DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA HUKUKİ VE
SİYASİ YAKLAŞIM İLE TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN
ÇÖZÜMDEKİ MUHTEMEL ROLÜ SEMPOZYUMU
SONUÇ BİLDİRGESİ

Türkiye’nin deniz alanlarına yönelik olarak başlattığı seferberliğin yansıması
“Mavi Vatan” doktrinidir. Bu minvalde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
yayımladığı bir mesajında “Mavi Vatan’ı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle
denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumaya, güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla
devam etmekteyiz.” diyerek bu doktrine açıkça vurgu yapmıştır.
Türkiye’nin uluslararası hukuk müsaade ettiği ölçüde devlet olarak üzerinde
egemen yetkiler kullanabileceği tüm dünya denizleri Mavi Vatan’ı oluşturmaktadır. Pek
tabiidir ki, bu deniz alanları içinde başta Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye’nin kıyısı
bulunduğu denizler yer almaktadır. Türkiye’nin tüm bu deniz alanlarındaki egemen
yetkisinin kapsamı, üzerinde faaliyet yürütülen deniz alanının mahiyetine bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Mavi Vatan kara ülkesinde olduğu gibi tekli bir coğrafi yapı
içinde şekillenmediğinden kullanılabilecek yetkinin kapsamı da deniz alanı türüne bağlıdır.
Hatta, Türk bayraklı gemiler dahi dünyanın neresinde bulunursa bulunsunlar üzerlerinde
egemen yetki kullanımının müsaade olunduğu araçlar olarak Mavi Vatan kapsamındadır.
Dünyada hangi isimle anılırsa anılsın, denizlerin birbirine bağlantısı dolayısıyla
tek bir denize vücut verdiği anlayışıyla deniz hukukunun da tek ve yeknesak olması
gerekmektedir. Deniz hukuku alanında 168 ülkenin taraf olması ile dünyada kabul
görmüş bir kaynak, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi olmasına
rağmen, Türkiye haklı gerekçelerle bu Sözleşme’ye taraf olmaktan kaçınmaktadır. Bu
yüzden Türkiye’nin deniz egemenlik alanları üzerinde ve ötesinde bulunan deniz yetki
alanlarındaki ekonomik yetkilerinin belirlenmesi ve bu yetkilerini dayanak altına alan
hukukun oluşturulması zaruret arz etmektedir. Ne var ki, günümüze kadar 1982 tarihli
Karasuları Kanunu hariç Türkiye’nin deniz alanları üzerindeki yetkisini ilgilendiren bir
düzenleme çıkartılamamıştır. Türk deniz mevzuatı 2011 yılından bugüne geliştirilen denizci
politikayı desteklemekte yetersiz kalmaktadır.
Bu yetersizlik, Türkiye’nin Ege Denizi’nde ve en önemlisi Doğu Akdeniz’de
yürüttüğü siyasi, askerî ve teknik operasyonların uluslararası açıdan sorgulanmasına zemin
hazırlamaktadır. Türkiye’nin denizlerde egemen yetkilere sahip olması, bu yetkileri hukuka
uygun bir şekilde kullanabilmesi, meseleye ilişkin yeterli ve güçlü hukuki enstrümanlarla
mümkündür. Deniz yetki alanları ile bu alanlarda kullanılacak egemen yetkileri açıkça
tanımlayan ve bu yetkilerin kullanılmasına ilişkin esasları düzenleyen müstakil bir kanun,
bu enstrümanların başında yer almaktadır. Bu amaçla Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki
kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirdiği
faaliyetlerine hukuki zemin oluşturulması bakımından bir “deniz yetki alanları kanunu”na
acil ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın da yasama erkini uhdesinde taşıyan Gazi Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından giderileceği şüphesizdir.
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TAKDİM

Türkiye Büyük Millet Meclisi; kurtarıcı, kurucu ve gazi sıfatlarını
haiz olmasının tarihî mirasına sahip çıkarak kuruluşunun 100’üncü yılında
birçok kültürel faaliyetin yanında ülkemizin millî menfaatlerini alakadar
eden güncel konularda da çalışmalar yapmaktadır.
Bu anlayışa uygun olarak Türkiye Büyük Millet Meclisi himayesinde
“Doğu Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük
Millet Meclisinin Çözümdeki Muhtemel Rolü” başlıklı sempozyumu Ankara
Üniversitesi ile iş birliği içinde gerçekleştirdik. Değerli akademisyenlerin
ve alanında yetkin isimlerin Doğu Akdeniz bağlamında uluslararası
hukuk ve siyasi gelişmelere ilişkin sempozyumdaki katkıları, ülkemizin
bu konudaki dış politikasına katkı sağlaması bakımından kalıcı bir yayın
olarak kitaplaştırıldı. Bilgiye verilen değer ve alanında yetkin isimlerle
yapılan istişare, medeniyetimizin ve devlet geleneğimizin yapı taşlarıdır.
Bu sebeple memleket olarak rotamızı çizerken bilim adamlarımızın
sunacağı zengin fikirlere daima ihtiyaç duyuyor olmamız bir hakikattir.
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Unutulmamalı ki Türkiye Büyük Millet Meclisi, yüz yıllık tarihi
boyunca ülkemizin ve milletimizin var oluşuna ve geleceğine ilişkin hayati
kararların alındığı en önemli kurum olarak çok kıymetli bir geçmişe
sahiptir. Türkiye Büyük Millet Meclisinin bu tarihî geçmişine ve anayasal
konumuna yakışır şekilde ülkemizin iç ve dış sorunlarına çözüm ve katkı
sağlanması için çalışmaya devam edeceği muhakkaktır.
Doğu Akdeniz, uzun süredir sadece bu coğrafyadaki ilgili ülkelerin
değil tüm dünyanın gündeminde olan stratejik bir bölge olarak dikkat
çekiyor. Ülkemizin her alanda gösterdiği gelişmenin önünü kesmek isteyen
ülkeler ve onların bölgesel uydusu olan devletler, özellikle Doğu Akdeniz
konusunda el birliğiyle Türkiye’nin uluslararası hukuktan kaynaklanan
haklarını görmezden gelmeye, sınırlamaya çalışıyorlar. Bazı Batılı
ülkelerin geçmişten beslenen bu klasik emperyalist dış politikasını, “Mavi
Vatan"ımıza müdahale ederek sürdürme çabası olarak telakki ediyoruz.
Esasen sorunların temelinde bazı Batılı ülkelerin kendilerini hâlâ dünyanın
merkezi olarak konumlandırması, Türkiye’yi yeni bir bölgesel ve küresel
oyuncu olarak kabullenememesi yatmaktadır.
Uluslararası barış ve istikrarı korumakla görevli kurum ve
kuruluşların görevlerini yerine getirirken takındıkları yanlı tutum,
sorunların çözümünde caydırıcı rol üstlenememeleri, artık daha adil ve eşit
bir dünyanın kurulması ihtiyacını gündeme getirmiştir. Birleşmiş Milletler
Güvenlik Konseyi üyesi ülkelerin etki, ilişki ve çıkarları dikkate alınarak
oluşturulan uluslararası kurumlar ve koyulan kuralların yetersiz kalışının
ana sebebi, bu ülkelerin Soğuk Savaş konseptiyle oluşturdukları statükoyu
barış ve hukuk perdesi altında devam ettirmeye çalışıyor olmalarıdır.
Kur’an’da Süleyman Peygamber'in vefatını anlatan ayetteki metafor,
günümüz uluslararası ilişkilerini anlayabilmek açısından da önemlidir.
Güç ve saltanat sahibi olan Süleyman Peygamber vefat ettiği hâlde, hiç
kimse onun vefat ettiğini fark edememiş, âdeta ona yakıştıramamış, ihtimal
olarak görememiştir. Dayandığı asa onun canlı gibi durmasını sağlamıştır.
Ta ki bir kurtçuk, dayandığı asayı kemirip kırılmasına sebep olunca
Süleyman Peygamber'in vefat ettiği anlaşılmıştır.
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İkinci Dünya Savaşı’nın galibi devletler tarafından kurulan düzen
ve koyulan kurallar da bastona dayanıp canlı gibi duran bir varlığa
dönüşmüştür. Bastonu kemiren kurtçuklar, mevcut düzenin miadını
doldurduğunu göstermektedir. Mevcut uluslararası kurumları ve ilişkileri
var eden, onların dayandığı 20. yüzyılın paradigmaları artık çökmüştür.
Değişen dengeler, gelişen teknoloji ile birlikte kıtalar, bölgeler ve ülkelerin
geldikleri seviye ve yeni ilişkiler düzeni dikkate alınarak uluslararası
kurum, kuruluş ve kurallar yeniden ele alınmak durumundadır. Doğu
Akdeniz’de Türkiye’ye karşı takınılan saldırgan tutum da bu miadını
doldurmuş uluslararası düzen algısının tezahürlerinden biridir.
Ülkemizin her alanda gösterdiği gelişmeye paralel olarak başta
uluslararası hukuk olmak üzere birçok konuda sağlam fikrî ve teorik
altyapıyı oluşturmak ve ülkemizin tezlerini kuvvetle savunmak için hazır
olmak zorundayız. Bu eserin ihtiva ettiği bilimsel fikirlerin bu amaca
hizmet edeceğine yürekten inanıyorum. Eserin ortaya çıkmasında emeği
geçen herkese teşekkür ediyor, faydalı olmasını temenni ediyorum.

Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP
Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı
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Enerji kaynakları günümüzün en değerli varlıklarından biri olması
sebebiyle devletler açısından özel bir önem taşır. Yeryüzünde sınırlı
miktarda olan bu enerji kaynakları arasında petrol ve doğal gaz önde
gelmektedir. Doğu Akdeniz, sahip olduğu petrol ve doğal gaz rezervleriyle
dünyadaki birçok devletin dikkatini çekmekte, gündemlerini meşgul
etmektedir. Doğu Akdeniz’e hem kıyısı olan hem de olmayan devletler
buradaki gelişmeleri dikkatle takip etmekte ve burada yaşananların
dışında kalmak istememektedirler.
Türkiye, Doğu Akdeniz’e en uzun kıyı şeridi bulunan devlet olması
sebebiyle bölgede özel bir konumu haizdir. Denizlerdeki etkinliğini her
geçen gün artıran Türkiye, barıştan, iş birliğinden, hakkaniyet ve adaletten
yana bir tutumla denizlerdeki faaliyetlerini sürdürmüş ve sürdürmeye
de devam etmektedir. Ne var ki, Türkiye’nin bahsi geçen barıştan ve
iş birliğinden yana tutumu, bölge devletlerinin en azından bir kısmı
tarafından karşılık bulmamıştır.
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Doğu Akdeniz’e en uzun kıyı şeridi bulunan devlet olmasına
rağmen, Türkiye’yi bu bölgeden dışlamak amacıyla yapılan çalışmalara
karşı Türkiye dik bir duruş sergilemekte, hem kendisinin hem de Kuzey
Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin uluslararası hukuk kapsamındaki hak
ve menfaatlerini korumak üzere süreci çok yakından takip etmekte ve
uluslararası alanda her türlü girişimde bulunmaktadır.
Türkiye, bugün Doğu Akdeniz’de yaşanan sorunların bölgedeki tüm
aktörlerin katılımıyla diyalog yoluyla çözülmesinden yanadır. Sorunların
çözümü için en aklıselim yol koşulsuz müzakeredir. Böylelikle, tüm bölge
devletlerinin menfaatlerini koruyan bir yol bulunması mümkün hâle
gelecektir.
Bölgedeki petrol ve doğal gaz kaynaklarının bulunduğu alanlarda
deniz yetki alanlarını ilgilendiren uyuşmazlıklar ile hak, yetki ve benzeri
uluslararası düzeydeki sorunların değerlendirilmesi, ülkemizin hukuki
durumuna dair analizler yapılması, bilimsel tespitlerde bulunulması,
sorunların çözümü için yapılması gereken iş ve işlemlerle ilgili izlenecek
adımların belirlenmesi ve konuyu farklı alanlarda ele alan birçok bilimsel
ve akademik çalışmanın bu sürece dâhil edilmesi büyük önem taşımaktadır.
Ankara Üniversitesi, Türkiye’nin her meselesini kendi meselesi
olarak görmekte ve bu doğrultuda çalışmalar yapmaktadır. Bu çerçevede,
Ankara Üniversitesinin 6550 sayılı Kanun kapsamındaki iki araştırma
altyapısından biri olan Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal
Araştırma Merkezi (DEHUKAM), Türkiye’nin arzuladığı deniz hukuku
kurallarına ulaşılabilmesi için alınacak siyasi kararların oluşumunda
akademik anlamda rol almayı kendisi için şerefli bir görev addeder.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin himayelerinde, Ankara Üniversitesi
tarafından düzenlenen ve DEHUKAM tarafından koordine edilen “Doğu
Akdeniz Sorunlarına Hukuki ve Siyasi Yaklaşım ile Türkiye Büyük Millet
Meclisinin Çözümdeki Muhtemel Rolü” başlıklı sempozyumda sunulan
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tebliğlerden oluşan bu değerli eserde, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de
deniz hukukundan doğan hak ve yetkileri tespit edilmekte, bu bölgeden
kaynaklanan sorunlara akademik bir çözüm getirilmekte ve Türkiye Büyük
Millet Meclisinin bu çözümdeki muhtemel rolleri ortaya konulmaktadır.
Türkiye Büyük Millet Meclisi, Türkiye’nin bütün meselelerinin
konuşulduğu en yüksek mercidir. Dolayısıyla bizim kendi meselemiz gibi
gördüğümüz Türkiye’nin meselesinin bu mercide ele alınmasına imkân
sağlayan, bizi himayesine alan Türkiye Büyük Millet Meclisinin çok değerli
Başkanı Sayın Prof. Dr. Mustafa ŞENTOP’a teşekkür ediyorum.
Doğu Akdeniz sorunlarına referans teşkil edecek bu kıymetli
eserin hayırlara vesile olmasını diliyorum. Başta esere katkıda bulunan
yazarlarımız olmak üzere, çalışmanın ortaya çıkmasında emeği geçen
herkese teşekkür ediyor ve eserin, konu hakkında yapılacak araştırmalarda
faydalı olmasını temenni ediyorum.

Prof. Dr. Necdet ÜNÜVAR
Ankara Üniversitesi Rektörü
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GİRİŞ
“Denizlere hâkim olan cihana hâkim olur” – Barbaros Hayrettin Paşa
Barbaros Hayrettin Paşa’nın ifade ettiği gibi, dünya üzerinde küresel
bir güç denizlerde hakimiyete bağlıdır. Denizlerden kasıt yerkürenin
¾’ünü oluşturan tüm dünya denizidir. Hâkimiyet ise egemenlik anlamında
olmayıp, uluslararası hukukun müsaade ettiği ölçüde denizler üzerinde
faaliyet icra edebilecek kudrete sahip olmaktır.
“Topraklarının üç bir yanı deniz olan bir ulusun sınırını,
halkının kudret ve yeteneğinin hududu çizer. Denizciliği
Türk’ün büyük ulusal ülküsü olarak düşünmeli ve onu az
zamanda başarmalıyız” – Mustafa Kemal Atatürk1
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DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU
DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA HUKUKİ VE SİYASİ YAKLAŞIM İLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇÖZÜMDEKİ MUHTEMEL ROLÜ

Atatürk’ün de belirttiği üzere, bir ulusun üzerinde egemen olduğu
ülkesinin sınırını, o ulusu temsil eden devletin kudret ve yeteneğinin
hududu çizer. Bu kudret askerî, hatta ondan daha da önemlisi ekonomik,
ticari ve hukuki anlamda şekil bulabilir2.
Maalesef Türkiye gerek Osmanlı döneminde gerekse Cumhuriyet’in
ilk yıllarında kudret ve yeteneğini denizlere yöneltmekte yetersiz kalmıştır3.
Bunun en önemli sebebi, Türk halkının denizleri risk olarak algılaması,
böyle bir riskli alanda karadakiyle kıyaslanamayacak büyüklükteki bir
yatırım maliyetini göze almaktan kaçınması ve karadaki kaynakları ve
gücünü kendisi için yeterli addetmesidir.
Ne var ki, karadaki ekonomik kaynakların tükenebileceğinin
anlaşılması, denizdeki kaynaklara erişimi mümkün kılan teknolojinin
ortaya çıkması ve uluslararası ticareti mümkün kılan küreselleşmeyle
beraber 1990’lı yıllarla birlikte Türkiye’de denizlerin farkına varılmıştır.
Bu farkındalık, Mavi Vatan adı verilen düşünce tarzının ilk tohumlarının
atılmasına sebebiyet vermiştir. Nihayetinde “Mavi Vatan” tabiri ilk olarak
14 Haziran 2006 tarihli Deniz Kuvvetleri Komutanlığı Karadeniz ve
Deniz Güvenliği konulu sempozyumda emekli Tümamiral Cem Gürdeniz
tarafından kullanılmıştır4. Bu çalışmada Mavi Vatan’ın nerede ve hangi
sebeplerle şekil bulduğu açıklanmaya çalışılmaktadır.

I. NERESİ MAVİ VATAN?
Mavi Vatan tabirinin kamuoyunda Türkiye’nin Doğu Akdeniz
başta olmak üzere sahili olduğu denizlerde benimsediği politika ile
uyumlu kullanıldığı görülmektedir. Bu doğrultuda Mavi Vatan’ın yaklaşık

2

Bu kudret aynı zamanda literatürde “Deniz Gücü” (Maritime Power) olarak ifade edilebilir. Tan, A. T.
(ed.): The Politics of Maritime Power: A Survey, Londra/ New York 2010, s. 5.

3

Özdemir, Ü.: Tarı̇ hte Türk Denı̇ zcı̇ lı̇ k Faalı̇ yetlerı̇ ve Günümüz Lı̇ manlarının Gelı̇ şı̇ m Sürecı̇ ne Olan
Etkı̇ sı̇ nı̇ n İncelenmesı̇ , ODÜ Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi 2015, C. 5, S.12, s. 438.

4

<https://www.bbc.com/turkce/haberler-turkiye-54096105> (erişim tarihi 11.01.2021).
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462.000.000 kilometrekareye tekabül eden deniz alanını kapsadığı ileri
sürülmektedir5. Bu açıklamalardan Mavi Vatan’ın Türkiye’nin üzerinde
kendini yetkili addettiği sahil deniz alanlarına sıkıştırıldığı anlaşılmaktadır.
Oysa kara ülkesinden farklı olarak, Mavi Vatan tekli coğrafi yapı
içinde şekillenmemektedir. Kara ülkesi bir devletin olmazsa olmaz
koşuludur. Bu ülke üzerinde aynı egemenlik altında yaşayan bir ulusun
varlığı devleti meydana getirir. Bu kara ülkesinin sınırları içinde devlet,
yasama, yürütme ve yargı anlamında tam egemendir6. Egemenlik, kara
sathı ve altı ile hava sahasını içerecek şekilde iki boyutta tezahür eder.
Buna karşılık Mavi Vatan tek bir deniz alanından ibaret değildir.
Deniz alanları devletlerin üzerindeki egemen yetkilerinin kapsamına bağlı
olarak çeşitlenmektedir. Bu deniz alanları kendi içinde sırasıyla iç sular,
kara suları, uluslararası seyrüseferde kullanılabilen boğazlar, takımada
suları, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, kıta sahanlığı, açık deniz,
saha, hassas deniz alanları, denizde arama ve kurtarma bölgeleri ve kutup
suları olarak ayrımlaşmaktadır7.
Bunlardan iç sular ve kara suları kıyı devletinin üzerinde üç boyutlu,
yani su kütlesi, hava sahası ve deniz tabanı ile altı üzerinde egemenliğinin
bulunduğu deniz alanları iken8, bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge ve
kıta sahanlığı kıyı devletinin üzerinde egemen yetkilerini kullandığı deniz

5

Veyisoğlu, A.T.: Montrö Boğazlar Sözleşmesi ve Mavi Vatan, Mavi Vatan’dan Açık Denizlere Dergisi
202, C. 2, S. 5, s. 18; Mavi Vatan haritası için bkz. Yaycı, C.: Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi
ve Türkiye, İstanbul 2020, s. 180.

6

Acer, Y./Kaya, İ.: Uluslararası Hukuk Temel Ders Kitabı İngilizce Özetli, Ankara 2017, s. 141.

7

Tanaka, Y.: International Law of the Sea, Cambridge 2019, s. 7.

8

1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS) m. 2(1). Türkiye bu sözleşmeye
taraf değildir. Türkiye’nin BMDHS ile ilişkisi bu kitapta yer alan Dr. Nasıh Sarp Ergüven’in
“1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne Karşı Türkiye’nin Tutumu” konulu
çalışmasında detaylı olarak değerlendirilmiştir. Sözleşmenin orijinal metni için bakınız. <https://www.
un.org/depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf> (erişim tarihi 20.01.2021).
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parçasıdır9. Bitişik bölge esasen kıyı devletine su kütlesindeki ve hava
sahasındaki seyrüsefere ilişkin maliye, göç, gümrük ve sağlık konularıyla
ve deniz tabanındaki kültür varlıklarıyla alakalı yetkiler bahşederken10,
münhasır ekonomik bölge deniz kütlesi ve deniz tabanı ile altındaki
ekonomik değerler, buna karşılık kıta sahanlığı sadece deniz tabanı ile
altındaki ekonomik değerler üzerinde yetki tanımaktadır11. Bu yetki hiçbir
şekilde egemenlik anlamında yorumlanamaz.
Açık deniz ve Saha12 ile yabancı sahil devletlerin egemenliği ya da
egemen yetkisi altındaki deniz alanlarında ise yetki, ancak uluslararası
hukukun müsaade ettiği ölçüde ve gerekiyorsa ilgili kuruluştan ya da
yabancı sahil devletinden alınacak izinle kullanılabilir. Türkiye’nin
egemenliği ya da egemen yetkisi altındaki deniz alanlarında uluslararası
hukukun müsaade ettiği oranda ve gerekiyorsa Türkiye’nin izniyle yabancı
devlet tebaasının faaliyette bulunması da mümkündür.
Bütün bu açıklamalar ışığında Mavi Vatan’ın aslında kara ülkesi gibi
tek bir rejime tabi deniz alanından ibaret olmadığı ve Türk tebaasının tüm
dünya denizleri üzerinde kullanabileceği yetkileri olduğu da gözetilerek,
tüm dünya denizlerini kapsadığını savunmak yanlış olmaz. Mavi Vatan
doktrini başlangıçta her ne kadar Türkiye’ye sahili olan denizlerle
sınırlı olarak oluşturulmuş ise de Türkiye’nin tüm dünya denizlerinde
kullanabileceği yetkilerin varlığı ışığında bu doktrini tüm denizlere açmak
yerinde olur.

9

Tanaka, s. 145.

10 BMDHS m. 33(1); Churchill, R. R./Lowe, V. A.: The Law of the Sea, Manchester 1999, s. 112.
11 BMDHS m. 56(1) ve 77(1).
12 BMDHS m. 136 uyarınca ulusal yetki sınırları ötesindeki deniz yatağı ve okyanus tabanı ile bunların
toprak altını kapsayan alanı ifade etmektedir.
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Harita 1: Dünya denizleri

Mavi Vatan tabiri içine, her ne kadar modern hukukta coğrafi bir
oluşum olmadığından bahisle kara ülkesinin devamı şeklinde
nitelendirilmekten kaçınılan Türkiye’de tescil olunmuş yapay ada ve
tesisler ile bunlardan da önemlisi Türk tabiiyetindeki Türk bayraklı
gemiler13 sokulabilir. Zira bu tür yapılar üzerinde Türkiye’nin egemen
yetki kullanım hakkı bulunmaktadır. Bu yetkinin kapsamı bu yapıların
üzerinde konuşlandığı ya da seyrettiği deniz alanının türüne göre
şekillenmektedir. Türk bayraklı gemilerin Türk egemenlik sahasında ve
açık denizde bulunduğu esnada tabi oldukları yetki kural olarak sadece
Türkiye’ye aitken, yabancı bir devlet deniz egemenlik ya da egemen yetki
alanına girdiği ölçüde bu yetki azalmakta, ancak hiçbir şekilde varlığını
yitirmemektedir.

13

Canca, H. S.: Devletlerin Gemilere Müdahale Yetki ve Yükümlülükleri, Ankara 2015, s. 30.
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II. NEDEN MAVİ VATAN?
A) EKONOMİK SEBEPLER
Dünya’nın %71’inin denizlerden ibaret olduğu ve bu denizlerin
üzerinde ekonomik değerler barındırdığı kuşkusuzdur14. Bu ekonomik
değerlerden en önemlisi denizlerin yüzyıllardır ulaşıma imkân veren
en ucuz ortamı sağlamasıdır. Bu ortam sayesinde uluslar birbirleriyle
yakınlaşabilmiş ve kimileri küresel güç kazanabilmiştir. Denizlerdeki
askerî ya da ticari gemi filonuza bağlı olarak uluslararası platformda söz
hakkınız artmaktadır.
Dünyada taşınan yüklerin hacim olarak yaklaşık %90’ı, değer
olarak ise yaklaşık %70’i deniz yolu ile taşınmaktadır15. Deniz yolu ucuz
ve efektif olması nedeniyle uluslararası ticari taşımacılıkta en çok tercih
edilen taşıma yöntemidir. Deniz taşımacılığı tarihten bugüne ülkelerin en
büyük ekonomik getirisini oluşturmaktadır. Türkiye’nin Türk bayraklı ya
da kayıtlı deniz filosunu arttıracak, bu maksatla tersaneciliği ve denizciliği
teşvik edecek tedbirleri hayata geçirmesi yerinde olacaktır.
Denizlerden yararlanma bakımından balıkçılık faaliyeti de insanlık
tarihi kadar eski bir faaliyettir. Engin denizlerin insanlığa sunduğu bu
muazzam kaynaklar, denize kıyısı olan ülkelerin ekonomik gelişimine
önemli katkılar sağlamıştır. Türklerin sadece sahili olduğu denizlerde değil,
ondan daha da önemlisi açık denizlerde ve başka devletlerin deniz yetki
alanlarında balıkçılık yapmasına imkân veren mekanizmaları oluşturması
gerekmektedir. Bunun tipik örneği Moritanya’da Türk balıkçıları tarafından
yürütülen faaliyetlerdir16.
14 United States Geological Survey 2019 How Much Water is There on Earth? <https://www.usgs.
gov/special-topic/water-science-school/science/how-much-water-there-earth?qt-science_center_
objects=0#qt- science_center_objects> (erişim tarihi 10.01.2021).
15 T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı “Ulaşan ve Erişen Türkiye Denizcilik” <https://www.uab.gov.tr/
uploads/pages/denizcilik/denizcilik.pdf> (erişim tarihi 07.12.2020).
16 Öztürk, B.: Fisheries Investments and Economic Contribution to the Islamic Republic of Mauritania by
the Turkish Fishing Industry, Journal of the Black Sea/Mediterranean Environment 2018, Vol. 24, No.
2, s. 188.
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Denizler sadece seyrüsefer ve balıkçılık için değil, onlardan daha
önemlisi doğal enerji kaynakları bakımından da önem arz etmektedir.
Gelişen teknolojinin karada tükenen ekonomik kaynaklara denizlerde
erişime imkân sağlamasıyla denizlerin ekonomik değeri öncekiyle
kıyaslanmayacak kadar artmıştır. Dünya genelinde artan enerji arzı ve
teknolojideki gelişmeler devletleri ve uluslararası enerji şirketlerini
karadaki enerji rezervlerine alternatif olarak deniz alanlarında enerji
kaynağı arama faaliyetlerine yönlendirmiştir. Kıyı ötesi (offshore)
endüstrisi, XIX. yüzyılın sonlarında ilk kıyı ötesi petrol kuyularının Güney
Kaliforniya’da, Hazar Denizi ve Maracaibo Gölü’nde denize ya da göle
inşa edilen ahşap iskeleler kullanılarak dikkatli bir şekilde açılmasından
bu yana çağ atlamıştır17. Bunun sonucunda hidrokarbon rezervleri
bakımından zengin olan deniz alanları gelişmiş ülkelerin ve uluslararası
enerji şirketlerinin ilgi alanına girmiştir. Örneğin; ilk olarak 1959 yılında
Hollanda kıyılarında, ardından 1965 yılında Birleşik Krallık kıyılarında
olmak üzere Avrupa’nın kuzeybatısında kalan Kuzey Denizi, zengin gaz
rezervlerinin keşfedilmesi sonucu ekonomiye yön veren büyük şirketlerin
ve enerji ihtiyacı yüksek Avrupa ülkelerinin ilgi odağı olmuştur18. Kuzey
Denizi örneği denizlerin enerji anlamında büyük gelecek vadettiğinin en
büyük kanıtını oluşturmaktadır. Ancak zamanla 200’e yakın arama kuyusu
açılmasına rağmen, ticari anlamda işletilebilir petrol ve gaz bulgusuna
rastlanılamamış, bölgede faaliyette bulunan şirketler hayal kırıklığı
yaşayarak bütçe ve personel azaltımına gitmişlerdir19.
Ancak Kuzey Denizi’nin %27 kıyısına sahip Norveç’te yürütülen
çalışmalara buna rağmen devam kararı alınmıştır. Açılan 32 kuyunun
hiçbirinde petrol ve gaza rastlanmamış ve açılan kuyuların bir kısmı hava

17 Symonds, E.: Offshore Oil and Gas, Ocean Yearbook, 1978 C. I, S. 114, s. 135.
18 Kemp, A.: The Official History of North Sea Oil and Gas, Vol. I: The Growing Dominance of the State,
London/New York 2013, s. 1.
19 Carstens, H.: First Commercial North Sea Oil Discovery, GeoEx Pro Magazine 2018, C. 8, S. 1, s. 48.
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koşullarının elverişsizliği dolayısıyla sondaj aşamasında terkedilmiştir20.
Petrol arama ve çıkarma faaliyetlerini yürüten şirket her ne kadar petrol
bulunacağına dair umudunu kesmiş olsa da Norveç hükûmeti ile yaptığı
anlaşmaya göre bir kuyu daha açma yükümlülüğü olduğundan yüklü
miktarda tazminat ödeme yükümlülüğü altına girmemek maksadıyla
son bir kuyu daha açmak için sondaj yapmak zorunda kalmış21 ve bunun
neticesinde 1969 yılında Kuzey Denizi’nin Ekofisk Bölgesi’nde ticari
anlamda çıkarılabilir petrol rezervi keşfedilmiştir22.
Bugünün petrol ve gaz arzının dörtte birinden fazlası, çoğunlukla
Orta Doğu, Kuzey Denizi, Brezilya, Meksika Körfezi ve Hazar Denizi’nde
denizden üretilmektedir23. 2016-2040 yılları arası denizden elde edilen
gaz ve petrol üretiminin 29,6’sının doğal gaz, 27,4’ü petrol olmak
üzere toplamda üretimin 54,3’lük kısmının denizlerden elde edileceği,
sürdürülebilir kalkınma planlarının uygulanması dâhilinde ise, 23,5’i
doğal gaz, 18,7’lik kısmı petrol olacak şekilde bu oranın toplamda 42,2
olacağı tahmin edilmektedir24.

20 Denizcilik Gücü İçinde Deniz Dibi Madenciliğinin Potansiyeli ve Stratejik Önemi <http://www.mta.
gov.tr/v3.0/duyuru_ek/calistay/deniz-arastirmalari/Cem-GURDENIZ.pdf> (erişim tarihi 21.11.2020).
21 Denizcilik Gücü İçinde Deniz Dibi Madenciliğinin Potansiyeli ve Stratejik Önemi <http://www.mta.
gov.tr/v3.0/duyuru_ek/calistay/deniz-arastirmalari/Cem-GURDENIZ.pdf> (erişim tarihi 21.11.2020).
22 <https://www.conocophillips.com/spiritnow/story/50-years-of-ekofisk/> (erişim tarihi 20.11.2020);
Ekofisk Bölgesi’de hidrokarbon kaynaklarının keşfinin tarihi gelişimi hakkında daha fazla bilgi için
bkz. <https://www.norskpetroleum.no/en/facts/field/ekofisk/> (erişim tarihi 21.01.2021).
23 <https://www.iea.org/reports/offshore-energy-outlook-2018> (erişim tarihi 21.01.2021).
24 Rapora ve yayımlanan tabloya ulaşmak için bkz. <https://www.iea.org/reports/offshore-energyoutlook-2018> (erişim tarihi 20.11.2020).
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Tahmini

Tarihi

Tablo 1: 2016-2040 yılı tahmini kıyı ötesi petrol ve doğal gaz üretim değerleri

Denizlerden elde edilen enerji kaynakları sadece petrol ve doğal
gaz ile sınırlı olmayıp çeşitli yenilenebilir enerji kaynaklarının da enerji
üretimi kapsamında büyük bir öneme sahip olduğu bilinmektedir. Norveç,
İngiltere gibi ülkeler kıyı ötesi rüzgâr, gelgit ve dalga enerjilerine ilişkin
önemli miktarlarda yatırım yapmaktadırlar25. Aşağıdaki tabloda kısaca
denizden elde edilen enerji türleri ve haritadaki yerlerini görebiliriz.

25 İngiltere’nin düşük karbon enerjisi üretiminde offshore yenilenebilir deniz enerjisine ilişkin detaylı
bilgi için bkz. The Clean Growth Strategy <https://assets.publishing.service.gov.uk/government/
uploads/system/uploads/attachment_data/file/700496/clean-growth-strategy-correction-april-2018.
pdf> (erişim tarihi 28.11.2020); Norveç’in yenilenebilir deniz enerjisine ilişkin politikası için bkz.
<https://www. regjeringen.no/globalassets/departementene/nfd/dokumenter/strategier/w-0026-e-blueopportunities_uu.pdf> (erişim tarihi 21.01.2021); <https://www.norway.no/en/uk/values-priorities/
energy-marine-res/#local-content> (erişim tarihi 21.11.2020).
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Onaylı kıyı ötesi rüzgâr enerji santralleri
Onaylı gelgit santralleri
Onaylı dalga santralleri
Bilinen Metan hidrat rezervleri
Bilinen deniz dibi petrol rezervleri
(400m aşağıda)
Bilinen deniz dibi doğal gaz rezervleri
(400m aşağıda)

Harita 2: Denizden elde edilen enerji kaynaklarının türü ve yeri26

Türkiye, dünyanın zengin petrol ve doğal gaz rezervlerinin önemli
bir kısmını barındıran coğrafya içinde yer almaktadır. Türkiye bir yandan
deniz enerji kaynakları üzerinde egemen yetkilere sahip bir ülke, diğer
yandan da egemenliği kime ait olursa olsun bu coğrafyadaki enerji
kaynaklarını ihtiyaç duyan ülkelere ulaştıracak koridorda önemli bir
kavşak konumundadır27. Karadeniz’de ve Doğu Akdeniz’de varlığı tahmin
edilen yaklaşık 5 katrilyon metreküp doğal gaz bulunmaktadır. Bunlara
yenilenebilir enerji kaynakları da eklendiğinde Türkiye’nin kıyılarındaki
enerji potansiyelinin kayda değer olduğu görülecektir.

26 <https://www.boell.de/en/2017/05/20/energy-ocean-where-does-future-lie> (erişim tarihi 20.11.2020).
27 Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin jeopolitik konumunun önemine ilişkin detaylı bilgi için bu kitapta yer
alan Prof. Dr. Funda Keskin Ata’nın “Doğu Akdeniz’e Jeopolitik Açıdan Bir Bakış: Enerji ve Siyaset”
isimli çalışmasına bakınız.
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B) POLİTİK SEBEPLER: TEK TARAFLI GAYRİMEŞRU DEVLET
UYGULAMALARI
Mavi Vatan politikasının 2011 yılından bu yana güçlenen bir şekilde
takip edilmesinin ana gerekçesi, Doğu Akdeniz’deki kıyıdaş devletlerin tek
taraflı uygulamalarıdır. Nitekim 2000’li yıllardan itibaren Doğu Akdeniz’in
hidrokarbon yönünden rezervlere sahip olduğunun anlaşılmasıyla kıyı
devletleri, deniz alanlarının belirlenmesine ilişkin tek taraflı ve iki taraflı
uygulamalara gitmişlerdir28. Bu uygulamaların merkezinde Türkiye’nin
devlet olarak tanımadığı Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ile
Yunanistan yer almış ve yapılan aşağıdaki uygulamalarla Doğu Akdeniz’e
olan kıyı uzunluğu ve nüfus yoğunluğu itibarıyla bölgenin en önemli aktörü
konumundaki Türkiye dışlanmaya çalışılmıştır. Bunlara örnek olarak:
(1)

17 Şubat 2003 tarihli GKRY ile Mısır arasında Münhasır
Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması29;

(2)

2 Nisan 2004 tarihinde GKRY tarafından Münhasır Ekonomik
Bölgenin İlanına İlişkin Kanun'un kabul edilmesi30;

(3)

17 Ocak 2007 tarihli GKRY ile Lübnan arasında Münhasır
Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması (henüz yürürlükte
değil)31;

28 Bu konuya ilişkin detaylı bilgi bu kitapta yer alan Prof. Dr. Sertaç Hami Başeren’in “Doğu Akdeniz
Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığında Yeni Anlaşmalar ve Uygulamalar” isimli çalışmasında
bulunmaktadır.
29 <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/EGY-CYP2
003EZ.pdf> (erişim tarihi 21.01.2021); Türkiye bu anlaşmaya ilişkin itirazlarını 02.04.2004 tarihindeki
notası ile Birleşmiş Milletler (BM)’e bildirmiştir. Bkz. Law of the Sea Bulletin No. 54.
30 <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/cyp_2004_eez_proclam
ation.pdf> (erişim tarihi 21.01.2021).
31 <https://treaties.un.org/doc/Publication/UNTS/Volume%202740/v2740.pdf> s. 55 (erişim tarihi
21.01.2021). Bu anlaşma Lübnan Parlamentosu tarafından onaylanmadığı için yürürlüğe girmemiştir.
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(4)

25 Ocak 2007 yılında GKRY tarafından 5’i Türkiye’nin kıta
sahanlığı içinde bulunan 13 adet petrol arama ruhsat sahası ilan
edilerek 15 Şubat 2007 tarihinde bu sahaların 11 tanesi için
uluslararası ihale açılması32;

(5)

27 Ocak 2007 yılında GKRY tarafından Hidrokarbon Kaynakları
Arama, Keşif ve İşletilmesi Kanunu’nun kabul edilmesi33;

(6)

26 Ocak 2007 yılında Hidrokarbon Kaynakları Arama, Keşif ve
İşletilmesi Yönetmeliği’nin kabul edilmesi34;

(7)

13 Mart 2009 yılında Hidrokarbon Kaynakları Arama, Keşif ve
İşletilmesi Yönetmeliği’nin kabul edilmesi35;

(8)

17 Aralık 2010 GKRY ile İsrail arasında Münhasır Ekonomik
Bölge Sınırlandırma Anlaşması36;

(9)

4 Ekim 2004 tarihinde Seville Üniversitesi bünyesinde Juan
Luis Suarez de Vivero ve Juan Carlos Rodrígez Mateos
tarafından hazırlanan Avrupa Birliği deniz alanlarını gösteren
ve “Seville Haritası” olarak adlandırılan haritanın bir makale
kapsamında yayımlaması37;

(10) 6 Ağustos 2020 tarihinde imzalanan Yunanistan ile Mısır
arasında Münhasır Ekonomik Bölge Sınırlandırma Anlaşması38
sayılabilir.

