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ÖZET 

1950’li yıllara kadar deniz bilimsel araştırmaları uluslararası bir sözleşme 
ile düzenlenmemekte, örf ve adet hukuku bu konudaki temel kaynağı oluştur-
makta idi. İkinci Dünya Savasından sonra denizlerde yapılan bilimsel araş-
tırmaların artması, teknolojinin gelişmesi, deniz kaynaklarının araştırılması, 
işletilmesi ve askeri amaçlar bu konuda uluslararası düzenleme yapılması ihti-
yacını doğurmuştur. Deniz bilimsel araştırması, ilk defa 1958 tarihli Cenevre 
Kıta Sahanlığı Sözleşmesinde düzenlenmiştir.  1982 tarihli Birleşmiş Milletler 
Deniz Hukuku Sözleşmesinde deniz bilimsel araştırmalarının tanımı yapılma-
mış ancak deniz bilimsel araştırmaları prosedürü ve uyulması gereken kurallar 
daha ayrıntılı bir şekilde düzenlenmiştir. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesi, Devletlere ve yetkili uluslararası örgütlere Sözleşmede 
öngörülen hak ve görevlerine uygun bir şekilde deniz bilimsel araştırması 
yapma hakkı tanımaktadır. Devletler deniz bilimsel araştırmalarının yürütül-
mesini iyileştirmeli ve kolaylaştırmalıdır. Deniz bilimsel araştırmaları barışçı 
amaçlarla gerçekleştirilmeli, deniz çevresi, deniz canlı ve cansız kaynaklarının 
korunmasına önem verilmelidir. 

 Arktik Okyanusu, Arktik Beşlisi olarak adlandırılan Kanada, Danimarka 
/ Grönland, Norveç, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleri tara-
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fından çevrelenmiştir ve bu devletlerin hepsi münhasır ekonomik bölge ilan 
etmiştir. Kuzey Kutbu Orta Bölgesi açık denizdir ancak bu alana ulaşabilmek 
için kıyısı olan devletlerin karasularından veya münhasır ekonomik bölgele-
rinden geçilmesi gerekmektedir. Arktik Okyanusunda iklim değişiklikleri ve 
sıcaklıkların artması sonucu Avrupa ile Atlantik ve Pasifik Okyanusları ara-
sında ticari deniz taşımacılığı yapılabilmesi imkânı doğmuştur. 2017 yılında, 
ilk defa, kuzey rotasında buz kırıcı eskort olmadan bir ticari yük gemisinin 
geçmesi ile birlikte bu bölge daha fazla  önem kazanmıştır. Bu bölgenin uzun 
süre buzullarla kaplı olması ve iklimsel değişiklikler yapılan deniz bilimsel 
araştırmalarının sayısını da arttırmıştır. 

Çalışmada kıyı devletlerinin ve diğer devletlerin ulusal ve uluslararası de-
niz alanlarında deniz bilimsel araştırmaları konusunda hak ve yetkileri belirti-
lerek, Arktik Okyanusunda bu çerçevede yapılan düzenlemeler incelenecektir. 

Anahtar kelimeler: Deniz Bilimsel Araştırmaları, Uluslararası Deniz 
Hukuku, Deniz alanları, Arktik Okyanusu, 1982 tarihli BMDHS 

1. Deniz Bilimsel Araştırmasının Hukuki Rejimi 

1950’li yıllara kadar deniz bilimsel araştırmaları uluslararası bir söz-
leşme ile düzenlenmemekte, örf ve adet hukuku bu konudaki temel kaynağı 
oluşturmakta idi. İkinci Dünya Savasından sonra denizlerde yapılan bilimsel 
araştırmaların artması, teknolojinin gelişmesi, deniz kaynaklarının araştırılma-
sı, işletilmesi ve askeri amaçlar bu konuda uluslararası düzenleme yapılması 
ihtiyacını doğurmuştur. 

Deniz bilimsel araştırması, ilk defa 1958 tarihli Cenevre Kıta Sahanlığı 
Sözleşmesinde düzenlenmiştir. Bilim ve teknolojinin hızla gelişimi, denizler-
deki canlı ve mineral kaynaklardan faydalanmanın yanı sıra dalgalardan, su-
daki akıntılardan ve su yüzeyindeki  rüzgarlardan enerji üretimi gibi, enerji 
ihtiyacının bir kısmını denizlerden karşılayabilmenin farklı imkanlarının orta-
ya çıkması ve daha birçok etken bu konu hakkında detaylı bir düzenleme ih-
tiyacını ortaya çıkarmıştır. Nihayetinde 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz 
Hukuku Sözleşmesinde (BMDHS), deniz bilimsel araştırmaları ile ilgili bütün 
konular Bölüm XIII’de, 1958 Sözleşmelerinden çok daha geniş ve kapsamlı 
bir şekilde düzenlenmiştir1 .

1 Hatice Ilgaz, “Denizde Bilimsel Araştırmaların Uluslararası Hukukta Düzenlenmesi İhtiyacı-
nın Ortaya Çıkışı”, Journal of Naval Science and Engineering, 2009, Vol5, No:1, s.46.
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1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinde (BMDHS)  
deniz bilimsel araştırmalarının tanımı yapılmamış ancak deniz bilimsel araş-
tırmaları prosedürü ve uyulması gereken kurallar ayrıntılı bir şekilde düzen-
lenmiştir. 1982 tarihli Sözleşme maddelerinin görüşülmesi sırasında teklifler 
sunulmakla birlikte deniz bilimsel araştırması tanımı yapılmamıştır. Deniz 
bilimsel araştırması, deniz ortamına ilişkin bilimsel bilgileri öğrenmek için 
okyanus ve kıyı sularında gerçekleştirilen faaliyetleri tanımlamak için en sık 
kullanılan genel terimdir. Deniz bilimsel araştırmaları, oşinografi, deniz biyo-
lojisi, balıkçılık araştırmaları, bilimsel petrol sondajı, jeolojik/jeofizik bilimsel 
araştırmalar ve bilimsel amaçlı diğer faaliyetleri içerir2.

