümde uluslararası hukuk açısından ulusal yetki alanları ötesindeki deniz 

alanlarında; MEB, Kıta Sahanlığı ve Açık Denizler’de devletlerin bilimsel araştırma 

hak ve yetkileri 1982 BMDHS Kısım XIII ışığında incelenecektir.21982 BMDHS’nin 

238’inci maddesine göre coğrafî durumları ne olursa olsun bütün devletler ile yetkili 

uluslararası teşkilâtların, diğer devletlerin hak ve yükümlülükleri saklı kalmak 

şartıyla, denize ilişkin bilimsel araştırmalar yapma hakkı bulunmaktadır.3 Denize 

ilişkin bilimsel araştırmanın sözleşmeye uygun olarak geliştirilmesi ve 

yürütülmesini, devletler ve yetkili uluslararası teşkilâtlar iyileştirecek ve 

kolaylaştıracaklardır.4 

Devletler ve yetkili uluslararası teşkilâtlar denize ilişkin bilimsel araştırmaları 

münhasıran barışçı amaçlarla, uluslararası hukuk ve Sözleşme ile bağdaşan uygun5 

bilimsel metodlar ve araçlarla yürüteceklerdir.6 Madde 88 de ayrıca açık denizlerin 

barışçıl amaçlarla kullanımını öngörmektedir. Madde 240 (a) da, yorumu 

incelendiğinde, tıpkı madde 88 gibi barışçıl amaçlara atıf yapar. Tüm bu zikredilen 

maddeler, madde 301 ile birlikte daha da net anlaşılmaktadır ki, bu da denizlerin 

                                                
1 Ashley Roach, Marine Scientific Research and the New Law of the Sea; O.D.I.L., Vol.27,  
No. 1-2, 1996, s.41-58. 
2 D.P. O’Connell, The International Law Of The Sea, Volume II, Oxford, Clarendon Pres, 1984, 
s.1026–1033 
3 Aslan Gündüz, a.g.e., s.423, Selami Kuran, a.g.e., s.371. 
4 1982 BMDHS, mad. 239 
5 Denizlerin kullanılması ve araştırılmasında, devletlerin uluslararası hukuk ilkeleriyle bağdaşmayacak 
davranışlardan kaçınmalarını öngören düzenlemeler için Bkz.: 1982 BMDHS, mad.301.  
6 1982 BMDHS, mad. 240/a-b 
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barışçıl kullanımını öngörürken uluslarası hukuku ihlâl edecek şekilde saldırgan 

faaliyetleri yasaklar. Deniz bilimsel araştırması, denizin sözleşmeyle bağdaşan diğer 

yasal kullanımlarını haksız bir şekilde engellemeyecek ve bu kullanımlar sırasında 

gereken şekilde saygı görecektir. Deniz bilimsel araştırmasının yürütülmesinde 

uygulanacak prensiplerden bir diğeri de, “deniz bilimsel araştırması, deniz çevresinin 

korunması ve muhafazası için yapılanlar da dâhil olmak üzere, bu sözleşmeye uygun 

şekilde kabul edilen bütün ilgili düzenlemelere uymak suretiyle yürütülecektir”7 

şeklinde belirtilmiştir. 

Bahsedilen bu prensiplere ilâve olarak denize ilişkin bilimsel araştırmanın, 

deniz çevresinin herhangi bir kısmı veya kaynakları üzerinde herhangi bir hak 

iddiasına hukukî bir dayanak teşkil etmeyeceği8 belirtilerek kıyı devletlerinin 

egemenlik hakları güvence altına alınmıştır. Burada ön plâna çıkan husus 

uygulanacak metotların sözleşme ile bağdaşır olması ve denize ilişkin bilimsel 

araştırmaların kazandırdığı veya kazandırabileceği bazı önceliklerin devletin 

kazanılmış haklarına bir müdahalede bulunmak amacıyla vasıta olarak 

kullanılamayacağıdır.9 

                                                
7 1982 BMDHS, mad. 240/c-d 
8 1982 BMDHS, mad. 241 
9 Hakan Mehmet Köktürk, “Ülkemizde Deniz Araştırma Çalışmalarını Düzenleyen Esas ve Usullerin 
İncelenmesi”, İstanbul Üniversitesi Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek 
Lisans Tezi, Danışman Selmin Burak, İstanbul, Ekim 2002, s. 28. 
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Şekil 4: Denize ilişkin bilimsel araştırma 

Devletler ve yetkili uluslararası teşkilâtlara, egemenliğe ve yargı yetkisine saygı 

ilkesine uygun şekilde ve karşılıklı fayda esasına göre barışçı amaçlarla deniz 

bilimsel araştırması alanında uluslararası işbirliğini destekleme10 zorunluluğu 

getirilerek, hem devletlere barışçı amaçlarla birbirleri ile işbirliği yapma, hem de 

karşılaşılabilecek herhangi bir olumsuz durumda karşılıklı ikaz ve destek vermelerini 

sağlamak maksadıyla; devletlerin bu Sözleşme gereği sahip oldukları haklarına ve 

yükümlülüklerine zarar gelmeksizin, bir devletin diğer devletlerin, uygun olan 

                                                
10 1982 BMDHS, mad. 242/1 

Tüm 
Devletler ve 

Yetkili 
Uluslararası 
Teşkilâtlar 

 

DBA’nın sözleşmeye uygun bir şekilde 

geliştirilmesi ve yürütülmesini iyileştirecek 

ve kolaylaştıracaklar 

DBA: 
-Barışçı amaçlarla,  

-Uygun bilimsel metot ve araçlarla, 

-Diğer meşru kullanımlara haksız müdahale 

etmeyecek şekilde, 

-Deniz çevresinin korunması ve muhafazası 

  dahil sözleşmedeki ilgili düzenlemelere 

uygun olacak 

 
BMDHS hak 
ve 
görevlerine 
tabi denizde 
bilimsel 
araştırması 
yapma 
hakkına 
sahiptir. 

DBA faaliyetleri deniz çevresinin veya 

kaynaklarının herhangi bir kısmı için talepte 

bulunmasına hukuki temel teşkil etmeyecek 



 46

şekilde, kendisinden veya kendisi ile işbirliği içerisinde, kişilerin sağlığına, kişilerin 

ve deniz çevresinin güvenliğine zararlı etkileri önlemek ve kontrol altına almak 

hususunda gerekli bilgileri elde etmelerine imkân sağlayacağı belirtilmiştir.11 

Ayrıca yapılacak deniz bilimsel araştırmaları için uygun ortamın oluşturulması 

ve verimliliğin artırılması amacıyla devletler ve yetkili uluslararası teşkilâtlar12, 

deniz çevresinde denize ilişkin bilimsel araştırmanın yürütülmesi için uygun şartları 

oluşturmak ve deniz çevresinde meydana gelen olayların niteliğini ve sürecini ve 

bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri inceleyen araştırmacıların gayretlerini 

birleştirmek için iki taraflı ve çok taraflı uluslararası anlaşmalar yoluyla işbirliği 

yapılması ile ilgili BMDHS maddesiyle13 hükme bağlanmıştır. 

Devletler ve uluslararası teşkilâtlar tarafından, yapılan bir bilimsel deniz 

araştırması sonucu elde edilen ve öneri halindeki başlıca programların amaçları ile 

ilgili bilgilerin, ayrım gözetmeksizin tüm devletlere uygun kanallarla yayınlanması 

ve dağıtılması gerekmektedir. Bu maksatla da devletler, bilimsel veri ve bilginin 

akışını ve deniz bilimsel araştırmasından elde edilen bilginin özellikle gelişmekte 

olan devletlere geçirilmesini ve bu devletlerin özellikle teknik personeline ve bilim 

adamlarına uygun eğitim ve öğretim vermeyi amaçlayan programlar aracılığıyla 

deniz bilimsel araştırma yeteneklerini ilerletmelerini, münferiden olduğu kadar diğer 

                                                
11 1982 BMDHS, mad. 242/2. Bkz. Aslan Gündüz, a.g.e., s.423, Selami Kuran, a.g.e., s.372, Sezgin 
Sezerer, a.g.e., s.35, Hakan Mehmet Köktürk, a.g.e., s.28-29. Araştırma projelerinde artan işbirliği 
kullanımı, kıyı devletinin MEB ve Kıta Sahanlığında araştırmanın yapıldığı kıyı devletlerini ve 
gelişmekte olan devletleri kapsayacak şekilde mevcut BMDHS kapsamında edindiği kontrol 
yetkilerinin negatif etkilerini azaltma yolunda bu tip durumlarda kıyı devletinin araştırmaya ilişkin 
rızası daha kolay alınabildiğinden daha faydalı olabilecektir. 
12 Küresel ölçekte ise; birçok BM organizasyonu mevcuttur. Bu uzman organizasyonlar içerisinde 
Gıda ve Tarım Organizasyonu balıkçılık ile ilgili birçok araştırma gerçekleştirmektedir. Dünya 
Meteoroloji Organizasyonu da, denizlerde hava durumunun araştırılması çalışmaları yapmaktadır. 
Aynı zamanda UNESCO tarafından da 1960 yılında ülkelerin ahenkli çalışmasını ve okyanusların 
doğası ve kaynaklarına ilişkin bilimsel araştırmaları teşvik etmek üzere, Ülkeler Arası Oşinoğrafi 
Komisyonu (IOC) kurulmuştur. IOC, aynı zamanda deniz bilimleri ve teknolojinin transferi ve 
paylaşımı kapsamında eğitim öğretim programlarının da geliştirilmesini teşvik etmektedir. IOC Hint 
Okyanusu, Doğu Merkezi Atlantik, Akdeniz ve Pasifik’te çok sayıda müşterek araştırma organize 
etmiştir. IOC aynı zamanda okyanus veri toplama sistemleri ile bağlantılı yasal problemler ve bilimsel 
araştırma serbestîsi üzerinde de çalışmış ve uluslararası Okyanus Veri Değişim Programı gibi birçok 
okyanus verisi de geliştirilmiştir.  
13 1982 BMDHS, mad. 243. 



 47

devletlerle ve yetkili uluslararası teşkilâtlarla işbirliği halinde, aktif bir şekilde 

destekleyeceklerdir.14 

2.1. Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığında Bilimsel 

Araştırma Yetkisi 

Münhasır Ekonomik Bölge rejiminin oluşturulmasından önce münhasır 

ekonomik bölgedeki sular, açık denizlerin bir parçası olarak kabul edilir ve bilimsel 

araştırma konusunda herhangi bir kısıtlama bulunmaz. BMDHS görüşmelerinde, 

sıklıkla denizde bilimsel araştırmalar yapan devletler, kıyı devletlerininin bu bölgede 

araştırmaları kontrole ilişkin sınırsız yetkilerinin olmasını, denizlere ilişkin tüm 

devletlere ait olan bilgi edinme hakkı kapsamında, endişeyle karşılamışlardır. 

1982 BMDHS kapsamında münhasır ekonomik bölge rejiminin tanımlanması 

ile dünya okyanus alanlarının üçte biri, kıyı devletinin yargı yetkisi altına girmiştir. 

Bu alanlar, aynı zamanda, deniz bilimsel araştırmalarının çoğunlukla yapıldığı 

alanlardır. Çünkü kıtaların birbirleriyle kesiştiği bu bölgeler, deniz canlılarına ilişkin 

birçok sıra dışı doğa olayının vukû bulduğu yerlerdir. BMDHS’ de teşkil edildiği 

şekli ile münhasır ekonomik bölge, paylaşılmış sorumluluk ve hakların olduğu bir 

bölgedir. Münhasır ekonomik bölge, devletlerin açık denizleri kullanım hakkı ve kıyı 

devletinin bu bölgedeki kontrolü gözönüne alındığında bir gerilim bölgesini 

oluşturmaktadır. 15  

Denizlerdeki bilimsel araştırmalarından bahseden BMDHS’ın en önemli kısmı 

246’dan 255.maddeye kadar olan bölümü kapsayan, münhasır ekonomik bölge ve 

kıta sahanlığındaki araştırmalarla ilgilidir. Bu koşullar 1958 Kıta Sahanlığı 

Sözleşmesi’nin 5/8 inci maddesiyle aynı temel yaklaşımı benimser. 16 Kıta 

sahanlığındaki araştırmalardan, Kıta Sahanlığı Sözleşmesi madde 5’de 

                                                
14 1982 BMDHS, mad. 244 
15 Sam Bateman, a.g.e., s.164. Başlıca araştırmacı uluslar ve özellikle ABD, MEB rejiminin kabulü ile 
okyanusların bilimsel araştırmalarının konusu olan büyük bir kısmına erişimlerinin kısıtlanacağı 
konusunda endişeye kapılmışlardır.  
16 Robin R.Churchill, A.V.Lowe, a.g.e., s.405. 
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bahsedilmektedir. Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 5 nci maddesinde, bilimsel 

araştırma faaliyetinin kıyı devletinin iznine tâbi olduğu hükme bağlanmıştır.17  

1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri’nden biri olan Kıta Sahanlığı 

Sözleşmesi’nde; “Kıta sahanlığının araştırılması ve kaynaklarının işletilmesi, 

seyrüsefere, balıkçılığa veya denizin canlı kaynaklarının muhafaza edilmesine haksız 

bir şekilde müdahaleye yol açamayacağı gibi, kamuya açıklanmak üzere yürütülen 

temel oşinografik ve diğer bilimsel araştırmalara da herhangi bir müdahaleye yol 

açamaz”18 denilmiştir. (mad.5/1)19. Bu genel tanım ancak madde 5/8’de;20 

“Kıta sahanlığı ile ilgili ve orada yürütülen herhangi bir araştırma için kıyı 

devletinin rızası alınacaktır. Buna rağmen, kıyı devleti, kıta sahanlığının fiziki ve 

biyolojik hususiyetlerini tamamıyla bilimsel şekilde araştırma amacıyla ehliyetli bir 

kurumun yaptığı bir talep için normal olarak rızasını esirgemeyecektir; şu şartla ki 

kıyı devleti eğer isterse araştırmaya katılma ve orada temsil edilme hakkına sahip 

olacak ve her hâlükarda neticeler ilân edilecektir.”şeklinde oldukça sınırlı olarak 

geçmektedir.  

Sonuçta bilimsel amaçlı araştırma ile keşif ve kullanıma yönelik araştırmaların 

tümü için de kıyı devletinin rızası gerekmektedir. Fakat araştırma sonuçların 

yayımlanması, uyumlu davranılması kurallarına uygun olarak, kıyı devletinin rıza 

göstererek onay vermesi gerekmektedir. Madde 5/8’in geniş anlamı makul biçimde 

açıkken, taslağın detayları hazırlanması esnasında birçok güçlüğe neden olmuştur. 

                                                
17 Bununla beraber, kıta sahanlığının fiziksel ve biyolojik özelliklerinin yalnızca bilimsel açıdan 
incelenmesi amacına yönelik olup, yetkili bir kurumdan gelecek bilimsel araştırma isteklerinin, 
normal olarak geri çevrilemeyeceği belirtilmiştir. Bu takdirde, kıyı devleti isterse araştırmalara 
katılma hakkını haiz olacak ve araştırma sonuçları yayınlanacaktır. Bkz.: Sevin Toluner, a.g.e., s.270. 
18 Robin R.Churchill, A.V.Lowe, a.g.e., s.402. Article 5(1); 
 “exploration of the continental shelf and the exploration of its natural resources must not…result in 
any interference with fundamental oceanographic or other scientific research carried out with the 
intention of open puplication”. 
19 Selami Kuran, a.g.e., s.272. 
20 A.e., s.273. Robin R.Churchill, A.V.Lowe, a.g.e., s.402., Article 5(8); 
“The Consent of the coastal State shall be obtained in respect of any research concerning the 
continental shelf and undertaken there. Nevertheless, the coastal State shall not normally withhold its 
consent if the request is submitted by a qualified institution with a view to purely scientific research 
into the physical or biological characteristics of the continental shelf, subject to the proviso that the 
coastal State shall have the right, if it so desires, to participate or to be represented in the research, 
and that in any event the results shall be puplished.” 
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Örneğin, kıta sahanlığı ile ilgili ve “orada yürütülen herhangi bir araştırma” ibaresi 

hakkında 2 farklı yorum yapmak mümkündür. Birincisi, kıyı devletinin rızasının 

sadece kıta sahanlığı ve fiziksel olarak şelfde girişilen yani deniz yatağında gerekli 

olduğudur. Diğeri ise ister deniz yatağında olsun ister üzerindeki sularda olsun, kıta 

sahanlığıyla ilgili her iki araştırmada da, kıta sahanlığıyla ilgili olsun ya da olmasın, 

kıyı devletinin rızasının gerektiği şeklindedir. Hangi yorum doğru olursa olsun, açık 

olan, kıta sahanlığıyla ilgisi olmayan deniz yüzeyindeki araştırmalarda kıyı 

devletinin rızasına ihtiyaç duyulmadığı, böyle araştırmaların (madde 5/1’inde açıkça 

ifade ettiği) açık deniz araştırma özgürlüğü kavramının içine girdiği ve kıyı 

devletinin müdahalesine tâbi olmadığıdır. Madde 5/8’in ikinci cümlesi aynı zamanda 

birçok sıkıntı ortaya koymuştur. Bu madde ile “bilimsel amaçlı” ve “keşif ve 

kullanıma yönelik” araştırma arasında belirtilen farkların, pratikte uygulaması kolay 

değildir.  

Bilimsel amaçlı araştırma olarak ifade edilen araştırmalar, araştırmaya fiili 

olarak başlandığında ve sonuçlar analiz edildiğinde önemli pratik uygulamalara 

dönüşebilen araştırmalar olabilirler. Öte yandan bu madde, bilimsel amaçlı 

araştırmalar için koşul olarak ifade edilen “normal durumları” da açıklamamaktadır. 

Daha başka problemler de mevcuttur; meselâ bu maddede geçen “ehliyetli kurum” un 

ne olduğu belirtilmemiştir. Kıta sahanlığındaki bilimsel araştırma projelerinin hangi 

aşamasında kıyı devletinin iştirakinin başladığı ve bittiği, kıta sahanlığı sözleşmesi 

kapsamında tanımlanan kıta sahanlığının dış sınırının doğruluğuna ilişkin şüpheler 

gibi belirsizlikler kıta sahanlığında deniz bilimsel araştırmalarına yönelik 

belirsizliklerdir. 

Sözleşme’de bu özel terimler kullanılmamasına rağmen, BMDHS, bilimsel 

amaçlı araştırma ile keşif ve kullanıma yönelik araştırmaların ayrımını yapmaya 

uğraşır. Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin aksine, bu iki araştırma kategorilerini 

tanımlamaya çalışılmıştır. Keşif ve kullanıma yönelik araştırma, doğal kaynakların 

keşfi ve kullanımına doğrudan önemin verildiği araştırma şeklidir. Bu tür 

araştırmalar, kıyı devletinin kendi doğal kaynaklar üzerindeki hükümranlık haklarını 

uygulamada, kıyı devletinin çıkarlarını açık bir şekilde etkileyerek, zarar verdirir. 
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Kıyı devletinin deniz alanlarını zorlayan araştırmalar için de aynısı geçerlidir. Bu 

nedenden dolayı, kıta sahanlığını delmeyi kapsayan ve bu kapsamda patlayıcıların 

kullanımı ve deniz tabiatına zarar veren maddelerin tatbiki kapsamında kıta 

sahanlığında icra edilen araştırmalar ile yapay adaların kullanımı, çalıştırılması, 

inşâsı, kurumu ve yapıları ile ilgili yapılan araştırmaların ikisi, bütün bu araştırma 

çeşitlerinin kolay kullanımı için keşif ve kullanıma yönelik araştırma adı altında ele 

alınmıştır.(BMDHS, mad. 246/5) Bilimsel amaçlı araştırma olarak ele alınan kavram 

ise, tüm insanlığın faydasına olmak üzere deniz çevresine ilişkin mevcut bilimsel 

bilgiyi arttırmak için, barışçıl amaçlarla icra edilen araştırma türüdür.21 

BMDHS’nin XIII ncü kısmında denizde bilimsel araştırma konusu daha 

kapsamlı bir biçimde ele alınmıştır. Kıyı devletlerinin, yetkilerinin kullanılmasında 

kendi münhasır ekonomik bölgeleri içerisinde ve kıta sahanlıkları üzerinde, 

uluslararası hukuk uyarınca, denize ilişkin bilimsel araştırmalar düzenlemek, bunlara 

izin vermek ve bunları yürütmek konusunda münhasır hakları vardır. Münhasır 

ekonomik bölge içerisinde ve kıta sahanlığı üzerinde denize ilişkin bilimsel 

araştırmalar, kıyı devletinin rızası ile yürütülecektir.22
   

Kıyı devletleri, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı üzerinde bu hak ve 

sorumluluklarını uygulamaya koyarken diğer devletlerin haklarına saygı göstermeli 

ve diğerleri de kıyı devletinin haklarına saygı göstermelidirler. BMDHS 

görüşmelerinde “Münhasır Ekonomik Bölge” kavramı oluşturulurken karşılaşılan en 

büyük zorluklardan biri; kıyı devletinin bu bölgedeki hakları ile denizde bilimsel 

araştırma yapmak isteyen devletlerin taleplerinin dengelenmesidir.  

Şu ana kadar pek çok devlet, münhasır ekonomik bölge ilân etmiştir. Bu ilânlar, 

devletlerin denizlerdeki bilimsel araştırmalarla nasıl ilgileneceğine göre 

değişmektedir. Birkaç devlet bu alandaki araştırmalarla ilgili hiçbir yargı yetkisi 

belirlememiştir. Birçok devlet de (aslında çoğunluğu), araştırmalar üzerinde bunları 

kontrol etmek düzenlemek ve üzerinde otorite kurmak adına detaya girmeksizin 

yargı yetkisi ilân etmiştir. Bazı devletlerin (Honduras, Endonezya, Fas ve Tanzanya 

                                                
21 A.e., s.402,405. 
22 Deniz Kuvvetleri K.lığı, a.g.e., s.100.  
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gibi ) yasaları ise, MEB’de araştırma için kıyı devletinin rızasını şart koşsa da bunun 

ötesinde bir detay belirtmemiştir. 23 Bu konuda ABD politikası, denizde bilimsel 

araştırmanın özgürlüğünü cesaretlendirmektedir. ABD, diğer devletlerin bu alanda 

bilimsel araştırmalara ilişkin belirledikleri düzenlemelere uluslararası hukuka uygun 

olduğu sürece uyacağını belirtmiştir. ABD hükümleriyle beslenen bu politika, ilk 

olarak 10 Mart 1983’teki Başkanın Okyanus Politikaları Bildirisi’nde yer almıştır ve 

Ekim 1994’te BMDHS’nin Senato’ya gönderilmesiyle doğrulanmıştır. Böylece ABD 

kendi münhasır ekonomik bölgesinde yapılacak olan denizde bilimsel araştırma 

faaliyetlerinde denetim hakkı istememektedir. ABD denizde bilimsel araştırmayı 

cesaretlendirmek ve gereksiz yüklerden arındırarak maksimum araştırma 

özgürlüğünü sağlamak için kendi münhasır ekonomik bölgesindeki araştırmaları 

denetleme ve yargılama hakkından feragat etmiştir. 24  

Münhasır ekonomik bölgedeki bilimsel deniz araştırmalarını diğer deniz 

faaliyetlerinden ayırmak oldukça güçtür. Bu faaliyetlerin anlaşmaya uygun olarak ve 

uygun bilimsel metotlarla yürütülmeleri gereklidir. Anlaşmayla çelişki yaratacak 

şekilde, denizle ilgili diğer yasal meselelere kapı aralamamalıdır. Anlaşmaya uygun 

                                                
23 Robin R.Churchill, A.V.Lowe, a.g.e., s.407-408. Bulgaristan, Gabon Cumhuriyeti, Ganai,İzlanda, 
Maldivler Meksiko, Portekiz, Romanya, Senegal ve Venezuela ‘nın yasaları daha detaylıdır ve 1982 
BMDHS rejimini geniş olarak yansıtır. Sözleşme’deki tüm detayları kapsayan ve yasaları 
Sözleşme’nin gereklerini tamamen karşılayan devletler ise; Malezya, Polonya, Rusya, İspanya, ve 
Ukrayna’dır. Öte yandan; 2 devletin sahip olduğu yasalar BMDHS hükümlerinden tamamen farklıdır. 
Birincisi; Trinidad Tobakko kendi kıta sahanlığı üzerinde yapılan bilimsel araştırmaların kendi malı 
olduğunu ve rızası almadan yayınlanamayacağını, veriler ve örneklerinde kendisine ait olduğunu ve 
kendi devletinden veya geminin bayrak devletinden olmayan bilim adamlarının araştırmalara dâhil 
olmasının da kendi rızası dâhilinde olması gerektiğini şart koşmaktadır. İkincisi; Brezilya kanunları 
ise bilimsel araştırmalara sadece eğer Brezilya’nın bilimsel ve teknolojik gelişmesine katkıda 
bulunuyorlarsa izin vermektedir ve Brezilya tarafından araştırma yapanlara sağlanan şartlar BMDHS 
‘de belirtilenlere göre oldukça ağırdır. İtalya (MEB ilân etmemiş olmasına rağmen) kıta sahanlığında 
bilimsel araştırmalara ilişkin düzenlemeler yayınlamıştır ki bu düzenlemeler genel itibariyle BMDHS 
ile uyumludur ancak zımnî rıza (implied consent) ya ilişkin gerekleri içermemektedir. İlâve olarak bir 
kısım devletler daha ki bunlar Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nden (1958 CDHS) BMDHS’e oranla daha 
fazla etkilenmişlerdir, kendi kıta sahanlığında bilimsel araştırmalara yönelik rıza ararlar 
24 1983 ve 1995 yılları arasında ABD, 140 devletin Münhasır Ekonomik Bölge’sinde ve karasularında 
araştırma yapmak için 1600’ün üzerinde müracaatta bulunmuştur. Bunlardan sadece 43 tanesi 
reddedilmiş ve 148’i de araştırmacıların BMDHS’ye uygun olmadıkları gerekçesiyle iptal edilmiştir. 
1995 ve 2000 yılları arasında ise, ABD, 108 ülkede araştırma yapmak üzere 2100’den fazla müracaat 
yapmıştır.Bkz.: Hüseyin Yüce, a.g.e., s.5 
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olarak diğer devletlerin uyarladıkları ilgili düzenlemelerle de uyum içinde 

olmalıdır.25 

2.1.1. Kıyı Devletinin MEB ve Kıta Sahanlığı’nda Bilimsel 

Araştırmalara İlişkin Hak ve Yetkileri 

Münhasır ekonomik bölgelerde ve kıta sahanlığında yapılacak bilimsel deniz 

araştırmaları, kıyı sahibi devletin onayı ile yürütülmelidir. Kıyı devleti bu bölgede 

Sözleşme’nin ilgili hükümlerine uygun biçimde denizde bilimsel araştırmaları 

düzenleme, yürütme ve diğer devletler ile uluslararası teşkilâtlara izin verme 

yetkisine sahiptir.  

Sözleşme’nin 246. maddesi, kıyı devletinin yetkilerini belirtmektedir;26 Kıyı 

devletleri, kendi münhasır ekonomik bölgelerinde ve kıta sahanlıkları üzerinde, 

denize ilişkin bilimsel araştırmaları düzenlemek, bunlara izin vermek ve bunları 

yürütmek konusunda münhasır haklara sahiptir. Münhasır ekonomik bölgede ve 

kıta sahanlıkları üzerinde deniz bilimsel araştırmaları kyı devletlerinin rızası ile 

yapılacaktır. 

Normal şartlarda Kıyı Devletleri, kendi münhasır ekonomik bölgesi içinde veya 

kıta sahanlıkları üzerinde, diğer devletlerin veya yetkili uluslararası teşkilâtların bu 

sözleşmeye uygun şekilde barışçı amaçlarla ve bütün insanlığın yararına deniz 

çevresi ile ilgili bilimsel bilgileri artırmak amacıyla yürütmek istedikleri deniz 

bilimsel araştırmalarına rıza göstereceklerdir. Bu amaçla, kıyı devletleri bu gibi 

rızanın gereksiz yere geciktirilmemesini veya verilmekten kaçınılmamasını 

sağlayacak kural ve usulleri tesis edeceklerdir. Kıyı devleti ile araştırma yapmak 

isteyen devlet arasında diplomatik ilişkiler mevcut olmasa da belirtilen çerçevede 

                                                
25 Cheng Xizhong, “A Chinese perspective on ‘Operational Modalities’”, (Çevrimiçi)  
http://web.ebscohost.com/ehost/resultsadvanced?vid=3&hid=103&sid=a5b5aa70-151e-4cf2-b18d-
9f28c735ba3c%40sessionmgr103&bquery=(A+Chinese+perspective+on+Operational+Modalities)&b
data=JmRiPWE5aCZkYj1idGgmZGI9aWloJmRiPWVpaCZkYj10c2gmZGI9ZXJpYyZkYj04Z2gmZ
GI9aGNoJmRiPWtoaCZkYj1tdGgmZGI9aGxoJmRiPWxnaCZkYj1saWgmZGI9ZjVoJmRiPWNtZW
RtJmRiPW5maCZkYj10ZmgmZGI9cGJoJmRiPWJ3aCZkYj1ybGgmZGI9ZTZoJmRiPWUwaCZkYj
1zZXImYW1wO2xhbmc9dHImdHlwZT0xJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d%3d - 20 Ocak 2009 
26 Aslan Gündüz, a.g.e., s.424, Selami Kuran, a.g.e., s.373, Sezgin Sezerer, a.g.e., s.36, Hakan 
Mehmet Köktürk, a.g.e., s.30, İngilizce metni için ayrıca bakınız: Ek I, article 246/1-4 
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deniz bilimsel araştırmasının uygulanması bakımından, şartlar normal olarak kabul 

edilebilir. 

Kıyı devletine Sözleşme’nin bu maddesi ile diğer devletler veya yetkili 

uluslararası teşkilâtlar tarafından münhasıran barışçı amaçlarla ve tüm insanlığın 

yararına olmak üzere, deniz çevresine ilişkin bilimsel bilginin artırılması için 

yapılacak araştırmaların düzenlenmesi hususunda kural koyma hakkı verilmiş, fakat 

bu kural ve düzenlemelerin, yapılacak olan araştırmaları gereksiz yere geri 

çevirmeye veya geciktirmeye yol açmamasının sağlanması gerektiği belirtilmiştir.27 

Türkiye, bu konuda Deniz Emniyeti Kanunu Tasarısı’nda uluslararası düzenleme ile 

paralel bir yaklaşım benimsemiştir. 

Kıyı devletinin herhangi bir araştırma başvurusuna rıza göstermeyebilme 

durumları da ilgili maddenin devamında belirtilerek, kıyı devletinin sahip olduğu 

takdir hakkının sınırı çizilmiştir. Kıyı devletinin münhasır ekonomik bölge ve kıta 

sahanlığında rıza göstermeyebileceği durumlar Sözleşme’de belirtilmiş, ancak buna 

karar verecek olan makamın hangi makam olacağı açık olarak zikredilmemiştir. 

2.1.1.1 Kıyı Devletinin Rıza Göstermeyebileceği 

Durumlar 

BMDHS, münhasır ekonomik bölgede ve kıta sahanlığında, tüm insanlığın 

faydasına deniz çevresi ile ilgili bilimsel bilgi birikimini arttırmak için erişimlerin 

arasındaki farkı belirtmiştir. Öte yandan denizde bilimsel araştırma faaliyetleri canlı 

ya da cansız tüm doğal kaynakların kullanımı ve keşfedilmesi konusunda doğrudan 

öneme sahiptir. BMDHS, kıyı devletini denizde bilimsel araştırma faaliyetleri 

konusunda, izin vermeme hususunda cesaretlendirmekten ziyade, madde 246/5 ile 

devletlere izin vermeme konusunun kendi takdir yetkisinde olduğunu 

                                                
27 Sevin Toluner, a.g.e., s.270, Sezgin Sezerer, a.g.e., s.37. 
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belirtmektedir.28Ancak, aşağıdaki durumlarda kıyı devletinin bu tür faaliyetlere izin 

vermeyebileceği açıkça hükme bağlanmıştır:29  

a.  Araştırma faaliyeti, canlı veya canlı olmayan kaynakların araştırılması 

ve işletilmesi konusunda doğrudan bir ehemmiyete sahip ise,  

b. Kıta Sahanlığı’nda kazı yapılması, delme, patlayıcı madde 

kullanılması ve deniz çevresine zararlı maddelerin sokulması sonucunu doğuracaksa, 

c.  Suni ada, tesis ve yapıların30 kurulması, işletilmesi ve kullanılması 

gerekiyorsa, 

ç.  Araştırmanın niteliği ve amacı konusunda verilen bilgiler yanlışsa 

veya istekte bulunan kuruluş daha önce yaptığı bu tür bir faaliyetten ötürü kıyı 

devletine borçlu ise.  

Tüm denizde bilimsel araştırma faaliyetleri ticari bir öneme haiz olarak 

görülebilir, ancak madde 246/5-a araştırmalara zorunlu erişimle ilgili kurallara bir 

istisna getirerek, “önemli bir anlamı olmalı” gibi bir yorumla kısıtlamaktadır. 

Potansiyel ticari uygulamalar, izin alma gereksinimleri yüzünden kolayca azalabilir. 

Alternatif olarak, ticari uygulamalar, araştırma desteğinin sağlanması için 

abartılabilir. Madde 246/5-a, doğal kaynakların keşfi ve kullanımıyla ilgili olan 

denizde bilimsel araştırma sonuçlarıyla ilgilidir ve bu yüzden ticari öneme haizdir. 

Sonuçlara odaklı olarak yapılan bir deneme, düzenleyici bir sisteme göre alınan bir 

karar olduğu zaman, araştırmanın başlangıçta sınıflandırılmasına izin verilmemesi 

sonucu doğurmaktadır.31 

                                                
28 David Farrier, Linda Tucker, “Access to Marine Bioresources:Hitching the Conservation Cart to the 

Bioprospecting Horse ”, Ocean Development & International Law, Jul2001, Vol. 32 Issue 3, p213-
239, 27p (Çevrimiçi) http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=16&hid=114&sid=78dfc2c1-8a97-
4cdf-9349-773fb49d31d8%40sessionmgr103- 22 Şubat 2009 
29 1982 BMDHS, mad.246/5-6, Aslan Gündüz, a.g.e., s.425, Selami Kuran, a.g.e., s.373-374, Sevin 
Toluner, a.g.e., s.270-271, Sezgin Sezerer, a.g.e., s.37, Hakan Mehmet Köktürk, a.g.e., s.30-31. 
30 1982 BMDHS, mad.60 ve 80’de bahsedilen 
31David Farrier, Linda Tucker, a.g.e.; s.224 vd. , Kaynağın kendisini toplamaksızın, kaynakla ilgiye 
bilgiye ulaşmakla, bilgi ve genetik kaynak temelli pazarlanmış ürün arasında devamlı bir birliktelik 
vardır. Akademik bir araştırma amacıyla başlanılan bir araştırma, ilâç ya da başka bir bioteknik 
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Bilimsel amaçlı araştırma için kıyı devletinin rızası normal şartlarda 

verilmelidir. Deniz bilimcilerin geçmişte karşılaştıkları problemler gözönüne 

alındığında, kıyı devletlerinin böyle bir izni akılcı olmayan nedenlerden dolayı 

geciktirmemesi ya da araştırma taleplerinin reddedilmeyeceğinin altını çizmek 

önemlidir. Keşif ve kullanıma yönelik araştırmalarda, kıyı devleti izni verip 

vermeme konusunda tam bir takdir yetkisine sahiptir. Araştırmacı, araştırmanın 

doğasıyla ve maksadıyla ilgili, hatalı ilerleme bilgisi verdiği zaman ya da önceki 

araştırma projesinden kıyı devletine karşı ödenmemiş borcu olduğu durumlarda, kıyı 

devleti aynı takdir yetkisine sahiptir.32 

Kıta Sahanlığı Sözleşmesi ile karşılaştırıldığında, BMDHS’de bilimsel amaçlı 

ile keşif ve kullanıma yönelik araştırmalar arasında belirtilen fark daha açıktır ve bu 

araştırma tipleri için kıyı devletinin rızasının verilmesi gereken durumlara ilişkin 

daha az problem ortaya çıkmıştır. BMDHS, normal durumları da açıklamıştır. Öte 

yandan, Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nde kullanılan normal şartlar ibaresi daha az 

belirgindir, madde 246(4)’ün şart koştuğu, “kıyı devleti ile araştırma yapan devlet 

arasında diplomatik ilişki olmamasına rağmen normal şartlar oluşabilir’’ ibaresini 

saymazsak, vurgulanmak istenen, kıyı devleti ile araştırma yapan devlet arasında 

düşmanlık ya da ciddi gerginlik yoksa şartlar normaldir.33 

Müteakip bir diğer problem de kıta sahanlığı ve deniz yatağında bilimsel 

araştırmalarla ilgilidir ki, bu noktaya ilişkin kıyı devletinin rızasının aranıp 

aranmadığı kesin değildir. Araştırmanın doğrudan deniz yatağında yapılması halinde, 

kıyı devletinin rızasının gerekip gerekmediği açık değildir. Madde 246/2 kıta 

sahanlığında yapılacak araştırma için gereken kıyı devleti rızasından basitçe bahseder 

ama bu maddeye göre rıza sadece deniz katmanlarında fiziksel olarak vukû bulan 

araştırmalar için söz konusudur. Bu konu, bütün devletlerin münhasır ekonomik 

bölgenin ötesinde araştırma yapma hakkına sahip olduğunu söyleyen madde 257 

tarafından desteklenmektedir. Madde 246/2’nin yorumu ile ilgili, doğru olan ne 

                                                                                                                                     
ürünün ticari gelişimiyle son bulabilir. Bu, akademik araştırmacıların sadece araştırma sonuçlarını 
yayınlamasıyla bile bir gerçek halini alabilir. 
32 Robin R.Churchill, A.V.Lowe, a.g.e., s.406. 
33 A.e., s.407. 
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olursa olsun, doğrudan deniz yatağındaki su yüzeyinde yapılacak araştırmalar için 

izin gerekli olsun ya da olmasın, deniz yatağına yönlendirilen araştırmalar veya deniz 

yatağında fiziksel olarak gerçekleşen araştırmalardan hangilerine rıza gerekirse 

gereksin, araştırmalar üzerindeki potansiyel kısıtlamalar madde 246/6 ile 

azaltılmıştır. Madde 246/6 kıyı devletinin, kıta sahanlığının 200 mil ötesindeki doğal 

kaynakların kullanımı ya da keşfi ile ilgili yapılacak araştırmalara izin vermesi 

gerektiğini ifade etmektedir.34 Bu madde, bu alanları kaynak kullanımı ve keşfinin 

yapılacağı alanlar olarak tanımlamıştır. Bu tür alanlarla ilgili bu maddede geçen kıta 

sahanlığında ibaresi (on the continental shelf), daha büyük problemler oluşturmaya 

açıktır. 