32 <http://www.mcit.gov.cy/mcit/hydrocarbon.nsf/All/DEEB0BDEA0BA05BFC2258473002FA9A6?Op
enDocument> (erişim tarihi 21.01.2021).
33 <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cyp110631.pdf> (erişim tarihi 21.01.2021).
34 <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cyp110634.pdf> (erişim tarihi 21.01.2021).
35 <http://extwprlegs1.fao.org/docs/pdf/cyp110636.pdf> (erişim tarihi 21.01.2021).
36 <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/cyp_isr_ee
z_2010.pdf> (erişim tarihi 21.01.2021).
37 <https://www.veryansintv.com/turkiyeyi-ege-ve-akdenizden-dislayan-seville-haritasi-nasildogdu?
fbcli d=IwAR3WV81c0uH1Hg8OxCH6tHzkD_9LU4VXciIZyPIvae6dh3aXeigAMh8jmkw> (erişim
tarihi 23.01.2021); Yayınlanan makale için bkz. Vivero, J. L. S./Mateos J. C. R.: Maritime Europe and
EU Enlargement: A Geopolitical Perspective, Marine Policy 2006, C. 30, S. 2, s. 170.
38 <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/GRCEGY.p
df> (erişim tarihi 21.01.2021).
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Yukarıda örneklenen tek taraflı uygulamalar gayrimeşrudur. Zira
uluslararası hukukun temel kurallarından iyi niyet ilkesine aykırılık teşkil
etmektedir. Taraf devletlerden uluslararası hukuk gereğince üstlendikleri
yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmeleri ve uluslararası hukukun
bahşettiği hakları, yetkileri ve serbestileri kötüye kullanmaktan kaçınmaları
beklenmektedir39.

Avrupa Birliği Deniz Alanları

Harita 3: Seville Üniversitesi tarafından oluşturulan harita
doğrultusunda Avrupa Birliği’nin Deniz Alanları40

39 BMDHS m. 300.
40 Büyükelçi Çağatay Erciyes’in 20.11.2019 tarihli sunumundan alınmıştır <http://www.mfa.gov.tr/data/
dogu-akdeniz-deniz-yetki-alanlarinin-sinirlandirilmasi.pdf> (erişim tarihi 21.01.2021).
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Bir üniversite paravanı altında hazırlanan yukarıdaki harita dolayısıyla
egemen yetkilerin kullanılabileceğini ileri sürmek ve 12 kilometrekarelik
büyüklüğü olan Meis Adası’na tam etki tanımak iyi niyetli bir davranış
mıdır41? Türkiye’nin Doğu Akdeniz’e bakan kıyılarının uzunluğu, burada
yaşayan toplumun nüfusu ve denize bağımlılığı dikkate alındığında ortaya
konan haritanın dürüstlükle bağdaşır bir yanı bulunmamaktadır.
Uluslararası hukuka göre, münhasır ekonomik bölgede ve kıta
sahanlığında sahildar devlet haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini
yerine getirirken diğer devletlerin haklarını ve yükümlülüklerini gerektiği
şekilde göz önünde bulundurmalıdır42. Bilhassa kapalı ve yarı kapalı
denizlerde devletlerden istenen davranış şekli haklarını kullanırken ve
yükümlülüklerini yerine getirirken bölgedeki tüm aktörlerin katılımıyla iş
birliğine gitmeleridir. GKRY ve Yunanistan’ın uygulamaları bu beklentinin
çok uzağındadır.
Devletler arasındaki sınır ihtilaflarının çözümüne yönelik iş
birliğinin anlaşmaya vesile olması beklenir. Sahilleri bitişik veya karşı
karşıya bulunan devletler arasında münhasır ekonomik bölgenin ve kıta
sahanlığının sınırlandırılması, hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak
amacıyla Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38. maddesinde belirtildiği
şekilde uluslararası hukuka uygun olarak anlaşmayla yapılır43. Anlaşmayla
yapılacak sınırlandırma devletlerin egemen yetkileriyle alakalı olduğundan
toplumsal ön yargıları tetikleyebilecek mahiyettedir. Bu açıdan böyle
hassas bir konuda anlaşmaya varılabilmesi oldukça güçtür.

41 Konuya bu kitapta yer alan Prof. Dr. Yücel Acer’in “Uluslararası Yargı Kararları Işığında Doğu
Akdeniz’de Sınırlandırma Sorunları ve Adaların Etkisi” adlı çalışmasında değinilmiştir.
42 BMDHS m. 74 ve 83.
43 Uluslararası hukuk kapsamında Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de egemen haklarına ilişkin değerlendirme
için bu kitapta yer alan Doç. Dr. Cavid Abdullahzade’nin “Uluslararası Hukukta Deniz Yetki Alanları
ve Doğu Akdeniz Bağlamında Türkiye’nin Egemen Hakları” isimli çalışmasına bakınız.
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Sırf bu güçlüğü aşabilmek maksadıyla uluslararası hukuk taraflar
arasındaki iş birliğini geliştirici ve ihtilafın çözümünü destekleyici
iki ayrı yükümlülük öngörmüştür. Buna göre; ilgili devletler anlaşma
akdedilinceye kadar aralarındaki anlaşmazlığın çözümünü engelleyen tek
taraflı devlet uygulamalarından kaçınmak ve mümkünse iş birliği ruhu
içinde pratik çözüm getiren geçici düzenlemelere ve bu kabilden müşterek
işletim modelini hayata geçirmekle yükümlüdürler44. GKRY ve Yunanistan
tek taraflı uygulamaları ve bu iki yükümlülüğü de ihlal etmekte olup, bu
yüzden gayrimeşrudurlar.

Harita 4: Yunanistan ve GKRY’nin maksimalist hak iddiaları
doğrultusunda ilan edilen petrol arama sahaları45

44 Bu konu hakkında ayrıntılı bilgi Mustafa Başkara’nın “İş Birliği Temelinde Hakkaniyete Bağlı Çözüm
ve Hakkaniyet Temelinde Müşterek İşletme” adlı çalışmasında yer almaktadır.
45 <https://strategyinternational.org/wp-content/uploads/2011/09/eez_greek02-1024x576.jpg> (erişim
tarihi 21.01.2021).
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SONUÇ: MAVİ VATAN = DENİZ DEVLET
Deniz Devleti, denizlerde sahip olunan ticari, askerî ve bilimsel
gücün toplamına dayanır. Mavi Vatan’ı sadece Türkiye’nin kıyısı olanlarla
sınırlamayıp daha da ötesine giden bir doktrin olarak kabul etmek yerinde
olur. Bugün, Türkiye denizci devlet anlayışıyla 2011 yılından beri
oluşturmuş olduğu politika ile Doğu Akdeniz merkezli bilimsel, teknolojik,
askerî, siyasi ve hukuki seferberlik başlatmıştır.
Türkiye’nin deniz alanlarına yönelik başlattığı seferberliğin
yansıması “Mavi Vatan” doktrinidir. Bu minvalde, Cumhurbaşkanımız
Sayın Recep Tayyip Erdoğan yayımladığı bir mesajında “Mavi Vatan’ı
savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle denizlerimizdeki hak ve
menfaatlerimizi korumaya güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla devam
etmekteyiz.46” diyerek bu doktrine açıkça vurgu yapmıştır.
Nitekim Türkiye, Mavi Vatan doktrini kapsamında GKRY ve
Yunanistan merkezli gayrimeşru devlet uygulamalarına karşılıklılık ilkesi
çerçevesinde cevaben 2011 yılından bu yana aşağıdaki uygulamalara
girişmiştir:
(1) 21 Eylül 2011 tarihinde Türkiye-Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması’nın
imzalanması47;
(2) 22 Eylül 2011 KKTC ile Türkiye Petrolleri Anonim Şirketi (TPAO)
arasında Petrol Sahası Hizmetleri ve Üretim Paylaşımı Sözleşmesi’nin
imzalanması ve bu doğrultuda belirlenen deniz alanlarında ruhsat
sahalarının belirlenmesi48;

46 <https://www.hurriyerişimtarihicom.tr/gündem/son-dakika-haberler-cumhurbaskani-erdogandandikkat-ceken-mesaj-mavi-vatan-vurgusu-41621174> (erişim tarihi 21.01.2021).
47 RG, 10.10.2012, S. 28437.
48 Yaycı, C.: Doğu Akdeniz’in Paylaşım Mücadelesi ve Türkiye, İstanbul 2020, s. 137.
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(3) 2013 yılında Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi’nin
TPAO envanterine sokulması49;

Barbaros Hayreddin Paşa Sismik Araştırma Gemisi 50
(4) 7 Ocak 2015 tarihinde 2014/6798 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’na
istinaden T.C. Dışişleri Bakanlığının 15.07.2014 tarihli ve 21252218460.00-2014/6697758 sayılı yazılı tavsiyesiyle, Ankara Üniversitesi
bünyesinde Deniz Hukuku Uygulama ve Araştırma Merkezinin
(DEHUKAM) kurulması51 ve Araştırma Altyapıları Komisyonu’nun
07/10/2020 tarihli ve 2020.STB/K4 sayılı Karar'ı uyarınca
DEHUKAM’a 6550 sayılı Araştırma Altyapılarının Desteklenmesine
Dair Kanun kapsamında yeterlik belgesi verilmesi;

49 <https://www.tpao.gov.tr/deniz> (erişim tarihi 21.01.2021)
50 <https://dogruhaber.com.tr/haber/596758-bakanliktan-dogu-akdeniz-aciklamasi/>
21.01.2021).

(erişim

tarihi

51 RG, 07.01.2015, S. 29229.
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(5) 2017 yılında Fatih Sondaj Gemisi’nin TPAO envanterine katılması;

Fatih Sondaj Gemisi52
(6) 2017 yılında MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi’nin
faaliyetlerine başlaması53;

MTA Oruç Reis Gemisi54
52 The Fatih on Oct. 30, 2018. Fotoğrafçı: Fırat Kozok/Bloomberg. <https://www.bloomberg.com/news/
articles/2018-10-30/turkey-goes-looking-for-energy-in-contested-mediterranean-waters> (erişim tarihi.:
21.01.2021).
53 <https://www.mta.gov.tr/v3.0/arastirmalar/oruc-reis> (erişim tarihi 21.01.2021).
54 MTA Oruç Reis Sismik Araştırma Gemisi <https://www.milatgazetesi.com/thumbmaker php?src=https://
www.milatgazetesi.com/modules/blog/dataimages/IMG_BD3208-5BE6C8-C20087-23AE3DDCB14B-C85217.jpg&w=748&h=500&s=1&a=c&q=90> (erişim tarihi 05.01.2021).

20

“NERESİ VE NEDEN MAVİ VATAN”
• Prof. Dr. Hakan KARAN & Berilşah KOCABIYIK

(7)

2018 yılında Yavuz Sondaj Gemisi’nin TPAO envanterine
katılması55;

Yavuz Sondaj Gemisi56
(8)

27 Şubat 2019 tarihinde Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Mavi
Vatan 2019 Tatbikatı düzenlenmesi57;

(9)

27 Kasım 2019 tarihinde Türkiye’nin Libya Ulusal Mutabakat
Hükûmeti ile “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının
Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalanmış
olup 7 Aralık 2019 tarihinde Resmî Gazete’de yayımlanarak
yürürlüğe girmesi58;

55 <https://www.tpao.gov.tr/deniz> (erişim tarihi 06.01.2021).
56 <https://icdn.ensonhaber.com/resimler/diger/kok/2019/06/27/s_8294.jpg> (erişim tarihi 21.01. 2021).
57 <https://www.dzkk.tsk.tr/Anasayfa/Basin?url=mavi-vatan-2019-taktik-tatbikati-3122020> (erişim tarihi
19.01.2021).
58 <https://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/
Turkey_11122019_%28HC%29_MoU_Libya-Delimitation-areas-Mediterranean.pdf> (erişim tarihi
21.01.2021); RG, 07.12.2019, S. 30971.
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(10) 2020 yılında Kanuni Sondaj Gemisi’nin TPAO envanterine
katılması59;

Kanuni Sondaj Gemisi60
(11) 23.01.2021 tarihinde ilk İ sınıfı firkateyn TCG İstanbul'un denize
indirilmesi ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı envanterine 2021
yılında girmesi planlanan çok maksatlı amfibi hücum gemisi
TCG Anadolu'nun inşasının başlaması61;

59 <https://www.aa.com.tr/tr/turkiye/ucuncu-sondaj-gemisi-kanuni-turkiyede-/1766734> (erişim tarihi
21.01.2021).
60 Fotoğraf: Esra Bilgin <https://www.aa.com.tr/tr/pg/foto-galeri/kanuni-sondaj-gemisi-haydarpasalimaninda/0> (erişim tarihi 22.01.2021).
61 <http://www.millisavunma.com/tcg-anadolu-cok-maksatli-amfibi-hucum-gemisi-lhd/> (erişim tarihi
22.01.2021).
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TCG Anadolu Gemisi62
Yukarıda sayılan örnekler sınırlandırıcı olmayıp Doğu Akdeniz’deki
aktörlerin tek taraflı uygulamalarına karşı genel çerçeveyi çizerek
Türkiye’nin aldığı aksiyonları göstermek maksatlı verilmiştir. Bu tek
taraflı uygulamalar dolaylı olarak Türkiye’nin denizci devlet olma yolunda
ivme kazanarak askerî, ekonomik, bilimsel ve hukuki adımlar atmasına
vesile olmuştur. 2011 yılından itibaren idare tarafından denizci devlet olma
yolunda atılan adımlardan sonra, Türkiye açısından en mühim ihtiyaç kendi
deniz yetki alanlarının sınırlarını belirleyecek bir kanunun Gazi TBMM
tarafından kabul edilmesidir. Türkiye’nin BMDHS’ye haklı gerekçelerle
taraf olmaması ve Türkiye Cumhuriyeti Anayasası’nda da deniz yetki
alanlarına ilişkin bir hüküm bulunmaması dikkate alınarak tüm kurum
kuruluşların yetkisini nerede ve ne kapsamda kullanacağını gösterecek
bir kanuna ihtiyaç olduğuna şüphe yoktur. 2011 yılında T.C. Dışişleri
Bakanlığının inisiyatifiyle ilgili kurum ve kuruluşların katılımıyla beraber
Türk Deniz Egemenlik ve Yetki Alanları Kanun Tasarısı hazırlanmıştır.

62 TCG Anadolu Amfibi Hücum Gemisi <https://www.dunyabulteni.net/images/haberler/haber/2015/05/13/amfibi.jpg>
(erişim tarihi 21.01.2021).
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Bugün bu tasarı güncellenerek, varsa gerekli değişikliklerin yapılarak
kanun tasarısının TBMM bünyesinde bir anlam bulması gerekmektedir63.
Sonuç olarak, dünyada hangi isimle anılırsa anılsın denizlerin
birbirine bağlantısı dolayısıyla tek bir denize vücut verdiği anlayışıyla,
Mavi Vatan, Türkiye’nin uluslararası hukuk sınırları müsaade ettiği ölçüde
egemen hak ve yetkilerini kullanabildiği tüm deniz alanları olup, bunun
kapsamına da her şeyden önce Doğu Akdeniz’deki deniz egemenlik ve
yetki alanlarımız girer.

Harita 5: Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı sınırları64

63 Bu hususun detaylarına bu kitapta yer alan Doç. Dr. İsmail Demir’in “Doğu Akdeniz Sorununun
Çözümünde Türkiye Büyük Millet Meclisinin Rolü” adlı çalışmasında değinilmiştir.
64 <https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N20/071/59/PDF/N2007159.pdf?OpenElement>
(erişim tarihi 28.11.2020).
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GİRİŞ
Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığının bölgedeki
hidrokarbon zenginliklerinin paylaşılması sorununun normatif alana bir
yansıması olduğu söylenebilir. Doğu Akdeniz doğal gaz rezervleri Nil
Deltası baseninde1 tahmini 6,31 trilyon m3, Levant baseninde2 tahmini 3,5
trilyon m3 olmak üzere toplam olarak tahmini 9,81 trilyon m3 kadardır.
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Kirschbaum, M. A./Schenk, C. J./Charpentier, R. R./Klett, T. R./Brownfield, M. E./Pitman, J. K./Cook,
T. A./Tennyson, M. E.: 2010, Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Nile Delta
Basin Province, Eastern Mediterranean: U.S. Geological Survey Fact Sheet 2010-3027, s. 4.

2

Schenk, C. J./Kirschbaum, M. A./Charpentier, R. R./Klett, T. R./Brownfield, M. E./Pitman, J. K./Cook,
T. A./Tennyson, M. E.: 2010, Assessment of Undiscovered Oil and Gas Resources of the Levant Basin
Province, Eastern Mediterranean: U.S. Geological Survey Fact Sheet 2010-3014, s. 4.
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Dünya’da ispatlanmış rezervlerin 198,8 trilyon m3 olduğu3 düşünülürse
Doğu Akdeniz doğal gaz rezervleri toplam dünya rezervlerinin yaklaşık
%5’i kadardır. Bu tahmini rezerv, Dünya ölçeğinde pek fazla bir anlam
ifade etmeyebilir. Buna karşılık, kıyı devletlerinin ekonomilerinin küçük
ve orta boy ekonomiler olduğu göz önünde bulundurulursa söz konusu
rezervlerin önemi ortaya çıkar.
Doğu Akdeniz’in kıyılarında ciddi sorunlar yaşanmaktadır. Doğu
Akdeniz’in zenginlikleri bu sorunların çözümüne yardımcı olabilir.
Bunun için tek taraflı uygulamalardan kaçınmak gerekir. Aksi hâlde
yeni sorunlar ortaya çıkmakta, eskileri de giderek derinleşmekte ve
yayılmaktadır. Doğu Akdeniz’de Türkiye ile Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi (GKRY) ve Türkiye ile Yunanistan arasında ortaya çıkan
kıta sahanlığı sınırlandırması uyuşmazlıkları yeni sorunların önemli
örneklerini oluşturmaktadır. Yunanistan’ın Mısır ile gerçekleştirdiği
münhasır ekonomik bölge sınırlandırma anlaşması, Türkiye’ye karşı ileri
sürdüğü tezlerle çelişmektedir. Yunanistan, Türkiye–Libya anlaşmasını
ortadan kaldırmak için iddialarını yadsımış duyduğu güvensizliği ortaya
koymuştur. Derinleşen ve yayılan eski uyuşmazlıkların en tipik örneği ise
Kıbrıs uyuşmazlığıdır. GKRY’nin hukuka aykırı tek taraflı tasarrufları
uyuşmazlığı denize yaymış, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC)
karşılıklılık ilkesi kapsamında Kıbrıs Türk halkının haklarını korumak için
tedbirler almak zorunda kalmıştır. Deniz yetki alanları uyuşmazlıklarının
çözümü hiç şüphesiz uluslararası deniz hukuku içinde aranmalıdır. Kıbrıs
uyuşmazlığının denize yayılması meselesi ise bu eski sorunun kendine
özgü koşulları dikkate alınmadan çözülemez.

3

30

BP, Statistical Review of World Energy, 2020, 69th edition, s. 32.
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I. TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ’DEKİ KITA SAHANLIĞI
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de uzun kıyılarının önünde geniş bir
kıta sahanlığı vardır. Türkiye’nin bu geniş kıta sahanlığının sınırları,
T.C. Dışişleri Bakanlığının Birleşmiş Milletler (BM) belgeleri olarak
yayımlanan değişik notaları ile ilan edilmiştir. Bunlardan 18 Mart 2020
tarihli notanın4 ekinde ilan edilen sınırları gösteren bir de harita mevcuttur.
Buna göre, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının Suriye,
Kıbrıs Adası, Mısır, Libya ve Yunanistan ile ortak sınırları bulunmaktadır.

Harita 1: Türkiye’nin 18 Mart 2020 tarihli notasının ekinde yer alan ve
Doğu Akdeniz kıta sahanlığının sınırlarını gösteren harita.
4

Letter dated 18 March 2020 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations
addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/74/757.
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Türkiye–Suriye kara suları ve kıta sahanlığı yan sınırının başlangıç
noktası, Türkiye ile Fransa arasında gerçekleştirilen sınır anlaşması ile
belirlenmiştir. 23 Haziran 1939 tarihli Türkiye ile Suriye Arasında Arazi
Mesalinin Kati Hallini Mutazammın Anlaşma’nın5 1(b). maddesine göre
Türkiye–Suriye kara sınırı, Karaduran Deresi'ni izleyerek Akdeniz’de
sona ermektedir. Dolayısıyla Türkiye–Suriye kıta sahanlığı ve kara suları
yan sınırının başlangıç noktasının söz konusu anlaşma ile belirlendiğini
söylemek mümkündür. Buna karşılık, sınırın bitiş noktası ve bitiş
noktasına kadar takip ettiği güzergâh, ilgili devletler arasında anlaşmalarla
belirlenmemiştir.
Karaduran Deresi’nin denize döküldüğü noktadan başlayan Türkiye–
Suriye kıta sahanlığı yan sınırı, T.C. Dışişleri Bakanlığının 18 Mart 2020
tarihli notasının ekindeki haritaya göre, Türkiye–KKTC kıta sahanlığı
sınırının doğuda sona erdiği noktaya kadar düz bir hat boyunca devam
etmektedir. Türkiye–Suriye kıta sahanlığı sınırının sona ereceği nokta,
Türkiye–KKTC, Türkiye–Suriye ve KKTC–Suriye sınırlarının birleşim
noktası olacaktır6.
Türkiye–Suriye kara suları ve kıta sahanlığı yan sınırı, ileride iki
devlet arasında uyuşmazlık konusu olabilecektir. Suriye; Türkiye’nin sınır
deklarasyonuna itiraz etmiş7, Türkiye ile Libya arasındaki Deniz Yetki
Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırasının gelecekte
Türkiye ile Suriye arasındaki deniz sınırının belirlenmesi için anlaşma
yapılması durumunda sorun oluşturacağını bildirmiştir8.

5

Metin için bkz. RG, 04.07.1939, S. 4249, s. 2.

6

Türkiye-Suriye kıta sahanlığı yan sınırının işaret ettiğimiz bitiş noktası, Türkiye-KKTC sınırlandırma
anlaşması ile çizilen sınırın doğu ucunda yer alan 35 49 09,889K 34 48 51,634D koordinatlarındaki 27
numaralı nokta değildir. Bu noktanın doğusunda iki ülkenin henüz sınırlandırmadıkları kıta sahanlığı
alanları bulunmaktadır.

7

Letter dated 10 September 2018 from the Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the
United Nations addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/73/388.

8

Letter dated 29 April 2020 from the Permanent Representative of the Syrian Arab Republic to the
United Nations addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/74/831.
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Türkiye Doğu Akdeniz’de ilk kıta sahanlığı sınırlandırma
anlaşmasını KKTC ile gerçekleştirmiştir. 21 Eylül 2011 tarihli “Türkiye
Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Arasında Akdeniz’de
Kıta Sahanlığı Sınırlandırması Hakkında Anlaşma”9 ile Türkiye ile
Kıbrıs Adası arasındaki sınırın bir kısmı10 çizilmiştir. Sınır, anlaşmada
koordinatları belirtilen 27 noktayı birleştiren hat boyunca uzanmaktadır.
Bu hattın hem batı ucunda hem de doğu ucunda Türkiye ile KKTC arasında
henüz anlaşma ile sınırlandırılmamış kıta sahanlığı alanları bulunmaktadır
[Türkiye KKTC Sınırlandırma Anlaşması m. 1(3)].
Türkiye–KKTC Sınırlandırma Anlaşması, KKTC’ye ait Erenköy’ün
hem doğusunda hem de batısında GKRY kıyıları önünde sınır çizmektedir.
T.C. Dışişleri Bakanlığının 216 sayılı basın bildirisinde açıklanan bu durum,
Kıbrıs uyuşmazlığının denize yayılmasının bir sonucudur. Anlaşma, Kıbrıs
Türk halkının aynen Kıbrıslı Rumlar gibi, Adanın kıta sahanlığının tümü
üzerindeki meşru, eşit ve ayrılmaz haklarını dikkate almaktadır11.
Türk kıta sahanlığının Kıbrıs Adası’nın batısındaki sınırı, Türkiye–
KKTC sınırının batı ucunda 35º 33′ 09,584″K, 32º 16′ 18,000″D
koordinatlarındaki 1 numaralı noktadan itibaren güneye doğru 32º 16′
18″D boylamını ve ilgili yerlerde Kıbrıs Adası’nın batı kıyılarındaki kara
sularının dış sınırını takip ederek Türkiye ile Mısır kıyıları arasındaki ortay
hatta kadar uzanmaktadır.   
Doğu Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığının sınırı, 32º 16′ 18″D
boylamı ile Türkiye ile Mısır kıyıları arasındaki ortay hattının kesiştiği C
(bkz. Harita 1) noktasından itibaren batıya doğru Türkiye–Libya sınırına
kadar esas olarak bu ortay hattı takip etmektedir.

9

Metin için bkz. RG, 10.10.2012, S. 28437.

10 Türkiye-KKTC Kıta Sahanlığı Sınırlandırma Anlaşması İmzalanmasına İlişkin Dışişleri Bakanlığı
Basın Açıklaması, No: 216, 21.09.2011 par. 3.
11 216 Sayılı Basın Bildirisi par. 4.
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Mısır, 1 Ağustos 2020 tarihli notasıyla Oruç Reis araştırma gemisinin
Seyir Hidrografi ve Oşinografi Dairesi (SHOD) Başkanlığının 0977/20 sayılı
NAVTEX ilanı12 ile duyurulan araştırma sahasının 8. noktasının Mısır münhasır
ekonomik bölgesine girdiğini bildirmiştir13. T.C. Dışişleri Bakanlığının 13
Ağustos 2020 tarihli cevabi notasında, yapılan inceleme sonunda söz konusu
araştırma sahasının 18 Mart 2020 tarihli nota ile ilan edilen Türk kıta sahanlığı
sınırını aşarak 160 metre kadar Mısır kıta sahanlığına girdiği kabul edilmiştir14.
Meis Adası’nın konumu, 18 Mart 2020 tarihli notanın çizdiği sınırın Türkiye
ile Mısır kıyıları arasındaki ortay hattı takip ettiği, Mısır’ın 18 Mart 2020 tarihli
notanın çizdiği sınırı protesto etmediği ve zımnen kabullendiği göz önünde
bulundurulursa, Yunanistan–Mısır sınırının neden doğuda 027º 59′ 02.00″D
boylamında sona erdiği anlaşılmaktadır. Mısır, bu bölgede Yunanistan’ı
Türkiye’ye karşı ileri sürdüğü haksız talepleri ile baş başa bırakmıştır.
Gerçekten de Türkiye ile Mısır arasındaki kıta sahanlığı sınırı, iki
ülkenin karşılıklı kıyıları arasında ortay hattı takip ederek 32º 16′ 18″D
boylamından Türkiye–Libya sınırına uzanmalıydı. Mısır; GKRY ve
Yunanistan ile yaptığı sınırlandırma anlaşmaları ile daha dar bir bölgede de
olsa, Türkiye ile sınır çizme iradesini zımnen ortaya koymuştur. Türkiye ile
Mısır arasında yaklaşık 28º 00′ 00″D ile 29º 47′ 00″D boylamları arasında
bir sınır çizilmesi mümkün görünmektedir. Bu sınır çizilirken Türkiye,
Mısır–Yunanistan ve Mısır–GKRY anlaşmalarını protesto eden işlemlerini
açıkça ya da zımnen geri almamalıdır.
Mısır, Türkiye ile çizebileceği sınırın bir kısmını GKRY ve
Yunanistan ile çizdiği sınırlarla ikame ederek GKRY ve Yunanistan lehine
ciddi kayıplara uğramıştır. Mısır, GKRY ile yaptığı sınırlandırma anlaşması

12 HDİB, Hafta 30, 25 Temmuz 2020, s. 3/8.
13 Letter dated 1 August 2020 from the Permanent Representative of Egypt to the United Nations
addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/74/978.
14 Letter dated 13 August 2020 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of Turkey to the
United Nations addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/74/1001.
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ile GKRY lehine yaklaşık 20.802 km2 genişliğinde bir alanı terk etmiştir.
Benzer şekilde Yunanistan ile yaptığı anlaşma nedeniyle de Yunanistan
lehine yaklaşık 8.245 km2 genişliğinde bir alan daha terk etmiştir.
Türkiye–Libya sınırı, 27 Kasım 2019 tarihli “Türkiye Cumhuriyeti
Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında
Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat
Muhtırası”15 ile çizilmiştir. Muhtıra Türkiye tarafından onaylanmış,
taraflarca yürürlüğe sokulmuş ve BM’ye tescil ettirilmiştir. Sınır, Mutabakat
Muhtırasında belirlenen A noktası (34° 16′ 13 720″K – 026° 19′ 11.640″D)
ile B noktasını (34° 09′ 07.9″K – 026° 39′ 06.3″D) birleştiren hat boyunca
uzanmaktadır. Türkiye–Libya sınırının bu güzergâhı, yine mutabakat
muhtırasında belirlenen tarafların kendi kıyıları üzerindeki esas noktalar
arasında çizilen ortay hattı takip etmektedir.
Doğu Akdeniz’deki Türk kıta sahanlığının Yunanistan ile sınırı,
Türkiye–Libya kıta sahanlığı sınırının batı ucunda kuzeye doğru yönelerek
Girit Adası’nın doğu kıyılarında kara sularının dış sınırına ulaşmakta sonra
doğuya yönelip Kaşot, Büyük Kerpe ve Rodos adalarının kara sularının
dış sınırını takip ederek Anadolu’da Akyarlar Burnu’nda sona ermektedir.
Bu sınırlar içinde Türkiye’nin Kaş ilçesine 1.950 metre mesafede bulunan
Yunanistan’a ait Meis Adası da 6 deniz mili kara suları ile çevrelenmiştir.
Bu bölgede, 4 Ocak 1932 tarihli “Anadolu Sahilleri ile Meis Adası
Arasındaki Ada ve Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki Adanın
Ciheti Aidiyeti Hakkında İtalya Hükûmeti ile Aktolunan İtilafname”16
ile çizilen bir sınır bulunmaktadır. Bu sınır kara suları sınırı değildir;
bölgedeki ada, adacık ve kayalıkların hâkimiyetini belirlemektedir. Doğu
Akdeniz’de iki ülke arasında anlaşmalarla çizilmiş başka bir sınır yoktur.

15 Metin için bkz. RG, 07.12.2019, S. 30971.
16 Metin için bkz. RG, 25.01.1933, S. 2313, s. 2173-2174.
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II.

TÜRKİYE
AÇISINDAN
DOĞU
UYUŞMAZLIĞININ ÜÇ BOYUTU

AKDENİZ

Yunanistan17, Rodos ve Meis adaları, GKRY18 ise, Kıbrıs Adası ile
Anadolu kıyıları arasındaki ortay hatlara dayanarak Türk kıta sahanlığı
üzerinde kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge iddialarında
bulunmuşlardır. Bu iddiaların yol açtığı uyuşmazlıklar Doğu Akdeniz
deniz yetki alanları sınırlandırması uyuşmazlığının Türkiye açısından
iki ayrı boyutunu oluşturmaktadır. Türk kıta sahanlığı üzerindeki Yunan
kıta sahanlığı iddiaları, yaklaşık 99.579 km2’lik bir alana yayılmaktadır.
GKRY ise, Türk kıta sahanlığı üzerinde yaklaşık 49.821 km2’lik bir alana
yayılan MEB ve kıta sahanlığı iddialarına sahiptir. Türkiye açısından Doğu
Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığının bu ikinci boyutunda Kıbrıs
uyuşmazlığının etkisi artmaktadır. Türkiye GKRY’yi tanımamaktadır.
Görüldüğü gibi, her iki örtüşme alanı hayli geniş olup Türkiye ile
Yunanistan ve Türkiye ile GKRY arasında ciddi uyuşmazlıklara neden
olmaktadır.
Doğu Akdeniz deniz yetki alanları uyuşmazlığının Türkiye için
üçüncü boyutu, doğrudan Kıbrıs sorunu ile ilgilidir. GKRY adanın tek
meşru temsilcisiymiş gibi hareket ederek Kıbrıs uyuşmazlığını denize
yaymıştır. GKRY, Kıbrıs Türk halkının haklarını ve Kıbrıs Türk halkının
devleti KKTC’yi yok sayarak adanın deniz yetki alanları ile ilgili tek
başına tasarruflarda bulunmuştur. Hâlbuki, Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
kurucu anlaşmalarına ve onların bir parçası olan Anayasaya göre adadaki
Kıbrıs Türk halkının Kıbrıs Rum halkı ile eşit hakları vardır. Türkiye söz

17 Law No. 2289/1995 “On Prospecting, Exploration and Exploitation of Hydrocarbons and Other
Provisions”, as amended by Law No. 4001/2011, Law of the Sea Bulletin, No. 79, s. 14.
18 Notification of the Minister for Foreign Affairs of the Republic of Cyprus made pursuant to article 3,
paragraph 3, of the Exclusive Economic Zone and the Continental Shelf Laws (consolidation of Laws
64(1) /2004, 97(1) /2014), 06.05.2019, Law of the Sea Bulletin, No. 100, s. 18.
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konusu hakları temin eden düzenin garantörü19 olup konuyla bu bağlamda
ilgilenmektedir. Türkiye’nin adanın güneyindeki deniz alanları ile ilgili bir
talebi yoktur20.
Yunanistan ile GKRY’nin iddialarını Türkiye’ye kabul ettirebilmeleri
için, sırasıyla Rodos, Meis ve Kıbrıs Adası ile Anadolu arasındaki ortay
hatları Türkiye’ye sınır olarak kabul ettirmeleri gerekiyordu. Türkiye doğal
olarak bu haksız iddiaları reddetti. Buna karşılık, GKRY ve Yunanistan
iddialarında ısrar ettiler.

Harita 2: GKRY ve Yunanistan'ın Doğu Akdeniz'de Türk kıta sahanlığı
üzerinde iddiaları ve Türkiye'ye dayatmak istedikleri sınırlar.

19 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland, Greece and Turkey and Cyprus Treaty of
Guarantee. Signed at Nicosia, on 16 August 1960 <https://peacemaker.un.org/sites/peacemaker.un.
org/files/CY%20GR%20TR_600816_Treaty%20of%20Guarantee.pdf> (erişim tarihi 16.01.2021).
20 Annex to the letter dated 23 December 2010 from the Permanent Representative of Turkey to the
United Nations addressed to the Secretary-General Press release by the Ministry of Foreign Affairs of
Turkey, UN. Doc. A/65/674 S/2010/674.
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GKRY’nin Kıbrıs Türk halkını ya da bir bütün olarak Kıbrıs
Adası’nı temsil etme hakkı yoktur. Dolayısıyla, GKRY’nin Kıbrıs
sorununun kapsamlı çözümünden önce, bölge devletleriyle deniz yetki
alanları sınırlandırma anlaşmaları yapma, hidrokarbon arama ve işletme
faaliyetleri yürütme yetkisi bulunmamaktadır. Egemenlik ile ilgili bu
tür tasarrufların Kıbrıs Türk halkı ile Kıbrıs Rum halkının siyasal eşitlik
esasında yetkiyi paylaşacakları yeni ortaklık hükûmetinin yetkisine
bırakılması, görüşmelerde yerleşik bir ortak anlayışın ifadesi olmuştur21.
GKRY; Rumların bundan 50 yıldan fazla bir süre önce 1963 yılında
kuvvet kullanarak yıktıkları 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti yaşıyormuş ve tarihe
karışan bu devletin tüm adayı temsil eden hükûmetiymiş gibi davranarak
Mısır22, Lübnan23 ve İsrail24 ile sınırlandırma anlaşmaları imzaladı. Mısır ve
İsrail ile imzaladığı anlaşmalar, taraflarca onaylandı yürürlüğe sokuldu ve
BM’ye tescil ettirildi. Lübnan ile imzaladığı anlaşma ise, Lübnan tarafından
onaylanmadı dolayısıyla yürürlüğe girmedi. Bu anlaşmalar Türkiye25 ve
21 Annex to the letter dated 30 May 2014 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of
Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/68/902.
22 Agreement between the Republic of Cyprus and the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the
Exclusive Economic Zone, 17 February 2003, Law of the Sea Bulletin No. 52, 2003, s. 127.
23 Agreement between the Government of the Republic of Lebanon and the Government of the Republic
of Cyprus on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone 17 January 2007, <https://www.mees.
com/2012/9/28/op-ed-documents/cyprus-lebanon-cyprus-israel-offshore-delimitation/f994d7506d1a-11e7-9675-d5a0b0510107> (erişim tarihi 18.01.2021).
24 Agreement between the Government of the State of Israel and the Government of the Republic of
Cyprus on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone, 17 December 2010, <https://www.
un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/cyp_isr_eez_2010.pdf>
(erişim tarihi 10.01.2021).
25 Türkiye’nin GKRY’nin Mısır, Lübnan ve İsrail ile imzaladığı anlaşmaları protesto için sırasıyla bkz.
Information note by Turkey, concerning its objection to the Agreement between the Republic of Cyprus
and the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone, 17 February 2003,
Law of the Sea Bulletin No. 54, 2004, s. 127; Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki
Ülkelerle Deniz Yetki Alanlarını İlgilendiren İkili Anlaşmalar Yapma Girişimleri hk. 30.01.2007 tarih
ve 18 Numaralı Basın Açıklaması, <http://www.mfa.gov.tr/no_18---30-ocak-2007_-guney-kibrisrum-yonetimi_nin-dogu-akdeniz_deki-ulkelerle-deniz-yetki-alanlarini-ilgilendiren-ikili-anlasmalaryapma-gayretlerini-hk_-.tr.mfa> (erişim tarihi 10.01.2021); Letter dated 23 December 2010 from the
Permanent Representative of Turkey to the United Nations addressed to the Secretary-General, UN.
Doc. A/65/674–S/2010/674, <https://undocs.org/pdf?symbol=en/A/65/674> (erişim tarihi 10.01.2021).
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KKTC26 tarafından protesto edildi.
Türkiye’nin GKRY–Mısır anlaşmasını protesto etmek için verdiği
2 Mart 2004 tarih ve 2004/Turkuno DT/4739 sayılı nota27, GKRY’nin
Doğu Akdeniz uyuşmazlıkları ile ilgili hukuksuz faaliyetlerini protesto
etmek için verdiği ilk notadır. Türkiye’nin uyuşmazlığın erken döneminde
verdiği bu notada konu ile ilgili tezlerinin esasını oluşturan güçlü
argümanlara yer verilmiştir. Müteakip notalarda bu argümanlar geliştirilmiş
ve tamamlanmıştır. Söz konusu notaya göre; Doğu Akdeniz’de özellikle
32º 16′ 18″D boylamının batısında kalan alanlarda münhasır ekonomik
bölge ve kıta sahanlığı sınırlandırması, Türkiye’nin uluslararası hukukun
yerleşik ilkelerinden doğan ipso facto ve ab initio legal ve egemen haklarını
ilgilendirmektedir. 32º 16′ 18″D boylamının batısında münhasır ekonomik
bölge ve kıta sahanlığı sınırlandırması, bölgedeki ilgili devletler arasında
hakçalık ilkesine dayalı anlaşmalarla gerçekleştirilmelidir. Türkiye
Cumhuriyeti uluslararası hukukun yerleşik ilkelerinden doğan bu legal
nedenlerle söz konusu anlaşmayı tanımamakta ve 32º 16′ 18″D boylamının
batısında deniz yatağı, toprak altı ve üzerindeki suları kapsayan deniz
alanlarının sınırlandırmasına ilişkin bütün haklarını saklı tutmaktadır.
Son olarak Türkiye Cumhuriyeti, hukuken ya da fiilen Kıbrıslı Türklerle
Kıbrıslı Rumları birlikte ve sonuç olarak Kıbrıs’ı bir bütün olarak temsil
etmeye yetkili tek bir otoritenin bulunmadığını tekrar etmektedir.