1982 tarihli BMDHS 238. maddesine göre, coğrafi durumuna bakılmaksı-
zın bütün Devletler ve yetkili uluslararası örgütler, diğer devletlerin bu Sözleş-
mede öngörülen hak ve görevlerine tabi bir şekilde, deniz bilimsel araştırması 
yapma hakkına sahiptir. Deniz bilimsel araştırması yapma hakkı mutlak bir 
hak olmayıp, diğer devletlerin hak ve görevlerine tâbi bir şekilde kullanılabilir 
bir haktır.  Sözleşmenin 240 maddesinde deniz bilimsel araştırmasının yürütül-
mesi ile ilgili genel prensipler belirtilmektedir 3.

Sözleşmede, deniz bilimsel araştırmalarının yapılmasında devletler ve 
uluslararası örgütler arasında uluslararası işbirliği esas alınmıştır. Kısım 13’de 
belirtilen uluslararası işbirliği ve ilerletilmesi ile ilgili maddeler şunlardır.  

a) Devletler ve uluslararası örgütler, egemenliğe ve yargı yetkisine say-
gı ilkesine uygun şekilde ve karşılıklı fayda esasına göre barışçı amaçlarla 
deniz bilimsel araştırması alanında uluslararası işbirliğini ilerleteceklerdir 
(Md.242/1).

2 Sam Bateman, “Hydrographic Surveying in the EEZ: differences and overlaps with marine 
scientific research”, Marine Policy (29), 2005, s.164.

3 1982 tarihli BMDHS Madde 240: “Deniz bilimsel araştırmasının yürütülmesinde aşağıdaki 
prensipler uygulanacaktır:

 a) Deniz bilimsel araştırması münhasıran barışçı amaçlar için yürütülecektir. 
 b) Deniz bilimsel araştırması, bu Sözleşme ile bağdaşır uygun bilimsel metot ve araçlarla 

yürütülecektir. 
 c) Deniz bilimsel araştırması, denizin bu Sözleşmeyle bağdaşan diğer meşru kullanımlarına 

haksız yere müdahale etmeyecektir ve bu gibi kullanımlar sırasında gerekli şekilde saygı 
görecektir. 

 d) Deniz bilimsel araştırması, deniz çevresinin korunması ve muhafazası için yapılanlarda 
dahil olmak üzere, bu Sözleşmeye uygun şekilde kabul edilen bütün ilgili düzenlemelere uy-
mak suretiyle yürütülecektir.” 
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b) Devletlerin bu Sözleşmeden doğan hak ve yükümlülüklerine halel gel-
memek üzere, bir devlet, bu Kısmı uygularken, gerektiğinde, diğer devletlere, 
kişilerin sağlığı ve güvenliğine ve deniz çevresine gelecek zararı önlemek ve 
kontrol etmek için gerekli bilginin, kendisinden veya kendisinin işbirliği ile 
sağlanması için makul bir imkân tanıyacaktır (Md.242/2).

c) Devletler ve yetkili uluslararası örgütler, deniz çevresi alanında deniz 
bilimsel araştırması yapmanın uygun şartlarını yaratma ve bilim adamlarının 
deniz çevresinde meydana gelen olguların ve süreçlerin özünün araştırma ça-
balarını ve bunlar arasındaki karşılıklı ilişkileri birleştirmek için iki taraflı ve 
çok taraflı uluslararası anlaşmalar yoluyla işbirliği yapacaklardır. (Md.243);

d. Devletler ve uluslararası örgütler, öneri halinde başlıca programlar ve 
bunların amaçları hakkında elde olunan malumatı olduğu kadar deniz bilimsel 
araştırmasından elde edilen bilgi ile ilgili malumatı da uygun kanallarla yayın-
lamak ve yaymak suretiyle istifadeye hazır hale getireceklerdir (Md.244/1).

e) Devletler gerek yalnız gerekse diğer Devletlerle ve yetkili uluslara-
rası  örgütlerle işbirliği halinde, bilimsel veri ve bilginin akışını ve deniz bi-
limsel araştırmasından elde edilen bilginin özellikle gelişmekte olan ülkelere 
transfer edilmesini ve de gelişmekte olan ülkelerin deniz bilimsel araştırma 
yeteneklerini, diğerleri yanında, teknik ve bilimsel personelinin yeterli öğretim 
ve eğitimini sağlayacak programlar yoluyla aktif bir şekilde ilerleteceklerdir 
(Md.244/2).

1.1. Içsular, Karasuları ve Takımada Sularında Deniz Bilimsel Araş-
tırma Yapma 

İçsular, bir kıyı devletinin esas hattı ile kara ülkesi arasında kalan deniz 
alanlarını ifade eder. 4  Bu çerçevede, liman ve demir yerleri, körfezler, nehir 
ağızları ve düz esas hat içerisinde kalan deniz alanları bir kıyı devletinin iç 
sularını oluşturmaktadır. İç suların hukukî rejiminin dayanağı kıyı devletinin 
egemenliğidir. Dolayısı ile kıyı devletinin bu sulardaki yetkilerinin, ilke ola-
rak, tam olduğu kabul edilmektedir. Bununla birlikte, devletlerin uygulamala-
rında değişik anlayışlarla karşılaşılmaktadır.5 İçsularda yürütülen deniz bilim-
sel araştırma faaliyetlerine yönelik olarak 1982 tarihli BMDHS’de herhangi 

4 1958 tarihli Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi m. 5(1), 1982 tarihli BMDHS m.8.
5 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap Gözden Geçirilmiş 8.Bası, Ankara: 

Turhan Kitabevi, 2005, s.307.
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bir istisna belirtilemediğinden kıyı devletlerinin, içsularındaki yabancı deniz 
bilimsel araştırma faaliyetleri üzerinde tam bir egemen hak ve yetkiye sahip 
olduğu kabul edilmelidir. Bu itibarla kıyı devletlerinin, yabancı deniz bilimsel 
araştırma faaliyetlerinin yürütülmesine izin verip vermemeye yönelik takdir 
hakkı başta olmak üzere, konu ile ilgili her türlü düzenleme yapma hatta deniz 
bilimsel araştırma faaliyetleri devam ederken bile gerekli gördüğü bütün ko-
şulları uygulayabilme hak ve yetkisi bulunmaktadır.  