2.1.1.2. Zımnî (Örtülü) Rıza  

Kıyı devletinin keşif ve kullanıma yönelik uygulamalarda ya da diğer şartlarda 

izin vermeme yetkisi madde 246/5’de35 listelenmiştir. Belirli durumlarda; araştırma 

kıyı devletinin de üyesi olduğu uluslararası teşkilâtlar tarafından yapılacaksa veya 

kıyı devleti araştırmacı devlet tarafından gerekli bilgiler yeterli süre önceden 

sağlandığı halde 4 ay içerinde talebine karşılık vermemişse rızanın ima edildiği var 

sayılır.36  

                                                
34 Joanna Mossop, “Protecting Marine Biodiversity on the Continental Shelf Beyond 200 Nautical 
Miles”, Ocean Development & International Law, 38:283–304, 2007, (Çevrimiçi) 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=11&hid=104&sid=24134658-edc6-4800-ab94-
fd39559cb312%40sessionmgr107 – 22 Mart 2009 
35 1982 BMDHS, mad. 246/5; 

“5. Bununla beraber, kıyı devletleri, takdirlerine bağlı olarak kendi münhasır ekonomik 
bölgeleri içerisinde ve kıta sahanlıkları üzerinde diğer bir devletin veya yetkili uluslar arası kuruluşun 
denize ilişkin bilimsel araştırma projesinin yürütülmesine aşağıdaki hallerde rıza göstermeyebilirler. 

Eğer proje; 
a) Canlı ve cansız kaynakların araştırılması ve işletilmesi bakımından doğrudan 

ehemmiyete sahip ise, 
b) Kıta sahanlığını delmeyi, patlayıcı kullanılmasını veya deniz çevresine zararlı 

maddeleri sokmayı gerektiriyorsa, 
c) Yapay ada, tesis ve yapıların inşâsını, işletilmesini veya kullanılmasını ihtiva 

ediyorsa, 
ç) Projenin niteliğine ve amaçlarına ilişkin olarak iletilen bilgiler doğru değilse 

veya projenin sahibi devlet veya yetkili uluslar arası teşkilât, ilgili kıyıdevletine 
karşı daha önceki bir proje dolayısı ile üstlendiği yükümlülükleri yerine 
getirmemişse.” 

36 1982 BMDHS, mad. 247–252. 
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Yetkili uluslararası teşkilâtlar veya devletler tarafından münhasır ekonomik 

bölge ve kıta sahanlığında bilimsel araştırma yapma istemi; projenin niteliği ve 

amacı, kullanılacak yöntemler, yapılacağı coğrafî alan ve kıyı devletinin katılma 

koşulları gibi gerekli bilgilerle birlikte, en az altı ay önceden yapılır. Bu bildirinin 

kıyı devletine ulaştığı tarihten itibaren altı ay içinde bu faaliyetlere başlanabilir. 

Örtülü rıza kavramı, BMDHS’nin ilgili maddesinde açıklanarak, kıyı devleti 

araştırma yapma isteğini bildiren devlet veya uluslararası teşkilâta; araştırma yapan 

devletin vermiş olduğu gerekli ilerleme bilgisine dört ay içinde cevap vermemesi 

durumunda izin verilmiş sayılmaktadır. 

“Kıyı devleti deniz bilimsel araştırması için gerekli bilgileri içeren bir bildirimi 

almasından itibaren dört ay içinde araştırma yapma teklifinde bulunan devlete veya 

yetkili uluslararası teşkilâta izin vermediğini veya aşağıdaki hususları bildirmediği 

takdirde devletler veya yetkili uluslararası teşkilâtlar, gerekli olan bilgilerin sahildar 

devlete verildiği tarihten altı ay sonra denizde bilimsel araştırma başlatabilirler.37 

1. 246 ncı madde hükümlerine göre rıza göstermediğini; veya 

2. O devlet veya yetkili bir uluslararası teşkilât tarafından araştırmanın 

niteliği veya amaçları ile ilgili verilen bilgilerin, açık olan olaylara (durumlara) 

uymadığını; veya 

3. 248. (kıyı devletine bilgi verme görevi) ve 249. (bazı şartlara riayet etme 

görevi) uncu maddelerde öngörülen şartlar ve bilgi bakımından önemi olan 

tamamlayıcı bilgiyi istediğini; veya 

4. O devletin veya yetkili uluslararası teşkilâtın yürütmüş olduğu önceki bir 

deniz bilimsel araştırması ile ilgili olarak, 249 uncu maddede saptanan şartlar 

bakımından, hala yerine getirilmemiş yükümlülükler olduğunu.”  

                                                
37 1982 BMDHS, mad.252, Bkz.: Sevin Toluner, a.g.e., s.271, Selami Kuran, a.g.e., s.376, Hakan 
Mehmet Köktürk, a.g.e., s.35-36, Sezgin Sezerer, a.g.e., s.39-40, 
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Bu maddenin devamında daha önceki maddelerde belirtilen araştırma 

yapabilme şartları sayılarak, araştırma yapma talebinde bulunan devlet veya 

uluslararası teşkilâtların hangi durumlarda araştırma talebinin geri çevrilebileceği 

belirtilmiştir.  

2.1.1.3. Deniz Bilimsel Araştırma Faaliyetlerinin 

Askıya Alınması veya Kesilmesi Durumları  

Bir deniz bilimsel araştırması başladıktan sonra dahi, araştırma projesinin 

koşullarına uyulmaması durumunda kıyı devletinin bunu durdurmak veya sona 

erdirmek hakkı saklı tutulmuştur.  

BMDHS’nin ilgili maddesinde belirtilen hallerde deniz bilimsel araştırma 

faaliyeti askıya alınabilmekte veya kesilebilmektedir.38Bir kıyı devleti, kendi 

münhasır ekonomik bölgesi içinde ve kıta sahanlığı üzerindeki araştırma faaliyetleri, 

daha önce verilen ve kıyı devletinin rızasını göstermek için esas aldığı; kıyı devletine 

verilmesi gereken bilgilerle (Mad. 248) uyumlu şekilde yürütülmüyorsa ve araştırma 

faaliyetlerini yürüten devlet veya yetkili uluslararası teşkilât kıyı devletinin deniz 

bilimsel araştırma projesi ile ilgili diğer şartları yerine getirme yükümlülüğüne (Mad. 

249) ilişkin hükümlerine uymuyorsa; devam eden bir deniz bilimsel araştırmasının 

askıya alınmasını isteme hakkına sahiptir. 

Kıyı devleti, ayrıca kendisine bildirilen araştırma projesi veya araştırma 

faaliyetlerine ilişkin bilgilerde esaslı bir değişiklik yapıldığı durumlarda deniz 

bilimsel araştırma faaliyetlerinin tamamının durdurulmasını isteme hakkına sahiptir. 

Bir kıyı devleti, askıya alınması öngörülen durumlardan herhangi birinin makul 

bir zaman periyodu içinde düzeltilmemesi halinde de deniz bilimsel araştırma 

faaliyetlerinin kesilmesini isteyebilir. 

                                                
38 1982 BMDHS, mad.253. 
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Kıyı devletinin askıya alma veya faaliyet durdurma kararını takiben deniz 

bilimsel araştırmasını yapmakla yetkili olan devletler veya uluslararası teşkilâtlar, bu 

bildirimin konusu olan araştırma faaliyetlerini sona erdireceklerdir. 

Denize ilişkin bilimsel araştırma faaliyetlerini yürüten devlet veya yetkili 

uluslararası teşkilâtın 248. (kıyı devletine bilgi verme görevi) ve 249. (bazı şartlara 

riayet etme görevi) maddelerde öngürülen şartlara uyması halinde, askıya alma emri 

kıyı devleti tarafından kaldırılacak ve denize ilişkin bilimsel araştırma faaliyetlerinin 

devam etmesine izin verilecektir.  

Bu belirtilen hallerden biri veya birkaçı nedeniyle kıyı devleti başlamış bulunan 

bir araştırmayı askıya alabilmekte, hatta durdurabilmektedir. Fakat bu duruma yol 

açan olumsuz durum, araştırma yapan devlet veya uluslararası teşkilâtlar tarafından 

giderildiği andan itibaren kıyı devleti tarafından araştırmanın devam etmesinin 

sağlanması gerekmektedir. 

2.1.2. Uluslararası Teşkilâtlar ve Kıyı Devleti Haricindeki 

Diğer Devletlerin MEB ve Kıta Sahanlığı’nda 

Bilimsel Araştırma Yapma Hak ve Yetkileri  

Uluslararası teşkilâtlar tarafından veya onların himayesinde gerçekleştirilmek 

istenen bir araştırma, eğer araştırma yapılacak münhasır ekonomik bölge veya kıta 

sahanlığına sahip kıyı devleti bu uluslararası teşkilâta üye ve bu araştırma talebinin 

kendisine bildirilmesinden itibaren dört ay içerisinde kararını bildirmemiş ise bu 

projeye onay vermiş kabul edilmektedir. 39 IOC tarafından Alfred H.A. Soons 

başkanlığında bu konu ile ilgili bir komisyon görevlendirilerek bir alt çalışma 

yapması istenmiştir. Yapılan bu çalışma ile aşağıda belirtilen BMDHS’nin ilgili 

maddesinin uygulama esasları belirlenmiştir. 

“Bir uluslararası teşkilât üyesi olan veya onunla iki taraflı bir anlaşması olan, 

ve münhasır ekonomik bölgede veya kıta sahanlığı üzerinde o teşkilâtın bir deniz 

                                                
39 L.R Stevens, “Handbook for International Operations of U.S. Scientific Research Vessels”, 
Universty-National Oceanographic Laboratteşkilâtory System, 1986. 
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bilimsel araştırması projesini doğrudan veya himayesi altında icra etmeyi istediği 

bir kıyı devleti; teşkilât tarafından projenin yapılması kararı alındığı zaman ayrıntılı 

projeyi uygun bulmuş ise veya böyle bir projeye katılmaya istekli ise ve teşkilâtın 

projeyi kendisine bildirmesinden itibaren dört ay içinde herhangi bir itirazda 

bulunmamışsa, kabul edilen şartlara uygun olarak projenin yürütülmesine izin 

vermiş sayılacaktır.” 40 

Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığında denizde bilimsel araştırma 

yapma iznini alan devletler ve yetkili uluslararası teşkilâtlar, talep edilmesi 

durumunda kıyı devletine karşılıksız olarak ve projenin masraflarına katkıda 

bulunma sorumluluğu olmaksızın bu çalışmalara iştirak etme veya temsil edilme 

hakkını tanımak yükümü altındadır.41 

Ayrıca kıyı devletinin talebi üzerine elde edilen bütün verileri örnekleri ve 

bunların değerlendirilmesi, yorumlanmasına dair bilgileri ulaştırmak, doğal 

kaynakların araştırılması ve işletilmesi açısından doğrudan önem taşıyaca konular 

husunda kıyı devletinin takdir hakkı saklı olmak üzere araştırma sonuçlarını 

uluslararası toplumun istifadesine sunmak, araştırmalar tamamlanınca araştırma tesis 

ve teçhizatını aksi kararlaştırılmış olmadıkça kaldırmak yükümü altındadır.42  

Yabancı bir devletin münhasır ekonomik bölgesinde ya da kıta sahanlığında 

araştırma yapmak isteyen devletler ve yetkili uluslararası teşkilâtlar birçok şartlara 

tâbidirler. Öncelikle yapmayı taahhüt ettikleri araştırmaya ilişkin birtakım bilgileri 

altı ay önceden kıyı devletine sağlamalıdırlar.43 Müteakiben de, kıyı devletinin proje 

içerisinde yer almasına müsaade etmek zorundadırlar.44 Bu şartlarda bir eksiklik 

tespiti durumunda, kıyı devleti araştırmayı askıya alabilir veya durdurabilir.45 

Bilimsel amaçlı araştırma durumu incelendiğinde ise, madde 249/2 ve 246/1’den 

                                                
40 1982 BMDHS, mad.247 
41 Ferit Hakan Baykal, “Devletler Hukukunda Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı ve Hukukî 
Niteliği”, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, 
Danışman Erdoğan Teziç, İstanbul,  s. 65–68. 
42 1982 BMDHS, mad. 249 
43 1982 BMDHS, mad. 248. 
44 1982 BMDHS, mad. 249/1-a 
45 1982 BMDHS, mad. 253. 
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çıkarıldığı kadarıyla kıyı devleti bahsedilenlerin dışında başka şartlar koşamaz. Öte 

yandan keşif ve kullanıma yönelik araştırma durumu için madde 249/1–2 de 

listelenen şartlar, kıyı devletinin kendi münhasır ekonomik bölgesinde icra edilecek 

keşif ve kullanıma yönelik araştırmalar için geçerli değildir. Sonuçta araştırma ne tip 

olursa olsun, ister bilimsel amaçlı ister keşif ve kullanıma yönelik araştırma olsun, 

öyle bir icra edilmeli ki kıyı devletinin yasal uygulamaları ile çatışmamalıdır.46. 

2.1.2.1. Kıyı Devletine Karşı Yükümlülükler  

Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığında bilimsel araştırma yapmak 

isteyen devletlerin, projenin niteliği ve amacı, araştırmanın yapılacağı coğrafî alan, 

kullanılacak yöntemler ve kıyı devletinin katılma şartları gibi gerekli bilgilerle en az 

altı ay önceden izin için başvurmaları gerekmektedir. Denizde bilimsel araştırma 

yapmak isteyen devlet veya uluslararası teşkilâtların kıyı devletine araştırma 

yapabilme talebinde bulunurken vermesi gerekli bilgiler BMDHS’nin 248 nci 

maddesinde şu şekilde belirtilmiştir.  

“Bir kıyı devletinin münhasır ekonomik bölgesi içinde veya kıta sahanlığı 

üzerinde bilimsel deniz araştırması yapmak isteyen devletler ve uluslararası 

teşkilâtlar, deniz bilimsel araştırma projesinin beklenen başlama tarihinden en az 

altı ay önce kıyı devletine aşağıdaki hususları tam bir şekilde bildirecektir: 

1. Projenin niteliği ve amaçları; 

2. Geminin ismi, tonajı, tipi, sınıfı ve bilimsel ekipmanın tarifi dâhil olmak 

üzere kullanılacak metod ve vasıtalar; 

3. Projenin yürütüleceği kesin coğrafî sahalar; 

4. Araştırma gemilerinin beklenen ilk gelişi ve nihaî ayrılış veya yerine göre 

ekipmanın konuşlandırılması ve kaldırılması tarihi; 

5. Sponsor kurumun, direktörünün ve projeyi yürütecek kimsenin ismi; 

                                                
46 1982 BMDHS, mad. 246/8. 
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6. Kıyı devletinin hangi ölçüde projeye iştirak edebileceği veya projede 

temsil edilebileceği.”  

NABUCCO projesine rakip olan Güney Akım projesinin hayata geçirilmesi 

için, Rusya Federasyonu’nun, Karadeniz’de deniz tabanında doğu- batı ekseninde, 

ülkemizin ve/veya Ukrayna’nın deniz yetki alanlarından (münhasır ekonomik bölge) 

geçecek şekilde bir boru hattı döşemesi gerekmektedir. Uluslararası hukukun bir 

gereği olarak da, bahse konu bu devletlerin münhasır ekonomik bölgesinden bir boru 

hattının, gerek fizibilite çalışmaları, gerek inşâsı için bu devletlerden izin 

alınmalıdır.47 

Ankara’daki Rusya Federasyonu (RF) Büyükelçiliği 2008 Ekim ayında 

ülkemizin Dışişleri Bakanlığı’na bir nota göndererek, GAZPROM şirketinin, “Güney 

Akım” projesi çerçevesinde, Karadeniz’de, ülkemizin münhasır ekonomik bölgesi 

içinde kalan deniz alanlarında araştırma yapmak istediğini belirtmiş ve bu amaçla 

gerekli izin prosedürlerini sormuştur. Bakanlığımız tarafından 22 Aralık 2008 

tarihinde Rusya Federasyonu Büyükelçiliği’ne bir nota verilerek, izin için gerekli 

koşullar izah edilmiştir. Bu koşullardan biri de, izin başvurusunun asgari altı ay önce 

yapılmasıdır.48 

Olay bu şekilde gelişmekteyken, GAZPROM’un bağlantılı şirketi olan PETER 

GAZ Şirketi Başkanı; Dışişleri, Ulaştırma, Enerji ve Tâbii Kaynaklar Bakanlarımız, 

Sahil Güvenlik Komutanımız başta olmak üzere, birçok üst düzey makama aynı 

içerikte mektuplar yollayarak, Karadeniz’de ülkemizin deniz yetki alanları içinde 

araştırma yapmayı plânladıklarını ve bunun için izne ihtiyaç olmadığını 

düşündüğünü ileri sürmüştür. Bu mektuplara aynı içerikte cevaplar verilerek, bu tür 

araştırmalar için Dışişleri Bakanlığı’nın izninin alınması gerektiği belirtilmiştir.49 

                                                
47 1982 BMDHS, mad.246. 
48 Bu süre uluslararası uygulamada kabul görmüş bir zaman dilimidir. Ayrıntılı bilgi için bkz.: 1982 
BMDHS, mad.248 
49 Hâlihazırda halen tasarı aşamasında olan “Türk Deniz Egemenlik ve Yetki Alanlarında Yabancılar 

Tarafından Yapılacak Bilimsel Araştırmalar Hakkında Kanun Tasarısı”nın 4’üncü maddesine göre 
Türk Deniz Egemenlik ve Yetki Alanlarında yabancılar tarafından yapılacak bilimsel araştırmalara 
izin verme yetkisi münhasıran Türkiye Cumhuriyetine aittir. Bu yetkiyi Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri 
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Bu olayı takiben Ankara’daki RF Büyükelçiliği, 25 Mart 2009 tarihinde 

Dışişleri Bakanlığı’na bir nota göndererek, PETER GAZ Şirketi’nin 12 araştırma 

gemisi ile 15 Mart–31 Aralık 2009 tarihleri arasında Karadeniz’de Türk münhasır 

ekonomik bölge sınırları içinde araştırma yapacağını bildirmiştir. 50 

RF Büyükelçiliği’ne, söz konusu başvurunun, başta “altı aylık ön bildirim 

süresi” olmak üzere gerekli izin koşullarını yerine getirmediği yönünde bir cevap 

verilmesi beklenmektedir.  

2.1.2.2. Uluslararası Teşkilâtlar ve Kıyı Devleti 

Haricindeki Diğer Devletlerin Riayet Etmesi 

Gereken Kurallar  

Kıyı devletine BMDHS’nin 248 nci maddesinde belirtilen hususların 

bildirilmesi ve kıyı devletinin araştırmaya rıza göstermesi ile araştırma için ilk aşama 

tamamlanmış olmaktadır. Araştırma yapacak olan devlet veya uluslararası 

teşkilâtların 249 uncu maddede belirtilen şartları da yerine getirmesi gerekmektedir.  

                                                                                                                                     
Bakanlığı ilgili kurumların görüşleri almak suretiyle kullanır. Bilimsel araştırma izin başvuruları ve 
yanıtlarına ilişkin yazışmalar diplomatik yollardan yapılır. Aynı zamanda tasarı aşamasında bulunan  
“Deniz  Emniyeti  Kanunu Tasarısı”nın Onbirinci bölümünün “Araştırma Faaliyetleri” başlıklı 102. 
maddesinde; 
 “Madde 102– Deniz yetki alanlarında yapılacak her türlü bilimsel araştırma faaliyeti, 
İdarenin iznine tâbidir. Bilimsel araştırma faaliyeti dışında petrol arama, sondaj vs. gibi faaliyetlerde 
İdarenin uygun görüşü alınır. 

İzin, araştırmanın münhasıran barışçı amaçlarla yürütülmesini, deniz kaynakları 
konusundaki bilgilere katkı sağlanmasını, deniz çevresinin ve seyir emniyetinin tehlikeye 
sokulmamasını ve ülkenin egemenlik haklarının ve yargısal yetkilerinin kullanılmasının 
engellenmemesini sağlayacak şekilde verilecektir. Bilimsel araştırma faaliyetlerine ilişkin usul ve 
esaslar, yönetmelikle belirlenir. 

İdare, bilimsel araştırma faaliyetlerinin verilen izin şartlarına uymaması durumunda her 
zaman, herhangi bir tazminat yükümlülüğüne tâbi olmaksızın bilimsel araştırma faaliyetlerini askıya 
almaya ve durdurmaya yetkilidir.” şeklinde geçmektedir. Aynı kanun tasarısının “Madde 

Gerekçeleri” ksımında ise; 
“Bu maddede, denizlerimizde yapılacak bilimsel, ticari, endüstriyel vb. her türlü araştırma 

faaliyeti için İdareden izin alınması şartı getirmektedir. Böylece araştırma faaliyetlerinin kontrol 
altında tutulması amaçlanmaktadır. İdare, izni araştırmanın münhasıran barışçı amaçlarla 
yürütülmesini, deniz kaynakları konusundaki bilgilere katkı sağlanmasını, deniz çevresinin ve seyir 
emniyetinin tehlikeye sokulmamasını ve Türkiye’nin egemenlik haklarının ve yargısal yetkilerinin 
kullanılmasının engellenmemesini sağlamak amacı ile yapacağı kontrollerden sonra verecektir” 
diyerek açıklanmaktadır.” Ayrıca ayrıntılı bilgi için bkz.: EK IV. 
50 TC Dışişleri Bakanlığı, Denizcilik ve Havacılık Genel Müdür Yardımcılığı, 27 Mart 2009 tarihli 
DHGY-126 sayılı “Rus Araştırmaları” konulu yazısı. 
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Kıyı devletinin münhasır ekonomik bölgesi içinde veya kıta sahanlığı üzerinde 

deniz bilimsel araştırmaları yapan devletler ve yetkili uluslararası teşkilâtlar 

aşağıdaki şartları yerine getireceklerdir; 

a. Kıyı devleti, istediği takdirde ve mümkün olan durumlarda, özellikle 

araştırma gemilerinde ve diğer teknelerde veya bilimsel araştırma tesislerinde, kendi 

bilim adamlarına herhangi bir ücret ödemeksizin ve kendisinin proje masraflarına 

katılma yükümlülüğü olmaksızın denizde bilimsel araştırma projesine katılma veya 

böyle bir projede temsil edilme hakkının sağlanması; 

b. Talebi halinde kıyı devletine, mümkün olan en kısa zamanda, ilk raporları 

ve projenin tamamlanmasından sonra nihaî sonuçları sunmak; 

c. Talebi halinde kıyı devletinin deniz bilimsel araştırması projesinde elde 

edilen tüm veri ve örneklere ulaşmasını garanti etmek ve kendisine, bilimsel 

değerlerine zarar gelmemek üzere çoğaltılabilecek verileri ve bölünebilecek örnekleri 

sağlamayı taahhüt etmek; 

ç. Talep edilmesi halinde kıyı devletine, bu gibi veri, örnek ve araştırma 

sonuçlarının değerlendirilmesini sunma veya değerlendirme veya yorumlama 

konusunda yardım etmek; 

d. Araştırma sonuçlarının mümkün olan en kısa zamanda, ulusal veya 

uluslararası kanallarla uluslararası düzeyde istifadesini sağlama; 

e Araştırma programında yapılacak her türlü önemli değişmeyi derhal kıyı 

devletine bildirmek; 

f. Başka türlü karara bağlanmadıkça araştırma biter bitmez bilimsel 

araştırma tesis veya malzemelerini ortadan kaldırmak; 

Burada belirtilen hususlar; kıyı devletinin doğal kaynaklarının araştırılması ve 

işletilmesi bakımından doğrudan öneme sahip olan bir projenin sonuçlarının 

uluslararası alanda istifadeye sunulmasını sağlayacak bir ön anlaşmanın yapılmasını 
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isteme yetkisi de dâhil olmak üzere, izin verme veya esirgeme konusundaki takdir 

yetkisini kullanması için kanunların ve düzenlemelerin saptadığı şartlara zarar 

getirmeyecektir. 

Kısaca özetleyecek olursak; münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığında 

bilimsel araştırma yapma iznini almış olan devlet veya yetkili uluslararası teşkilâtlar, 

talep edildiği takdirde kıyı devletine karşılıksız olarak ve projenin masraflarına 

katkıda bulunmak zorunluluğu olmaksızın, bu çalışmalara katılmak veya temsil 

edilmek hakkını tanımak zorundadır. Ayıca kıyı devletinin isteği üzerine, elde edilen 

bütün verileri, örnekleri ve bunların değerlendirilmesine dair bilgileri vermek; doğal 

kaynakların araştırılması ve işletilmesi bakımından doğrudan önem taşıyacak olanlar 

konusunda kıyı devletinin takdir hakkı saklı olmak üzere, araştırma sonuçlarını 

uluslararası topluma sunmak; araştırmalar tamamlanınca tesis veya teçhizatı aksi 

kararlaştırılmış olmadıkça kaldırmak yükümleri altındadır.51 

2.1.3. MEB ve Kıta Sahanlığı’nda Denize Kıyısı Olmayan 

ve Coğrafî Bakımdan Elverişsiz52 Komşu 

Devletlerin Bilimsel Araştırma Hakları  

Denize kıyısı olmayan ve coğrafî bakımdan elverişsiz komşu devletlerin 

hakları, BMDHS’nin ilgili maddesi53 ile düzenlenerek güvence altına alınmış ve bu 

devletlerin deniz bilimsel araştırmalarından elde edilecek faydalardan mahrum 

bırakılmaması sağlanmıştır. Bu maddeye göre; bir kıyı devletine, barışçı amaçlarla 

ve bütün insanlığın yararına deniz çevresi ile ilgili bilimsel bilgileri artırmak 

maksadıyla yapılan, denize ilişkin bilimsel araştırma projesi sunmuş olan devletler ve 

yetkili uluslararası teşkilâtlar; denize kıyısı olmayan komşu devletleri ve coğrafî 

                                                
51 Deniz Kuvvetleri K.lığı, a.g.e., s.101. 
52 1982 BMDHS, mad.70/2’de “coğrafya bakımından elverişsiz devletler” şu şekilde 
tanımlanmaktadır;  
“ kapalı veya yarı-kapalı denizlere kıyısı bulunan devletler de dahil olmak üzere, coğrafî 
durumlarının olduğu kadar nüfuslarının veya nüfuslarının bir bölümünün beslenmesi amacı ile yeterli 
miktarda balık temin edilmesi bakımından alt bölgedeki veya bölgedeki diğer devletlerin münhasır 
ekonomik bölgesinin canlı kaynaklarının işletilmesine bağımlı kalan kıyı devletleri ile kendine ait 
münhasır ekonomik bölgesi olmayan devletler” Bkz.:Aslan Gündüz, a.g.e., s.381, Hüseyin Pazarcı, 
a.g.e., s.312.  
53 1982 BMDHS, mad. 254, 
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bakımdan elverişsiz olan komşu devletleri önerilen projeden haberdar edecekler ve 

kıyı devletini de bunu bildireceklerdir. 

İlgili kıyı devleti, BMDHS’nin ilgili hükümlerine uygun şekilde proje 

konusunda rızasını bildirdikten sonra, böyle bir projeyi üstlenen devletler ve yetkili 

uluslararası teşkilâtlar, denize kıyısı olmayan ve coğrafî bakımdan elverişsiz komşu 

devletlere, istekleri üzerine ve uygun olduğu zaman, deniz bilimsel araştırma 

projesine ilişkin tüm bilgileri ve bu bilgilerde54 meydana gelecek önemli 

değişiklikleri sağlayacaklardır. 

Yukarıda bahsedilen denize kıyısı olmayan ve coğrafî bakımdan elverişsiz 

komşu devletlere, istekleri üzerine, öngörülen deniz bilimsel araştırma projesine, 

proje hakkında BMHDS’nin ilgili hükümlerine göre, ilgili kıyı devleti ile deniz 

bilimsel araştırmasını yapan devlet veya yetkili uluslararası teşkilâtlar arasında 

kararlaştırılan şartlara uygun olarak, kendilerinin belirledikleri ve kıyı devletinin 

itiraz etmediği vasıflı uzmanlar aracılığıyla mümkün olduğu ölçüde, katılma imkânı 

tanınacaktır. 

Devletler ve uluslararası teşkilâtlar tarafından; denize kıyısı olmayan ve coğrafî 

bakımdan elverişsiz komşu devletlere istemeleri durumunda, deniz bilimsel 

araştırmasında elde edilen veri, örnek ve araştırma sonuçlarının elde edilmesi, 

değerlendirilmesi veya yorumlanması hususundaki bilgi ve yardımı kıyı devletlerinin 

madde 249/2’de belirtilen haklarına zarar vermeyecek şekilde sağlanacaktır.  

2.1.4. Münhasır Ekonomik Bölge’de İcra Edilen Askerî 

Araştırmalar 

Askerî araştırma kavramı çoğunlukla ABD tarafından ortaya atılmış olan bir 

kavramdır. BMDHS askerî araştırmaları belirgin bir şekilde tanımlanmamıştır ve 

karasularının ya da takımadaların dışında yürütülen askerî araştırma faaliyetlerinin, 

herhangi bir şekilde kıyı devletince düzenleneceğini belirten herhangi bir vurgu ya da 

                                                
54 1982 BMDHS, mad.248 ve 249/1-e’ de belirtilen 
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bir söylem de BMDHS’de yer almamaktadır. Yani bu kavramlar, BMDHS tarafından 

özellikle belirtilmiş kavramlar değildirler. 

Okyanusta ve kıyı sularında icra edilen askerî araştırmalar, askerî amaçlarla 

denize ait verilerin (sınıflandırılmış veya sınıflandırılmamış) toplanmasını 

içermektedir. Bu veriler, dip topoğrafyasıyla birlikte değişen oşinografik ve sualtı 

akustik durumlarının, süratli gelgit akıntılarının ve büyük miktarda deniz canlılarının 

bulunduğu Güney ve Doğu Çin Denizleri’nde, etkili denizaltı harekâtları, denizaltı 

savunma harekâtları (DSH), mayın harbi, mayın karşı tedbirleri (MKT) için çok 

önemlidir. Roach and Smith’in gözlemine göre; 

“Askerî araştırmalar, oşinografik, deniz jeolojisi, kimyasal, biyolojik ve akustik 

veriyi kapsayabilmektedir. Kullanılan eçhize, fatometre, şerit dip haritaları, bölge 

tarama sonarları, dip yakalama ve çekirdekleme sistemleri, akıntı ölçerler ve profil 

çıkaran cihazları kapsayabilmektedir. Askerî araştırmalarda kullanılan verilerin 

toplanmasına yönelik vasıtalar, bilimsel deniz araştırmalarında kullanılanlarınki ile 

bazen aynı olabilmekteyken, bu tip faaliyetlerden alınan bilgi, güvenlik 

sınıflandırmasından bağımsız olarak, genel bilim toplumu tarafından değil askerî 

çevreler tarafından kullanılma eğilimine sahiptir.”55 

ABD askerî araştırmaları hidrografik araştırmalar gibi mütalâa etmekte, bu 

nedenle; açık denizlerde yapılan sörvey faaliyetleri de dâhil olmak üzere bu tür 

araştırmaları açık denizlerin seyir ve uçma serbestîleri ve denizlerin diğer kanunî 

kullanımları kapsamına almakta ve bahse konu faaliyetleri kıyı devletinin haklarına 

                                                
55 JA Roach, RW Smith, Excessive Maritime Claims, International Law Studies, vol. 66. Newport, 
RI: Naval War College; 1994, s.248. Akustik araştırma, askerî araştırmanın özel bir boyutunu 
oluşturmaktadır. Bu, denizbilimcilere sudaki sesin propagasyon bilgisinin önemini 
yansıtmaktadır. Ses propagasyonu, bir deniz sahasından diğerine, su yoğunluğu, suyun kimyası, 
tuzluluk ve sıcaklık, aynı zamanda deniz yatağının jeolojik ve akustik özelliklerine yönelik 
ortam şartlarına bağlı olarak büyük oranda değişebilmektedir. Nispi oşinografik bilginin 
toplanmasından ayrı olarak, akustik araştırma, sualtı muhaberesi, uzaktan ölçüm (telemetri), 
değişik tipteki sonarların performansı (pasif ve aktif, farklı güç ve frekanslardaki aktif sonarlar), 
alet kullanma gibi sistemler. Bazı gemiler, özellikle hidroakustik araştırma gemileri olarak 
tanımlanabilmektedir. 



 68

saygı göstermek suretiyle yapmaktadır.56 İngiltere de denizde askerî bilgi toplama 

faaliyetini (MDG), MEB’de mevcut olan açık deniz serbestîlerinden saymaktadır. 

Denizcilikte öne çıkan devletler MEB gibi rejimleri sevmezler; çünkü bu 

rejimler, daha önceden açık denizler olarak kabul edilen denizlerin, uzun süreler 

büyük bölümünü kapatmaktadır. MEB dâhilindeki kendi askerî haklarını açık olarak 

listelememekle beraber, onlar yeni MEB rejiminin, bölgede donanma harekâtını 

gözardı etmeyecek şekilde düzenlenmesini istemektedirler. 

Askerî araştırma gemileri, hâlâ yükölçer, manyetometre gibi birtakım cihazları 

araştırma donanımlarının bir parçası olarak kullanmaktadırlar. MEB’de icra edilen 

istihbarat toplamaya yönelik faaliyetler de BMDHS kapsamında deniz bilimsel 

araştırmalarının içerisinde düşünülebilir. Buna rağmen ABD ve diğer denizci güçler 

bir yandan bu tarz faaliyetlerin araştırma kapsamı içerisinde olmalarını savunurken, 

diğer yandan MEB’de seyir ve uçuş serbestîsi ile ilişkili oldukları ve kıyı devletinin 

yetkileri dışında olduğunu ifade etmektedirler. İstihbarat toplama faaliyeti sadece 

askerî amaçlarla yapılır ve halkın kullanımına sunulmayan bilgilerdir bu bilgiler. 

Askerî amaçla bilgi toplanılmasının diğer bilimsel çalışmalardan farklı olarak 

sonuçlarının yayınlanmaması, bu çalışmaların farklı olarak değerlendirilmesine yol 

açmaktadır. Hidrografik çalışmalar ise deniz tabanının seyir emniyeti amacıyla, 

özellikle denizaltılar için haritalandırması olarak değerlendirilmekle beraber her 

zaman değilse de diğer devletler için de erişilebilecek veya yayınlanmış bilgi 

şeklindedir. 

Tekrar ifade etmek gerekirse, askerî araştırmalar ve istihbarat toplama 

faaliyetleri arasındaki sınırlar, tespiti zor sınırlardır ve bir deniz vasıtası, teknenin dış 

görüntüsü (örn. Bir muhabere aracının veya bir istihbarat gemisinin üzerindeki 

antenler ), çalıştırdığı cihazlar (örnek: sonar tipi) ve hareketleri (örn. Manevra mı 

yapıyor, duruyor mu yoksa kesintisiz olarak üzerinde yol mu var) ile topladığı 

                                                
56 Hüseyin Yüce, a.g.e., s.9, Zou Keyuan, “Law of The Sea Issues Between The United States and 
East Asian States”, Ocean Development & International Law, 39:69–93, 2008, (Çevrimiçi) 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=11&hid=104&sid=24134658-edc6-4800-ab94-
fd39559cb312%40sessionmgr107 – 15 Ocak 2009. 
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verinin tipine yönelik ipucu vermesine rağmen bu her iki faaliyeti de aynı anda 

yapabilmektedir. 

1982 BMDHS’nin 240/a maddesi “bilimsel deniz araştırmaları barışçıl 

amaçlarla yürütülür” demektedir. Buna aykırı, veya MEB sahibi olan devletin 

ekonomik çıkarlarını, doğal kaynaklarını ve ekolojik dengeyi tehdit edebilecek, 

bilimsel faaliyetler tartışma konusudur. Örneğin, bilimsel amaçla deniz tabanına 

yerleştirilecek cihazların yerlerine tesbiti amacıyla patlayıcı kullanımı böyle bir 

durumdur.  

Askerî faaliyetlerin57 kıyı devletinin hakları ve görevlerine saygılı bir tavır olup 

olmadığı, ya da BMDHS ‘e göre “barışçıl amaçlarla” uyumlu olup olmadıkları daha 

başka tartışma konularıdır. Bazı askerî araştırmaların (askerî hidrografik araştırmaları 

kapsayan) barışçıl amaçlarla olamayabileceğini ifade etmek gerekir. Olası bir amfibi 

harekâtı desteklemek üzere sahillere yaklaşma paternlerini de içerecek şekilde uygun 

kumsallara ilişkin araştırmalar, bu çalışmaların MEB’de değilde karasularında 

yapılması gerekiyor olsa da konuya uygun bir örnektir. Bir başka örnek verecek 

olursak; denizaltı gemilerinin harekâtını desteklemek üzere yapılacak bazı 

hidrografik araştırmalar, mayın dökme ve mayın temizleme faaliyetleri için olasılık 

plânları gibi faaliyetler barışçıl amaçlarla olmayabilir ve kıyı devletinin güvenliğine 

tehdit teşkil edebilir. Bu araştırmalar batık veya dip yapmış denizaltıları ve mayınları 

tespite yarayan yüksek çözünürlüklü batimetrik haritaları içerebilir.58 

Münhasır ekonomik bölgedeki askerî sörveyler, manevralar ve keşif faaliyetleri 

icra eden askerî yabancı gemiler ve alçak uçuş yapan uçaklar bu konuda tartışmalara 

neden olan diğer faaliyetlerdir. Kıyı devletleri bu faaliyetleri kendi ulusal güvenlik 

haklarına bir tecavüz olarak algılarlar; çünkü bu faaliyetler, istilâ için elektronik bir 

giriştir ve güç kullanımı tehdit ederler, bundan dolayı denizin barışçıl kullanımı 

değillerdir. Denizlerde kullanılan askerî sistemlerin gelişmesiyle, BMDHS’nin şart 
                                                
57 BMDHS kapsamında askerî faaliyetler, iyi ve tam olarak tanımlanmamıştır. Denizaltıların dalmış 
durumda ülkelerin karasularına giremeyeceği hususu madde 20’de, gemilerin zararsız geçiş usulleri 
madde 17, 18, 19, 21 ve 45’de, nükleer takatli gemiler ile ilgili hususlar madde 23’de, savaş gemilerine 
uygulanan kurallar madde 29-32’de ve açık denizlerde savaş gemilerinin dokunulmazlığı madde 95’de 
belirtilmiştir. 
58 Sam Bateman, a.g.e., s.166-167 
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koştuğu zararsız geçiş faaliyetleri, münhasır ekonomik bölgelerde artarak icra 

edilmiştir.  

Bu tarz faaliyetlerin artması ile ortaya çıkan münhasır ekonomik bölgedeki 

barışçıl amaçlar veya barışçıl kullanımı konusundaki yapılagelen yorumları 

özetleyecek olursak;59 

1. 1982 BMDHS ile getirilen “Barışçıl amaçlar” kriteri hükümü açık yasal bir 

kriterdir. Bu nedenle, yasal bir etkiye sahip olmalıdır ve bu yasal etki sonucu deniz 

alanlarının barışçıl olmayan kullanımı yasal değildir. 