26 KKTC’nin GKRY’nin Mısır, Lübnan ve İsrail ile imzaladığı anlaşmaları protesto için sırasıyla bkz.
Annex to the letter dated 17 April 2009 from the Permanent Representative of Turkey to the United
Nations addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/63/828 S/2009/216; letter dated 2 February
2007 written by Mr. Mehmet Ali Talat, President of the Turkish Republic of Northern Cyprus, Annex
to the letter dated 2 February 2007 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations
addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/61/727 S/2007/54; letter dated 21 January 2011
written by Hüseyin Özgürgün, Minister of Foreign Affairs of the Turkish Republic of Northern Cyprus,
Annex to the letter dated 25 January 2011 from the Permanent Representative of Turkey to the United
Nations addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/65/702 S/2011/46. Her üç anlaşmanın da
protestosu için ayrıca bkz. UN. Doc. A/68/902.
27 Information note by Turkey, concerning its objection to the Agreement between the Republic of Cyprus
and the Arab Republic of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone, 17 February
2003, Law of the Sea Bulletin, 2004, No. 54, s. 127.
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GKRY, Mısır ve Lübnan ile imzaladığı anlaşmaların ardından Kıbrıs
Adası’nın güney ve güney batısında ruhsat blokları ilan etti. Bunlardan 1,
4, 5, 6, 7 numaralı bloklar birer bölümleri itibarıyla Türk kıta sahanlığını
ihlal etmektedir. Bloklarda uluslararası ihaleler açtı ve şirketlere ruhsatlar
vermeye başladı. Bunları, şirketlerin hukuksuz olarak verilen ruhsatlara
dayandıkları için hukuksuz olan sahadaki faaliyetleri izledi. Eylül 2011’de
Noble Energy şirketi 12 numaralı blokta sondaja başladı.

III.

AKDENİZ’DE
DENİZ
YETKİ
ALANLARI
SINIRLANDIRMASINA İLİŞKİN TÜRKİYE-LİBYA
MUTABAKAT MUHTIRASI VE SONRASI

Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’de deniz yetki alanlarının
sınırlandırılmasına ilişkin mutabakat muhtırası ile çizilen sınır,
Yunanistan’ın komşuları ile onlara en yakın Yunan adaları arasındaki
ortay hatlara dayalı haksız taleplerinin önünü kesti. Türkiye–Libya
sınırı, Yunanistan ile Kıbrıs Adası’nın komşu olamayacağını gösterdi.
Türkiye ile Mısır arasında çizilebilecek herhangi bir sınır da bu sonucu
destekleyecektir.
Türkiye, Libya ile gerçekleştirdiği sınırlandırma anlaşmasını
müteakiben bölgede sismik araştırmalar yaptı. SHOD’un 0977/20 sayılı
NAVTEX ilanı28 ile Oruç Reis araştırma gemisinin 21 Temmuz 2020 –
02 Ağustos 2020 tarihleri arasında bölgede sismik araştırma yapacağı
ilan edildi. Türkiye ile Yunanistan arasında gerilim yükseldi, bölgede
iki devletin deniz kuvvetlerine bağlı gemilerin sayısı artmaya başladı.
Almanya iki devlet arasındaki gerilimi azaltmak için girişimlerde bulundu.
Şansölye Merkel tarafları yatıştırmak için telefon diplomasisi yürüttü ve
Türkiye Oruç Reis araştırma gemisinin faaliyetini beklemeye aldı.
28 Bkz. Geride dipnot 12.
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6 Ağustos 2020 tarihinde “Yunan Cumhuriyeti Hükûmeti ile Mısır
Arap Cumhuriyeti Arasında İki Ülke Arasında Münhasır Ekonomik Bölge
Sınırlandırması Hakkında Anlaşma”29 imzalandı. Anlaşma onaylandı,
yürürlüğe girdi ve BM’ye tescil ettirildi. Türkiye bu anlaşmayı 21 Ağustos
2020 tarihli notası ile protesto etti30. Yunanistan–Mısır sınırı, doğuda 027º
59′ 02,00″ D boylamı üzerinde bulunan A noktasından başlayıp B, C ve
D noktalarını birleştirerek batıda 26º 00′ 00″D boylamı üzerinde bulunan
E noktasına kadar uzanmaktadır. Sınır bu haliyle Yunanistan’ın Türkiye’ye
karşı ileri sürdüğü bazı temel tezleri ile ters düşmektedir.
Yunanistan Türkiye’ye karşı 1982 BMDHS’nin 121. maddesine
dayanarak bütün adaların kıtasal karalarla aynı şekilde deniz alanlarına sahip
olacağını savunmaktadır. Sınırlandırmanın ise, ortay hatlar esasında olması
gerektiğini söylemektedir. Buna karşılık, Yunanistan–Mısır sınırlandırma
anlaşması Meis Adası’nı dikkate almamıştır31. Rodos Adası’na yarım etki
tanınmıştır32. Hatta, Yunanistan–Mısır sınırının A noktasında Rodos Adası
ile Mısır kıyıları arısındaki ortay hattın yaklaşık 50 km kuzeyine kaydırılmış
olduğu göz önüne alınırsa Rodos Adası’na tanınan etki yarımdan da azdır.
Bu durum; Yunanistan’ın, Mısır sınırlandırma anlaşması ile Türkiye’ye
karşı ileri sürdüğü 28º 00′ 00″D boylamından Anadolu–Meis ortay hattına
kadar uzanan yaklaşık 64.791 km2 alandaki haksız iddialarından tümüyle
vazgeçtiğini ortaya koymaktadır. Güneybatıya doğru, Büyük Kerpe ve
Kaşot adaları ile Girit Adası’nın Mısır’a komşu olduğu kabul edilen doğu

29 Agreement between the Government of the Hellenic Republic and the Government of the Arab Republic
of Egypt on the Delimitation of the Exclusive Economic Zone between the two countries 6 August
2020.<https://www.un.org/depts//los/LEGISLATIONANDTREATIES/PDFFILES/TREATIES/
GRCEGY.pdf> (erişim tarihi 17.01.2021).
30 Letter dated 21 August 2020 from the Permanent Representative of Turkey to the United Nations
addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/74/997–S/2020/826.
31 Başeren, S. H.: “Yunanistan Mısır anlaşmasıyla Akdeniz’de haksızlığını tescil etti”, 10.08.2020,
AA, <https://www.aa.com.tr/tr/analiz/yunanistan-misir-anlasmasiyla-akdenizde-haksizligini-tesciletti/1937166> (erişim tarihi 15.01.2021).
32 Ibid, idem.
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kıyılarına da tam etki tanınmamıştır33. Sınır, söz konusu adaların güney
kıyıları ile Mısır kıyıları arasındaki ortay hattın B noktasında yaklaşık
37 km, C noktasında yaklaşık 33 km, D noktasında yaklaşık 13,5 km E
noktasında yaklaşık 11,5 km kuzeye kaydırılmıştır. Kısaca Yunanistan
ortay hatlar iddiasından da vazgeçmiş görünmektedir.

Harita 3: Yunanistan-Mısır sınırlandırma anlaşmasının
Yunan iddiaları üzerindeki etkileri
SHOD’un 1024/20 sayılı NAVTEX ilanı34 ile Oruç Reis araştırma
gemisinin 10–23 Ağustos 2020 tarihleri arasında sahada araştırma
yapacağı ilan edildi ve gemi sahaya intikal etti. 13 Ağustos 2020’de
gerilim zirveye çıktı. Yunan gemisi Limnos, Oruç Reis’e yaklaştığı sırada

33 Ibid, idem.
34 HDİB, Hafta 33, 15 Ağustos 2020, s. 3/7.
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önü Türk donanmasına ait Kemal Reis tarafından kesildi ve iki gemi
arasına hafif bir çarpma yaşandı. Daha sonra SHOD’un 23 Ağustos 2020
19:23’te yayımlanan 1062/20 sayılı NAVTEX ilanı ile Oruç Reis araştırma
gemisinin aynı sahadaki araştırma süresi 27 Ağustos 2020 saat 20:59’a
kadar uzatıldı. İlan, NAVERA III tarafından 1147/20 sayı ile tekrarlandı35.
Yunanistan, Mısır ile gerçekleştirdiği sınırlandırma anlaşmasının
hemen ardından Türkiye’ye karşı ileri sürdüğü iddialarını ve Türk kıta
sahanlığı üzerindeki haksız taleplerini yeniden takviye etmek için harekete
geçti. Irakleio İstasyonunun 24 Ağustos 2020 05:00’da yayımladığı 490/20
saylı NAVTEX ilanı ile 25 Ağustos 2020 saat 05:10’dan 27 Ağustos 2020
saat 20:59’a kadar askerî tatbikat yapılacağı ilan edildi. İlan NAVERA
III tarafından 1148/20 NAVTEX numarası ile tekrar edildi36. İlan edilen
tatbikat sahası, Mısır anlaşmasının Yunanistan’ın vazgeçtiğini gösterdiği
Türk kıta sahanlığı üzerindeki haksız taleplerini içine almaktadır. Sahanın
doğu sınırı, Türk kıta sahanlığı üzerindeki Yunan iddialarının doğu sınırını
oluşturan Anadolu–Meis ortay hattına dayanmaktaydı.
Uluslararası deniz hukukuna göre açık denizler barışçıl amaçlarla
kullanılacaktır37. Bu çerçevede açık denizlerde askerî tatbikat yapılmasının
önünde bir engel yoktur. Daha önceden SHOD tarafından ilan edilen ve
sürdürülmekte olan Oruç Reis araştırma gemisinin sismik araştırma sahası
ile örtüşen bir alanda tatbikat sahası ilanı ve icrası için aynı şeyi söylemek
mümkün değildir.

35 Avisos a Los Navegantes, Publicación Semanal, Instituto Hidrográfico de la Marina, Grupo No. 35, 29
de Agosto de 2020.
36 Ibid, idem.
37 BMDHS m. 88’de yer alan bu hüküm aynı zamanda bir örf ve âdet hukuku kuralıdır.
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IV.

HİDROKARBON KRİZİ VE MUHTEMEL BİR
YUNANİSTAN–GKRY SINIRLANDIRMA ANLAŞMASI

Kıbrıs Türk halkı ve onların devleti KKTC, Kıbrıs Adası’nın deniz
yetki alanlarındaki hidrokarbon zenginliklerine Kıbrıs’ta kapsamlı çözüme
varılmasını teşvik edecek ve Doğu Akdeniz’e barış ve istikrar getirecek bir
iş birliği ve karşılıklı bağımlılık alanı yaratma amacı ile yaklaşmaktadır38.
Her iki halka ait olan doğal bir kaynak olarak hidrokarbon konusu, bölgedeki
diğer aktörlerin de katılımıyla anlaşmazlıkların üstesinden gelmek ve her
iki tarafın da yararına köprüler kurmak amacı ile kolaylıkla kullanılabilir39.
BM Genel Sekreteri’ne göre, her iki halkın da yararlanması gereken
Kıbrıs’ta ve etrafında bulunan doğal kaynaklar, Kıbrıs uyuşmazlığına kalıcı
bir çözüm bulunmasını teşvik edebilir40. Genel Sekreter’in bu sözlerine
paralel olarak KKTC Cumhurbaşkanı Akıncı, Mayıs 2015’te GKRY
Cumhurbaşkanı Anastasiades’e ortak hidrokarbon zenginliği meselesini
Kıbrıs’ta sürdürülebilir bir çözüm ve barış sağlayabilecek şekilde ele
alması için çağrıda bulundu41. Böylece Akıncı, Mayıs 2015’te, selefi
Eroğlu’nun daha önceden 2011 ve 2012 yıllarında yaptığı doğal kaynakları
işletmek için Rum tarafı ile ortak bir komite kurma teklifinin hâlen geçerli
olduğunu ortaya koydu42.
GKRY; yaptığı anlaşmaları ve ruhsatlama işlemlerini Kıbrıs Türk
halkını yok sayarak tek başına gerçekleştirdiğini, bu sebeple illegal
olduklarını her zaman göz ardı etti. KKTC’nin verdiği ruhsatlara dayalı olarak
TPAO’nun sahada gerçekleştirdiği faaliyetleri suistimal etti. Bu ruhsatlara
dayanarak jeofizik araştırmalar yapan Barbaros Hayreddin Paşa araştırma
38 Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus, 14 November 2019, UN.
Doc. S/2019/883, s. 25.
39 Ibid, idem.
40 Report of the Secretary-General on his mission of good offices in Cyprus, 16 April 2019, UN. Doc.
S/2019/322, s. 7.
41 UN. Doc. S/2019/883, s. 25.
42 Ibid, s. 26.
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gemisinin faaliyetlerini bahane ederek Ekim 2014’te kapsamlı görüşme
masasından çekildi43. Barbaros Hayreddin Paşa sahadaki faaliyetlerini icra
etmeye devam etti.
Taraflar, Rumların tek taraflı faaliyetlerinin durdurulması konusunda
varılan anlayış birliği sonucunda tekrar görüşmelere başladılar44. BM
Genel Sekreteri’nin Kıbrıs iyi niyet misyonu hakkındaki 14 Kasım 2019
tarihli raporunda da belirttiği gibi, Rum tarafının tek taraflı faaliyetlerine
devam etmesi, karşılık olarak Türk tarafının adayı çevreleyen denizlerdeki
doğal kaynakların ortak sahibi olarak haklarını korumak üzere harekete
geçmesini zorunlu hâle getirdi45. Gelişmeler, bir kez daha, tek taraflılığın
sadece gerginliğin artmasına ve anlaşmazlığın derinleşmesine sebep
olduğunu gösterecekti.
GKRY; 15 Mayıs 2015’te masaya geri döndükten46 sonra görüşmelerin
Crans–Montana’daki başarısız son toplantı ile bittiği47 07 Temmuz 2017
tarihine kadar sahadaki faaliyetlerini beklemeye aldı. Görüşmeler bittikten
sonra Eni–Total, 12 Temmuz – 17 Eylül 2017 tarihleri arasında Bahama
bandıralı West Capella sondaj gemisi ile blok 11’de Onesiphoros West–1
araştırma sondajını yaptı. Yine Eni–Total, 28 Aralık 2017 – 08 Şubat 2018
tarihleri arasında bu sefer Bahama bandıralı Saipem 12000 sondaj gemisi
ile blok 6’da Calypso–1 kuyusunu açtı. Exxon Mobil–Qatar Petroleum,    
15 Kasım 2018 – 08 Ocak 2019 tarihleri arasında Birleşik Krallık bandıralı
Stena Ice Max araştırma gemisi ile blok 10’da Delphyne kuyusunu açtı.
Tekrar Exxon Mobil–Qatar Petroleum, 09 Ocak – 17 Şubat 2019 tarihleri
arasında Stena Ice Max ile Glafkos–1 kuyusunu açtı.
43 Annex to the letter dated 6 October 2014 from the Chargé d’affaires a.i. of the Permanent Mission of
Cyprus to the United Nations addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/69/425–S/2014/723.
44 UN. Doc. S/2019/883, s. 26.
45 Ibid, idem.
46 Report of the Secretary-General on his Mission of Good Offices in Cyprus, 7 January 2016, UN. Doc.
S/2016/15, s. 1.
47 The Secretary-General remarks at the closure of the Conference on Cyprus, Crans-Montana,
Switzerland, 07 July 2017, <https://www.un.org/sg/en/content/sg/press-encounter/2017-07-07/
secretary-general-remarks-closure-conference-cyprus> (erişim tarihi 16.01.2021).
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İtalyan ENI Şirketi 2018’de Calypso–1 kuyusunda 169-226 milyar
m ’lük doğal gaz rezervi bulduğunu açıkladı. Exxon Mobil ve Qatar
Petroleum ortaklığı ise şubat sonunda Glaucus–1 isimli sahada ilk tespitlere
göre 142-227 milyar m3 bir doğal gaz rezervi keşfettiklerini açıkladı.
3

Cumhurbaşkanı Akıncı, artmakta olan gerginliği azaltmak için
13 Temmuz 2019’da hidrokarbon meselesi ile ilgili bir başka teklif daha
yaptı48. BM ve Avrupa Birliğinin gözlemciliğinde gelecekteki hidrokarbon
faaliyetlerini planlayacak, kararlaştıracak ve yürütecek olan müşterek bir
komite kurulmasını önerdi. Buna, adanın petrol ve gaz kaynaklarının gelir
paylaşım yüzdelerini belirleyen bir anlaşma da dâhildi49. BM Güvenlik
Konseyi ve BM Genel Sekreteri’nin istediği gibi, her iki taraf da var olan
ruhsatlara karşı çıkmadan, bölgedeki gerilimi düşürmek amacı ile örtüşen
deniz yetki alanlarında araştırma ve işletme faaliyetlerine izin veren yeni
ruhsatlar vermekten kaçınacaktı50. GKRY, herhangi bir diyaloğa dahi
girmeden bu teklifi de reddetti.
Görüldüğü gibi, GKRY’nin doğal gaz ve petrol arama faaliyetleri
gibi tek taraflı oldu bitti teşebbüsleri, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin
eşit kurucu ortağı olan, dolayısı ile adanın ve deniz alanlarındaki doğal
kaynakların eşit sahibi olan Kıbrıs Türk halkının doğal hak ve çıkarlarını
ihlal etmektedir51. GKRY’nin söz konusu faaliyetlerine karşılık KKTC
verdiği ruhsatlar çerçevesinde sahadaki faaliyetlerine devam etti. TPAO,
07 Temmuz 2019 – 17 Eylül 2019 tarihleri arasında Yavuz sondaj gemisi52
ile Karpaz–1 kuyusunu açtı. Sonra, 15 Kasım 2019 – 23 Şubat 2020
tarihleri arasında Fatih sondaj gemisi53 ile Magosa–1 kuyusunu açtı. Bunu

48 Ibid, idem.
49 Ibid, idem.
50 Ibid, idem.
51 UN. Doc. A/68/902.
52 SHOD, NAVTEX NO: 765/19, HDİB, Hafta 28, 13 Temmuz 2019, s. 3/7.
53 SHOD, NAVTEX NO: 1333/19, HDİB, Hafta 50, 14 Aralık 2019, s. 3/5.
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yine KKTC’den aldığı ruhsatlara dayanarak 18 Ocak 2020 – 24 Mayıs 2020
tarihleri arasında Yavuz gemisi54 ile açtığı Lefkoşa–1 kuyusu takip etti.
KKTC, hâlen görüşülmesi mümkün olan ortak işletme teklifinin
Doğu Akdeniz’de kapsamlı bir iş birliği ve karşılıklı bağımlılığı sağlama
potansiyeli taşıdığına inanmaktadır.
Bu süreçte Yunanistan Dışişleri Bakanı Dendias, GKRY ile kıta
sahanlığı sınırlandırması yapmak için çalıştıklarını açıkladı. Yunan
Dışişleri Bakanlığının Mısır anlaşması ile zımnen hukuka aykırılığını
kabul ettiği Türk kıta sahanlığı üzerindeki haksız iddialarını yeniden
takviye etme çabalarının devam ettiği görülmektedir.
Türkiye ile KKTC sınırlandırma anlaşmasında da belirttikleri
gibi aralarındaki sınırın bir kısmını çizmişlerdir. Türkiye ile KKTC’nin
Türkiye ile Kıbrıs Adası arasında henüz çizmedikleri sınır, Türkiye–KKTC
sınırlandırma anlaşmasının çizdiği sınırın en batı ucundaki 1 numaralı
noktadan başlayıp 32º 16′ 18″D boylamını ve ilgili yerlerde Kıbrıs
Adası’nın batıdaki kara sularının dış sınırını takip ederek Türkiye ile Mısır
kıyıları arasındaki ortay hatla kesiştiği noktaya kadar devam etmektedir.
T.C. Dışişleri Bakanlığı, 7 Eylül 2012 tarihli notası ile Kıbrıs
Adası’nın batısındaki bu sınırın Kıbrıs uyuşmazlığının kapsamlı çözümü
ile ilgili olduğu dikkate alınarak bundan (çözümden) sonra görüşmelerle
belirleneceğini bildirmektedir55. Bu beyan, yapıldığı dönem için son derece
makuldür. Türkiye ve KKTC kapsamlı çözüm görüşmelerinin başarıya
ulaşması için istekli ve kararlı bir tutum sergilemektedirler. Sınırlandırma
anlaşmaları egemenlik sorunuyla ilgili olup kapsamlı çözüm görüşmeleri
bağlamında varılan ilke mutabakatına göre kurulacak yeni ortaklık
hükûmetinin yetkisine bırakılmıştır.
54 SHOD, NAVTEX NO: 0143/20, HDİB, Hafta 04, 25 Ocak 2020, s. 3/9; SHOD, NAVTEX NO:
0215/20, HDİB, Hafta 06, 08 Şubat 2020, s. 3/8.
55 Annex to the letter dated 5 September 2012 from the Permanent Representative of Turkey to the United
Nations addressed to the Secretary-General, UN. Doc. A/66/899.
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Bugün durum, T.C. Dışişleri Bakanlığının 5 Eylül 2012 tarihli
notasının verildiği günlerden çok farklıdır. Yıllardır birbirini takip eden
çözüm girişimlerinin sonuncusu da başarısız olmuştur. Hâlihazırda
kapsamlı çözüm görüşmesi diye bir görüşme yoktur. Türkiye ve KKTC,
Rumların yönetimi ve zenginliği paylaşmaktaki isteksizlikleri nedeniyle
sonuçsuz kalan 2017 Kıbrıs Konferansı’ndan sonra federal bir çözümden
umudunu kesmiş görünmektedir.
KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar; KKTC’nin 37. kuruluş
yıl dönümünde yaptığı bir konuşmada, federasyon görüşmelerinin
başarısızlıkla sonuçlandığını, mevcut kalıpların dışına çıkılarak yeni fikirler
ve modellerle masaya oturmak gerektiğini, bunların başında da iki devlete
dayalı çözümün geldiğini, sürdürülebilir ve gerçek olanın iki devletlilik
olduğunu ve ancak egemen eşitlik temelinde bir anlaşma ile mümkün
olabileceğini söylemiştir56. KKTC Cumhurbaşkanı bu düşüncelerini resmî
olmayan 5+BM toplantısı öncesinde 11 Ocak 2021 tarihinde kabul ettiği
BM üst düzey yetkilisi Jane Holl Lute’a da iletmiştir57.
Bundan sonraki görüşmelerin bir bölünme anlaşmasına varmak
amacıyla yapılabileceği düşünülmektedir. Olayların akışı, en azından
Türkiye ve KKTC için adada iki ayrı devletin tanınması yoluna gidileceğinin
belirtilerini ortaya koymaktadır. Bu koşullarda T.C.  Dışişleri Bakanlığının
7 Eylül 2012 tarihli beyanının geçerli olmayacağını söylemek yanlış
olmayacaktır. Türkiye ile KKTC’nin batısında Kıbrıs Adası ile Türkiye
arasındaki sınırı çizmeleri mümkündür. KKTC’nin bu sınırı çizebileceğini
izah eden hukuki gerekçeler T.C.  Dışişleri Bakanlığının 216 sayılı basın
açıklaması ile ortaya konmuştur.

56 Cumhurbaşkanı Sayın Ersin Tatar’ın Bayrak Radyo ve Televizyonunda Yaptığı 15 Kasım KKTC’nin
37’nci Kuruluş Yıl Dönümü Konuşması <https://kktcb.org/tr/cumhurbaskani-sayin-ersin-tatarinbayrak-radyo-televizyon-kurumu-radyo-ve-7809> (erişim tarihi 15 01.2021).
57 BM Üst Düzey Temsilcisi Jane Holl Lute görüşmesi sonrası Cumhurbaşkanlığı Açıklaması <https://
kktcb.org/tr/bm-ust-duzey-temsilcisi-jane-holl-lute-gorusmesi-sonrasi-cumhurbaskanligi-8031>
(erişim tarihi 16.01.2021).
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SONUÇ
Türk kıta sahanlığı üzerinde Yunanistan ve GKRY’nin oldukça geniş
alanlara yayılan haksız iddiaları bulunmaktadır. Diğer taraftan GKRY,
kapsamlı çözümden önce, adanın tek ve meşru temsilcisiymiş gibi yaptığı
tek taraflı deniz yetki alanları sınırlandırmaları ve hidrokarbon arama
çalışmaları ile Kıbrıs uyuşmazlığını derinleştirerek denize yaymaktadır.
Bu durum bölgedeki istikrar için giderek tehlikeli bir hâl almaktadır.
Yunanistan–Mısır MEB sınırlandırma anlaşması, Yunanistan’ın
Türkiye’ye karşı ileri sürdüğü iddiaların hukuksuz olduğunu zımnen
kabul ettiğini göstermektedir. Çizilen sınır, Türk–Yunan uyuşmazlığının
28º 00′ 00″D boylamının batısında yoğunlaşacağını söylemektedir. Türk
diplomasisinin bu durumu göz önünde bulundurması ve hazırlıklı olması
gerekmektedir.
GKRY’nin tek taraflı faaliyetleri, 1960 Kıbrıs Cumhuriyeti’nin eşit
kurucu ortağı ve adanın doğal kaynakları üzerinde eşit hak sahibi olan
Kıbrıs Türk halkının doğal hak ve çıkarlarını ihlal etmektedir. GKRY’nin
söz konusu tek taraflı illegal faaliyetleri artarak devam etmiş, Kıbrıs Türk
halkına adanın doğal kaynakları üzerindeki eşit haklarını korunmak için
tedbir alma dışında bir seçenek bırakmamıştır.
KKTC’nin Kıbrıs Türk halkının haklarının ihlal edilmesini önlemek
için Türkiye ile yaptığı kıta sahanlığı sınırlandırma anlaşması, verdiği
ruhsatlar ve bunlara dayalı olarak şirketlerin sahada gerçekleştirdiği
faaliyetler hukuka uygundur. Karşılıklılık, uluslararası hukukun çok
önemli bir ilkesidir.
Yunan Dışişleri Bakanı Dendias’ın GKRY ile sınırlandırma
anlaşması yapılmasına ilişkin açıklamaları, Türk kıta sahanlığının Kıbrıs
Adası’nın batısındaki sınırının mercek altına alınmasına yol açmaktadır.
Yunan Dışişleri Bakanlığının GKRY ile sınırlandırma anlaşması yapma
girişimleri karşısında Türkiye ile KKTC’nin Kıbrıs Adası’nın batısında
kıta sahanlığı sınırı çizmeleri kaçınılmaz hâle gelebilecektir.
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GİRİŞ
Doğu Akdeniz’e jeopolitik bir bakış için öncelikle bölgenin
sınırlarını çizip denkleme enerji katılmadan önce Doğu Akdeniz’in
taşıdığı jeopolitik önemi ortaya koymak gerekmektedir. Tarihten gelen bu
önem hiç de az değildir. Bölge hem uluslararası ticaret için taşıdığı değer
hem de küresel güçlerin bölgeye olan ilgileri nedeniyle uluslararası siyaset
açısından önemini hiç yitirmemiştir. Enerjinin denkleme katılmasıyla
bölgesel iş birliği, rekabet ve uyuşmazlıkların yeni bir bakış açısıyla
değerlendirilmesi gereği doğmuştur. Ancak bölgenin uzun yıllardır
uluslararası ve ulusal güvenlik sorunları ve uyuşmazlıklarıyla yüklü
olması, enerjinin de bu çerçevenin içinde mi yer alacağı, yoksa bölge için
farklı bir yaklaşıma mı vesile olacağı sorusunu gündeme getirmiştir.
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I. JEOPOLİTİK
Akdeniz’in Batı dillerindeki karşılığı “karaların ortasındaki deniz”
anlamına gelmektedir. Yaklaşık 7. yüzyılda ortaya çıkan ve “dünyanın
ortasındaki deniz” anlamını da taşıdığı düşünülen bu kullanım1,
Akdeniz’in her zaman dünya siyasetinin odağındaki bir deniz olduğunu
da göstermektedir. Günümüzde Doğu Akdeniz birden fazla bölgeyi ticaret,
ulaşım ve enerji bakımından birleştirmektedir2. Bir taraftan çevresinde
yaşayan halklar arasında ticaretin ve iletişimin aracı olan Akdeniz, diğer
taraftan da büyük rekabet, çatışma ve savaşların da denizi olmuştur.
Akdeniz deyince ismi anılmadan geçilmemesi gereken en önemli
kişi tarihçi Fernand Braudel olmalıdır. Braudel Akdeniz uygarlığından söz
ederken onu tanımlamakta kullandığı unsurlardan biri de coğrafyadır ve
coğrafya hem olanaklar hem de zorluklar sunar. Braudel, kurucularından
olduğu Annales okulunun tarih yazımına yaklaşımını Akdeniz ve Akdeniz
Dünyası3 eserinde ortaya koymuş, siyasi olayların anlatımı yerine, onları
çevreleyen ve belirleyen fiziksel ve toplumsal ortamla ilgilenmiştir. Bu da
Akdeniz’in başka tüm coğrafi bölgelerden önce bir kültür, toplum, ticaret
ve sanat alanı olarak tanımlanmasını sağlamıştır4.
Terminolojiyi netleştirmek adına, “Doğu Akdeniz” ya da “Levant”
aynı bölgeyi ifade etmek için kullanılmaktadır. “Levant” sözcüğü
etimolojik olarak “doğu” anlamına gelir ve Akdeniz’in doğusunu
ifade eder5. Sicilya Adası ile Tunus’un doğusunda kalan bölge olarak

1

<https://www.etymonline.com/word/mediterranean> (erişim tarihi 01.12.2020).

2

Yorulmaz, R.: Sıcak Gündem: Doğu Akdeniz, Ortadoğu Analiz 2019, C. 10, S. 88, s. 80.

3

Türkçe çevirisi için bkz. Braudel, F.: Akdeniz ve Akdeniz Dünyası (çev. Kılıçbay, M. A.), C. I ve II, İstanbul
1998.

4

Trevor-Roper, H. R.: Fernand Braudel, the Annales, and the Mediterranean, Chicago Journals 1972, C. 44, S.
4, s. 468.

5

Ediger, V. Ş./Devlen, B./Bingöl McDonald, D.: Levant’ta Büyük Oyun: Doğu Akdeniz’in Enerji
Jeopolitiği, Uluslararası İlişkiler 2012, C. 9, S. 33, s. 74.
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tanımlanan6 Doğu Akdeniz’in aynı zamanda büyük siyasi çalkantıların
yaşandığı ve dünya petrol rezervlerinin yarısından fazlasını elinde
tutan Orta Doğu’nun da denizi olduğunu unutmamak gerekir.
Bu konumuyla Akdeniz geleneksel jeopolitik yaklaşım için
mükemmel bir örnek oluşturmaktadır. Geleneksel jeopolitik, sınırlar,
ittifaklar, mekânsal ağlar, doğal kaynaklar gibi unsurların siyasi gücü
nasıl etkilediğini inceleyen bir yaklaşım ortaya koyar7. Adı konmasa da
geleneksel jeopolitik yaklaşım 16. yüzyıldan itibaren sömürgeci güçlerin
elinde kullanışlı bir araç olurken ve Nazi Almanyasının jeopolitik
söylemini oluştururken8, 1996’da Gerard Tuathail eleştirel jeopolitiğin en
önemli eserini ortaya koymuştur9.
Jeopolitik 19. yüzyıla kadar kullanılmayan bir kavram olmasına
ve akademik olarak 20. yüzyılda geliştirilmesine karşın, devletler
arası ilişkilerde coğrafi unsurun önemi her zaman bilinmiş ve hesaba
katılmıştır10. İlk kez 1899’da devleti yaşayan bir organizmaya benzeten
Rudolf Kjellen tarafından kullanılan jeopolitik kavramı, Friedrich Ratzel
tarafından geliştirilmiş ve 20. yüzyıl başında Halford Mackinder tarafından
popüler hale getirilmiştir. Geleneksel jeopolitikte ana oyuncu her zaman

6

Yıldız, D.: Akdeniz’in Doğusu (Tarihi Geçmişi, Stratejik Önemi ve Su Sorunu Açısından), Ankara
2008, s. 4.

7

<https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/geopolitics#:~:text=Geopolitics
%20is%20traditionally%20the%20study,Encyclopedia%20of%20Human%20Geography%2C%20
2009> (erişim tarihi 18.01.2021).

8

Reuber, P.: Geopolitics, International Encyclopedia of Human Geography 2009, s. 445-446,
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii//B978008044910400777X?token=9BC2195D9A9A0075
AE71322AEED0AE813144DF32E481E8095B1875901A0B27054D97C1964892C13462C87606D
8DC9FC> (erişim tarihi 18.01.2021).

9

Burada yer darlığından dolayı eleştirel jeopolitik üzerine uzun bir inceleme yapılamayacak olsa da
bu akımın iki eserinden bahsetmek gerekir. Birincisi, Tuathail, G.: Critical Geopolitics, Minneapolis
1996. İkincisi ise Agnew, J.: Geopolitics: Re-visioning World Politics, London 1998. Konuya dair daha
fazla okumak isteyenler bu iki eserden yararlanabilir.

10 İşcan, İ. H.: Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş Yansımaları, Uluslararası
İlişkiler Dergisi 2004, C. 1, S. 2, s. 49, 53.
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devletler olmuştur ve coğrafi unsurların uluslararası siyaseti nasıl etkilediği
incelenmiştir11. Bu haliyle uluslararası ilişkiler kuramlarında realizm
yaklaşımına dayanmaktadır. Bu da güvenliğin başat olduğu bir düşünce
biçimini öngörmektedir.
Doğal olarak devletlerin fiziksel ya da siyasi coğrafyaları değişmeden
jeopolitik olarak konumunun değişmesi mümkündür. Çünkü askerî güç,
siyasi yapılanma ve dış politika davranışları değişebildiği gibi, ekonomik
güç ve kültürel özellikler de  değişebilir12. Bu da bizi eleştirel jeopolitik
yaklaşımına getirir.
Eleştirel jeopolitik devlet-merkezli söyleme karşı çıkarak devlet
sınırlarını aşan çevresel güvenlik, küresel finansal sistem, küresel
iletişim ağları gibi ekonomik, kültürel ve teknolojik konuları ön plana
çıkarmıştır ve kültürel bağlamın etkisi sonucunda farklı ülkelerdeki
jeopolitik geleneklerin farklı uluslararası coğrafya algılarına dayandığını
savunmaktadır. Yani dünya verili değildir, her şey yapılandırılır. Bu söylem
devlet gücünün merkezinde geliştirilebilir ama mutlaka bir dizi tarihsel
anlatı, mit, kimlik ve kültürel mirastan hareket etmek zorundadır13. Bu da
dünya siyasetinin coğrafyasına ilişkin her ifadenin eleştirel bir yaklaşımla
ele alınmasını gerektirmektedir. Çünkü her ifade belirli bir konuma ve
taraflılığa sahiptir14. Dolayısıyla uluslararası ilişkiler kuramları içinde
post-yapısalcı kuramlar kapsamında kabul edilir.
Devletler halen ana öznelerdir, çünkü uluslararası düzeydeki
faaliyetleri için mekanizmalar geliştirilmiş tek aktör devlettir. Ancak artık
devletler güç elde eden tek aktörler olmadığı gibi, güç de eskisi gibi sadece
11 Sharp, J. P.: Critical Geopolitics, International Encyclopedia of Human Geography 2009,s.358
<https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/B9780080449104007665?token=ABF67D2BCEE9B32A
704F4063DC9BDC14FF72268EA209AAB957A0D300CE035B2C8436E4188F18E2778BAB01DE
5D73D> (erişim tarihi 18.01.2021).
12 İşcan, s. 51.
13 Zorko, M./Srsen, D.: From a Critique to Self-Evolving (Inter)discipline: Critical Geopolitics vs.
Popular Geopolitics, Medunarodni Problemi 2020, C. LXXII, S. 1, s. 161.
14 Sharp, s. 361.
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silahlarla elde edilmemektedir. Silahla elde edildiğinde dahi bu eylemin
meşruiyete gereksinimi vardır ve bunu ancak küresel düzeydeki bilgi
ağlarında da faal olarak elde edebilirler. Dolayısıyla eleştirel jeopolitik,
jeopolitik karşıtlığından, duyguların jeopolitiğine, çevre jeopolitiğine ve
popüler jeopolitiğe kadar çeşitli alt gruplara ayrılmıştır15.
John Agnew 1998’de jeopolitik yaklaşımları üç döneme ayırmaktadır.
18. yüzyıl sonunda ortaya çıkan uygarlık jeopolitiğini, Batı Avrupa’daki
istikrar mücadelesinin bir parçası olarak tanımlamaktadır ve 19. yüzyılın
birinci kısmında en etkili olan yaklaşım budur. Sömürgeciliğin çok işine
yarayan bu yaklaşım Avrupa’yı kıtaların “kraliçesi” olarak merkeze
oturtmaktadır. 19. yüzyılın ikinci yarısından 2. Dünya Savaşı’nın sonuna
kadar olan dönemi doğallaştırılmış jeopolitik olarak adlandırmaktadır.
Bu yaklaşım, devletlerin “bilimsel” olarak anlaşılabilecek doğal
karakterlerine göre bir jeopolitik anlayışı tanımlanmaktadır ve bunu
dönemin odaklandığı bir özellik olan biyolojik süreçlere benzetmektedir.
“Denizci” ya da “kıtasal” devletler anlayışı bu dönemin ürünüdür. 2.
Dünya Savaşı’ndan sonra ortaya çıkan yaklaşımı ise ideolojik jeopolitik
olarak tanımlamaktadır. Uluslararası ekonomi politiğin nasıl düzenlenmesi
gerektiğine dair ideolojik yaklaşımlar jeopolitik bir görüş de ortaya
koymuştur16. 1990’larla birlikte Francis Fukuyama’nın “tarihin sonu” ve
Samuel Huntington’un “medeniyetler çatışması” yaklaşımları, jeopolitiğin
yeniden uygarlık çerçevesinde, ama onun kültürel yönlerine ağırlık
verilerek tartışılmasının yolunu açmıştır17.
Tuathail ise jeopolitik yaklaşımları dörde ayırmaktadır: Mackinder
ve emperyalist kapsamlı kuramları içine alan resmî (formel) jeopolitik;
söylem ve vizyon örtüşmesinden dolayı birlikte ele aldığı pratik (devletin

15 Zorko/Srsen, s. 159-160.
16 Agnew, Bölüm 5.
17 İşcan, s. 74.
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günlük uygulamaları) jeopolitik ve popüler (medyatik) jeopolitik; mevcut
olan jeopolitik koşulları özne kabul ederek küresel süreç, eğilim ve
çelişkileri inceleyen yapısal jeopolitik18.
Jeopolitik yaklaşımı toparlamak gerekirse, mekanlar, devletler,
uygarlıklar, halklar ve ekonomiler bu yaklaşımın öznesi olabilmektedir.
Devletle mekân arasındaki ilişkiyle sınırlı değildir, kültürler veya halklar
arasındaki ilişkileri de mekân içinde incelemektedir. Elbette burada
bilgi ve iletişim teknolojisinde yaşanan devrimsel gelişmelerin de etkisi
önemlidir ve geleneksel jeopolitiğin coğrafya ile siyaset arasındaki ilişkiye
dayanan yapısını kökünden değiştirmiştir19. Burada jeopolitiğin gelişimi
ve aşamaları üzerinde tartışacak zaman ve alan yoksa da20, geleneksel
jeopolitiğin temsilcileri olarak Rudolf Kjellen, Alfred Mahan, Halford
Mackinder, Nicholas Spykman ve Karl Haushofer isimleri sayılabilir.
Eleştirel jeopolitik için ise Gerard Tuathail, John Agnew ve Simon Dalby
ön plana çıkmaktadır.
Türkiye’de jeopolitik üzerine yapılan çalışmaların büyük kısmı
geleneksel jeopolitik yaklaşımdan beslenmektedir. Jeopolitiğin siyasi
düzeyde güç ve hedef ilişkisi kurduğu, bir devletin güvenlik politikasının
bilimsel zeminini oluşturduğu21 yaklaşımı, jeopolitiği devlet üzerinden
tartışan ve uluslararası siyasete etkisi çerçevesinde inceleyen geleneksel
jeopolitik yaklaşımdır. Enerji unsurunun denkleme katılması da daha çok
bu çerçeve içinde ele alınmaktadır.