Karasuları, kıyı devleti ve takımada devletinin kıyılarını kuşatan ve bu-
rada devletin tam egemenliğe sahip olduğu bir deniz alanıdır. Bu egemenlik, 
karasularını, deniz yatağı ve toprak altını ve hava sahasını da kapsamaktadır.   
Karasuları, 1958 tarihli Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi’nin 1. 
maddesinde6 , 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 
ise 2. maddesinde7  tanımlanmıştır. Kıyı devleti karasularında iktisadî, asayiş 
ve güvenliğe ilişkin çeşitli konularda münhasır yetkilere sahiptir. Tüm gemi-
ler üzerinde denetim, ziyaret, yakalama ve müsadere yetkileri bulunur. Ancak 
yabancı savaş gemilerinin dokunulmazlığı esastır.  1982 tarihli Birleşmiş Mil-
letler Deniz Hukuku Sözleşmesi 3.maddesine göre, her devlet, esas hatlardan 
itibaren 12 deniz milini aşmamak kaydıyla kendi karasularının genişliğini sap-
tama hakkına sahiptir. 1982 tarihli BMDHS ‘nin 245 maddesinde karasula-
rında deniz bilimsel araştırmaları düzenlenmektedir. İlgili maddeye göre, kıyı 
devletleri, karasularında deniz bilimsel araştırmasının yapılmasını inhisarı bir 
şekilde düzenleme, buna izin verme ve yürütme hakkına sahiptir. Bu alandaki 
deniz bilimsel araştırması ancak kıyı devletinin açık rızası ve saptadığı şartlara 
göre yapılacaktır (Md. 245).

1982 tarihli BMDHS’nin 46. maddesine göre; “ a)”Takımada Devleti”n-
den, bütünüyle bir veya bir çok takımadadan oluşan ve başka adaları da ihtiva 
edebilen bir devlet; b) “Takımada”dan, birbirleri ile olan bağları coğrafi, eko-
nomik ve politik yönden bir bütün oluşturacak derecede sıkı olan veya tarihi 
açıdan bu şekilde kabul edilen ada kısımları, bunlara bitişik sular ve diğer do-
ğal unsurlar da dahil olmak üzere, bir adalar grubu anlaşılır”

6 1958 tarihli Cenevre Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi m.1: “Bir Devletin egemenliği 
kara ülkesinin ve iç sularının ötesinde kıyısına bitişik ve karasuları olarak tarif edilen bir 
deniz kuşağını kapsar.”

7 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 2/1: “Bir kıyı Devletinin ege-
menliği, kara ülkesinin ve iç sularının ve bir takımada Devleti olması halinde, takımada su-
larının ötesinde, karasuları olarak tarif edilen (kıyıya) bitişik bir deniz kuşağını kapsar
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Takımada suları ise takımada devletini oluşturan adalardan en dışta olan-
larının en dış noktalarının harita üzerinde düz çizgilerle birleştirilmesi sonucu 
elde edilen çizginin iç kısmında kalan deniz alanlarına denmektedir.8  1982 
tarihli BMDHS’nin 52. maddesine göre, karasularında olduğu gibi takımada 
sularında da yabancı gemiler için zararsız geçiş hakkı mevcuttur. Bir takımada 
devleti, yabancı gemilerin ve uçakların takımada suları ve bitişik karasuların-
dan ve üzerinden devamlı ve süratli geçişine uygun geçiş yolları ve bunların 
üzerinde hava koridorları tayin edebilir.  Diğer devlet gemileri, bir açık deniz 
veya münhasır ekonomik bölge ile bir başka açık deniz veya münhasır eko-
nomik bölgeyi birbirine bağlayan takımada sularından, transit geçiş hakkına 
benzer bir takımada geçiş hakkına da sahiptir.9

1982 tarihli BMDHS 49. maddesine göre takımada devletinin egemenlik 
hakkı, takımada suları üzerindeki hava sahasını olduğu kadar bu suların deniz 
yatağı ve toprak altını ve orada yer alan kaynakları da kapsar. Deniz bilimsel 
araştırmalarına ilişkin özel bir istisna bulunmayan bu hükümden yola çıkarak 
takımada devletinin, tıpkı karasularında olduğu gibi, takımada sularında deniz 
bilimsel araştırma faaliyetlerini düzenleme, izin verme ve yürütme konusunda 
münhasır hakkının bulunduğu kabul edilmelidir.10

1.2. Münhasır Ekonomik Bölge Içinde ve Kıta Sahanlığı Üzerinde 
Deniz Bilimsel Araştırması Yapılması

1982 tarihli BMDHS’nin 55. ve 75. maddeleri arasında düzenlenen mün-
hasır ekonomik bölge, bir kıyı devletinin karasuları esas hattından başlaya-
rak 200 deniz mil genişlikteki deniz alanlarının deniz yatağı ve toprak altının 
ve ayrıca üzerindeki suların canlı olan ve olmayan doğal kaynakları üzerinde 
kıyı devletlerine bazı ekonomik hakların tanınmasını öngören bir kavramdır.11 
Münhasır ekonomik bölge üzerinde egemenlik değil, “işlevsel yetkiler” söz 
konusudur. Devlet kendiliğinden bu alana sahip bulunmayıp, münhasır eko-
nomik bölgeyi tesis eden kararını ilân etmelidir. Münhasır ekonomik bölgede 

8 Yücel Acer  ve İbrahim Kaya. Uluslararası Hukuk İngilizce Özetli Ders Kitabı. İstanbul: 
Legal Yayıncılık, 2012, s.194.

9 1982 tarihli BMDHS, m.53.
10 Fevzi Topsoy,  Denize İlişkin Bilimsel Araştırmalar ve Türkiye, Ankara : Turhan Kitabevi, 

2011, s.157-158.
11 Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Devletin Yetkisi, İstanbul: Beta Basım Yayım, 

1996. s.272-273.
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bütün devletler denizden ve havadan geçme özgürlüğünü, su altına boru ve 
kablo döşeme hakkını korurlar. Bu bakımdan açık deniz rejimi esastır.12

Hukukî anlamda kıta sahanlığı, kıyı devletinin, karasularının ötesinde 
fakat kıyıya bitişik su altı alanlarının deniz yatağı ve toprak altındaki cansız 
kaynaklarını araştırma ve işletme konusunda münhasır egemen haklara sahip 
olduğu bir deniz alanıdır.13 Kıta sahanlığı, 1982 tarihli BMDHS’nin VI. Kıs-
mında 76–85. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Kıta sahanlığının genişliği, 
karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 
deniz milidir. 

