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ÖZET

Ülkelerin, ülke olabilme kavramlarında üç tane önemli tanımlama ya-
pılmaktadır. Bunlar, Kara, Deniz ve Hava ülkesi tanımı ve olabilme nite-
liklerini oluşturmaktadır. Denizlere kıyısı olan denizci ülkeler için karadaki 
menfaatlerinin hukuki niteliğinin sınırları, ülkenin kara sınırları içerisindedir. 
Kara sınırı ne kadar önemli ise deniz üzerinde uluslararası hukuk ve ülkele-
rin menfaatleri dikkate alınarak belirlenen deniz yetki sınırları da bir o kadar 
önem taşımaktadır. Böylece; Deniz, Kara ve Hava ülke kavramları geliştirile-
rek hak ve menfaatlerin belirlenmesi ve korunması amacıyla sınırlandırmalar 
yapılmıştır. Günümüzde gelişmiş ülkelerin yeni yönetim ve stratejileri gereği 
enerji türleri bulma, üretme veya dönüştürme çok önem kazanmıştır. Aynı za-
manda yeni keşifler daha farklı ve alternatif enerji arayışlarına sürüklemiştir. 
Böylece denizler altında bulunan yeraltı enerji kaynaklarının araştırılması ve 
bulunması çalışmalarının önem kazanması gerçekleşmiştir. Bununla birlikte 
deniz yetki sahaları daha da önemli hale gelmiştir. Yetki sahalarının belirlen-
mesi her ne kadar Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk Sözleşmesine-BMDHS/
UNCLOS göre, kıyıdaş ve komşu ülkelerin hak ve menfaatlerini karşılıklı ve 
hakkaniyet içerisinde paylaştırmaya çalışsa da, birçok denizci ülke bahse konu 
sözleşmeye taraf olmamakta hatta taraf olmasa da olmasa da uymamaktadır. 
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Deniz yetki alanları ile ilgili ülkelerin talepleri, aynı zamanda stratejik planları 
da içerdiğinden, ülkeler arasında göz ardı edilemeyecek politik sorunlar çı-
karmaya başlamıştır. Bu nedenle askeri güç kullanımına kadar varan sonuçlar 
yaşanmıştır. Deniz yetki sahası belirlenmesinde en önemli unsurlar ise deniz 
bilimleri ve alt disiplinlerinin iyi benimsenip, tanımlamada verimli kullanmak 
gerekmektedir. Bu yüzden, gelişmiş denizci ülkelerin deniz bilimleri ile ilgili 
üniversite, enstitü, fakülte, yüksekokul ve kurslar ile denizcilik sektörü ve bi-
leşenlerinin farkındalığının arttırılması ve bu durumun sürekli hale getirilmesi 
sağlanmaktadır. Bu çalışma ile, deniz yetki sahaları belirlenirken teknik yön-
den nasıl değerlendirilmesi gerektiğinin farkındalığı hakkında bilgilendirilme 
yapılmaya çalışılmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Deniz Yetki Sahaları, UNCLOS, Hidrografi, Oşi-
nografi, Kartografi

GİRİŞ

Gemilerin seyir yapabildiği, okyanus, deniz, göl, boğaz, kanal, geçit vb. 
deniz alanlarında, deniz alanlarında manevra halindeki gemiler, gemilerde gö-
rev yapan gemi adamları arasında fertler, taşınan yük, yük tarafları gibi birçok 
hususta hukuk vazgeçilmez unsurdur. Seyr-ü sefer anında gemiler arasında 
olduğu kadar, fert ile devlet arasında ve devletler arasında çeşitli ilişkilerin 
doğmasına yol açmakta ve bu ilişkileri düzenleyen hukuk dalı ise uluslararası 
olarak benimsenmekte ve Deniz Hukuku olarak özel adlandırılmaktadır. Deniz 
Hukuku ise, kamu ve özel olmak iki bölüme ayrılmaktadır. (Ilgın 2007) 