18 Tuathail, s. 111.
19 Dal, A.: Jeoekonominin Yükselişi: Enerji Kaynakları Bağlamında Arktika ve Doğu Akdeniz
Bölgelerinin Analizi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi 2020, C. 65, s. 70.
20 Özel olarak atıf yapılanlar dışında, ayrıca bkz. Özsavaş A. S.: Klasik Jeopolitik Yaklaşımlar ve Eleştirel
Jeopolitik Söylem, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 2016, C. 8, S. 2, s.
144-155.
21 İlhan, S.: Jeopolitik Duyarlılık, Ankara 1989, s. 15.
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II.

SİYASET: BÖLGE İÇİ – BÖLGE DIŞI OYUNCULAR,
SİYASET VE ENERJİ

2000’lerde Doğu Akdeniz’de yeni enerji kaynakları bulunurken, bir
taraftan da 2011’de başlayan ve bölgenin Kuzey Afrika ve Asya’daki birçok
devletini etkileyen “Arap Baharı” yaşanıyordu. Bu hareket bölgedeki kimi
devletlerde rejim değişikliğine yol açtı. Mısır’da rejim kısa bir demokrasi
deneyiminden sonra 2013’te tekrar askerî yönetime döndü. Libya Devlet
Başkanı Muammer Kaddafi’nin 2011’de öldürülmesi ve birbiriyle çatışma
içindeki grupların uzun süren silahlı mücadelesinden sonra son derece
kırılgan bir barış sağlandı. Suriye ise halen devam eden yıkıcı ve kapsamlı
bir iç savaşın içine düştü. Arap Baharı dışında, 2014’te Gazze’de yaşanan
İsrail–Filistin çatışması ve bölgede İsrail ile Türkiye arasındaki giderek
bozulan ilişkilerin Mavi Marmara gemisi olayıyla en üst noktaya ulaşması
da, bu iki devletin ilişkilerinde iyileşmek bir yana daha da kötüleşmeye
doğru gidildiğini gösterdi. Bunun, her iki devletin de müttefiki olan
Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile olan ilişkilerinde etkisi oldu.
Bundan da önce, bölgede uzun zamandır uyuşmazlık ve çatışma
unsuru olan Filistin sorununun çözümsüzlüğü mutlaka zikredilmesi
gereken bir durum oluşturmaktadır. Bir diğer çok uzun zamandır devam
eden sorun ise enerjinin de bir parçası haline geldiği Kıbrıs sorunudur.
Dolayısıyla bölgede doğal gaz başta olmak üzere yeni enerji kaynaklarının
bulunması bir taraftan bölgede iş birliğini teşvik eden bir unsur iken, diğer
taraftan öteden beri gelen uyuşmazlıklar bunu zorlaştırmakta ve hatta
enerjiyi mevcut uyuşmazlıkların bir unsuru haline getirmektedir.
Doğu Akdeniz sadece bölgedeki oyuncuların rol aldığı bir bölge
değildir. Aslında, hem küresel hem de bölgesel güçlerin son derece
çetrefil ilişkiler içinde olduğu özel bir coğrafi alan oluşturmaktadır. Bu
ilişkiler sadece bölge kaynaklı unsurlarla değil, küresel güçlerin bölge dışı
ilişkilerinden de etkilenmektedir. Küresel ticaret ve ulaşım için Süveyş
Kanalı’nın vazgeçilmez bir rota oluşturması da bu ilişkilerin önemli bir
parçasıdır.
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ABD, Rusya ve Avrupa Birliği (AB) her zaman bölgedeki ana
bölge–dışı güçler oldular. Rusya kaybettiği etkisini Suriye’de askerî varlığı
ile güçlendirmeye çalışırken, büyük enerji şirketleri aracılığıyla bölgede
enerji kaynaklarının keşfedilmesi sürecine katılmıştır. Burada bulunacak
kaynaklar, doğal gaz açısından halen Rusya’ya bağımlı olan Avrupa’nın
piyasa olarak konumu açısından da önemlidir. Ancak Suriye iç savaşında
Esad rejiminden yana koyduğu tavır ve müdahale gücü Rusya’yı bölgede
siyasi ve askerî olarak da güçlendirmiştir.
ABD bölgeyle özellikle Filistin sorunu ve İsrail’in konumu, ayrıca
petrol kaynakları ile rotalarının güvence altında olması çerçevesinde her
zaman ilgili olmuştur. İlgisinin aslen siyasi ve Doğu Akdeniz’den çok Orta
Doğu odaklı olduğunu belirtmek gerekir. Ayrıca Rusya’nın Ukrayna’ya
müdahalesi ile ABD ile AB arasındaki gerilim de artmış, bunun Suriye’deki
çatışmaya müdahale anlamında etkileri olmuştur. Dolayısıyla Doğu
Akdeniz’de enerji kaynaklarının bulunması ABD açısından bu siyasi ilgisi
çerçevesinde önem arz etmiştir. Ancak bölgede faaliyet gösteren petrol
şirketleri arasında ABD şirketleri de mevcuttur.   2011’de ABD’li Noble
Energy Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’nin verdiği ruhsatla sondaja
başlayınca, ABD bu girişimi “enerji çeşitliliği yoluyla enerji güvenliğini
artırma” çabası olarak değerlendirmiştir22. ABD’nin ilgisini Asya’ya ve
Çin’e çevirmesi de bölge üzerinde etkili olmuştur. Böylece Çin’in yeni bir
dış güç olarak bölgeye girmesi durumuyla karşılaşılmıştır.
Çin’in Doğu Akdeniz’deki jeopolitik rolü kısıtlı olsa da giderek
artan enerji ihtiyacı ve ABD ile rekabeti nedeniyle ilgisi artmaya devam
etmektedir. Hem Batı Avrupa ve ABD ile olan ulaşım açısından Süveyş
Kanalı’nın taşıdığı büyük önem23, hem de 2013’te başlatılan ve Afrika,

22 Ediger/Devlen/Bingöl McDonald, s. 86-87.
23 van der Putten, F. P.: Infrastructure and Geopolitics: China’s Emerging Presence in the Eastern
Mediterranean, Journal of Balkan and Near Eastern Studies 2016, C. 18, S. 4, s. 337.
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Asya ve Avrupa’yı birleştiren “Kuşak Yol” projesinin kara ve deniz
ayaklarının Doğu Akdeniz’de birleşmesi nedeniyle bölge onun için giderek
artan bir önem kazanmaktadır.
İpek Yolu Ekonomik Kuşağı altı kara koridorunu, Deniz İpek Yolu
ise üç deniz rotasını içermektedir. Demir yolları, gaz ve petrol boru hatları,
limanlar ve ekonomik koridorlar bunların içinde yerini bulmaktadır24.
Böylece Kuşak Yol projesi yeni altyapı ve güçlendirilmiş ekonomik
bağlarla Çin’in Asya, Avrupa ve Afrika’da etkisini genişletmesini
sağlamaktadır ve Doğu Akdeniz bu üç coğrafi bölgenin ortasında yer
almaktadır. Kuşak Yol projesinin karadan giden kısmı Orta Asya, Orta
Doğu ve Doğu Avrupa’yı ekonomik açıdan birleştirirken, deniz boyutu
Güneydoğu Asya, Hint Okyanusu’nun kıyı ülkeleri ve Doğu Akdeniz kıyı
ülkelerini içermektedir. Böylece Doğu Akdeniz kara ve deniz unsurlarının
birleştiği yer olmaktadır. Bu çerçevede yer alan çoğu ülke mevcut ulaşım
kalıp ve lojistiğini kökünden değiştiren altyapı yatırımlarını memnunlukla
karşılamaktadır. Akdeniz ise hem liman ve demir yolu sektörüne yapılan
bir dizi yatırımla hem de özel ticaret ve finansal anlaşmalarla öne çıkan
bir bölgedir. Nitekim bölgedeki en büyük altyapı projesi Pire’de yer alan
konteyner limanıdır ve Çin bu limana 2016’da tam olarak sahip olmuştur25.
Ayrıca Çin 2011’de Libya’daki vatandaşlarını bölgeden çıkarırken
Yunanistan ile iş birliği yaparak önce yolcu gemileriyle Yunanistan’a
taşımış, sonra hava yoluyla Çin’e götürmüştü. 1997 Arnavutluk, 2006
Lübnan krizlerinde de benzer iş birlikleri yapmışlardı26.
Çin, Süveyş Kanalı’nın liman işletmesi ve inşaat projelerinde de yer
almaktadır. ABD ile olan ticaretinde dahi Süveyş Kanalı’nın kullanılması,
Panama Kanalı’nın genişletmeden sonra da en büyük konteyner gemilerinin
24 Yağcı, M.: Rethinking Soft Power in Light of China’s Belt and Road Initiative, Uluslararası İlişkiler
2018, C. 15, S. 57, s. 75.
25 Ferrari, C./Tei, A.: Effects of BRI Strategy on Mediterranean Shipping Transport, Journal of Shipping
and Trade 2020, C. 5, S. 14, s. 2, 9, 11.
26 Putten, s. 341.
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geçebileceği kadar büyük olmamasından27 kaynaklanmaktadır. Bu da
Süveyş Kanalı’nın açıldığı Doğu Akdeniz bölgesini Çin açısından çok
değerli hale getirmektedir. Özellikle limanlar başta olmak üzere altyapı
projelerine yaptığı yatırımlar da bunu göstermektedir28.
AB ise hem üyeleri olan Yunanistan ve GKRY nedeniyle Kıbrıs
sorununun bir parçasıdır, hem de büyük enerji tüketicisi konumuyla bu
açıdan da bölgede önemli bir oyuncudur. 2006 ve 2009’daki iki büyük gaz
kesintisi sonrasında, doğal gazının %30’undan fazlasını Rusya’dan alan
ve bu bağımlılığını azaltmak isteyen Komisyon, bir taraftan bir iç doğal
gaz piyasası oluşturmaya çalışırken29, diğer taraftan da AB örgüt olarak
Güney Gazı Koridoru adı altında çeşitli boru hatları girişiminde bulundu
ve kullandığı sıvılaştırılmış doğal gazın oranı da arttı. Ancak ithal ettiği
doğal gazın önemli bir kısmı Rusya’dan gelmektedir ve böyle olmaya da
devam edecek gibi görünmektedir30. Doğu Akdeniz’de bulunacak her enerji
kaynağının doğal alıcısı AB ülkeleri olacaktır. Ana Avrupa gaz piyasasını
etkileyecek miktarda gaz gelmesi öngörülmüyor olsa da, buradan gelecek
gaz hem ilgili devletlerin ekonomisini güçlendirecektir hem de AB için
enerji kaynaklarının çeşitlendirilmesine katkıda bulunacaktır31. Burada
AB üyesi olan Yunanistan ve GKRY ilgili devletler olduğundan, onların
ekonomisini güçlendirecek ve ekonomik güvenliğini destekleyecek böyle
bir fırsat doğal olarak AB için de olumlu olacaktır.
Ancak burada bulunacak gazın Avrupa’ya nasıl ulaştırılacağı da
çözülmesi gereken sorunlardan biridir. İsrail ve GKRY’nin gaz keşiflerinin
kendi gereksinimlerinden fazla olması nedeniyle, ihracat için yollar bulmak

27 <https://ascentgl.com/blog/the-panama-canal-vs-the-suez-canal/> (erişim tarihi 30.01.2021).
28 Putten, s. 339.
29 Judge, A./Maltby, T.: European Energy Union? Caught Between Securitisation and “Riskification”,
European Journal of International Security 2017, C. 2, S. 2, s. 188.
30 Erşen, E./Çelikpala, M.: Turkey and the Changing Energy Geopolitics of Eurasia, Energy Policy 2019,
S. 128, s. 587.
31 Oğurlu, E.: Natural Gas in the Eastern Mediterraean: Means of Regional Integration or Disintegration?
LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2017, C. 8, S. 1, s. 41.
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konusunda iş birliği yapmaları doğal olarak yorumlanmaktadır. Düşünülen
üç yol, sıvılaştırılmış doğal gaz işletmeleri, Türkiye’ye boru hattı ve
Yunanistan’a boru hattıdır32. Bulunacak gazın Avrupa’ya ulaştırılmasında
ekonomik olarak en akla yakın yöntem boru hatlarıdır. Türkiye de gerek
mevcut olanaklarıyla gerek yapılacak yeni boru hatlarıyla bu açıdan en
uygun ülke konumundadır33.  
Burada daha çok öne çıkan boru hatları olsa da34, bu iki ülke ile
Türkiye arasındaki gerek siyasi ilişkilerin durumu, gerekse doğrudan
Doğu Akdeniz doğal gaz kaynaklarına dair yaşadıkları uyuşmazlık, boru
hatlarının yapılmasının önündeki en önemli zorluk haline gelmektedir.
Boru hatlarının yüksek maliyeti de önemli bir unsurdur ve bölgeden gelecek
gazın bu maliyeti haklı çıkaracak düzeyde olması gerekmektedir. Halen
Mısır’da bulunan Damietta ve Idku sıvılaştırılmış doğal gaz işletmeleri
bölgenin doğal gazının Avrupa’ya ulaştırılmasında en önemli role sahiptir.
Bu olanakların artırılması da AB’nin planlarına uygun düşmektedir35.
Kıbrıs sorununun AB’nin bir sorunu haline gelmesi, Annan planına
dair referandumda reddeden tarafın Rum kesimi olmasına karşın AB’nin
tam üyelik sürecini devam ettirmesi sonucu olmuştur. Türkiye 2004’te
yapılan referandumda “evet” oyu verilmesi için çalışmıştı ve bu önceki
politikadan tamamen farklı bir tutum oluşturuyordu. Ancak Kıbrıslı
Rumların çoğunlukla “hayır” oyu vermesiyle bu plan uygulanamadı. Buna
karşın AB’nin GKRY’yi “Kıbrıs Cumhuriyeti” olarak örgüte üye kabul
etmesi ve adanın kuzeyinde AB müktesebatını askıya alarak konuyu

32 Karbuz, S./Baccarini, L.: East Mediterranean Gas: Regional Cooperation or Source of Tensions? Notes
Internacionals 2017, No. 173, s. 2-3.
33 Özekin, M. K.: Doğu Akdeniz’de Değişen Enerji Jeopolitiği ve Türkiye, Güvenlik Stratejileri 2020, C.
16, S. 33, s. 28.
34 Olası boru hatları seçenekleri için bkz. Harunoğulları, M.: Doğu Akdeniz Enerji Havzası: Bölge
Üzerinde Yaşanan Uluslararası Anlaşmazlık ve Rekabet, International Journal of Geography and
Geography Education 2020, s. 467-468.
35 Winrow, G.: Discovery of Energy Reserves in the Levant and Impacts on Regional Security, Uluslararası
İlişkiler 2018, C. 15, S. 60, s. 50.
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çözdüğünü varsayması daha o sırada eleştirilmişti. Böylece Yunanistan’la
birlikte GKRY, AB’yi kendi yanlarında sorunun bir parçası haline getirme
olanağını bulmuştur36. Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının bulunması
da bu çerçeveye eklenmiştir. Yani, GKRY’nin Türkiye’yi dikkate almadan
yaptığı deniz sınırlandırması antlaşmalarıyla çizdiği sınırlar ve buna dair
sorunlar AB açısından içselleştirilmiştir37.
Nitekim Türkiye’nin Mayıs 2020’de sondaj gemisi göndermesi,
Konsey’in Türkiye’ye “Doğu Akdeniz’deki hukuka aykırı faaliyetlerini”
durdurması ve “AB üye devletlerinin kara suları üzerindeki egemenliği ve
deniz alanları üzerindeki egemen haklarına” saygı göstermesi çağrısıyla
karşılandı38. Ancak Türkiye’ye karşı zorlayıcı bir tutum almadıkları gibi
yeni yaptırım kararlarını da erteleyerek zaman kazandıkları görüldü.
Türkiye’ye karşı daha sert tutum takınan Fransa’nın bu tutumunun ise
daha çok Libya iç savaşında Türkiye’nin üstlendiği rol ile bağlantılı olduğu
yorumları yapılmıştır39.
Sonuç olarak, Türkiye’nin bölge siyasetinin 2011’de başlayan Arap
baharı hareketlerinden büyük ölçüde etkilendiği gözlemlenmektedir. Bir
taraftan bölgede daha önce geliştirdiği iyi ilişkiler varken, onlara karşı
ayaklananların halktan gelen popüler muhalefet oluşturmaları nedeniyle
önceki otokratik rejimleri desteklemesi de mümkün görünmemiş, bu
nedenle ilk başta halk ayaklanmalarına farklı ülkelerde farklı düzeylerde
destek ifade etmiştir40. Suriye’deki iç savaşın etkilerini ise kendi ülkesinde

36 Özersay, K.: Kıbrıs Konusu, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne Olgular, Belgeler,
Yorumlar, C. 3, Oran, B. (ed.), İstanbul 2013, s. 654.
37 Aksu, F.: Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye-AB İlişkileri, Doğu Akdeniz’de
Hukuk ve Siyaset, Başeren, S. H. (yayına hazırlayan), Ankara 2013, s. 162.
38 <https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/15/turkish-drilling-activities-inthe-eastern-mediterranean-council-adopts-conclusions/> (erişim tarihi 30.01.2021).
39 Kausch, K.: Europe’s Leadership Tested: EastMed Reaches Fever Pitch, <https://www.gmfus.org/
blog/2020/08/28/eastern-mediterranean-brinkmanship-clear-and-present-danger>
(erişim
tarihi
28.01.2021).
40 Aydın, M./Dizdaroğlu, C.: Levantine Challenges on Turkish Foreign Policy, Uluslararası İlişkiler
Dergisi 2018, C. 15, S. 60, s. 97.
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görmüş, özellikle bu çatışmanın uzamasıyla ve IŞİD’in güçlü bir konum
elde etmesiyle olumsuz etkiler de artmıştır. Türkiye’nin İsrail’le ilişkileri
de 2010’da Mavi Marmara olayından beri kötüleşmeye devam ettiğinden,
bunun bölge dengelerine de Türkiye açısından olumsuz etkisi olmuştur.
Kıbrıs sorunu nedeniyle Yunanistan ve GKRY ile uzun süredir
devam eden uyuşmazlık, İsrail ile yaşanan sorunlar ve başta Mısır
olmak üzere bölge devletleriyle olan kimisi kötü kimisi de ilerlemeyen
nitelikteki ilişkileri, Doğu Akdeniz’de bulunan doğal gaz kaynaklarından
yararlanmak söz konusu olduğunda Türkiye’nin aleyhine işlemiş, AB’nin
de denkleme katılmasıyla Türkiye bu konuda karşısında bir araya gelmiş
çeşitli rakiplerini bulmuştur. Libya ile yapılan deniz sınırı mutabakatı
Türkiye’nin tamamen yalnız kalmasını engellemiş olsa da, Türkiye’nin
karşısındaki blok çok açıktır.

III.

ENERJİ BAĞLAMINDA DOĞU AKDENİZ SİYASETİ
VE JEOPOLİTİĞİ

Doğu Akdeniz bölgesini jeopolitik olarak ön plana çıkaran gelişme
2000’lerin başında bulunan enerji kaynakları olmuştur. Derin denizlerde
aramaya olanak sağlayan yeni teknolojinin gelişmesiyle, önceden mümkün
olmayan derinliklerde arama yapılmasının önü açıldı ve 2000’lerin başında
Doğu Akdeniz de bu çalışmaların sahalarından biri oldu41.
Çağdaş ekonomik yaşam için makul fiyatlı ve öngörülebilir bir
enerji akışı gereği açıktır. Ancak dünyada enerji kaynakları, özellikle de
hidrokarbon kaynaklar eşit dağıtılmadığına göre, kimi ekonomiler enerjiyi
üretmekte, kimileri de satın almaktadır. Bu da devletler açısından bir iş
birliği ve eşgüdüm oyunu anlamına gelmektedir42.

41 Örmeci, O.: Kıbrıs Müzakerelerinde Yeni Dönem: Enerji Jeopolitiği ve Akdeniz Birliği Olgusu,
Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014, C. 7, S. 31, s. 379.
42 Wilson, J. D.: A Securitisation Approach to International Energy Politics, Energy Research and Social
Science 2019, C. 49, s. 115.
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Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının bulunması bölgenin
dinamiklerini değiştiren bir etki oluşturmuştur. Önceki literatür, enerji
kaynaklarını mevcut güvenlik politikaları içinde, etkileri sınırlı bir unsur
olarak değerlendiriyordu. Ancak son zamanlarda enerji kaynaklarının
bir bölgenin toplumsal ve siyasal dinamiklerini değiştirecek etkiye sahip
olabileceğini ileri süren görüşler ortaya çıktı. Bu görüşe göre, enerji
kaynakları bölgenin oyuncularının birbirleriyle etkileşimlerini ve iletişim
ağlarını yeniden düzenleyen bir etkide bulunmaya başladı. Daha önemlisi,
enerji kaynakları söz konusu olduğunda tek aktör devletler değildir. Onlara
enerji şirketleri, yatırımcılar ve tüketiciler de eklendi. Yani “piyasa” etkili
bir yer edindi43. Doğu Akdeniz’de petrol ve doğal gaz kendi başına bir
değere sahiptir ama daha önemlisi uluslararası piyasadaki güçlerin bu
kaynaklara verdiği değerdir. Bu da BM Deniz Hukuku Sözleşmesi, küresel
finansal sistem, AB enerji rejimi gibi çeşitli küresel veya bölgesel yapı ve
sistemleri de konuya dâhil etmektedir.
ABD Jeoloji Araştırmaları Merkezi 2010’da Filistin, İsrail, Lübnan,
Suriye, KKTC ve GKRY’yi kapsayan Levant havzasında çıkarılabilir
1,7 milyar varil petrol, 3,45 trilyon metreküp doğal gaz rezervi olduğu
tahmininde bulunmuştur44. Daha sonra yapılan keşifler bu miktarı daha da
yükseltmiştir. Bu tahmin yapıldığında 2009 ve 2010’da bulunan İsrail’in
Tamar ve Leviathan alanları biliniyordu. 2011’de bulunan GKRY 198
milyar metreküplük Afrodit sahası ve özellikle 2015’te bulunan Mısır’a
ait 850 milyar metreküplük Zohr sahasıyla birlikte bu rezervler arttı.
2018’de Total ve ENI Calypso tahmini rezervi 170–225 milyar metreküp
olan Calypso sahasını keşfettiler. 2019’da ExxonMobil ve Katar Petrol
ortaklığı, Glaucus’ta benzer miktara sahip bir gaz rezervi buldu. Calypso
ile Türkiye’nin kıta sahanlığıyla kesişen bu buluşlar, Mısır’ın Zohr

43 Winrow, s. 46.
44 World Petroleum Resources Project <https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/pdf/FS10-3014.pdf> (erişim
tarihi 28.01.2021).
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sahasına yakın gaz alanlarıdır45. 2013’te Tamar’dan, 2017’de Zohr’dan,
2019’da Leviathan’dan gaz çıkarılmaya başlandı.
Tablo 1: Doğu Akdeniz’de Doğal Gaz Rezervleri (2017)
ÜLKE

MİLYAR METREKÜP

İsrail
- Tamar
-Leviathan
- Diğer küçük alanlar
GKRY
- Afrodit
Suriye
Lübnan
Ürdün
Gazze
Mısır
- Zohr
TOPLAM DOĞU AKDENİZ

283 (ispatlanmış rezerv)
510–540 (tahmini rezerv)
85 (tahmini rezerv)
85–140 (tahmini rezerv) –198
240
850
6
28 (tahmini rezerv)
850 (keşfedilmiş)
3022

Kaynak: Oğurlu, E.: Natural Gas in the Eastern Mediterranean: Means of
Regional Integration or Disintegration?, LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2017,
C. VIII, No: 1, s. 39.
Fotoğrafı daha da netleştirmek ve büyük firmaların rolünü de ortaya
koymak açısından bir tablo daha yararlı olabilir. Eni İtalyan, BP ve BG
Britanya, Total Fransa, ExxonMobil ve Noble ABD, KoGas Kore, Rosneft
ve Novatek Rus şirketleridir. En büyük hisseler Eni ile BP’ye aittir. Daha
küçük paylara sahip olan DEA Alman, Delek İsrail, Qatar Petroleum Katar,
Mubadala ise BAE şirketidir.

45 Pamir, N.: The Meaning of the New Gas Discovery Around Cyprus <https://www.sigmaturkey.com/
the-meaning-of-the-new-gas-discovery-around-cyprus-island-energy/> (erişim tarihi 28.01.2021).
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Tablo 2: Yabancı Şirketlerin Doğu Akdeniz Gazındaki Hisseleri (Nisan 2020)
ÜLKE
İsrail
GKRY

Libya
Lübnan
Filistin
Mısır

GAZ SAHALARI/
REZERVLER VE
KEŞİF BLOKLARI
Üretim alanları
Tamar
Leviathan
Bir dizi küçük alan
Keşifler
Afrodit
Calypso
Glaucus
Cuttlefish
Glafc
Arama
Blok 2,9
Blok 11
Blok 8
Blok 7
Bouri
Arama
Blok 4,9
Keşif
Gaza Marine
Üretim alanları
Zohr

Türkiye ve
KKTC

Batı Nil Deltası
Arama
Antalya ve çevresindeki
Türkiye kıta sahanlığı
(GKRY 2 ve 7 No.lu
bloklar)

HİSSEDAR ŞİRKETLER VE
PAYLARI
Noble %36*
Noble %39,66*
Noble %47*
Noble %35*, BG %35, Delek (İsrail) %30
Eni %50*, Total %50
ExxonMobil %60*, Qatar Petroleum %40
Eni %50*, Total %30, KoGas %20
ExxonMobil
Eni %60*, Total %20, KoGas %20
Total %50*, Eni %50
Eni %50*, Total %50
Total %50*, Eni %50
Eni %50
Total %40*, Eni %40, Novatek %20
BG %90*
Eni %50, Rosneft %30, BP %10,
Mubadala %10
BP %82,75*, DEA %12,75
TPAO

*İşletmeci
şirket

Kaynak: Bowlus, J. V.: “Eastern Mediterranean Gas: Testing the Field,”
27.05.2020, Eastern Mediterranean gas: testing the field (energyreporters.com) (Bu kaynaktan uyarlanmıştır) (erişim tarihi 18.01.2021).
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Realist uluslararası ilişkiler kuramına dayalı olan geleneksel
jeopolitik yaklaşım, enerjiyi devletler arası uyuşmazlık kaynağı olarak
yorumlamaktadır. Çünkü hidrokarbon kaynaklar çağdaş ekonomi ve
ordular için varoluşsal önemde ve az bulunan kaynaklardır ve bunlara
ulaşmak bir enerji güvenliği sorunudur. Realist bakış açısının temeli,
dünyadaki enerji tüketiminin büyük kısmının halen yenilenmeyen enerji
kaynakları olan doğal gaz ve kömür gibi kaynaklardan gelmesidir. Bunun
anlamı, bu kaynaklara sahip olan ülke ve bölgelerin önemli avantaja sahip
olması ve bunun aynı zamanda bölgesel ve küresel siyasi dengeleri de
etkilemesidir. Yani enerji ile güç politikası birbiriyle iç içedir46.
Buna karşılık neoliberal kurumsal uluslararası ilişkiler kuramına
dayanan küresel enerji yönetişimi yaklaşımı enerjiyi potansiyel bir
uluslararası iş birliği alanı olarak tanımlamaktadır. Çünkü enerji
güvenliğinde karşılıklı bağımlılık söz konusudur47. Bu alanda iş birliği
yapmak herkesin yararına olacaktır. Yani bu yaklaşım piyasayı esas
almaktadır. Piyasanın konuyu siyaset alanından çıkarabileceği, almak ve
satmak isteyenler arasında ticareti ve yatırımı kolaylaştıracağı ve küresel
kamu yararına işleyeceği çıkarımı yapılmaktadır.
Bu yaklaşım, devlet-merkezli tartışmaları odak noktası olmaktan
uzaklaştırmakta, özel şirketlerin, hibrid kamu-özel ortaklıklarının ve diğer
sivil toplum unsurlarının etkisini güçlü bir şekilde resme dâhil etmektedir.
Doğu Akdeniz’de bulunan enerji kaynaklarının bölge tarafından yönetilmesi
gerekmektedir. İlgili literatür bu konuya temelde firmalar ve piyasa
dinamikleri açısından bakmaktadır. Devletlerin rolü ise ihracatçı, ithalatçı
ve geçiş ülkeleri olarak oluşmaktadır. Bu devletler iş birliği için ekonomik
gerekçelere sahiptirler. Kaynak bölgeselciliği yaklaşımının en popüler
biçimi olan barış boru hatları yaklaşımı48, enerji altyapısı ile bağlantı kuran
devletlerin sorunlarını da barışçı bir çözüme ulaştırma yönünde eğilim

46 Erşen/Çelikpala, s. 584.
47 Wilson, s. 116.
48 İşeri, E./Andrikopoulos, P.: Energy Geopolitics of the Eastern Mediterranean: Will Aphrodite’s Lure
Fuel Peace in Cyprus? Orta Doğu Analiz 2021, C. 5, S. 51, s. 39.
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göstereceğini varsaymaktadır49. Nitekim bölgedeki kaynaklar keşfedilirken
ABD, NATO ve Türkiye’den yetkililer konuya bu çerçeveden çok bu
kaynakların bölgedeki barış ve istikrara etkisi açısından iyimser yorumlar
yapmışlardı50.
Ancak bu beklentilerin fazla iyimser olduğu kısa sürede ortaya
çıktı. Barış boru hatları yaklaşımı enerji ticaretinin karşılıklı bağımlılık
oluşturduğu varsayımına dayanmaktadır, ama çoğu durumda gerçeğin böyle
olmadığı görülmüştür51. Türkiye ile İsrail arasındaki ilişkilerin kötüleşmesi
hem bu kaynakların işletilmesinde olası boru hatlarının geleceğini
kötü etkilemiş52, hem de bölgede bulunan enerji kaynaklarının bu siyasi
ilişkilerin çerçevesine girmesine önemli etkide bulunmuştur. Türkiye ile
Mısır ilişkileri de Mısır’da mevcut devlet başkanı Sisi’nin darbeyle göreve
gelmesinden sonra siyasi olarak kötüye gitmiştir. Bu iki devlet enerji
denkleminde de ön planda olduklarından, bunun sonucu güvenlikleştirilen
bölge enerji kaynakları konusunda da Türkiye’nin karşısında olmalarıdır.
Kaldı ki Kıbrıs gibi bir demir leblebi Doğu Akdeniz’in ortasında
1950’lerden beri süregelen bir siyasi sorun olarak dururken, bölgenin
yalnızca enerji ve onun piyasası açısından tartışılması mümkün değildir.
Hatta enerjinin bundan kopuk olarak tartışılması mümkün değildir. Zaten
uzun süredir güvenlik esaslı ve enerjiyi de kaynaklar üzerindeki devlet
rekabeti ve jeopolitik çerçevesine bağlayan bir yaklaşımla ele alınmaktadır.
Bu da konuyu “güvenlikleştirme” kavramına getirir.
Devletlerin enerjiyi güvenlikleştirmesine yol açan unsurların da
açıklanması gerekmektedir. Bu unsurlar kimi zaman doğrudan doğruya
enerji ve enerji güvenliği ile ilgili olabilir. Kimi zaman siyasi rejimin
49 Demiryol, T.: Between Security and Prosperity: Turkey and the Prospect of Energy Cooperation in the
Eastern Mediterrranean, Turkish Studies 2018, C. 20, S. 3, s. 445.
50 Demiryol, s. 442, 443.
51 Shaffer, B.: “Can New Energy Supplies Bring Peace?” The German Marshall Fund of the US <https://
gmfus.org/publications/can-new-energy-supplies-bring-peace> (erişim tarihi 28.01.2021).
52 Ediger/Devlen/Bingöl McDonald, s. 88.
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kendini koruması için bir araç olarak önemli olabilir. Kimi zaman da enerji
konusu güvenlikle ilgili sorunlarla kesişebilir53. Doğu Akdeniz’deki durum
bu üçüncü duruma uyuyor görünmektedir.
Bu keşifler, bölgede halihazırda var olan uyuşmazlık konularıyla da
bütünleşerek bunları daha da katmanlı hale getirmiştir. Kıbrıs Adası’na
dair uyuşmazlık ve deniz alanlarının sınırlandırılmasına dair konular
enerjinin de denkleme girmesiyle tekrar yoğun biçimde tartışılmaya ve
taraf devletlerin bu konularda attığı adımlara konu olmaya başlanmıştır.
Ancak deniz sınırlandırmasıyla ilgili tartışmalar diğer katılımcıların
konusu olduğundan burada ele alınmayacaktır. Burada önemli olan nokta,
enerji kaynaklarının bulunmasının bölgede mevcut olan gruplaşmaları
etkilemesi, ama onları değiştirmek yerine güçlendirmesi olmuştur. Bu da
barış boru hatları yaklaşımını benimsemeyen yazarların, enerjinin barışçı
ilişkileri yansıttığı, ama bunu oluşturmadığı eleştirisini akla getirmektedir54.
GKRY’nin 2003’te Mısır, 2007’de Lübnan ve 2010’da İsrail ile
yaptığı deniz alanı sınırlandırma antlaşmalarıyla 13 adet petrol–doğal gaz
arama ruhsat sahası ilan etmesi sonucunda uyuşmazlık bir üst aşamaya
taşınmıştır55. GKRY, Yunanistan ve İsrail gerek deniz sınırlandırma
antlaşmalarıyla gerek verdikleri ruhsatlarla bir grup oluşturdular.
Özellikle yaptıkları deniz sınırlandırma antlaşmalarıyla uluslararası enerji
şirketlerinin bölgede ruhsat alıp aramaya başlamasının önünü açtılar. AB
de bu çabaya Doğu Akdeniz Doğal Gaz Boru Hattı (EastMed) desteğiyle
katıldı. Söz konusu hattın anlaşması 2017’de İsrail, GKRY, Yunanistan,
İtalya ve AB arasında imzalandı56.
53 Wilson, s. 118.
54 Demiryol, s. 447.
55 Kütükçü, M. A./Kaya, İ. S.: Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Doğu Akdeniz’deki Petrol ve
Doğalgaz Kaynakları ile Türkiye’nin Hukuki Durumu, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi
2016, 6, 2/1, s. 89-90.
56 İstikbal, D./Boyraz, H. M.: Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarına Ekonomi-Politik Bir Yaklaşım, Kıbrıs
Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 2019, C. 3, S. 5, s. 74-75.

75

DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU
DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA HUKUKİ VE SİYASİ YAKLAŞIM İLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇÖZÜMDEKİ MUHTEMEL ROLÜ

Yine Mısır, GKRY, Yunanistan, İsrail, İtalya, Ürdün ve Filistin
Ocak 2019’da Doğu Akdeniz Gaz Forumu’nu kurdular. Ocak 2020’deki
üçüncü toplantısına ABD, Fransa, AB ve Dünya Bankası gözlemci olarak
katıldılar. Türkiye bu girişimin dışında bırakıldı. Burada GKRY’nin
yaklaşımının yalnızca bölgenin enerji kaynaklarının çıkarılması değil,
halen bölgenin enerji transit ülkesi olan Türkiye’nin bu konumuna ortak
olmak ve AB’nin de bunu desteklemesi olduğu da anlaşılmaktadır57. Tüm
bunlar, Türkiye tarafından Doğu Akdeniz enerji denkleminden dışlanmaya
çalışıldığı biçiminde yorumlanmaktadır. AB’yi hem uluslararası hukuka
aykırı biçimde GKRY’yi AB üyesi yapması nedeniyle eleştirmekte, hem
de ABD ile AB’nin deniz sınırlarının nereden geçeceğini tayin etmeye
çalıştığı ve bunun kabul edilemez olduğu yorumunu yapmaktadır58.
Türkiye ile KKTC ise bir kıta sahanlığı sınırlandırması antlaşması
yaparak birlikte hareket etmeye ve Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na
(TPAO) verdikleri ruhsatlarla özellikle doğal gaz arama faaliyetlerine
hız verdiler. 2018’de Türkiye, Exxon Mobil şirketinin Kıbrıs Adası’nın
güneyinde yer alan ve GKRY’nin 10 numaralı parselinde doğal gaz
aramaya başlaması üzerine kendi sondaj gemilerini Akdeniz’e çıkararak
kıta sahanlığında gaz aramaya başladı59. Ayrıca Türkiye 27 Kasım 2019’da
Libya Ulusal Mutakabat Hükûmeti ile iki ülke arasındaki deniz yetki
alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin bir mutabakat imzaladı ve böylece
iki devlet arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırılmış oldu. Türkiye’nin enerji
stratejisi, ülkenin her yıl %6 artan enerji gereksinimini ön plana çıkarmakta
ve enerji konusunda dışa bağımlı bir ülke olarak makul fiyatlı ve büyük
bir kesinti riski olmayan güvenilir kaynaklar bulmaya odaklanmaktadır.
Doğal gaz da 1992–2002 arası tüketimi iki katına çıkan bir kaynak olarak
önde gelen bir endişe kaynağı oluşturmaktadır60.