Münhasır ekonomik bölgeleri ve kıta sahanlığı üzerinde deniz bilimsel 
araştırmasının yapılmasına ilişkin kurallar 1982 tarihli BMDHS’nin 246. mad-
desinde belirtilmektedir. Bu maddeye göre, kıyı devletleri bu Sözleşmenin il-
gili hükümlerine uygun şekilde deniz bilimsel araştırması düzenleme, buna 
izin verme ve bu gibi bir araştırmayı yürütme hakkına sahiptir. 

Münhasır ekonomik bölge içinde ve kıta sahanlığı üzerinde deniz bilimsel 
araştırması kıyı devletinin rızasıyla yapılacaktır (Md.246/2). Kıyı Devletleri, 
normal şartlarda, diğer Devletlerin veya yetkili uluslararası örgütlerin kendi 
münhasır ekonomik bölgesinde ve kıta sahanlıkları üzerinde bu Sözleşmeye 
uygun şekilde ve barışçı amaçlarla ve bütün insanlığın yararına deniz çevresi 
ile ilgili bilimsel bilgiyi arttırmak için yürütebilecekleri deniz bilimsel araştır-
malara rıza gösterecektir (Md.246/3).

246. maddenin 5. fıkrasına göre, kıyı Devletleri, takdirlerine bağlı olarak 
diğer bir Devletin veya yetkili uluslararası örgütlerin kendi münhasır ekono-
mik bölgesinde veya kıta sahanlığı üzerinde deniz bilimsel araştırma yapılma-
sına, 

Eğer proje,

1. canlı ve cansız kaynakların araştırılması ve işletilmesi bakımından 
doğrudan ehemmiyeti haiz ise;

2. kıta sahanlığını delmeyi, patlayıcı kullanmasını veya deniz çevresine 
zararlı maddeleri sokmayı gerektiriyorsa,

12  Melda Sur, Uluslararası Hukukun Esasları. İstanbul: Beta Basım A.Ş., 2008, s.336.
13  Selami Kuran, Uluslararası Deniz Hukuku. İstanbul: Türkmen Kitabevi, 2009, s.195.
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3. yapay ada, tesis ve yapıların inşasını, işletilmesini veya kullanılmasını 
ihtiva ediyorsa,

4. projenin niteliği ve amaçları ile ilgili olarak aktarılan açık olmayan 
bilgi içeriyorsa veya araştırmayı yapan devlet veya yetkili uluslararası örgüt, 
daha önceki projeden dolayı kıyı devletine karşı hala yerine getirilmemiş yü-
kümlülüklerin altında ise rıza göstermeyebilir. 

Sözleşmenin 248. maddesine göre, bir kıyı devletinin münhasır ekonomik 
bölgesi içinde veya kıta sahanlığı üzerinde bilimsel deniz araştırması yapma 
niyeti olan devletler ve uluslararası örgütler, deniz bilimsel araştırma projesi-
nin beklenen başlama tarihinden en az altı ay öncesinde, o devlete şu hususları 
tam bir şekilde bildirmelidir:

1.projenin niteliği ve amaçları,

2.geminin ismi, tonajı, tipi, sınıfı ve bilimsel ekipmanın  tarifi dahil olmak 
üzere kullanılacak metot ve vasıtalar,

3.projenin yürütüleceği kesin coğrafi sahalar,

4.araştırma gemilerinin beklenen ilk gelişi ve nihai ayrılış veya yerine 
göre ekipmanın konuşlandırılması ve kaldırılması tarihi,

5.sponsor kurumun, direktörünün ve projeyi yürütecek kimsenin ismi,

6.kıyı devletinin hangi ölçüde projeye iştirak edebileceği veya projede 
temsil edilebileceği.

Madde 250 gereği deniz araştırma projeleri ile ilgili iletişim aksi karara 
bağlanmadıkça uygun resmî kanallarla yapılmalıdır.

1.2.1. Münhasır Ekonomik Bölge ve Kıta Sahanlığı Üzerinde Deniz 
Bilimsel Araştırması Yapılmasında  Kıyı Devletinin Izin Verme Süreci

252. maddeye göre, devletler veya uluslararası örgütler, 248. maddeye 
göre gerekli olan bilginin kıyı devletine verildiği tarihten itibaren altı ay sonra 
deniz bilimsel araştırması başlatabilirler. Eğer, dört ay içinde kıyı devleti araş-
tırmayı yapan devlete veya örgüte aşağıda belirtilen:

1.246. madde hükümlerine göre rızasını vermediğini; veya



24 Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası

2.Devletin veya yetkili uluslararası örgütün projenin niteliği veya hedef-
leri ile ilgili olarak verdikleri aşikâr olan olaylara uymadığını; veya

3.248.veya 249. maddelerde öngörülen şartlar ve bilgi bakımından önem-
li olan tamamlayıcı bilgiyi istediğini, veya

4. Devletin veya yetkili uluslararası örgütün yürütmüş olduğu önceki bir 
deniz bilimsel araştırması ile ilgili olarak,249. maddede saptanan şartlar bakı-
mından, hala yerine getirilmemiş yükümlülükler olduğunu hususlarını bildirir 
ise deniz bilimsel araştırması başlatılamaz.

249. maddeye göre devletler veya yetkili uluslararası örgütler, bir kıyı 
Devletinin münhasır ekonomik bölgesi içinde veya kıta sahanlığı üzerinde de-
niz bilimsel araştırması yaparken aşağıda belirtilen şartlara uyacaklardır.

a) kıyı devleti isterse ve pratik olduğunda, bilhassa araştırma gemilerinde 
ve diğer araçlarda veya bilimsel araştırma tesislerinde, kendisinin bilim adam-
larına herhangi bir ücret ödemeksizin ve kendisinin proje masraflarına katılma 
yükümlülüğü olmaksızın deniz bilimsel araştırma projesine katılma veya böy-
le bir projede temsil edilme hakkını sağlama;

b) talebi hâlinde kıyı devletine, pratik olan en kısa zamanda, ilk raporları 
ve projenin tamamlanmasından sonra nihai sonuçları verme;

c) talebi hâlinde kıyı devletinin deniz bilimsel araştırma projesinde elde 
edilen tüm veri ve örnekleri görmesini ve aynı şekilde kopya edilebilecek ve-
rileri ile bilimsel değerine zarar vermeksizin bütün verileri ve örnekleri ona 
vermeyi taahhüt etme;

d. talep edilirse, kıyı devletine bu gibi veri, örnek ve araştırma sonuçları-
nın değerlendirme veya yorumlanması hususunda yardım etme;

e. paragraf d hükümleri saklı kalmak üzere, araştırma sonuçlarının pratik 
olan en kısa zamanda, millî veya uluslararası kanallarla uluslararası alanda 
istifadeye sunma;

f. araştırma programında yapılacak herhangi bir esaslı değişiklikten kıyı 
devletini haberdar etme;

g. başka türlü karara bağlanmadıkça araştırma biter bitmez bilimsel 
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araştırma tesis ve teçhizatını ortadan kaldırma, yükümlülüğü altındadırlar 
(Md.249/1).