Bununla beraber, her kıyı devleti için geçmişten günümüze belirlenmiş ve 
benimsenmiş Devlet kavramı geçerli ve kullanılır olmuştur. Devlet kavramı, 
belirli bir kara parçası üzerine konuşlanmış ve teşkilatlanmış olan ve bahse 
konu alan üzerinde yaşayan kişilerin tek başına yetkili olan siyasi bir yapı veya 
teşkilatlanma denmektedir. (Toluner 1996) Devlet teşkilatlanması esası dikka-
te alındığında coğrafi olarak birbirinden ayrılmaması gereken Kara, Deniz ve 
Hava ülkesi kavramları ile tanımlanmıştır. (Toluner 1996)

Devlet kavramında açıklanan üç ülke tanımında elbette hukuka uygun 
olarak sınırlama yapılması gerekliliği oluşmuştur. Kara ülkesinin sınırlarının 
belirlenmesinde dikkat edilen hususlar mevcut doğal sınırlar ve yapay sınırlar-
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dan ibarettir. Dağ, nehir, göl gibi arazinin özellikleri doğal sınırlar için dikkate 
alınırken gerek komşu gerekse komşu olmasa bile uluslararası hukuk gereği 
enlem, boylam gibi sayısal ayırıcılar ile yapay sınırlar dikkate alınır. Bu sı-
nırlamalar için gerekli ve kullanılır olan şüphesiz bilimsel ölçme metotlarıdır. 
Haritacılık bilimi ve denizler için deniz bilimleri ve ölçme metotları sınırlama-
lar için çok kullanışlı ve doğru sonuç vermek için takip edilmiş yollardır. Kara 
haritacılığı ve ölçme metotları, ülkelerin kara sınırları, nirengi noktaları ve sı-
nır taşları gibi kara ülkelerinin tanımlanmasını sağlayacak belirleyicileri ve 
tesis edilmesini sağlamaktadır. Deniz Bilimleri ise, denizel ölçümleri yaparak 
keşiflere yardımcı olduğu kadar, dünyanın %70’den fazla alan olan denizler 
coğrafyasını ve altyapısını tanımlamaktadır. Bu ölçmeler, sonunda elde edi-
len sayısal veriler tüm bilim dallarında kullanılmaktadır. Deniz yetki sahaları 
için ise yapılan hesaplamalar ve ölçmeler, hukuksal altlığı oluşturan değerlen-
dirmeleri belirlemek için kullanılmaktadır. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuk 
Sözleşmesinde bildirilen tüm tanımlamaların, hukuksal karşılığı olduğu kadar 
matematiksel bir altlığı bulunmaktadır. 

1. Deniz Bilimlerine Genel Bakiş

Genel olarak Deniz Bilimlerinin incelenmesi ile temelinin Hidrografik, 
Oşinografik ve Meteorolojik ölçümlerden oluştuğu bilinmektedir. Deniz gibi 
dinamik ve çok bileşenli etkenlerin olduğu bir yüzeyde Hidrografik, Oşinogra-
fik ve Meteorolojik şartların incelenmesi, denizci millet ve deniz taşımacılığı 
yapan ülkelerin çok ihtiyacı olan verilere ulaşmasını sağlamaktadır. Bu esnada 
denizde olan hidrolojik mekanizmanın araştırılıp anlaşılması ve mekanizma-
nın tüm etkenlerinin tüm değişkenlerinin özellikle zamana ve birbirlerine göre 
olan etkileşiminin açıklanması oldukça önem taşımaktadır. İnceleme ile elde 
edilen verilerin ölçeklendirilmiş ve coğrafi olarak tanımlanabilecek bir düzlem 
üzerine yerleştirilmesi ile dünya üzerindeki kara ve deniz ile ilgili gerçek ha-
yattaki tüm detayların ihtiyaca göre şekillenmek üzere eski usul kağıt neşriyat-
lara veya yeni jenerasyon elektronik imkanlar ile deniz bilimlerini kullanmaya 
ihtiyacı olan insanların hizmetine sunulmasını sağlamaktadır. (H. Usluer 2014) 
(Usluer ve Alkan 2015)
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1.1. Hidrografi