57 Levoyannis, C./Labreche, M.: The Geopolitics of Energy in the Eastern Mediterranean, European
Energy Journal 2013, C. 3, S. 4, s. 52.
58 <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48225246> 10 Mayıs 2019 (erişim tarihi 18.01.2021).
59 <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48225246> 10 Mayıs 2019 (erişim tarihi 18.01.2021).
60 Erşen/Çelikpala, s. 585.
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AB bu süreçte Türkiye’ye karşı bir dizi yaptırım kararı almıştır.
8 Kasım 2019 tarihli Konsey kararıyla, Türkiye ile üst düzey temaslara
ara verilmesi, AB’nin Türkiye’ye sağladığı fonlarda kesintiye gitmesi,
Hava Taşımacılık Anlaşması görüşmelerinin askıya alınması gibi kimi
yaptırımlar uygulamaya konmuş61, ancak yaptırım uygulanacak kişiler
listesini boş bırakmıştır. 27 Şubat 2020 tarihli 2020/275 sayılı Konsey kararı
çerçevesinde üst düzey iki TPAO yöneticisine yaptırım uygulama kararı
almıştır62. Bunu 11 Aralık 2020 tarihli Zirve kararıyla da doğrulamıştır63.
Bu yaptırım kararlarının oldukça düşük tonda olduğu söylenebilir.
Konunun gündeme alınacağı bir sonraki toplantı Mart 2021’de olacağından,
o zamana kadar konunun ertelendiği sonucuna varılabilir. Ancak AB’nin
üye devletleri olan Yunanistan ve GKRY’nin çıkarlarının korunmasına
olan bağlılığını ifade ettiği de görülmektedir.
2009–2015 arasında Akdeniz’de çeşitli bölgelerde doğal gaz bulunması
durumu, potansiyel olmaktan çıkarıp somutlaştırdığı görülmektedir.
Bundan sonra AB’nin Türkiye’nin arama çalışmaları nedeniyle Türkiye’nin
Kıbrıs’ın egemenlik haklarına saygı duyması çağrısında bulunması ve
ardından da yaptırım kararı vermesi, ABD’nin bu çalışmaları provokatif
bularak Türkiye’nin faaliyetlerini durdurmasını istemesi64, 2019’da Türkiye
ile Libya arasında yapılan deniz sınırlandırması mutabakatı, vb., enerjinin
bölgedeki rolünün iş birliğini teşvik etme olabileceğini düşünenlerin
beklentilerine ters düşen bir durum ortaya çıkarmıştır.
Doğu Akdeniz, bölgede enerji kaynaklarının keşfine kadar bir
“güvenlik bölgesi” olarak değerlendirilmekteydi. Çünkü bölge devletlerinin
birbirleriyle olan ilişkileri güvenlik eksenli olarak gelişmişti. En önemli
uyuşmazlıklar olarak öne çıkan Filistin sorunu ve Kıbrıs sorunu bunu açıkça
61 Özekin, s. 37.
62 <https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.LI.2020.056.01.0005.01.
ENG&toc=OJ:L:202 0:056I:TOC> (erişim tarihi 30.01.2021).
63 <https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusions-en.pdf> (erişim tarihi
30.01.2021).
64 <https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48225246> 10 Mayıs 2019 (erişim tarihi 18.01.2021).
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göstermektedir. Nitekim Türkiye’de akademik literatürün Levant bölgesini
Kıbrıs’la sınırlı olarak algıladığı, geri kalanının ise Orta Doğu’nun bir
parçası olarak düşünüldüğü yorumu yapılmaktadır65. Ancak bu literatüre
özgü değildir, genel olarak karar vericilerin yaklaşımı da böyle olmuştur.
Ancak büyük kaynaklar keşfedilince, bölgenin bir “enerji bölgesi”
olarak yeniden biçimlenebileceği yorumları yapılmıştır66. Enerji bölgesi
olduğunda, ana oyuncular olarak devletlerin yanına enerji şirketleri,
yatırımcılar, tüketiciler, düzenleyiciler, enerji ticareti, finans ve piyasa gibi
unsurlar da eklenmektedir67. Çünkü bu enerjinin çıkarılması için şirketler,
ticaret için boru hatları ve finansman, pazarda rekabetçi olmak için de
boru hatlarının geçeceği devletler arasında iş birliği gerekmektedir. Üstelik
bu iş birliği gelip geçici olamaz, boru hatlarının yapılması devletlerin
gelecekteki ilişkilerini de etkileyecek uzun soluklu bir girişimdir.
Türkiye’nin doğu ve güneydoğusundaki enerji üreticileri ile
Avrupalı tüketiciler arasında bir enerji merkezi olma isteği68, bu yaklaşımı
savunanlar tarafından enerji bölgeselleşmesi olarak tanımlanmakta,
Türkiye burada enerjiye dayalı yeni bir bölgesellik imgesi oluşturmak
istiyor biçiminde yorumlanmaktadır. Bu bölgesellik Avrupa, Orta Asya
ve Orta Doğu’yu kapsamaktadır. Bu da uzun vadede güvenliğin enerji
yönetimine uyması sonucunu getirebilir. Ancak bunun için enerjinin
bölgedeki ana unsur halini alması gerekir. Bir güvenlik bölgesinde
oyuncular güvenliği yönetmek için enerjiyi kullanırlar. Bir enerji
bölgesinde ise güvenlik uygulamaları enerjiyi yönetmek için kullanılır.
Bu ikisi bir ölçüde çakışsa da merkezleri farklıdır69. İşte burada Doğu
Akdeniz’in ikili yapısı kendini ortaya koymaktadır.

65 Aydın/Dizdaroğlu, s. 90.
66 Öğütçü, M./Karbuz, S.: Changing Dynamics of Hydrocarbons and Geopolitics: Time for an East
Mediterranean Energy Community? <http://www.bosphorusenergyclub.org/wp-content/uploads/2016
/10/DM_Emec.pdf> (erişim tarihi 29.01.2021).
67 Goldthau, A. C./Richert, J./Stettner, S.: Leviathan Awakens: Gas Finds, Energy Governance, and the
Emergence of the Eastern Mediterranean as a Geopolitical Region, Review of Policy Research, 2020, s. 2.
68 Aydın/Dizdaroğlu, s. 91.
69 Goldthau/Richert/Stettner, s. 7.
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Böylece enerji konusunun “güvenlikleştirilmesi” durumu ortaya
çıkmıştır. Güvenlikleştirme, Kopenhag Okulu tarafından belirli bir eylem
ya da toplumsal sürecin, tehdit ve güvenlikle çerçevelenmesi ve böyle
olmasaydı bağlı olacağı kuralların ötesinde acil önlemlere tabi tutulması
olarak açıklanmaktadır. 1980’lerle birlikte değişime uğrayan güvenlik,
askerî tehdit ve askerî güç ile ilgilenen geleneksel güvenlik çerçevesinden
çıkarak askerî tehditler dışında da tehditler olduğu vurgusuyla daha az
devlet–merkezli olarak tartışılmaya başlandı. Düşüncelerin ve sosyal
yapıların güvenliği ne derece etkileyebileceği sorusu çerçevesinde
Kopenhag Okulu, yani Güvenlikleştirme Okulu ortaya çıktı.
Bu yaklaşımın kurucularından Ole Weaver, güvenlik kavramını tekrar
tartışmak ve yeni bir bakış açısı sağlamak istemiş, yeni koşullarda güvenlik
uygulamalarının nasıl yeni biçimler aldığına odaklanmıştır70. Buna göre,
devlet sıradan bir konuyu veya olayı güvenlik sorunu olarak adlandırır ve
böylece bu konuyu siyaset alanı dışına taşır71. Diğer önemli kuramcılardan
olan Barry Buzan, Jaap de Wilde ve Weaver bu süreç sonunda bölgesel
güvenlik kompleksleri oluştuğunu belirtirler ve bu kompleksleri de coğrafi
olarak tutarlı, güvenlik karşılıklı bağımlılığı biçimini alan dayanıklı dostluk ve
düşmanlık kalıpları olarak tanımlarlar. Bunun anlamı, bu konunun yaşamsal
bir konu olarak belirlenerek siyasi yollarla çözülemeyeceği, güvenlik konusu
haline geldiği söyleminin geliştirilmesidir. Bir konunun bu kapsama girip
girmediği tartışılırken siyasi söylem ve bunun kamuoyu tarafından kabul
edilip edilmediği incelenir. Eğer bu iddialar geniş siyasi söylemde tekrarlanırsa
ve normal siyasi kuralları yıkan olağandışı önlemlerin alındığı bir ortam
oluşursa güvenlikleştirme başarılı olmuş demektir. Ancak bu yaklaşım çok
eleştirilerle karşılaşmış, hatta somut uygulamalarda sonucun tam aksine
güvenliksizleştirme olduğunu ileri süren tartışmalar ortaya çıkmıştır72.
70 Yıldız, s. 7.
71 Kolasi, K.: Eleştirel Teori ve Güvenlik: Kimin İçin Güvenlik? Uluslararası İlişkilerde Güvenlik
Kavramı: Teorik Değerlendirmeler, Çıtak, E./ Şen, O. (der.), Ankara 2014, s. 134-135.
72 Judge/Maltby, s. 181.
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Ancak enerjinin bir güvenlik endişesi olup olmadığını tartışırken
Kopenhag Okulu yaklaşımı ile sınırlı olmayan, güvenlikleştirme
çalışmalarının felsefi ve sosyolojik kanatlarını da içine alan bir yaklaşım
daha mevcuttur. Bu yaklaşım enerjiyi yaşamsal bir konu olarak değil
de riskleştirme adı altında ikinci düzey bir güvenlik konusu olarak
tartışmaktadır ve piyasa ile devletin yönlendirdiği enerji yönetişimi arasında
bağlantı kurmaktadır. Enerji çeşitli biçimlerle, yollarla, bağlamlarla ve
farklı siyasi sonuçlarla bir güvenlik konusu olarak geliştirilebilir. Bu iki
süreç de bir boşlukta meydana gelmez. Güç ilişkileri ve kurumsal yapılar
çerçevesinde oluşturulur ve buna karşı geliştirilen politika yanıtları da aynı
çerçeveye girer73.
Doğu Akdeniz’de enerji konusu halen bu durumda gibi
görünmektedir. Enerji bölgede önemli bir ekonomik faktör halini
alınca, devletler onu geleneksel devletler arası güvenlik konusu olarak
çerçevelemişlerdir. Hatta GKRY’nin henüz bölgede hiçbir büyük keşif
yapılmamışken 2003’te Mısır ile yaptığı deniz sınırlandırma antlaşması
dahi bu yaklaşım içinde anlamlandırılabilir. GKRY daha sonra 2007’de
Lübnan ve 2010’da İsrail ile de deniz sınırlandırma antlaşmaları
yapmıştır. 2011’de Noble Energy tarafından bulunan doğal gaz, bölgede
bir tarafta Türkiye, diğer tarafta GKRY ve Yunanistan’ın bulunduğu
Kıbrıs sorununun bir unsuru haline gelmiş, yani güvenlikleştirilmiştir.
Buna daha önce keşfedilen İsrail’in Tamar bölgesindeki gazın çıkarılmaya
başlanmasıyla İsrail’in de bölgedeki diğer olası doğal gaz keşifleri ve
bunların geleceğiyle ilgilenmesi eklenmiş, böylece konu İsrail ile Türkiye
arasında bir süredir yaşanan sorunların da bir parçasına dönüşmüştür.
Yani yeni keşfedilen rezervler hem Kıbrıs Adası’nın jeopolitiğini hem
de bölgedeki aktörler arasındaki ilişkileri etkilemiş ve buradaki mevcut
durumdan etkilenmiştir. Bu durumun değişeceğini gösteren herhangi bir
gösterge de bulunmamaktadır.

73 Judge/Maltby, s. 184.
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SONUÇ
Geleneksel jeopolitik, enerjinin sıfır toplamlı güvenlikleştirilmiş
bir alan olduğunu savunur. Yani devletler arası rekabet ve uyuşmazlık
kaynaklarından biridir. Buna karşılık küresel enerji yönetişimi yaklaşımı,
karşılıklı bağımlılık ve iş birliğini vurgular. Bu da uluslararası pazarı
ve kurum oluşturmayı işin içine katar. Doğu Akdeniz’de de enerji
kaynaklarının bulunması hem uyuşmazlık hem de iş birliğine açık bir
durum oluşturmuştur. Bugüne kadar olan gelişmeler, iş birliğinden çok
uyuşmazlığı ön plana çıkarmıştır. Ancak bunu hangi tarafın yaptığı
tartışması verimsiz bir tartışma olacaktır.
Enerji kaynaklarının keşfi sürecinin başından itibaren tarafların
konuyu bölgedeki siyasi uyuşmazlıklardan bağımsız olarak ele aldıklarını
düşünmek safdillik olur. Kuşkusuzdur ki, ilk keşif olan İsrail’in
Tamar bölgesinden itibaren GKRY ve Yunanistan bir taraftan enerji
kaynaklarının keşfinden ve işletilmesinden elde edilecek geliri ve faydayı
düşünürken, diğer taraftan da bunu bölgedeki asıl siyasi uyuşmazlık
olan ve kendilerinin dünya kamuoyunda meşru olarak kabul edildiği
Kıbrıs sorununa dâhil etmek için gerekli siyasi adımları da atmışlardır.
GKRY’nin Kıbrıs Adası’nın meşru temsilcisi olarak dünya kamuoyunda
kabul edilmiş olmasını kullanarak ve Kıbrıslı Türkleri hesaba katmadan
komşu devletlerle yaptığı deniz sınırlandırma antlaşmaları ve AB’yi örgüt
olarak konunun içine çekme çabası sadece enerji kaynaklarıyla ilgili
değildir. Kıbrıs sorunu çözülmeden atılan bu tür adımların Türkiye’den
tepki çekeceği kuşkusuzdur. Ancak GKRY ve Yunanistan Kıbrıs
sorununda uluslararası desteğin sahibi olan taraf olarak adım atarken,
Türkiye’nin sadece Doğu Akdeniz enerji kaynaklarında söz sahibi olmak
için değil, İsrail’in de içinde olduğu enerji–dışı bölgesel iş birliği ağları
çerçevesinde yalnız olduğundan kendi haklarını korumak için de konunun
güvenlikleştirilmesine katılmaktan başka çaresi yoktur.
Doğu Akdeniz’de enerji kaynaklarının güvenlikleştirmeden çıkıp
bir enerji iş birliği bölgesi haline dönüşmesi için gerekenler çok fazla
olabilir. Kıbrıs sorununun kısa vadede çözülmesi beklenemez. Ancak
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bölgede bulunan kaynakların tarafları iş birliğine ikna edeceği ölçüde
fazla olması halinde bir çıkış yolu olabilir. Kaynakların ithalatçı ülkelere
nasıl taşınacağı ve boru hatlarının yapılması konusu da ancak bu durumda
kısa sürede çözüm bulunması gereken bir konu haline gelecektir74. Her
ne kadar kimi Batılı yorumcular bu kaynakların GKRY açısından büyük
ölçüde ihracata gideceği, bu nedenle potansiyelinin çok büyük olduğunu
ileri sürse de75, hedef piyasa olan AB’nin doğal gaz tüketimi içinde bu
kaynakların büyüklüğü o kadar da fazla değildir ve sıvılaştırılmış doğal
gaz tesisi için dahi daha yüksek hacim gerektiği yorumu yapılmaktadır76.
2016’da,  GKRY, İsrail ve Lübnan’ın ihraç edebileceği gaz miktarı AB’nin
2020’deki toplam tüketiminin %2’sinden azdır77. Mısır’ın Zohr sahası
bundan hariçtir ki, orada ihracat başlamıştır. Bugüne kadar bulunan diğer
kaynaklar bu yapıyı değiştirecek boyutta görünmemektedir.

74 Olası taşıma senaryoları konusunda bkz. Şeker, B. Ş.: Doğu Akdeniz Enerji Güvenliği Ekseni:
Yunanistan-GKRY’nin Muhtemel Politikalarının Analizi ve Türkiye’nin Tutumu, Deniz Güvenliği
Ekosistemi ve Doğu Akdeniz, Güler, D./Yıldız, A/Savaş, İ. (eds.), Tasam, İstanbul 2018, s. 297-301.
75 Levoyannis/Labreche, s. 48.
76 Goldthau/Richert/Stettner, s. 15.
77 Oğurlu, s. 39.

82

“DOĞU AKDENİZ’E JEOPOLİTİK AÇIDAN BIR BAKIŞ: ENERJİ VE SİYASET”
• Prof. Dr. Funda KESKİN ATA

KAYNAKÇA
Agnew, J.: Geopolitics: Re-visioning World Politics, London: Routledge 1998.
Aksu, F.: Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sorunu ve Türkiye-AB İlişkileri,
Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset, Başeren, S. H. (yayına hazırlayan),
Ankara 2013, s. 159-196.
Aydın, M./Dizdaroğlu, C.: Levantine Challenges on Turkish Foreign Policy,
Uluslararası İlişkiler Dergisi 2018, C. 15, S. 60, s. 89-103.
Bowlus, J. V.: Eastern Mediterranean Gas: Testing the Field, 27.05.2020         
<https://www.energy-reporters.com/opinion/eastern-mediterranean-gas-   
testing-the-field/> (erişim tarihi 18.01.2021).
Demiryol, T.: Between Security and Prosperity: Turkey and the Prospect of
Energy Cooperation in the Eastern Mediterrranean, Turkish Studies 2018,
C. 20, S. 3, s. 442-464.
Ediger, V. Ş./Devlen, B./Bingöl McDonald, D.: Levant’ta Büyük Oyun:
Doğu Akdeniz’in Enerji Jeopolitiği, Uluslararası İlişkiler 2012, C. 9, S.
33, s. 73-92.
Erşen, E./Çelikpala, M.: Turkey and the Changing Energy Geopolitics of
Eurasia, Energy Policy 2019, S. 128, s. 584-592.
Ferrari, C./Tei, A.: Effects of BRI Strategy on Mediterranean Shipping
Transport, Journal of Shipping and Trade 2020, C. 5, S. 14, s. 1-18.
Goldthau, A. C./Richert, J./Stettner, S.: Leviathan Awakens: Gas Finds,
Energy Governance, and the Emergence of the Eastern Mediterranean as a
Geopolitical Region, Review of Policy Research, 2020, s. 1-19.
Harunoğulları, M.: Doğu Akdeniz Enerji Havzası: Bölge Üzerinde Yaşanan
Uluslararası Anlaşmazlık ve Rekabet, International Journal of Geography
and Geography Education 2020, s. 455-481.
İlhan, S.: Jeopolitik Duyarlılık, Ankara 1989.
İstikbal, D./Boyraz, H. M.: Doğu Akdeniz Enerji Kaynaklarına EkonomiPolitik Bir Yaklaşım, Kıbrıs Araştırmaları ve İncelemeleri Dergisi 2019,
C. 3, S. 5, s. 69-86.
İşcan, İ. H.: Uluslararası İlişkilerde Klasik Jeopolitik Teoriler ve Çağdaş
Yansımaları, Uluslararası İlişkiler Dergisi 2004, C. 1, S. 2, s. 47-79.

83

DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU
DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA HUKUKİ VE SİYASİ YAKLAŞIM İLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇÖZÜMDEKİ MUHTEMEL ROLÜ

İşeri, E./Andrikopoulos, P.: Energy Geopolitics of the Eastern Mediterranean:
Will Aphrodite’s Lure Fuel Peace in Cyprus? Orta Doğu Analiz 2013,       
C. 5, S. 51, s. 37-48.
Judge, A./Maltby, T.: European Energy Union? Caught Between Securitisation
and ‘Riskification’, European Journal of International Security 2017, C. 2,
S. 2, s. 179-202.
Karbuz, S./Baccarini, L.: East Mediterranean Gas: Regional Cooperation or
Source of Tensions? Notes Internacionals 2017, No. 173, s. 1-6.
Kausch, K.: Europe’s Leadership Tested: EastMed Reaches Fever Pitch,
<https://www.gmfus.org/blog/2020/08/28/eastern-mediterranean-brinkmanship-clear-and-pres ent-danger> (erişim tarihi 28.01.2021).
Kolasi, K.: Eleştirel Teori ve Güvenlik: Kimin İçin Güvenlik? Uluslararası
İlişkilerde Güvenlik Kavramı: Teorik Değerlendirmeler, Çıtak, E./Şen, O.
(der.), Ankara 2014, s. 121-154.
Kütükçü, M. A./Kaya, İ. S.: Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Doğu
Akdeniz’deki Petrol ve Doğalgaz Kaynakları ile Türkiye’nin Hukuki
Durumu, Batman Üniversitesi Yaşam Bilimleri Dergisi 2016, C. 6, S. 2/1,  
s. 81-96.
Levoyannis, C./Labreche, M.: The Geopolitics of Energy in the Eastern
Mediterranean, European Energy Journal 2013, C. 3, S. 4, s. 46-52.
Oğurlu, E.: Natural Gas in the Eastern Mediterraean: Means of Regional
Integration or Disintegration? LAÜ Sosyal Bilimler Dergisi 2017, C. 8, S.
1, s. 35-49.
Öğütçü M./Karbuz, S.: Changing Dynamics of Hydrocarbons and
Geopolitics: Time for an East Mediterranean Energy Community? <http://
www.bosphorusenergyclub.org/wp-content/uploads/2016/10/DM_Emec.
pdf> (erişim tarihi 29.01.2021).
Örmeci, O.: Kıbrıs Müzakerelerinde Yeni Dönem: Enerji Jeopolitiği ve
Akdeniz Birliği Olgusu, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi 2014, C.
7, S. 31, s. 376-385.
Özekin, M. K.: Doğu Akdeniz’de Değişen Enerji Jeopolitiği ve Türkiye,
Güvenlik Stratejileri 2020, C.16, S. 33, s. 1-51.
84

“DOĞU AKDENİZ’E JEOPOLİTİK AÇIDAN BIR BAKIŞ: ENERJİ VE SİYASET”
• Prof. Dr. Funda KESKİN ATA

Özersay, K.: Kıbrıs Konusu, Türk Dış Politikası: Kurtuluş Savaşından Bugüne
Olgular, Belgeler, Yorumlar, C. 3,  Oran, B. (ed.): İstanbul 2013, s. 632-689.
Özsavaş Atay, S.: Klasik Jeopolitik Yaklaşımlar ve Eleştirel Jeopolitik
Söylem, Aksaray Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi
2016, C. 8, S. 2, s. 144-155.
Pamir, N.: The Meaning of the New Gas Discovery Around Cyprus,  <https://
www.sigmaturkey.com/the-meaning-of-the-new-gas-discovery-aroundcyprus-island-energy/>  (erişim tarihi 28.01.2021).
van der Putten, F. P.: İnfrastructure and Geopolitics: China’s Emerging
Presence in the Eastern Mediterranean, Journal of Balkan and Near Eastern
Studies 2016, C. 18, S. 4, s. 337-351.
Reuber, P.: Geopolitics, International Encyclopedia of Human
Geography 2009, s. 441-452 <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii//
B978008044910400777X?token=9BC2195D9A9A0075AE713262AEED0AE813144DF32E481E8095B1875901A0B27054D97C1964892C13462C87606D8DC9FC> (erişim tarihi 18.01.2021).
Shaffer, B.: Can New Energy Supplies Bring Peace? The German Marshall
Fund of the US   <https://gmfus.org/publications/can-new-energy-suppliesbring-peace> (erişim tarihi 28.01.2021).
Sharp, J. P.:   Critical Geopolitics,   International Encyclopedia of Human
Geography 2009, s. 358-362 <https://reader.elsevier.com/reader/sd/pii/
B9780080449104007665?token=ABF67D2BCEE9B32A704F401C6C3DC9BDC14FF72268EA209AAB957A0D300CE035B2C8436E4188F18E2778BAB01DE5D73D> (erişimtarihi18.01.2021).
Şeker, B. Ş.: Doğu Akdeniz Enerji Güvenliği Ekseni: Yunanistan-GKRY’nin
Muhtemel Politikalarının Analizi ve Türkiye’nin Tutumu, Deniz Güvenliği
Ekosistemi ve Doğu Akdeniz, Güler, D./Yıldız, A./Savaş, İ. (Eds.), Tasam,
İstanbul 2018,  s. 280-319.
Trevor-Roper, H. R.: Fernand Braudel, the Annales, and the Mediterranean,
Chicago Journals 1972, C. 44, S. 4, s. 468-479.
85

DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU
DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA HUKUKİ VE SİYASİ YAKLAŞIM İLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇÖZÜMDEKİ MUHTEMEL ROLÜ

Tuathail, G.: Critical Geopolitics, Minneapolis 1996.
Wilson, J. D.: A Securitisation Approach to International Energy Politics,
Energy Research and Social Science 2019, C. 49, s. 114-125.
Winrow, G.: Discovery of Energy Reserves in the Levant and Impacts on
Regional Security, Uluslararası İlişkiler 2018, C.15, S. 60, s. 45-57.
World Petroleum Resources Project <https://pubs.usgs.gov/fs/2010/3014/
pdf/FS10-3014.pdf> (erişim tarihi 28.01.2021).
Yağcı, M.: Rethinking Soft Power in Light of China’s Belt and Road Initiative
Uluslararası İlişkiler 2018, C. 15, S. 57, s. 67-78.
Yorulmaz, R.: Sıcak Gündem: Doğu Akdeniz, Ortadoğu Analiz 2019, C. 10,
S. 88, s. 80-83.
Yıldız, D.: Akdeniz’in Doğusu (Tarihi Geçmişi, Stratejik Önemi ve Su Sorunu
Açısından), Ankara 2008.
Zorko, M/Srsen, D.: From a Critique to Self-Evolving (Inter)discipline:
Critical Geopolitics vs. Popular Geopolitics, Medunarodni Problemi 2020,
C. LXXII, S. 1, s. 158-178.
<https://ascentgl.com/blog/the-panama-canal-vs-the-suez-canal/> (erişim tarihi
30.01.2021).
<https://eur-lex.europa.eu/legalcontent/en/TXT/?uri=uriserv:OJ.
LI.2020.056.01.0005.01.ENG&toc=OJ:L:2020:056I:TOC (erişim tarihi
30.01.2021).
<https://www.bbc.com/turkce/haberler-dunya-48225246> 10 Mayıs 2019
(erişim tarihi 18.01.2021).
<https://www.consilium.europa.eu/en/press/press-releases/2019/07/15/
turkish-drilling-activities-in-the-eastern-mediterranean-council-adoptsconclusions/> (erişim tarihi 30.01.2021).
<https://www.consilium.europa.eu/media/47296/1011-12-20-euco-conclusionsen.pdf> (erişim tarihi 30.01.2021).
<https://www.etymonline.com/word/mediterranean> (erişim tarihi 01.12.2020).
<https://www.sciencedirect.com/topics/earth-and-planetary-sciences/
geopolitics#:~:text=Geopolitics%20is%20traditionally%20the%20
study,Encyclopedia%20of%20Human%20Geography%2C%202009>
(erişim tarihi 18.01.2021).

86

ULUSLARARASI YARGI KARARLARI IŞIĞINDA DOĞU
AKDENİZ’DE SINIRLANDIRMA SORUNLARI VE
ADALARIN ETKİSİ
Prof. Dr. Yücel ACER*

GİRİŞ
Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge (MEB) kavramları,
uluslararası deniz hukukuna 1945 yılından sonra yerleşmişlerdir. Dar
deniz alanlarında ve her durumda kıyıları bitişik olan devletler arasında,
bu alanların deniz sınırları ile ayrılması bir gereklilik olmaktadır.
Kıta sahanlığı ve MEB, kara suları gibi klasik deniz alanlarına
göre oldukça geniş olduklarından, kıyıdaş devletler arasında sıklıkla
sınırlandırma sorunlarına neden olmuşlar ve olmaya da devam
etmektedirler. Bugüne kadar, dünyada oluşturulması gereken 400’den
fazla deniz sınırının ancak yarısının oluşturulabildiği ifade edilmektedir.  
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Bu alanlar için deniz sınırlarını oluşturmaya dair uluslararası hukuk
kurallarının bir nevi matematiksel kesinlikte metotlardan ziyade esnek
prensipler öngörmesi, uygulamada sınırlandırma sorunlarının çözülmesini
zorlaştırmaktadır.
Söz konusu esnek sınırlandırma hukuku çerçevesinde, devletlerin bir
deniz alanına dair taleplerini şekillendirirken esas aldıkları bazı unsurların
bulunuyor olması, devletlerin taleplerini aşırı (ekstrem) noktalara
götürmelerine imkân tanımaktadır. Devletlerin kıyılarının birbirine göre
konumları (yanal, karşılıklı ya da yanal benzeri konumda olmaları),
kıyılarının şekilleri (içbükey, dışbükey ya da derin çıkıntılar içermeleri),
bölgede adaların bulunuyor olması (sayıları, konumları, yüz ölçümleri,
hangi tarafa ait oldukları gibi), sınır oluşturulması sürecini ciddi anlamda
zorlaştırabilmektedir.
Bugüne kadar görülen örnekler ve özellikle uluslararası yargıya
götürülmüş uyuşmazlıklar göstermektedir ki, taraflar en fazla bu unsurların
etkileri üzerinde uzlaşamamaktadırlar. Öte yandan, uluslararası yargı
kurumları da, kendilerine gelen uyuşmazlıklarda en fazla bu unsurların
değerlendirmesinde zorluklar yaşamakta ve bazı durumlarda tartışmalı
kararlara imza atmaktadırlar1.
Doğu Akdeniz, kendine özgü nitelikleri olan ve özellikle
yukarıda sayılan zorlaştırıcı unsurları barındıran bir deniz alanıdır.
Çözümü zorlaştıran siyasi mülahazalar bir kenara konulduğunda dahi,
sınırlandırmayı ve tarafların uzlaşmalarını zorlaştıran unsurların mevcut
olduğu bir deniz alanıdır.  

1
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Çok sayıda kıyıdaş ülkenin dar bir deniz alanını çevreleyerek çok
çeşitli kıyı konumları ve biçimleri oluşturmaları, hangi devletler arasında
sınırlandırma yapılması gerektiğinin dahi tespitini zorlaştırmakta ve hangi
kıyıya ne oranda etki verileceğinin belirlenmesini zor bir mesele haline
getirmektedir.
Kıbrıs Adası dâhil bölgede irili ufaklı önemli sayıda adanın mevcut
olması da, çoğu örnekte olduğu gibi, Doğu Akdeniz’de de sınırlandırmayı
zor bir süreç haline getirmektedir. Bölgede, üzerinde siyasi anlaşmazlıklar
da bulunan Kıbrıs Adası’nın yanı sıra Yunanistan’ın Girit (Crete),
Kaşot (Çoban, Kasos), Kerpe (Karpathos), Rodos (Rhodes) ve Meis
(Castellorizzo) adaları da bulunmakta ve bunlara sınırlandırmada tanınacak
etkinin belirlenmesi derin görüş ayrılıklarına yol açmaktadır.
Türkiye, belirtilen bu sorunlu sınırlandırma sürecinin tam da
merkezinde bulunmaktadır. Ege Denizi’nde sınırlandırma yapılması
gereken yegâne ülke Yunanistan iken, Doğu Akdeniz’de Yunanistan da
dâhil olmak üzere çok sayıda kıyıdaş ülke ile Türkiye arasında deniz
sınırlarının oluşturulması gerekmektedir. Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de
bu deniz sınırlarını oluşturma sürecinin daha başlarında olduğu dahi
söylenebilir. Zira, günümüze kadar uluslararası antlaşmalarla oluşturulan
deniz sınırları bütün tarafların uzlaştığı sınırlar haline gelememişken, Doğu
Akdeniz’in daha birçok kesiminde daha deniz sınırlarının oluşturulması
gerekmektedir.
Son zamanlarda özellikle Türkiye ve Yunanistan arasında yaşanan
görüş ayrılıkları ve bu bağlamda ortaya konan karşılıklı talep ve gerekçeler
esas alındığında, Doğu Akdeniz’de sınırlandırma meselesinde bazı
hususların ön plana çıktığını ve analiz edilmeye ihtiyaç duyulduğunu
görmekteyiz. Bu esaslı hususlar:  
- Genel olarak sınırlandırmaya uygulanacak hukukun ne
olduğunun tespiti,
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- Eşit uzaklık metodunun hukuki niteliğinin ne olduğu,
- Doğu Akdeniz’de özellikle Yunanistan’a ait adalara ve Kıbrıs
Adası’na verilmesi gereken etkinin tespitinin hukuki çerçevesi,
- Doğu Akdeniz’de ikili sınırlandırma antlaşmalarının ve yapılan
doğal kaynak merkezli faaliyetlerin hukuki esaslarının tespit
edilmesidir.
Bu temel hususları derinlemesine incelemek, bu çalışmanın amacını
ve boyutlarını aşmaktadır. Bu çalışmada temel amaç, deniz alanlarının
sınırlandırılmasına dair hukuk kuralları çerçevesinde Doğu Akdeniz için
somut çözümler önermek değildir. Çalışmanın amacı daha ziyade, Doğu
Akdeniz’de yaşanan sınır sorunlarının ortaya çıkardığı bu dört temel
hususun değerlendirilmesinde başvurulması gereken hukuki çerçeveyi
ortaya koymaktır. Hukuki çerçeveye dair tespitler esas olarak, aşağıda
görüleceği gibi, bu hususlarda en otoriter kaynak olan uluslararası yargı
kararları esas alınarak yapılacak, Doğu Akdeniz’de önemli bir mesele olan
adaların etkisi meselesine nispeten daha fazla yer ayrılacaktır.

I.

SINIRLANDIRMA HUKUKU VE DOĞU AKDENİZ’DE
UYGULANACAK HUKUKİ ÇERÇEVE

Yunanistan’ın resmî açıklamaları, eşit uzaklığın, deniz alanlarının
sınırlandırılmasına uygulanması gereken genel bir kuralı olduğunu
vurgulamaktadır. Söz konusu resmî açıklamalar, eşit uzaklığı bir
sınırlandırma metodu ya da tekniği olarak değil, her durumda uygulanması
gereken bir sınırlandırma prensibi olarak nitelendirmekte2.

2
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Bu açıklamalardan bazılarında “eşit uzaklık ilkesi” ifadesi bazılarında ise “sınırlandırma metodu”
ifadeleri kullanılmaktadır. Örneğin bakınız, The Letter dated 25 April 2019 from the Chargé d’affaires
a.i. of the Permanent Mission of Greece to the United Nations addressed to the Secretary-General.
A/73/850 S/2019/344. 30 Nisan 2019, Website of the Division for Ocean Affairs and the Law of the
Sea; Letter dated 19 February 2020 from the Permanent Representative of Greece to the United Nations
addressed to the Secretary-General, A/74/710–S/2020/129, 19 February 2020.
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Ayrıca, eşit uzaklık yöntemi, hem Yunanistan hem de Güney Kıbrıs
Rum Yönetimi (GKRY) tarafından, Doğu Akdeniz’de uygulanması
gereken bir prensip hatta bölgesel bir hukuki teamül kuralıymış gibi
savunulmaktadır.  
Türkiye ise, deniz alanlarının sınırlandırılmasının, hakça ilkeler
temelinde, ilgili özel unsurlar dikkate alınılarak hakça bir çözüm
bulunacak şekilde yapılması gerektiğini ifade etmektedir3. Eşit uzaklık
yöntemi de dâhil hiçbir sınırlandırma tekniğinin zorunlu olmadığını4, ilgili
şartlar temelinde hakkaniyet prensipleri hangi yöntemin uygun olacağını
öngörmekteyse onun uygulanması gerektiğini vurgulamaktadır5.
Karşılıklı bu tutumlar, en azından Türkiye ve Yunanistan arasında,
sınırlandırma hukukunun ne olduğu ve Doğu Akdeniz’de hangi
sınırlandırma kuralının uygulanması gerektiği konusunda tam bir uzlaşının
olmadığını göstermektedir.
Kıta sahanlığı sınırlandırılmasına dair kuralın yazılı olarak ifade
edildiği ilk uluslararası sözleşme olan Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi,
6. maddesinde, “şayet özel şartlar başka bir sınırı gerektirmiyorsa” sınırın
“ortay hat” olduğunu ifade etmekteydi6. Bu hüküm, takip eden birçok yargı
kararında eşit uzaklık ya da ortay hat yöntemini zorunlu kılmayan, yalnızca
şartlar gereği bir bölgede uygun ya da “hakça” olabilecek tekniklerinden
birisi olduğunu öngördüğü yönünde yorumlanmıştır7.
3

The Proposal of Turkey. Doc. A/CONF.62/C.2/L.23. UNCLOS III, Off. Rec., III, s. 201.

4

UNCLOS III, Off. Rec., II, par. 40. s. 158.

5

Ibid. par. 39, s. 158; “Background Note on Aegean Dispute” <www.mfa.gov.tr/background-note-onaegean-dispute.en.mfa> (erişim tarihi 20.01.2021).

6

“…unless another boundary line is justified by special circumstances, the boundary is the median
line,…” Madde 6.