2. Eğer barışçıl amaçlar ile kastedilen tamamen silâhsızlanma demek değilse, 

normal denizciliği, askerî gemilerin seyrini ve MEB’deki askerî uçakların uçuşunu 

yasaklamamaktadır. 

3. Barışçıl amaçlar ölçütü, farklı türdeki denizlerde; karasularında, MEB’de ve 

açık denizlerde, kıyı devletleri ve diğer devletler için farklı yasal gerekliliklere 

sahiptir.  

4. Şu anki askerî ekipmanların hızlı teknolojik gelişimini göz önüne alırsak, 

MEB’de ve geri kalan hava sahasındaki zararsız olan, barışa, güvenliğe ve kıyı 

devletinin güvenliğine ve çıkarlarına zararlı olan faaliyetlerin açıkça yasaklanması ya 

da kısıtlanması gereklidir. 

Münhasır ekonomik bölgede ve geri kalan hava sahasında icra edilen yasal 

askerî konular ve keşif faaliyetleri hem basit hem karmaşıktırlar; aynı zamanda hem 

eski hem de yenidirler. Bu konu karmaşıktır; çünkü bu faaliyetler, münhasır 

ekonomik bölgelerde ve üstlerindeki hava sahasında icra edilmektedir. Bu konu 

basittir; çünkü çözüm yolu sadece özel askerî ve keşif faaliyetleri hariç MEB 

sisteminin kendisi değildir. Bu konu eski bir konudur; çünkü 1982 BMDHS 

görüşmeleri sırasında tartışılmış, fakat soğuk savaş döneminde, bu dönemin zıt 

                                                
59 Xiaofeng Ren, Xizhong Cheng, “A Chinese Perspective”, Marine Policy 29 (2005) 139–146, 
(Çevrimiçi) http://web.ebscohost.com/ehost/detail?vid=7&hid=104&sid=132f1788-7b92-44c6-9c0b-
8952cdecad04%40sessionmgr102&bdata=JmFtcDtsYW5nPXRyJnNpdGU9ZWhvc3QtbGl2ZQ%3d
%3d#db=eih&AN=15669822- 22 Şubat 2009. 
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başkanları bu konuların tam olarak tartışılmasını önlemiştir. Şu an itibariyle yeni bir 

konudur; çünkü karasularında ve onun üstündeki hava sahasında icra edilen keşif 

faaliyetleri ve askerî faaliyetler daha düşük seviyede bir teknolojiyle yapılıyordu ve 

1982 BMDHS bu konuda kıyı devletine yeterli korumayı sağlamıştır. Şu anda ise bu 

faaliyetler MEB’de artan oranlarda icra edilmektedir ve kıyı devleti, karasularına 

oranla daha az yasal korumaya sahip olmasına rağmen MEB üzerindeki etkisi 

aynıdır.  

Bu konu ile ilgili iki husus tartışmaya açıktır. Birincisi münhasır ekonomik 

bölgenin gelişmesiyle ilgili tartışmalar, diğeri ise denizlerin askerî amaçlı 

kullanımıdır. Bu mevzu ile ilgili birkaç çözüm yolu ileri sürülmektedir. Öncelikle 

denizcilikte kullanılan ekipman ve teknolojinin şu an ve gelecekteki durumuna 

ilâveten devletlerin geçmiş tecrübelerini de hesaba katarak, MEB’deki askerî 

faaliyetler için yasal bir kriter oluşturulmalıdır. Daha sonra bu kriter temel alınarak, 

MEB’de icra edilen askerî faaliyetlerin yasal ya da yasal olmadığı betimlenmeli veya 

farkı ortaya konmalıdır. Sonraki adım ise somut yöntemleri, mekanizmaları ve 

yolları, böyle aktiviteleri gösteren araçları formüle etmek olacaktır. Bir sonraki adım 

MEB’deki uçak ve yabancı askerî gemilerin faaliyetleri için rehberlik ve prensipleri 

formüle etmek olacaktır. Bu adımlar bağlantılı ve birbirini izler şekilde kabul 

edilmelidir. Prensipler ancak, yasal kriterler ve etkin gözlemleme mekanizmaları 

belirlendikten sonra formüle edilebilir.60 

Bilimsel araştırmaları düzenleyen kurallarla ilgili ortaya çıkan karmaşa, 

geçtiğimiz birkaç yıl içerisinde birçok ciddi yanlış anlamaya sebebiyet vermiştir. 

2000 yılının bahar ve yaz aylarında Japonya, sahilleri boyunca denizle ilgili bilgi 

toplayan ve araştırma yapan Çin’i defalarca protesto etmiştir.61 Çin, Doğu Çin 

Denizi’nde Japon MEB’inde sık sık okyanus keşif gözetleme ve araştırma faaliyetleri 

icra etmektedir. Ancak 2001 yılında Çin ve Japonya, Çin araştırma gemilerinin 

Japonya’nın MEB’inde araştırma faaliyeti icra etmesinden önce Japonya’ya bilgi 

vermesini şart koşmak suretiyle bir anlaşmaya varmışlardır. Japonya’nın da benzer 

                                                
60 Xiaofeng Ren, Xizhong Cheng, a.g.e., s.140-146. 
61 Yann-Huei Song, The PRC’s Peacetime Military Activities in Taiwan’s EEZ: a Question of 
Legality, International Journal of Marine and Coastal Law 2001;16:625,639. 
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şekilde Çin’i kendi araştırmalarından haberdar etmesi beklenmektedir. Bu anlaşmaya 

rağmen, Çin tarafından çeşitli kereler Japon MEB’inde keşif gözetleme faaliyetleri 

yapılarak ihlâller gerçekleştirilmiştir. Ağustos 2000 ayında Japonya’nın MEB’sinde 

bu türden 17 olay rapor edilmiş ve bu araştırmaların Japonya’ya önceden 

bildirilmediğine dikkat çekilmiştir. Çin ise her defasında bu faaliyetlerin normal ve 

meşrû olduğunu belirtmiştir.62 13 Ekim 2000’de bir araya gelen Çin lideri Zhu 

Rongji ve Japonya Başbakanı Yoshiro Mori iki devletin birbirlerinin MEB’lerinde 

yapacakları deniz araştırmaları için önceden bilgilendirme yapılması ile ilgili bir 

çerçeve antlaşma üzerinde fikir birliğine varmışlar ve 2001 Şubatı’nda da bununla 

ilgili antlaşma imzalamışlardır. 

Çin’in Hanian Adaları’nın 70 mil güneyinde harekât icra eden ABD 

Donanması’na ait sivil personelli bir araştırma gemisi olan “Impeccable”ı tacizi 

uluslararası hukukun uygun olmayan bir ihlâlidir. Çin’in iddia ettiği MEB sahasının 

içerisinde olan, uluslararası sularda faaliyet gösteren bir araştırma gemisini taciz 

etmesi, denizlerin serbestliği ilkesine direkt bir meydan okumadır. Çin’in Hainan 

Adaları’nın 70 mil güneyinde faaliyet gösteren USNS Impeccable’a bu derece sert 

tepki vermesinin nedeni; Çin’in bu adada deniz dibi barınaklarında nükleer balistik 

güdümlü mermi (G/M)’li denizaltılarını (D/A) ve hücum denizaltılarını 

konuşlandırmış olmasıdır. ABD’ye göre; bu tarz hidrografik araştırmaların yapılması 

deniz dibinin ve deniz çevresinin anlaşılması adına denizaltı savunma harbi açısından 

hayati öneme haizdir. Çünkü denizaltılar gün geçtikçe daha sessiz hale gelmektedir 

ve hidrografik şartların anlaşılması da bu nedenle giderek önem kazanmaktadır. 

Ayrıca; Hainan Adası’na bağımlı olarak harekât icra edecek denizaltılar, ABD nin 

bölgedeki kritik müttefikleri olan Japonya, Tayvan ve Filipinler gibi devletlerle 

irtibatı sağlayan Malagga Boğazı gibi hayati geçit ve boğazlara da müdahale edebilir.  

Yine ABD’ye göre; ABD bu önemli bölgelerden çekilir ve araştırma 

faaliyetlerine son verirse bu Güney Çin Denizi’nin ABD ve Japonya’yı hedef alan 

                                                
62 Zou Keyuan, “Governing Marine Scientific Research in China”, Ocean Development & 
International Law, 34:1–27, 2003, (Çevrimiçi) 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=12&hid=104&sid=24134658-edc6-4800-ab94-
fd39559cb312%40sessionmgr107 - 18 Mart 2009. 
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Çin nükleer denizaltıları için güvenli bir sığınak olduğuna dair açık bir sinyal 

olacaktır. ABD Rusya’nın ABD’yi hedef alabilecek nükleer balistik güdümlü 

mermili denizaltılar için Rusya’nın Kuzey sularının emniyetli bir bölge olmasına izin 

vermemiştir ve bundan sonrada vermez. Bu nedenle, ABD ve müttefiklerini hedef 

alacak Çin Balistik G/M’leri için de Güney Çin Denizi’nin güvenli bir bölge 

olmasına müsaade edilmeyecektir.63 

Çin BMDHS’i imzalamış olsa da anlaşmayı şüpheli bir şekilde yorumlamayı 

tercih etmekte ve ilân ettiği MEB’inde diğer devletlerin askerî veri toplama 

faaliyetlerini yasaklamaktadır.64 Tabiki ABD ve diğer birçok denizci devlet Çin’in bu 

uygulamalarını kabul etmemektedir. ABD, gemileri ve uçaklarının, açık denizlerde 

mevcut olan serbestîlerinin MEB’den transit geçiş ve bu bölgede harekât yapma 

serbestîsi ile aynı olduğunu kabul etmektedir. 

24 Mart 2001’de ise bir Çin fırkateyni Sarı Deniz’de veri toplayan ABD 

donanmasına ait USNS Bowditch65 (AGS-21) isimli silâhsız bir hidrografik araştırma 

gemisi tarafından yapılan hidrografik araştırmalara karşı, 100 m kadar yaklaşarak 

askerî güç kullanmış, gemiyi durmaya ve Çin MEB’sinden çıkmaya zorlamıştır. Bu 

olay üzerine Çin konuyla ilgili protestoları üzerine çekmiş ve Uzak Doğu Deniz 

Ulaştırma Komutanlığı askerî sözcüsü; USNS Bowditch (AGS-21)’in Sarı Denizde 

hidrografik-akustik performans verileri topladığını ve uluslararası sularda 

bulunduğunu ifade etmiştir.66 Bu gemi, aynı ay Hindistan tarafından da Nicobar 

Adası’nın 30 deniz mili açığında faaliyette bulunduğu gerekçesiyle protesto 

edilmiştir. Hindistan, Ocak 2001’de de HMS Scott isimli bir İngiliz gemisini protesto 

                                                
63 James Lyons, Denizlerde Yeni Meydan Okuma, Sunday, March 22, 2009 
64 Edgardo D. Gomez, “Marine Scientific Research in the South China Sea and Environmental 
Security”, Ocean Development & International Law, 32:205–211, 2001, (Çevrimiçi) 
http://web.ebscohost.com/ehost/pdf?vid=13&hid=104&sid=24134658-edc6-4800-ab94-
fd39559cb312%40sessionmgr107 – 12 Nisan 2009. 
65 USNS Bowditch; Askerî Deniz Ulaştırma Komutanlığa ait özel bir programın parçasıdır. Bu 
programa ait gemiler ABD silâhlı kuvvetleri, hidrografik ve oşinoğrafik görevleri kapsayan federal 
hükümet görevleri, sualtı keşfi, füze uçuşları ile ilgili bilgi toplama ve izleme, akustik araştırma ve 
denizaltı desteğinde kullanılmaktadır. USNS Bowditch internet tabanlı açık kaynaklarda ABD 
Donanması’nın özel amaçlı oşinoğrafik ve hidrografik araştırma gemisi olarak geçmektedir. Geminin 
görevi, ABD Donanması’na veri sağlamak maksadıyla akustik, biyolojik, fizikî ve jeo fizikî sörvey 
yapmak olarak belirtilmiştir. Toplanan veriler, D/A harbi DSH için teknoloji geliştirme çalışmalarına 
yardımcı olacak türde verilerdir. 
66 Sam Bateman, a.g.e., s.167. 
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etmiştir. Hindistan Savunma Bakanlığı yaptığı açıklamada, MEB’lerinde izinsiz 

oşinoğrafik çalışmalar yapan ABD ve İngiliz savaş gemilerini protesto ettiklerini 

bildirmiştir. Müteakiben Diu’nun 190 mil açığında ve sonrasında Arap Denizi’nde 

Porbandar yakınlarında tespit edilen HMS Scott67 askerî araştırmalar icra ettiğini ve 

daha fazla bilgi vermeyeceğini ifade etmiştir. USNS Bowditch isimli geminin ise 

yeniden Çin sularına dönmesi üzerine, Çin gemi ve uçakları engellemede bulunmuş 

ve ayrıca protesto edilmiştir. 2002 Aralığında Çin, kendi MEB’inde yapılacak tüm 

araştırma ve haritalandırma çalışmaları için onay arayacağını ve izinsiz okyanus 

araştırma çalışmalarının cezaya tâbi olduğunu, ekipman ve verilere el konulmasının 

söz konusu olacağını bildirmiştir.68 

ABD’ye göre önceden haber verme gerekliliği, MEB’i de kapsayan 

uluslaslararası sular için, açık denizlerin serbest kullanımı ilkesine doğrudan bir 

tecavüzdür. ABD RF ile ilân edilen Rus MEB’inde yaşamış olduğu ve anlaşmaya 

bağladığı olaylarında hiçbir zaman önceden ihbar zorunluluğunu konu etmemiştir. 

ABD’de göre karasularından başka “kutsal sığınak” yoktur. 

2.2. Açık Denizlerde Bilimsel Araştırma Yetkisi 

Açık deniz rejiminin uygulanacağı denizalanı, iç sular, karasuları, takımada 

devletlerinin takımada suları ve münhasır ekonomik bölge dışında kalan deniz 

alanını kapsamaktadır.69 1982 BMDHS 87’nci maddesinde bilimsel araştırmalar açık 

denizlerin serbestliği kapsamında değerlendirilmiştir. Sözleşme’nin 257 nci maddesi 

ile de tüm devletlere açık denizlerde bilimsel araştırma yapma hakkı verilmiştir. 

1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin aksine BMDHS hükümleri uyarınca 

kıta sahanlığı ilerisinde deniz alanları uluslararası deniz yatağı sahası olarak 

                                                
67 Hidrografik araştırma gemisi olarak sınıflandırılmasına ve donanma personeli tarafından 
işletilmesin yanında genel olarak HMS SCOTT İngiliz Kraliyet Donanması’nın denizaltı harekâtının 
desteğinde kullanılan hidrografik ve oşinoğrafik araştırmalar yapan gemisi olarak bilinmektedir. 
68 Jon M. Van Dyke, “Military Ships and Planes Operating in The Exclusive Economic Zone of 
Another Country”, Marine Policy 28 (2004) 29–39, (Çevrimiçi) 
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B6VCD-4B94658-
2&_user=10&_coverDate=01%2F31%2F2004&_rdoc=1&_fmt=&_orig=search&_sort=d&view=c&_
acct=C000050221&_version=1&_urlVersion=0&_userid=10&md5=805e827c592f1e99c3ebf821f092
cf6e -25 Şubat 2009 
69 Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s. 388 
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belirlenmiştir. Madde 256’da da Saha70 olarak tabir edilen yerlerde coğrafî 

durumlarına bakılmaksızın tüm devletlere ve uluslararası teşkilâtlara, denize ilişkin 

bilimsel araştırma yapma hakkı tanınmıştır. BMDHS’in 143. maddesine göre71  “tüm 

devletler insanlar için yararlı olacak tüm bilimsel araştırma verilerini ilgili kurum 

ve otoriteler vasıtası ile diğer devletler ile paylaşmalıdır” hükmü yer almaktadır. Bu 

noktadan sonra bilimsel araştırmaya ilişkin bir kısıtlama bulunmamaktadır.72 

2.2.1 Uluslararası Teşkilâtlar ve Devletlerin Açık 

Denizlerde Bilimsel Araştırma Yapma Hak ve 

Yükümlülükleri 

Açık denizlerin serbestliği ilkesi bütün devletlere açık denizlde bilimsel 

araştırma yapma hakkı tanımaktadır. Ancak, devletler deniz bilimsel araştırma 

yapma hakkını kullanırken, Sözleşme’de belirtilen kurallara uymak zorundadırlar. 

                                                
70 BMDHS, uluslararası deniz yatağını “insanlığın ortak mirası” olarak nitelendirmektedir (Madde 136). 
Bu statü temelinde, uluslararası deniz yatağına ilişkin; bu alanın hiçbir devletin egemenliği altına 
konmaması, bu alandaki doğal kaynakların hiçbir devletin ya da kişinin mülkiyetinde olmaması, bu 
alanın tüm insanlığın ortak çıkarına uygun olarak kullanılması, bu alandaki doğal kaynakların 
işletilmesinden elde edilen gelirin tüm üye devletlerarasında hakça paylaştırılması, bu alanın 
kullanılmasında, doğal kaynakların işletilmesi ve korunmasının Uluslararası Deniz Yatağı Otoritesi’nin 
yetki ve sorumluluğu altında olması kurallarının geçerli olması esas alınmıştır. Otorite’den izin almadan 
hiçbir kuruluş uluslararası deniz yatağında doğal kaynak araması ve işletmesi yapamayacaktır. İşletme 
faaliyetinde bulunan kuruluşlar, elde ettikleri gelirlerinin bir kısmını otoriteye aktarmak 
durumundadırlar. 
71 1982 BMDHS, mad.143; 

“1. Saha içindeki deniz bilimsel araştırması, münhasır barışçı amaçlar için ve bir bütün 
insanlığın yararına olarak BMDHS Kısım XIII’e uygun şekilde yürütülecektir. 

2. Otorite, Saha ve kaynaklar ile ilgili deniz bilimsel araştırması yapabilir ve o amaçla 
anlaşma yapabilir. Otorite, Saha içinde deniz bilimsel araştırmasının yürütülmesini ilerletecek ve 
teşvik edecektir ve bu gibi araştırma ve tahlillerin sonuçlarını, hazır oldukları zaman koordine edecek 
ve yayımını sağlayacaktır. 

3. Taraf devletler, Saha içinde deniz bilimsel araştırmaları yapabilir. Taraf devletler, Saha 
içinde deniz bilimsel araştırması alanında uluslararası işbirliğini aşağıdaki şekilde geliştireceklerdir: 

a. değişik ülkelerin ve Otorite’nin personeli tarafından deniz bilimsel araştırması 
alanında uluslararası proğramlara katılma ve işbirliğini teşvik etme; 
b. aşağıdaki hususlarıgerçekleştirmek amacıyla kalkınmakta olan devletlerle 
teknolojik olarak az gelişmiş devletlerin yararına olarak Otorite veya, yerine göre, diğer 
uluslararası örgütler vasıtasıyla projelerin geliştirilmesini sağlama: 

i. bu devletlerin araştırma kabiliyetini güçlendirme; 
ii. bunların personelini ve Otorite’nin personelini araştırma teknikleri ve 
uygulamaları alanında eğitmek; 
iii. bunların nitelikli personelinin Saha içindekiaraştırmalarda 
kullanılmasınıgeliştirme.” 

72 Robin R.Churchill, A.V.Lowe, a.g.e., s.404. 



 76

Açık denizdeki bilimsel araştırmalara ait serbestîleri düzenleyen hükümler 

BMDHS’nin 238–241 inci maddelerinde belirtilmiş olup, araştırmaların barışçıl 

amaçlar için yürütülmesini, diğer devletlerin haklarını engelleyici nitelikte 

olmaması, deniz çevresinin ve kaynaklarının korunmasına ilişkin kurallara uygun 

olması koşullarının arandığı gözlenmektedir. Ayrıca BMDHS’nin 257. maddesinde 

münhasır ekonomik bölge dışındaki su kütlesinde, yani açık denizlerde denize ilişkin 

bilimsel araştırma yapma konusunda;73  

“Coğrafî durumlarına bakmaksızın bütün devletler ve yetkili uluslararası 

teşkilâtlar, münhasır ekonomik bölge sınırlarının ötesindeki sularda BMDHS’ne 

uygun şekilde denizde bilimsel araştırma yapma hakkına sahiptirler.”  

denilerek denize kıyısı olsun olmasın tüm devletlerin bu sularda bilimsel deniz 

araştırması yapabilecekleri belirtilmiştir.  

BMDHS açık deniz serbestîlerini düzenleyen 87 nci maddesini mütakiben 88 

inci maddede “Açık denizler barışçıl amaçlar için kullanılacaktır.” cümlesi ile 

genel nitelikli bir kısıtlayıcı hüküm ilâve edilmiştir. Devletler, bu hükme istinaden 

açık denizin serbestliği ilkesi konusundaki haklarını keyfi olarak diledikleri amaç 

doğrultusunda değil, barışçıl amaca uygun kullanmalıdırlar. Fakat Sözleşme’de 

“barışçıl amaçlar” ile ne kastedildiği hususunda açık bir hüküm bulunmamaktadır, 

bu nedenle de, yoruma açık bir konudur. “Barışçıl amaçlar” ile askerî faaliyetler 

haricindeki diğer tüm faaliyetlerin anlaşılması durumunda, her türlü askerî faaliyetin 

(savunma ya da saldırı amaçlı olması ayırt edilmeden) açık denizde yasaklanması söz 

konusu olacaktır. Fakat, günümüzdeki uygulamalara bakıldığında savunma amaçlı 

faaliyetlerin açık denizlerde yaygın olarak icra edildiği görülmektedir. Bugünkü 

uluslararası uygulamada açık deniz alanında devletlerin icra ettiği askerî tatbikatlar 

herhangi bir öze ilişkin protesto ile karşılaşmamaktadır. Aslında burada ki asıl sorun 

hangi faaliyetin savunma amaçlı hangisinin saldırgan amaçlı olduğunun nasıl ve neye 

(hangi kritere) göre tespit edileceğidir. Deniz çevresinin ve kaynaklarının korunması 

ve yönetimine ilişkin BMDHS’nin daha önceki sözleşmelerden daha ayrıntılı 

                                                
73 Aslan Gündüz, a.g.e., s.423-428 .Selami Kuran, a.g.e., s.371-378, Hakan Mehmet Köktürk, a.g.e., 
27-41 
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hükümler içerdiği gözönüne alınırsa, Sözleşme’nin deniz çevresine ve canlılarına 

zarar verebilecek her türlü askerî faaliyetin yasaklandığı söylenebilir. Açık denizlerin 

serbestliği ilkesi, devletlere açık denizden diledikleri her şekilde, hiçbir kurala 

uymadan yararlanma hakkı tanımamaktadır. Hakların keyfi olarak kullanımı, diğer 

devletlerin haklarını kullanma yetkisini kısıtlayabileceği gibi, insanlığın ortak malı 

olarak kabul edilen açık denizin zarar görmesine yol açabilecektir. Devletler açık 

denizlerde ki bu haklarını deniz hukuku sözleşmelerine, özellikle de 1982 

BMDHS’nin 88. maddesine ve uluslararası hukukun diğer kurallarına göre 

kullanabilirler. 

2.2.2 Açık Denizlerin Farklı Kullanım Biçimleri 

İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan yeni gelişmeler, açık denizlerin 

bilimsel amaçlı kullanımı, deniz dibi kaynaklarının işletilmesi ve kullanımı, açık 

denizlerin üzerindeki hava sahasında askerî manevra ve nükleer denemelerin 

yapılması, açık denizlerin radyoaktif artıkların depo edilme amaçlı kullanımı, açık 

denizde bazı mevkilere yerleştirilen denizaltılar ya da platformlar vasıtasıyla füze 

atışlarının icra edilmesi gibi yeni kullanım biçimlerini ortaya çıkarmıştır.  

Bazı görüşlere göre bu faaliyetlerden; açık denizlerin nükleer denemeler amaçlı 

kullanılması, icra edildiği alanların ulaştırmaya kapatılması, klâsik serbestîlerin 

kısıtlanması sonucunu doğurmaktadır ve açık denizlerin sebestliği ilkesinin kötüye 

kullanılmasıdır.  Bu da insan haklarını ihlâl etmekte, denizin canlı kaynaklarına ve 

komşu devletlerin ülkelerine zarar vermektedir. Diğer bir kısım görüşlere göre ise 

her bir serbestinin kullanımı diğer bir serbestinin kullanımını belirli bir ölçüde 

kısıtlar; bu nedenle asıl sorun bir ölçünün saptanmasıdır. Canlılara zarar veren 

radyoaktivite, sadece denizde yapılan denemelerden değil, karada ve havada yapılan 

denemelerden de ortaya çıkabilir. Asıl sorun bu denemelerin denizde yapılmasını 

yasaklamak değil silâhsızlanmadır. Ayrıca bu denemeler sadece askerî amaçlı değil, 
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barışçı amaçlar içinde yapılmaktadır; bunların yasaklanması, bilimsel araştırmaları 

baltalayacaktır.74 

Ortaya çıkan farklı kullanım biçimlerinin ayrı andlaşmalarla düzenlenmesi 

yoluna gidilmektedir. 1963 tarihli “Atmosferde, Uzayda ve Su Altında Nükleer 

Silâh Denemelerini Yasaklayan Andlaşma” nın 1. maddesi ile, akid devletler, 

karasuları ya da açık denizin kendi yetki ve kontrollerine tâbi olan herhangi bir 

kesiminde, nükleer silâh denemeleri ya da diğer nükleer denemeler yapmamak, bu 

tür eylemleri yasaklamak ve önlemek yükümünü üstlenmişlerdir.75  

1963 tarihli andlaşmadan ayrı olarak, 7 Aralık 1970 tarih ve 2600(XXV) sayılı 

BM Genel Kurul Kararına ekli “Deniz Yatağı ve Okyanus Tabanına veya Toprak 

Altına Nükleer Silâhların ve Diğer Kütle Yok Edici Silâhların Yerleştirilmesinin 

Yasaklanmasına Dair Andlaşma”da76, taraf devletler, karasularının ölçülmeye 

başlandığı esas hattan itibaren 12 mil genişliğin ötesinde kalan deniz yatağı ve 

okyanus tabanına ve toprak altına nükleer veya diğer kütle yok edici silâhları, 

yapıları, atış rampalarını ya da bu silâhların depolanması, denenmesi ya da 

kullanılması amacıyla düzenlenmiş diğer kolaylıkları koymamak ve yerleştirmemek 

yükümünü yüklenmişlerdir. Bu yasağa uyulması, diğer taraf devletlerin denetimine 

tâbi tutulmuştur. Açık denizde nükleer denemelerin hukuka aykırılığı ancak 1958 

Açık Denizler Sözleşmesi’nin bütün serbestîlerin kullanılması için öngörülen “makul 

olma” ölçütüne bakılarak saptanabilirken; 1982 BMDHS’nin 88. maddesinde 

“barışçıl amaçlar” kıstası getirilmiştir. 

2.2.2.1. Açık Denizlerin Askerî Amaçlarla Kullanımı 

Bazı silâhların kullanımını kontrol eden ya da kaldıran anlaşmaların 

değişiminden açık denizlerin askerî kullanımı etkilenecektir. Örneğin daha geniş 

karasuyu ile ilgili yapılan bir düzenleme etkin bir şekilde askerî araçların kullanımını 

                                                
74 Sevin Toluner, a.g.e., s.282-286 
75 Bu andlaşma, devletlerin büyük bir çoğunluğu tarafından onaylanmış ve buna katılınmıştır. Türkiye 
bu andlaşmayı Bakanlar Kurulu’nun 30 Nisan 1965 tarih ve 6/4656 sayılı kararı uyarınca 8 Temmuz 
1965’te onaylamıştır. (RG. 13 Mayıs 1965, sayı 11997, D. c. 4/2, s.1420) 
76 Türkiye, bu andlaşmayı Bakanlar Kurulu’nun 15 Temmuz 1972 tarih ve 7/4717 sayılı kararı 
uyarınca onaylamıştır. (RG. 25 Ağustos 1972, sayı 14287) 
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engelleyebilir. Hatta daha geniş kıta sahanlıkları bile askerî kullanıma olan eğilimi 

azaltacaktır. Açık denizlerdeki diğer kullanımlarla ilgili kanunlar da askerî kullanımı 

etkileyecektir. 

Askerî kullanımla ilgili yapılacak yeni bir kanun için ileri sürülen fikirler, farklı 

amaçlar ve şekiller alabilmektedir. Askerî kullanımın, korumaya yönelik olarak 

arttırılması doğrultusunda görüşler mevcuttur. (Örneğin ulusal güçlendirilmiş 

denizaltı füze üsleri, sabit denizaltı bakım tesisleri, araştırma ve haberleşme 

istasyonları, depolar, tamir işleri ya da diğer denizaltı stratejik yerleri gibi) Benzer 

şekilde bazıları da askerî denizaltıların artan miktarı ve hareketliliklerini düzenleme 

ihtiyacı olduğunu öngörmektedirler. 

Askerî kullanımları düzenlemeyle ilgili ileri sürülen fikirler genellikle çeşitli 

silâhsızlanma ya da denizde askerî kontrol usulleri teklif etmektedirler.(Askerî 

denizaltı üslerini korumak için ileri sürülen fikirler, askerî üslerin kimliğini açığa 

çıkarmayı gerektirdiği için bazı silâhlanma kontrollerine de sahip olacaktır.) 

Silâhlanma kontrolleri farklı biçimler alır. Denizler çapında şamandıra ağı kurmak ve 

denizaltıları tespit ve takip eden teçhizatı kurmak bu tür bir kontrolün tipik örneğidir. 

Ayrıca şamadıra ağı uluslararası bir otoriteyle çalıştırılabilir. Çoğu çalışmalar denizi 

askerden arındıracak ya da özel silâhları denizin bir kısmının ya da tamamının 

dışında bırakacaktır.  

Son zamanlarda dikkatler, özellikle deniz yüzeyine odaklanmıştır. Bazıları en 

azından kitle imha silâhlarının dışarıda bırakılmasını isterken, bazıları denizin 

tamamen askerden arındırılması gerektiğini savunmaktadır. Denizlerdeki askerî 

gemiler ve silâhlar birçok devlet için ulusal güvenliğin birbirinden ayrılmaz hâkim 

elemanlarıdır; denizaltı temelli füzeler gerçekten de caydırıcılık, güvenlik ve belki 

dünya barışının dayandığı global stratejide anahtar silâhlardır. Örnekler ve 

benzerlikler bir yana, ABD, kesinlikle donanmasından ve denizaltı temelli 

füzelerinden vazgeçmeyecektir. 

Öte yandan, denizlerin bir kısmının silâhsızlandırılmasını düşünmek, silâhların 

yok edilmesini ya da silâhların ve bazı kullanımların kontrol edilmesini düşünmek 
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imkânsız değildir ya da mevzu bahis haricinde tutulamaz. Denizi silâhsızlandırmadan 

deniz dibini silâhsızlandırmak barışa ve askerî istikrara biraz katkıda bulunabilir, 

sabit askerî tesislerin oluşmasını ve sonradan kaldırılması daha zor olacak olan 

depoların oluşmasını önceden engelleyebilir, ayrıca silâhlanma yarışını küçük bir 

adım da olsa yavaşlatabilir. Bu tip önerilerin uygulanabilir ve kabul edilebilir olduğu 

kesin değildir.  

Silâhsızlanma teriminin muğlak içeriği, özellikle cesaret kırıcı olabilir. 

Hâlihazırda devletlerin deniz dibinde istasyon haline getirilmiş kitle imha silâhlarının 

olduğuna dair bir işaret yoktur. Diğer taraftan ABD ve muhtemelen Rusya 

Federasyonu, açık bir şekilde deniz dibinde denizaltı tespit cihazları gibi gizemli 

silâh ekipmanlarına sahiptirler. ABD’nin, bu cihazları kurban etmesi olası 

görünmemekte ve etkin bir şekilde sona erdirilmesini gösteren herhangi bir anlaşma 

bulunmamaktadır. ABD’nin tutarlı olarak benimsediği görüşe göre, açık denizlerin 

barışçı amaçlar için kullanılması ilkesi, tüm askerî faaliyetlerin yasaklanmasını 

gerektiren bir ilke değildir; barışçı amaçlar için askerî faaliyette bulunmak, BM Şart 

hükümlerine ve uluslararası hukukun diğer ilkelerine tamamen uygundur. 

Silâhlanmanın kontrolüne dair ayrıntılı bir andlaşma akdedilene kadar, devletlerin bu 

hakkı saklıdır. 

Deniz dibinde kitle imha silâhlarının bulundurulmasını engelleyen öneriler; 

teftiş problemleri ve böyle silâhların engellendiğini doğrulayan bir sisteme gerek 

duyabilir, bu da denizaltı tespit sistemleri ve deniz dibindeki diğer sistemlere 

müdahele edebilir. Bu ve diğer nedenlerden dolayı atmosferin kontrolünden farklı 

olarak, deniz ya da deniz dibindeki silâhlanmayı kontrol eden öneriler kolay değildir 

ve silâhsızlanma hakkındaki görüşmelerde verilecek sözler deniz hukukunda verilen 

sözlerden daha çok olacaktır. 

Birleşmiş Milletler’e, denizler üzerinde tam bir özerklik verilmesini kabul 

etmek mümkün değildir; çünkü böyle vasıfsız bir özerklik tahminen, deniz dibindeki 

tüm askerî kullanımları Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’ndaki oy çokluğunun 

kontrolüne tâbi kılacaktır. 
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2.3. Deniz Çevresinde Bilimsel Araştırma Tesisleri ve Teçhizatı 

Gemiler ve denizaltılar, denize kurulan tesisler, şamandıralar veya Okyanus 

Veri Toplama Sistemi (ODAS), askerî uçaklar, uydular gibi çeşitli platformlar 

bilimsel deniz araştırmaları yapabilmektedirler. Deniz veri toplama faaliyeti için yeni 

teknolojiler, uzaktan kumanda edilebilir cihazları, bağımsız sualtı cihazlarını, deniz 

tabanına konumlandırıcıları (scabed landers) kapsamaktadır.77 Bu sistemler, 

potansiyel olarak, sivil veya diğer amaçlar için, araştırma gemisinin fiili olarak 

bölgeye girmeden, önceden programlanmış bir veri toplama görevi ile bölgenin 

dışında konuşlandırılarak, MEB’nin içinde veri toplanabilmesine izin vermektedir. 

Bilimsel deniz araştırması yapan vasıtalar, oşinografik araştırma vasıtaları, 

hidrografik araştırma vasıtaları, sismik keşif vasıtaları veya balıkçılık araştırma 

vasıtaları olarak sınıflandırılabilmektedirler. Hidrografi gemilerinin, sivil personel 

tarafından veya donanmalar veya savunma makamları tarafından sevk ve idare 

edilme eğilimi varken, diğer kategorideki vasıtalar, çoğunlukla sivil makamlar 

tarafından sevk ve idare edilmektedirler. Bununla birlikte, bu araçların çok küçük bir 

kısmı da hususîdir. Örneğin, bir oşinografik araştırma gemisi, balıkçılık araştırma 

gemisi olarak sınıflandırılabilir. Bunun tersi de mümkündür. Çoğu hidrografik 

araştırma gemisi, oşinografik araştırma yapma imkân kabiliyetine sahiptir ve 

gerçekten de hidrografik araştırmanın bir parçası olarak da bunu normal olarak 

yapabilir. (dip örneklemesi ve akıntılar veya gelgit akımları konusunda veri 

toplanması gibi) Bilimsel deniz araştırmaları ve hidrografik araştırmalar için 

kullanılan teknolojilerin birçoğu, büyük ölçüde aynıdır. Her ikisi de hassas seyir 

sistemleri, çok kameralı sonarlar, akıntıölçerler v.b.kullanmaktadır. Bununla birlikte, 

bu düşüncelere rağmen, hidrografik araştırma gemisi genellikle nasıl adlandırılıyorsa 

ancak odur.78 

Deniz bilimsel araştırmalarınının önemli bir kısmı gemilerle icra edilirken bir 

kısmıda denizdeki sabit yapılar; şamandıralar veya diğer yüzen nesneler yardımıyla 

                                                
77 GV Galdorisi, KR Vienna, Beyond the Law of the Sea NewDirections for US Oceans Policy, 
Westport, Praeger; 1997, s.12. 
78 Sam Bateman, a.g.e., s.166. 
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icra edilir. İnsansız denizaltılar da, bu kapsama yeni girmişlerdir. BMDHS, bu 

konuya açıklık getirmiştir. Konuyla ilgili ana hükümler, madde 258’de mevcuttur. 

Buna göre deniz bilimsel araştırmalarına yönelik tüm malzemelerin denizin herhangi 

bir bölgesinde yerleştirilmesi ve kullanımı aynı bölgede deniz bilimsel araştırması 

yapılması şartlarının aynısına tâbidir. Münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığında, 

kıyı devletinin rızası gerekmektedir. BMDHS’ne göre Münhasır ekonomik bölge ve 

kıta sahanlığında uygulanan keşif ve kullanıma yönelik araştırmanın tanımı, yapay 

adalar ve yapıların inşâsını içerdiğinden bu gibi tesislere ilişkin, bunlardan 

faydalanmak suretiyle nasıl bir araştırma yapılacağına bakılmaksızın kıyı devletine 

ihtiyarî yetkiler tanınmaktadır. Madde 60–80 arası bölümde, hatta bu tesisler 

üzerinde, kıyı devletinin yargı yetkisinden bahsedilmektedir.79 

BMDHS kapsamında, araştırma aracı veya tesisinin devamlılık ve boyutları 

gibi sahip olması gereken karakteristik özelliklerinden bahsedilmemiştir. Ancak bazı 

yerleşke ve gereçler, BMDHS kapsamında öngörülen suni ada, yerleşke ve yapı 

formatında değildir. Yüzen şamandıralar ve diğer nesneler bu kategoride ele 

alınabilirler. Ama bu nesneler, keşif ve kullanıma yönelik araştırma kapsamında 

kullanılmaktadırlar ve kıyı devletinin de bunları reddetme yetkisi mevcuttur.  

Madde 249/2 altında, ayrıca kıyı devletine bu nesneler üzerinde yargı yetkisi de 

verilmiştir. Öte yandan yüzen araştırma nesnelerinin bilimsel amaca yönelik 

araştırma maksadıyla kullanıldığı durumlarda ise kıyı devletinin rızasını 

vermemezlik edemediğini görüyoruz. Ancak, kıyı devletinin rızası bir kez alındıktan 

sonra bu nesneler üzerinde yargı yetkisine ilişkin bir husus görülmemektedir. Ya da 

en azından Madde 253 kapsamında kıyı devletinin mevcut olan araştırmaları askıya 

alma veya sona erdirme yetkilerinin burada olduğuna dair bir nokta yoktur. Öte 

yandan BMDHS’de bu araştırma vasıtalarını bölgeye yerleştiren devletin de bu 

nesneler üzerinde bayrak devletine gemiler üzerinde tanınan yargı yetkisine benzer 

bir yargı yetkisinin mevcut olduğuna dair hükümler mevcut değildir. 