Uluslararası Hidrografi Örgütü-IHO’ya göre Hidrografi, denizlerin, kıyı 
bölgelerinin, göllerin ve nehirlerin fiziksel özelliklerinin ölçülmesi, tanımlan-
ması ve elde edilen verilerinin zaman içindeki değişimlerinin tahmin edilme-
siyle ilgilenen uygulamalı bilimler dalıdır. Ayrıca elde edilen veriler denizci 
ülkelerin ekonomik olarak kalkınmasının, denizel olarak güvenlik ve savunma 
şartlarının oluşturulması, araştırma ve bilimsel faaliyetlerin ve denizel çevre 
koruma dahil olmak üzere birçok hizmeti vermek üzere çalışmalar yapmakta-
dır. (IHO 2021)

Hidrografik ölçüm ya da bilinen diğer ismi ile Batimetrik ölçüm; denizle-
rin, okyanusların ve göllerin dibinden itibaren ölçülecek tüm özelliklerinin tes-
pit edilmesini sağlamak için çalışmaktadır. Eski ismi ile İskandil, ölçülen her 
noktadan dibinden satıh seviyesine olan derinliklerinin belirlenmesi eski ve 
bilenen bir yoldur. Bu sayede istenen noktanın med-cezir durumuna göre bu-
lunması gereken ortalama su seviyeleri dikkate alınarak yükseklikleri bulunur. 
Günümüzde gelişen teknoloji sayesinde en çok kullanılanı Akustik yöntemli 
olanıdır. Akustik mantıkla derinliğe bağlı olarak belli zaman aralıklarında ses 
sinyali gönderilerek ölçümler yapılmaktadır. Bu Sinyallerin gönderilmesi ve 
alınması esnasında ses hızı ve geçen süre ölçülerek deniz tabanının su yüzeyi-
ne göre olan derinliği belirlenir. (Erkaya 2006), (H. Usluer 2011) Ayrıca Hid-
rografi sayesinde, gemilerin güvenli seyir yapmalarının sağlanması sıra, deniz 
turizmi, balıkçılık, kıyı alanları yönetimi, deniz hukuku, deniz yetki sahaları 
için derinliklerin tespiti, çevre koruma ve yönetimi, savunma olmak üzere bir-
çok amaca hizmet edecek verilerin temini için çalışmaktadır. 
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Şekil 1.Akustik sistemler ile hidrografi ölçmeleri (NOAA 2021)

1.2. Oşinografi

Oşinografi, deniz yaşamını ve ekosistemlerini, deniz ve okyanuslarda 
oluşan sirkülasyonu, deniz tabanı tektoniği ve deniz tabanının jeolojisi ile ok-
yanusun kimyasal ve fiziksel özellikleri dahil olmak üzere çok çeşitli konuları 
araştırmaya yarayan bilim dalıdır. (NOAA 2021) Bu sayede, denizlerin, ok-
yanusların, göllerin, akarsu ve nehirlerin öncelikle fiziksel yapısının belirlen-
mesi, atmosfer ile olan etkileşimini, iklim ve değişikliklerinin sebep olduğu 
değişiklikler üzerine araştırmalar, ölçüm yapılan yüzeydeki suyun kimyasal 
yönden kalitesine, kimyasal, biyolojik ve fiziksel özelliklerine ve birbiri ile 
etkileşimine, fauna da ki genetik biyolojik çeşitlilik gibi birçok konuda önemli 
araştırmaları yapılmaktadır. Oşinografi biliminin alt dalları ise; Kimyasal ve 
Fiziksel oşinografi, Deniz Jeolojisi ve Jeofiziği ve Deniz Biyolojisinden oluş-
maktadır. (Usluer ve Alkan 2015)
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Şekil 2 Oşinografi, deniz suyu, sıcaklığı, tuzluluk vb ölçmelerin uygu-
lanması (NOAA 2021)