7

Bakınız örneğin, Kuzey Denizi Davaları Kararı, par. 83, 101. İngiltere–Fransa Davası Kararı, par. 97;
Libya–Malta Davası Kararı, par. 43.
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Günümüzde kıta sahanlığı ve MEB sınırlandırılmasında
uygulanması gereken hukuk kuralı, 1982 Birleşmiş Milletler Deniz
Hukuku Sözleşmesi’nin (BMDHS) 74 ve 83. maddelerinde belirtilmekte
ve sınırlandırmanın uluslararası hukuka dayalı bir anlaşma ile “hakça bir
çözüm” bulacak şekilde yapılması gerektiği şeklinde ifade edilmektedir.
Bu hükmün, görüldüğü gibi çok genel kavramlar içeriyor olması,
bu hükmün yargı kararlarınca yorumlanmasını ve uygulanmasını önemli
kılmıştır.
Söz konusu hüküm yazılı hale getirilmeden önce uluslararası yargı
kararları, yapılageliş hukukunun bir parçası haline gelmiş sınırlandırma
kuralına göre sınırlandırmanın, hakkaniyet prensipleri gereğince, bütün
ilgili unsurlar dikkate alınarak bir antlaşma ile yapılmasını gerektirdiğini
ifade etmişlerdi8. Yargı kararlarında, BMDHS’de belirtilen söz konusu
yazılı kuralın, belirtilen bu yapılageliş kuralı ile örtüştüğünü ve
içeriklerinin aynı olduğunu ifade etmişlerdir9.
Uluslararası yargı kararları, hakkaniyet prensiplerinin neler
olduğuna dair de önemli tespitlerde bulunmuşlardır. İlgili bütün yargı
kararları, herhangi bir sınırlandırma işleminde, aralarından duruma uygun
olan prensiplerin seçilebileceği bir hakkaniyet prensipleri seti olduğunu
belirtmişlerdir10.
Bunlardan en temel prensip, coğrafyanın üstünlüğü olarak
niteleyebileceğimiz ve hem kıta sahanlığı hem de MEB alanlarının tek bir
davada sınırlandırıldığı kararlarda da uygulanması gereken prensiptir. Bu
prensip, sınırı esas belirleyen unsurların, coğrafi unsurlar olması gerektiğini
ifade etmektedir11.
8

Kuzey Denizi Davaları Kararı, par. 85, 101(1).

9

Örneğin bakınız, Kanada–ABD Davası Kararı, par. 94, 98; Libya–Malta Davası Kararı, par. 28, 49;
Jan Mayen Davası Kararı, par. 48.

10 Libya–Malta Davası Kararı, par. 46; Kanada–ABD Davası Kararı, par. 88; Eritre–Yemen Davası Kararı, par. 103.
11 Kuzey Denizi Davaları Kararı, par. 91; İngiltere–Fransa Davası kararı, par. 96; Tunus–Libya Davası
Kararı, par. 73; Libya Malta Davası Kararı, par. 47; Kanada–Fransa Davası Kararı, par. 24; Jan Mayen
Davası Kararı, par. 51-53; Katar–Bahreyn Davası Kararı, par. 185.
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Uluslararası yargı kararlarında ortaya konan ve aslında coğrafyanın
üstünlüğünün bir gereği olan diğer bir prensip ise “orantılılık prensibi”
olarak isimlendirilebilecek prensiptir. Taraf devletlerin kıyılarına ve
kıyı uzunluklarına öncelik veren bu prensip, iki ya da daha fazla devlet
arasındaki bir sınırlandırmada, bu devletlerin kıyı uzunlukları arasındaki
oran ile bu devletlere verilecek deniz alanlarının büyüklükleri arasındaki
oranın birbirlerine yakın olmasını gerektirmektedir12. Uluslararası Adalet
Divanı (UAD), Kuzey Denizi Davaları Kararı’nda, “geniş kıyıları olan
bir kıyı devletinin durumu, daha dar kıyıları olan bir devletin durumu
ile aynı görülemez” gözlemi bu prensibe işaret etmiştir13. Bu prensip
İngiltere–Fransa Davası Kararı’nda “bu ilke, hakkaniyet ilkelerine
uygun bir sınırlandırma kavramının özünde yer alır ve bu nedenle, eşit
uzaklık veya başka herhangi bir sınırlandırma yönteminin uygunluğunun
değerlendirilmesinde bir unsur oluşturur” demiştir14.
Bir başka hakkaniyet ilkesinin “kapatmama prensibi” olarak ifade
edilebilecek prensip olduğunu görüyoruz. UAD, Kanada–ABD Davası
Kararı’nda, temel kriterin uygulanmasından doğan ve düzeltilmesi (to
correct) gereken etkilerden birisinin, şayet oluşmuş ise “bir kıyının veya
onun bir parçasının, bölünecek alan boyunca uygun projeksiyonundan
kesme etkisinin” doğmuş olması olduğunu ifade etmiştir. Böylelikle
Divan, “kıyı projeksiyonunun kesilmemesi” ya da “kapatmama” (no cut off
effect) prensibini, hakkaniyeti sağlayan prensiplerden birisi olarak tespit
etmiş olmaktadır. Bu prensibe biraz daha yakından bakıldığında, kıyının
konumundan hareketle, gördüğü deniz alanlarından ona yakın olanlarının,
diğer tarafa verilerek önünün kapatılmaması gerektiğini öngörmektedir15.

12 Kuzey Denizi Davası Kararı, par. 98, 101 (d, 3); Bangladeş–Myanmar Davası Kararı, par. 93.
13 “There can never be any question of….rendering the situation of a State with an extensive coastline
similar to that of a State with a restricted coastline.” Kuzey Denizi Davaları Kararı, par. 91.
14 “…inherent in the notion of a delimitation in accordance with equitable principles, and thus form
an element in the appreciation of the appropriateness of the equidistance or any other method of
delimitation” İngiltere–Fransa Davası Kararı, par. 98.
15 Bangladeş–Myanmar Davası Kararı, par. 292.
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Önemli bir hakkaniyet prensibinin de, coğrafya dışında diğer ilgili
faktörlerin dikkate alınması prensibi olduğu ifade edilebilir. 1969 yılında
UAD, dikkate alınacak unsurlara hukuksal bir sınır olmadığını belirtmiş16
ancak, takip eden bütün yargı kararlarında, dikkate alınacak unsurların
sadece kıta sahanlığı ve/veya münhasır ekonomik bölge kavramları ile
“ilgili” olması gereğini vurgulamışlardır17. Yargı kararlarında görüldü ki,
diğer ilgili şartlar arasında varlığı tespit edilmiş doğal kaynaklar, tarihî
haklar, ulaşım, güvenlik gibi coğrafya dışı unsurlar bulunabilmekte. Kuzey
Denizi Davaları Kararı’nda güvenlik mülahazalarının coğrafi unsurlara göre
belirlenmiş bir sınırı destekleyen ya da güçlendiren unsurlar olacakları kabul
edilmişken18 daha yakın tarihli bir karar olan Ukrayna–Romanya Davası
Kararı’nda UAD, tarafların yasal (legitimate) güvenlik mülahazalarının,
nihai sınır belirlenmesinde bir rol oynayabileceğini belirtmiştir19.
Yukarıda ifade edilen ve yargı kararları ile tespit edilmiş hakkaniyet
prensiplerinin yanı sıra, bu prensiplerin uygulanarak her bir faktöre
verilecek nispi ağırlığın ya da etkinin de belirlenmesi gerekmektedir. İlgili
faktörlerin nispi ağırlığının belirlenmesinde “genel coğrafi çerçevenin”
(general geographical setting) önemli olduğu da ifade edilmektedir20.
Dolayısı ile, yargı kurumlarının genel coğrafi çerçeveyi nasıl gördükleri
ya da tanımladıkları da hakkaniyeti belirleyen önemli unsurlardan birisidir.
Bütün bu tespitler göstermektedir ki, Doğu Akdeniz’de sınırlandırma
süreci, Yunanistan’ın iddia ettiğinin aksine, eşit uzaklık metodunun bir kural
olarak uygulanarak çözülecek basit bir süreç değildir. Nihai yükümlülüğün
hakça çözüm bulmak olduğu akılda tutularak, başta kıyı uzunlukları olmak
16 Kuzey Denizi Davaları Kararı, par. 93.
17 Libya–Malta Davası Kararı, par. 48; Bangladeş–Myanmar Davası Kararı, par. 93.
18 Kuzey Denizi Davaları Kararı, par. 188. Ayrıca bakınız, Libya–Malta Davası Kararı, par. 51; Gine–
Gine-Bissau Davası Kararı, par. 124; İngiltere–Fransa Davası Kararı, par. 188.
19 Ukrayna–Romanya Davası Kararı, par. 202-204. Ayrıca bakınız, Libya–Malta Davası Kararı, par. 51.
20 Kuzey Denizi Davası Kararı, par. 93; Libya–Malta Davası Kararı, par. 48; Bangladeş–Myanmar
Davası Kararı, par. 93.
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üzere coğrafi unsurların değerlendirilmesi ve aynı zamanda kapatma sonucu
doğurmayacak bir yöntemin seçilmesi gerekmektedir. Öte yandan, bilinen
doğal kaynaklar, güvenlik, ulaşım, tarihî, haklar gibi birçok coğrafya dışı
faktörün de hesaba katılması gerekmektedir.
Bütün bu faktörlerin değerlendirilerek birbirlerine nispeten
ağırlıklarının ne olacağının tespitinde, “bölgenin genel coğrafi
çerçevesi”nin de önemli bir faktör olduğu görülmektedir. Doğu Akdeniz’in
genel coğrafi çerçevesi içerisinde, Türkiye kıyılarının uzunluğu ve konumu
gibi unsurların başat bir unsur olduğu görülmektedir.  

II. EŞİT UZAKLIK METODUNUN HUKUKİ NİTELİĞİ
Bir sınırlandırma sürecinde, yukarıda tanımladığımız temel
sınırlandırma kuralının öngörüsü ile uyumlu, yani hakça bir sonuç veren
yöntem veya yöntemlerin bileşiminin uygulanması gerekmektedir21.
Eşit uzaklık yöntemi, her bir alanın kendi özelliklerine göre yapılacak
değerlendirme sonunda, uygun ya da “hakça” bulunduğunda uygulanacak
bir sınırlandırma yöntemidir22.
Birçok durumda eşit uzaklık metodunun uygulanması hakça sonuç
doğurabilmektedir23. Ancak, yukarıdaki tespitlerde görüldüğü gibi eşit
uzaklık, sınırlandırmada uygulanacak bir prensip değil, hakça sonuç
doğurduğu durumlarda uygulanan bir yöntem ya da tekniktir.
Kanada–ABD Davası’nda olduğu gibi, uygulandığında hakça
olmayan ve hatta pratik bir sınır oluşturmadığı durumlarda uygulanmasının
21 Kanada–ABD Davası Kararı, par. 81.
22 Bakınız örneğin, Kuzey Denizi Davaları Kararı, par. 83, 101; İngiltere–Fransa Davası Kararı, par. 97;
Libya–Malta Davası Kararı, par. 43.
23 Bangladeş–Myanmar Davası Karar, par. 229.
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uygun bulunmadığı örnekler mevcuttur24. Tunus–Libya Davası Kararı’nda
Divan, eşit uzaklık, hakça bir çözüm oluşturduğu zaman uygulanabilir,
şayet hakça sonuç doğurmuyorsa diğer metotların uygulanacağını, bir
sınırlandırma çizgisinin oluşturulmasına yönelik bir ön ve geçici adım
olarak bile, eşit mesafe yönteminin kullanılmasının “gerekli olduğu” tezini
kabul etmediğini beyan etmiştir25.
Bu tespitlere rağmen Doğu Akdeniz ile ilgili olarak Yunanistan,
“Sevilla Haritası” olarak adlandırılan ve Doğu Akdeniz’de adalar dâhil
bütün kıyılar arasındaki ortay hatları gösteren haritadaki hatları, olması
gereken sınır hatları olarak sunulmaktadır. Yunanistan’ın eşit uzaklık
metodunu Doğu Akdeniz’de hukukun uygulanması zorunlu bir prensipmiş
gibi, hatta bölgesel bir teamül hukuku kuralıymış gibi sunulması, şu ana
kadar belirtilen tespitlerle uyuşmamaktadır.
Şüphesiz ki eşit uzaklık tekniğinin uygulanmasının hakça sonuç
doğurduğu Doğu Akdeniz’in bazı kesimleri tespit edilebilir. Nitekim
Türkiye–Libya arasında yapılmış 27 Kasım 2019 tarihli sınırlandırma
antlaşması bu tekniği uygulamıştır. Ancak bu tekniğin, bölgenin birçok
yerinde hakça sonuç doğurmayacağını söylemek makul bir yaklaşım olur.
Özellikle Yunan adaları ile Türkiye kıyıları ve Kıbrıs Adası ile Türkiye
kıyıları arasındaki bölgelerde, yukarıda belirtilen sınırlandırma prensipleri
temelinde eşit uzaklık tekniğinin makul ya da hakça olmayacağını gösterir
birçok faktör tespit etmek mümkündür. Bu durum, aşağıda adalar bahsinde
biraz daha ayrıntılı ele alınmaktadır.

24 Kanada–ABD Davası Kararı’nda Divan, eşit uzaklığı her yerde uygulamadı zira uygulamada zorluklara
yol açması, hem tarafların uzlaştığı A başlangıç noktasına uymaması, aidiyet sorunları yaratacak
olması, arzulanan sınırı üretmemiş olması gibi nedenleri ifade etmiştir. par. 211, 212.
25 Tunus–Libya Davası Kararı, par. 109-110.
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III.

ADALARIN SINIRLANDIRMADAKİ YERİ VE DOĞU
AKDENİZ’DE SINIRLANDIRMA

Türkiye, Doğu Akdeniz’deki uyuşmazlıkların su yüzüne çıktığı
2003 yılından bu yana, deniz sınırlarının oluşturulmasında Türkiye
karşısında Kıbrıs Adası’na azaltılmış etki öngördüğünü26 ve Yunanistan’ın
bölgedeki adalarına kara suları dışında etki öngörmediğini istikrarlı bir
şekilde ifade etmiştir. Türkiye’nin 18 Mart 2019 tarihinde BM’ye sunduğu
ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de öngördüğü kıta sahanlığı sınırlarını
gösteren harita bu durumu açıkça göstermektedir27.
Yunanistan ise hem yaptığı resmî açıklamalarla hem de 6 Ağustos
2020 tarihinde Mısır ile yaptığı deniz alanları sınırlandırma antlaşması
ile göstermektedir ki, söz konusu adalara Türkiye’nin kabul etmediği
oranlarda deniz alanı öngörmekte, hatta sınırın Türkiye ile bu adalar
arasında eşit uzaklık çizgisi olması gerektiğini savunmaktadır28.
BMDHS’nin 121. maddesi, adaların deniz alanlarını düzenlemekte
ve son paragrafında “İnsanların oturmasına elverişli olmayan veya
kendilerine özgü ekonomik bir yaşamı bulunmayan kayalıkların münhasır
ekonomik bölgeleri veya kıta sahanlıkları olmayacaktır” demektedir.
BMDHS’nin 76. maddesi, hangi adaların kıta sahanlığına sahip olduğunu
da tanımlamakta ancak 10. paragrafında, “bu madde, sahilleri bitişik veya
karşı karşıya olan devletler arasında kıta sahanlığının sınırlandırılması
meselesine halel getirmez.” kuralını öngörmektedir.
26 Information note by Turkey, Concerning its objection to the Agreement between the Republic of
Cyprus and the Arab republic of Egypt on the Delimitation of Exclusive Economic Zone, 17 February
2003, Law of the Sea Bulletin 2004, Vol. 54, s. 127.
27 Örneğin bakınız, The Letter dated 18 March 2020 from the Permanent Representative of Turkey to the
United Nations addressed to the Secretary-General, A/74/757.
28 Bakınız, Verbal Note of the Permanent Mission of Greece to the United Nations to the Secretary
General of the UN, 20 Şubat 2013, Law of the Sea Bulletin, Vol. 81, s. 23.
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Söz konusu paragraftaki hüküm, BMDHS çerçevesinde, kıta
sahanlığına sahip olmaya dair kurallar ile sınırlandırmaya dair kuralları
birbirlerinden açıkça ayırmaktadır. Bu ayrım, sınırlandırmaya dair
uluslararası yargı kararlarında da sık sık vurgulanmıştır. Bir başka ifade
ile yargı kararları, kıta sahanlığı ya da MEB’e sahip olmaya dair hukuk ile
sınırlandırmaya uygulanacak hukukun birbirinden ayrı kurallar olduğunu
ifade etmişlerdir. Bu ayrım neticesinde, hakça sınır, sahip olma kuralının
üzerinde değerlendirilmiş, ikisi çatıştığında, hakkaniyet ağır basmıştır. Şayet
öyle olmayıp, sahip olmaya dair kurallar sınırlandırmaya da uygulanmış
olsa idi, sınırlandırma eşit uzaklık metodunun uygulanmasından ibaret
basit ama hakça sonuç doğurmayan bir süreç olacaktı.
Tunus–Libya Davası Kararı’nda Divan, kıta sahanlığına hak
sahibi olma ile kıta sahanlığının sınırlandırılması meselelerinin hem
birbirlerinden ayrı olduklarını, hem de birbirlerini tamamladıklarını ifade
etmiştir. Bir başka deyişle, sınırlandırılacak bir şeyin hukuki temelleri ya da
sınırlandırılacak şeye sahip olma meseleleri ancak sınırlandırmaya ilişkin
dikkate alınacak hususlar arasında olabilirler29. Bangladesh–Mayanmar
Davası Kararı’nda da Mahkeme, sahip olma ve sınırlandırma sırasıyla
Sözleşme’nin 76 ve 83. maddelerinde ele alınan iki farklı kavramdır ve
birbiriyle ilişkilidir demiştir30.
Görüldüğü gibi, adaların kıta sahanlığına ya da MEB’e sahip olmaları
nedeni ile sınırlandırma esnasında kara ülkeleri ile eşit haklara sahip
olacakları iddiası hukuken temelsizdir. Keza sınırlandırmaya dair yargı
kararlarında, bazı adalara daraltılmış deniz alanlarının verildiğini hatta
kara sularının ötesinde hiç deniz alanı verilmediğini sıkça görmekteyiz. Bu
da göstermektedir ki, her bir adanın sınırlandırmada etkisinin ne olacağı,
sahip olmaya dair prensipler ile değil hakkaniyetin sağlanmasına dair
sınırlandırma prensipleri ile belirlenmektedir.
29 Tunus–Libya Davası Kararı, par. 27.
30 Bangladesh–Mayanmar Davası Kararı, par. 398.
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Doğu Akdeniz’de sorunun esasını adaların oluşturduğunu ifade
etmiştik. Yine yukarıda özetlediğimiz görüş ayrılıklarının gösterdiği gibi,
Kıbrıs Adası’na eşit etki verilip verilmeyeceği ve Yunanistan’ın bölgeye
bakan adalarına ve Meis Adası’na ne oranda etki verileceğinin ya da
herhangi bir etki verilip verilmeyeceğinin tespit edilmesi gerekmektedir.
Detaylı analizlere girmeksizin, esas olarak İngiltere–Fransa, Eritre–
Yemen ve Nikaragua–Kolombiya davalarında verilen kararlar üzerinden
genel bir hukuki çerçeve çizilmeye çalışılabilir. Söz konusu kararların
esas alınması, bu davalarda konu olan coğrafi alanların, özellikle adaların
konumları anlamında Doğu Akdeniz’e nispeten daha fazla benzeyen
bölgeler olmasına dayanmaktadır.
Yukarıda saydığımız sınırlandırmaya uygulanan hakça prensipler,
adaların etkisinin belirlenmesine de uygulanmaktadır. Bu bağlamda hem
bölgenin genel coğrafi çerçevesine hem de adaların kendi özelliklerine
dair unsurlar dengelenmeye çalışılmaktadır.
İlgili bölgede yapılageliş hukukunu uygulayarak, İngiltere–Fransa
Davası Kararı’nda Mahkeme, genel bir bakışla bile, sınırlandırma alanında
Kanal Adaları’nın özel unsurlar ve problemler (particular features and
problems) yaratan husus olduğunun görüldüğünü ifade etmiştir31. İki ülke
ana karaları arasındaki coğrafi dengeden hareketle, Mahkeme “Şayet
Kanal Adaları bulunmasaydı, taraflar arasındaki sınırlandırma çizgisi eşit
uzaklık olacaktı” demiştir32. Mahkeme, bulundukları yeri tarif ettikten
sonra ise, “Kaçınılmaz olarak, İngiliz Kanalı’nın özellikle bu bölgesinde
bulunan Kanal Adaları’nın, ana kara kıyı uzunluklarının genel olarak yakın
olması ile normalde iki taraf arasında mevcut coğrafi koşulların dengesini
bozmaktadır” ifadesini kullanmıştır33.
31 İngiltere–Fransa Davası Kararı, par. 180.
32 Ibid. par. 182.
33 “…disturbs the balance of the geographical circumstances…” İngiltere–Fransa Davası Kararı,par. 183.
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Hatta Mahkeme, Kanal Adaları bölgesinde sınırın belirlenmesinde
uygulayacağı hukuki çerçeveyi belirlerken, birisinin diğerinin kıyılarına
yakın adası olan ve kıyıları karşılıklı olan iki ülke arasındaki bir
sınırlandırma meselesi olarak bakacağını belirtmiştir34. Bu çerçevede
Mahkeme, “Fransız kıyılarına yakın konumlanmış İngiliz adalarına kıta
sahanlığı sınırlandırılmasında tam etki verilmesi, aksi takdirde Fransa’nın
kıta sahanlığı olacak alanın açıkça büyük oranda azaltılması (substantial
diminution) ile sonuçlanacaktır” gözlemini dile getirmiştir35.
Mahkeme, adaların konumunun coğrafi dengeyi bozuyor olmasının,
dikkate alınması gereken bir durum olduğunu belirttikten sonra, bu
durumun adaların etkisini ne oranda kısıtlayacağını tespit etmek için
ise adaların kendi öznel niteliklerine bakmıştır36. Hatta hakkaniyet
gereği bu adaların “hacim ve önemi”nin (size and importance) dikkate
alınacağını belirtmiştir37. Yani Mahkeme, dengeyi bozduklarını belirlerken
konumlarına, etkilerini belirlerken de niteliklerine bakmıştır.
Mahkeme, Kanal Adaları’nın kayalıklardan veya küçük adalardan
(rocks or small islands) faklı değerlendirilmesi gerektiğini de belirtmiş
ve bu noktada Kanal Adaları’nın, nüfusu, ciddi tarım ve ticaret hacmi
(considerable population and a substantial agricultural and commercial
economy) ile kendi ayrı varlığı olan ülkesel ve siyasi bir birim niteliğinde
olduklarını ve ayrıca İngiltere’den ayrı, kendilerine ait bir önemlerinin de
bulunduğunu ifade etmiştir. Ayrıca Mahkeme, Kanal Adaları için 3 deniz
mili kara suları uygulanırken, 12 deniz mili balıkçılık bölgesi uygulandığını,
bunun da ilerde kara sularını 12 deniz miline çıkarma ihtimalinin mevcut
olduğunu gösterdiğini belirtmiştir38.  
34 İngiltere–Fransa Davası Kararı, par. 187.
35 Ibid. par. 196.
36 Ibid. par. 183-186.
37 Ibid. par. 187.
38 Ibid. par. 187.
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Mahkeme ayrıca, Kanal Adaları’nın İngiltere’nin Fransız kıyılarına
uzanan bir projeksiyonu olarak değerlendirilemeyeceğini de vurgulamıştır.
Zaten öyle kabul edilseydi, İngiltere’nin söylediği gibi sınır “bir dil gibi” o
bölgeye uzanıyor olacaktı39. Mahkemeye göre, Kanal Adaları bölgesindeki
durumu bu şekilde yorumlamak hukuken ve coğrafi olarak “aşırı”
(extravagant) olacaktır40.
Sınırın, Kanal Adaları bölgesinde, Kanal Adaları’nı dikkate
almayarak yine ortay hat şeklinde çizilmesi gerektiğini, zira Kanal Adaları
ile ilgili sınırlandırmanın ikinci ve ayrı bir sınırlandırma olacağını ifade
etmiştir41. Çözümün ikinci kısmı olarak ise ikinci bir sınır çizilecektir. Bu
ikinci sınır, Kanal Adaları’nın esas çizgilerinden ölçülen 12 deniz mili
genişliğinde alan olacaktır. Zira Mahkeme, Fransa’nın kıta sahanlığının,
Kanal Adaları’nın balıkçılık bölgesi ile örtüşmesinin uygun olmayacağını
düşünmüştür. Dolayısı ile Kanal Adaları, kuzey ve batı kıyılarında 12
deniz millik bir deniz alanı ile çevrelenerek bunun dışında kıta sahanlığı
hiç verilmemiş olacaktır42.
Sonuç olarak Mahkeme bir kez daha, buradaki esas unsurun (primary
element), Kanal Adaları bölgesinin, tarafların karşılıklı ve uzunlukları
birbirine yakın kıyılara sahip olduğu bir coğrafi bölgenin (İngiliz Kanalı)
bir parçasını oluşturduğu gerçeği olduğunu belirtmiştir. Böyle bir durumda
Kanal Adaları’na, o bölgede, Kanal ortasındaki sınırı değiştirmesine izin
vermek, sınırda hakça olmayan bir bozma etkisi yaratacaktır.
Bir başka benzer bölgeyi konu alan Eritre–Yemen Davası Kararı’nda
(17 Aralık 1999), Mahkeme, bugün artık yapılageliş hukukunu yansıttığı
kabul edilen BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni uygulamış, kıta sahanlığı
ve MEB için tek bir sınır belirlemiştir.
39 Ibid. par. 189.
40 Ibid. par. 190.
41 Ibid. par. 201.
42 Ibid. par. 202.
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İki ülkenin kıyıları, Kızıldeniz’in iki yakasında birbirlerine karşılıklı
konumdadırlar. Kuzeyde, iki ülkenin ana kara kıyıları birbirinden yaklaşık
150 deniz mili uzaktadır. Kızıldeniz’in güneyde Bab al Mandab Boğazı’na
doğru daraldığı noktada ana kara kıyıları arasındaki mesafe 24 deniz
milinden daha az bir mesafeye kadar düşmektedir. Kızıldeniz güneye doğru
daraldığı için, Karar, orta kesimin bir kısmında ve güneyde sadece kara
suları sınırı oluşturmuştur. Kuzeyde ise iki ülke arasındaki kıta sahanlığını
ve MEB alanlarını ayıran sınırı oluşturmuştur.
Karar esas itibarı ile coğrafi unsurlara dayanmış, hatta tarihî hakların
önemi kabul edilse de, bu faktörlerden dolayı sınırda değişiklik yapılması
gerekli görülmemiştir. Bölgenin çoğu ortay hatta olan adaları için Mahkeme,
temel sorunun adalara verilecek etki olduğunu ifade etmiştir. Mahkeme’nin
ifadesi ile, deniz ortasındaki konumlarından dolayı bu adalara tam etki
verilmesi, açıkça orantısız bir etki (a disproportionate effect) olacaktır ve
bu adalara verilecek makul ve orantılı bir etki, boyutlarına, önemlerine ve
genel coğrafi bağlamdaki benzeri mülahazalara–hususlara dayanacaktır43.
Yine burada da, iki ülke ana kara coğrafi çerçevesinde, adaların
konumları “özel durum” yaratıyor şeklinde değerlendirilmiştir ve ne
kadar etki doğuracakları ise “boyutlarına, önemlerine ve genel coğrafi
bağlamdaki benzeri mülahazalara–hususlara” göre belirlenecektir.
Bu bağlamda, ortay hat sınırının kuzey kesiminde, Eritre’nin ciddi
bir nüfus büyüklüğüne sahip Dahlak adalar grubunu, kıyının yapısının
bütüncül bir unsuru (an integral part of the general coastal configuration)
olarak değerlendirmiş, bu adaları en dış tarafta olanlarını, eşit uzaklık
sınırının oluşturulmasında esas alınan notlardan birisi olarak kabul
etmiştir44. Çok dışta olanlarını (Negileh Rock gibi) ise tümden ihmal
etmiştir. Mahkeme, Kamaran Adası’nın kuzeyindeki Yemen adaları
43 Eritre–Yemen Davası Kararı, par. 117.
44 Ibid. par. 139.
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Tiqfash, Kutama ve Uqban’ı, Yemen’in esas noktaları olarak belirledi,
çünkü kıyıların bu kesiminde kıyının etrafını çevreleyen adalar, adacıklar
ve sığ bölgeler sisteminin bir parçası olarak değerlendirildiler45.
Büyük ve yerleşim olmayan Yemen adası Kamaran ve güneyinde ve
batısındaki çok küçük adalarla beraber Yemen kıyılarının unsurları olarak
kabul edildiler46. Sonuçta, kıyı parçaları olan adalara tam etki verilmiş
oldu ve bu esas noktalar temelinde bütün kuzey kesiminde sınır, iki ülke
ana karaları arasında eşit uzaklık çizgisi olmuştur47. Yani, şayet adalar kıyı
ile bir bütün oluşturuyorlarsa kıyı parçası sayılıp eşit uzaklık çizgisinin
ölçüldüğü noktalar olarak kabul edilmektedirler.
Ancak, Yemen’in deniz ortası adalarından al-Tayr ve Zubayr adaları,
Mahkemece, ana karaya epey uzak, boş ve yaşama elverişsiz (barren and
inhospitable... and.., well out to sea) adalar olarak değerlendirildi ve eşit
uzaklık çizgisi üzerinde bir etki vermedi48. Kıyıdan uzakta, orta çizgiye yakın
Yemen’in Hanish grubu (Zuqar ve Hanish) adlarına, eşit uzaklık çizgisini
Eritre’ye doğru kaydırılmasına izin vererek bu adaları tümden ihmal etmemiş
oldu49. Ancak bu adaların karşısında Eritre adaları (Mohabbakahs, High
Island, the Haycocks ve the South West Rocks) bulunmaktaydı ve bunların
kara suları çakışmaktaydı. Bu bağlamda kara suları için eşit uzaklık çizgisi
sınır olarak belirlendi yani ana kara ile adalar arasında değil, karşılıklı adalar
arasında eşit uzaklık çizgisi sınır olarak belirlendi50.
Nikaragua–Kolombiya Davası’nda da uygulanan hukuk, yapılageliş
hukuku olmuş, UAD, BMDHS’nin ilgili kurallarının da yapılageliş değeri
taşıdığını belirtmiştir51. Uyuşmazlığın tarafı olan her iki devletin de San
45 Ibid. par. 151.
46 Ibid. par. 150.
47 Ibid. par. 153.
48 Ibid. par. 119, 147, 148.
49 Ibid. par. 160-62.
50 Ibid. par. 158.
51 Nikaragua–Kolombiya Davası Kararı, par. 139.
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Andrés, Providencia ve Santa Catalina (Kolombiya) adalarının kıta
sahanlığına ve MEB alanlarına sahip olduklarını kabul ettiklerini52, ancak
Alburquerque Cays, East–Southeast Cays, Roncador, Serrana, Serranilla
ve Bajo Nuevo adalarının sınırlandırmada nasıl bir etki sahibi olmaları
gerektiği konusunda anlaşamadıklarını ifade etmiştir53.
UAD, küçük adacıkların bu konumdaki durumunu belirlemeye gerek
olmadığını zira San Andrés, Providencia ve Santa Catalina adalarının
alanları ile örtüştüğünü ifade etmiştir54. Nikaragua tarafında Edinburgh
Reef, Muerto Cay, Miskitos Cays, Ned Thomas Cay, Roca Tyra, Little
Corn ve Great Corn adalarını esas nokta olarak belirlemiştir55. Belirtmek
gerekir ki, Corn Adaları kıyıdan epey açıkta konumlanmış adalardı.
Divan, Kolombiya kıyılarını hesaplarken, Quitasueño adasının
başlangıç sınırını belirlerken hesaba katılmaması gerektiğini, zira küçük
(1 mil2) ve ana karadan uzak konumlanmış olması nedenleri ile bu
adaya bir etki tanımanın genel coğrafi dengeyi bozacağını belirtmiştir.
Aynı şekilde Serrana ve Low Cay adalarına da özellikle küçüklüklerini
vurgulayarak hiç etki tanımamıştır56.
Kolombiya tarafında geçici başlangıç sınırı belirlemek için Divan,
Santa Catalina, Providencia ve San Andrés adalarını ve Alburquerque
Cays adalarını esas almıştır. Ayrıca vurgulamak lazım ki, Divan, geçici
sınırı çizerken tek bir tarafın adalarını değil karşılıklı adaları esas almış bu
anlamda bir “dengeleme” (“off-set”) etkisi gözetmiştir denebilir. Yani bir
tarafın adalarını diğer tarafın ana kara kıyılarını esas alarak başlangıç sınırı
oluşturmamıştır.
52 Ibid. par. 168.
53 Ibid. par. 170 vd.
54 Ibid. par. 180.
55 Ibid. par. 201
56 Ibid. par. 202.
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Böylelikle başlangıç sınırı belirleyen Divan, ancak daha sonra bu
sınırı çok büyük oranda değiştirmiş ve düzeltmiştir. Bu başlangıç sınırında
büyük değişiklik yapmasının ilk nedeni orantılılık prensibi ya da kıyı
uzunlukları arasındaki belirgin fark olmuştur. Bu oran Divan tarafından 1/8
olarak hesaplanmıştır. Divan, kıyı uzunlukları arasındaki fark nedeni ile
geçici sınırı doğuya kaydırarak Nikaragua’ya daha fazla alan vermiştir57.
Divan, sınırlandırma çizgisinin, tarafların kıyılarının deniz alanlarına
sahip olma hakları açısından etkisinin makul ve karşılıklı olarak dengeli
bir şekilde olması gerektiğini vurgulamıştır. Geçici başlangıç sınırının,
Nikaragua’nın sahip olacağı alanı yaklaşık %75 oranında kestiğini ve
bunun da, hakça bir çözüm oluşturmak adına başlangıç sınırında büyük
oranda bir düzeltme gerektirdiğini ifade etmiştir58.
Sonuçta Divan, hem kıyı uzunluğundaki eşitsizliği hem de her iki
devletin kıyılarının projeksiyonu ile yarattıkları deniz alanlarından kesmeme
ihtiyacını dikkate almıştır. Bu da, adaların etkisini değerlendirirken orantılılık
ve kapatmama ilkelerini esas aldığını göstermektedir59.
Divan, bir başka bölgede daha sınırı daha da batıya kaydırarak
“genel coğrafi çerçevenin” gereği olarak Nikaragua'ya daha da fazla
alan vermiştir60. Kolombiya adaları Quitasueño ve Serrana adaları kendi
ülkelerinden epey uzak ve genel coğrafi çerçeve içerisinde küçük adalar
olarak nitelendirilmiş ve Divan bu adalar çevreleme yöntemi uygulamış
yani kara suları ötesinde bir deniz alanı öngörmemiştir61. Quitasueño adası
üzerinde insan yaşamayan bir ada olduğu için, 12 deniz mili kara suları
dışında bir deniz alanı öngörülmemiştir. Serrana Adası’nın durumunda,
Mahkeme, BMDHS’nin 121. maddesinin 3. fıkrasında belirtilen kurala dâhil
olup olmadığına karar vermenin gereksiz olduğu zira ada her hâlükârda
57 Ibid. par. 209-211.
58 Ibid. par. 215.
59 Ibid. par. 215, 229-230, 233.
60 Ibid. par. 236.
61 Ibid. par. 238.
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küçük boyutu, uzaklığı ve diğer özellikleri nedeni ile, adil bir sonucun elde
edilmesi için sınır çizgisinin, ada çevresindeki kara sularının dış sınırını
takip etmesini gerektirdiğine hükmetmiştir62. Dolayısı ile bu adaya, kıta
sahanlığına/MEB’e sahip olabilecek olsa dahi, küçük boyutu, uzaklığı ve
diğer özellikleri nedeni ile yaratacağı etkinin hakkaniyeti bozacağından,
kara suları dışında bir deniz alanı öngörülmemesi gerektiğini vurgulanmıştır.
Yukarıda bakılan yargı kararları göstermektedir ki, şayet ana
kara coğrafyaları arasında genel bir denge mevcutsa, adaların etkisine
sınırlandırıcı bir yaklaşımla bakılmakta, bu coğrafi dengenin makul
olmayan bir derecede bozularak sınır çizgisinin oluşturulmasına müsaade
edilmemeye çalışılmaktadır. Kıyı uzunlukları arasındaki fark belirlenirken,
ana kara kıyı uzunlukları genel coğrafi dengenin önemli unsuru olarak
görülmekte ve o şekilde belirlenmektedir. Ana kara coğrafyaları
arasındaki dengeyi değiştirecek kadar fazla ya da büyük adaların olması
durumlarında ancak adalara etki verilmesi yönünde bir eğilim oluşabilir.
Ayrıca, kapatmama prensibi uygulanırken ana kara kıyıları esas alınmakta,
adaların bu kıyılarının açıklarındaki deniz alanlarını keskin bir şekilde
kesmelerine müsaade edilmemektedir. Öte yandan, şayet adalar kıyı ile bir
bütün oluşturuyorlarsa kıyı parçası sayılıp eşit uzaklık çizgisinin ölçüldüğü
esas noktalar olarak kabul edilmektedirler.
Ege Denizi’nden farklı olarak, Doğu Akdeniz’de kıyı adaları,
uyuşmazlığın bir parçasını oluşturmadığından burada bu husus üzerinde
durulması gerekmemekte. Ancak, Doğu Akdeniz’de diğer bir devletin
kıyılarına yakın ve kendi kıyılarından epey uzakta bulunan adaların, yani
Meis Adası dâhil özellikle Yunan adalarının bulunduğu açıktır.
Bu şekilde konumlanmış adaların mevcudiyetinin, tıpkı İngiltere–
Fransa Davası’nın konu aldığı bölgede olduğu gibi, genel coğrafi dengeyi
bozan “özel unsurlar” (special circumstances) oldukları açıktır.
62 Ibid. par. 238.
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Uluslararası yargı kararlarında açıkça ve istikrarlı bir şekilde ifade
edildiği gibi, coğrafi dengeyi bozan bu adalara ne kadar etki verileceği
ya da etki verilip verilemeyeceği, bu adaların öznel durumlarının
değerlendirilmesi ile olacaktır. Kısaca ifade etmek gerekirse, yukarıda
baktığımız örneklerin hiçbirinde bu şekilde konumlanmış adalardan, kara
sularının ötesinde deniz alanı verilmiş adalar bulunmamaktadır. Hatta,
Kanal Adaları’nın Mahkemece tespit edilen önemlerine, hatta siyasi
özerkliklerine rağmen yine de kara sularının ötesinde deniz alanı verilmesi
hakça bulunmamış ve verilmemiştir.
Ayrıca, kendi ana karasından epey uzak olan küçük adaları,
kayaları veya alçak dalga unsurlarını esas noktalar alarak karşı taraftaki
devletin ana karası ile bu adalar arasında sınır oluşturma yöntemleri,
sonuç olarak hakkaniyeti sağlama amacı ile uyuşmayan yöntemler olarak
değerlendirilmektedir63. Dolayısı ile, bölgedeki Yunan adaları ile Türkiye
kıyıları arasında sınır öngören herhangi bir yöntemin hakça olmayacağının
değerlendirilmesi gerekli gözükmektedir.
Kıbrıs Adası’nın durumu, bir başka devletin adası değil de ayrı bir
siyasi birim olarak, yukarıdaki örneklere benzerlik göstermemektedir.
Ancak, yukarıdaki örneklerde UAD ve diğer mahkemelerin özellikle
orantılılık ve kapatmama prensiplerine yaptıkları vurgu, Kıbrıs Adası’nın
deniz alanlarının Türkiye ülkesi kıyılarının deniz alanları kadar olmaması
gerektiğini göstermektedir. Özellikle Kıbrıs Adası’nın Türkiye kıyılarına
nispeten oldukça küçük kalan kıyı uzunlukları ve coğrafi konumu
temelinde, sahip olabileceği deniz alanlarının değerlendirilmesinin, bu
iki temel prensibin oluşturduğu çerçevede yapılması hukuken kaçınılmaz
gözükmektedir.