                                                
79 Robin R.Churchill, A.V.Lowe, a.g.e., s.412-413. 



 83

Bu nesnenin üzerinde görünüşe göre kimsenin yargı yetkisi yoktur ve bu konu 

bir problem teşkil etmektedir. Bu noktada tekrar madde 59, yani MEB’de hak ve 

yetkilerin kazanılmasına ilişkin anlaşmazlıkların çözümlenmesi maddesine (Kısım 9) 

dönülmelidir. Açık denizler de araştırma yapan devlet, neyi araştıracak olursa olsun 

herhangi bir araştırma yerleşkesi ve aracı koymakta serbesttir. Bu gereçler, araştırma 

devletinin yargı yetkisindedir. 

Bunlara ilâve olarak: madde 259 ile 262 arasında bahse konu araştırma 

malzemelerinin yerleştirilmesine ilişkin hükümler mevcuttur. Bu objelerin ne adalar 

gibi bir statüsü vardır ne de deniz alanlarının sınırlandırılmasında bir etkileri vardır.80 

Ama bu nesnelerin etrafında, 500 metre yarıçapına kadar bir güvenlik bölgesi tesis 

edilebilir. Bu teçhizatlar, mevcut olan uluslararası güvenlik rotaları ile 

çakışmamalıdır ve emniyet açısından Uluslararası Denizcilik Teşkilâtı (IMO) 

gerekleri ile uyumlu olarak kendilerini tanıtıcı sinyaller, kayıtlı oldukları devleti ya 

da ait oldukları uluslararası teşkilâtı gösteren kimlik markalarına sahip olmalıdırlar.81 

BMDHS’nde araştırma tesislerinin konumu ve araştırma teçhizatının nasıl 

olması gerektiği hakkındaki hükümler; 

“1. Deniz çevresinin herhangi bir alanında, herhangi bir tip bilimsel 

araştırma tesis veya teçhizatının yerleştirilmesi ve kullanılması, deniz bilimsel 

araştırmasının böyle bir alan içinde yapılması ile ilgili olarak bu Sözleşme’de 

belirtilen aynı şartlara tâbi olacaktır.” 82 

“2.  Bu tesis ve teçhizat, ada statüsüne sahip değildir, kendilerine ait 

karasuları yoktur ve varlıkları karasularının, münhasır ekonomik bölgenin ve kıta 

sahanlığının sınırlandırılmasını etkilemeyecektir.”83 

                                                
80 1982 BMDHS, mad.259. 
81 1982 BMDHS, mad.261–262. 
82 1982 BMDHS, mad.258. 
83 1982 BMDHS, mad.259. 
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“3. Bilimsel araştırma tesisleri etrafında bu sözleşmenin ilgili hükümlerine 

uygun bir şekilde 500 metrelik bir mesafeyi aşmayan makul bir genişlikteki güvenlik 

bölgeleri tesis edilebilir.”84 

“4. Herhangi bir tip bilimsel araştırma tesisinin yerleştirilmesi ve 

kullanılması, uluslararası ulaşım yolları için bir engel teşkil etmeyecektir,85 ve deniz 

ve hava seyrüsefer güvenliğini sağlamak üzere, tescil devletini veya ait oldukları 

uluslararası teşkilâtı gösteren tanıtıcı alâmetleri, uluslararası düzeyde kabul edilen 

uygun ikaz işaretlerini taşıyacaklardır.”86 

şeklinde belirtilerek sadece deniz bilimsel araştırması yapabilmek için gerekli 

koşullar değil, aynı zamanda araştırma tesislerinin konumu ve araştırma teçhizatının 

ne olması gerektiği hakkında da şartlar belirtilmiştir. 

2.4. Genel ve Hukukî Sorumluluk 

Deniz bilimsel araştırması ile ilgili genel ve hukukî sorumluluklar, 

BMDHS’nin ilgili maddesinde87 düzenlenmiştir. Buna göre; devletler ve yetkili 

uluslararası teşkilâtlar, gerek kendilerinin yaptığı gerekse kendi adlarına yapılan 

deniz bilimsel araştırmasının BMDHS’ne uygun şekilde yürütülmesini sağlamaktan 

sorumlu olacaklardır. 

Devletler ve yetkili uluslararası teşkilâtlar, diğer devletlerin, bunların gerçek ve 

tüzel kişilerinin veya yetkili uluslararası teşkilâtların yürüttükleri deniz bilimsel 

araştırması ile ilgili olarak BMDHS’ne aykırı olarak aldıkları tedbirlerden genel 

olarak ve (hukuk davaları bakımından) sorumlu olacaklardır ve bu gibi tedbirlerden 

ileri gelen zararı tazmin edeceklerdir. 

Ayrıca devletler ve yetkili uluslararası teşkilâtlar, kendilerinin yaptıkları veya 

kendi adlarına yapılan deniz bilimsel araştırmasından doğan deniz çevresinin 

                                                
84 1982 BMDHS, mad.260. 
85 1982 BMDHS, mad.261. 
86 1982 BMDHS, mad.262. 
87 1982 BMDHS, mad.263. 
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kirletilmesi yoluyla sebep olunan zarardan genel olarak ve hukuk davaları 

bakımından sorumlu olacaklardır. 
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3. ULUSAL YETKİ ALANLARININ ÖTESİNDEKİ DENİZ 

ALANLARINDA BİLİMSEL ARAŞTIRMALARA YÖNELİK 

UYUŞMAZLIKLAR VE UYUŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ 

3.1. BMDHS Kapsamında İki Devletin Münhasır Ekonomik 

Bölge Hak İddialarının Çakıştığı Deniz Alanlarında 

Denizde Bilimsel Araştırma  

BMDHS, devletler ve uluslararası teşkilâtlar tarafından gerçekleştirilen bilimsel 

deniz araştırmaları ile ilgili en kapsamlı kurallar grubunu içermektedir. Bu Sözleşme, 

ikili ya da çoklu anlaşmalara dayanan uluslararası işbirliği açısından bir çerçeve 

çizer. Deniz hukuku alanında yargı yetkisinin farklı bölgelerinde bulunan devletlerin 

haklarını, mecburiyetlerini ve görevlerini tanımlar. 

1982 BMDHS bilimsel deniz çalışmaları ile ilgili genel bir çerçeve çizer fakat 

bilimsel deniz araştırması kavramının tanımını tam olarak içermez. Bazıları bu 

durumun, III üncü Deniz Hukuku Konferansı esnasındaki tartışmaların çok komplike 

olmasından kaynaklandığını ileri sürerler. BMDHS, denizde bilimsel araştırmaları iki 

türde sınıflandırmıştır. Denizde bilimsel araştırmaların ilk türü, barışçıl amaçlar ve 

tüm insanlığın faydasına olacak şekilde bilimsel veri elde edilmesi ve verilerin 

biraraya getirilmesi noktasında gelişmeleri destekleyen, bilimsel amaçlı araştırmadır. 

İkincisi ise; keşif ve kullanıma yönelik araştırmalardır ve doğal kaynakların keşfi ile 

kullanımı veya deniz dibini delme ve patlayıcı madde kullanımını içeren benzer 

uygulamalar üzerinde etkisi vardır. 

Münhasır ekonomik bölge rejimine dayanarak Kore Yarımadası etrafında 

Kuzeydoğu Asya Balıkçılık Düzeni oluşturmak adına, 1999 yılında Kore ve Japonya 

bir balıkçılık anlaşması üzerinde mutabakata varmışlardır.1999 Yeni Balıkçılık 

Anlaşması’na göre; Kore ve Japonya, birisi Japon Denizi ve diğeri Doğu Çin Denizi 
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olmak üzere iki muvakkat bölge oluşturmaya karar vermişlerdir.1 Buna rağmen; 

Japonya ve Kore deniz kaynakları yönetimi, deniz çevresinin korunması, bilimsel 

deniz araştırmaları gibi öne çıkan konularda karşı karşıya gelmişlerdir. Bu belirlenen 

bölgelerin doğasına uygun olarak; Japonya, deniz kaynaklarının genel olarak ortak 

kullanımını savunmaktadır. Bu yaklaşımın tersine; Kore muvakkat bölgenin ortak 

yönetimini reddedecek şekilde farklı yorumlarda bulunmaktadır.  

İki taraflı bir anlaşma olan Balıkçılık Anlaşmaları’nın üçüncü devletler 

üzerinde yasal bir etkisinin olmadığı açıktır. Buna göre; Kore ve Japonya’nın 

Balıkçılık Anlaşması Ek-2 mad.1-2’ye göre kendi MEB’i olarak iddia ettiği bölgenin 

üçüncü devletler için yine BMDHS kapsamında onaylanmış bir anlamı yoktur. 

Benzer olarak mad 9/1-2’de bahsedilen durumun yasal bir anlamının olması için de 

iki devletin anlaşmış olması gerekmektedir. 

Kore-Çin, Japonya-Çin ve Kore-Japonya Balıkçılık Anlaşmaları çok sayıda 

örtüşen su alanlarını kapsar. Sorunlu sularda bilimsel deniz araştırmalarına yönelik 

ikili anlaşmalara örnek olarak Kolombiya ve Japonya arasındaki birleşik yönetim 

bölgesi ile Dominik Cumhuriyeti ve Kolombiya arasındaki ortak bilimsel ve 

balıkçılık bölgesi verilebilir.2 

Bazılarına göre Balıkçılık Anlaşması altında bu çakışan bölgelerin statüsü 

MEB sınırlandırmalarında halen sonuca bağlanmış değildir. Bu anlayış gereği 

üçüncü devlet, tartışmalı bir şekilde bu bölgede araştırma yaparken her iki taraftan 

izin almak zorunda bırakılmaktadır. Uluslararası uygulamalara bakıldığında, sadece 

tek devletten rıza alarak denizde bilimsel araştırma icra eden üçüncü taraf devletler 

diğer devlet tarafından protesto edilmiştir. Örneğin İngiliz gemisi RRS Shackleton 

Türk sularında, sadece TC nin izni ile araştırma yapmıştır. Ancak araştırma yapılan 

bölge Yunanistan tarafından ilân edilen 6 deniz mili karasuyu alanının bir parçası 

                                                
1 Young Koo Kim, “Sovereign Rivalry between Korea and Japan Fermented by a Distorted Fisheries 
Agreement”, (Çevrimiçi) 
http://works.bepress.com/cgi/viewcontent.cgi?article=1003&context=young_kim, - 31 Mayıs 2009. 
2 Chang-Wee Lee, Chanho Park, “Joint Marine Scientific Research in Intermediate/Provisional Zones 
between Korea and Japan” ( Çevrimiçi) http://www.scj.go.jp/en/sca/pdf/7th_weepark.pdf -19 Ocak 
2009 



 88

olduğundan Yunan Hükümeti RRS Shackleton’ın donanımı, dokümanları ve diğer 

belgelerine el koymuştur.3  

Balıkçılık Anlaşması mad 9/1-2 ye ve Ek 1 mad. 2-3 ‘e göre MEB’leri çakışan 

iki devlet, bu bölgedeki deniz canlılarının korunması adına işbirliği yapmakla 

yükümlüdürler. Bu işbirliği her iki maddenin 1’nci ve 5’inci paragrafı uyarınca 

gerçekleştirilmelidir. O halde Balıkçılık Anlaşması Ek-I mad.2 ve 3 te bahsedilen 

işbirliği zorunluluğu, herhangi iki taraf tarafından MEB iddialarının çakıştığı bölgede 

yapılacak denizde bilimsel araştırmalar için de kullanılabilir mi sorusu akla 

gelmektedir.  

Deniz canlı kaynaklarının mevcut durumu ile ilgili denizde bilimsel 

araştırmalarının Ek-I mad.2 ve 3 ‘te bahsedilen deniz canlı kaynaklarının korunması 

konusu ile yakından ilgisi olduğu inkâr edilemez bir gerçektir. Buna rağmen; bu 

maddeler altında ele alınan işbirliği konusu oldukça soyuttur ve her iki maddenin 

1–5. paragrafları ile uyum içerisinde algılanmaktadır. Bu paragraflar; her iki tarafı da 

kendi gemi, araç gereç ve personeli için koruyucu ve idarî tedbirler almaya, 

Balıkçılık Anlaşması kapsamında teşkil edilen Müşterek Komite tarafından verilen 

tavsiyelere saygılı olmaya ve tarafların aldıkları tedbirleri birbirlerine belirtmeye 

zorlamaktadır. Buraya kadar bahsedilen işbirliği zorunluluğunun içeriği 

değerlendirildiğinde; denizde bilimsel araştırma konusu ile dikkate değer bir 

ilişkisinin olmadığı görülmektedir. Bu nedenle MEB’leri çakışan devletlerin bu 

bölgelerde icra edecekleri denizde bilimsel araştırma faaliyetleri, genel uluslararası 

hukukun konusudur ki bu da hususi ile, iki devlet de taraf ise, 1982 BMDHS’dir. 

                                                
3 1982 BMDHS, 292. madde, gemi ve mürettebatının derhal serbest bırakılmasına ilişkindir. 
Sözleşme’ye göre, başka bir taraf devletin bayrağını taşıyan bir gemiyi alıkoyan devlet, gemiyi ve 
mürettebatını makul bir teminat veya başka bir finansal güvence verilmesi durumunda serbest 
bırakmak zorundadır. Bu hükme uyulmaması durumunda, iki taraf arasında kararlaştırılan bir organa 
gidilebilir ya da bu uzlaşma alıkoymadan sonra 10 gün içinde sağlanamazsa el koyan devletin kabul 
ettiği çözüm organına veya UDHM'ye başvurulabilir. Bu başvuruyu yalnızca alıkonulan geminin 
bayrak devleti yapabilir ya da bu başvuru yalnızca onun adına yapılabilir. Başvuruyu alan yargı ya da 
hakemlik organı, gemi, sahibi veya mürettebatına karşı yürütülen ulusal organ önündeki davanın 
özüne hiçbir halel getirmeksizin, yalnızca geminin serbest bırakılması konusunu derhal görüşür. Bu 
organın belirlediği teminat ya da diğer finansal güvencenin gönderilmesi durumunda, alıkoyan devlet 
geminin serbest bırakılmasına ilişkin kararı derhal uygulamak zorundadır 



 89

BMDHS mad. 74 paragraf 3 ilgili devletleri, geçici düzenlemeler yapmak üzere 

ve bu geçiş periyodu süresince anlayış ve uyum içerisinde hareket ederek nihaî bir 

anlaşmayı riske etmemek için her türlü gayreti göstermek üzere zorunlu kılmaktadır. 

Bu düzenlemeler, ön yargıdan uzak olarak nihaî sınırlandırmaya yardımcı olmalıdır.  

Bu noktada nihaî bir anlaşmanın riske edilmemesinden kastedilen örneğin 

işbirliği teklifinin ısrarla reddedilmesi veya görüşmelere başlama teklifinin reddidir. 

Buna ilâve olarak mad. 74 paragraf 3 de mevcut önerilerdeki yetersizlikten dolayı 

Uluslararası Adalet Divanı’nın 1976 yılında istek üzerine geçici koruma tedbirlerine 

ilişkin Ege Denizi’nde kıta sahanlığı ile ilgili verdiği karara bakmak oldukça faydalı 

olacaktır.4  

Bunun nedeni bu davanın her iki devletin çakışan deniz sahalarında (kıta 

sahanlığı); devletlerden birinin yaptığı ve yapmayı plânladığı DBA ile ilgili 

olmasındandır ve ayrıca geçici tedbirler için gerekenler, ilgili devletlerin 

sınırlandırma yapılmamış çakışan bölgelerde davranışlarına ilişkin görevlerine dair 

önemli teklifler de içerebilir. 

Bu davadaki tartışma Türkiye’nin, Yunanistan ile arasındaki çakışan deniz 

sahasında yaptığı ve yapmak üzere olduğu denizde bilimsel araştırmalar ile ilgilidir. 

BMDHS mad. 74 paragraf 3 kapsamında ilgili devletlerin görevleri dikkate 

alındığında nihaî bir anlaşmanın riske edilmemesi zorunluluğu kapsamında Ege 

Denizi Kıta Sahanlığı uygulaması incelendiğinde durumun nihaî bir anlaşmayı riske 

ettiği görülmektedir. Örneğin kıyı devletlerinin MEB’de canlı kaynaklar üzerindeki 

hükümranlık haklarına gelince, önceden diğer tarafa haber vermeksizin tek taraflı 

olarak canlı kaynakların durumuna ilişkin denizde bilimsel araştırma 

gerçekleştirmeleri mad. 74 de geçen nihaî bir uzlaşma/anlaşmanın riske edilmesidir. 

Buna ilâve olarak tek taraflı olarak 3’ncü bir devlete çakışan bölgede canlı 

kaynaklara ilişkin denizde bilimsel araştırma yapması konusunda izin vermek ve bu 

araştırmadan bilgi edinmek de nihaî bir anlaşmayı riske edici hareketlerdendir.  

                                                
4 Yunanistan ile Türkiye Arasındaki Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı Davası: Aegean Sea Continental 
Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1978, s. 3 
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Kıyı devletlerinin, denizin canlı kaynakları üzerinde hükümran haklarını 

etkilemeyen denizde bilimsel araştırma incelendiğinde bile bu tarz tek taraflı 

uygulamalar ilgili devletler arasında tansiyonu yükseltmekte ve nihaî bir 

sınırlandırma anlaşmasını riske etmektedir. Buraya kadar anlatılan zorunluluk 

anlayışı kapsamında ilgili devletlerin çakışan bölgelerdeki davranışları 

incelendiğinde, 2006 yılında Kore ve Japonya arasında denizde bilimsel araştırma 

konusunda yaşananlar da iyi bir örnektir.  

Japonya denizde bilimsel araştırmalarını orta hattın Japon tarafında bulunan 

sularda plânlamıştır ki Japonya Ullung Do Adaları ve Takeshima Adaları arasında 

yer alan bu hattın, sınır çizgisi olduğunu iddia etmektedir. Yapılan, denizde bilimsel 

araştırmalar Japon Denizi’nin güney batı bölgesinde deniz dibi topoğrafyasını 

araştırmak üzere hidrografik araştırmalardır. Kore, Haziran 2006 yılına plânlı “Deniz 

Dibi Haritalarındaki Değişiklikler” konulu alt komite toplantısına yetiştirmek üzere 

deniz dibindeki şekillerdeki değişiklikleri incelemektedir. Japon Hükümeti buna 

engel olmaya çalışmış ve bu amaçla kendisi ilgili deniz dibi haritasını oluşturmak 

üzere kendi deniz bilimsel araştırmasını yapmaya yönelmiştir. Bu plân Japon 

Hükümeti tarafından basına duyurulur duyurulmaz, Kore Hükümeti sert şekilde 

protesto etmiştir.  

21–22 Nisan’da iki devlet arasında müzakereler gerçekleştirilmiştir. 

Görüşmeler süresince Japonya, Kore’nin deniz dibi şekillerinin haritalara esas olacak 

şekilde isimlerini değiştirme teklifinden vazgeçmesini istemiştir. Buna karşılık Kore 

ise Japonya’nın kendi deniz bilimsel araştırma plânlarına son vermesini istemiştir. 

Sonuç olarak; 2000 yılından bu yana 6 yıldır kesilen MEB sınırlandırma 

müzakerelerinin zamanı gelince tartışılmasına karar verilmiştir. 3 Haziran’da Kore 

her iki tarafın çakışan deniz bölgesinde, diğer bir ifade ile Japon ortay hattı ile Kore 

ortay hattı arasında kalan bölgede, icra etmeyi plânladığı deniz akıntı ve dalgalarını 

araştırma temelli olan kendi deniz bilimsel araştırma icra plânını Japonya’ya 

aktarmıştır. Kore, 5 Temmuz tarihinde böyle bir araştırmaya başlamış ve icra 

etmiştir. Japonya ise ivedilikle durumu diplomatik şekilde protesto etmiş ve 
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araştırma gemisinin denizde bulunduğu noktada faaliyetlerine son vermesini 

istemiştir.  

Eylül’ün 4 ve 5’inde bir başka MEB sınırlandırma müzakeresi icra edilmiştir. 

Müzakereler sırasında Ekim 2006’da uygulamaya geçirilecek müşterek bir DBA 

plânı üzerinde anlaşmaya varılmıştır. Görüşmeler süresince Ekim 2006’da icra 

edilmek üzere müşterek bir deniz bilimsel araştırma plânı üzerinde (denize salınan 

radyoaktif sızıntıların ölçülmesi plânı ) tartışılmış ve anlaşmaya varılmıştır.  

Nisan’da yaşanan gerilimden itibaren ve Kasım’a kadar yakalanan müzakere 

fırsatları süresince Japon Hükümeti, nihaî bir sınırlandırmanın önündeki engel olan 

denizde bilimsel araştırma ile ilgili müşterek birtakım plânlar üretmeye devam 

etmiştir.  

Esasen Japonya ısrarlı bir şekilde çakışan bölgede her iki taraftan biri 

tarafından yapılacak denizde bilimsel araştırma için önceden haber verme şartını 

teklif etmiştir. Ancak bu Japon teklifi her seferinde başarısız olmuştur. 

Uygulamada birçok deniz sınırlandırma tartışmalarında nihaî sonuca ulaşmanın 

oldukça zaman aldığı, bazen defalarca bazen de 50 yıldan fazla, görülmüştür. 

İlgilenilen deniz alanlarındaki adaların karasuları karşı karşıya gelme durumu 

değerlendirildiğinde tartışan tarafların kısa sürede bir karara varmaları oldukça 

zordur. Deniz Sınırlandırma konularının kendine has bu niteliği dikkate alındığında, 

çakışan bölgelerde nihaî sınırlandırmaya ulaşma için geçecek zaman süresince icra 

edilecek deniz bilimsel araştırmaları için bir çözüm bulunması oldukça hassas bir 

ihtiyaçtır. Bazı durumlarda uzun yıllar kullanılacakları için ulaşılan geçici çözüm, 

her zaman geçici olmayabilir.  

2006 yılında Kore ve Japonya arasında olduğu gibi; deniz alanlarında nihaî bir 

sınırlandırmaya ulaşmanın önünde yer alan sorunların aşılması için en uygun ve 

pratik çözüm, müştereken denizde bilimsel araştırmaları icra etmektir. Kore ve 

Japonya tarafından müştereken icra edilen denizde bilimsel araştırmalar, sadece 

belirli bir amaç için gerçekleştirilen geçici bir çalışmadır ve bu nedenle ne daimi bir 



 92

işbirliği yapısı oluşturur ne de tartışmalı deniz alanlarını da kapsayan geçici bir 

işbirliği anlaşmasıdır. 5 

Diğer yandan 2001 yılında Çin ve Japonya arasında imzalanan bir mutabakat 

ile, özellikle her iki devletin MEB hak iddialarının çakıştığı bölgede yapılacak 

denizde bilimsel araştırmaları için önceden bilgilendirme şartı üzerinde anlaşmaya 

varılmıştır. Mümkün bir çözüm ve dostça bir yapı olarak, her iki devlet için, önceden 

haber verme veya önceden danışma konusu oldukça dikkatli bir değerlendirme 

gerektirir.6  

3.2. Uyuşmazlıkların Çözümü ve Geçici Tedbirler 

BMDHS, uluslararası hukukun deniz hukuku alanındaki düzenlemelerini tek 

bir metin altında birleştirmesinin yanısıra pek çok yenilikler getirmesi ile dikkati 

çekmiştir. Uluslararası hukukun diğer hukuk dallarından en önemli farkı, 

uyuşmazlıkların çözümü konusunda getirdiği yeni ve alternatif açılımlar bakımından 

getirdiği yeniliklerdir. BMDHS, ikili görüş alışverişi, uzlaştırma ve diğer siyasî veya 

diplomatik yollara öncelik tanımakta ve taraf devletleri sorunlarını görüşmeler 

yoluyla çözmeye teşvik etmektedir. Ancak BMDHS yine de bu yolların geleneksel 

tanımlarından göreceli olarak bir adım daha ileriye gitmiş ve bazı durumlarda 

uzlaştırmaya gidilmesini zorunlu kılmıştır. Bu gibi durumlarda, geleneksel yollardan 

farklı olarak taraflardan birisinin başvurusu sürecin çalışmaya başlaması için 

yeterlidir. Bu son derece kapsamlı sözleşmede doğabilecek sorunların çözülmesi için 

öngörülen, uyuşmazlıkların çözümüne dair hükümler BMDHS’nin XV. kısmında 

düzenlenmiştir.7  

                                                
5 Atsuko Kanehara, “Marine Scientific Research in the Sea Zones Where Claims of Two States for the 
Exclusive Economic Zone Overlap under the United Nations Convention on the Law of the Sea”, 
(Çevrimiçi) http://www.scj.go.jp/en/sca/pdf/7th_kanehara.pdf -15 Mart 2009. 
6 A.e., s. 7. 
7 BMDHS'nin XV. Kısmında düzenlenen, “uyuşmazlıkların çözümü” içerisinde, uluslararası yargı 
yoluyla çözüm, esasen müzakere gibi diplomatik yöntemlere kıyasla geri plândadır. BMDHS; taraf 
devletlerarasındaki sözleşme ve konusu ile bağlantılı uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözümünde, 
sorunun çözümüne ilişkin ikili görüş teatisi (mad.283), uzlaştırma (Ek V) ve diğer siyasî/diplomatik 
yöntemlere öncelik tanımaktadır. Bu nedenle, Sözleşme’nin, genel uluslararası hukukla uyumlu bir 
şekilde, uyuşmazlığa taraf devletleri, aralarındaki sorunları öncelikle müzakere yoluyla çözmeye 
teşvik ettiği görülmektedir. Bununla bağlantılı olarak, Sözleşme, bir uyuşmazlığın uluslararası 
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BMDHS’nin 279. maddesi uyarınca esas kural; ortaya çıkan uyuşmazlıkların 

barışçıl yöntemlerle çözümlenmesidir. Devletlerarasındaki uyuşmazlıklann barışçı 

yollardan çözümünü öngören uluslararası hukukta8, Birleşmiş Milletler Şartı’nın 33. 

maddesinde9 yer alan yöntemlere başvurulması tavsiye olunmuştur. Sözleşme’nin 

279. maddesine göre, taraf devletler aralarındaki, bu Sözleşme’nin yorumlanması ve 

uygulanması bakımından doğan sorunları barışçı yollarla çözecektir. 280. madde, bu 

barışçı yolun seçimini yine taraflara bırakmıştır. Uluslararası deniz hukuku alanında 

bir uyuşmazlığa taraf olan devletler, aralarındaki uyuşmazlığı herhangi bir yoldan 

çözümlemek üzere son kararı verebilecekleri gibi, bu yönde bir anlaşma 

sağlandığında bu anlaşmanın, Sözleşme’nin ilgili maddelerinin önüne ve yerine 

geçeceği açıkça yine sözleşmenin 280. maddesinde belirtilmiştir. Aynı şekilde madde 

281/1 uyarınca aralarındaki uyuşmazlıkları kendi yöntemleriyle çözememeleri 

halinde,10 taraf devletlerin uyuşmazlığın başka usullerle çözümlenmesinin 

denenmesine karşı olmak konusunda birleşmeleri durumunda da Sözleşme’nin 

öngördüğü mekanizmaların uygulanmayacağı belirtilmiştir.11  

                                                                                                                                     
yargı/tahkim önüne getirilmesinden önce ve uluslararası hukukun öngördüğü hallerde tüm iç müracaat 
yollarının tüketilmiş olması kuralını koymaktadır.(mad.295) 
8 BM Şartı, madde 2/3: “Teşkilâtın üyeleri, uluslararası mahiyetteki uyuşmazlıklarını uluslararası 
barış ve güvenliği ve adaleti tehlikeye koymayacak şekilde barış yolları ile çözerler.” 
9 BM Şartı, madde 33/1: “Uzaması uluslararası barış ve güvenliğin muhafazasını tehdit edebilecek 
nitelikte bir uyuşmazlığa taraf olanlar, bu uyuşmazlığın çözülmesini her şeyden önce görüşme, 
soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakemlik ve yargısal çözüm yolları ile, bölge teşkil ya da 
antlaşmalara başvurarak veya kendi seçecekleri başka yollarla buna çözüm aramalıdırlar.” 
Bkz:Aslan Gündüz, a.g.e., s.92. 
10 Bir soruna taraf olan devletlerin farklı çözüm yollannı kabul etmiş olmaları ve başka bir yol 
üzerinde uzlaşamamaları durumunda hakemliğe gidileceği hükmü bu zorunlu çözüm yollarını 
gerçekten zorunlu hale getiren hükümdür. Çünkü devletlerin hakemlikten kaçınmak için başvurdukları 
yolların kullanılmasına BMDHS ile getirilen hakemlik uygulamasında olanak bırakılmamaktadır. 
Örneğin taraf devletlerden birisinin hakem atamaması, hakem mahkemesinin kurulmasına engel 
olamamaktadır. Taraflar zaman sınırı içinde hakemlerini atamazlarsa, hakem mahkemesi için 
UDHM'nin başkanı, özel hakemlik mahkemesi için BM genel sekreteri atamaları yapar. (1982 
BMDHS, Ek VII, mad. 3/e ve Ek VIII, mad. 3/e)  Hakemlik organı kendi çalışma usulünü kendisi 
saptayacağından bu da kurulan organın çalışmasını engelleyemez. (1982 BMDHS, Ek VII, mad. 5 ve 
Ek VIII, mad. 4) Bir devletin, hakem mahkemesi önüne çıkmaması da onun karar vermesini 
engellemez. (1982 BMDHS, Ek VII, mad. 9 ve Ek VIII, mad. 4) 
11 Kerem Batır, “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Uyarınca Uyuşmazlıkların Çözümü: 
Mox Plant Davası ve Yargı Yetkilerinin Örtüşmesi”, Uluslararası Hukuk ve Politika, Cilt 4, No:16 
ss. 57–77, 2008, (Çevrimiçi) 
http://www.usak.org.tr/dosyalar/dergi/9IV1gU13AVhsQQABClZ2HhTlQGmcLN.pdf, 20 Nisan 
2009. 
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Uyuşmazlığın taraflarından birisi, uyuşmazlığı XV. Kısım 2. Bölüm ‘de 

belirlenen zorunlu yollardan birisine götürme hakkına sahiptir.12 Barışçı yollardan 

birisiyle uyuşmazlığın çözülemediği durumlarda Sözleşme’nin 286. maddesi 

gereğince, “bağlayıcı kararla sonuçlanan zorunlu usuller” başlığı altında 

düzenlenen mahkeme ve tahkim süreçleri devreye girecektir. Sözleşme, taraf 

devletlere uyuşmazlıkların çözümü için oldukça geniş seçenekler sunmuştur. 

BMDHS’nin usul seçimi başlığını taşıyan 287. maddesine göre, Sözleşme’ye 

taraf olan devletler aşağıda belirtilen dört yoldan birisini, sorunların çözüm yolu 

olarak kabul etmek zorundadır. Uyuşmazlıkların çözüm araçlarından “Bağlayıcı 

Kararla Sonuçlanan Zorunlu Usuller” şöyle sıralanmıştır;  

i. EK VI’e göre kurulmuş olan Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi 

(UDHM),13 

ii. Uluslararası Adalet Divanı, 

iii. EK VII uyarınca oluşturulan Ad Hoc Tahkim Divanı, 

iv. EK VIII’de belirtilen uyuşmazlık kategorilerinden bir veya daha fazlası14 

için EK VIII hükümleri uyarınca oluşturulan özel bir hakem mahkemesi. 

                                                
12 1982 BMDHS, mad 286 
13 Mahkemenin merkezi Hamburg’dadır ancak Mahkeme gerekli gördüğünde başka bir yerde de 
toplanabilir. Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’nin Statüsü başlığını taşıyan BMDHS Ek VI’nin 
2. maddesine göre, Mahkeme'nin 21 bağımsız üyesi vardır. Tıpkı Uluslararası Adalet Divanı 
üyelerinin seçiminde olduğu gibi, UDHM’de de dünyadaki belli başlı hukuk sistemlerinin temsil 
edilmesi ve hakça bir coğrafî dağılım sağlanacaktır. Madde 3/2, BM Genel Kurulu'nun belirlediği her 
bir coğrafî gruptan en az 3 üye olmasını zorunlu kılmaktadır. Yine 3. maddeye göre, aynı devletin 
uyrukluğunu taşıyan birden fazla üye olamaz. Üyeler 9 yıl için seçilir ve yeniden seçilmeleri 
mümkündür. Ancak yine Uluslararası Adalet Divanı'nda olduğu gibi hem mahkemede sürekliliğin 
sağlanması hem de değişimin sürmesi amacıyla 5. madde 7 üyenin görev süresini 3 yıl, 7 üyenin 
görev süresini de 6 yılolarak belirlemiştir. Bu üyeler, ilk seçimden sonra kura ile belirlenmiştir. 12. 
madde gereği, Mahkeme, başkan ve başkan yardımcısını üç yıl için kendisi seçer. Bu kişiler, tekrar bu 
görevlere seçilebilirler. 01.07. 2008 tarihi itibariyle bugüne kadar UDHM’de açılan dava sayısı 15’tir. 
Bu davalardan dördü geçici tedbir, dokuzu ise geminin durdurulmasına acilen son verilmesi ve 
mürettebatın serbest bırakılmasına ilişkindir. Geriye kalan sadece iki davada, mahkeme esastan 
inceleme yapmıştır. Bu davalar 2 numaralı “Saiga Gemisi Davası” ile 7 numaralı “Güney Pasifik 

Okyanusu’ndaki Kılıçbalığı Stoklarının Korunması ve Sürdürülebilir İşletilmesi” davalarıdır. Dava 
listesi için Bkz., <http://www.itlos.org/start2_en.html> 
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Ek VIII’de öngörülen özel hakem mahkemesinin, diğer hakem mahkemesinden 

üç önemli farkı bulunmaktadır. Özel tahkim, ancak balıkçılık, deniz çevresinin 

korunması, denizde bilimsel araştırmalar ve nihayet seyrüsefer konularında 

uygulanabilir. Özel hakem mahkemesi, bahsedilen konularda ihtisas sahibi 

uzmanlardan oluşacaktır. Hâkimlerin seçiminde BM Gıda ve Tarım Teşkilâtı-FAO 

(balıkçılık), BM Çevre Programı-UNEP (deniz çevresinin korunması), Hükümetler-

Arası Oşinografi Komisyonu-IGOC (bilimsel araştırmalar) ve Uluslararası Denizcilik 

Teşkilâtı-IMO rol üstIenmektedirler.15  

Ayrıca, özel hakem mahkemesi, uyuşmazlığa esas teşkil eden durum ve iddia 

konusunda bilgi toplama ile görevlendirilebilecektir. Bu durumda, hazırlanan rapor, 

nihaî olacaktır. Aynı zamanda talep üzerine, özel hakem mahkemesi taraflara 

tavsiyelerde bulunabilecekse de, bunların bağlayıcılığı olmayacaktır. Bu hakem 

mahkemelerince alınan kararların yorumu ve uygulanması konusunda çıkan 

uyuşmazlıkların, esas itibarıyla yine aynı mahkemelerde çözümlenmesi kuralsa da, 

taraflar anlaşma yoluyla başka bir mahkemeye konuyu götürebileceklerdir. Böylece, 

BMDHS, uluslararası hukukta mevcut geleneksel tahkim usullerine, Deniz Hukuku 

Sözleşmesi’nin belirli konuları için özel bir tahkim usulünü eklemiş bulunmaktadır.16 

Sözleşme’nin imzalanması, onaylanması, katılma anında ya da daha sonraki bir 

tarihte, madde 287/1 uyarınca taraf devletlerin bu seçeneklerden hangisini kullanmak 

istedikleri konusunda yazılı bildirimde bulunmaları gerekmektedir. Bu bildirimde 

bulunmayan devletler, Ek VII'ye göre kurulacak olan hakemlik yolunu kabul etmiş 

sayılacaklardır. 

Farklı çözüm araçlarını tercih eden uyuşmazlığın taraflarının, bir anlaşma 

sağlayamamaları durumunda tahkimin mecburi yöntem olarak uygulamaya 

konulması sözleşmenin gereğidir.17 Aynı şekilde, hiçbir tercih bildirimi yapmamış 

                                                                                                                                     
14 Ek VIII'e göre ve balıkçılık dâhil deniz çevresinin korunması, denizde bilimsel araştırma ve 
seyrüsefer konularındaki sorunlar için uzmanlardan oluşturulacak özel hakemliktir. 
15 1982 BMDHS, Ek VII, paragraf 5.  
16 Burak Akçapar, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde Deniz Hukuku Uluslararası 
Mahkemesi,  A.Ü. SBF Dergisi, Prof. Dr. Oral Sander’e Armağan, Cilt: 51, No: 1–4, s.24-25. 
17 1982 BMDHS, mad. 287/5 
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olan taraf devletlerin, aralarında aksini kararlaştırmadıkları sürece tahkim yoluna 

gitmeleri, madde 287, paragraf 3 ve 5’te karara bağlanmıştır. 

Uyuşmazlıkların çözümünün uluslararası yargı organları vasıtası ile 

çözülmesine öncelik tanımak yerine, BMDHS, sorunların diplomatik ve siyasî 

yollardan çözümlenmesine öncelik vermektedir. Yargı ve tahkim, geçmişte çok 

önemli sorunların çözümünde tercih edilmeyen bir yol olmuştur. Çözümde taraflara 

söz hakkı bırakmadığı ve çoğu zamanda statükoyu desteklediği düşünülmesi 

nedeniyle, devletler sonuç dâhil karar verme mekanizması üzerinde söz sahibi olmak 

istemişler, bunu da üçüncü bir tarafa bırakmak fikrinden rahatsız olmuşlardır. 

BMDHS’nin en çok ağırlık verdiği iki çözüm usulünü uzlaşma ve tahkimdir.18 

Sözleşme de öncelikle taraflar arasında yargı yolunun dışında ikili müzakere ve 

üçüncü tarafların katılımıyla uzlaştırma gibi diplomatik/siyasî barışçıl çözüm 

mekanizmalarını öngörmektedir. BMDHS, tarafların kendi aralarında uzlaşma ve 

anlaşmalarını teşvik etmektedir. 