1.3.  Meteoroloji

Genel anlamda Meteoroloji, atmosfer bilimi demektir. Atmosfer içeri-
sinde gerçekleşen tüm hava olaylarının belirlenmesi, ölçülmesi ve işlenebi-
lir, kullanılabilir veri haline getirilmesi için çalışmaktadır. İncelenen veriler 
rüzgar yönü ve şiddeti, atmosferik basınç ve hava sıcaklığıdır. Bu verilerin 
deniz ve havacılıkla direkt etkileşime sahip olduğu bilinmektedir. Bulunulan 
enlem ve boylama göre değişen su seviyelerinde, zamana bağlı(anlık, saatlik, 
günlük, aylık, yıllık) verileri toplayarak en doğru atmosfer hava değişim veri 
setlerini oluşturarak gerek denizcilik gerekse havacılık ve ihtiyaç duyulan tüm 
sektörlerde kullanılmasını sağlamaktadır. Veriler, denizcilik, havacılık, tarım, 
turizm, sanayi, enerji üretimi, ülke ve yerleşke oluşturulması gibi birçok konu 
için çalışmaktadır. 
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1.4.  Kartografya
 

Şekil 3.Dijital çözüm metodları ile gerçek dünyadaki detayların üç boyutlu 
kartografi ile gösterimi

Kartografya, engebeli asimetrik dünya yüzeyini düzlem üzerine izdüşür-
me işlemine denir. Kağıt harita, Elektronik harita, üç boyutlu kabartma harita 
vb. türde ürünler elde etmeye yarar. Diğer bir deyişle; mekansal bilgileri ana-
log ya da sayısal biçimde toplayan, modelleyen, yapılandıran, değerlendiren, 
saklayan, çeşitli ortamlarda anlaşılır ve objektif biçimde sunan yani coğrafi 
bilginin kartografik iletişim bağlamında kullanıcıya iletilmesi disiplinidir. 
Ayrıca Kartografya veya Kartografi,Bilim ve teknoloji kullanılarak harita 
yapma sanatı demektir. Çünkü üretilen haritanın gerçekte bir sanat eseri kadar 
değeri bulunmaktadır. Haritalama aşamasında ölçeklere göre değerlendirme 
için belirlenen plan veya kesit, yeni teknoloji ile beraber üç boyutlu modeller 
ve ihtiysç duyulan ölçekte dünya veya dünyanın bir bölgesine ait olan kısım-
larını gerçek dünya düzlemindeki tüm detaylar olmak üzere iz düşürme ve 
düzleme yerleştirme işinin son haline haritalama denmektedir. Deniz bilimleri 
ile direkt etkileşimi bulunmamaktadır. Fakat dolaylı olarak etkileşimi kaçı-
nılmazdır. Çünkü toplanan deniz detayları, düzlem üzerinde gösterilmedikçe 
anlam ifade etmekte zorlanacaktır. Bu yüzden Kartografya, deniz bilimleri 
ve ürünlerinin ayrılmaz bir parçası olmuş ve deniz haritalarının yapımında 
kendine bir yer bularak, deniz kartografi ürünlerinin işlendiği bir alan oluş-
muştur.
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2. Deniz Haritacılığının Önemi

