DANIŞMA KURULU İLK TOPLANTISI
(7 Nisan 2016)
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Toplantı Özet Raporu
1. Danışma Kurulu yukarıdaki gündemle, 7 Nisan 2016 günü saat 10:30’da Banka ve
Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü konferans salonunda toplandı. Toplantıda
DEHUKAM Yönetim Kurulu’nu temsilen Prof. Dr. Hakan Karan, Prof. Dr. Arif
Kocaman, Prof. Dr. Funda Keskin Ata, Doç. Dr. İsmail Demir ve Doç. Dr. Ülkü Halatçı
Ulusoy hazır bulundu.
2. İlk olarak söz olan DEHUKAM Müdürü Prof. Dr. Hakan Karan, Danışma Kurulunu
DEHUKAM’ın kuruluş aşamaları ve amaçları hakkında bilgilendirdi. Bu kapsamda
özellikle Dışişleri Bakanlığı’nın, DEHUKAM’ın kuruluşu aşamasındaki desteğine,
Türkiye’nin uluslararası deniz hukuku problemlerinin çözümünde lobi faaliyetlerinin
katkısına ve bu maksatla gerçekleştirilmesi planlanan uluslararası işbirliği çalışmalarına
değinildi. DEHUKAM’ın, Türk deniz hukuku ve siyasetine yön verecek ulusal ve
uluslararası politikaların oluşturulabilmesi gayesiyle bu alanda çalışan kesimleri bir
araya getirebilecek ulusal bir merkez olabilme iddiasıyla yola çıktığı ifade edildi.
3. Karan, Danışma Kurulunun yapısını açıklayarak, danışma kurulunun oluşturulması
aşamasında deniz hukuku ve siyaseti alanında çalışan tüm akademisyenlerin,
bürokratların, askeri personelin ayrım gözetilmeksizin davet edildiğinden bahsetti.
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4. Karan, Virginia Üniversitesi Rodos Deniz Hukuku Akademisi ile girişilen işbirliği
hakkında ayrıntılı bilgiler verdi. Bu kapsamda Rodos Deniz Hukuku Akademisi ile
yapılan üç yıllık işbirliği protokolünden söz edildi.
5. Karan, başta Bahçeşehir Üniversitesi Türk Boğazları Uygulama ve Araştırma Merkezi,
IMO International Maritime Law Institute (IMLI) ve Swansea Üniversitesi Deniz
Ticareti Hukuku Enstitüsü olmak üzere DEHUKAM ile benzeri amaçla kurulan ulusal
veya uluslararası tüm akademik kuruluşlar ile işbirliği yapılmasının planlandığından
bahsetti.
6. DEHUKAM’ın

finansal

ve

hukuki

olarak

desteklenmesine

yönelik

olarak

DEHUKAM’ın 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine Dair Kanun
kapsamında araştırma alt yapısı sayılmasına duyulan ihtiyaç ortaya konuldu. Karan, bu
doğrultuda Kalkınma Bakanlığı nezdinde gerçekleştirmiş olduğu temaslara ve
zorluklara değindi. Bakanlar Kurulu Kararıyla kabul edilen Türkiye Ulusal Deniz
Araştırmaları Strateji (TUDAS) belgesinde, deniz hukukçusu yetiştirmeye ayrıca yer
verildiği, bu maksada erişilebilmesinde Kalkınma Bakanlığı, YÖK ve TÜBİTAK’a
görev yüklendiği, buna rağmen bilhassa Kalkınma Bakanlığı ile YÖK’ün
DEHUKAM’ın

ihtiyacı

olan

personelin

tedariki

ve

bilimsel

çalışmaların

sürdürülebilirliği için ihtiyaç duyulan ekonomik destek konusunda ihtiyatlı
yaklaştığından bahsedildi.
7. DEHUKAM tarafından deniz hukuku dergisi çıkartılması hususu görüşüldü ve böyle
bir derginin Merkezin çalışmalarına yarar sağlayacağı konusunda mutabık kalındı.
Üyeler derginin ihtiyacı olan makalelerin tedarikinde yardımcı olacaklarını ifade ettiler.
8. Karan, Danışma Kurulu üyelerine yollanan ve deniz hukuku ve siyaseti yelpazesi içinde
yer alan konulardan hangilerine ilgi duyulduğunu ortaya koyma maksadına hizmet eden
anket sonuçları hakkında Kurulu bilgilendirdi. Buna göre, deniz hukuku ve siyaseti
alanında etkin rol oynayan danışma kurulu üyelerimizin çalışmalarının ne yazık ki deniz
hukuku ve siyaseti sahasının sadece %30’una yönelik olduğunun tespit edildiği
vurgulandı. DEHUKAM’ın kuruluş amaçlarından birinin de bilhassa yapılacak
akademik çalışmaların şu ana kadar üzerinden fazlaca durulmayan, ancak ülkemiz
açısından büyük önem arz eden konulara yöneltilmesi olduğundan söz edildi.
9. Karan tarafından, önümüzdeki yılda DEHUKAM tarafından yapılması düşünülen
bilimsel etkinlikler hakkında danışma kurulu üyelerinin görüşlerine başvuruldu. Bu
hususta danışma kurulu üyeleri söz alarak gelecek yıl “Denizaltı Arkeolojik Eserlerin
Üzerinde Yer Aldığı Deniz Alanlarının Hukuki Statüsü”, “Denizde Düzensiz Göç ve
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Deniz İnsan Hakları” ve “Deniz Enerji Hukuku” konularında birinin tercih edilmesinin
önerdiler.
10. “DEHUKAM Uluslararası Çalıştay 2016: Denizaltı Kablo ve Boru Hatlarının Hukuki
Statüsü” isimli etkinliğe geçilmek üzere toplantıya son verildi.
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