BMDHS kısıtlı da olsa geleneksel uzlaştırma usullerinden farklı ve göreceli 

olarak daha zorlayıcı bir uzlaştırma usulünü de kurala bağlamıştır. Bu uzlaştırma 

çabası sonucunda ortaya çıkacak olan rapor, geleneksel belirli koşullarda uzlaştırma 

usullerine müracaatı zorunlu bir üçüncü taraf çözüm yöntemi olarak uzlaştırmada da 

olduğu şekilde, taraflar üzerinde resen bağlayıcı olmamaktadır. Buna karşın, 

uzlaştırma egzersizinin sonucu bağlayıcı olmasa da, uyuşmazlığın uzlaştırma 

komisyonuna havalesi konusunda bir mecburiyet gerektirmektedir.19 

Deniz bilimsel araştırmaları alanının bazı alt başlıklarında uyuşmazlıkların 

çözüm yolları olarak zorunlu uzlaştırma usulü belirlenmiştir. Bir kıyı devletinin 

denizde bilimsel araştırmaları düzenleme hakkı çerçevesindeki fiilleri, bu tip 

araştırmalara izin vermemesi veya araştırmayı askıya alması konularına ilişkin 

                                                
18 1982 BMDHS, madde 287/3; “Yürürlükteki bir bildirimin kapsamına girmeyen bir uyuşmazlığa 

taraf olan bir devlet EK VII hükümlerine uygun olarak tahkime gitmeyi kabul etmiş sayılır.” 
şeklindedir. Zorunlu yargı yetkileri başlığı altında sayılan yargı yerlerinden, sadece EK VII tahkim 
mercii genel yetkili kılınmıştır. Yine uyuşmazlık taraflarının uyuşmazlıkların çözümü için aynı usulü 
kabul etmemeleri halinde Madde 287/5 uyarınca EK VII Tahkim merciine gidebilirler. 
19 Burak Akçapar, a.g.e., s.22-23. 
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uyuşmazlıklar halinde hükümleri konusundaki uyuşmazlıklar zorunlu uluslararası 

yargı yolundan muaf kılınmış ve bunun yerine zorunlu uzlaştırma yöntemine 

müracaat şartı getirilmiştir.20
 

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin ilgili madesinde, 

Sözleşme’nin deniz bilimsel araştırması ile ilgili hükümlerinin yorumlanması ya da 

uygulanmasından kaynaklanacak uyuşmazlıklar, Kısım XV, bölüm 2 ve 3’e göre 

çözümleneceği bildirilmektedir.21 

BMDHS'nin XV. Kısım 3. Bölümü; 2. Bölüm’de belirlenen zorunlu yargının 

uygulanmasına getirilen kısıtlamaları belirlemektedir. 297. maddede, bu zorunlu 

yargı kuralına tâbi olan bazı durumlar ayrıca sayılmaktadır. Söz konusu maddenin 2. 

paragrafı ise zorunlu çözüm yoluna getirilen kısıtlamaları belirlemektedir. Buna göre, 

denizdeki bilimsel araştırmalara ilişkin sorunlar Bölüm 2'ye göre çözülecektir ancak 

bunun iki istisnası vardır.22 Kıyı devleti, 246. maddeye göre hakkı ya da yetkisinde 

olan bir karardan doğan sorunları ve 253. maddeye göre yürütülen bir araştırma 

projesine ara verilmesi ya da bu projenin kesilmesi kararından doğan sorunları 

zorunlu çözüm yoluna götürmek zorunda değildir. 246. madde münhasır ekonomik 

bölgede kıyı devletinin denize ilişkin bilimsel çalışmaları düzenleme, yürütme ve 

bunlara izin verme yetkisine sahip olduğunu belirtmektedir. Kıyı devleti bilimsel 

araştırma sınırını aşan nitelikte doğal kaynakların işletilmesi, kıta sahanlığında 

                                                
20 1982 BMDHS, mad.297/2 
21 1982 BMDHS, mad.264. 
22 1982 BMDHS, mad. 297; 
“2.(a) bu Sözleşme hükümlerinin deniz bilimsel araştırması bakaımından yorumlanması ve 
uygulanması ile ilgili uyuşmazlıklar, Bölüm 2’ye göre halledilecektir; şu kadar ki kıyı devleti 
aşağıdaki durumlardan doğan herhangi bir uyuşmazlığın böyle bir çözüm yoluna sunulmasını kabul 
etmeye icbar edilemez: 
 (i). kıyı devletinin 246 ncı maddeye uygun şekilde bir hakkını veya takdir yetkisini 
kullanmasından doğan bir uyuşmazlık; veya 
 (ii). kıyı devletinin, 253 üncü maddeye göre bir araştırma projesinin askıya alınmasını veya 
durdurulmasını emretme kararından doğan bir uyuşmazlık. 
 (b) bir araştırmacı devletin, belirli bir proje ile ilgili olarak kıyı devletinin 246 ncı ve 253 üncü 
maddelerden doğan haklarını bu sözleşme ile bağdaşan bir şekilde kullanmadığı tarzındaki bir 
iddiasından doğan bir uyuşmazlık, taraflardan herhangi birinin isteği üzerine bölüm 2, Ek V’e göre 
uzlaştırmaya havale edilecektir; şu kadar ki uzlaştırma komisyonu, kıyı devletinin 246 ncı madde, 6ncı 
paragrafında zikredilen özgül (spesifik) sahaları belirleme hakkındaki yetkisini 246 ncı madde 5 inci 
paragrafına göre rızasını esirgeme hakkındaki takdir yetkisini kullanmasını tartışmayacaktır.” 
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sondaj yapılması, yapay ada ya da yapı oluşturulması ve işletilmesi gibi eylemler ve 

sunulan araştırma projesinde bildirilmeyen faaliyetler durumunda izin vermeyebilir.  

Kıyı devleti, 297.maddeye göre bu kararlardan doğacak sorunları zorunlu 

çözüm yollarına götürmek zorunda değildir. Ayrıca, devletlerin zorunlu yolların 

uygulanmasına kendi iradeleri ile bazı kısıtlamalar koyma yetkileri vardır. Bu 298. 

madde ile düzenlenmektedir. Devletler, bazı kategorilerdeki sorunlara zorunlu çözüm 

yollarının uygulanmasını reddedebilirler. Örneğin devletler ticari olmayan hizmet 

veren devlet gemi ve uçaklarının askerî faaliyetleri dâhil, askerî faaliyetlere ilişkin 

sorunlara ve madde 297’nin 2 ve 3. paragrafları ile yargı ya da hakemlik organının 

yargı yetkisi dışında bırakılan egemen hak ya da yetkilerin kullanılmasıına ilişkin 

hukuku uygulama amaçlı faaliyetlere ilişkin sorunlara çekince koyabilirler.23 

BMDHS'nin zorunlu yargı/tahkim usullerini belirleyen eden Kısım XV, Bölüm 

2 uyarınca zorunlu çözüm sisteminin kısa bir özetini yapmak gerekirse, şu hususlar 

ifade olunabilecektir: Zorlayıcı olmayan müzakere ve uzlaştırma dâhil 

siyasî/diplomatik yöntemlerle çözümlenemeyen belirli istisnalar dışındaki her 

uyuşmazlık, BMDHS'nin 287. maddesinde belirlenen forumlardan birinde karara 

bağlanacaktır. Bu husus, Sözleşme’nin çeşitli maddelerinde teyid edilmektedir. 

Denizde bilimsel araştırmalar konularına ilişkin olarak madde 297, paragraf 2 buna 

bir örnek olarak burada yeniden zikredilebilecektir. Söz konusu paragraf; önce 

balıkçılık ve denizde bilimsel araştırmalar konusundaki uyuşmazlıkIarın zorunlu 

yargı/tahkim yoluyla çözüme kavuşturulabileceğini vurgulamakta, ancak bilâhare bu 

mevzu altındaki bazı konu başlıklarını ayırarak, bunlara ilişkin olarak zorunlu yargıyı 

kabul etme mecburiyeti olmadığını kaydetmektedir. Görüldüğü gibi zorunlu yollar, 

BMDHS'de düzenlenen her konuyu kapsamamaktadır. Ancak devletlerin, henüz 

ortaya çıkmamış uyuşmazlıklarını bu kısıtlamalarla da olsa zorunlu yargı ya da 

hakemliğe götürmeyi kabul etmeleri önemli bir gelişmeyi göstermektedir. 

                                                
23 Funda Keskin, “1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nden Doğan Sorunların Çözülmesinde 
Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi”, (Çevrimiçi) 
http://dergiler.ankara.edu.tr/dergiler/42/479/5545.pdf- 21 Nisan 2009. 
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Yetkisi kabul edilen yargı ya da hakemlik organı, Sözleşme’nin 

yorumlanmasından ya da uygulanmasından doğacak her türlü sorun üzerinde 

yargılama yetkisine sahiptir. Bu organ, bu anlaşma hükümlerine uygun olarak 

kendisine sunulacak Sözleşme amaçlarıyla ilgili başka bir uluslararası andlaşmanın 

yorumlanması veya uygulanmasından doğan sorunlar üzerinde de yetki sahibidir. 

Organın yetki sahibi olup olmadığı sorun olursa, buna söz konusu organ kendisi 

karar verir.24  

Başvuru yapılan hakemlik ya da yargı organı, 294. maddeye göre, taraflardan 

birisinin talebi üzerine ya da resen, yapılan başvurunun hukuksal sürecin kötüye 

kullanılması niteliğinde olup olmadığını veya prima facie sağlam temellere dayanıp 

dayanmadığını belirler.  

Kendisine getirilen sorun bilimsel ya da teknik konular içerdiği takdirde, yargı 

ya da hakemlik organı, 289. maddeye göre Ek VIII madde 2’ye göre oluşturulan 

listeden en az iki bilimsel ya da teknik uzmanını oturumlara katılmak üzere seçebilir. 

Ancak, bu kişilerin oy hakkı bulunmamaktadır.  

Yargı ya da hakemlik organına geçici önlem alma yetkisi 290. madde ile 

tanınmaktadır. Bu önlemlerin maksadı, tarafların haklarını korumak veya deniz 

çevresine ağır zarar verilmesini engellemektir. Bu önlemleri kaldırmak ya da 

değiştirmek de sözkonusu organın yetkisindedir. Fakat bunu sadece taraflardan 

birisinin talebi üzerine ve iki tarafa da söz hakkı tanıdıktan sonra yapabilir. Geçici 

önlem alınması isteğinin yapılmasından sonraki iki hafta içinde sorunun sunulacağı 

hakem mahkemesinin kurulması bekleniyorsa, UDHM geçici önlem kararı verebilir. 

Ancak bunun için, kurulacak olan hakemlik organının prima facie yargı yetkisine 

sahip olduğunu düşünmesi ve durumun aciliyetinin önlem alınmasını zorunlu kılması 

gerekir.  

BMDHS’nin ilgili maddesinde25 bir uyuşmazlığın çözümlenmesine kadar bir 

deniz bilimsel araştırması projesini yapmaya yetkisi olan devlet veya yetkili 

                                                
24 1982 BMDHS, mad.288. 
25 1982 BMDHS, mad.265. 
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uluslararası teşkilâtın, araştırma faaliyetlerinin ilgili kıyı devletinin açık rızası 

olmadan başlamasına veya devam etmesine izin vermeyeceği bildirilmiştir. 

Bu çözüm yollarına başvurma yetkisi, sadece devletlere aittir ve devletler 

haricindeki birimlerin bu yolları kullanabilmesi, yalnızca Sözleşme’de açıkça 

belirtilen durumlarda mümkündür. UAD’na, yalnızca devletler başvurabilir; ancak, 

diğer çözüm yolları bazı durumlarda diğer birimlere de açıktır. Üye devletlerin 

antlaşma yapma yetkisini devrettikleri uluslararası örgütler, UDHM’ye 

başvurabilir.26 Örneğin bir özel teşkilât, kıyı devletinin alıkoyduğu geminin bayrak 

devleti adına hareket edebilir.27 

Sözleşmenin 296. maddesine göre, yargı ya da hakemlik organının kararları 

nihaî niteliktedir ve karara sorunun tarafı olan devletlerce uyulması zorunludur. 

Fakat bu kararların, taraflar haricinde ve söz konusu sorunun ötesinde bağlayıcı gücü 

yoktur. Yani, aynı UAD kararları gibi UDHM28 kararları da örnek olay oluşturmaz. 

UDHM29 karar verirken yalnızca Sözleşme’yi değil uluslararası hukukun 

Sözleşme’ye aykırı olmayan kurallarını da uygulayacaktır. 

3.3. Ege Uyuşmazlığı 

Kıta sahanlığında bilimsel araştırmalar bakımından, madde 246/5’de belirtildiği 

üzere, kıta sahanlığının delinmesi, yapay ada kurulması gibi faaliyetler ve 

kaynakların elde edilmesini ilgilendiren araştırmalar, kıyı devletinin iznine bağlıdır. 

Ege’de 1972–1973 yılları arasında kıta sahanlığı uyuşmazlığı doğmuş; uyuşmazlık 

fiilen her iki devletin petrol araştırmaları sırasında çıkmıştır.  

                                                
26 1982 BMDHS, Ek IX, mad.7. 
27 1982 BMDHS, mad.292/2. UDHM’nin UAD’na göre daha avantajlı olduğu önemli bir nokta, 
yalnızca devletlere değil, gerçek ve tüzel kişilere de bazı konularda başvuru hakkı tanınmış olmasıdır. 
Bu da UAD’nın sahip olduğundan daha geniş bir yetki alanına sahip olduğu anlamına gelir. 
28 BM üyesi devletlerin büyük çoğunluğunun taraf olduğu BMDHS’yi tüm devletler onaylamamıştır.  
29 Mahkeme’nin karar alabilmesi için en az onbir hâkimin mevcut bulunması gerekmektedir. Kararlar, 
katılan hâkimlerin oy çokluğu ile alınmaktadır. Oyların eşitliği durumunda Mahkeme Başkanı veya 
onun yerine hareket eden hâkimin oyu kararı tayin etmektedir. Bu şekilde alınan kararla mutabık 
olmayan hâkimlerin muhalif görüşlerini karara eklemeleri mümkündür. Mahkeme’nin alacağı kararlar 
kural olarak sadece uyuşmazlığın taraflarını bağlamaktadır. Öte yandan, BMDHS'nin veya başka bir 
uluslararası anlaşmanın yorumu veya uygulanması sözkonusu olan davalarda, sözkonusu anlaşmalara 
taraf tüm devletlerin duruşmalara müdahil olma hakları bulunacaktır ve karar müdahil olan bu 
devletler açısından da bağlayıcı olacaktır. 



 101

Yunanistan’ın Ege denizinde sismografik araştırmalar ve petrol araştırma 

faaliyetleri yürütmesine karşın Türkiye’de 18.10.1973 tarihinde Ege’de kıta sahanlığı 

üzerinde 27 bölgede Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na petrol arama 

ruhsatları vermiştir. Trakya ve Anadolu’ya yakın Yunan adalarına karasuları 

haricinde kıta sahanlığı alanı bırakmayan bu araştırma ruhsatları verme olayını 

Yunanistan 07.02.1974 tarihinde resmen protesto etmiştir. Yunanistan, bu bölgeler 

üzerindeki egemenlik haklarını, 1972 yılında kabul ettiği 1958 Cenevre 

Sözleşmesi’nin 1. maddesinin b fıkrası ve 2. maddesine dayandırmıştır. Ayrıca 

Yunanistan, bu notasında Türkiye’nin bölgede vermiş olduğu petrol arama izinlerini 

tanımadığını belirterek, 1958 Cenevre Sözleşmesi’nin 2. maddesinin 2. ve 3. 

paragrafları hükümlerine göre, söz konusu adaların doğal kaynakları üzerinde 

araştırma yapmak ve bunlardan yararlanmak konusunda egemen haklara sahip 

olduğunu ve bu hakları saklı tuttuğunu belirtmiştir.30 Buna karşılık Türkiye, bu 

alanların Türkiye’nin doğal uzantısı içinde bulunduğunu ileri sürerek 27.02.1974 

tarihli bir nota ile Yunanistan’ın protestosunu reddetmiştir.  

Ortaya çıkan bu uyuşmazlık, Türkiye’nin 1974 yılında TPAO’ya yeni ruhsatlar 

vermesi ve karşı tarafın da bunları protesto etmesi ile devam etmiştir.3129 Mayıs 

1974 tarihinde, Türkiye, Çandarlı adlı araştırma gemisinin Ege Denizi’nde 

manyetometrik araştırmalarda bulunmak için Ege’ye açılmasına izin vermiştir. Bu 

görevi sırasında ise, Çandarlı’ya Türk savaş gemileri eşlik etmiştir.  

Yunanistan, Çandarlı gemisinin Ege Denizi’nde yapmış olduğu manyetometrik 

araştırmaların, 1958 Cenevre Sözleşmesi’nin 2. madde 2. paragraf ve 5. madde 8. 

paragraflarında yer alan hükümlerine aykırı bir girişim olduğunu ileri sürerek 

Türkiye’yi 14 Haziran 1974 tarihinde protesto etmiş, Sözleşme’nin 1. madde b ve 

2.madde 2. paragrafında yer alan hükümler çerçevesinde, Yunanistan’ın, bölgede 

münhasır egemenlik hakları bulunduğunu ve Türkiye’nin girişimlerinin bu haklara 

bir tehdit oluşturduğunu ileri sürmüştür. 

                                                
30 Nota metinleri için bkz.: International Court of Justice, Application Instituing Proceedings, Filed in 
the Registry of the Court on 10 August 1976 Aegean Sea Continental Shelf, Greece v Turkey.(ICJ 
Application, s.32) 
31 Bkz.: Hüseyin Pazarcı, a.g.e., s.402-403, Sevin Toluner, a.g.e., s.247-249. 
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Yunanistan’ın protesto notası, Türkiye tarafından 4 Temmuz 1974 tarihinde bu 

devlete verilen bir başka nota ile geri çevrilmiş, Çandarlı gemisinin uluslararası 

hukuk kuralları çerçevesinde Türk kıta sahanlığı üzerinde araştırma görevini yerine 

getirdiği, bu araştırma çalışmalarının petrol arama ayrıcalıkları programı 

çerçevesinde sürdürüleceğini belirtmiştir. 

Türkiye, 18 Temmuz 1974 tarihinde, TPAO’ya yeni araştırma izinleri vererek 

araştırma sahalarını genişletmiştir. 22 Ağustos’ta Yunanistan Türkiye’ye yeni bir 

nota vererek daha önce verilmiş olan notalardaki Yunan görüşlerinin korunduğunu 

bildirerek, Türkiye’yi yeniden protesto etmiştir.32 16 Eylül 1974 tarihinde Türkiye, 

Yunanistan’ın notasını geri çevirmiş, TPAO’nun Ege Denizi’nde araştırma yapacağı 

bölgeleri Türk kıta sahanlığı olarak nitelendirmiştir ve bu nedenle, Yunanistan’ın söz 

konusu bölgeler üzerindeki iddialarının yasal dayanağının olmadığını belirtmiştir. 

Türkiye’nin 06–09.08.1976’da Ege açık denizinde sismik araştırmalar yapmaya 

başlaması ile, Ege kıta sahanlığı sorunu daha gergin bir ortama girmiştir. Türkiye’nin 

6 Ağustos tarihinden itibaren MTA SİSMİK I gemisini Ege Denizi’ne göndererek 

sismik araştırmalara başlaması, Yunanistan’ın şiddetli tepkisine neden olmuştur. 

Yunanistan, Ege Denizi’nde yapılacak araştırmaların kendi iznine bağlı olduğunu ve 

araştırma gemisinin izleyeceği rotanın önceden Yunanistan’a verilmesi gerektiğini 

iddia etmiştir.  

Yunanistan, Türkiye’ye 06–09.08.1976 tarihli protesto notaları göndererek, bu 

açık denizalanı altındaki kıta sahanlığının kendisine ait olduğunu iddia etmiştir. 

Türkiye’nin karşıt yönde cevabî notaları üzerine, Yunanistan bu konu ile ilgili olarak, 

10.08.1976 tarihinde, Türkiye’nin bu araştırmalarının kıta sahanlığı haklarını 

çiğnediği ve dolayısıyla uluslararası barış ve güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle, BM 

Güvenlik Konseyi’ne başvurmuştur. Güvenlik Konseyi ise 25.08.1976 tarihli ve 

395(1976) sayılı kararı ile, bir taraftan doğrudan görüşmelere başlanması tavsiyesiyle 

                                                
32 Türkiye 18.07.1974 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile 1 Kasım 1973 
tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanarak yürürlüğe giren petrol arama ruhsatnamelerine ek olarak 4 
yeni alanda blok halinde arama ruhsatı vermiş ve söz konusu bölgeleri gösteren haritalar üzerindeki 
ibareyi Türkiye Petrolleri A.O.’na Ege Denizi Türk Kıta Sahanlığı’nda Verilen Petrol Arama 

Ruhsat Sahalarını Gösterir Kroki olarak değiştirmiştir. 
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beraber, diğer yandan uyuşmazlığın Uluslararası Adalet Divanı’na getirme olanağını 

hatırlatmıştır.33  

Yunanistan tek taraflı olarak Uluslararası Adalet Divanı’na başvurarak,34 öze 

ilişkin bir karar verene kadar Divan’ın ihtiyatî tedbir kararı alarak sismik 

araştırmaların durdurulmasını talep etmiş, ayrıca doğudaki Yunan adaları ile Türkiye 

arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırma kurallarının saptanmasını istemiştir. Bunun 

üzerine Türkiye Divan önüne çıkmadığı gibi, 26.08.1976 tarihli bir mektup ile 

Divan’ın yetkisiz olduğuna dair görüşlerini Divan’a iletmiştir. Divan 11.09.1976 

tarihli kararı ile Yunanistan’ın ihtiyatî tedbir isteğini reddetmiştir. Gerekçede 

belirtildiği üzere Divan’ın red gerekçesi; Türkiye’nin yapmış olduğu sismik 

araştırmaların; Yunanistan kıta sahanlığı üzerinde yapıldıkları bir an için kabul edilse 

bile, sismik araştırmalar kıta sahanlığı üzerinde herhangi bir delme ya da zarar verme 

eylemini gerektirmediğinden, Yunanistan’a onarılmaz zararlar verecek nitelikte 

olmadıklarıdır.35 

Divan önündeki davanın ikinci aşamasını, Türkiye’nin Divan’ın yetkisizliğini 

ileri sürmesi üzerine öze geçmeden önce, Divan’ın yetkisini incelemesi 

oluşturmuştur. Diğer yandan taraflar aralarında görüşmelere başlamışlar, nitekim de 

11.11.1976’da kısaca “Bern Anlaşması”36 diye anılan bir tutanak ile uyuşmazlığı 

çözüme götürecek öze ilişkin kuralları saptamak üzere teknik heyetler düzeyinde 

çalışmalar yapmak ve bu sırada görüşmeleri rahatsız edecek her türlü faaliyetten 

kaçınmak kararı almışlardır.37 Uluslararası Adalet Divanı, Uyuşmazlıkların Barışçı 

Çözümüne İlişkin 1928 Genel Senedi’nde, Yunanistan’ın ülkesel sorunları kapsam 

dışı tutmasından hareket ederek bu konunun Türkiye açısından da yargı yetkisine 

dâhil olmadığı; ayrıca, Türkiye’nin Divan’ın yetkisini artık kabul etmediğini dikkate 

                                                
33 Metin için Bkz.: 33 International Legal Metarials, (I.L.M.), 1976, Vol.XV, s.1235. 
34 Aegean Sea Continental Shelf: Interim Protection, Order of 11 September 1976, I.C.J. 
Reports 1976, s. 3 
35 I.C.J., Aegean Sea Continental Shelf Case Request for The Indication of Interim Measures of 
Protection, 1976, s.10-11. 
36 International Legal Metarials, (I.L.M.), Vol.XVI, Number 1, January 1977, s.13. Bkz.:Sevin 
Toluner, a.g.e., s.254. 
37 Metin için Bkz.: I.C.J., Aegean Sea Continental Shelf -Memoires, 1980, s.280. 
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alarak, 19.12.1978 tarihli kararı38 ile kendisinin bu uyuşmazlığa bakmaya yetkisiz 

olduğuna karar vermiştir.39 

Yunanistan’ın da ortağı bulunduğu Kuzey Ege Petrol Şirketi’nin Taşoz 

Adası’nın 10 mil doğusundaki bir bölgede petrol arama ve sondaj yapmayı 

plânlamasının ardından, Yunanistan’ın bu şirketi ulusallaştırmak istemesi, ulusal 

karasuları sınırları dışında petrol arama ve sondaj çalışmalarına gidilmesini 

yasaklayan 1976 Bern Anlaşması’na aykırı bir davranış oluşturmuştur. Yunan 

Hükümet sözcüsü tarafından yapılan açıklamada; Karamanlis ve Ecevit tarafından 

kabul edilmiş olan Bern Anlaşması’nın, “defalarca dile getirildiği gibi, görüşmeler 

dönemi için imzalandığından şu anda yürürlükte olmadığı” belirtilmiştir. Yapılan 

açıklamaya göre, “Sözleşme görüşmeler dönemi için, Lahey Adalet Divanı’na 

başvurmak üzere bir tahaahhüttür. Görüşmeler çıkmaza girince de bu sözleşme 

geçerliliğini yitirmiştir.” 

Türkiye ve Yunanistan arasında çıkan gerginlik, karşılıkı suçlamalarla 

tırmanma gösterirken, Türkiye, Yunanistan’ın tartışmalı bölgelerde petrol aramasını 

önlemek için harekete geçeceğini açıklayarak, Piri Reis (SİSMİK I) araştırma 

gemisini Ege Denizi’ne göndermiştir. Mart 1987’de iki devlet arasındaki ilişkiler 

oldukça gerginleşmiş ve Türkiye Yunanistan’ın Ege’de bazı araştırmalar yapması 

üzerine 26.03.1987 tarihli bir Bakanlar Kurulu kararı ile TPAO’ya yeni bir araştırma 

ruhsatı vermiştir. Sorunların çözümü maksadıyla iki devlet arasında diplomatik 

çabalar artmış, birtakım çalışmalar ve görüşmeler yapılmasına rağmen herhangi bir 

sonuç alınamamıştır. 

3.4. Doğu Akdeniz’de GKRY Petrol Araştırmaları 

Doğu Akdeniz’de, Rumların petrol, doğalgaz arama ve çıkarma faaliyetleri icra 

edilmesi ve bunun için gerekli ruhsat verme çalışmalarını başlatması nedeniyle, 

Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) deniz alanlarına ve 

                                                
38 I.C.J. Reports, 1978. 
39 Fahiman Tekil, a.g.e., s.340-341. 
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egemenlik haklarına tecavüz eden ve gerginliği tırmandıran bir kriz ortamı 

oluşmuştur. 

2 Nisan 2004’te GKRY, Meclisi’nden geçirdiği bir yasayla “Kıbrıs 

Cumhuriyeti” adına MEB ilânında bulunmuştur.40 17 Şubat 2003’te Mısır41, 17 Ocak 

2007’de Lübnan42 ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Münhasır Ekonomik 

Bölge (MEB) sınırlandırma anlaşmaları imzalamıştır. Ayrıca GKRY ve Mısır, Mayıs 

2006’da iki devletin MEB’lerini ayıran sınır çizgisinin her iki tarafındaki 

hidrokarbon kaynaklarının ortaklaşa geliştirilmesi için bir anlaşma imzalamıştır.43  

                                                
40 Yasanın yürürlüğe giriş tarihi 21 Mart 2003 olarak belirtilmiştir. “Cyprus: Exclusive Economic 

Zone Law of 2004” Yasa metni için;bkz.:http://faolex.fao.org/docs/pdf/cyp50932.pdf 
41 GKRY ile Mısır arasında ortay hattı esas alacak şekilde MEB sınırlandırmasına ilişkin anlaşma 17 
Şubat 2003 tarihinde Kahire’de imzalanmış, Şubat 2004’de de BM’ye tescil ettirilmiştir Metin için 
bkz. Law of the Sea Bulletin, Vol. 52, page 45.  
GKRY-Mısır MEB Sınırları 
POINT LATITUDE LONGITUDE 
1 33° 45' 00" 030° 05' 00" 
2 33° 34' 00" 030° 28' 30" 
3 33° 30' 40" 030° 36' 40" 
4 33° 21' 20" 031° 07' 00" 
5 33° 11' 30" 031° 36' 30" 
6 33° 07' 20" 032° 01' 20" 
7 33° 00' 40" 032° 31' 00" 
8 32° 53' 20" 032° 58' 20" 
 
42 GKRY ve Lübnan, 6 Ekim 2005 tarihinde MEB oluşturulması için “İş Birliği Memorandumu” 
imzalamıştır 17 Ocak 2007 tarihinde Beyrut’ta GKRY-Lübnan MEB Sınırlandırma Anlaşması 
imzalanmıştır. Ancak, Lübnan Hükümeti’nin imzalamış olduğu anlaşma, Parlamento ve Devlet 
Başkanı tarafından henüz onaylanmamıştır. Sema Sezer, “Doğu Akdeniz’de Rumlarla Kriz Kapıda”, 
Stratejik Analiz, Eylül’07 (Çevrimiçi) http://www.asam.org.tr/temp/temp466.pdf- 28 Mayıs 2009 
43Ayıntılı bilgi için bkz.: http://www.mondaq.com/article.asp?article_id=57072 
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Harita 1: GKRY Tarafından İlân Edilen MEB 

GKRY 2007’de ilân ettiği bu münhasır ekonomik bölge içinde yabancı 

şirketlere petrol ve doğal gaz arama izni veren bir yasayı kabul ederek, 13 alana 

böldüğü sularda arama ruhsatı vermek üzere uluslararası ihale süreci başlatmıştır. 
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Harita 2: GKRY Tarafından İlân Edilen Petrol Arama Sahaları 

Bunun yanı sıra, Yunanistan da, GKRY ve Mısır’la MEB ve kıta sahanlığı 

sınırlandırma anlaşmaları yapmak üzere girişimlerde bulunmaktadır. Doğu 

Akdeniz’de gerginliği arttıran gelişmelerin bu girişimler sonucunda, Ege’ye de 

yayılma ve sıcak çatışma potansiyeli taşıyan bir krize dönüşme ihtimali mevcuttur. 

 “Petrol” ve “egemenlik” gibi birbiriyle iç içe iki boyuta sahip olan bu krizde 

GKRY’nin amacı Avrupa Birliği’ni (AB) bu konuya taraf haline getirmektir. Diğer 

taraftan, bölge devletlerini ve ihaleye katılan şirketlerin kayıtlı oldukları devletleri de 

Türkiye’yle karşı karşıya getirerek, sorunu “uluslararasılaştırmayı” 

amaçlamaktadır. 

Akdeniz’de, Türkiye, Mısır, İsrail, Filistin, Lübnan, Suriye, KKTC ve 

GKRY’nin kıyıdaş olduğu deniz bölgesi, Doğu Akdeniz olarak adlandırılabilir. 

Birden fazla devletin karasuları ve MEB’lerinden oluşan bir denizalanı olduğu için 

bu alan, “yarı kapalı deniz” olarak nitelendirilmektedir.44 Orta Asya ve Kafkas 

petrollerinin Batı dünyasına aktarılması için yararlanılan bir enerji terminali olma 

özelliklerinin yanı sıra bir enerji deposu olma özelliği de Doğu Akdeniz Bölgesi’ni 

                                                
44 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) 122.maddesine göre; 
“kapalı veya yarı kapalı deniz”den iki veya daha fazla devlet tarafından çevrilmiş ve başka bir denize 
veya okyanusa dar bir çıkışla bağlı bulunan veya tamamen veya esas itibariyle, iki veya daha çok 
devletin karasularından ve münhasır ekonomik bölgelerinden oluşan bir körfez, bir deniz havzası veya 
bir deniz anlaşılır. 
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ön plâna çıkarmaktadır. Norveç araştırma şirketi Petroleum Geo-Services’in (PGS) 2 

yıllık bir sismik araştırma sonucunda 6770 km’lik alanda 2 boyutlu sismik veri 

hazırladığı, bölgede büyük oranda doğalgaz ve petrol verileri tespit edildiği, 3 

boyutlu verilerin 2007 sonunda hazır olacağı açıklanmıştır. 

Türkiye, BMDHS’ne taraf değildir, fakat bir kıyı devletinin MEB’e sahip 

olabilmesi için BMDHS’ne taraf bulunması gerekmemektedir. Türkiye, karasularını 

Ege’de 6, Akdeniz ve Karadeniz’de 12 mil olarak uygulamakta olup, sadece 

Karadeniz’de MEB ilân etmiştir. Türkiye’nin bugün için Ege ve Akdeniz’de MEB 

ilân etmemiştir. Bunun dışında, ilân etmesine gerek olmadığından bütün bu 

denizlerde kıta sahanlığına sahiptir.  

BMDHS’ne taraf olan GKRY, 6 Ağustos 1964 tarihli ve 45/64 sayılı Karasuları 

Yasası’yla karasularını 12 deniz miline çıkarmış, KKTC ise Türkiye ve GKRY’nin 

uygulamalarını gözönünde bulundurarak 2002’de 12 mil karasuları ilânında 

bulunmuştur. 2003’de GKRY’nin MEB ilân etmesinin ardından; 14 Kasım 2005 

tarih ve 63/2005 sayılı “Deniz Yetki Alanları Yasası”yla KKTC, karasuları, bitişik 

bölge, MEB ve kıta sahanlığıyla ilgili kuralları 21 Mart 2003’ten itibaren geçerli 

olacak şekilde belirlemiştir.45 

14–19 Mart 2002 tarihlerinde Meis Adası’nın güneyinde, Kıbrıs’ın batısındaki 

bir alanda, bir Norveç şirketi adına GKRY bandıralı Northern Access Araştırma 

Gemisi’nin, sismik araştırma yapacağı ilân edilmiştir. GKRY araştırma yapılacağını 

ilân ettiği koordinatların kendi kıta sahanlığı içinde olduğu, böylece de bu bölgede 

egemenlik hakları bulunduğu konusunda hukukî altyapı hazırlamaya çalışmıştır. Bu 

araştırma sahasının Türkiye’nin muhtemel kıta sahanlığının önemli bir bölümünü 

kapsaması nedeniyle, gemi 17 Mart 2002’de Türkiye tarafından bölgeden 

uzaklaştırılmıştır.46 Türkiye’nin bu davranışına, Yunanistan ve GKRY’den itiraz 

gelmemiştir. Geminin uzaklaştırıldığı nokta, GKRY’nin ilân ettiği petrol ruhsat 

alanlarıyla, Mısır MEB sınırının oldukça uzağında bulunmaktadır. GKRY bandıralı 

                                                
45 Garanti, İttifak ve Kuruluş anlaşmalarından kaynaklanan hakların saklı tutulmasına ilişkin hükümler 
de içeren yasa metni için bkz., http://www.cm.gov.nc.tr/dir_docs/63-2005.doc 
46 Geminin uzaklaştırıldığı nokta; 33º-40' 00" K ve 029º-04' 00" D 
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Northern Access Araştırma Gemisi’nin Türkiye tarafından bölgeden 

uzaklaştırılmasına Yunanistan ve GKRY’den itiraz gelmemesinin, araştırma 

yapılacağı ilân edilen koordinatlardaki bölgenin Türkiye’nin muhtemel kıta sahanlığı 

içinde olduğunun, taraflarca kabullenildiği şeklinde yorumlamak mümkündür.  

 

 

 

Harita 3: Northern Access Araştırma Gemisi’nin Sismik Araştırma Yapacağı İlan  
  Edilen Alan 

26 Ocak 2007’de ise, GKRY, Ada’nın güneyinde Mısır ve Lübnan ile çizdiği 

MEB sınırları içindeki suları 13 ruhsat bölgesine ayıran ve bu bölgelerde yabancı 

şirketlere petrol ve doğal gaz arama izni veren bir yasayı kabul etmiştir.47  

                                                
47 Ruhsat bölgelerinin koordinatları için, 
http://www.mcit.gov.cy/mcit/mcit.nsf/206c3bbb136b2222c2256e8a0022d61f/DF23BB4BFAFA614C
C22572D0002534F4/$file/Description_Of_Blocks.pdf 

35º 30' K 
029º 20' D 
 

35º 30' K 
027º 50' D 

32º 30' K 
027º 50' D 

32º 30' K 
029º 20' D 
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Doğu Akdeniz ve Kıbrıs; Cebelitarık, Süveyş ve Karadeniz üzerinden işleyen 

deniz ticaretini, Ortadoğu ve Hazar Bölgesi enerji merkezlerini ve boru hatlarını 

kontrol eden bir konumdadır. Doğu Akdeniz’deki petrol taşımacılığı ve Kıbrıs 

etrafındaki deniz alanlarında petrol bulunma ihtimali nedeniyle bu bölge, iki açıdan 

önem arz etmektedir. Petrolün varlığı, kuşkusuz Kıbrıs’ın jeostratejik ve 

jeoekonomik önemini daha da artıracaktır.  

1999 yılından bu yana Petroleum Geo-Services (PGS)-Norveç ve Fransız 

araştırma şirketleri vasıtasıyla petrol rezervlerinin miktarı konusunda GKRY’nin 

çalışmalar yürüttüğü, bu araştırmaların sonucunda adadaki potansiyel rezervin 4–10 

milyar varil arasında değiştiği ve değerinin 400–450 milyar dolar civarında olduğu 

iddia edilmektedir.48 

Petrol bulunup bulunmadığı ya da miktarı konusunda yeterli sismik arama, 

sondaj ve uzun erimli testler yapılarak bilimsel veriler ortaya konmadan, fikir 

yürütmek doğru olmayacaktır. Petrolün bulunduğu derinlik, bu derinlikten mevcut 

teknoloji ile çıkarma imkânları ve bu işlemlerin maliyetinin yanı sıra, ruhsat 

verilecek alanların siyasî ve hukukî açıdan problem taşımıyor olması konuya ticari ve 

ekonomik yönden ilgi duyulması için önem arz etmektedir. Kıbrıs’ta 40 yıldan fazla 

süredir çözümsüz kalan siyasî bir sorunun varlığının dışında, petrol yatağının 

oldukça derinde olduğu, Kıbrıs ile Mısır ve Lübnan arasındaki Akdeniz bölgesinde 

deniz derinliğinin 2500–3000 metreyi bulduğu ve günümüz teknolojisiyle petrolün 

kâr edilerek çıkartılmasının imkânsız olduğu ileri sürülmektedir. 

ABD, Avrupa Birliği (AB) ve GKRY, orta ve uzun vadede konuya iki yönden 

ilgi duymaktadırlar. Kıbrıs Adası çevresinde olduğu ileri sürülen zengin petrol 

yataklarının aranması ve işletilmesinde rol oynamak ve bu bölgedeki petrol ile Bakü-

Tiflis-Ceyhan, Kerkük-Yumurtalık ve gelecekte Samsun-Ceyhan hatlarından akacak 

petrolün dünya pazarlarına ulaştırılmasından pay kapmak istemektedirler. 

                                                
48 Boğaziçi Üniversitesi-Tüsiad Dış Politika Forumu, “Kıbrıs Bülteni-Son Gelişmeler”, (Çerimiçi) 
http://www.dispolitikaforumu.org/index2.php?option=com_docman&task=doc_view&gid=46&Itemi
d=6 – 25 Nisan 2009 
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GKRY’nin girişimlerine uluslararası hukuk açısından bakıldığında; Mısır ve 

Lübnan’la imzaladığı MEB sınırlandırma antlaşmalarının hiçbir geçerliliği 

bulunmamaktadır. Zira uluslararası hukuk, yarı kapalı denizlerde, sahilleri bitişik ve 

karşı karşıya olan devletlerarasındaki MEB ve kıta sahanlığı sınırlandırmasının 

“bölgenin bütün ilgili unsurları dikkate alınarak, hakkaniyet prensipleri 

temelinde, hakça bir çözüme ulaşılacak şekilde” yapılmasını öngörmektedir. Kıyı 

şeridinin uzunluğu, kıyıların birbirine uzaklığı, ilgili devletlerin kaynağa ihtiyacı, ana 

kara ya da ada olması gibi bir dizi unsur dikkate alınmalı ve tüm kıyıdaş devletlerin 

razı olabileceği bir mutabakat oluşmalıdır. Nitekim Doğu Akdeniz, kendine özgü 

koşulları olan yarı-kapalı bir denizdir. BMDHS’nin 74/1 maddesi doğrultusunda; 

GKRY, MEB sınırlandırma anlaşmasını bu denizdeki tüm kıyıdaş devletlerle işbirliği 

halinde imzalamak durumundadır. 