Haritacılık, geçmişi çok eskiye dayanan bir bilim dalıdır. İnsanoğlu, amaç, 
kapsam ve içeriğe göre çeşitli haritalar yapmıştır. Bahsi geçen haritaların en 
eskilerinden birisi de şüphesiz deniz haritalarıdır. Tarihten günümüze olan in-
celemelerde genelde karşımıza çıkan sonuç, insanoğlunun özellikle su kenar-
larında yerleşkeler kurduğu ve hayati idame ettiği yönündedir. Bu su kıyıları, 
deniz, akarsu, göl gibi yapılardan oluşmaktadır. Bu bağlamda deniz ve deniz 
ile ilgili her şeyi hayati buldukları anlaşılmaktadır. Bu sebeple deniz harita-
cılığı ve ürünlerinin meydana çıkması da önemli bir çaba gerektirmiştir. XII. 
yüzyılda Araplar tarafından pusulanın icat edilmesi ile seyr-ü sefainlik başla-
mış ve pusula denizci milletler tarafından kullanılmaya başlanmıştır. Böylece 
insanoğlunun  uzak denizlere açılmasına ve keşfettikleri denizler ve kara par-
çaları ile ilgili bilgilerin toplayıp yaymasına çoğalmasına sebep olmuştur. Bi-
linen ilk deniz haritaları yazılı tarihe göre İtalyanlar tarafından XIII. yüzyılda 
yapılmıştır. İtalya kıyılarında yapılan bu haritalara “Portolane’’ denmektedir. 
İnsanoğlunun yaşadığı çevreyi, giderek yeryüzünü tanıma çabalarının ürünü 
olan haritalar, uygarlık tarihinin hemen başında karşımıza çıkmaktadır. Ge-
nelde haritalar yeryüzünün dar ya da geniş bir bölümünün coğrafi, jeolojik 
ve politik özelliklerini, bir ölçeğe bağlı kalarak grafik yolla gösterimi olarak 
tanımlanabilir. Değişik bir gözle, insanoğlunun toprak büyütme ve hükümran 
olma duygularının yansıdığı yazılı belgelerdir. Başlangıçta klasik metotlar ile 
deri üzerine nakış edilirken daha sonra kağıt ve gelişen teknoloji ile elektronik 
olarak deniz ve seyir emniyeti için hazırlanan Deniz Haritaları; birçok konuda 
hizmet eder.

Şekil 4 Kağıt harita ve Elektronik harita aynı bölgeyi gösterirken
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Gelişen teknoloji ve ülkelerin beklentileri, deniz yetki sahalarının belir-
lenmesine ve hukuksal olarak tanımlanmasına gerek olduğunu göstermiştir. 
Balıkçılık ile ilgili düzenlemeler ile başlayan hukuki süreci günümüzde, kara-
suyu, kıta sahanlığı, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge vb. tanımlamala-
rın oluşmasına sebep olmuştur. Tüm bu detaylar Deniz Hukuku içinde bulun-
maktadır. Deniz Hukuku ise 16. ve 17.yüzyıla kadar uzandığı bilinmektedir. 