Madde 253’e göre, araştırma faaliyetleri kıyı devletinin rızasının istinat 
ettiği bilgiye uyumlu olarak yürütülmüyorsa veya araştırma faaliyetlerini yü-
rüten devlet veya yetkili örgüt kıyı devletinin deniz bilimsel araştırma projesi 
ile ilgili haklarına ilişkin hükümlere uymuyorsa kıyı devleti kıta sahanlığı üze-
rinde devam eden bir bilimsel deniz araştırmasının askıya alınmasını isteme 
hakkına sahiptir.

1.3.Açık Deniz ve Uluslararası Deniz Yatağı (Bölge) Üzerinde  Deniz 
Bilimsel Araştırma Yapılması 

1982 Sözleşmesi’nin 86. maddesinde açık deniz kavramı “bir devletin 
münhasır ekonomik bölgesine, karasularına veya içsularına dâhil olmayan 
bütün deniz alanları” olarak tanımlanmaktadır. 1982 tarihli BMDHS’nin 87. 
maddesine göre, açık denizler, denize kıyısı olsun veya olmasın, bütün dev-
letlere açıktır. Açık denizler serbestisi, bu Sözleşmenin ve milletlerarası hu-
kukun diğer kuralları tarafından konulmuş şartlara göre kullanılır. Bu serbesti 
Sözleşmenin ilgili kısımlarına tabi olmak kaydıyla, hem kıyısı olan hem de 
kıyısı olmayan devletler için, seyrüsefer serbestisini, uçma serbestisini, sualtı 
kablo ve boru hattı döşeme serbestisini, suni adaları ve milletlerarası hukukun 
izin verdiği diğer tesisleri inşa etme serbestisi, balıkçılık serbestisi, bilimsel 
araştırma serbestisini kapsamaktadır. Md. 257’ye göre, coğrafi durumlarına 
bakılmaksızın bütün devletler ve yetkili uluslararası örgütler, münhasır eko-
nomik bölge sınırlarının ötesindeki sularda Sözleşmeye uygun şekilde deniz 
bilimsel araştırması yapma hakkına sahiptir. Bu maddede, coğrafi durumuna 
bakılmaksızın denilerek denize kıyısı olmayan devletlerin deniz bilimsel araş-
tırması yapabileceği vurgulanmıştır.

1982 tarihli BMDHS’ne göre uluslararası deniz yatağından, ulusal yetki 
sınırları dışında kalan deniz yatağı ve toprak altı anlaşılmaktadır. BMDHS’nin, 
gerek kıta sahanlığı gerekse münhasır ekonomik bölge için kıyıdan, ilke ola-
rak, 200 deniz mil uzaklığa kadar varan deniz yatağına izin verdiği göz önünde 
bulundurulduğunda, bu 200 millik ulusal sınırın dışında kalan deniz alanından 
oluşmaktadır. 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin 
“bölge” kısa adıyla andığı uluslararası deniz yatağına ilişkin olarak öngördüğü 
en temel kural, bu deniz alanının insanlığın ortak malı olarak kabul edilmesi 
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olmaktadır. Bu temel kuralın doğal sonucu olarak aşağıdaki kuralların kabul 
edildiği görülmektedir:

- Hiçbir devlet bu alan üzerinde egemenlik iddiasında bulunmayacaktır 
(m.137/1).

- Bu alanda var olan kaynaklar da hiçbir devlet ya da kişinin malı de-
ğildir (m.137/1).

- Bu alanın işletilmesi tüm insanlık adına hareket eden Deniz Yatağı 
Uluslararası Otoritesince düzenlenecektir (m.137/2)14.  256. maddeye göre, 
coğrafi durumlarına bakılmaksızın bütün devletler ve yetkili uluslararası  ör-
gütler, Kısım 11 hükümlerine uygun şekilde Bölge içinde deniz bilimsel araş-
tırması yapma hakkına sahiptir. 143. maddeye göre, Bölge içindeki deniz bi-
limsel araştırması, münhasır barışçı amaçlar için ve bir bütün olarak bütün 
insanlığın yararına olarak kısım 13’e uygun şekilde yürütülecektir. 1982 tarihli 
BMDHS ‘de yer alan, bölgede deniz bilimsel araştırması (Md.143) ve deniz 
bilimsel araştırmalarında genel prensiplerin (Md.240) düzenlendiği maddeler 
karşılaştırıldığında, bölgede, münhasır “barışçı amaçlarla” deniz bilimsel araş-
tırması yapılmasının gerekliliği görülmektedir. İkinci gereklilik ise deniz bi-
limsel araştırmasının “bir bütün olarak insanlığın ortak yararına” yapılmasıdır. 

2. Arktik Okyanusunda Deniz Bilimsel Araştırmaları  

Coğrafi olarak Arktik, Kuzey Buz Denizi/ Arktik Okyanusu, birçok ada 
ve takımada, Kuzey Amerika kıtasının kuzeyi, Asya ve Avrupa kıtalarının ana 
bölgelerinin kuzey kısımlarını kapsamaktadır. Ayrıca Arktik Okyanusu’nun 
tabanında Alpha, Amor ve Lomonosov adlarında üç denizaltı sırtı/sıradağı bu-
lunmaktadır.  Arktik’te genellikle toplu olarak Arktik ülkeleri olarak adlandı-
rılan beş ülkenin toprağı vardır ve bu ülkeler Kanada, Danimarka / Grönland, 
Norveç, Rusya Federasyonu ve Amerika Birleşik Devletleridir.15 

14 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri 2. Kitap Gözden Geçirilmiş 8.Bası. Ankara: 
Turhan Kitabevi, 2005 , s.400–401.