GKRY’nin ilân ettiği 13 ruhsat alanı içindeki 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı sahalar, 

Türkiye’nin BM nezdinde 2 Mart 2004 tarihli Notası49 ile haklarını saklı tuttuğu 

Doğu Akdeniz’deki muhtemel kıta sahanlığı alanları ile çakışmaktadır. 

Rumların Doğu Akdeniz’de MEB sınırlandırma anlaşmaları imzalaması ve 

ruhsat alanları ilân etmesi, Türk tarafınca kabul edilemez bir durumdur. Türkiye, 

bölgedeki meşru hak ve çıkarlarını koruyacağı ve bunların aşınmasına yol açacak 

girişimlere izin vermeyeceği yönündeki kararlı tutumunu ortaya koymuştur. Dışişleri 

Bakanlığı’nın açıklamalarında,50 Mısır ve Lübnan’a verilen notalarda, 20 Haziran 

2007’deki Milli Güvenlik Kurulu bildirisinde,51 Türkiye’nin BM Genel Sekreteri’ne 

gönderdiği ve 26 Temmuz 2007’de BM belgesi olarak yayınlanan mektupta, bu tür 

bir girişime izin verilmeyeceği kesin bir dille belirtilmiştir.  

Bunun haricinde Norveç Büyükelçiliği’ne GKRY’nin adanın tamamını temsil 

etmediği, verilen ruhsatların hükümsüz olduğu, şirketlere “ruhsatsız çalışıyor” 

muamelesi uygulanacağı bildirilmiştir. Türkiye kıta sahanlığında olduğu 

                                                
49 BM Nezdinde Türkiye’nin daimi temsilciliğinin 2 Mart 2004 tarih ve 2004/Turkuno DT/4739 sayılı 
Notası 
50 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: http://www.mfa.gov.tr/9-agustos-2007_-disisleri-bakanligi-sozcusu-levent-
bilman_in-haftalik-olagan-basin-toplantisi.tr.mfa 
51 Ayrıntılı bilgi için Bkz.: http://www.mgk.gov.tr/Turkce/basinbildiri2007/20haziran2007.htm 
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gerekçesiyle, Mart 2002’de bir Norveç şirketi adına Kıbrıs açıklarında sismik 

araştırma yapan Rum gemisinin uzaklaştırılması, bu kapsamdaki girişimlere 

müdahale edilebileceğinin somut bir göstergesini oluşturmuştur. Ayrıca Türk Silâhlı 

Kuvvetleri’nin, Doğu Akdeniz’de gerçekleştirdiği tatbikatlar ile “Akdeniz Kalkanı” 

adı altında görev yapan gemilere, rutin görev bölgeleri dışında da devriyeye 

çıkmaları talimatı vermesi, siyasî tepkiye askerî boyut eklemekte ve yalnız GKRY 

için değil, alınan ruhsatlarla arama faaliyetine girişecek yabancı şirketlere de yönelik 

bir mesaj verilmektedir.  

Türkiye, Doğu Akdeniz’de doğal kaynak arama faaliyetlerini şimdiye dek 

neredeyse 12 mil genişliğindeki Türk karasuları ile sınırlı tutmuş olmasına rağmen,  

9 Ağustos 2007 tarihli Resmi Gazete’de; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’nın, 

bir bölümü GKRY’nin belirlediği ruhsat alanları ile de çakışan dört sahada ruhsat ve 

arama izin talepleri ilân edilmiş durumdadır.52 

 

                                                
52 Sertaç Hami Başeren, “Doğu Akdeniz’de Gerilim...”, (Çevrimiçi) 
http://www.tudav.org/new/projects.php?pid=28- 20 Mayıs 2009  
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Harita 4: TPAO’nun Araştırma ve Yetki İzni İstediği Bölge 

Doğu Akdeniz’de; Kıbrıs sorununa, petrol bahanesi kullanılarak, merkezinde 

egemenlik iddiası olan yeni bir boyut kazandırılmak istenmektedir. GKRY’nin 

girişimleri, Mart 1987’de Türkiye ve Yunanistan kıta sahanlığı sorununun bir 

benzerinin Doğu Akdeniz’de yaşanmasına yol açılabilir. Fakat GKRY’nin, dünyanın 

yeni enerji kaynakları arayışında olduğu bir dönemde, petrol konusunun gelişmiş 

ekonomiler ve enerji sektöründe yaratacağı cazibeye güvenerek tırmandırdığı bu 

gerilimde tansiyonun düşürülmesi, Ege’deki krizlerden çok daha zor olacaktır. 
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SONUÇ 

Son yıllarda denizler, dünya ekonomisinde çok önemli bir rol oynamaya 

başlamıştır. Karalardan elde edilen metallerin bir kısmının, teknolojik gelişmeler 

ışığında, denizlerdeki mineral yataklarından karşılanabileceği ve çağımızın sonuna 

gelmeden dünya petrol üretiminin yarısının denizlerden yapılabileceği anlaşılmıştır. 

Ayrıca, okyanusların dalgalarında, aliçatma yükselmelerinde, sıcaklık ve tuzluluk 

farklarında ve deniz kökenli bitki artıklarında sahip olunan büyük enerji rezervleri, 

denizlerin ekonomik önemlerinin artmasına ve katkı payı artarak ulusların 

yaşamlarına girmesine neden olmaktadır. 

Teknolojinin hızla gelişimi, ortaya çıkan enerji ihtiyacının bir kısmının 

denizlerden elde edilebileceğinin keşfedilmesi, denizlerin akıntı gibi özelliklerinden 

yararlanılarak enerji elde edilmesinin mümkün olduğunun anlaşılması ve denizlerden 

faydalanmanın birçok faklı yollarının ortaya çıkması bu konu hakkında detaylı bir 

düzenleme ihtiyacının doğmasına neden olmuştur. Uygulanmakta olan deniz hukuku 

kurallarının yetersizliği nedeniyle toplanan Birleşmiş Milletler Üçüncü Deniz 

Hukuku Konferansı, birçok bakımdan deniz hukukuna yeni bir düzenleme getirmiş 

ve uluslararası ilişkilerde yeni bir dönemin başlamasına yol açmıştır. Sonuç olarak 

1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin XIII. 

Kısmı ile “Deniz Bilimsel Araştırma” faaliyetlerinin içeriği düzenlenmiştir.  

Konferans sonucu ortaya çıkan Sözleşme’nin uluslararası toplumun büyük 

çoğunluğunca imzalanmış olması, teknolojik gelişmeler sayesinde ulaşılabilen 

uluslararası alandaki, doğal zengin kaynakların, tüm insanlığın faydasına 

kullanılması açısından umut vericidir. Sözleşme, katılan çok sayıdaki devletin 

değişik yararlarını gözeten bir yaklaşımla düzenlenmiş olması nedeniyle, anlaşılması 

kolay olmayan bir belgedir ve yorumlamalarla yeni istemlere yol açabilecek biçimde 

esnektir. En zayıf yanı ise, getirdiği yükümlülüklerin yerine getirilmesini sağlamada 

herhangi bir yaptırım gücüne sahip olmayışıdır.  

Bu sistemde, ciddi eksiklikler vardır ve faaliyetlerin temelindeki denizde 

bilimsel araştırmayı tam olarak tanımlamamıştır. BMDHS’de “denizde bilimsel 
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araştırma” tanımının yapılmasına ilişkin birtakım gayretler olmuştur ama bu 

gayretler başarılı olamamıştır. BMDHS “denizde bilimsel araştırma”, “araştırma 

faaliyetleri”, “hidrografik araştırma”, “askerî araştırma” gibi bir takım kilit 

kavramları tanımlamamıştır. Bazı devletler denizde bilimsel araştırma faaliyetleri ile 

sörvey faaliyetleri arasında kasıtlı olarak ayrım yapmaktadırlar. Bu uygulama, 

münhasır ekonomik bölgede yapılan denizde bilimsel araştırma faaliyetlerini daha 

karmaşık ve sorunlu bir hale getirmiştir. Bu sistem, ne tür faaliyetlerin tüm insanlığın 

faydasına olduğu ve deniz tabiatı hakkındaki bilimsel bilgiyi arttırmak için 

yapıldığını belirleyen objektif bir kritere sahip değildir ve aynı zamanda da, barışçıl 

amaçları belirleyen kriterler de açık değildir.  

BMDHS 88’inci maddede “Açık denizler barışçıl amaçlar için 

kullanılacaktır.” cümlesi ile açık deniz serbestîlerine genel nitelikli bir kısıtlayıcı 

hüküm getirilmiştir. Ayrıca BMDHS madde 240/a’ da “deniz bilimsel 

araştırmasının münhasıran barışçıl amaçlar için yürütüleceği” bildirilmiştir. Fakat 

denizde bilimsel araştırmanın, barışçıl amaçları ve tüm insanlığın faydası için deniz 

tabiatı konusundaki bilimsel bilgiyi arttırmak için yapılması hususu tam olarak 

tanımlanmamaktadır. Ayrıca denizde bilimsel araştırmanın, araçları ve çalışma 

şekilleri de belirlenmemektedir.  

Barışçıl amaçlardan ne anlaşılması gerektiği de, açık değildir. Burada 

kastedilenden, askerî faaliyetlerin yasaklanması mı, yoksa serbest mi olması 

gerektiği yoruma açık bir konudur ve bu konuda değişik yorumlar mevcuttur. 

Barışçıl terimi, salt en geniş anlamı ile değerlendirilirse tüm askerî faaliyetleri 

kısıtlaması düşünülebilir. Ancak, barışçıl teriminden yalnızca mütecaviz anlam 

taşımayan savunma amaçlı askerî faaliyetler anlaşılırsa, askerî faaliyetlerin 

yasaklanması söz konusu olmayacaktır. Bugünkü uluslararası uygulamada, açık 

deniz alanında devletlerin icra ettiği askerî tatbikatlar herhangi öze ilişkin bir 

protesto ile karşılaşmamaktadır.  

Diğer bir problem de kıta sahanlığı ve deniz yatağında bilimsel araştırmalarla 

ilgilidir ki, bu noktaya ilişkin kıyı devletinin rızasının aranıp aranmadığı kesin 

değildir. BMDHS mad. 246/2 basit olarak kıta sahanlığında araştırma için kıyı 
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devleti rızasından bahseder; ama, bu maddeye göre rıza, sadece deniz katmanlarında 

fiziksel olarak vukû bulan araştırmalar için söz konusudur. Bu konu 257 nci madde 

ile de desteklenmektedir ki bu madde “MEB ötesinde tüm devletlerin araştırma 

hakkı mevcuttur” demektedir. Madde 246/2’nin yorumu ile ilgili, doğru olan ne 

olursa olsun, deniz yatağına yönlendirilen araştırmalar veya deniz yatağında fiziksel 

olarak gerçekleşen araştırmalardan hangilerine rıza gerekirse gereksin 246’ncı madde 

ile araştırmalar üzerindeki potansiyel kısıtlamalar azaltılmıştır. BMDHS kıta 

sahanlığı üzerindeki araştırmaları da tanımlamış ve burada kastedilen, 200 deniz 

milinin ötesinde kıta sahanlığı üzerinde doğal kaynakların keşfi ve kullanımı ile ilgili 

araştırmalar olmuştur. 

Buna rağmen birçok devletin hâlâ BMDHS ile uyumlu olacak şekilde bilimsel 

araştırmalara ilişkin gerekli olan yasaları veya bir düzenlemeleri yoktur. Bu nedenle 

hem yabancı bilim adamları, hemde kendi tâbiyetindeki bilimle uğraşan insanları bu 

konuda sıkıntı yaşamaktadırlar. Ancak, devletlerin BMDHS’i kabul etmesi ile bu 

problemin zamanla azalacağı beklenmektedir. 1991 yılında teknik uzmanların 

tavsiyesine istinaden BM tarafından BMDHS’nin rıza rejiminin nasıl uygulanması 

gerektiğine dair önerileri içeren, bilimsel araştırma talep formu ve kıyı devletinin 

talebe cevabına ilişkin formunu da ihtiva eden, bir rehber yayınlanmıştır ki bu da, 

sorunun azalmasına bir etkendir.  

Devletler, iyi niyetli gözüksede kıyı devletlerinin yabancı araştırmacılar 

üzerindeki kontrolüne ilişkin yetkilerinin deniz bilimsel araştırmalarını 

zorlaştırmakta olduğu açıktır. Kıyı devletinin kontrol yetkileri, bilim adamlarının 

bilgisine projeleri açmak, onları veriler ve kullanılan metotlar hakkında detaylı 

olarak bilgilendirmek ve bildirim koşullarına uymak bunlara örneklerdir. Bu 

faktörler, deniz bilimsel araştırmalarınının maliyetini de artırmaktadır. Kıyı 

devletinin kontrolü, ayrıca devletlerin müşterek birtakım faaliyetlerine de yük 

getirmektedir ki bunlar; deniz çevresinin ortak yönetimine ilişkin araştırmalar, 

MEB’ler arası göçen balıklara ilişkin stokların hesaplanması ve deniz çevresinin 

kirlenmeden korunmasıdır.  

BMDHS’in deniz bilimsel araştırmalarınına ilişkin hâlihazır düzenlemeleri, 
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demode olmuş ve eskimiştir. Münhasır ekonomik bölgede icra edilmekte olan 

denizde bilimsel araştırma faaliyetleri üzerindeki yargılama hakkı, bilimsel araştırma 

platformları üzerindeki yargılama hakkını da kapsayacak şekilde 1982 BMDHS 

tarafından sağlanmıştır. Bununla beraber, denizde bilimsel araştırma teknolojisi 

havadan ve yerden kontrol edilen platformlar içeren gelişmelere tâbidir. Böylece, 

kıyı devletinin münhasır ekonomik bölgesinde yapılan denizde bilimsel araştırma 

faaliyetleri üzerindeki yargılama hakkı daha zayıf hale gelmektedir. Bugün deniz 

bilimsel araştırmalarınının önemli bir kısmı, uzaktan algılama sistemleri ile 

uydulardan yapılmaktadır. Ancak BMDHS bu tarz bir deniz bilimsel araştırması için 

hiçbir hüküm içermemektedir. Bu tip bir deniz bilimsel araştırması, yasal mıdır değil 

midir ve kıyı devletinin rızası gerekir mi gerekmez mi, bu konular Sözleşme’de 

açıklığa kavuşturulmamıştır. 

Teknolojinin gelişmesi ile denizde bilimsel araştırmanın farklı amaç ve 

yöntemleri ortaya çıkmaktadır. Bunun sonucunda da 1982 BMDHS Kısım XIII’deki 

denizde bilimsel araştırmaları düzenleyen hükümler yetersiz kalmaktadır. Bazı temel 

prensipler yeniden değerlendirmeye tâbi tutulursa, BMDHS ile ilgili olarak daha 

fazla netlik sağlamak mümkün olacaktır.  

Denizde bilimsel araştırmalara yönelik düzenlemelerin, henüz yerli yerince 

oturmadığı ve belli alanlarda muğlâklık olduğu açıktır. Bu durum, Sözleşme üzerinde 

uzlaşma sağlanması esnasında çakışan birçok menfaati dengeleme çabasının bir 

sonucudur. Bu konuda gelişmekte olan devletler sıkı düzenleyici kurallar gözetirken, 

gelişmiş devletler daha rahat bir tavır sergilerler. Ancak, birçok devletin de 

egemenlik haklarına sahip olduğu denizlerde icra edilecek bilimsel araştırmalar için 

mevcut herhangi bir düzenlemesi bulunmamaktadır. Oldukça önemli olan deniz 

bilimsel araştırma verilerinin etkili korunması, özel anlaşmalardan ziyade, 

uluslararası düzenlemelerle gerçekleştirilmelidir. Denizcilik alanında barışçıl 

korumanın geliştirilebilmesi için; deniz bilimsel araştırmaları kavramının, 

uygulamalı ve evrensel bir düzenleyici prosedüre ihtiyacı bulunmaktadır. 
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EK-I 

UNCLOS PART XIII 

MARINE SCIENTIFIC RESEARCH 

SECTION 1. GENERAL PROVISIONS 

Article 238 

Right to conduct marine scientific research 

All States, irrespective of their geographical location, and competent 

international organizations have the right to conduct marine scientific research 

subject to the rights and duties of other States as provided for in this Convention. 

Article 239 

Promotion of marine scientific research 

States and competent international organizations shall promote and facilitate 

the development and conduct of marine scientific research in accordance with this 

Convention. 

Article 240 

General principles for the conduct of marine scientific research 

In the conduct of marine scientific research the following principles shall apply: 

(a) marine scientific research shall be conducted exclusively for 

peaceful purposes; 

(b) marine scientific research shall be conducted with appropriate 

scientific methods and means compatible with this Convention; 
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(c) marine scientific research shall not unjustifiably interfere with 

other legitimate uses of the sea compatible with this Convention and 

shall be duly respected in the course of such uses; 

(d) marine scientific research shall be conducted in compliance with 

all relevant regulations adopted in conformity with this Convention 

including those for the protection and preservation of the marine 

environment. 

Article 241 

Non-recognition of marine scientific research activities 

as the legal basis for claims 

Marine scientific research activities shall not constitute the legal basis for any 

claim to any part of the marine environment or its resources. 

SECTION 2. INTERNATIONAL COOPERATION 

Article 242 

Promotion of international cooperation 

1. States and competent international organizations shall, in accordance with 

the principle of respect for sovereignty and jurisdiction and on the basis of mutual 

benefit, promote international cooperation in marine scientific research for peaceful 

purposes. 

2. In this context, without prejudice to the rights and duties of States under 

this Convention, a State, in the application of this Part, shall provide, as appropriate, 

other States with a reasonable opportunity to obtain from it, or with its cooperation, 

information necessary to prevent and control damage to the health and safety of 

persons and to the marine environment. 
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Article 243 

Creation of favourable conditions 

States and competent international organizations shall cooperate, through the 

conclusion of bilateral and multilateral agreements, to create favourable conditions 

for the conduct of marine scientific research in the marine environment and to 

integrate the efforts of scientists in studying the essence of phenomena and processes 

occurring in the marine environment and the interrelations between them. 

Article 244 

Publication and dissemination of information and knowledge 

1. States and competent international organizations shall, in accordance with 

this Convention, make available by publication and dissemination through 

appropriate channels information on proposed major programmes and their 

objectives as well as knowledge resulting from marine scientific research. 

2. For this purpose, States, both individually and in cooperation with other 

States and with competent international organizations, shall actively promote the 

flow of scientific data and information and the transfer of knowledge resulting from 

marine scientific research, especially to developing States, as well as the 

strengthening of the autonomous marine scientific research capabilities of developing 

States through, inter alia, programmes to provide adequate education and training of 

their technical and scientific personnel. 
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SECTION 3. CONDUCT AND PROMOTION OF 

MARINE SCIENTIFIC RESEARCH 

Article 245 

Marine scientific research in the territorial sea 

Coastal States, in the exercise of their sovereignty, have the exclusive right to 

regulate, authorize and conduct marine scientific research in their territorial sea. 

Marine scientific research therein shall be conducted only with the express consent 

of and under the conditions set forth by the coastal State. 

Article 246 

Marine scientific research in the exclusive economic zone 

and on the continental shelf 

1. Coastal States, in the exercise of their jurisdiction, have the right to 

regulate, authorize and conduct marine scientific research in their exclusive 

economic zone and on their continental shelf in accordance with the relevant 

provisions of this Convention. 

2. Marine scientific research in the exclusive economic zone and on the 

continental shelf shall be conducted with the consent of the coastal State. 

3. Coastal States shall, in normal circumstances, grant their consent for 

marine scientific research projects by other States or competent international 

organizations in their exclusive economic zone or on their continental shelf to be 

carried out in accordance with this Convention exclusively for peaceful purposes and 

in order to increase scientific knowledge of the marine environment for the benefit of 

all mankind. To this end, coastal States shall establish rules and procedures ensuring 

that such consent will not be delayed or denied unreasonably. 
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4. For the purposes of applying paragraph 3, normal circumstances may exist 

in spite of the absence of diplomatic relations between the coastal State and the 

researching State. 

5. Coastal States may however in their discretion withhold their consent to the 

conduct of a marine scientific research project of another State or competent 

international organization in the exclusive economic zone or on the continental shelf 

of the coastal State if that project: 

(a) is of direct significance for the exploration and exploitation 

of natural resources, whether living or non-living; 

(b) involves drilling into the continental shelf, the use of 

explosives or the introduction of harmful substances into the 

marine environment; 

(c) involves the construction, operation or use of artificial 

islands, installations and structures referred to in articles 60 

and 80; 

(d) contains information communicated pursuant to article 248 

regarding the nature and objectives of the project which is 

inaccurate or if the researching State or competent 

international organization has outstanding obligations to the 

coastal State from a prior research project. 

6. Notwithstanding the provisions of paragraph 5, coastal States may not 

exercise their discretion to withhold consent under subparagraph (a) of that 

paragraph in respect of marine scientific research projects to be undertaken in 

accordance with the provisions of this Part on the continental shelf, beyond 200 

nautical miles from the baselines from which the breadth of the territorial sea is 

measured, outside those specific areas which coastal States may at any time publicly 

designate as areas in which exploitation or detailed exploratory operations focused 

on those areas are occurring or will occur within a reasonable period of time. Coastal 
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States shall give reasonable notice of the designation of such areas, as well as any 

modifications thereto, but shall not be obliged to give details of the operations 

therein. 

7. The provisions of paragraph 6 are without prejudice to the rights of coastal 

States over the continental shelf as established in article 77. 

8. Marine scientific research activities referred to in this article shall not 

unjustifiably interfere with activities undertaken by coastal States in the exercise of 

their sovereign rights and jurisdiction provided for in this Convention. 

Article 247 

Marine scientific research projects undertaken 

by or under the auspices of international organizations 

A coastal State which is a member of or has a bilateral agreement with an 

international organization, and in whose exclusive economic zone or on whose 

continental shelf that organization wants to carry out a marine scientific research 

project, directly or under its auspices, shall be deemed to have authorized the project 

to be carried out in conformity with the agreed specifications if that State approved 

the detailed project when the decision was made by the organization for the 

undertaking of the project, or is willing to participate in it, and has not expressed any 

objection within four months of notification of the project by the organization to the 

coastal State. 

Article 248 

Duty to provide information to the coastal State 

States and competent international organizations which intend to undertake 

marine scientific research in the exclusive economic zone or on the continental shelf 

of a coastal State shall, not less than six months in advance of the expected starting 
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date of the marine scientific research project, provide that State with a full 

description of: 

(a) the nature and objectives of the project; 

(b) the method and means to be used, including name, tonnage, type 

and class of vessels and a description of scientific equipment; 

(c) the precise geographical areas in which the project is to be 

conducted; 

(d) the expected date of first appearance and final departure of the 

research vessels, or deployment of the equipment and its removal, as 

appropriate; 

(e) the name of the sponsoring institution, its director, and the person 

in charge of the project; and 

(f) the extent to which it is considered that the coastal State should be 

able to participate or to be represented in the project. 

Article 249 

Duty to comply with certain conditions 

1. States and competent international organizations when undertaking marine 

scientific research in the exclusive economic zone or on the continental shelf of a 

coastal State shall comply with the following conditions: 

(a) ensure the right of the coastal State, if it so desires, to 

participate or be represented in the marine scientific research 

project, especially on board research vessels and other craft or 

scientific research installations, when practicable, without 

payment of any remuneration to the scientists of the coastal 
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State and without obligation to contribute towards the costs of 

the project; 

(b) provide the coastal State, at its request, with preliminary 

reports, as soon as practicable, and with the final results and 

conclusions after the completion of the research; 

(c) undertake to provide access for the coastal State, at its 

request, to all data and samples derived from the marine 

scientific research project and likewise to furnish it with data 

which may be copied and samples which may be divided 

without detriment to their scientific value; 

(d) if requested, provide the coastal State with an assessment 

of such data, samples and research results or provide 

assistance in their assessment or interpretation; 

(e) ensure, subject to paragraph 2, that the research results are 

made internationally available through appropriate national or 

international channels, as soon as practicable; 

(f) inform the coastal State immediately of any major change 

in the research programme; 

(g) unless otherwise agreed, remove the scientific research 

installations or equipment once the research is completed. 

2. This article is without prejudice to the conditions established by the laws 

and regulations of the coastal State for the exercise of its discretion to grant or 

withhold consent pursuant to article 246, paragraph 5, including requiring prior 

agreement for making internationally available the research results of a project of 

direct significance for the exploration and exploitation of natural resources. 
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Article 250 

Communications concerning marine scientific research projects 

Communications concerning the marine scientific research projects shall be 

made through appropriate official channels, unless otherwise agreed. 

Article 251 

General criteria and guidelines 

States shall seek to promote through competent international organizations 

the establishment of general criteria and guidelines to assist States in ascertaining the 

nature and implications of marine scientific research. 

Article 252 

Implied consent 

States or competent international organizations may proceed with a marine 

scientific research project six months after the date upon which the information 

required pursuant to article 248 was provided to the coastal State unless within four 

months of the receipt of the communication containing such information the coastal 

State has informed the State or organization conducting the research that: 

(a) it has withheld its consent under the provisions of article 246; or 

(b) the information given by that State or competent international 

organization regarding the nature or objectives of the project does not 

conform to the manifestly evident facts; or 

(c) it requires supplementary information relevant to conditions and 

the information provided for under articles 248 and 249; or 
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(d) outstanding obligations exist with respect to a previous marine 

scientific research project carried out by that State or organization, 

with regard to conditions established in article 249. 

Article 253 

Suspension or cessation of marine scientific research activities 

1. A coastal State shall have the right to require the suspension of any marine 

scientific research activities in progress within its exclusive economic zone or on its 

continental shelf if: 

(a) the research activities are not being conducted in 

accordance with the information communicated as provided 

under article 248 upon which the consent of the coastal State 

was based; or 

(b) the State or competent international organization 

conducting the research activities fails to comply with the 

provisions of article 249 concerning the rights of the coastal 

State with respect to the marine scientific research project. 

2. A coastal State shall have the right to require the cessation of any marine 

scientific research activities in case of any non-compliance with the provisions of 

article 248 which amounts to a major change in the research project or the research 

activities. 

3. A coastal State may also require cessation of marine scientific research 

activities if any of the situations contemplated in paragraph 1 are not rectified within 

a reasonable period of time. 

4. Following notification by the coastal State of its decision to order 

suspension or cessation, States or competent international organizations authorized to 
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conduct marine scientific research activities shall terminate the research activities 

that are the subject of such a notification. 

5. An order of suspension under paragraph 1 shall be lifted by the coastal 

State and the marine scientific research activities allowed to continue once the 

researching State or competent international organization has complied with the 

conditions required under articles 248 and 249. 

Article 254 

Rights of neighbouring land-locked 

and geographically disadvantaged States 

1. States and competent international organizations which have submitted to a 

coastal State a project to undertake marine scientific research referred to in article 

246, paragraph 3, shall give notice to the neighbouring land-locked and 

geographically disadvantaged States of the proposed research project, and shall 

notify the coastal State thereof. 

2. After the consent has been given for the proposed marine scientific 

research project by the coastal State concerned, in accordance with article 246 and 

other relevant provisions of this Convention, States and competent international 

organizations undertaking such a project shall provide to the neighbouring land-

locked and geographically disadvantaged States, at their request and when 

appropriate, relevant information as specified in article 248 and article 249, 

paragraph 1(f). 

3. The neighbouring land-locked and geographically disadvantaged States 

referred to above shall, at their request, be given the opportunity to participate, 

whenever feasible, in the proposed marine scientific research project through 

qualified experts appointed by them and not objected to by the coastal State, in 

accordance with the conditions agreed for the project, in conformity with the 
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provisions of this Convention, between the coastal State concerned and the State or 

competent international organizations conducting the marine scientific research. 

4. States and competent international organizations referred to in paragraph 1 

shall provide to the above-mentioned land-locked and geographically disadvantaged 

States, at their request, the information and assistance specified in article 249, 

paragraph 1(d), subject to the provisions of article 249, paragraph 2. 

Article 255 

Measures to facilitate marine scientific research 

and assist research vessels 

States shall endeavour to adopt reasonable rules, regulations and procedures 

to promote and facilitate marine scientific research conducted in accordance with this 

Convention beyond their territorial sea and, as appropriate, to facilitate, subject to the 

provisions of their laws and regulations, access to their harbours and promote 

assistance for marine scientific research vessels which comply with the relevant 

provisions of this Part. 

Article 256 

Marine scientific research in the Area 

All States, irrespective of their geographical location, and competent 

international organizations have the right, in conformity with the provisions of Part 

XI, to conduct marine scientific research in the Area. 
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Article 257 

Marine scientific research in the water column 

beyond the exclusive economic zone 

All States, irrespective of their geographical location, and competent 

international organizations have the right, in conformity with this Convention, to 

conduct marine scientific research in the water column beyond the limits of the 

exclusive economic zone. 

SECTION 4. SCIENTIFIC RESEARCH INSTALLATIONS OR 

EQUIPMENT IN THE MARINE ENVIRONMENT 

Article 258 

Deployment and use 

The deployment and use of any type of scientific research installations or 

equipment in any area of the marine environment shall be subject to the same 

conditions as are prescribed in this Convention for the conduct of marine scientific 

research in any such area. 

Article 259 

Legal status 

The installations or equipment referred to in this section do not possess the 

status of islands. They have no territorial sea of their own, and their presence does 

not affect the delimitation of the territorial sea, the exclusive economic zone or the 

continental shelf. 
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Article 260 

Safety zones 

Safety zones of a reasonable breadth not exceeding a distance of 500 metres 

may be created around scientific research installations in accordance with the 

relevant provisions of this Convention. All States shall ensure that such safety zones 

are respected by their vessels. 

Article 261 

Non-interference with shipping routes 

The deployment and use of any type of scientific research installations or 

equipment shall not constitute an obstacle to established international shipping 

routes. 

Article 262 

Identification markings and warning signals 

Installations or equipment referred to in this section shall bear identification 

markings indicating the State of registry or the international organization to which 

they belong and shall have adequate internationally agreed warning signals to ensure 

safety at sea and the safety of air navigation, taking into account rules and standards 

established by competent international organizations. 
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SECTION 5. RESPONSIBILITY AND LIABILITY 

Article 263 

Responsibility and liability 

1. States and competent international organizations shall be responsible for 

ensuring that marine scientific research, whether undertaken by them or on their 

behalf, is conducted in accordance with this Convention. 

2. States and competent international organizations shall be responsible and 

liable for the measures they take in contravention of this Convention in respect of 

marine scientific research conducted by other States, their natural or juridical persons 

or by competent international organizations, and shall provide compensation for 

damage resulting from such measures. 

3. States and competent international organizations shall be responsible and 

liable pursuant to article 235 for damage caused by pollution of the marine 

environment arising out of marine scientific research undertaken by them or on their 

behalf. 

SECTION 6. SETTLEMENT OF DISPUTES 

AND INTERIM MEASURES 

Article 264 

Settlement of disputes 

Disputes concerning the interpretation or application of the provisions of this 

Convention with regard to marine scientific research shall be settled in accordance 

with  

Part XV, sections 2 and 3. 
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Article 265 

Interim measures 

Pending settlement of a dispute in accordance with Part XV, sections 2 and 3, 

the State or competent international organization authorized to conduct a marine 

scientific research project shall not allow research activities to commence or continue 

without the express consent of the coastal State concerned. 
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EK-II 

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNU 

Kanun Numarası   : 1738  

Kabul Tarihi    : 30/5/1973  

Yayımlandığı R. Gazete: Tarih : 7/6/1973 Sayı: 14557  

Yayımlandığı Düstur : Tertip: 5 Cilt : 12 Sayfa: 2281  

Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı :  

Madde 1 - Türkiye hudutları dâhilinde bu kanunun üçüncü maddesinde 

belirtilen seyir ve hidrografi hizmet ve görevleri Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve bu 

Komutanlığa bağlı kurumca yönetilir.  

Kavramlar :  

Madde 2 - Bu kanunun uygulanmasında:  

a) Kurum deyimi; Deniz Kuvvetleri Komutanlığına bağlı olarak seyir ve 

hidrografi işlerini yürütecek Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı teşkilâtını,  

b) Hidrografi deyimi; denizler, nehirler ve diğer sular ile bunları 

çevreleyen kıyı şeridindeki seyir emniyeti ve kolaylığı için bilinmesi gereken bütün 

temel unsurları ölçen ve inceleyen ve bunları denizcilerin kullanmalarına elverişli bir 

şekilde yayınlayan bilim dalını,  

c) Oşinografi deyimi; denizlerin fiziksel, kimyasal, jeolojik ve biyolojik 

özellikleriyle bunlarla temasta olan toprak ve hayvanın jeolojik, fiziksel ve 

meteorolojik özellik ve birbirlerine olan etki kurallarını inceleyen bilim dalını,  
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ç) Deniz jeofiziği deyimi; arzın denizler üzerinde magnetik, gravimetrik 

ve sismik özelliklerini ve arzın denizler altında kalan bölgesindeki yapıyı inceleyen, 

bunların askerî, akademik ve ekonomik kıymetlendirilmesini yapan ilim dalını,  

d) Seyir yardımcıları deyimi; deniz fenerlerini, ışıklı şamandıraları, 

radyo farları, görünür seyir işaretlerini ve elektronik mevki koyma tesis ve 

istasyonları gibi gerek milli, gerekse milletlerarası standartlara göre gemilerin seyir 

emniyet ve kolaylığına yardımcı olan tesis ve araçları,  

e) Notik yayınlar deyimi; fener, kılavuz ve radyo işaretleri kitapları, 

almanak, harita katalogları, gemi ve seyirle ilgili çeşitli yayınlar, denizcilere dağıtılan 

ilânlar ve benzeri gibi seyir, emniyet ve kolaylığını sağlayıcı bilgileri kapsayan 

yayınları, amaç bilir. 

Seyir ve hidrografi işleri : 

Madde 3 - Seyir ve hidrografi işleri denizlerde, kıyılarda ve gemi seyrine 

müsait göller ile suyollarında olmak üzere:  

a) Askerî, ekonomik ve bilimsel amaçlarla hidrografi, oşinografi ve 

jeofiziksel yönlerden mesaha, araştırma ve inceleme işleri yapmak,  

b) Resmi ve özel kurum ve şahıslar tarafından özel vasıtalarla 

yaptırılacak hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara ait olup 

birer nüshalarını Kuruma vermek zorunda bulundukları her türlü veri, plân ve 

haritaların arşivlenmesini yapmak,  

c) Resmi ve özel kurum ve şahıslar tarafından yapılacak hidrografik, 

oşinografik ve jeofiziksel mesaha ve araştırmalara koordinatörlük yapmak,  

ç) Seyir emniyeti ve kolaylığı bakımından tesis edilecek, değiştirilecek 

veya kaldırılacak yardımcıların mevki ve nitelikleri üzerinde ilgililerce hazırlanacak 

tasarı ve teklifler için Kurumun mütalaasına başvurmak,  
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d) Seyir emniyeti ve kolaylığının sağlanması bakımlarından ilgililerce 

yapılacak veya yaptırılacak her türlü tesislere ait proje ve plânlarla deniz trafiği, 

liman ve suyollarına ait mevzuatın hazırlanmasında, denizde can ve mal emniyetini 

sağlayacak tetkiklerde bulunmak ve mütalaa vermek,  

e) Denizde ve deniz üzerinde can ve mal emniyetini sağlamak üzere 

Kuruma gelen bildirileri incelemek, tespit etmek ve düzeltilmesini müteakıp 

yayınlamak,  

f) Milletlerarası seyir, hidrografi, oşinografi ve jeofiziksel yönlerden 

milletler-arası kurum ve andlaşmaların Türkiye için uygulama hükümlerini, Bakanlar 

Kurulu kararı ile yerine getirmektir.  

Yayın işleri :  

Madde 4 - Üçüncü maddede yazılı seyir, hidrografi ve oşinografi, jeofizik 

işlerine ait sonuçlardan istifadeleri sağlanmak üzere:  

a) Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ilgili birlik, kurum ve dairelerine,  

b) Bakanlıklara, tüzel kişiliği haiz resmi kurumlara,  

c) İlgili olduğu anlaşilân özel kurum ve şahıslara,  

ç) Genelkurmay Başkanlığının tasvipleri alınarak milletlerarası veya 

yabancı devlet kurumlarına,  

Verilecek özel harita, plân, kitap ve broşürleri, deniz harita ve notik 

yayınlarını hazırlamak, derlemek ve yayınlamaktır.  

Gizlilik dereceli yayınların ne suretle yapılacağı bu konuda çıkartılacak 

yönetmelikte gösterilir.  

Madde 5 - İlgililerce bildirilen can ve mal emniyetine ait her türlü tehlikeler, 

Türkiye Radyo - Televizyon Kurumu araçlarından ve Posta - Telgraf ve Telefon 
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İdaresi Genel Müdürlüğüne ait sahil telsiz istasyonları ile her türlü diğer yayın 

organlarından yararlanılarak ve Hükümet bildirilerine uygulanan esaslara göre 

ücretsiz olarak ilgililere duyurulur.  

İhtiyaçların tespit ve tedariki :  

Madde 6 - Seyir ve Hidrografi Dairesi Başkanlığı Genel Bütçe ile tedvir 

olunur.  

Madde 7 - (Mülga: 10/6/1985 - 3225/16 md.)  

Madde 8 - Bu kanunda belirtilen seyir ve hidrografi işleri, resmi ve özel 

kurum ve şahısların yapacakları istemler, kurumun kendi hizmetleri de göz önüne 

alınarak, Deniz Kuvvetleri Komutanlığının yapacağı davet ve belirteceği subayın 

başkanlığında yılda bir defa olmak üzere ilgili resmi ve özel kurum yetkili 

temsilcilerinden kurulu bir kurulda tespit olunur.  

Bu kurulun kararı Bakanlar Kurulunun onayı ile kesinleşir. Kurul bu hizmet 

için bütçenin T.B.M.M.’ne sevkinden önce toplanır.  

Kurum, Bakanlar Kurulu onayından geçen yıllık programı aksatmayacak 

program dışı ve ivedi ihtiyaçları karşılamaya ve lüzum göreceği işleri yapmaya 

yetkilidir.  

Madde 9 - Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık iş programlarının 

gerçekleşmesi için iş talebinde bulunan bakanlıklar, resmi kurumlar talepleri ile ilgili 

masrafları aşağıdaki şekilde sağlanır:  

Genel bütçeli kurumların, programına dâhil iş taleplerinin gerektirdiği ödenek 

bütçe hazırlığı sırasında aidiyetine göre Milli Savunma Bakanlığı, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı bütçesinin ilgili tertiplerine aktarılır.  