1609 yılında “Mare Liberium” adlı çalışması ile adından sıklıkla bahse-
dilen Hollanda asıllı hukuk uzmanı  Hugo Grotius,  açık suların ve denizlerin 
bir devletin egemenliğinde olamayacağını, denizlerin kullanılmasının diğer 
devletler tarafından kullanılmasını engellenmemesi gerekliliğini, zilyetlik ve 
aitlik olma hususlarının olmaması gerekliliği denizlerde zilyetlik olamayaca-
ğını, o dönemde çok önemli özelliği bulunan ulaştırma ve balıkçılık konula-
rından müştereken faydalanması gerekliliğini savunmuştur. (S. Toluner 1996)  
Her dönemde olduğu gibi 16.yüzyıl içinde devletlerin çıkarları doğrultusunda 
aksi beyanlarda da bulunanlarda olmuştur. İngiltere ve adaları olarak nitelen-
dirilen sular için, İngiltere egemenliğini savunmak için 1609 yılında Hukukçu 
John Selden tarafından kaleme alınan ve 1635’te yayımlanabilen ‘’Mare Cla-
ussum Seu de Dominio Maris Libri Duo’’ eserinde Grotius’a aksi beyanlarda 
bulunmuştur. Selden, denizlerin ilkeler aitliği olması gerekliliğini savunurken, 
insanlık ve yararına olacak ulaştırma ve faydalanma amaçlı kullanımlarının 
engellenmemesi gerekliliğini savunmuştur. (Ilgın 2007) Böylece karasuyu 
betimlemesi yapılması gerekliliği anlaşılmıştır. Bu bağlamda temeli örf, adet 
anane hukuku olan ve daha önceden yazılı olmayan kuralları yazmak için atı-
lan ilk adım eski ismi ile Milletler Cemiyeti yani Birleşmiş Milletler çatısı 
altında yapılan 1.Deniz Hukuku Konferansı ile olmuştur. Eylül 1927 yılında 
görevli komite tarafından Karasularının Hukuki Rejimi veya değerlendirmesi 
üzerinde 13 maddelik çalışma hazırlanmış olsa da kabul görmemiştir. Milletler 
Cemiyeti yerine Birleşmiş Milletlerin altında kurulan bir komite Şubat -Ni-
san 1958 tarihleri arasında Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı için 
toplanmış ve Karasuları ve Bitişik Bölge Konvansiyonu, Kıta Sahanlığı Kon-
vansiyonu, Açık Denizler Konvansiyonu,Açık Denizlerde Balıkçılık ve Canlı 
Kaynakların Korunmasına Dair Konvansiyonu konularında anlaşmaya varmış-
lardır. 2.Deniz Hukuku konferansı amacına ulaşmıştır. Böylece Deniz Hukuku 
için daha önceden belirtilmemiş olan bazı kavram ve tanımlar kullanılmaya 
başlamıştır. Kıyılar için kullanılan iç sınır çizglieri belirlemek için kullanılan 
Düz Esas Hatlar, Bitişik Bölge, Kıta Sahanlığı vb. tanımların konuşulması ve 
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denizlerde yetki tanımı ve genişletilmesi sağlanabilecektir. (S. Toluner 1996) 
Fakat bazı konularda uzlaşı sağlanamamıştır. 1973 sonu itibariyle yapılan gö-
rüşmeler sonucunda, 1974 yılında Karakasta yapılan toplantıda 1962 yılında 
belirlenen UNCLOS (United Nations  Conference on the Law of Sea) Kabul 
edilmiştir. (S. Toluner 1996) Sözleşme ile Karasuları 12 millik genişlik esası 
kabul edilmiş, zararsız geçiş sayılamayacak haller sıralanmış, Takımada ilke-
leri kabul edilmiş, Münhasır Ekonomik Bölge(MEB) alanı kabul edilmiş, De-
niz kirliliğinin önlenmesi, canlı kaynakların korunması için devletlerarasında 
işbirliğinin gerçekleştirilmesinin gereği anlaşılmıştır. (Özman 2006) Gelişen 
teknoloji ve ülkelerin beklentileri, deniz yetki sahalarının belirlenmesine ve 
hukuksal olarak tanımlanmasına gerek olduğunu göstermiştir. Balıkçılık ile il-
gili düzenlemeler ile başlayan hukuki süreci günümüzde, karasuyu, kıta sahan-
lığı, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge vb. tanımlamaların oluşmasına 
sebep olmuştur.

Şekil 5.Uluslararası Hukuk açısından Karasuyu şekillendirilmesi
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 Deniz yetki sahaları ile ilgili hakkaniyetin sağlanması için en alt su 
seviyesinden itibaren (Med cezir olayında cezir hattı) belirlenmektedir.1958 
Karasuyu ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, 1982 BM Deniz Hukuk Sözleşmesi ile;

• Esas ve Düz Esas Hatlar 
• Koy ve körfez kapama işlemleri 24 Deniz milini sınırı,
• Ortay hatlar,
• Yan sınırlar vb. saha belirlenmesi esas ve usulleri hukuki olarak açıklan-

mıştır.

3. Tavsiyeler

Deniz Hukuku ve çalışmaları yapılırken rasyonel bilimlerden muhakkak 
faydalanılmalı ve coğrafi bilimler, karşılıklı menfaatler azami dikkate alınarak 
haritalama yapılmalı ve Deniz Hukuku kabul görürken başlangıç çalışmalarına 
konu olan insanlık için uygun olan her şart dikkate alınarak kabul görmelidir. 