15 Kadir Sancak, “Deniz Hukukuna İlişkin Temel Egemenlik Alanları Bağlamında Arktik’teki 
İhtilaflı Alanlar ve Hukuki Durum”, Uluslararası İktisadi ve İdari İncelemeler Dergisi, 23 
(2019), s. 23. 
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1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Arktik Okya-
nusu uygulanacak uluslararası tek sözleşmedir. Bu sözleşme ile devletlerin hâ-
kimiyet sınırları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölgeleri ve bölgede seyir 
yapan gemilerin tabi olacağı kurallar belirlenmektedir.  Bu anlaşmayı ABD 
dışında Arktik Okyanusuna kıyısı olan tüm devletler kabul etmiştir 16.

Arktik Okyanusuna önem verilmesinin temel iki nedeni bulunmaktadır. 
Bunlardan birincisi, bu bölge Arktik Beşlisi olarak adlandırılan Kanada, Da-
nimarka / Grönland, Norveç /Svalbard, Rusya Federasyonu ve Amerika Bir-
leşik Devletleri tarafından çevrelenmiştir ve bu devletlerin hepsi münhasır 
ekonomik bölge ilan etmiştir. Orta Kuzey Kutbu Bölgesi açık denizdir ancak 
bu alana ulaşabilmek için kıyısı olan devletlerin karasularından veya münhasır 
ekonomik bölgelerinden geçilmesi gerekmektedir. İkinci önemli husus ise bu 
bölgenin uzun yıllardır buzullarla kaplı olması nedeniyle bu bölgede doğal 
kaynakların hiç keşfedilmemiş olmasıdır.17

1982 tarihli BMDHS’nin 76. maddesinin sekizinci paragrafına göre kıta 
sahanlığı, karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itiba-
ren 200 deniz milinin ötesine uzandığı durumlarda, kıyı devleti kıta sahanlı-
ğının sınırları hakkındaki bilgileri II. Ek’e göre hakkaniyete uygun bir coğrafi 
temsil esasına göre kurulmuş bulunan Kıta Sahanlığı Sınırları Komisyonu’na 
bildirecektir. Komisyon kıyı devletlerine kıta sahanlıklarının dış sınırlarının 
tespitine ilişkin konularda tavsiyelerde bulunacaktır. Kıyı devleti tarafından bu 
tavsiyeler esas alınarak tespit edilen sınırlar kesin ve bağlayıcı olacaktır18. Rus-
ya Federasyonu, Norveç, Danimarka ve Kanada Kıta Sahanlığı Sınırlandırma 
Komisyonuna Arktik Bölgesindeki kıta sahanlığı alanını genişletme talebinde 
bulunmuştur.  Amerika Birleşik Devletleri 1982 tarihli BMDHS’ne taraf olma-
dığı için bir konuda bir girişimde bulunmamıştır.

Arktika Konseyi işbirliği amacıyla 1996 yılında Ottowa Deklarasyo-
nu ile Kanada, Danimarka, Finlandiya, İzlanda, Norveç, İsveç, ABD, Rusya 
Federasyonu ile kurulmuştur. Arktika Konseyi, Kuzey Kutbu ülkeleri, Kuzey 
Kutup yerli toplulukları ve diğer Kuzey Kutup sakinleri arasında, özellik-

16 Ceyhan Karasoy,  Kuzey Buz Denizinde Yaşanan Güncel Gelişmeler ve CMI’nin Bu Konuda-
ki Çalışmaları. İstanbul:  Oniki Levha Yayıncılık, 2018,s.55.

17 Jacques Hartmann, “Regulating Shipping in the Arctic Ocean: An Analysis of State Practi-
ce”, Ocean Development & International Law. Vol.49, No:3 (2018), s.276-277.

18 Nurser Gökdemir Işık, Kıta Sahanlığı, Hukukî Rejimi ve Ege Denizi Uyuşmazlığı. İzmir:  
Dokuz Eylül Yayınları, 2010,s.31.
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le Kuzey Kutbu’ndaki sürdürülebilir kalkınma ve çevre koruma konularında 
ortak Kuzey Kutbu konularında işbirliği, koordinasyon ve etkileşimi teşvik 
eden lider bir forumdur (The Arctic Council)19. Arktika Konseyi, Arktik ül-
kelerinin bölgesel temsilcisi gibi hareket etmektedir. Konseyin kurulması ile 
BMDHS gereği devletlerin bölgesel işbirliği yapmaları yükümlülüğü yerine 
getirilmiştir. Arktik Konseyi kurucu belgesinde, Arktik ülkeleri arasında işbir-
liği, koordinasyon ve etkileşim kurulmasını sağlamak, bölgedeki yerli halkı da 
göz önünde bulundurarak Arktik Bölgesinde sürdürülebilir gelişme ve çevresel 
koruma konularını ele almaktır.20 Konseyin insiyatifi ile üye ülkeler arasında 
2011 yılında imzalanan Arktik Arama ve Kurtarma Anlaşması bölgesel işbirli-
ğini geliştirmek noktasında önemli bir adım olmuştur. Resmi adı “Arktik Hava 
ve Denizde Arama ve Kurtarmada İşbirliği Üzerine Anlaşma” olan belgenin 
ikinci maddesinde ilgili anlaşmanın amacı olarak Arktik bölgesinde hava ve 
denizde arama ve kurtarma operasyonlarında iş birliği ve eşgüdüme gidilmesi 
olarak belirtilmiştir21. Yine Konsey’e üye ülkeler 2017 yılında Arktik Bölge-
sinde bilimsel araştırmaları koordineli yürütmek üzere Uluslararası Arktik Bi-
limsel İşbirliğini Geliştirme Anlaşmasını imzalamışlardır. 