63 Benzer bir tespit için, Kanada–ABD Davası Kararı’na bakınız, par. 201.
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IV. DOĞU AKDENİZ’DE SINIRLANDIRMA ANTLAŞMALARININ
VE DOĞAL KAYNAK FAALİYETLERİNİN HUKUKİ
ÇERÇEVESİ

Birçok kuralının yapılageliş niteliği kazandığı kabul edilen
BMDHS64, ülkelerin haklarını kullanırken ya da sorumluluklarını yerine
getirirken iş birliği yapmalarını öngörmektedir. Sözleşme’nin 123. maddesi,
“kapalı veya yarı kapalı denizlere kıyısı bulunan devletler arasında iş
birliği” başlığı altında, kapalı veya yarı kapalı bir denizlere sahildar olan
devletlerin, devletlerin kendilerine ait olan hakların kullanılmasında ve
yükümlülüklerin yerine getirilmesinde, aralarında iş birliğinde bulunmaları
gerektiğini öngörmektedir.
Görüldüğü gibi, iş birliği yükümlülüğü, sağlanan bütün haklar
için ve bu arada sınırların belirlenmesi ve doğal kaynaklara dair hakların
kullanılmasını da içermektedir. Deniz alanlarının sınırlandırılması
bağlamında, bu yükümlülüğün yargı karaları ile de teyit edildiği ve
detaylandırıldığı da görülmektedir.
Libya–Malta Davası Kararı’nda UAD, kararını coğrafi kapsam
açısından İtalya’nın iddialarını etkilemeyecek şekilde sınırlandırması
gerektiğini, yani İtalya’nın, kendisine bildirildiği ölçüde, iddialarının
bulunmadığı alanlara dair olması gerektiğini ifade etmiştir. Zira Divan,
üçüncü devletlerle yapılacak sınırlandırmaların hangi ilke ve kurallara
göre yapılacağını veya bu alan dışındaki tarafların iddialarının bölgedeki
üçüncü devletlerin iddialarına üstün gelip gelmediğini belirleme yetkisine
sahip olmadığını ifade etmiştir65.
Eritre–Yemen Davası Kararı’nda da Mahkeme, üçüncü devletlerin
muhtemel haklarının olduğu bölgelere dokunmamıştır66. Mahkeme
kararında, sınır çizme işlemini durdurduğu noktaları, herhangi bir üçüncü
64 Nikaragua–Kolombiya Davası Kararı, par. 139; Katar–Bahreyn Davası Kararı, par. 167.
65 Libya–Malta Davası Kararı, par. 21.
66 Eritre–Yemen Davası Kararı, par. 136.
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devletin sınır çizgisine itiraz edebileceği noktalardan çok geride kalacak
şekilde belirlediğini ifade etmiştir67.
Bangladeş–Myanmar Davası Kararı’nda da Mahkeme, kıta
sahanlığına sahip olma hakkının sınırlarından birisinin de “üçüncü
devletlerin hakları ve sahip olmaya dair hakları” olduğunu belirtmiştir68.
Sınırı belirlerken de sınırı, üçüncü devletlerin haklarının etkilenebileceği
(may be effected) noktaya kadar belirlemiş, daha ötesine geçmemiştir69.
Yukarıda belirtilen hem BMDHS’nin ilgili maddelerine hem de
uluslararası yargı kararlarının tespitlerine aykırı bir şekilde GKRY, Türkiye
ile iş birliği yapmaksızın, 2003 yılında Mısır ile MEB sınırlandırma
antlaşması yapmıştır. Bununla da sınırlı kalmayıp, yine Türkiye ve diğer
ilgili ülkelerle iş birliği yapmadan, hatta istişare dahi etmeden, 2007
yılında Lübnan ile ve 2010 yılında da İsrail ile sınırlandırma antlaşmaları
imzalamıştır.
GKRY bu antlaşmaları yapmakla yetinmeyip, Türkiye’nin resmen
itiraz ettiği bu antlaşmalara dayanarak sahada doğal kaynak arama ruhsatları
vermiş ve doğal kaynak faaliyetleri gerçekleştirmeye başlamıştır.
Dolayısı ile Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de yaptığı sınırlandırma
antlaşmalarının ve gerçekleştirdiği doğal kaynak faaliyetlerinin
değerlendirilmesi gereken olağan dışı şartların oluştuğu görülmekte.
Türkiye’nin bu işlem ve eylemleri, GKRY ve onunla antlaşmalar yapan
diğer devletlerin, Türkiye ve diğer ilgili ülkelerle iş birliği yapmadan ve
yukarıda belirtilen prensipleri ihlal ederek oluşturdukları gayri yasal şartlar
dikkate alınarak değerlendirilmelidir. Türkiye’nin, haklarını savunabilmek
için bazı fiilî tedbirler almak ve sınırlandırma antlaşmaları yapmak
durumunda kaldığı söylenebilir.

67 Ibid. par. 164.
68 Bangladeş–Myanmar Davası Kararı, par. 83.
69 Ibid. par. 505, 506.
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GİRİŞ
Yeryüzünün yaklaşık %70’ini kaplayan ve birbiriyle doğal bağlantı
içinde olan tuzlu su alanları şeklinde tanımlanan denizler1, deniz hukuku
kurallarının ağırlıklı olarak uygulandığı alanları oluşturmaktadırlar.
Bu anlamda deniz hukuku, uluslararası hukukun en temel ve en eski
dallarından birisi olup, devletlerin deniz alanlarında sahip oldukları hak
ve yükümlülükleri düzenleyen hukuk kuralları olarak tanımlanmaktadır2.
Deniz hukukunun devletlere bahşettiği hak ve yükümlülüklerin kullanılması
ise deniz alanlarının belirlenmesi suretiyle mümkün olmaktadır.

*

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Öğretim Üyesi (abdulla@law.
ankara.edu.tr, ORCID: 0000-0002-0798-4714).

1

Özman, A.: Deniz Hukuku I, Turhan Kitabevi, Ankara 2006, s. 211; Uygulanan uluslararası hukuk
bakımından deniz, iki niteliğine bağlı olarak belirlenmektedir: i) tuzlu su alanı olma; ii) tüm dünya
yüzeyinde doğal bir ulaşım-iletişim alanı oluşturma. Pazarcı, H.: Uluslararası Hukuk Dersleri, 2. Kitap,
Turhan Kitabevi, Ankara 2005, s. 281.

2

Tanaka, Y.: Predictability and Flexibility in the Law of Maritime Delimitation, Studies in International
Law, Vol. 8, Portland 2006, s. 7
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Deniz alanlarının ortaya çıkışının temelinde devletlerin denizler
üzerinde egemenlik kurma girişimleri yer almaktadır. Denizlerden eskiden
beri ulaşım, balıkçılık, ticaret, taşımacılık ve iletişim gibi amaçlarla
yararlanılmaktaydı. Denizlerden yararlanılmaya başlanıldığı ilk zamanlar
denizler bir bütün olarak algılanmıştır. Ancak tarihi süreç içerisinde,  
özellikle çıkar çatışmaları, ekonomik gereksinimler, güvenlik ve ulusal
savunma endişeleri nedeniyle devletler denizler üzerinde birtakım haklar
iddia etmeye başlamıştır. Böylece coğrafi ve fiziki bakımdan bir bütünlük
arz eden denizlerin hukuki bakımdan bölümlere ayrılması yoluna gidilmiş
ve günümüz deniz hukukunda hukuki nitelikleri ve rejimleri, bu doğrultuda
tabi oldukları kurallar birbirinden oldukça farklı deniz alanları ortaya
çıkmıştır. Diğer bir ifade ile söz konusu alanlar, tarihi süreç içerisinde
ortaya çıkan ihtiyaçlar paralelinde oluşturulmuş ve belirli hukuki kurallara
tabi kılınmıştır. Bu bölümleme gözle görülebilir veya kesin değildir. Orta
çağlarda, yani bölümlemenin ilk başlangıcında, denizler, “açık denizler”
ve “kara suları” olmak üzere ikiye ayrılmaktaydı3. Günümüzde ise
uluslararası deniz hukukunda kabul edilen farklı deniz alanlarını kıyıdan
itibaren şu şekilde sıralamak mümkündür; iç sular, kara suları, bitişik
bölge, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve açık denizler.
Bu deniz alanlarından iç sular ve kara suları üzerinde kıyı devletinin
hak ve yetkileri devletin egemenliği temelinde bazı istisnalar hariç
tamdır. Bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığında
kıyı devletinin yetkileri belirli konularla sınırlandırılmıştır. Açık denizler
üzerinde ise herhangi bir devletin egemenlik iddiası günümüzde geçerli
değildir. İlgili deniz alanlarında devletlerin hak ve yetkileri günümüz
deniz hukukunda birçok açıdan örf ve âdet hukuku kuralları ile şekillenmiş
iken, temel 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri ve günümüzde de
1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (1982 Deniz Hukuku
Sözleşmesi/BMDHS) ile düzenlenmiştir. Dünyada denize kıyı olan 153
devlet bulunmaktadır. Bunlardan 129’u 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne
3

Bozkurt, E.: Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya Çıkışı,
Uluslararası Hukuk ve Politika Dergisi, C. 2, S. 5, s. 51.

114

“ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ YETKİ ALANLARI VE DOĞU AKDENİZ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN EGEMEN HAKLARI”
• Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE

taraftır. Söz konusu 153 kıyı devletinden 118’i münhasır ekonomik bölge
(MEB) ilan etmiştir. Tüm kıyı devletlerinin 200 millik MEB alanı ilan
etmesi durumunda dünyadaki tüm denizlerin yaklaşık %44,5’inin kıyı
devletlerinin üzerinde hak ve yetki sahibi olacağı deniz alanı, kalan
yaklaşık %55,5’inin ise açık deniz alanı olacağı hesap edilmektedir4.
Üç tarafı denizlerle çevrili bir ülke olan Türkiye de geçmişten
bu yana denizlerden, başta seyrüsefer olmak üzere çeşitli şekillerde
yararlanmaktadır. Türkiye, özellikle Ege sorunu temelinde kara sularının
genişliği ve sınırlandırılmasına ilişkin hükümlere katılmaması nedeniyle
1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalamamıştır. Bununla birlikte tabii
ki Türkiye de, artık uluslararası örf ve âdet hukuku kuralları hâline gelen
kıta sahanlığı ve MEB konusundaki haklara ve yetkilere sahiptir. Türkiye,
Karadeniz hariç Ege ve Akdeniz’de henüz MEB alanı ilan etmemiştir.
Ancak bu durum, uluslararası örf ve âdet hukuku kuralları gereğince
ilana gerek olmaksızın devletlere başından itibaren ve doğal olarak haklar
tanınan kıta sahanlığına ilişkin haklara Türkiye’nin de Ege ve Akdeniz’de
sahip olma durumunu bertaraf etmemektedir.
Özellikle Doğu Akdeniz’de son zamanlarda zengin petrol ve doğal gaz
yataklarının bulunması, Türkiye’yi de yakından etkileyen bir krizin habercisi
olmuştur.   Kendi yetkisine tabi deniz alanındaki petrol ve doğal gazın
çıkartılması ve işletilmesini bahane eden Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin
(GKRY) oldubittiye getirmeye çalıştığı gelişmeler, bir yandan Türkiye’nin
muhtemel deniz yetki alanlarını etkileyecek bir durum yaratarak Türkiye’nin
Doğu Akdeniz’de dar bir deniz alanına hapsedilmesi sonucunu doğuracak
tehlikeli boyutlara ulaşmıştır.   Uluslararası hukuka aykırı bir şekilde
Türkiye’nin haklarını hiçe sayarak daha geniş deniz yetki alanlarına sahip
olmak adına Türkiye’yi Doğu Akdeniz’de yalnızlaştırmaya çalışan GKRY ve
Yunanistan, diğer yandan da Doğu Akdeniz’deki doğal zenginliklerin dünya
piyasasına ihraç edilmesinde Türkiye’nin dışlanmasını amaçlamaktadırlar.

4

Donaldson, J./Williams, A.: Understanding Maritime Jurisdictional Disputes: The East China Sea and
Beyond, Journal of International Affairs 2005, Vol. 59, No. 1, Fall/Winter, s. 140.
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Bu çerçevede, Doğu Akdeniz’de temel sorun deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması iken, sorunun önemli bir boyutu da deniz yetki alanlarında
kıyı devletlerinin haklarının/yetkilerinin ve yükümlülüklerinin kapsamının
daha iyi bilinmesidir. Bu bağlamda incelememizin amacı, deniz yetki
alanlarının sınırlandırılmasından ziyade özünde Doğu Akdeniz bağlamında
kıyı devletlerinin, özellikle de Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki
haklarına ve yükümlülüklerine kısa bir açıklama getirmektir.

I.

ULUSLARARASI HUKUKTA KABUL EDİLEN DENİZ
YETKİ ALANLARI
A) GENEL OLARAK

Devletlerin deniz alanlarında sahip oldukları hak ve yükümlülükleri
düzenleyen uluslararası deniz hukuku, tarihsel olarak 17. yüzyılda ortaya
atılan iki farklı görüşün çatışmasıyla şekillenen bir bilim dalıdır. Nitekim
Hollandalı hukukçu Hugo Grotius’un savunduğu denizlerin herkese açık
olması gerektiği görüşü temelinde gelişen “denizlerin serbestliği (mare
liberum)” ilkesi ile İngiliz hukukçular Welwood ve Selden’in savunduğu
devletlerinin denizler üzerinde egemenliği görüşü temelinde gelişen “kapalı
deniz (mare clausum)” görüşü5 günümüz deniz hukukunu şekillendiren iki
temel görüş olarak kabul görmektedir6.
Deniz alanlarının ortaya çıkışının temelinde devletlerin denizler
üzerinde egemenlik kurma girişimleri yer almaktadır. Bu girişimler de
denizlerin tüm devletlerin kullanımına açık olması gerektiğinin savunan
Grotius’un görüşü ile Selden ve Welwood tarafından ortaya atılan,
özellikle de karadan belli bir mesafeye kadar olan ve kara suları diye
tanımlanan deniz alanlarında kıyı devletinin egemenliğinin kabul edilmesi
5

Churchill, R. R./Lowe, A. V.: The Law of the Sea, Manchester University Press ND, Manchester 1988, s. 4.

6

Tanaka, Y.: A Dual Approach to Ocean Governance: The Cases of Zonal and Integrated Management
in International Law of the Sea, Ashgate International Law Series, Ashgate Publishing, 2008, s. 1.
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gerektiği görüşünün harmanlanması sonucunu doğurmuştur. Bu anlamda
denizlerin serbestliği ilkesi ne kadar eski ise devletlerin egemenliğine
tabi deniz alanları bağlamında kara suları kavramı da bir o kadar eskidir7.  
Ancak zamanla kıyı devletlerinin denizler üzerindeki egemenliğini artırma
girişimleri de gündeme gelmiştir. Deniz alanı genişliğini kıyı devleti lehine
artırma girişimleri öncelikle kara sularının ötesinde kıyı devletine sağlık,
güvenlik, gümrük ve mali konularda yetki verilmesi talebiyle ortaya atılmış
ve böylece artık kara sularının ötesindeki ilk deniz alanı olan bitişik bölge
kavramı uluslararası kamuoyunun gündemine gelmiştir.
İnsanlığın denizlerden yararlanması başlarda daha çok ulaşım
ve iletişim konusuna yoğunlaşmış iken, zamanla denizlerdeki doğal
kaynaklar ve zenginliklerin kullanılması ve işletilmesine de yönelmiştir8.
Özellikle deniz yatağındaki kaynaklardan yararlanabilmek 20. yüzyılın
ikinci yarısından itibaren mümkün olabilmiştir. İnsanlık hızla artan dünya
nüfusu ve azalan kaynaklar sebebiyle karalar üzerindeki tüm keşiflerini
tamamladıktan sonra yeni alanlara yönelmiştir. Bu arayış insanlığı, üçte
ikisi denizlerle çevrili olan yeryüzünde denizlerden kaynak elde etmeye
sevk etmiştir. Deniz yatağında çok zengin inci, mercan, sünger ve
mineraller bulunmaktadır. Devletler önceden beri bunları çıkarma arzusu
taşımaktaydı. Buna ilave olarak, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından
itibaren, gelişen teknolojinin denizlerden petrol ve doğal gaz elde etmeyi
mümkün kılması devletleri denizler üzerinde daha fazla egemenlik kurma
girişimlerine sevk etmiş9 ve denizlerin devletler tarafından parsellenmesi
yönündeki eğilimlerini artırmıştır10. Böylece bitişik bölge kavramının
kabul edilmesinin ardından, 1945 tarihli Truman Bildirisiyle kıta sahanlığı
kavramı ortaya çıkmıştır. Nihayet dünya genelinde uygulamaya başlanmış
7

Gönlübol, M.: Barış Zamanında Sahil Sularının (Karasuları ve Bitişik Bölge) Hukuki Statüsü, Ankara
1959, s. 5-7; İnan, Y.: Devletler Hukuku Bakımından Kıyı Suları Balıkçılığı ve Sorunları, Ankara
1976, s. 12.

8

Pazarcı, 2. Kitap, s. 281.

9

Doğru, S.: Uluslararası Hukukta Kıta Sahanlığı ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı, Ankara
Üniversitesi Basımevi, Ankara 2003, s. 10.

10 Kuran, S.: Uluslararası Deniz Hukuku, 4. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2014, s. 223.
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olan 200 mil genişliğe kadar olan alan içerisinde devletlerin hem su
kütlesinde hem de deniz dibi ve toprak altında bazı hak ve yetkilere sahip
olacağı MEB uygulaması 3. Deniz Hukuku Konferansı sonrasında 1982
Deniz Hukuku Sözleşmesi ile de kabul edilmiştir. Böylece günümüz deniz
hukukunda hukuki nitelikleri ve rejimleri, bu doğrultuda tabi oldukları
kurallar birbirinden oldukça farklı deniz alanları ortaya çıkmıştır.
Uluslararası deniz hukukunda her bir deniz alanı, kıyı devletine
farklı içerikte ve nitelikte hak, yetki ve sorumluluk vermektedir. Söz
konusu alanlar, tarihi süreç içerisinde ortaya çıkan ihtiyaçlar paralelinde
oluşturulmuş ve belirli hukuki kurallara tabi kılınmıştır. Bununla birlikte,
yine de özellikle karaya yakınlık, söz konusu deniz alanlarının birbirinden
farklı hukuki nitelik ve rejimlere tabi tutulmasında önemli bir etken
oluşturmaktadır11. Devletlerin deniz alanlarındaki hak ve yetkileri kıyıya
yakın yerlerde daha güçlü olmakta, kıyıdan uzaklaştıkça zayıflamaktadır.
Bu anlamda denizler üzerinde egemen haklara sahip olabilmenin ön şartı
devletin “denize kıyısının bulunması” biçiminde kabul edilerek 1982
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 2. maddesinde de kayıt altına alınmıştır.
Bu koşul daha sonra uluslararası deniz hukukunda “kara denize hâkimdir”
ilkesi olarak evrenselleşmiştir.
Günümüzde kıyıdan itibaren başlayan deniz alanlarından12 iç sular
ve kara suları üzerinde kıyı devletinin egemenliği söz konusu iken, kıyı
devletinin en güçlü hak ve yetkilerle donatıldığı deniz alanı da iç sulardır.
Egemenliğin gücü bakımından iç suları kara suları takip etmektedir.
Kara suları açısından kabul edilen bazı istisnalar hariç bu iki deniz alanı
üzerinde kıyı devletinin egemenlik hakkının bulunduğu kabul edilmektedir.
Bu bağlamda iç sular ve kara suları, devletin ülkesinin bir parçasını
oluşturmaktadır. Kara sularının ötesinde ise esas hatlardan itibaren 24 mil
genişliğe kadar alanda maliye, göç, gümrük ve sağlık konularında kıyı
11 Özman, s. 211.
12 Deniz alanları kural olarak esas hatlardan başlar. Ancak iç sular, esas hattın berisinde kalan sulardır. Bu
anlamda esas hatlar tüm deniz alanlarının başlangıç çizgisi iken iç suların bitiş çizgisini oluşturmaktadır.
Bkz. Özman, s. 220.
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devletine bazı sınırlı yetkiler veren bitişik bölge ilan edilebilmektedir.
Esas hattan itibaren 200 mile kadar olan genişlikte kıyı devletine, başta
ekonomik olmak üzere geniş hak ve yetkiler veren MEB alanı ile nihayet
deniz dibi ve toprak altında birtakım haklar tanıyan kıta sahanlığı (bazı
durumlarda 200 mil genişliğin de ötesine uzanabilen) alanına sahip
olunabilmektedir.
Yukarıda ifade edildiği üzere, bahsi geçen her bir deniz alanı farklı
hukuki rejime tabi olmakla birlikte, uluslararası hukukta bu deniz alanları,
aslında klasik anlamda devletin egemenliğine tabi deniz alanı ve uluslararası
sular, yani açık deniz şeklinde ikili ayrıma tabi iken, günümüzde deniz
alanlarını üçlü ayrım şeklinde anlamak da mümkündür. Şöyle ki iç sular
ve karasuları devletin egemenliğinde olan deniz alanlarıdır. Bu alanlarda
kıyı devletinin egemenliği kural, diğer devletlerin hak ve yetkileri ise
istisna kabul edilmektedir. Bu istisnalar da uluslararası sözleşmeler ve
uluslararası örf ve âdet hukuku kurallarıyla belirlenmiştir. Örneğin her kıyı
devleti kendi kara sularında “zararsız geçiş” istisnası dışında, iç sulardaki
egemen haklarının tamamına sahiptir.
Devlet egemenliğine tabi olmayıp özünde uluslararası sular olmakla
birlikte kıyı devletine egemen yetkilerin tanındığı deniz yetki alanları (bitişik
bölge, kıta sahanlığı, MEB) ise niteliğine göre kıyı devletine birtakım hak
ve yetkiler sağlamaktadır. Bu rejime tabi deniz alanlarında kıyı devletinin
mutlak egemenliğe sahip olmadığı, ancak uluslararası hukuk tarafından
açıkça belirlenmiş hak ve yetkileri kullanabileceği kabul edilmektedir.
Diğer bir ifade ile söz konusu deniz alanlarında tüm devletlerin eşit hak
ve yetkilere sahip olması kural, kıyı devletinin ayrıcalıklı hak ve yetkilere
sahip olması ise istisnadır. İstisnalar da uluslararası hukuk tarafından
açıkça belirlenmiştir. Bu bağlamda, uluslararası sular rejimine tabi olan
deniz alanları üzerinde kıyı devletinin, denizlerden yararlanmak konusunda
kendisine tanınan hak ve yetkiler dışında, diğer devletler aleyhine ve diğer
devletlerin hak ve yetkilerine müdahale anlamına gelecek nitelikteki
eylemlerden kaçınması uluslararası hukukun bir gereği olmaktadır.
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Bir devletin iç suları veya takımada suları, kara suları ve münhasır
ekonomik bölgesi ve kıta sahanlığına girmeyen sularda ise açık denizlere
ilişkin hükümler tam olarak uygulanmaktadır. Açık denizler, denize kıyısı
bulunsun ya da bulunmasın bütün devletlerin kullanımına açıktır. Açık
denizde tüm devletlerin hak ve yükümlülüklerinin eşit olduğu kabul
edilmektedir. Bu kapsamda tüm devletler, diğerleri yanında özellikle
denizde ve havada seyrüsefer serbestisi, denizaltı kablo ve boru döşeme
serbestisi, suni ada ve tesis inşa etme serbestisi, balıkçılık faaliyeti yapma
serbestisi ve bilimsel araştırma gerçekleştirme serbestisine sahiptir.
Açık denizler üzerinde, herhangi bir devletin olası egemenlik iddiasının
günümüzde geçerliliği bulunmamaktadır. Yine, 1982 Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nin amir hükmü gereği açık denizlerden yalnızca barışçıl
amaçlarla yararlanılabilir.
“Deniz yetki alanları” kavramı, doktrinde kimi zaman yanlış
anlaşılmalara yol açacak şekilde yukarıda bahsi geçen tüm deniz alanları
için kullanılmaktadır. Oysa deniz yetki alanları kavramı, kıyı devletine,
egemenlik alanını oluşturan iç sular ve kara   sularının ötesinde egemen hak
ve yetkilerin tanındığı bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölge için kullanılması gereken bir kavramdır. Yukarıda da ifade edildiği
gibi, ilgili alanların hepsi deniz alanları başlığı altında incelenebilirse de,
iç sular ve karasuları için deniz yetki alanı kavramını kullanmak doğru
değildir. Çünkü ülkesinin bir parçasını oluşturan bu alanlarda devletin
hak ve yetkileri devlete uluslararası hukuk tarafından bahşedilmemiş, tam
tersine egemenliğinin kendisinde mündemiçtir. Devleti oluşturan temel üç
unsurdan biri olan ülke unsuru, kara parçası ile birlikte denize kıyısı olması
hâlinde iç sular ve kara sularını ve bunların üzerindeki hava sahasını doğal
olarak kapsamaktadır. Yani devlet ortaya çıktığı andan itibaren denize
kıyısı varsa, egemenliğinin sınırları iç sular ve kara sularını kendiliğinden
içine almaktadır. Uluslararası hukuk, sadece bu deniz alanları açısından
devletin egemenliğine aynen karada olabilecek gibi bazı istisnalar
getirmektedir. Oysa deniz yetki alanları kavramı daha çok uluslararası
deniz alanları olmakla birlikte, kıyı devletine uluslararası hukuk tarafından
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hak ve yetkilerin tanındığı deniz alanlarını ifade etmektedir. Bu bağlamda
kıta sahanlığı ve MEB, kıyı devletinin ülkesinin bir parçası değildir. Bu
alanlar üzerinde kıyı devletinin hakları sınırlı haklar olduğu için bunlara
deniz yetki alanları denilmektedir13.
İncelememizde de deniz yetki alanları kavramı ilgili kapsamda ele
alınmıştır. Ayrıca günümüzde bitişik bölgeye ilişkin hakların münhasır
ekonomik bölge içinde kaldığı da düşünüldüğünde, incelememizde sadece
kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge bağlamında değerlendirme
yapılmıştır.
B) DENİZ YETKİ ALANI OLARAK KITA SAHANLIĞI
1- Kavramın Ortaya Çıkışı
Kıta sahanlığı kavramının varlığı coğrafyacılar ve jeologlar
tarafından önceden beri bilinmekle beraber hukukçular ve siyasetçiler
tarafından deniz dibi kaynaklardan yararlanma imkânının ortaya
çıkmasıyla fark edilmiştir14. Kıta sahanlığı kavramının ortaya çıkması,
esas olarak, deniz dibindeki kaynakların potansiyel öneminin artması ve
teknolojik gelişmelerin de bu kaynakların işletilmesine imkân vermesiyle
belirmiştir15. Bu süreç içerisinde şüphesiz 1945 tarihli ABD Başkanı
Harry S. Truman’ın Bildirisinin önemi çok fazladır16. Truman Bildirisinde
özetle, “ABD kıyılarına bitişik olup, açık deniz altında yer alan ve kıta
sahanlığını oluşturan deniz yatağı ile toprak altındaki hak ve yetkilerin
ABD’ye ait olduğu, bu yetkinin esas olarak ana karanın denize doğru olan
doğal uzantısı üzerinde kullanılabileceği, komşu devletlerle yapılacak kıta
13 Başeren, S. H.: Doğu Akdeniz Deniz Yetki Alanları Sınırlandırması Sorunu: Tarafların Görüşleri, Uluslararası
Hukuk Kurallarına Göre Çözüm ve Sondaj Krizi, Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset (Yayıma Hazırlayan
Başeren, S. H.), Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayını No. 608, Ankara 2013, s. 257.
14 Kuran, s. 224.
15 Toluner, S.: Milletlerarası Hukuk Dersleri, 4. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 1996, s. 196.
16 Kuran, s. 224.
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sahanlığı sınırlandırmasının hakkaniyet temelinde yapılması gerektiği,
kıta sahanlığı üzerinde yer alan deniz alanlarındaki açık deniz rejiminde
bir değişiklik olmayacağı” ifade edilmiştir17.
Truman Bildirisini müteakip başta Güney Amerika devletleri olmak
üzere dünya devletlerinin büyük bir çoğunluğu benzer bildirimlerde
bulunarak kendi egemenliklerindeki kıta sahanlığı alanlarını ilan etmeye
başlamışlardır18. Nihayet kısa bir süre içerisinde uluslararası örf ve âdet
hukuku kuralı hâline gelen kıta sahanlığı kavramı 1958 Cenevre Kıta
Sahanlığı Sözleşmesi ile yazılı hâle getirilmiş ve en son 1982 Deniz
Hukuku Sözleşmesi’nde de bazı farklılıklarla düzenlenmiştir.
2- Tanımı ve Genişliği
Kıta sahanlığı, özünde jeolojik bir kavramdır. Nitekim kıyı devletinin
kara ülkesinin denizin altında devam eden uzantısına jeolojik anlamda kıta
sahanlığı denir19. Kıta sahanlığı kavramının uluslararası alanda ortaya
çıkışı başta yalnızca jeolojik anlamdaydı. Yani kıta sahanlığının tanımı
yalnızca kıyı devletinin kara ülkesinin denizin altındaki doğal uzantısı
olarak açıklanmaktaydı. Zira Truman Bildirisinde açıklanan kıta sahanlığı
kavramının yalnızca jeolojik anlamıyla ortaya konulduğu görülmektedir.
Ancak ileriki zamanlarda kıta sahanlığı kavramı zamanla jeolojik
anlamından sapmaya başlamıştır. Böylece ortaya hukuki anlamda kıta
sahanlığı kavramı çıkmıştır. Hukuki anlamda kıta sahanlığı genel ifade
ile kara sularının ötesinde başlayıp belirli bir uzaklık ve derinliğe kadar
giden deniz tabanı ve toprak altını ifade eder20. Daha geniş bir ifade ile

17 Truman Proclamation, Policy of the United States With Respect to the Natural Resources of the Subsoil and
Sea Bed of the Continental Shelf, Proclamation 2667 of September 28, 1945, 10 Federal Registrar 12305.
bkz. Bozkurt, s. 58.
18 Doğru, s. 14.
19 Kuran, s. 223; Pazarcı, s. 363.
20 Sur, M.: Uluslararası Hukukun Esasları, 14. Baskı, Beta Yayınları, İstanbul 2020, s. 386.
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kıyı devletinin jeolojik ve jeomorfolojik yapısıyla bağlı kalınmaksızın,
uluslararası hukuk ve uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümler
çerçevesinde hak kazanılabilen kıta sahanlığı alanına hukuki anlamda kıta
sahanlığı adı verilmektedir.
Hukuki bir kavram olarak kıta sahanlığının tanımı, ilk kez, 1958
tarihli Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nde yapılmıştır. Bu doğrultuda
jeolojik anlamdan ilk sapma 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi ile
kıta sahanlığına hak kazanımı için “işletilebilme” ve “200 metre derinlik”
ölçütlerinin21 getirilmesidir22. Ancak 1958 Sözleşmesi’nde kıta sahanlığının
tanımı için “işletilebilme” ölçütünün kabul edilmiş olması uygulamada
birtakım sorunlar çıkmasına sebep olmuştur. Özellikle teknolojik gelişmeler,
Sözleşme’nin akdinden kısa bir süre sonra, bu tanımın yetersiz kalmasına neden
olmuştur. Nitekim kıta sahanlığının tanımı, 3. Deniz Hukuku Konferansı’nda
yeniden yoğun tartışmalara yol açmış ve bu hükmün değiştirilmesi yönünde
bir irade ortaya çıkmıştır. Böylece 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nde bu konuda farklı bir yaklaşım benimsenerek, farklı bir tanım
kabul edilmiştir23. 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 76. maddesiyle kıta
sahanlığına hak kazanımı için işletilebilme ölçütü ortadan kaldırılmıştır.
Sözleşme’nin 76. maddesinin 1. fıkrasına göre:
“Bir kıyı devletinin kıta sahanlığı, kara ülkesinin
doğal uzantısı boyunca kara sularının ötesinde
kıta kenarının dış sınırına kadar uzanan veya kıta
kenarının dış sınırının 200 mile kadar uzanmadığı
yerlerde, kara sularının ölçülmeye başlandığı esasa
hatlardan itibaren 200 mile kadar uzanan sualtı
alanlarının deniz yatağı ve toprak altını kapsar.”

21 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi m. 1.
22 Kuran, s. 225.
23 Toluner, s. 197.
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Esasında 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 76. maddesinin 1., 4.
ve 6. fıkraları dikkate alındığında jeolojik bakımdan kıta sahanlığı elde
etmeye elverişli olan devletlerle jeolojik bakımdan kıta sahanlığı elde
etmeye elverişsiz olan devletler arasında bir denge kurulmaya çalışıldığı
görülmektedir. Sözleşme, jeolojik açıdan elverişsiz tüm kıyı devletlerine
200 deniz mili genişliğe kadar olan alanda kıta sahanlığına hak kazanma
imkânı tanırken, jeolojik açıdan elverişli olan ve jeolojik anlamda kıta
sahanlığı 350 deniz mili ya da 2500 metre derinliği 100 deniz milinden
öteye geçen devletler için24 kıta sahanlığı alanını anılan ölçütlerle
sınırlamaktadır25.
Gerçi gelişen uluslararası hukukla birlikte kıta sahanlığı kavramının
hukuksal anlamı zamanla, jeolojik anlamına karşı baskın hale gelmiştir26.
Uluslararası Adalet Divanı (UAD) da Libya ile Malta arasındaki
sınırlandırma davasında jeolojik ve jeomorfolojik unsurların 200 mile
kadar olan kıta sahanlığı sınırlandırmasında dikkate alınmayacağını
ifade ederek27, hukuksal anlamda kıta sahanlığına öncelik tanımıştır.
Bunun temel nedeni 1970’li yıllarda devletlerce fiili olarak uygulanmaya
başlayıp, 3. Deniz Hukuku Konferansı’nda da kabul edilen MEB
kavramının ortaya çıkışıdır. Çünkü bu yeni kavram, ilan edildiği alanlar
üzerinde, kıta sahanlığının kıyı devletlerine sağladığı hak ve yetkilerin
tamamını kapsamaktadır. Yani MEB alanına sahip olan bir kıyı devleti,
istisnai durumlar dışında, kıta sahanlığının sağladığı tüm hak ve yetkilere
de doğrudan haiz olabilmektedir. Bununla birlikte 1982 Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nin 76. maddesinin doğal uzantı unsuruna da doğrudan atıf

24 Dünyadaki kıyı devletlerinden 54’ünün 200 deniz milinin ötesinde de jeolojik anlamda kıta sahanlığı
bulunmaktadır. Cook, P. J./Carleton, C. M.: Continental Shelf Limits: The Scientific and Legal
Interface, Oxford University Press, New York 2000, s. 3.
25 Kuran, s. 225.
26 Pazarcı, H.: Kıta Sahanlığı Kavramı ve Ege Kıta Sahanlığı Sorunu, Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Yayınları, Ankara 1984, s. 399.
27 Continental Shelf (Libyan Arab Jarnahiriya/Malta), Application to Intervene, Judgment, I.C.J. Reports
1984, p. 3, para. 33-39.
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yaptığı düşünüldüğünde doğal uzantıya dayalı kıta sahanlığı kavramını
olduğu gibi muhafaza ettiği, kıta sahanlığı ve MEB kavramlarının uyumlu
birlikteliğini sağlamak için ilaveten mesafe ölçütü ile desteklediğini28
söylemek daha doğru olacaktır.

3- Hukuki Rejimi–Kıyı Devletinin Hakları ve Yükümlülükleri
Kıta sahanlığı, açık deniz rejiminin istisnasını oluşturur ve kıyı
devletine kara suları dışında kullanabileceği birtakım hak ve yetkiler
tanır. Kıyı devleti kıta sahanlığı üzerinde deniz yatağı ile toprak altının
araştırılması, canlı ve cansız doğal kaynakların işletilmesi konusunda
münhasır haklara sahiptir29. Kıyı devletinin, kara ülkesinin deniz
altındaki doğal bir uzantısı olan kıta sahanlığındaki hak ve yetkileri kara
ülkesine dayanmaktadır30. Bu nedenle de kıyı devletleri kıta sahanlığı
haklarına doğal olarak ve başından beri (ipso facto ve ab initio) sahiptir
ve bir kıyı devletinin kıta sahanlığına sahip olabilmesi için herhangi bir
bildirimde bulunmasına da gerek yoktur. Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı
Davası kararında UAD de devletler arasında kıta sahanlığı haklarını
kazanmanın, o alanda ayrıca bir bilirimde bulunmaya gerek kalmadan ab
initio ve ipso facto olarak gerçekleşeceği kabul edilmektedir, ifadesiyle bu
hususa işaret etmiştir31. 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 2.
maddesinde de yer alan bu hususu 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 77.
maddesi de benzer şekilde ifade etmektedir. Kıyı devletinin kıta sahanlığı
üzerindeki hakları başlığını taşıyan 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin
77. maddesine göre, kıyı devletinin kıta sahanlığı üzerindeki hakları,
kıyı devleti kıta sahanlığını araştırmazsa veya kaynaklarını işletmezse
28 Evans, M. D.: Relevant Circumsstances and Maritime delimination, Clarendon Press, Oxford 1988,
s. 53.
29 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi, m. 2(1); 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi m. 77(1).
30 Toluner, s. 266.
31 North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, p. 3, para. 39.
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bile, hiç kimsenin kıyı devletinin rızası olmadan bu faaliyetlere tevessül
edemeyeceği anlamına gelmektedir. Bu anlamda kıyı devletinin kıta
sahanlığı üzerindeki hakları, etkin veya farazi işgale veya herhangi bir
açık duyuruya bağlı değildir.
Kıyı devletinin kıta sahanlığı üzerinde deniz yatağı ve toprak altının
araştırılması ve doğal kaynaklarının işletilmesi konusunda kullandığı
egemen haklarının niteliği kıyı devletinin buradaki araştırma ve işletme
konusunda münhasıran yetkili olmasının bir sonucudur. Yabancı bir
devletin bayrağını taşıyan gemilerin kıyı devleti ile birlikte, onun rızası
olmaksızın ilgili egemen hakları kullanması mümkün değildir32.
Kıyı devleti, kıta sahanlığının araştırılması ve işletilmesi için
suni adalar, tesisler ve yapılar inşa etme konusunda da aynen münhasır
ekonomik bölgede olduğu gibi yetkilere sahiptir33. Bu bağlamda kıyı
devleti söz konusu suni ada, tesis ve yapılar üzerinde gümrük, sağlık,
maliye ve göç konularındaki düzenlemeleri dâhil olmak üzere münhasır
yargı yetkisine sahi olacağı gibi,  ilgili alanların etrafında azami 500 metre
genişliğinde güvenlik bölgeleri de kurabilir ve korunmaları için gerekli
tedbirleri alabilir.
Kıta sahanlığı, özü itibarıyla açık deniz rejiminin istisnasını
oluşturduğundan, uluslararası hukuk kıyı devletinin egemen hak ve
yetkilerini araştırma ve işletme ile sınırlandırarak, kıyı devletine 3.
Devletler bakımından bazı yükümlülükler de yüklemiştir. Nitekim kıyı
devletinin egemen hakları kıta sahanlığının su kütlesinin, su yüzeyinin ve
hava sahasının tabi olduğu rejimleri etkilememektedir34. Diğer bir ifade
ile kıyı devletinin su altı alanlarının deniz yatağındaki ve toprak altındaki
yetkileriyle, en başta bu bölgelerin üzerinde bulunan sulardaki yetkileri
32 Toluner, s. 266.
33 1982 BMDHS’nin 80. maddesi bu konularda MEB için düzenlenen 60. maddeye atıfta bulunmaktadır.
34 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi m. 3; 1982 BMDHS m. 78(1).