3.1. Uluslararası Tavsiyeler

Mevcut bilgiler ışığında uluslararası tavsiyeler;

I. Kıyıları olan denizci ülkelerin, eğer BMDHS kurallarına uygun deniz yet-
ki sahaları belirlemedilerse, acilen bu belirleyip uluslararası olarak açık-
lamaları,

II. Deniz bilimleri ve deniz haritacılığıyla ilgili çalışmaları önemseyerek, 
hakkaniyet esaslı yetki sahası belirlenmesinde kullanmaları ve yapılan 
çalışmaları ise uluslararası olarak gerek siyasi gerekse akademik olarak 
açıklamaları,

III. Deniz Hukuku kavramını iyi anlatan, disiplinler arası çalışmayı gözeten 
eğitim kurumlarını öne çıkaran yapılanmaları sağlanması,

IV. Deniz yetki sahaları belirlenmesi ve tezlerin üretilmesi amacıyla sıklıkla 
çalıştay ve/veya akademik çalışma ve toplanma imkanlarının sağlanması,

V. Bu alanda çalışan kişi sayısının arttırılması ve bilinçlendirme sağlanması 
tavsiye edilmektedir.
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3.2. Ulusal Tavsiyeler

Mevcut bilgiler ışığında Ülkemiz için tavsiyeler ise;

I. Akdeniz’de açıklaması yapılan ve tutarlı olan sahanın uluslararası temsili 
ve açıklanmasının devamlılığının sağlanması,  

II. Ülkemizde güzel çalışmalara imza atmış 3 adet Deniz Bilimleri Enstitü-
sü’nün iyi tanıtılması, geliştirilmesi ve sayısının arttırılmasının sağlanması,

III. Deniz bilimleri ve deniz haritacılığıyla ilgili çalışmaları yapabilecek eği-
tim programlarını arttırmak daha verimli çalışacak personel kaynağını ha-
zır tutulması,

IV. Özellikle Deniz Haritacısının yetişmediği ülkemizde Deniz Haritacılığı ile 
ilgili lisans veya lisansüstü programları açılması ve faal hale getirilmesi,

V. III. ve IV. Maddeler ile Deniz yetki sahaları belirlenmesi ve tezlerin üretil-
mesi aşamasında tekelciliğin (Kişilere ait tezler ile değil, ülkeye ait tezler ile) 
önüne geçecek ve meselenin tüm topluma mal edilmesinin önünü açılması,

VI. Ülkemizde Deniz Yetki Sahalarının geliştirilmesi için daha fazla çalıştay 
ve/veya akademik çalışma ve toplanma imkanlarının sağlanması,

VII. Deniz Yetki Sahaları ile ilgili vektör altlıklı çalışmaların yapılabileceği 
yeni enstitü ve/veya araştırma merkezlerinin kurulmasının sağlanması,

VIII. Bu alanda çalışan kişi sayısının arttırılması ve bilinçlendirme sağlan-
ması tavsiye edilmektedir.

SONUÇ

Kıyıları olan denizci ülkelerin, BMDHS gereğince kendilerine ait deniz 
yetki sahalarına sahip olup, o bölgelerde sancak varlık göstermeleri en tabi 
haklarıdır. Bu alanlar için muhakkak deniz bilimleri ve deniz haritacılığıyla 
ilgili çalışmaları profesyonellerce yapılmalıdır. Deniz yetki sahaları ile ilgili 
bütüncül bilgilendirmeler yapılmalı, gerek ulusal gerekse uluslararası arena-
larda ne kadar önem verildiği anlatılmalıdır. Deniz yetki sahaları, KARA ülke-
si ne ise, DENİZ ülkesi olarak aynı hak ve menfaatlere karşılık geleceğinden 
muhakkak savunulmalı ve tutarlı tezler ile yol alınmalıdır.
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