2.1. Uluslararası Arktik Bilimsel Işbirliğini Geliştirme Anlaşması 
(2017)

Kıyı Devletlerinin ortak deniz alanını paylaştığı denizler için bölgesel 
yaklaşım önemlidir. Doğal ekosisteme ve deniz alanındaki dinamiklere mut-
lak karşılık gelmeyen devletlerin çizdiği siyasi ve yasal sınırlar uyuşmazlık-
lara  neden olabilmektedir. Bu nedenle, ortak bir denize sınırı olan devletlerin 
BMDHS’de  öngörüldüğü gibi işbirliği ve koordinasyon yapması önemlidir. 
Ayrıca, özellikle deniz bilimsel araştırmalarının yürütülmesi ile ilgili olarak 
ortak, öngörülebilir ve şeffaf kural ve prosedürlerin benimsenmesi yoluyla iş-
birlikleri sağlanacaktır. 22 Sekiz Arktik Konsey üyesi ülke tarafından 11.Mayıs. 

19 Türkiye tarafından 2015 yılında Arktika Konseyi’ne ülke başvurusu yapılmış, ancak bugüne 
kadar herhangi bir sonuç alınmamıştır. (http://anahtar.sanayi.gov.tr/tr/news/arktik-bolge-
si-ve-yurutulen-calismalar/9747)

20 Nurser Gökdemir Işık, “Uluslararası Deniz Hukukunda Güncel Gelişmeler”. Türkiye İçin 
Denizcilik Stratejileri, Ed., Doç. Dr. Didem Özer Çaylan. İstanbul: Nobel Akademik Yayın-
cılık, 2019, s.142.

21  Alp Yüce Kavas, “Soğuk Savaş Sonrası Arktika Bölgesi Jeopolitiği ve Bölgesel İşbirliği 
Potansiyeli”. Akdeniz İİBF Dergisi 2019 Özel Sayısı (2019), s.35.

22  Nilüfer Oral, “The Need for a regional framework for marine scientific research in Black Sea 
and Mediterranean Sea”, Marine Genomics, (2014), s.70.
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2017 tarihinde imzalanan Uluslararası Arktik Bilimsel İşbirliği Geliştirme An-
laşması, 23 Mayıs.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

Anlaşma, sekiz Arktik hükümetinin bilim adamlarının, ekipmanların 
ve malzemelerin giriş ve çıkışı dahil olmak üzere her hükümetin Anlaşma-
nın 1. ekinde belirlediği Kuzey Kutbu bölgelerine erişimini kolaylaştırmayı 
araştırma altyapısına, tesislerine ve verilere erişimi hedeflemektedir. Anlaşma 
ayrıca tarafları eğitim, kariyer geliştirme ve eğitim fırsatlarını teşvik etmeye 
çağırmaktadır. Bu Anlaşmanın amacı, Kuzey Kutbu hakkında bilimsel bilginin 
geliştirilmesinde etkinliği ve verimliliği artırmak için bilimsel faaliyetlerde iş-
birliğini sağlamaktır (Md.2).

Bilimsel faaliyetler anlaşmanın 1. maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre, 
“Bilimsel Faaliyetler” bilimsel araştırma, izleme ve değerlendirme yoluyla 
Kuzey Kutbu’nun anlaşılmasını geliştirme çabaları anlamına gelir. Bu faali-
yetler arasında, bunlarla sınırlı olmamak üzere, bilimsel araştırma projeleri 
ve programları, keşif gezileri, gözlemler, izleme girişimleri, anketler, model-
leme ve değerlendirmeler planlama ve uygulama; eğitim personeli; bilimsel 
seminerler, sempozyumlar, konferanslar, çalıştaylar ve toplantılar planlamak, 
düzenlemek ve yürütmek; bilimsel verileri, fikirleri, sonuçları, yöntemleri, de-
neyimleri ve geleneksel ve yerel bilgileri toplamak, işlemek, analiz etmek ve 
paylaşmak; örnekleme metodolojileri ve protokolleri geliştirmek; yayın hazır-
lamak; araştırma destek lojistiği ve araştırma altyapısını geliştirmek, uygula-
mak ve kullanmak bulunmaktadır.

Taraf devletlerin araştırma alanlarına erişim konusundaki yükümlülükleri 
6. Maddede belirtilmiştir. İlgili maddeye göre, 

“1. Taraflar, bilimsel faaliyetlerin yürütülmesi amacıyla, uluslararası hu-
kuka uygun olarak, katılımcıların belirlenen coğrafi alanlardaki kara, kıyı, 
hava ve deniz alanlarına erişimini kolaylaştıracaklardır.

2. Taraflar, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile 
uyumlu olarak, bu Anlaşma kapsamında denizcilik bilimsel araştırmaları yap-
mak için yapılan başvuruların işlenmesini kolaylaştıracaklardır.

3. Taraflar ayrıca, tanımlanmış coğrafi bölgelerde havadan bilimsel veri 
toplanmasını gerektiren ve bu faaliyetlerle ilgili olarak taraflar veya katılım-
cılar arasında akdedilen özel uygulama anlaşmaları veya düzenlemelerine tabi 
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olan ortak bilimsel faaliyetleri kolaylaştıracaklardır.”

Anlaşmanın 7. maddesine göre taraf devletler, bu Sözleşme kapsamındaki 
bilimsel faaliyetlerle bağlantılı, genel kabul görmüş standartlara, formatlara, 
protokollere ve raporlamaya bağlı kalarak, uygun ve mümkün olduğu ölçüde 
bilimsel verilerin erişimini ve paylaşımını kolaylaştıracaklardır.

10. maddeye göre, anlaşma kapsamındaki faaliyetler ve yükümlülükler, 
geçerli uluslararası hukuka ve ilgili tarafların yürürlükteki kanunlarına, dü-
zenlemelerine, prosedürlerine ve politikalarına tabi olarak yürütülecektir. Alt 
ulusal hükümetleri olan taraflar için, geçerli yasalar, düzenlemeler, prosedürler 
ve politikalar, kendi alt ulusal hükümetlerininkileri de içerir. Aksi kararlaştı-
rılmadıkça, her bir taraf bu Sözleşmenin uygulanmasından kaynaklanan kendi 
maliyetlerini karşılayacaktır. Bu sözleşmenin uygulanması, ilgili kaynakların 
mevcudiyetine tabi olacaktır (Md.11).

