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SONUÇ BİLDİRGESİ 

 

• Ülkemiz, deniz araştırmalarında yararlanılan teknolojilerin üreticisi konumuna 
araştırma kamuoyuyla yakın işbirliği içinde çalışan teknoloji firmaları yardımıyla 
erişmiştir. Araştırma kurumlarının teknolojik altyapıların yerlileştirilmesi, araştırma 
maliyetlerinin düşürülmesinin yanısıra, araştırma nitelik ve niceliklerindeki artışı 
sağlayacak ve nitelikli insan kaynağı istihdamıyla uğraş alanımızda bir çarpan etkisi 
yaratacaktır. Hâlihazırda ilk itkisini almış bu potansiyelin gelecek konferanslarda 
genişletilmiş ve derinleştirilmiş sergi ve çalıştaylarla işlenmesi önerilmektedir. 
 

• Yerel yönetimler dâhil kamu idarelerinin başta mevzuat tasarımı olmak üzere yapmış 
oldukları yönetsel ve uygulamaya dönük çalışmalarda deniz araştırmalarından elde 
edilen veriler ve değerlendirmeler anlamındaki bilimsel altlıklara verdikleri önem 
vazgeçilmezlik düzeyine erişmiştir. Artarak sürmesi beklenen bu anlayışın deniz 
araştırmaları alanını besleyen en önemli kaynak olduğu açıktır. 
 

• Çoklu disiplinli nitelikteki deniz araştırmaları alanında yürütülen lisansüstü öğretimin 
çeşitlendirilmesi ve diğer bilim dallarının da ilgisini çekecek ve katkısını kazanacak 
bir şekilde genişletilerek verimliliğinin arttırılması için dinamik bir anlayışla 
tasarlanması başta araştırmacı insan kaynağını güçlendirecek, giderek 
araştırmalardan elde edilen sonuçların yararını arttıracak bir görev olarak önümüzde 
durmaktadır.  
 

• Küresel ölçekte birer bilim dalına, başlı başına bir disipline dönüşmüş deniz araştırma 
alanlarını toptancı bir anlayışla kök bilim dalına indirgeyen yürürlükteki akademik 
kariyer sürecine ilişkin mevzuatın bu alanda çeşitliliğe ve derinleşmeye imkân veren 
bir şekilde gözden geçirilmesi acil bir önem arz etmektedir.  
 

• İnsanın önceliği yer küredeki varlığını biyoçeşitliliği koruyup zenginleştirerek 
sürdürmektir ve bu varoluş denizel ekosistemin sağlığıyla doğrudan ilişkilidir. 
Birleşmiş Milletler’in “Tek Gezegen/Tek Deniz” ve Avrupa Birliği’nin “Mavi Büyüme” 
programları / stratejileri insanın geleceğinin denizlerin geleceğine bağlı olduğu 
gerçeğinin altını çizmektedir. Bu yadsınamaz gerçekle, deniz araştırmalarının temel 
hedefinin duyarlı olduğu kadar yaşamsal önem taşıyan denizel ekosistemin 
korunarak iyileştirilmesi olması gerekir. 
 

• Denizler iklim oluşumunun ve değişikliğinin temel ortamlarıdır. Özellikle kıyı 
alanlarındaki insan yerleşimlerini, giderek insan varlığını tehdit eder boyuta gelen 
iklim değişikliğiyle mücadele ve sonuçlarına uyum çalışmaları ancak deniz 
araştırmalarının katkısıyla tasarlanıp uygulanabilecek eylemlerdir. Deniz 
araştırmaları yürütürken de iklim değişikliği olgusu göz ardı edilmemeli; üretilen 
sonuçlar bu olguyla ilişkilendirilmelidir. 

 


