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No. Kabul tarihi 
476 15 . 5 . 1964 

. MADDE 1. — Türk karasuları Türkiye ülkesine dâhildir. 
Türk karasularının genişliği altı deniz milidir. 
Bu kanunun tatbikinde bir deniz mili 1852 metredir. 

MADDE 2. — Karasuları daha geniş olan devletlere karşı Türk karasularımn genişliği, mü
tekabiliyet esasına göre taayyün eder. 

MADDE 3. — Türk kara ülkesinin komşu bir devlet kara ülkesine mesafesi her iki devlet ka
rasuları genişliği mecmuundan az olduğu takdirde, aksine anlaşma olmadıkça, orta hat Türk ka
rasularının dış hududunu teşkil eder. 

MADDE 4. — Karasuların genişliğini ölçmeye yarıyan normal esas hat, sahil boyunca uza
yan en düşük cezir hattıdır. 

Girintili çıkıntılı sahillerde veya sahile yakın adaların bulunduğu yerlerde, sahil ve adaların 
ileri burun noktalarını birleştiren düz esas hat usulü tatbik edilir. 

MADDE 5. — Esas hatların kara tarafında kalan sular, ağız genişliği 24 deniz milini aşmı-
yan körfezler, ağız genişliği 24 deniz milini aşan körfezlerin, körfez içinde iki kıyıyı, en geniş su 
alanını kara tarafında bırakacak şekilde, birleştiren 24 millik düz esas hattın arkasında kalan 
kısımları, liman manzumesinin mütemmim cüz'ünü teşkil eden daimî tesislerden en açıkta olan
ların berisinde kalan sular ve dış limanlar Türk iç sularından sayılır. 

MADDE 6. — Adaların karasuları yukarıdaki esaslara göre tesbit edilir. 

MADDE 7. — Karasularının genişliğini ölçmeye yarıyan esas hatlar büyük mikyaslı deniz ha
ritalarında gösterilir ve ilgililere dağıtılır. 

MADDE 8. — Türk karasularına bitişik ve karasularının ölçüldüğü esas hatlardan itibaren oni-
ki deniz miline kadar uzayan sahalarda, balıkçılık ve canlı kaynakların işletilmesi bakımından, 
karasuları rejimi uygulanır. 

MADDE 9. — Türkiye'nin taraf olduğu milletlerarası andlaşma, sözleşme ve anlaşmaların hü
kümleri saklıdır. 

Kanun ve tüzüklerin bu kanuna aykırı hükümleri kaldırılmıştır. 



No. 476 _ 1061 — 25 . 5 . 1964 

MADDE 10. — Bu kanun yayımı tarihinden itibaren 3 ay sonra yürürlüğe girer. 

MADDE 11. — Bu kanunun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. 
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Bu kanunun görüşmelerini gösteren tultanakların Cilt, Birleşim ve Sayfa numaraları 

Millet Meclisi Tutanak Dergisi C. Senatosu Tutanak Dergisi 
Cilt Birleşim Sayfa Cilt Birleşim Sayfa 

5 97 491 19 62 831 
16 79 564 20 71 608 
18 103 581 74 768:770 
19 112 372 
29 83 318 

88 480:482 

Millet Meclisi 156 ve 156 ya ek S. Sayılı basmayazılar Millet Meclisi 88 nci Birleşim Tutanak 
dergilerine, Cumhuriyet Senatosu 452 S. Sayılı basmayazı Cumhuriyet Senatosu 74 ncü Birleşim 
Tutanak dergisine bağlıdır. 

Bu kanunu görüşen komisyonlar : Millet Meclisi Dışişleri, Millî Savunma ve İçişleri komisyon
ları ile Cumhuriyet Senatosu Dışişleri ve İçişleri komisyonları. 