Arktik Okyanusundan deniz bilimsel araştırmalarında veriler, deniz dibi 
yapıları veya palamar yerleri kullanılarak deniz dibinden, yüzer cihazlar veya 
gemiler kullanılarak deniz yüzeyinden veya uydular, uçaklar veya insansız 
hava araçları kullanarak havadan gibi farklı alanlardan elde edilebilir. Uzaktan 
kumandalı araçlar ve otonom su altı araçları gibi su üstünde kullanılan tek-
nolojik araçlarda bulunmaktadır.23 Anlaşmanın giriş bölümünde, 1982 tarihli 
BMDHS 13. kısmında belirtilen deniz bilimsel araştırması ile ilgili hükümlerin 
kabul edildiği belirtilmektedir. 1982 tarihli BMDHS 13.kısım maddelerinin 
Arktik Okyanusu  deniz bilimsel araştırmaları uygulamasında bazı sorunlar ile 
karşılaşılabilecektir. 1982 tarihli BMDHS Md.240/b’ye göre, deniz bilimsel 
araştırması, bu Sözleşme ile bağdaşır uygun bilimsel metot ve araçlarla yürü-
tülecektir. Ancak uygun bilimsel metot ve araçlar kavramı geniş ve belirsizdir. 
Uluslararası Arktik Bilimsel İşbirliğini Geliştirme Anlaşmasında da uygun bi-
limsel metot konusunda bir tanım bulunmamaktadır.  Sert iklim koşullarının 
olduğu Arktik Bölgesinde bilimsel metot kullanımı önem arz etmektedir. 1982 
tarihli BMDHS 249. maddesinde, başka türlü karara bağlanmadıkça araştırma 
biter bitmez bilimsel araştırma tesis ve teçhizatını ortadan kaldırma yükümlü-
lüğü düzenlenmektedir. Bu hüküm, Arktik Bölgesinde deniz bilimsel araştır-
malarının uygulamalarında deniz tabanı yapısı , yüzen buzla bağlantılı gözle-
mevleri ve  bazı araştırma ekipmanlarının kaybı açısından sorun olabilecektir.  

23 Hilde Woker, Bernhard Schartmüller, Knut Ola Dølven, Katalin Blix, “The law of the sea and 
current practices of marine scientific research in the Arctic.  Marine Policy. (2020), s.2. 
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1982 tarihli BMDHS 192. maddesinde devletlerin deniz çevresini koruma ve 
muhafaza etme yükümlülüğü olduğu vurgulanmakta, 240.madde (d) bendinde 
deniz bilimsel araştırmaları yürütülürken  deniz çevresinin korunması hüküm-
lerine uyulması yükümlülüğü belirtilmektedir. Arktik Bölgesinin özel coğra-
fi durumu, diğer bölgelere göre daha hızlı değişen iklimsel koşullarında göz 
önünde bulundurulması gerekmektedir.

SONUÇ 

1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinde, deniz bi-
limsel araştırmalarının yürütülmesine ilişkin genel prensipler ve özel kurallar 
belirlenmiştir. Coğrafi konumlarına bakılmaksızın tüm devletler (kıyı devletle-
ri, takımada devletleri, denize kıyısı olmayan devletler) ve uluslararası örgüt-
ler, diğer devletlerin hak ve yetkileri çerçevesinde deniz bilimsel araştırması 
yürütme hakkına sahiptirler. Bu tür araştırmalar yalnızca barışçıl amaçlarla 
yapılmalı, uygun bilimsel yöntemler ve 1982 tarihli BMDHS hükümleri ile 
uyumlu şekilde  yürütülmelidir. Ayrıca, deniz bilimsel araştırmaları yapılırken 
deniz çevresinin korunmasına ilişkin 1982 tarihli BMDHS ve bu konudaki tüm 
düzenlemelere  uyulmalıdır.  Deniz bilimsel faaliyetlerinin yapılması, deniz 
ortamının veya kaynaklarının herhangi bir kısmına yönelik herhangi bir hak 
talebinin yasal dayanağını oluşturamaz.

Arktik Okyanusu, günümüzde Devletlerin hak talebinde bulunduğu eko-
nomik ve jeopolitik açıdan önemli bir bölgedir. Bu bölgede,  buz kütlesinin ve 
Arktik deniz buzunun azalması el değmemiş kara ve deniz tabanının ortaya 
çıkmasına neden olmakta, bu durum ise petrol ve mineraller açısından zengin 
kaynaklara ulaşılabilme imkânı sağlamaktadır. Ayrıca iklimsel değişimler  yaz 
aylarında daha önce ulaşılamayan suların ve seyir   rotalarının açığa çıkmasına 
neden olmaktadır. Yeni rotaların oluşması, devletlerin bu bölgeyi kontrol etme 
ve ekonomik olarak yararlanma taleplerini arttırmaktadır. 

Arktik Okyanusu orta bölgesi açık denizdir ancak bu alana ulaşabilmek 
için kıyısı olan devletlerin karasularından veya münhasır ekonomik bölgele-
rinden geçilmesi gerekmektedir. Bu alanlarda, deniz bilimsel araştırması ya-
pılabilmesi için kıyı devletinin izni ve onayı alınması, açık deniz ve bölge-
de üzerindeki araştırmalar için ise  1982 tarihli BMDHS temel prensiplerine 
uyulması gerekmektedir. Arktik Konseyinin deniz bilimsel araştırmalarında 
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işbirliğinin geliştirilmesi yönünde çalışmaları bulunmaktadır. Bu çerçevede 
2018 yılında yürürlüğe giren  Uluslararası Arktik Bilimsel İşbirliğini Geliş-
tirme Anlaşması önemli bir adımdır. Arktik Okyanusunda, gerçekleştirilecek 
deniz bilimsel araştırmalarında 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Sözleşmesi Kısım 13 konu  ilgili maddeleri ve Uluslararası Arktik Bilimsel 
İşbirliğini Geliştirme Anlaşması uygulanacaktır. Bu Anlaşmanın amacı, bu 
bölge  hakkında bilimsel bilginin geliştirilmesinde etkinliği,  verimliliği ve 
bilimsel faaliyetlerde işbirliğini arttırmaktır.  Arktik Bölgesinde özel iklim ve 
coğrafi koşullar  göz önüne alınarak gerçekleştirilecek, çevreye duyarlı, barışçı 
amaçlar ve insanlığın ortak menfaati  amacıyla yapılan deniz bilimsel araştır-
malarında  Devlet uygulamaları büyük önem taşımaktadır.
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