Katma bütçeli kurum ve müesseselerin yaptıracakları işlere ait meblağ, bir 

taraftan genel bütçenin çeşitli gelir faslına irat; karşılığına da işi alan kurumun bağlı 

olduğu bütçenin sonunda açılacak özel tertiplere ödenek kaydetmeye ve yılsonunda 
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artakalan miktarları gelecek yıl bütçesinde açılacak özel tertiplere aktarmaya Maliye 

Bakanlığı yetkilidir.  

Kadro ve personel işleri :  

Madde 10 - Kurum başkanı ile kurumda görev alacak subay, astsubay ve 

erlerin atanması, mevcut kanun hükümlerine, dışardan alınacak diğer personelin 

atanması ise, ilgili mevzuat gereğince yapılır.  

Yönetmelik :  

Madde 11 - Bu kanunun uygulama esaslarını, bakanlıklar arası kurulun 

kuruluş ve işleyişini, gizlilik derecesi taşıyan bilgilerin yayın, dağıtım ve 

muhafazasını gösterir yönetmelik; yürürlük tarihini takip eden bir yıl içinde Bakanlar 

Kurulu kararı ile çıkartılır.  

Kurumun mal varlığı :  

Madde 12 - Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, kurumun ihtiyacı bulunan 

gayrimenkul, deniz araçları, cihazlar, aletler ve diğer malzemeyi kuruma temin 

etmekle yükümlüdür.  

Yürürlük :  

Madde 13 - Bu Kanun yayımını takip eden mali yılbaşından itibaren 

yürürlüğe girer.  

Yürütme :  

Madde 14 - Bu Kanunu Bakanlar Kurulu yürütür.  
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EK-III 

SEYİR VE HİDROGRAFİ HİZMETLERİ KANUNUN 

UYGULANMASINA DAİR YÖNETMELİK 

Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 28.5.1979, No: 7/17725 

Dayandığı Kanunun Tarihi  : 30.5.1973, No: 1738 

Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 18.7.1979, No: 16700 

Yayımlandığı Düsturun Tertibi : 5, Cildi: 18, S. 1353  

Amaç : 

Madde 1 - Bu Yönetmeliğin amacı Seyir ve Hidrografi Hizmetleri Yasasının 

uygulama esaslarını, "Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plân ve 

Koordinasyon Kurulu" nun kuruluş ve işleyiş yöntemini saptamaktır. 

Kapsam : 

Madde 2 - Bu Yönetmelik Deniz Kuvvetleri Komutanlığına, Seyir, 

Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı ile Yasanın 3 üncü maddesinde yazılı 

seyir, hidrografi ve oşinografi işleriyle ilgili bakanlıklarla bunlara bağlı veya özerk 

kamu tüzel kişilerini veya kuruluşlarını ve özel kurumlarla kişileri kapsar. 

Tanımlar : 

Madde 3 - Bu Yönetmeliğin uygulanmasında :  

a) KURUM deyimi; Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 

Başkanlığını, 
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b) KURUL deyimi; "Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Hizmetleri Plân ve 

Koordinasyon Kurulu" adıyla belirlenen ve Yasanın 8 inci maddesine göre oluşması 

gereken kurulu, 

c) SEYİR, HİDROGRAFİ VE OŞİNOGRAFİ İŞLERİ deyimi; Yasanın 

2 nci ve 3 üncü maddelerinde belirtilen tanımlar ve hizmetleri, 

ç) YASA deyimi; 30/5/1973 günlü ve 1738 sayılı "Seyir ve Hidrografi 

Hizmetleri Kanununu", 

belirler. 

Görev ve Sorumluluk : 

Madde 4 - Yasada ve Yönetmelikte öngörülen görev ve hizmetler DENİZ 

KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI, KURUM, KURUL ve ilgili bakanlık ve 

kuruluşlarca aşağıdaki belirtilen esaslar içinde yapılır. 

a) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

 (1) Bu Yönetmelikte belirlenen tarihlerde KURUL'un toplanması 

için, kurul üyelerine çağrı çıkarmak, 

 (2) Yasa'nın 9 uncu maddesiyle düzenlenen bütçe işlerinin 

yürütülmesini ve KURUM'dan programa dâhil iş isteğinde bulunan genel bütçeli 

kurumlarla gerekli işbirliğini sağlayarak yapılacak işe ait ödenek aktarmalarının 

zamanında yapılmasını sağlamak, 

 (3) KURUM'un kadro ve personel işlerini YASA'nın 10 uncu 

maddesinde öngörülen biçimde düzenlemek, 

 (4) KURUM'un gereksinimi olan taşınmaz mallarla deniz araçları, 

cihaz alet ve diğer malzemeyi temin etmek, 

 (5) KURUM'un yıllık genel iş plânını düzenlemek ve onaylamakla; 
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b) Kurum 

 (1) Askerî görev ve hizmetleri DENİZ KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞI'ndan verilecek emirler ve yürürlükteki mevzuat uyarınca yerine 

getirmek, 

 (2) YASA'nın 3/c maddesinde gösterilen koordinatörlük görevini 

KURUL'un kararlarına uygun olarak yapmak, 

 (3) YASA'nın 3/d ve e müddetlerine göre istenen hususlarda görüş 

bildirmek, bu maddenin D/5 fıkrası uyarınca yapılan başvuruları KURUL'da 

temsilcisi bulunan bakanlık ve kuruluşlarla koordine ederek yanıtlamak veya 

KURUL'un karar vermesini sağlamak üzere ilk toplantı gündemine koymak ve aynı 

maddenin D/6 fıkrası uyarınca da alınan bilgi, bulguları değerlendirip denizde mal ve 

can güvenliği yönünden denizcilere duyurular yapmak, harita düzeltmeleri ile gerekli 

görülen diğer önlemleri almak. 

 (4) Uluslararası kurum ve kuruluşların seyir, hidrografi ve 

oşinografi işlerine ilişkin kararlarının oluşumunda ve uygulanmasında, ayrıca 

uluslararası andlaşmaların uygulanmasında YASA'nın 3/g maddesine göre uygulama 

esaslarını saptamak, 

 (5) YASA'nın 4 üncü maddesiyle düzenlenen yayın işleri 

konusunda gerektiğinde Yönetmelik hükümlerinin uygulama esaslarını gösteren 

yönerge düzenlemek, 

 (6) YASA'nın 5 inci maddesinin uygulanmasında YASA'da adı 

geçenler dışında kalan, kurulmuş ya da kurulacak diğer kurumlarından da can ve mal 

güvenliğine ilişkin yayınlama isteminde bulunmak. 

 (7) Bu maddenin D/4 fıkrasına göre gönderilecek tüm verilerle 

sonuçlarını arşivlemek ve istenildiğinde ilgililere bilgi vermek, 
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 (8) YASA'nın uygulanmasıyla ilgili yönetmelikleri ve uygulamada 

beliren gereksinmelere göre değişiklik tekliflerini hazırlamakla; 

c) Kurul 

 (1) DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'nca yapılacak çağrı 

üzerine her yıl MAYIS veya HAZİRAN ayı içinde çağrıda belirlenen yerde 

toplanmak, 

 (2) YASA'da belirlenen, resmi ve özel kurum ve kişilerce yapılacak 

işlerin koordinasyonunu ulusal çıkarlara uygun olarak saptamak, 

 (3) YASA'nın kapsamına giren seyir, hidrografi ve oşinografi 

işleriyle ilgili özel kuruluş ve kişilere ulusal çıkarlara uygun görülen hususlarda öneri 

ve tavsiyelerde bulunmak, 

 (4) Seyir, hidrografi ve oşinografi işlerine ilişkin uluslararası 

çalışmalarda ülkemizin hangi kurum veya kuruluşlarca temsil edileceği konusunda 

tavsiyede bulunmak, 

 (5) Ulusal deniz sorunlarını ilgilendiren bir konunun görüşmeler 

sonunda ortaya çıkması ve istişari görüş bildirilmesi uygun görülmesi halinde 

KURUL görüşünü saptayıp ilgili makamlara intikal ettirmekle; 

ç) İlgili Bakanlık Kuruluş ve Kişiler 

 (1) KURUL Toplantılarına DENİZ KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞI'nca yapılan çağrı üzerine yetkili temsilcilerini yollamak, 

 (2) KURUL kararlarını yerine getirmek, 

 (3) YASA'nın ve bu Yönetmeliğin öngördüğü koordinasyonun 

sağlanabilmesi için; Seyir, hidrografi ve oşinografi işleriyle ilgili olarak yurt içinde 

ve yurt dışında yapılacak çalışmalardan KURUM'a önceden bilgi vermek, 
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 (4) Özel araçlarla yaptırılan hidrografik, oşinografik ve jeofiziksel 

araştırmalara ilişkin tüm verileri ve sonuçlarını KURUM'a göndermek, 

 (5) Ülke denizleri ve sularında, sahil hatları, derinlikler ve 

oşinografisinde değişikliğe neden olabilecek her türlü çalışmalara ilişkin proje ve 

plânların incelenip görüşü alınmak üzere KURUM'a başvurmak, 

 (6) Sahil hatlarında derinliklerde ve oşinografide değişikliği 

gerektiren tüm çalışmalara ilişkin plân ve projelerin birer nüshasını işe fiilen 

başlamadan en az 30 gün önce KURUM'a göndermekle; 

Görevli ve sorumludurlar. 

Kuruluş : 

Madde 5 - KURUL aşağıda yazılı makamların yetkili temsilcilerinden oluşur. 

a) İlgili Bakanlık ve Kuruluşlar : 

 (1) Devlet Bakanlıkları (Konuyla ilgili) 

 (2) Milli Savunma Bakanlığı 

 (3) Dışişleri Bakanlığı 

 (4) Bayındırlık Bakanlığı 

 (5) Ticaret Bakanlığı 

 (6) Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığı 

 (7) Ulaştırma Bakanlığı 

 (8) Gıda - Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı 

 (9) Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 
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 (10) İşletmeler Bakanlığı 

 (11) Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı 

 (12) İmar ve İskan Bakanlığı 

 (13) Yerel Yönetim Bakanlığı 

 (14) Deniz Kuvvetleri Komutanlığı 

 (15) Devlet Plânlama Teşkilâtı Müsteşarlığı 

 (16) Başbakanlık Çevre Örgütü 

 (17) Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu (TUBİTAK) 

 (18) İstanbul Üniversitesi 

 (19) İstanbul Teknik Üniversitesi 

 (20) Orta Doğu Teknik Üniversitesi 

 (21) Ege Üniversitesi 

 (22) Boğaziçi Üniversitesi 

 (23) Harita Genel Müdürlüğü 

 (24) Deniz Harp Okulu Komutanlığı 

 (25) Maden Tetkik ve Arama Enstitüsü (MTA) Genel Direktörlüğü 

 (26) Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (T.P.A.O.) Genel 

Müdürlüğü 

 (27) Devlet Su İşleri (D.S.İ.) Genel Müdürlüğü 
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 (28) Denizcilik Bankası Genel Müdürlüğü 

 (29) D.B. Deniz Nakliyat Genel Müdürlüğü 

 (30) İller Bankası Genel Müdürlüğü 

b) KURUL tarafından katılması gerekli görülen diğer kamu veya özel 

kurum temsilcileri. 

Başkan ve Başkanlık Divanı : 

Madde 6 - KURUL BAŞKANI Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi 

Başkanıdır. KURUL Toplantılarında Başkanlık görevi KURUM Başkanınca yapılır. 

Ancak DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'nca herhangi bir toplantı için daha 

yüksek rütbeli bir subay temsilci olarak görevlendirilirse başkanlık görevi geçici 

olarak bu subay tarafından yürütülür. Bu takdirde KURUM Başkanı, KURUL 

Başkanı Vekili sıfatını taşır ve oylamalara katılır. Başkanlık Divanı; Başkan, başkan 

yardımcısı ve iki yazmandan oluşur. Başkan yardımcısı ve yazmanlar KURUM 

Başkanınca, KURUL üyeleri arasından seçilir. Bu üyelerin temsil ettikleri kuruluş 

adına oy hakları saklıdır. 

Çalışma Biçimi : 

Madde 7 - KURUL'un belirlenen tarihte yapacağı olağan toplantının 

gündemi ve varsa açıklayıcı bilgiler Genel Sekreterlikce saptanarak toplantıdan en az 

bir ay önce KURUL üyelerine duyurulur. 

KURUL, DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'nca başka bir yerde 

toplanma çağrısı yapılmamışsa KURUM binasında toplanır. Toplantılarda 

uygulanacak yöntem ve gündemde değişiklik yapılması KURUL tarafından karara 

bağlanır. 

Olağanüstü Toplantı : 
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Madde 8 - DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI'nca gerekli görülerek 

ya da 5 inci maddenin (a) bendinde belirtilen bakanlık ve kuruluşlardan biri veya bir 

kaçı tarafından yapılan öneri uygun karşılanarak yapılacak çağrı üzerine KURUL 

olağanüstü toplanır. DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI tarafından olağanüstü 

toplantı çağrısında özel gündem ve varsa açıklayıcı bilgiler ile değişik bir yer 

öngörülmüşse toplantı yeri onbeş gün önceden ilgililere bildirilir. 

Oya Katılma : 

Madde 9 - KURUL kararları toplantıya katılan yetkili temsilcilerin salt 

çoğunluğuyla alınır. Şu kadar ki; 5 inci maddede yazılı bakanlık ve kuruluşların 

toplantılara birden fazla temsilciyle katılmaları halinde tek oy hakları vardır. 

Oyların eşitliği halinde Başkanın katıldığı görüş kabul edilmiş sayılır. 

Kararların Yerine Getirilmesi : 

Madde 10 - KURUL kararları Genel Sekreterlik ve KURUM Başkanlığınca 

yerine getirilir. 

Bakanlar Kurulunun onayına sunulacak kararlar DENİZ KUVVETLERİ 

KOMUTANLIĞI'nca Milli Savunma Bakanlığına intikal ettirilir. 

KURUM, Bakanlar Kurulunun onayından geçen yıllık programı 

aksatmayacak program dışı ve ivedi gereksinmeleri karşılamaya ve gerekli gördüğü 

işleri yapmaya yetkilidir. 

Genel Sekreterlik : 

Madde 11 - KURUL'un sekreterlik ve büro hizmetleri KURUM tarafından 

yürütülür. KURUM Başkanı tarafından seçilen, KURUM'da görevli bir subay Genel 

Sekreterlik görevi yapar, bu sıfatla YASA ve YÖNETMELİK kapsamına giren 

bakanlık, kuruluş ve kişilerle her çeşit yazışma yapabilir. 
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Genel Sekreterlik hizmet kadroları Genel Sekreterlikçe önerilir ve KURUM 

Başkanınca onaylanır. 

Bu kadrolarda görev alacak personel Genel Sekreterin istemi üzerine 

KURUM Başkanınca saptanır. 

Genel Sekreterin gerek göstermesi üzerine KURUM Başkanlığınca seyir, 

hidrografi ve oşinografi işlerinde uzman personel Genel Hükümler çerçevesinde 

sözleşme ile çalıştırılabilir. 

Giderler : 

Madde 12 - KURUL'un ve Genel Sekreterliğin çalışma toplantı ve yayın 

giderleri Milli Savunma Bakanlığınca DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI 

bütçesine tahsis edilecek ve her yıl miktarı yeniden saptanacak ödeneklerle 

karşılanır. Ancak yetkili temsilcilerin yolluk ve gündelikleri mensup oldukları daire 

veya kurumlarca usulüne göre ödenir. 

Üyelerin Bildirilmesi: 

Madde 13 - KURUL'a 5 inci madde gereğince yetkili temsilci göndermek 

zorunda olan bakanlık ve kuruluşlar, toplantıya katılacak temsilcilerin kimlik ve 

görev adreslerini toplantıdan önce Genel Sekreterliğe bildirirler. 

İstemeler : 

Madde 14 - KURUL'ca karara bağlanacak istemler, isteyen bakanlık, kuruluş 

ve kişilerin istediği işle ilgili teknik olanak ve özellikleri de belirtilerek, doğruca 

Genel Sekreterliğe yapılır. Bu istemler Genel Sekreterlikçe değerlendirilip KURUL 

gündemine alınır. 

Bütçe İşleri : 
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Madde 15 - Bakanlar Kurulunca onaylanan yıllık iş programının 

gerçekleşmesi için istemde bulunan bakanlık ve kuruluşların bu istemleriyle ilgili 

bütçe işleri YASA'nın 9 uncu maddesi esaslarına göre yapılır. 

KURUM'un döner sermayesinden yaptırılması gereken işler için 7356 sayılı 

Yasa ve bu Yasa gereğince çıkarılmış olan yönetmelik hükümleri uygulanır. 

Uyarma : 

Madde 16 - KURUL kararlarına uymayan, yerine getirmeyen ya da 

değiştirerek veya noksan yapanlar hakkında gerekli işlemlerin yapılması için 

KURUM Başkanlığınca ilgili bakanlık ve kuruluşlara bilgi verilir. 

Yönerge : 

Madde 17 - KURUM ve KURUL'un çalışma, yazışma, toplantı ve karar 

tutanaklarının arşivlenmesi, bilgi merkezinin çalışma yöntemi ve bu Yönetmeliğin 

uygulanması için gerekli görülen konuları kapsayacak yönergeler Genel 

Sekreterlikçe hazırlanıp KURUM Başkanının onayı ile yürürlüğe konulabilir. 

Yürürlük : 

Madde 18 - Bu Yönetmelik Resmi Gazete'de yayınlandığı tarihte yürürlüğe 

girer. 

Yürütme : 

Madde 19 - Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.
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EK-IV (Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndan temin edilmiştir.) 

TÜRK KARASULARI, İÇ SULARI ve TÜRKİYE 

CUMHURİYETİ'NİN 

YETKİSİ ALTINDAKİ DİĞER DENİZ ALANLARINDA 

YABANCILAR TARAFINDAN YAPILACAK DENİZ 

ARAŞTIRMALARININ 

TÂBİ OLACAĞI ESAS VE USULLER 

Amaç : 

Madde 1 

Bu Esaslar ve Usullerin amacı, Türk iç suları, karasuları ve Türkiye 

Cumhuriyeti'nin ulusal yetkisi altındaki diğer deniz alanları olan kıta sahanlığı ve 

münhasır ekonomik bölgesinde, devletler, uluslararası kuruluşlar, hükümet dışı 

örgütler veya bilimsel kuruluşlarca doğrudan yapılacak veya herhangi bir Türk 

şirketi veya kuruluşuna yaptırılacak veya Türk gerçek veya tüzel kişilerince 

yabancılara yaptırılacak olan arkeolojik amaçlı olmayan deniz araştırmalarının 

düzenlenmesidir. 

Kapsam : 

Madde 2 

Bu Esaslar ve Usuller, Türk iç suları, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır 

ekonomik bölgesinde, devletler veya uluslararası kuruluşlarca doğrudan yapılacak 

veya herhangi bir Türk şirketi veya kuruluşuna yaptırılacak veya Türk gerçek veya 

tüzel kişilerince yabancılara yaptırılacak olan arkeolojik amaçlı olmayan deniz 

araştırmalarına uygulanır. 
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Yetki : 

Madde 3 

Türk karasularında, iç sularında, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik 

bölgesinde araştırma yapılması, bununla ilgili her türlü düzenleme ve izin 

münhasıran Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkisi altındadır. Bu alanlarda deniz 

araştırmaları, ancak Türkiye Cumhuriyeti’nin açık izni ile ve belirleyeceği şartlar 

altında yapılabilir. 

Araştırma İçin İzin Talep Edilmesi : 

Madde 4 

Türk karasuları, iç suları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinde 

barışçıl ve tüm insanlığın yararına hizmet edecek nitelikte olmak kaydıyla, devletler, 

uluslararası kuruluşlar, hükümet dışı örgütler veya bilimsel kuruluşlar ile yabancı 

devlet veya kuruluşlara araştırma yaptırmak isteyen Türk gerçek veya tüzel kişileri 

araştırma yapmak üzere Türk Dışişleri Bakanlığından izin talebinde bulunmalıdır.  

Bu araştırma taleplerine uluslararası hukuk ve iç mevzuatımız çerçevesinde, 

özellikle yasak bölgeler (2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma 

Kanununun 35 inci maddesine dayanılarak çıkartılan ve 2001/2952 (Kültür 

Bakanlığı’nın düzeltmesi) sayılı Bakanlar Kurulu Kararları) ile sualtında  korunması 

gereken kültür ve tabiat varlıklarının bulunduğu bölgelere, trollere yada su ürünleri 

avcılığına ilişkin milli yasal düzenlemeler (1380 sayılı Su Ürünleri Yasası madde 24, 

Su Ürünleri Yönetmeliği, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığınca hazırlanan Su Ürünleri 

Sirküleri) ile getirilen kısıtlamalar saklı kalmak koşuluyla işbu Esas ve Usuller 

çerçevesinde izin verilebilir. 

Türkiye'nin iç suları, karasuları ve yetkisi altındaki diğer deniz alanlarında 

yapılacak araştırmalarda ilgili Türk kurum ve kuruluşlarının bilim adamları, 

araştırmacıları ve teknik personeli ile birlikte çalışılması esastır. 
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Araştırma yapmak için izin isteyen yabancı devletler, uluslararası kuruluşlar, 

hükümet dışı örgütler veya bilimsel kuruluşlar ile yabancı devlet veya kuruluşlara 

araştırma yaptırmak isteyen Türk gerçek veya tüzel kişilerinin bu Esaslar ve Usuller 

ekinde yer alan bilgi formunu doldurarak, araştırma başlangıç tarihinden en az 3 ay 

önceden diplomatik yoldan Dışişleri Bakanlığına müracaat etmeleri gerekmektedir. 

Talebi alan Dışişleri Bakanlığı müracaatı inceler, kendi görüşü ile birlikte 

konu ile ilgili Bakanlık ve Kuruluşlara yazı ile durumu bildirir. Dışişleri Bakanlığı, 

ilgili Bakanlık ve Kuruluşların görüşlerini aldıktan sonra müracaat sahiplerine 

sonucu bildirir. İlgili Bakanlık ve kuruluşlar, Genelkurmay Başkanlığı, Kültür 

Bakanlığı, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı, 

Çevre Bakanlığı (TPAO’nın önerisi) Başbakanlık Denizcilik Müsteşarlığı, 

Başbakanlık DPT Müsteşarlığı, Başbakanlık MİT Müsteşarlığı, Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı, Türkiye Bilimsel ve 

Teknik Araştırma Kurulu (TÜBİTAK), Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı ve 

BOTAŞ'tır. Ayrıca, yapılacak araştırma konusuna bağlı olarak, Dışişleri 

Bakanlığınca gerekli görülebilecek diğer kuruluşların görüşüne de başvurulabilir. 

Bu usule uymadan başka bir makama yapılan müracaatlar kabul edilmez. 

Araştırma projelerinde Türk kamu kuruluşlarının da yer alması ve bu tür 

araştırmaların milli menfaatlerimiz açısından behemal gerçekleştirilmesinin gerektiği 

durumlarda, araştırmayı yaptıracak veya söz konusu projede yer alacak Türk Kamu 

Kuruluşunun bu durumu belirten yazılı talebi üzerine 3 aylık bildirim süresi 

kısaltılabilir. 

Yetkili makam tarafından, ayrıca ihtiyaç duyulması halinde, ekli bilgi 

formunda yer alanlardan başka bilgiler de talep olunabilir. 

Araştırma projelerinin reddi  : 

Madde 5 

Türkiye Cumhuriyeti, 6326 sayılı Petrol Kanunu ve 11 Mayıs 1989 tarihli ve 
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89/14111 sayılı Bakanlar Kurulu Kararına uygun olarak çıkarılan Petrol Tüzüğü ve 4 

Nisan 1988 tarih ve 88/12839 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı hükümleri saklı kalmak 

koşuluyla, aşağıdaki hallerde, yetkisi altındaki deniz alanlarında yapılacak araştırma 

projelerine izin vermeme hakkını saklı tutar. 

a) Projenin ekolojik ortamı, doğal kaynakları, kültür ve tabiat varlıklarını 

olumsuz etkileyecek nitelikte olması durumunda, 

b) Projenin, su altındaki kablo, boru hattı ve diğer tesislere zarar 

verebilecek nitelikte olması durumunda, 

c) Projenin, kıta sahanlığında sondaj yapmayı, patlayıcı madde 

kullanılmasını veya deniz alanına zararlı maddelerin sokulmasını öngörmesi 

durumunda, 

ç) Projenin, Türkiye Cumhuriyeti'nin kendi haklarını kullanmasına engel 

teşkil edebilecek nitelikte suni ada ve tesislerin inşâsını ve bunlardan 

yararlanılmasını öngörmesi durumunda, 

d) Araştırma projesiyle ilgili olarak verilen bilgilerin doğru olmadığının 

tespit edilmesi veya araştırmayı talep eden devlet veya uluslararası kuruluşun daha 

önceki bir proje sırasında, Türkiye Cumhuriyeti'nin öngördüğü diğer şartlara aykırı 

davranması ve 7 nci maddede üstlendiği taahhütleri yerine getirmemesi durumunda, 

e) Başvuruyu yapan kuruluşun daha önce yükümlülüklerini yerine 

getirmediğinin tespiti, (Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın (SHOD) önerisi) 

f) İzin verilmesini engelleyecek başka hususların bulunması durumunda. 

6326 sayılı Petrol Kanunu kapsamında elde edilen haklar çerçevesinde, 

çevreye önemli zarar vermeyecek şekilde yürütüleceğine ve ülke çıkarlarımızı 

zedelemeyeceğine petrol arama ruhsatı verilmesi aşamasında karar verilen çalışmalar 

işbu belgede bahse konu deniz araştırmaları kapsamı dışında tutulacaktır. 

 



 167

Araştırma Projelerinde Değişiklik Yapılması : 

Madde 6 

Araştırma projeleri için izin talep edilmesi aşamasında, T.C. Dışişleri 

Bakanlığına ayrıntılı olarak bildirilen araştırma projesinin kapsamı aynı kalmak 

üzere, çalışma programında meydana gelebilecek muhtemel değişiklikler ilgili Türk 

makamlarına iletilmek üzere T.C. Dışişleri Bakanlığına derhal bildirilecektir. 

Araştırma projesinin bütünlüğünü bozacak, amacını, materyal ve metodunu 

değiştirecek boyuttaki bir proje değişikliği yapılması halinde, projenin yeni şekli ile 

uygulanabilmesi için işbu Esaslar ve Usuller çerçevesinde yeniden başvuru yapılması 

gerekir. 

İlgili Türk makamlarının onayı alınmadan araştırma projesinde değişiklik 

yapılamaz. 

Araştırma Talep Eden Devlet veya Uluslararası Kuruluşlarca Taahhüt 

Edilecek Hususlar : 

Madde 7 

Araştırma için izin talebinde bulunan devletler veya uluslararası kuruluşlar  

aşağıdaki şartları yerine getirmek durumundadır. 

a) Araştırma için izin talebinde bulunulduğunda veya araştırmanın 

herhangi bir safhasında, Türkiye Cumhuriyeti tarafından talep edilmesi durumunda, 

izin başvurusunda ayrıntılı olarak belirtilen araştırma programının uygunluğunun 

tespit edilmesi amacıyla Türk görevlilerin, yemek ve konaklama masrafları izin talep 

eden kuruluş tarafından karşılanmak üzere, gemide veya araştırma tesislerinde 

ikamet etmesinin ve çalışmalara katılmasının sağlanması, 

b) Araştırma ile ilgili sefer özet raporlarının araştırma seferinin 

tamamlanmasından itibaren en geç bir ay içerisinde, araştırma verilerinin ve 

sonuçlarının belirtildiği bir raporun ise araştırmanın sonuçlanmasından itibaren en 
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geç altı ay içinde Türkiye Cumhuriyeti Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Seyir, 

Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığına iletilmek ve Seyir Hidrografi ve 

Oşinografi Dairesi Başkanlığı eşgüdümünde ilgili kuruluşlarca değerlendirilmek 

üzere Dışişleri Bakanlığına verilmesi, 

c) Araştırma sırasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından talep edildiği 

takdirde, araştırma çerçevesi içindeki bütün örnekleri ve elde edilen verileri 

incelemek, varılan sonuçları ve elde edilen verileri değerlendirmek üzere, Türkiye 

Cumhuriyeti temsilcilerinin işbirliğinde bulunma taleplerinin olumlu karşılanması, 

ç) Araştırma projesinin, Türk Devletinin kendi yetki alanı içinde dolaylı 

veya dolaysız olarak yapmakta olduğu faaliyetlere müdahale etmeyecek ve zarar 

vermeyecek biçimde yürütülmesi, 

d) Araştırmanın, gerek icra safhasında gerekse tamamlanması 

sonrasında, deniz ulaşımı ile trafiği ve denizdeki canlı yaşamı etkilememesinin, o 

bölgede bulunan her türlü üretim ve sanayi tesisinin etkinliklerine herhangi bir zarar 

vermemesinin ve engel teşkil etmemesinin sağlanması, 

e) Araştırma faaliyetlerine bağlı olarak, denizde veya deniz yatağında, 

canlı veya cansız deniz kaynaklarına, kültür ve tabiat varlıklarına veya deniz 

çevresine verilebilecek zararların tazmini, 

f) Projenin su altındaki kablo, boru hattı ve diğer tesislere zarar 

vermeyecek biçimde yürütülmesi ve projenin yürütüm aşamasında herhangi bir 

şekilde su altındaki kablo, boru hattı ve diğer tesislere zarar verildiği taktirde 

zararların tazmini, (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Önerisi) 

g) Türk Dışişleri Bakanlığına araştırma çalışmalarının tarih ve saatlerinin 

kesin olarak bildirilmesi, 

ğ) Şayet taraflar arasında aksi kararlaştırılmamışsa, araştırma bitiminde, 

araştırma alanından her türlü malzeme, bilimsel teçhizat, araç-gereç ve demirleme 

malzemelerinin sökülüp götürülmesi, 
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h) Araştırma sırasında taşınır ve taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile 

karşılaşılması halinde en geç üç gün içinde Dışişleri Bakanlığına ve en yakın Mülki 

İdare Amirlerine veya Müze Müdürlüğüne bildirilmesi zorunludur. (2863 sayılı 

Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’nun 4 üncü maddesi)  Herhangi bir 

şekilde kültür ve tabiat varlığı görüldüğünde örnek almak için dahi, Kültür 

Bakanlığı’nın özel izni gerekmektedir. Bu durumda Kültür Bakanlığı’nca 

görevlendirilen Bakanlık temsilcisi için bu Esaslar ve Usullerin 7/a maddesi 

uygulanır.  

Çalışmaların Askıya Alınması, Değiştirilmesi veya Durdurulması : 

Madde 8 

a) Türkiye Cumhuriyeti araştırma izni vermiş olsa dahi, araştırma 

faaliyetlerini askıya almak veya önemli nedenler söz konusu olduğu takdirde 

araştırma programında değişiklikler yapılmasını talep etme hakkını saklı tutar. 

b) 6 ncı maddeye aykırı olarak çalışma programlarında meydana  

gelebilecek muhtemel değişikliklerin, ilgili Türk makamlarınca incelenebilmelerini 

teminen T.C. Dışişleri Bakanlığına bildirilerek değişiklik için izin alınmadan 

çalışmalara devam edildiğinin veya araştırma programının Türk yetkili makamları ile 

mutabakata varılan programdan farklı bir biçimde yürütüldüğünün veya bu programa 

uyulmadığının tespit edilmesi durumunda Türkiye Cumhuriyeti, söz konusu 

faaliyetleri askıya alabilir veya durdurabilir. 

c) Araştırma projesi ile ilgili olarak verilen bilgilerin doğru olmadığının 

tespit edilmesi, projenin amacı ve izin verilen hususlar dışına çıkılması, izin sırasında 

istenilen yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda çalışma durdurulur. 

ç) Çalışmaların durdurulması durumunda, o güne kadar yapılan 

araştırmalarla ilgili özet rapor ve sonuçlar Dışişleri Bakanlığı’na iletilecektir. 

(TPAO’nın önerisi) 
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İznin İptali : 

Madde 9 

Türkiye Cumhuriyeti, araştırma faaliyetinde bulunacak devletlerin veya 

bunların ilgili kuruluşların sorumluluklarını yerine getirmemesi durumunda araştırma 

iznini iptal edebilir. 

Yürürlük  : 

Madde 10 

Bu Esaslar ve Usuller  yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Denetim  : 

Madde 11 

Türk Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın araştırma gemilerini ve denize 

bırakılan cihazları inceleme ve denetleme hakkı saklıdır. (Deniz Kuvvetleri 

Komutanlığı’nın (SHOD) önerisi) 

Yürütme  : 

Madde 12 

Bu Esaslar ve Usulleri Dışişleri Bakanlığı yürütür. 
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EK-V 

DENİZ BİLİMSEL ARAŞTIRMASI PROJE DOKÜMANI 

 

I. Projenin Adı : 

II. Projeyi Öneren Kuruluş  : 

a.Adı: 

b.Adresi: 

c.Telefon: 

ç.Faks: 

d. E-mail: 

III. Projeyi Destekleyen Kuruluşlar :  

a.Adı: 

b.Adresi: 

c.Telefon:  

ç.Faks: 

d. E-mail: 

e Projedeki Statüsü: 

IV. Uygulayıcı Kuruluş veya Firma : 

a.Adı: 
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b.Adresi: 

c.Telefon: 

ç.Faks: 

d. E-mail: 

V. Proje Sorumlusu : 

a.Adı: 

b.Adresi: 

c.Telefon:  

ç.Faks : 

d. E-mail: 

e. Özgeçmişi: 

VI. Projenin Kısa Tanıtımı : 

a. Literatür Özeti: 

b. Çalışma takvimi: 

c. Bütçe: 

VII. Projenin Kısa ve Uzun Vadeli Amaçları : 

a. Kısa Vadeli Amacı: 

b. Uzun Vadeli Amacı: 
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VIII. Projenin Ekonomik Analizi : 

IX. Projede Kullanılacak : 

a. Geminin Adı: 

b. Geminin Tonajı: 

c. Geminin Sınıfı, bağlı bulunduğu klas kuruluşu ve bulundurmak zorunda olduğu 

belgeler: 

(Denizcilik Müsteşarlığı Önerisi) 

ç. Geminin Bağlı Olduğu Kuruluşun İsim ve Adresi: 

d. Gemi Mürettebatının Sayısı: 

e. Gemi Mürettebatının İsim, Uyruk ve Görevleri ile yeterlilik belgeleri: 

(Denizcilik Müsteşarlığı Önerisi) 

f. Gemide Bulunan Cihazların İsimleri: 

g. Gemide Kullanılan Bilimsel Araç-Gerecin İsim ve Tanımları: 

X. Projenin Kapsamı : 

a. Projenin süresi: 

b. Projenin başlama tarihi:  

c. Projede kullanılacak geminin araştırma bölgesine varış ve ayrılış tarihi:  

ç. Araştırma yapılacak alanın coğrafî koordinatları (*): 

d. Araştırma istasyon mevkileri (*): 
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e. Örnek alınacak sahaların coğrafî koordinatları (*): 

f. Örnek alınacak materyalin ne şekilde değerlendirileceği: 

g. Araştırma alanı içinde demirleme mevkiinin coğrafî koordinatları (*): 

h. Araştırma teçhizatının kurulacağı ve söküleceği tarihler:  

ı. Geminin uğraması öngörülen Türk limanlarının isimleri ve uğrama tarihleri: 

i. Sismik araştırma yapılacaksa kullanılacak enerji türünün gücü ve özelliği: 

j. Patlayıcı kullanılacaksa türü, miktarı, infilakın öngörüldüğü tarih ve infilak 

sahasının kesin coğrafî koordinatları:  

k. Sondaj yapılacaksa program ve tanımı:  

l. Atıkların bertaraf edilmesinde izlenecek yöntemler : 

(T.P.A.O.’nın önerisi) 

m. Çevrenin korunmasına yönelik olarak yürütülecek faaliyetler : 

(T.P.A.O.’nın önerisi) 

(*) Mevki ve koordinatların ayrıca büyük ölçekli bir harita üzerinde gösterilmeleri de 

gerekmektedir. 

XI. Projede Görev Alacak Bilim Adamlarının : 

a.Adı: 

b.Adresi: 

c.Telefon:  

ç.Faks: 
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d. E-mail: 

e. Özgeçmişi: 

XII. (Bu bölüm Proje Sorumlusu tarafından imzalanacaktır.) 

Türkiye Cumhuriyeti’nin yetkisi altındaki deniz alanlarında yapılacak deniz 

araştırmasının özet raporlarını, seferin tamamlanmasından itibaren en geç bir ay 

içinde, araştırma verilerinin ve sonuçlarının belirtildiği bir raporu ise araştırmanın 

sonuçlanmasından itibaren en geç altı ay içinde Türk Dışişleri Bakanlığı’na 

iletileceğini ve araştırma sırasında taşınır veya taşınmaz kültür ve tabiat varlığı ile 

karşılaşılması halinde ilgili Türk makamlarına en geç üç gün içinde süratle bilgi 

verileceğini taahhüt ederim. (Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı önerileri) 

 

 

 

(İmza) 
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EK VI 

TÜRKİYE İLE YUNANİSTAN ARASINDAKİ 1976 TARİHLİ 

BERN MUTABAKATI  

(Deniz Kuvvetleri K.lığı, Gemi Komutanının Deniz Hukuku El Kitabı 

Ek 1, Yayınlanmamış Taslak, Ankara) 

(TÜRKİYE VE YUNANİSTAN ARASINDAKİ KITA 

SAHANLIĞININ SINIRLANDIRILMASINDA İZLENECEK 

USULE İLİŞKİN ZABIT)  

a. İki taraf arasındaki Kıta Sahanlığı sınırlandırılmasının karşılıklı rızaya 

dayanarak bir anlaşmaya ulaşması amacıyla müzakerelerin samimi, esasa inen ve 

iyi niyetle yürütülmesi hususunda anlaşmışlardır. 

b. Her iki taraf, bu konudaki müzakerelerin niteliği gereğince, kesinlikle 

GİZLİ olması konusunda anlaşmışlardır. 

c. Taraflar Kıta Sahanlığı’nın sınırlandırılmasına ilişkin karşılıklı 

tutumlarını saklı tutarlar. 

ç. Her iki taraf, bu belgenin hükümleriyle taraflardan biri veya diğeri 

tarafından müzakereler süresince yapılacak önerileri hiçbir koşul altında 

müzakerelerin kapsamı dışında kullanmamayı üstlenirler. 

d. Aksine ortaklaşa kararlaştırılmadıkça, her iki taraf müzakerelerin 

konusu hakkında beyanda bulunmamak ve basına haber sızdırmamak hususunda 

anlaşmışlardır. 

e. Her iki taraf, müzakereleri güçleştirebilecek Ege Denizi  

Kıta Sahanlığı’na ilişkin her türlü girişim ve eylemden kaçınmayı üstlenirler. 
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f.  Her iki taraf, ikili ilişkiler konusunda birbirini kötüleyici her türlü 

girişim ve eylemde bulunmaktan kaçınmayı üstlenirler. 

g. İki ülke arasındaki kıta sahanlığının sınırlandırılmasında 

kullanılabilecek bazı pratik ilke ve kıstasları ortaya çıkarmak üzere, taraflar, 

devletlerin bu alandaki uygulamaları ile uluslararası kuralları incelemek 

hususunda anlaşmışlardır. 

h. Bu amaçla, ulusal temsilcilerden oluşan bir Karma Komisyon 

kurulacaktır. 

ı.  Her iki taraf, aralarında danıştıktan sonra, müzakerelerinde tedrici bir 

tempo kullanmayı kabul ederler. 

11 Kasım 1976 tarihinde, BERN’de Fransızca iki örnek olarak düzenlenmiştir. 

 

JEAN TZOUNIS     ALİ SUAT BİLGE 

YUNANİSTAN HEYETİ BAŞKANI  TÜRK HEYETİ BAŞKANI 
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BERN AGREEMENT 

(International Legal Metarials, I.L.M., Vol.XVI, Number 1, 

January 1977, p.13) 

BETWEEN TURKEY AND GREECE (11 NOVEMBER, 1976) 

(Türkiye ile Yunanistan Arasındaki 1976 Tarihli Bern Mutabakatı’nın 

İngilizce Metnidir.) 

 

a. The two parties agree that the negotiations shall be frank, 

thoroughgoing and pursued in good faith, with a view to reaching an agreement 

based on their mutual consent with regard to the delimitation of the continental 

shelf as between themselves. 

b. The two parties agree that these negotiations shall by their very nature 

be strictly confidential. 

c. The two parties reserve their respective positions with regard to the 

delimitation of the continental shelf. 

d. The two parties undertake not in any circumstances to make use of the 

provisions of these document, or such proposals as may be made by either side 

during these negotiations, outside the context of the negotiations themselves. 

e. The two parties agree that there shall be not statements or leaks to the 

press on the contents of the negotiations, unless they decide otherwise by common 

accord. 

f.  The two parties undertake to refrain from any initiative or act 

concerning the Aegean continental shelf that might trouble the negotiations. 
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g. The two parties each undertake, so far as their bilateral 

relations are concerned, to refrain from any initiative or act likely to throw 

discredit on the other. 

h. The two parties have agreed to study the practice of States and the 

international rules on the subject, with a view to eliciting such principles and 

practical criteria as might be of use in the case of the delimitation of the 

continental shelf between the two countries. 

To that end, a mixed commission will be set up to be composed of national 

representatives. 

The two parties agree to adopt a gradual rhythm in the negotiating process to 

be followed, after mutual consultation. 

Done in Bern, in two copies, in the French language,  

11 November 1976. 

 

JEAN TZOUNIS     ALİ SUAT BİLGE 

HEAD OF HELLENIC    HEAD OF THE TURKISH 

DELEGIATION     DELEGIATION 



 180

EK VII 

1996 – 2007 YILLARI ARASINDA DENİZLERİMİZDE/CEVRE 
DENİZLERDE YABANCI GEMİLER TARAFINDAN İCRA 

EDİLEN ARAŞTIRMALAR 
GEMİ ADI BAYRAĞI 

ÇALIŞMA 
TARİHLERİ 

ÇALIŞMA 
BÖLGESİ 

ÇALIŞMANIN 
AMACI 

DIORIT UKRAYNA 
31 OCA. - 31 
TEM.1997 

 KARADENİZ 
SONDAJ 
FAALİYETLERİ 

FRESNEL FRANSA 12 - 20 NİSAN 1997 
MARMARİS 
KIYILARI 

DENİZALTI 
KABLO PROJESİ 

AKVANAUT 
RUSYA 
FED. 

30 MART - 25 
ARALIK 1998 

KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

GELENDJİK 
RUSYA 
FED. 

25 HAZ. - 30 AĞU. 
1998 

KARADENİZ 
MAVİ AKIM 
PROJESİ 

MV SEA 
PROFILER 

PANAMA EYL. - EKM. 1998 
K.EREĞLİ / 
LİMANKÖY 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

PROF.VODYANİ
TSKY 

UKRAYNA 09 - 23 EYL.1998 KARADENİZ 

KDZ. DENİZ 
ÇEVRESİ 
DEĞERLENDİRME
Sİ 

METEOR ALMANYA 
23 OCA. - 13 ŞUB. 
1999 

MARMARA 
DENİZİ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

METEOR ALMANYA 
10 NİS. - 16 MAY. 
1999 

AKDENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

GELENDJİK 
RUSYA 
FED. 

15 EKİM - 31 
ARALIK 1999 

KARADENİZ 
MAVİ AKIM 
PROJESİ 

AKVANAUT 
RUSYA 
FED. 

05 EYL. - 25 EKİ. 
2000 

KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

SUROIT FRANSA 
11 EYLÜL - 04 
EKİM 2000 

MARMARA 
DENİZİ 

MARMARA 
DENİZİNİN 
TEKTONİK YAPISI 

PROF.VODYANİ
TSKY 

UKRAYNA 
21EYL.-
11EKM.2000 

DOĞU 
KARADENİZ 

KDZ  DENİZ 
ÇEVRESİ 
DEĞERLENDİRME
Sİ 

ODİN 
FINDER/URANI
A 

FRANSA 
27 EKİM - 04 
KASIM 2000 

MARMARA 
DENİZİ 

DENİZALTI 
KABLO PROJESİ 

ALEKSEY 
MARYSHEV 

RUSYA 
FED. 

14 ARA.2000 - 
01ŞUB.2001 

DOĞU 
AKDENİZ 

TÜRKİYE - MISIR 
DOĞALGAZ BORU 
HATTI PROJESİ 

EDT ARES 
GÜRCİSTA
N 

14 ARA.2000 - 
01ŞUB.2001 

DOĞU 
AKDENİZ 

TÜRKİYE - MISIR 
DOĞALGAZ BORU 
HATTI PROJESİ 

JEAN CHARCOT PANAMA 
20 ARA.2000 15 
ŞUB.2001 

ANTALYA / 
AKDENİZ 

FİB.OP.KABLO 
DÖŞEMESİ 

SENTİNEL  İTALYA 13-24 MART 2001 
AMBARLI - 
PENDİK 

DOĞALGAZ BORU 
HATTI KONTROL 
ÇALIŞMASI 

KNORR ABD 
20 MAY - 13 HAZ 
2001 

KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 
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PROF.LOGACHE
V 

RUSYA 
FED. 

08 - 10 AĞU. 2001 EGE DENİZİ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 
 

NADIR FRANSA 
10 AGU - 08 EYL 
2001 

MARMARA 
DENİZİ 

DEPREMSELLİK 
ARAŞTIRMALARI 

LE MARION 
DUFRENSE 

FRANSA 16-20 AGU 2001 
MARMARA 
DENİZİ 

DEPREMSELLİK 
ARAŞTIRMALARI 

METEOR ALMANYA 
EKİ., KAS., ARA. 
2001 

D.AKDENİZ, 
MARMARA, 
K.DENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

METEOR ALMANYA 
13-28ARA-02OCA-
01ŞUB2002 

KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

R / V METEOR ALMANYA 
02 OCA. - 27 
MAR.2002 

KARADENİZ 
- AKDENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

ODIN FINDER İTALYA 
10 OCA - 30 NİS 
2002 

MARMARA 
DENİZİ 

FİBER OPTİK 
KABLO İÇİN 
SUALTI-KIYI 
ÖTESİ SÖRV. 

MARE OCEANO İTALYA MART 2002. 
MARMARA 
DENİZİ 

FİBER OPTİK 
KABLO İÇİN 
SUALTI-KIYI 
ÖTESİ SÖRV. 

GEOLOG 
DIMITRY 
NALIVKIN 

RUSYA 
FED. 

NİSAN - TEMMUZ 
2002 

KARADENİZ 
PETROL VE 
DOĞALGAZ 
ARAŞTIRMALARI 

MV GUARD 
BALTIC LJC 

NORVEÇ 
NİSAN - TEMMUZ 
2002 

KARADENİZ 
PETROL VE 
DOĞALGAZ 
ARAŞTIRMALARI 

SUROIT FRANSA 
09 AĞU. - 09 EYL. 
2002 

İST. BOĞ -
KARADENİZ 
ÇIKIŞI 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

SUROIT FRANSA 10 -14 AĞU. 2002 
İST. BOĞ -
KARADENİZ 
ÇIKIŞI 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

ATALANTE FRANSA 
18 EYL - 18 EKM 
2002 

MARMARA 
DENİZİ 

DEPREMSELLİK 
ARAŞTIRMALARI 

TELIRI İTALYA 
13 ARA.2002 - 22 
ARA. 2002 

RUMELİ 
KAVAĞI / 
İSTANBUL 

FİB.OP.KABLO 
ARIZA GİDERME 

KNORR ABD 
03 MART - 12 
NİSAN 2003 

BATI 
KARADENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

KNORR ABD 
15 NİS - 15 MAY 
2003 

BATI 
KARADENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

AEGAEO 
YUNANİST
AN 

12-24 MAY. 2003 
DOĞU 
AKDENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

AQUARIUS 
HOLLAND
A 

HAZİRAN -EKİM 
2003 

KARADENİZ 

PETROL VE 
DOĞAL GAZ 
POTANSİYELİNİN 
ARAŞ. 

M/V RAMFORD 
CHALLENGER 

NORVEÇ 
HAZİRAN - EKİM 
2003 

KARADENİZ 

PETROL VE 
DOĞAL GAZ 
POTANSİYELİNİN 
ARAŞ. 

DISCOVERER 
BAHAMAL
AR 

14 HAZ - 01 TEM 
2003 

KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 
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KNORR ABD 15 - 31 TEM.2003 KARADENİZ 
BATIK 
ARAŞTIRMASI 

AKADEMİK 
BULGARİS
TAN 

EYLÜL - EKİM 
2003 

KARADENİZ 
PETROL SONDAJ 
FAALİYETLERİ 

DP EDDA FONN NORVEÇ 
22 ARA.2003 - 01 
OCA. 2004 

KARADENİZ   

NORMAND  
TONJER 

NORVEÇ 
22 ARA.2003 - 03 
OCA. 2004 

KARADENİZ 
MAVİ AKIM 
PROJESİ 

TELIRI İTALYA 
19 ŞUB. - 08 MAR. 
2004 

RUMELİ 
KAVAĞI / 
İSTANBUL 

FİB.OP.KABLO 
ARIZA GİDERME 

CS PERTINACIA İTALYA 
01 ARA. 2003 - 31 
MAR. 2004 

MARMARA 
DENİZİ 

İST.-CATANİA 
FİBER OPTİK 
KABLO SERİM 
ÇALIŞMASI 

MARION 
DUFRENSE 

FRANSA 04 - 24 MAYIS 2004 KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

M/V WESTERN 
SHORE 

PANAMA 
HAZİRAN - 
AĞUSTOS 2004 

BATI 
KARADENİZ 

AYAZLI-1 ARAMA 
KUYUSU 
ETÜTLERİ 

GEOLOG 
DIMITRY 
NALIVKIN 

RUSYA 
FED. 

HAZİRAN - KASIM 
2004  

KARADENİZ 
PETROL ARAMA 
AMAÇLI BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

SRV BAVENIT 
RUSYA 
FED. 

29 AĞU. - 08 EYL. 
2004 

MARMARA 
DENİZİ 

MAVİ AKIM 
PROJESİ 

POSEIDON ALMANYA 
24 EKİ - 3 KASIM 
2004 

KARADENİZ   

GECO TOPAZ PANAMA 
EKİM - ARALIK 
2004  

BATI 
KARADENİZ 

3 BOYUTLU 
SİSMİK VERİ 
KAYIT 

HERKÜLES ABD 
01 OCA. - 31 ARA. 
2005 

EGE DENİZİ 
ARKEOLOJİK 
ARAŞTIRMA 

ISKATEL UKRAYNA 1-25 ŞUBAT 2005 KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

ENDEAVOR ABD 
27 MART - 5 NİSAN 
2005 

KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

ORION ROMANYA 
NİSAN 2005 - 
NİSAN 2006 

BATI 
KARADENİZ 

DENİZ SONDAJ 
ÇALIŞMALARI 

FRESNEL ABD 
01 HAZ.2005 - 01 
HAZ.2006 

DOĞU 
KARADENİZ 

PETROL SONDAJ 
FAALİYETLERİ 

PROF.LOGACHE
V 

RUSYA 
FED. 

06 HAZ. - 10 AĞU. 
2005 

KARADENİZ 
VE EGE 
DENİZİ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

GSF EXPLORER ABD 
HAZ. 2005 - HAZ. 
2006 

KARADENİZ 
PETROL SONDAJI 
FAALİYETLERİ 

MV NORTH 
PRINCE & 
HIGHLAND 
MONARC 

--- 
HAZ. 2005 - HAZ. 
2006 

KARADENİZ 

GSF EXPLORER 
PLATFORMUNA 
DESTEK 
SAĞLAMAK 

M/C C-ORION VANUATU 
TEM. 2005 - ŞUB. 
2006 

KARADENİZ, 
AKDENİZ 

  

LEITISTEINUR BELİZE 
TEMMUZ-
AĞUSTOS 2005  

KARADENİZ 
- AKDENİZ 

SİSMİK 
ÇALIŞMALAR 

MEDITERRANE
AN EXPLORER 

İSRAİL 19 - 29 TEM. 2005 
MARMARA -
KARADENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 
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URANIA İTALYA 
28 AĞU. - 08 EYL. 
2005 

AKDENİZ 
DAST PROJESİ 
KAPSAMINDA 
 

MASTER İTALYA AĞUSTOS 2005 KARADENİZ 
SUALTI 
İNCELEME 
ÇALIŞMALARI 

PARSHIN  UKRAYNA 01 - 30 EYL.2005 KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

URANIA İTALYA 
09 EYLÜL -05 
EKİ.2005 

MARMARA 
DENİZİ 

AKTİF FAYLAR VE 
TARİHİ 
DEPREMLER 

R/V PERSIN UKRAYNA 01 - 30 EYL. 2005 KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

M/V VEGA  ROMANYA 
ARA. 2005 - ARA. 
2006 

KARADENİZ 
PETROL SONDAJ 
FAALİYETLERİ 

NORMAND  
TONJER 

NORVEÇ OCAK - MART 2006 KARADENİZ 
MAVİ AKIM 
PROJESİ 

METEOR ALMANYA 
16 MART - 23 
NİSAN 2006 

KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

ORION ROMANYA 10 NİSAN 2006 KARADENİZ 
DENİZ SONDAJ 
ÇALIŞMALARI 

KANTA 
PLATFORMU 

HİNDİSTA
N 

MAYIS 2006 - 
MAYIS 2007 

BATI 
KARADENİZ 

TOREADOR 
TURKEY LTD.Ş. 
İLE TPAO BATI 
KARADENİZ'DE 
PETROL VE GAZ 
ARAMA 
KUYULARINDA 
PLATFORM 
KURMA 

GARCİA DEL 
CID 

İSPANYA 
30 MAYIS - 21 
HAZİRAN 2006 

EGE DENİZİ, 
KARADENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

ODIN FINDER NORVEÇ 
15 - 25 AĞUSTOS 
2006 

AKDENİZ 
JEOTEK.ARŞ.(ANA
MUR-K.K.T.C.SU 
GÖTÜRME PRJ.) 

URANIA İTALYA 08 - 26 EYLÜL 2006 AKDENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

METEOR ALMANYA 
21 EKİM - 23 
KASIM 2006 

AKDENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 
(ÇALIŞMA 
METEOR 
GEMİSİNİN M70/2 
NO'LU 
ÇALIŞMASIDIR) 

R / V  GEO 
ARCTIC  

RUSYA 
FED. 

KASIM 2006 KARADENİZ 
DENİZ SİSMİK 
ETÜDÜ 

M/V 
LEITISTEINUR 

BELİZE KASIM 2006 KARADENİZ 
DENİZ SİSMİK 
ETÜDÜ  

METEOR ALMANYA 
26 KASIM - 08 
ARALIK 2006 

AKDENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 
(ÇALIŞMA 
METEOR 
GEMİSİNİN M70/3 
NO'LU 
ÇALIŞMASIDIR) 
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M/V PROMETEU ROMANYA 
2006 YILI 
BOYUNCA 

KARADENİZ 
DOĞALGAZ 
SONDAJ 

M/V WESTERN 
PRIDE 

PANAMA 
2006 YILI 
BOYUNCA 

KARADENİZ 
ÜÇ BOYUTLU 
SİSMİK ÖLÇÜM 

ATWOOD 
SOUTHERN 
CROSS 

AVUSTRA
LYA 

2006 YILI 
BOYUNCA 

KARADENİZ 
DOĞALGAZ 
SONDAJ 

REGGINA B.A.E. 
2006 YILI 
BOYUNCA 

KARADENİZ 
DOĞALGAZ BORU 
DÖŞEME 

M/V METEOR  ALMANYA 
12 - 13 ARALIK 
2006 

AKDENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 
(ÇALIŞMA 
METEOR 
GEMİSİNİN M70/3 
NO'LU 
ÇALIŞMASIDIR) 

M/V METEOR  ALMANYA 
13 - 23 ARALIK 
2006 

AKDENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 
(ÇALIŞMA 
METEOR 
GEMİSİNİN M70/3 
NO'LU 
ÇALIŞMASIDIR) 

R/V ODIN 
FINDER 

NORVEÇ 
17 - 30 ARALIK 
2006 

AKDENİZ 
SUALTI 
ARAŞTIRMALARI 

CERTAMEN 
İTALYA 

1 ŞUBAT- 31 EKİM 
2007 

MARMARA 
TELEKOMİNİKAS
YON KABLOSU 
DÖŞEME  

R/V ODIN 
FINDER 

NORVEÇ 
1 ŞUBAT- 31 EKİM 
2007 

MARMARA 
TELEKOMİNİKAS
YON KABLOSU 
DÖŞEME  

TELİRİ 
İTALYA 

1 ŞUBAT- 31 EKİM 
2007 

MARMARA 
TELEKOMİNİKAS
YON KABLOSU 
DÖŞEME  

L'ATALANTE 
FRANSA 

5 MAYIS- 17 
HAZİRAN 2007 

MARMARA 
DEPREMSELLİK 
ÇALIŞMASI 

WESTERN 
SHORE/PEHLİV
AN II 

PANAMA/
TÜRK 

Şub.07 KARADENİZ 

PETROL 
ARAŞTIRMASI ÖN 
HAZIRLIK 
ÇALIŞMASI 

URANIA 
İTALYA 

20 NİSAN-10 
MAYIS 2007 

DOĞU 
AKDENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

NORMAND  
TONJER 

NORVEÇ 
15 ŞUBAT- 16 
MART  2007 

KARADENİZ 

MAVİ AKIM 
PROJESİ TÜRKİYE 
RUSYA BORU 
HATTI KONTROLÜ 

METEOR 

ALMANYA 

16 MART - 23 
NİSAN 2007 (M72/3 
VE M72/5 NOLU 
ÇALIŞMALAR 

KARADENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMA 

AEGEO 
YUNAN 

26 MART-4NİSAN 
2007 

EGE DENİZİ 
 

(Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndan elde edilen raporlardan 

derlenmiştir.) 
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EK VIII 

1996–2007 YILLARI ARASINDA DENİZLERİMİZDE/CEVRE 
DENİZLERDE İCRA EDİLEN ULUSAL GEMİ ARAŞTIRMA 

FAALİYETLERİ 
S.N. GEMİ ADI 

ÇALIŞMA 
TARİHLERİ 

ÇALIŞMA 
BÖLGESİ 

ÇALIŞMANIN 
AMACI 

1 R/V BİLİM 
23 ŞUB. - 15 MAR. 
1996 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

2 
R/V K.PİRİ 
REİS 

10-20 MAR. 1996 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

3 
R/V K.PİRİ 
REİS 

20 MAR. - 05 NİS 
1996 

EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

4 
MTA SİSMİK - 
1 

01 NİS. - 26 MAY. 
1996 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

JEOFİZİK 
ÇALIŞMALAR 

5 
R/V K.PİRİ 
REİS 

06 - 28 NİS. 1996 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

6 
MTA SİSMİK - 
1 

04 HAZ. - 25 TEM. 
1996 

EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

JEOFİZİK 
ÇALIŞMALAR 

7 
R/V K.PİRİ 
REİS 

13 - 28 HAZ. 1996 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

8 R/V BİLİM 
25 HAZ. - 20 TEM. 
1996 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

9 YUNUS - 1 20 - 29 AĞU. 1996 EGE DENİZİ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

10 YUNUS - 1 01 - 06 EYL. 1996 
MARMARA 
DENİZİ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

11 R/V BİLİM 01 - 25 EYL. 1996 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

12 
R/V K.PİRİ 
REİS 

06 - 20 EKİ. 1996 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

13 
R/V K.PİRİ 
REİS 

20 - 31 EKİ. 1996 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

14 
R/V K.PİRİ 
REİS 

01 - 27 KAS. 1996 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

15 
R/V K.PİRİ 
REİS 

08 - 22 ARA. 1996 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

16 R/V BİLİM 
24 ŞUB. - 24 MAR. 
1997 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

 
OŞİNOGRAFİK 
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17 
R/V K.PİRİ 
REİS 

01 - 20 NİS. 1997 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

18 
R/V K.PİRİ 
REİS 

01 - 25 MAY. 1997 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

19 R/V BİLİM 
10 HAZ. - 20 TEM. 
1997 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

20 YUNUS-I-II TEM. 1997 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

21 
R/V K.PİRİ 
REİS 

01 - 25 TEM. 1997 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

22 
MTA SİSMİK - 
1 

15 TEM. - 15 AGU. 
1997 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

23 YUNUS-I-II AGU. 1997 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

24 R/V BİLİM 01 - 25 EYL. 1997 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

25 
MTA SİSMİK - 
1 

15 EYL. - 20 EKİ. 
1997 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

JEOFİZİK 
ÇALIŞMALAR 

26 
R/V K.PİRİ 
REİS 

01 - 24 EKİ. 1997 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

27 R/V BİLİM 
OCAK - ARALIK 
1998 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

28 R/V BİLİM 23 - 28 ŞUB. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

29 R/V BİLİM 04 - 25 MAR. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

30 R/V BİLİM 01 - 23 NİS. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

31 
R/V K.PİRİ 
REİS 

07 - 30 NİS. 1998 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

32 
R/V K.PİRİ 
REİS 

08 - 30 MAY. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

33 YUNUS-I 01 - 31 HAZ. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

34 
R/V K.PİRİ 
REİS 

03 - 18 HAZ. 1998 
KUZEY EGE 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

 
 
SİSMİK 
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35 R/V BİLİM 23 - 28 HAZ. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

36 
R/V K.PİRİ 
REİS 

12 HAZ. - 04 AGU. 
1998 

EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

37 R/V BİLİM 07 - 24 EYL. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

38 
R/V K.PİRİ 
REİS 

08 - 30 EYL. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

39 
MTA SİSMİK - 
1 

01 - 31 EKİ. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

JEOFİZİK 
ARAŞTIRMALAR 

40 
R/V K.PİRİ 
REİS 

12 EKİ. - 06 KAS. 
1998 

EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

41 R/V BİLİM 10 - 15 ARA. 1998 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

42 R/V YUNUS 
OCAK - ARALIK 
1999  

EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

43 R/V BİLİM 
OCAK - ARALIK 
1999 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

44 R/V BİLİM 20 - 30 OCA. 1999 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

45 R/V BİLİM 04 - 25 MAR. 1999 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

46 
R/V K.PİRİ 
REİS 

25 MAR. - 15 NİS. 
1999 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

47 R/V YUNUS 
25 NİS. - 15 KAS. 
1999 

EGE - D. AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

48 
R/V K.PİRİ 
REİS 

05 - 28 MAY. 1999 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

SİSMİK 

49 R/V YUNUS 
15 HAZ. - 15 TEM. 
1999 

EGE - D. AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

50 R/V BİLİM 06 -20 TEM.1999 AKDENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

51 
R/V K.PİRİ 
REİS 

25 AGU. - 10 EYL. 
1999 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

52 
MTA SİSMİK - 
1 

EYL. 1999 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

JEOLOJİK 

53 R/V BİLİM 03 - 07 EYL. 1999 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 
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54 R/V BİLİM 07 - 24 EYL. 1999 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

55 
R/V K.PİRİ 
REİS 

17 - 27 EYL. 1999 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

56 R/V BİLİM 
25 EKİ. - 10 KAS. 
1999 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

57 R/V BİLİM 04 -06 KAS 1999 
MARMARA 
DENİZİ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

58 
R/V K.PİRİ 
REİS 

15 OCA. - 05 ŞUB. 
2000 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

59 R/V BİLİM 
23-28 ŞUB.-14 
MAY.-01 HAZ. 2000 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

BİOJEOKİMYASAL 

60 R/V BİLİM 01 - 31 MAR. 2000 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

61 
R/V K.PİRİ 
REİS 

03 - 23 NİS. 2000 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

62 R/V BİLİM 20 - 30 MAY. 2000 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

BİOJEOKİMYASAL 

63 R/V ARAR 21 - 31 AĞU.2000 
MARMARA 
DENİZİ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

64 R/V BİLİM 02 - 19 EYL. 2000 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

65 R/V BİLİM 
20 EYL. - 15 EKİ. 
2000 

D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

66 R/V BİLİM 
25 EYL. - 25 EKM. 
2000 

EGE DENİZİ, 
AKDENİZ, 
KARADENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

67 
R/V K.PİRİ 
REİS 

11 - 26 EKİ. 2000 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

68 
R/V K.PİRİ 
REİS 

15 EKİ. - 15 KAS. 
2000 

EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

69 
R/V K.PİRİ 
REİS 

03 - 23 ARA. 2000 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

70 YUNUS  
OCA. 
,NİS.,TEM.,EKİ. 
2001 

EGE DENİZİ, 
MARMARA 
DENİZİ, 
KARADENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

71 R/V BİLİM 02 - 25 ŞUB. 2001 
D.AKDENİZ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

OŞİNOGRAFİK 

72 
R/V K.PİRİ 
REİS 

MAYIS 2001 
EGE DENİZİ 
(ULUSLARARASI 
SULAR) 

 
EKOLOJİK 
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73 
R/V K.PİRİ 
REİS 

MAYIS 2001 AKDENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

74 
R/V K.PİRİ 
REİS 

04 -28 HAZ. 2001  AKDENİZ 
JEOFİZİK 
ÇALIŞMALAR 

75 
R/V K.PİRİ 
REİS 

17 OCA. - 07 ŞUB 
2002 

EGE DENİZİ 
EGE DENİZİ'NİN 
EKOLOJİSİ 

76 
R/V K.PİRİ 
REİS 

31 TEM. - 21 AĞU. 
2002 

KARADENİZ, 
MARMARA VE 
EGE DENİZİ 

JEOLOJİK 
ARAŞTIRMALAR 

77 
R/V K.PİRİ 
REİS 

02 - 16 EYL. 2002 EGE DENİZİ 
EGE DENİZİ'NİN 
EKOLOJİSİ 

78 
R/V K.PİRİ 
REİS 

22 OCA. 31 
OCA.2003 

EGE DENİZİ 

TERMİK SANTRAL 
DEŞARJ SUYU 
ETKİLERİ 
ARAŞTIRMASI 

79 
R/V K.PİRİ 
REİS 

04 TEM. - 19 TEM. 
2003 

EGE DENİZİ 
SEDİMANTOLOJİK 
ÇALIŞMALAR 

80 
MTA SİSMİK - 
1 

23 TEM. - 30 
TEM.2003 

MARMARA 
DENİZİ 

JEOLOJİK 
ÖRNEKLEME VE 
BATİMETRİK 
ETÜTLER 

81 R/V ARAR 

22-23 OCAK, 18-19 
ŞUBAT, 17-18 
MART, 14-15 
NİSAN, 19-20 
MAYIS, 15-16 
HAZİRAN, 21-22 
TEMMUZ, 18-19 
AĞUSTOS, 16-17 
EYLÜL, 20-21 
EKİM, 17-18 
KASIM, 15-16 
ARALIK 2004 

İSTANBUL 
BOĞAZI, 
KARADENİZ VE 
MARMARA ÇIKIŞI 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

82 R/V ARAR 

26 OCAK, 17 
ŞUBAT, 16 MART, 
13 NİSAN, 18 
MAYIS, 17 
HAZİRAN, 20 
TEMMUZ, 17 
AĞUSTOS, 20 
EYLÜL, 19 EKİM, 
16 KASIM, 14 
ARALIK 2004 

İSTANBUL 
BOĞAZI 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

83 R/V ARAR 1 

7-8 OCAK, 4-5 
ŞUBAT, 3-4 MART, 
6-7 NİSAN, 4-5 
MAYIS, 24-25 
MAYIS, 8-9 
HAZİRAN, 6-7 
TEMMUZ, 27-28 
TEMMUZ, 10-11 
AĞUSTOS, 24-25 
AĞUSTOS, 7-8 
EYLÜL, 28-29 
EYLÜL, 12-13 
EKİM, 9-10 KASIM, 

İSTANBUL 
BOĞAZI 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 
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7-8 ARALIK 2004 

84 R/V ARAR 
19-21 OCAK, 12-14 
HAZİRAN, 13-15 
EYLÜL 2004 

İSTANBUL 
BOĞAZI - İĞNE 
ADA 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

85 
ERDEMLİ-
LAMAS 
TEKNESİ 

OCAK - ARALIK 
2004 (HER AY 4 
GÜN) 

DOĞU AKDENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

86 
ERDEMLİ-
LAMAS 
TEKNESİ 

OCAK - ARALIK 
2004 (HER AY 1 
SEFER 

DOĞU AKDENİZ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

87 DENAR 
OCAK - ARALIK 
2004 

DOĞU 
KARADENİZ 

BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

88 EGESÜF 
10-11 OCAK, 16-17 
NİSAN, 10-11 
TEMMUZ 2004 

EGE DENİZİ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

89 EGESÜF 
14-15 OCAK, 16-17 
MART, 16-17 
HAZİRAN 2004 

EGE DENİZİ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

90 YUNUS-II 

15-30 OCAK, 16-28 
ŞUBAT, 15-30 
MART,15-30 
NİSAN, 17-31 
MAYIS, 14-25 
HAZİRAN, 15-30 
TEMMUZ, 16-30 
AĞUSTOS 2004 

KUZEY EGE 
DENİZİ 

GÖKÇEADA 
ÇEVRESİ YAKIN 
KIYI BALIK 
TOPLULUKLARININ 
BELİRLENMESİ 

91 
R/V K.PİRİ 
REİS 

16-19 OCAK, 15-18 
NİSAN, 12-15 
AĞUSTOS, 11-14 
KASIM 2004 

EGE DENİZİ 

BÜYÜK KANAL ATIK 
SULARININ İZMİR 
KÖRFEZİN'DE 
İZLENMESİ 

92 
R/V K.PİRİ 
REİS 

06-24 ŞUBAT 2004 K.K.T.C. 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

93 
R/V ERDEMLİ - 
R/V LAMAS 

MART - HAZİRAN - 
ARALIK 2004 

DOĞU AKDENİZ 
AKDENİZ FOKU 
ARAŞTIRMALARI 

94 
R/V K.PİRİ 
REİS 

16-20 MART 2004 EGE DENİZİ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

95 
R/V K.PİRİ 
REİS 

01-15 MART, 01-15 
EKİM 2004 

KUZEY EGE 
DENİZİ 

EGE DENİZİNİN 
EKOLOJİSİ 

96 
R/V K.PİRİ 
REİS 

07-13 NİSAN 2004 EGE DENİZİ 
SİSMİK SİSTEM 
DENEME VE EĞİTİMİ 

97 
R/V K.PİRİ 
REİS 

01-06 MAYIS 2004 EGE DENİZİ 

GÖKOVA 
KÖRFEZİNİN 
TEKTONİĞİNİN 
ARAŞTIRILMASI 

98 
R/V K.PİRİ 
REİS 

10-25 MAYIS 2004 EGE DENİZİ 

 
 
 
EGE DENİZİ İLE EGE 
KÖRFEZLERİ 
ARASINDAKİ SU 
ALIŞVERİŞİ 
POTANSİYELİNİN 
BELİRLENMESİ 
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99 EGESÜF 
01 MAYIS - 30 
HAZİRAN 2004 

DOĞU AKDENİZ 

ORKİNOS 
BALIKLARININ 
YETİŞTİRME 
AMAÇLI 
AVCILIĞININ 
İZLENMESİ, 
YUMURTA VE 
LARVA SÖRVEYİ 

100 
R/V K.PİRİ 
REİS 

01-24 HAZİRAN 
2004 

KUZEY EGE, 
MARMARA, GB 
KARADENİZ 

KUZEY EGE, 
MARMARA, GB 
KARADENİZ'İN 
PALEO 
OŞİNOGRAFİSİNİN 
İNCELENMESİ 

101 YUNUS 
01 HAZİRAN - 15 
TEMMUZ 2004 

DOĞU AKDENİZ 

D.AKDENİZ'DE 
ORKİNOS VE KILIÇ 
BALIKLARININ 
LARVA 
DAĞILIMININ 
TESBİTİ  

102 
R/V K.PİRİ 
REİS 

05-07 TEMMUZ, 27-
29 EKİM 2004 

EGE DENİZİ 
BİLİMSEL 
ARAŞTIRMALAR 

103 EGESÜF 
05 - 20 TEMMUZ 
2004 

EGE DENİZİ 
BALIKÇILIK 
ARAŞTIRMALARI 

104 
R/V K.PİRİ 
REİS 

15-31 TEMMUZ 
2004 

MARMARA VE 
DOĞU 
KARADENİZ 

MARMARA - 
KARADENİZ 
GAZHİDRAT 
SAHALARININ 
TESBİTİ 

105 
R/V BİLİM - 
R/V LAMAS 

20 TEMMUZ - 20 
AĞUSTOS 2004 

EGE DENİZİ 
DENİZ BALIĞI 
TESPİTİ 

106 
R/V K.PİRİ 
REİS 

16-19 EKİM 2004 EGE DENİZİ 

GÜLBAHÇE 
KÖRFEZİNİN 
JEOMORFOLOJİK 
YAPISININ JEOFİZİK 
YÖNTEMLERLE 
İNCELENMESİ 

107 
R/V K.PİRİ 
REİS 

20-23 EKİM 2004 EGE DENİZİ 

GÜLBAHÇE 
KÖRFEZİNİN 
JEOTERMAL 
KAPASİTESİNİN 
JEOLOJİK-JEOFİZİK 
VE KİMYASAL 
YÖNTEMLERLE 
İNCELENMESİ 

(Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndan elde edilen raporlardan 

derlenmiştir.)
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EK IX (Seyir, Hidrografi ve Oşinografi Dairesi Başkanlığı’ndan elde edilen raporlardan derlenmiştir.) 

2009 YILI İTİBARİYLE DENİZLERİMİZDE/CEVRE DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN ARAŞTIRMA GEMİ/PLATFORMLAR 

BÖLGE GEMİ ADI BANDIRASI ARASTIRMA MEVKİİ AÇIKLAMALAR 

KARADENİZ 
(SAMSUN 
AÇIKLARI) 

SRV VIKING 
VANQUISH 

NORVEÇ 

SAHA 1 (ZONGULDAK ÇALIŞMA 
SAHASI) 
42 17 49 K, 031 12 23 D 
42 18 05 K, 031 31 17 D 
42 14 49 K, 031 31 11 D 
42 14 55 K, 031 40 42 D 
42 04 21 K, 031 40 08 D  
42 04 07 K, 031 21 50 D 
42 06 20 K, 031 21 47 D 
42 06 12 K, 031 12 44 D 
 
SAHA 2 (SAMSUN ÇALIŞMA SAHASI) 
42 42 13 K, 035 57 25 D 
42 56 25 K, 035 57 18 D 
42 56 31 K, 036 04 11 D 
43 00 51 K, 036 04 10 D 
43 00 51 K, 036 08 49 D 
43 13 00 K, 036 08 48 D 
43 02 44 K, 036 33 43 D 
42 26 36 K, 036 33 50 D 
42 26 34 K, 036 22 00 D 
42 32 11 K, 036 08 30 D 

 
1. SAHA 1 ÇALIŞMASI 25 OCAK 2009 
TARİHİNDE BAŞLAMIŞ 07 MART 2009'DA SONA 
ERMİŞTİR. 
 
2. İKİNCİ SAHA ÇALIŞMASI 08 MART 2009 
TARİHİNDEN İKİNCİ BİR DUYURUYA KADAR 
(YAKLAŞIK 40-50 GÜN) DEVAM EDECEKTİR. 
 
3. TAKİP VE DESTEK GEMİSİ SIERRA LEONE 
BAYRAKLI NEWGRANGE VE PANAMA 
BAYRAKLI OMS QUEST'TİR. 
 
4. YEDEĞİNDE 10.000 METRE UZUNLUKTA 10 
ADET SİSMİK KAYIT KABLOSU ÇEKECEKTİR. 
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2009 YILI İTİBARİYLE DENİZLERİMİZDE/CEVRE DENİZLERDE FAALİYET GÖSTEREN ARAŞTIRMA GEMİ/PLATFORMLAR 

BÖLGE GEMİ ADI BANDIRASI ARASTIRMA MEVKİİ AÇIKLAMALAR 

MARMARA 
DENİZİ 

SAROULA PANAMA 

1. ETAP ÇALIŞMASI                             
    (01-07 NİSAN, 20-23 NİSAN 2009)           
                                                      
40 51.00 K,028 02.52 D                              
40 48.00 K,028 00.00 D                             
40 59.40 K,028 13.80 D                              
40 34.80 K,028 12.00 D                              
40 40.80 K,028 15.60 D                              
40 36.00 K,027 54.60 D                              
 
 2. ETAP ÇALIŞMASI 
     (27-30 NİSAN, 25-29 MAYIS 2009) 
 
40 49.20 K,028 45.00 D 
40 58.20 K,028 27.00 D 
40 50.40 K,028 25.80 D 
40 45.00 K,028 24.60 D 
40 28.80 K,028 24.00 D 
40 37.20 K,028 24.00 D 

  BELİRTİLEN TARİH VE MEVKİLERDE 
SATIHTAN DENİZ TABANINA KADAR 
OŞİNOGRAFİK CİHAZLAR İLE BOĞAZİÇİ ÜNİ. 
ADINA OŞİNOGRAFİK ARAŞTIRMALAR 
YAPILMIŞTIR. 
 

AKDENİZ (MISIR 
AÇIKLARI) 

M/V FUGRO 
NAVIGATOR 

BİLİNMİYOR 

      32 12.18 K, 030 05.63 D 
      32 12.34 K, 030 38.01 D 
      31 55.88 K, 030 05.79 D 
      31 56.04 K, 030 38.08 D 

  20 MAYIS 2009 TARİHİNE KADAR ARAŞTIRMA 
ÇALIŞMALARI YAPILMIŞTIR. 
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