126

“ULUSLARARASI HUKUKTA DENİZ YETKİ ALANLARI VE DOĞU AKDENİZ BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN EGEMEN HAKLARI”
• Doç. Dr. Cavid ABDULLAHZADE

aynı nitelikte değildir. Birincisi için kıyı devletinin egemen yetkiler
kullanabilmesi ve buna münhasıran sahip olması söz konusu iken ikincisi
için böyle bir yetkisi yoktur. Bu bağlamda, yabancı gemiler ve uçaklar, bu
sularda seyrüsefer ve üstten uçuş serbestisini aynen açık denizlerde olduğu
gibi kullanabilecek, ancak münhasıran kıyı devletine ait olan araştırma
ve işletme faaliyetinde bulunamayacaklardır35. Ancak kıta sahanlığı
üzerindeki haklarını kullanan kıyı devleti de, yabancı bayraklı gemilerin
seyrüsefer serbestisine halel getirmeyecek veya haksız müdahalede
bulunmayacaktır36.
Kıta sahanlığı açısından diğer devletler bağlamında saklı tutulan bir
diğer hak, 3. Devletlerin kıta sahanlığı üzerinde kablo ve boru döşeme
haklarıdır. 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 79. maddesinde düzenlenen
bu husus Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki hakları ve yükümlülükleri
bağlamında ileride ayrıntılı bir şekilde ele alınacaktır.

C)

DENİZ YETKİ ALANI OLARAK MÜNHASIR EKONOMİK
BÖLGE (MEB)

1- Kavramın Ortaya Çıkışı
Truman Bildirisi ile başlayan ve kara sularının ötesindeki doğal
kaynaklar üzerinde münhasır hak talepleri, sadece 1950 yılından itibaren
kıta sahanlığının konusunu oluşturan deniz tabanı ve toprak altı ile sınırlı
kalmamış, bu iddialar kara sularının ötesindeki deniz yüzeyi ve deniz
tabanı arasındaki deniz suyu tabakası içerisindeki doğal kaynaklara
kadar uzanmıştır37. Özellikle gelişen teknoloji ve diğer bazı etkenler, kıyı

35 Kuran, s. 226-227.
36 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi m. 5(1); 1982 BMDHS m. 78(2).
37 Karataş, S.: Münhasır Ekonomik Bölge Üzerinde Üçüncü Devletlerin Hak ve Yetkileri, Selçuk
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 2015, C. 23, S. 2, s. 83.
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devletlerinin kıta sahanlığı alanı üzerindeki su yüzeyinde başta balık stokları
olmak üzere bazı münhasır haklar elde etme girişimlerine yönelmelerine
sebep olmuştur38. Aslında MEB kavramının kabul edilmesine giden süreçte
ilk olarak, 1945’ten sonra Güney Amerika devletlerinin ortaya attığı
miras denizi kavramı ortaya çıkmış, ardından da 1960’lı yıllardan itibaren
yaygınlık kazanan balıkçılık bölgesi kavramı39 uluslararası kamuoyunun
gündemine gelmiştir40. Bu bağlamda MEB kavramının özellikle bazı Latin
Amerika devletlerince uygulanmaya başlanan 200 deniz millik tartışmalı
“miras denizi (patrimonial sea)” kavramı ile 1960’lı yılların başında
yerleşmeye başlayan balıkçılık bölgesi kavramının etkisi sonucu ortaya
çıktığını söyleyebiliriz41.
MEB kavramının kendisi ise açıkça ilk defa 1971 tarihli AsyaAfrika Hukuk Danışma Komitesi toplantısında Kenya temsilcisi tarafından
ortaya atılmış, daha sonra Afrika ülkelerinin önderlik etmeleri vesilesiyle
3. Deniz Hukuku Konferansı’nda kabul edilerek 1982 Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nde yer almıştır42.
MEB, başlangıçta az gelişmiş devletlerin gelişmesine olanak
sağlamak amacıyla ortaya çıkmış olsa da, zamanla gelişmiş devletler
tarafından da geniş çapta benimsenmiştir. Amerika Birleşik Devletleri
(ABD) 1983 yılında, Sovyetler Birliği de 1984 yılında balıkçılık bölgelerini
MEB’e dönüştürmüşlerdir43. Günümüzde 100’ü aşkın devlet 200 deniz mili
genişliğinde MEB’e sahiptir44. 1982 Tunus/Libya ve 1985 Libya/Malta
davaları başta olmak üzere UAD’nin çeşitli kararlarında MEB’in devlet

38 Kwiatkowska, B.: The 200 Mile Exclusive Economic Zone in the New Law of the Sea, Publications on
Ocean Development, Martinus Nijhoff Publishers, London 1989, s. xxiii, xxiv.
39 Bkz. Sur, s. 381-382.
40 Kuran, s. 243; Toluner, s. 272.
41 Bozkurt, s. 65.
42 Pazarcı, 2. Kitap, s. 379-380; Kuran, s. 243.
43 Kuran, s. 244.
44 Sur, s. 383.
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uygulamalarında uluslararası örf ve âdet hukuku kuralının bir parçası
hâline geldiği belirtilmiştir45. Bu anlamda 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi
ile düzenlenen MEB’in günümüzde bir örf ve âdet hukuku kuralı hâline
geldiği konusunda da herhangi bir şüphe bulunmamaktadır46.

2- Tanımı ve Genişliği
MEB de aslında özü itibarıyla açık deniz alanı olmakla birlikte, açık
deniz rejiminin istisnasını oluşturan ve kıyı devletine kara suları dışında
kullanabileceği geniş hak ve yetkiler tanınan deniz yetki alanıdır. 1982
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin yeniliği olan bu kavram Sözleşme’nin
55. maddesinde şu şekilde tanımlanmıştır: “Münhasır Ekonomik Bölge,
kara sularının ötesinde ve ona bitişik sular olup bu Kısımda tesis edilmiş
olan özel hukuki rejime tabidir. Buna göre, kıyı devletinin hakları ve yargı
yetkisi ve diğer devletlerin hakları ve özgürlükleri bu Sözleşme’nin ilgili
hükümleri ile düzenlenir.”
Yine Sözleşme’nin 57. maddesine göre: “Münhasır Ekonomik
Bölge, kara sularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatlardan
itibaren 200 deniz milinin ötesine geçmeyecektir.”
Görüldüğü gibi bu iki maddede düzenlenen hususlar bir araya
getirildiğinde MEB, kıyı devletine kara sularının ölçülmeye başlandığı
esas hatlardan itibaren 200 deniz mili genişlikteki deniz alanında kalan
su tabakası ile deniz yatağı ve onun toprak altında kıyı devletlerine
münhasır birtakım ekonomik haklar ve yetkiler tanıyan deniz alanı olarak
tanımlanabilir47.

45 Sur, s. 383; Kuran, s. 244.
46 Kwiatkowska, s. 27-37.
47 Sur, s. 382; Kuran, s. 213; Toluner, s. 271; Pazarcı, 2. Kitap, s. 379.
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3- Hukuki Rejimi-Kıyı Devletinin Hakları ve Yükümlülükleri
MEB, kıyı devletine, kara sularının ötesindeki 200 deniz mili
genişliğe kadar olan alanda deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yatağında
ve bunların toprak altındaki kısımlarında canlı ve cansız doğal kaynakların
araştırılması, işletilmesi, muhafazası ve yönetimi konuları ile su kütlesinde
ve su yüzeyinde akıntılardan ve rüzgârdan enerji üretimi gibi bölgenin
ekonomik amaçlarla işletilmesine ve araştırılmasına yönelik diğer faaliyetlere
ilişkin egemen haklar ve yetkiler tanınan bir deniz yetki alanıdır. Nitekim,
kıyı devletinin MEB’deki hakları ve yargı yetkisini düzenleyen 1982 Deniz
Hukuku Sözleşmesi’nin 56. maddesine göre, kıyı devleti MEB’de;
- Deniz yatağının üzerindeki suların ve deniz yatağının ve bunun
toprak altının canlı ve canlı olmayan doğal kaynaklarını araştırma
ve işletme, muhafaza etme ve idare etme amacıyla ve sudan,
akıntılardan ve rüzgârdan enerji elde edilmesi gibi bölgenin diğer
ekonomik işletme ve araştırma faaliyetleri hususunda egemen
haklara,
- Bu Sözleşmenin ilgili hükümleriyle sağlanmış bulunan suni
adaların, tesislerin ve yapıların kurulması ve kullanılması, deniz
bilimsel araştırmaları, deniz çevresinin muhafazası ve korunması
hususlarında yargı yetkisine,
- Bu Sözleme ile sağlanmış bulunan diğer haklara ve görevlere,
sahiptir.
Kıyı devletinin MEB’de doğal kaynaklar üzerindeki egemen hakları
ise iki tür doğal kaynaklara yöneliktir; 1) canlı doğal kaynaklar, 2) madenler
ve öteki cansız doğal kaynaklar48.

48 Kuran, s. 245; Pazarcı, 2. Kitap, s. 380.
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MEB kavramının hukuki rejimine ilişkin 1982 Deniz Hukuku
Sözleşmesi hükümleri incelendiğinde bu alanın, kıta sahanlığının kıyı
devletine sağladığı tüm hak ve yetkiler dâhil daha geniş hak ve yetkileri
kapsadığı görülmektedir. Çünkü kıyı devletinin sahip olduğu haklar ve
yetkiler, kıta sahanlığı haklarına ek olarak su tabakasında var olan ekonomik
hakları da içermektedir. Ancak kıyı devletleri, MEB alanına doğal olarak
ve başından beri (ipso facto ve ab initio) sahip olamazlar. Bu itibarla,
bir kıyı devletinin MEB alanına sahip olabilmesi için açık bir bildirimde
bulunması gerekmektedir49. Ayrıca kıyı devletinin MEB ilanı hiçbir şekilde
200 deniz milinin ötesine geçemez iken, kıyı devletinin jeolojik yapısının
elverdiği durumlarda, MEB alanının yani 200 deniz milinin ötesine uzanan
alanlarda da kıta sahanlığı alanı hukuki varlığına devam edebilecektir50.
Kıyı devleti MEB’de ekonomik nitelikli haklar dışında üç ana konuda idari
ve yargı yetkisine de sahiptir. Yukarıda da ifade edildiği gibi bu konular,
her türlü tesis ve yapının bu alana yerleştirilmesi ve kullanılması, deniz
bilimsel araştırmaları ve deniz çevresinin korunması ve düzenlenmesidir51.
MEB’de, özel rejimi dikkate alınmakla birlikte özünde açık deniz
alanı olduğundan, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi, kıyı devletinin
kendisine tanınan haklarını kullanırken, bütün 3. Devletlerin bazı hakları
ile bölge devletlerinin canlı doğal kaynaklardan yararlanma haklarına
saygı göstermesi gerektiğini öngörmüştür52. Nitekim 1982 Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nin “Münhasır Ekonomik Bölge’de Diğer Devletlerin Hakları
ve Yükümlülükleri” başlıklı 58. maddesine göre, denize kıyısı olsun veya
olmasın, bütün devletler münhasır ekonomik bölgede bu Sözleşme’nin ilgili
hükümlerine tabi olarak 87. maddede bahsi geçen seyrüsefer, uçma ve su
altı kablolarını ve boru hatlarını döşeme serbestilerine sahip olacaklardır. Bu

49 Kuran, s. 246.
50 1982 BMDHS m. 76.
51 Bu konuda daha geniş bkz. Kuran, s. 246-252; Pazarcı, 2. Kitap, s. 381.
52 1982 BMDHS m. 56(2).

131

DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU
DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA HUKUKİ VE SİYASİ YAKLAŞIM İLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇÖZÜMDEKİ MUHTEMEL ROLÜ

anlamda tüm 3. Devletler, kıyı devletinin haklarına saygı göstererek ve kanun
ve düzenlemelerine uyumlu olarak53 MEB’de serbestçe seyrüsefer, deniz
üzerinden uçma ve deniz altına kablo ve boru döşeme hakkına sahiptirler.
II. DOĞU AKDENİZ BAĞLAMINDA TÜRKİYE
A) DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ VE ÖNEMİ
Yarı kapalı bir deniz olan Akdeniz, doğu ve batı havzaları olmak
üzere iki büyük havzadan oluşmaktadır. Akdeniz’in “yarı kapalı” bir
deniz olarak sınırları belli iken, Doğu Akdeniz’in hangi bölgeyi kapsadığı
hakkında değişik görüşler bulunmaktadır. Geniş anlamda Doğu Akdeniz
günümüzde, Tunus’un kuzeydoğu ucundaki Bon Burnu ile İtalya’ya
bağlı Sicilya Adası’nın batıya uzanan ucundaki Lilibeo Burnu arasında
çizilen hattın doğusunda kalan bölgeyi ifade etmektedir54. Bu çerçevede
Doğu Akdeniz havzasında Türkiye, Mısır, Suriye, İsrail, Filistin, Lübnan,
Libya, Yunanistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney
Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) yer almaktadır. Bölge’nin güneyinde Mısır
kıyıları bulunmaktadır. Mısır kıyılarının doğusunda, Akdeniz kıyılarının
kuzeye doğru kıvrıldığı yerde, Gazze sebebiyle Filistin kıyıları, kuzeye
doğru da sırasıyla İsrail, Lübnan ve Suriye kıyıları yer almaktadır. Bölgenin
kuzeydoğusu ve kuzeyi Türkiye kıyıları ile çevrilidir. Türkiye’nin Anadolu
kıyılarının 25º D boylamının batısında bulunan Libya kıyıları ile karşılıklı
konumları bulunmaktadır. Kuzeybatıda Türkiye kıyılarının önünde yer alan
Meis, Rodos ve daha batıda Kerpe, Çoban ve Girit adaları ile Yunanistan
bu coğrafyaya dâhil olmaktadır. Coğrafyanın ortasında da Kıbrıs Adası
konumlanmıştır. Kıbrıs Adası’nda da KKTC ve GKRY olmak üzere iki
devlet ve İngiliz üsleri sebebiyle üç egemenlik bulunmaktadır55.
53 Kuran, s. 254.
54 Yaycı, C.: Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Paylaşılması Sorunu ve Türkiye, Bilge Strateji, C.
4, S. 6, Bahar 2012, s. 2.
55 Başeren, s. 258-259.
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Doğu Akdeniz’deki kıyı ölçümleri ise şu şekildedir56: Doğu
Akdeniz’in genişliği – 554 mil; Kuzey–Güney Hattı Uzunluğu – 340 mil;
Türkiye’nin kıyı uzunluğu – 533 mil; Suriye’nin kıyı uzunluğu – 86 mil;
Lübnan’ın kıyı uzunluğu – 125 mil; İsrail’in kıyı uzunluğu – 128 mil;
Mısır’ın kıyı uzunluğu – 528 mil.  
Doğu Akdeniz, her yönü ile insanlığın ve medeniyetin beşiği
olmuştur. Musevilik, Hristiyanlık ve İslam dini de bu havzada doğmuş ve
zaman içerisinde gelişmiştir. Halen bu üç semavi dine ait kutsal mekânlar
Doğu Akdeniz coğrafyasında yer almaktadır57.
Stratejik konumda bulunan Doğu Akdeniz, Cebelitarık Boğazı
üzerinden Atlantik Okyanusu’na, Türk Boğazları üzerinden Karadeniz’e
ve Süveyş Kanalı üzerinden Hint Okyanusu’na açılmakta, böylece önemli

56 Koç, M.: Uluslararası Hukukta Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Gelişmeleri ve Türkiye’nin Deniz
Alanlarının Sınırlandırılması, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Doktora
Tezi, Ankara 2006, s. 391.
57 Bu konuda bkz. Maalouf, A.: Uygarlıkların Batışı (Çev. Ali Berktay), Yapı Kredi Yayınları, İstanbul
2019.
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kara bölgelerini ve deniz alanlarını da birleştirmektedir58. Yani Doğu
Akdeniz, Kuzey–Güney, Doğu–Batı istikametinde dünyanın önemli
bir kavşağı niteliğinde olup, deniz trafiği açısından dünyanın en önemli
ticaret bölgesidir. Dünya deniz ticaretinin %30’u bu bölge üzerinden
yapılmaktadır. Deniz yolu ile yapılan petrol ticaretinin de %25’i Doğu
Akdeniz kaynaklıdır. 100 ton ve üzeri olmak üzere en az 2000 gemi bölgede
her an hareket hâlinde olup, yıllık 200.000 gemi bölgeden geçmektedir.
Hem Orta Doğu hem Hazar petrollerinin dünyaya açılmasında Doğu
Akdeniz önemli bir kapıdır59. Son dönemlerde Doğu Akdeniz’i enerji
stratejisi açısından önemli hâle getiren iki gelişme daha yaşanmıştır.
Bunlardan birincisi, Doğu Akdeniz’de tespit edilen petrol ve doğal gaz
yatakları; ikincisi ise söz konusu kaynakların Avrupa’ya transferidir.
Gelişen yeni teknolojiler ve artan enerji ihtiyacı, Doğu Akdeniz’de
yeni hidrokarbon kaynaklarının araştırılmasına ve keşfine yol açmıştır.
Yapılan araştırmalar, hidrokarbon kaynaklarının kıyıdaş ülkelerin kendi
enerji ihtiyacının çok ötesinde, uluslararası ticarete de konu olabilecek
miktarda ve potansiyelde olduğunu göstermiştir60. Arama çalışmalarının
halen birçok bölgede devam ettiği ve olası yeni sahaların keşfi ile bu
rezervlerin daha da artacağı düşünüldüğünde, enerji bağlamında Doğu
Akdeniz’in önemi bir kat daha artmaktadır. Ancak Doğu Akdeniz’de
artan refahın habercisi olması gereken bu zenginlikler maalesef artan
uyuşmazlıkların da habercisi olmuştur, yeni kaynaklar yeni uyuşmazlıklar
yaratmıştır61. Yeni kaynaklar, yeni uyuşmazlıklar yarattığı gibi eski

58 Doğu Akdeniz’in stratejik önemi için bkz. Şeker, B. Ş.: Deniz Enerji Güvenliği: Doğu Akdeniz’deki
Güncel Gelişmelerin Jeopolitik Dengelere Etkisi, Turkish Studies 2018, Vol. 13/7, Winter, s. 211-212.
59 Kurumahmut, A.: Denizlerin Dünya ve Türkiye İçin Önemi, Doğru Akdeniz ve Denizcilik Sorunları,
Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset (Yayıma Hazırlayan Başeren, S. H.), Ankara Üniversitesi Siyasal
Bilgiler Fakültesi Yayın No: 608, Ankara 2013, s. 359.
60 Şeker, s. 213-217; Ayrıntılı olarak bkz. Demirel, İ. H.: Doğu Akdeniz Havzası Hidrokarbon (PetrolGaz) Potansiyeli, Doğu Akdeniz’de Hukuk ve Siyaset (Yayıma Hazırlayan Başeren, S. H.), Ankara
Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayın No. 608, Ankara 2013, s. 17 vd.
61 Stocker, J.: No EEZ Solution: The Politics of Oil and Gas in the Eastern Mediterranean, Middle East
Journal 2012, October, Vol. 66, No. 4, s. 580.
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uyuşmazlıkları da etkilemektedir. Zira Doğu Akdeniz’de yeni kaynakların
bulunması ile Kıbrıs uyuşmazlığında gerilim denize de yayılacak şekilde
artmıştır62. Ayrıca deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunu olarak
da şekillenen yeni kaynaklar üzerindeki hâkimiyete ilişkin bir dizi
uyuşmazlık da hızla artmaktadır. Bölgede, özellikle Türkiye, Yunanistan,
Libya, Mısır, Kıbrıs, Lübnan, İsrail ve Suriye’nin deniz yetki alanları
sınırlandırılması sorunlarından bahsedilebilir. Bu anlamda stratejik
öneminin yanı sıra Doğu Akdeniz’in sahip olduğu enerji potansiyeli
söz konusu kaynakların paylaşımı, dolayısıyla denizlerin paylaşımı
meselesini de beraberinde getirmiştir. Böylece Doğu Akdeniz’de bir
yandan deniz yetki alanlarının sınırlandırılması, söz konusu alanlarda
devletlerin yetkileri ve yükümlülüklerinin tespiti gerekmektedir. Doğu
Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konumuzun doğrudan
kapsamını oluşturmadığından üzerinde ilgili olduğu kadar durulacaktır.
Söyle ki, Türkiye’nin deniz yetki alanındaki hak ve yetkilerinin ortaya
konulabilmesi için söz konusu alanın da tespiti mecbur gereklidir. Doğu
Akdeniz’de deniz alanlarının paylaşımı dışında en güncel bir diğer sorun
da, çıkarılan kaynakların uluslararası pazara transferi konusudur. Bu konu
ise kablo ve boru döşeme hakkı ve yükümlülüğü bağlamında devletlerin
deniz yetki alanlarındaki yetkileri ve yükümlülükleri ile doğrudan ilgilidir.

B) TÜRKİYE’NİN DENİZ YETKİ ALANLARI VE HAKLARI
Üç tarafı denizlerle çevrili ve 8333 km kıyı hattı uzunluğuna sahip63
bir ülke olan Türkiye, geçmişten bu yana denizlerden, başta seyrüsefer
olmak üzere çeşitli biçimlerde yararlanmaktadır. Gerçi Türkiye, hem 1958
Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmelerini hem de özellikle Yunanistan’la

62 Başeren, S. H.: Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları Uyuşmazlığı, SAREM Stratejik Araştırmalar
Dergisi 2010, Ocak, Y. 8, S. 14, s. 131.
63 T.C. Sayıştay Başkanlığı, Çevre Denetimi Raporu, Gemilerin Denizleri ve Limanları Kirletmesini
Önleme ve Kirlilikle Mücadele, Sayıştay Dergisi, Y. 2002 (Ocak-Haziran), S. 44-45, s. 108.
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yaşanan Ege sorunu nedeniyle bazı hükümlerine katılmadığı 1982 Deniz
Hukuku Sözleşmesi’ni imzalamamış ve ilgili Sözleşmelere taraf olmamıştır.
Bununla birlikte tabii ki Türkiye de, artık uluslararası örf ve âdet hukuku
kuralları hâline gelen kıta sahanlığı ve MEB alanlarına sahip olma ve söz
konusu deniz yetki alanlarında hak ve yetkiler kullanma hakkına sahiptir.
Denize kıyısı bulunan bir devletin denizler üzerinde hak, yetki ve
egemenlik sahibi olma süreci “denizler üzerinde hak kazanımı” olarak
adlandırılmaktadır. Denizler üzerinde hak ve yetki sahibi olabilme,
yargı kararlarında sıkça ifade edilen “kara denize hâkimdir” ve “kara
denizler üzerindeki egemenliğini kıyı yüzü aracılığıyla kullanır” ilkeleri
çerçevesinde devletin denize kıyısının bulunmasına bağlıdır. Deniz yetki
alanları üzerindeki sınırlandırma uyuşmazlığı, başta hak kazanım koşulu
olmak üzere bu koşulların varlığı durumunda ortaya çıkabilmektedir. Bu
bağlamda denizler üzerinde hak kazanım süreci ile deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması sürecinin farklı kavramlar olduğu ve hak kazanım
aşamasının deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sürecinin ön safhası
niteliği taşıdığı bilinmelidir. Deniz alanları çakışsın veya çakışmasın,
denizler üzerinde hak ve yetki sahibi olabilme hak kazanımıyla, çakışan
deniz alanları üzerinde hak ve yetkilerin belirlenmesi ise deniz yetki
alanlarının sınırlandırılması suretiyle mümkün olabilmektedir.
Üç tarafıyla denizlere kıyısı olan Türkiye de, tabii ki deniz yetki
alanlarına sahip olma hakkına sahiptir.   Nitekim Türkiye, Karadeniz’de
1986 yılında MEB ilan etmiş64, 1987 yılında ise Sovyetler Birliği ile MEB
sınırlarını belirlemiştir65. Bulgaristan ile olan yan sınır ise 1997 tarihli
Antlaşma ile oluşturulmuştur66. Akdeniz’de açıkça MEB ilanı yoluna
gitmese de, denize kıyısı olan her devlet gibi tabii ki Türkiye de Akdeniz’de
ab initio ve ipso facto kıta sahanlığına sahiptir. Bu çerçevede, sınırları tam
64 RG, 17.12.1986, S. 19314.
65 RG, 28.12.1987, S. 19386.
66 RG, 21.07.1998, S. 23409.
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olarak belirlenmemekle birlikte, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de TürkiyeSuriye sınırının denize ulaştığı noktadan Deveboynu Burnu’na kadar
uzanan Anadolu kıyıları önünde başından itibaren ve doğal olarak geniş
bir kıta sahanlığı ve de muhtemel bir MEB alanı vardır67.
Yukarıda da ifade edildiği gibi, deniz alanları çakışsın veya
çakışmasın, denizler üzerinde hak ve yetki sahibi olabilme hak kazanımıyla;
çakışan deniz alanları üzerinde hak ve yetkilerin belirlenmesi ise deniz
yetki alanlarının sınırlandırılması suretiyle mümkün olabilmektedir. Deniz
yetki alanlarının sınırlandırılması konusunda ise 1958 Sözleşmeleri, 1982
BM Deniz Hukuku Sözleşmesi ve örf ve âdet hukuku kuralları olmak
üzere üç grup kural bulunmaktadır. Türkiye, 1958 ve 1982 Sözleşmelerine
taraf olmadığı için bölgedeki deniz yetki alanları sınırlandırmasında teorik
olarak örf ve âdet hukuku kuralları uygulanmalıdır. Bununla birlikte, tüm
üç grup kuralın da aslında sınırlandırmada özde hakça ilkelere uygun
bir sınırlandırma öngördüğü söylenebilir. Nitekim 1982 Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nin 74 ve 83. maddeleri kıyıları karşı karşıya ve yan yana olan
devletler arasında MEB ve kıta sahanlığı sınırlandırmasının hakça çözüm
bulmak üzere, UAD Statüsü’nün 38. maddesinde zikredilen milletlerarası
hukuka uygun bir şekilde antlaşma ile gerçekleştirilecektir demektedir.
Diğer bir ifade ile hakça çözüme ulaşmak adına ilgili tüm taraflar arasında
yapılacak bir antlaşmadan bahsetmektedir. Aynı zamanda, 1982 Deniz
Hukuku Sözleşmesi’nin 122. maddesine göre, iki veya daha fazla devlet
tarafından etrafı çevrilmiş ve başka bir denize veya okyanusa dar bir
çıkışla bağlanan veya tamamen veya esas itibariyle iki veya daha fazla
devletin karasuları ve MEB bölgesinden oluşan deniz, yarı kapalı deniz
anlamına gelir. Doğu Akdeniz de yarı kapalı bir deniz olduğu için 1982
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 123. maddesine göre, yarı kapalı denize
kıyısı olan devletler, bu Sözleşmeden doğan haklarını kullanırken ve
yükümlerini yerine getirirken iş birliği yapmak zorundadırlar.

67 Başeren, s. 255.
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Ne var ki Doğu Akdeniz’de GKRY ve Yunanistan başta olmak
üzere Mısır, İsrail gibi kıyıdaş devletler uluslararası hukuka aykırı bir
şekilde tek taraflı olarak MEB ilan etmiş veya diğer devletlerin haklarını
dikkate almadan ikili antlaşmalar yapmıştır. Özellikle GKRY, kendi
yetkisine tabi deniz alanındaki petrol ve doğal gazın çıkarılması ve
işletilebilmesini bahane ederek, deniz yetki alanlarının tespiti amacıyla
2003’te Mısır, 2007’de Lübnan’la antlaşma imzaladıktan sonra, hukuka
aykırı bir şekilde ilan ettiği MEB alanını uluslararası petrol arama ve
işletme ihalesine açmıştır. GKRY’nin oldubittiye getirdiği gelişmeler, bir
yandan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki muhtemel deniz yetki alanlarını
etkileyecek bir durum yaratırken68 diğer yandan ve çok daha önemlisi
Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de dar bir deniz alanına hapsedilmesi sonucunu
doğuracak tehlikeli boyutlara ulaşmaya başlamıştır. Önemli ticaret yolları
ve enerji hatlarını barındıran Doğu Akdeniz’de dar bir deniz alanına
sıkışmak ise en başta Türkiye’nin güvenliğini ve ekonomisini doğrudan
etkileyebilecektir69.
Bu nedenledir ki Türkiye, daha 2004 tarihinde verdiği nota ile
Doğu Akdeniz’de, özellikle 32º 16′ 18″D meridyeninin batısında kalan
sahalarda MEB veya kıta sahanlığı sınırlandırmasının Türkiye’nin
yerleşik uluslararası hukuktan doğan ab initio ve ipso facto haklarını
ilgilendirdiğini, bu sınırlandırmanın ancak bölgedeki ilgili devletler
arasında hakça ilkelere göre antlaşmalarla gerçekleştirilmesi gerektiğini
ve 32º 16′ 18″D meridyeninin batısında kalan saha ile ilgili tüm haklarını
saklı tuttuğunu beyan etmiştir70.

68 GKRY’nin Mısır’la yaptığı Antlaşma ile oluşturulan ve koordinatları Antlaşmada verilmiş olan sınırın
özellikle batı kesimi potansiyel olarak Türkiye’ye ait olabilecek deniz alanlarını da kapsamaktadır.
Acer, Y.: Doğu Akdeniz’de Deniz Alanlarının Sınırlandırılması ve Türkiye, Uluslararası Hukuk ve
Politika Dergisi 2005, C. 1, No. 1, s. 98.
69 Doğu Akdeniz’in Türkiye açısından stratejik ve ekonomik önemi konusunda ayrıntılı bilgi için bkz.
Kaya, Ş.: Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Doğu Akdeniz’in Hukuki Statüsü ve Türkiye
Cumhuriyeti için Stratejik Önemi, Stratejik Araştırmalar Dergisi 2007, Şubat, Y. 5, Sayı 9, s. 21-25.
70 2004/Turkuno DT/4739 sayılı Nota’nın metni için bkz. Law of the Sea Bulletin (2004), Vol. 54, s. 127.
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Türkiye, Ekim 2005’te Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreterliği’ne
mektup daha göndererek Akdeniz gibi kapalı ya da yarı kapalı bir denize
kıyısı olan devletlerin, haklarını kullanır, yükümlülüklerini de yerine
getiri iken birbirleriyle iş birliği yapmak zorunda olduklarını belirtmiştir71.
Buna rağmen GKRY Parlamentosu Ocak 2007’de bir yasa kabul ederek
Kıbrıs adasının güneyinde çizilen sınırların içerisinde 13 adet petrol arama
ruhsat sahası ilan etmiştir. Bu sahalarda KKTC’nin de hakları bulunması
bir yana, söz konusu bölgelerden beş tanesi Türk kıta sahanlığına
taştığından72, Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı 30 Ocak 2007
tarihinde konunun hukuki ve siyasi yönlerine dikkat çeken bir açıklama
daha yapmıştır73. Türkiye konuyla ilgili en önemli adımlardan birisini ise
9 Ağustos 2007 tarihinde atmıştır. Petrol İşleri Genel Müdürlüğü, Türkiye
Petrolleri Anonim Ortaklığının dört bölgedeki (TPO/XVI/A, TPO/XVI/D,

71 Law of the Sea Bulletin (2005), Vol. 59, p. 34.
72 Ruhsat bölgelerinin koordinatları ve ilgili değerlendirme için bkz. Başeren, Yetki Alanları Uyuşmazlığı, s. 142.
73 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığının “Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Doğu Akdeniz’deki
ülkelerle deniz yetki alanlarını ilgilendiren ikili antlaşmalar yapma gayretleri hakkında” 30 Ocak 2007
ve 18 numaralı basın açıklaması.
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TPO/XVI/E ve TPO/XVI/F) ruhsat ve arama izni taleplerini ilan ederek74,
Türkiye’nin ilgili bölgelerde kıta sahanlığı haklarına sahip olduğunu
zımnen resmî olarak uluslararası kamuoyuna bildirmiştir.
Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin tutumu esasen Doğu Akdeniz’in yarı
kapalı bir deniz alanı olması nedeniyle deniz yetki alanlarının da ilgili
tüm kıyı devletleri arasında yapılacak antlaşmalar yoluyla belirlenmesi
şeklindedir. Ancak, diğer kıyıdaş devletlerin Türkiye’yi Akdeniz’de
yalnızlaştırma politikalarının önlenmesi amacıyla Türkiye de 21 Eylül
2011 tarihinde KKTC75, 2019 yılında da Libya76 ile deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması antlaşması yapma yoluna giderek bölgedeki haklarını
koruma altına almayı tercih etmiştir.

GKRY ve Yunanistan’ın haksız talepleri Türkiye’nin bölgedeki kıta
sahanlığı ve muhtemel MEB alanlarını ihlal etmektedir. Bu iki devletin
açtığı, açacağı ihalelere itibar ederek Türkiye’nin kıta sahanlığı ve
muhtemel MEB alanlarına tecavüz edecek şekilde ruhsat alan veya alacak

74 RG, 09.08.2007, S. 26608.
75 21 Eylül 2011 tarihinde New York’ta imzalanan antlaşmanın metni için bkz. RG, 10.10.2012, S. 28437.
76 RG, 07.12.2019, S. 30971.
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olan ve bu ruhsatlara dayanarak sahada faaliyet gösterecek olan kişiler
bakımından da hukuka aykırılık aynı oranda geçerlidir. Bu nedenledir
ki Türkiye, bir yandan kendi deniz yetki alanlarına ilişkin hakları saklı
tutuğunu sürekli dile getirirken, diğer yandan da hukuka aykırı bir şekilde
deniz yetki alanlarında faaliyette bulunan yabancı bayraklı gemileri
uyarmış, bölgede NAVTEX ilan ederek77 Türk gemilerine belirlenen
alanlarda bilimsel faaliyetlerde bulunma hakkı tanımıştır.

Daha önce de ifade edildiği gibi, ilan edilsin veya edilmesin bir kıyı
devleti kıta sahanlığı üzerinde onu araştırmak ve kaynaklarını işletmek
amacıyla egemen haklara sahip iken, kıyı devleti kıta sahanlığını araştırmazsa
ve işletmezse bile, hiç kimsenin kıyı devletinin rızası olmadan bu faaliyetlere
tevessül etmesi de mümkün değildir. Bu bağlamda Türkiye’nin kendi kıta
sahanlığı içerisinde, kıta sahanlığına ilişkin haklarının korunması için aldığı
tüm tedbirler uluslararası hukuk kuralları ile uyum içerisindedir. Türkiye
kendi deniz yetki alanında bilimsel araştırma faaliyetleri yürütebileceği gibi,

77 Örneğin bkz. “Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15
Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex ilan edildi” <https://www.trthaber.com/haber/gundem/orucreis-icin-dogu-akdenizde-yeni-navtex-540302.html> (erişim tarihi 22.12.2020).
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söz konusu alanların araştırılması ve işletilmesi için suni adalar, tesisler ve
yapılar inşa etme konusunda da yetkilere sahiptir. Bu bağlamda Türkiye söz
konusu suni ada, tesis ve yapılar üzerinde gümrük, sağlık, maliye ve göç
konularındaki düzenlemeleri dâhil olmak üzere münhasır yargı yetkisine
sahip olacağı gibi, ilgili alanların etrafında azami 500 metre genişliğinde
güvenlik bölgeleri de kurabilir ve korunmaları için gerekli tedbirleri alabilir.
Tabii ki Türkiye, söz konusu haklarını kullanırken uluslararası hukuka
uygun bir şekilde 3. Devletlerin haklarına da saygı gösterecektir. Diğer
bir ifade ile deniz dibi arama ve bilimsel faaliyette bulunmamak şartıyla
yabancı bayrakların seyrüsefer, ilgili alanın üzerinde uçma ve kablo/boru
döşeme haklarının ihlal edilmemesi gerekmektedir. Ancak, özellikle 3.
Devletlerin kablo ve boru döşeme hakları, sınırsız bir hak olmadığından ve
Doğu Akdeniz bağlamında sorunun farklı bir boyutunu oluşturduğundan
ayrıca ele alınarak değerlendirilmesi gerekmektedir.
C) BORU HATLARI BAĞLAMINDA TÜRKİYE’NİN HAKLARI
VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Doğu Akdeniz’de deniz alanlarının paylaşımı dışında güncel
bir diğer sorun da, çıkarılan kaynakların uluslararası pazara transferi
konusudur. Söz konusu husus Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir.
Azerbaycan’ın Şahdeniz doğal gazının uluslararası piyasalara çıkarılması
için Azerbaycan-Türkiye arasında yapılan Trans Anadolu Doğal Gaz Boru
Hattı (TANAP)78 ve TANAP’ın Avrupa’daki devamı olan Trans Adriyatik
Doğal Gaz Boru Hattı (TAP) konusunda da anlaşmaya varılmış olması
Türkiye’yi enerji üssü olma konusunda bir adım öne çıkarmış durumdadır.
Doğu Akdeniz kaynaklarının uluslararası piyasalara çıkarılması
konusunda ise temel olarak üç proje tartışılmıştır79. Vasiliskos’ta inşa
edilecek bir sıvılaştırma tesisi (LNG Terminali) ile doğal gazın gemilerle
78 Bkz. <www.tanap.com> (erişim tarihi 28.01.2021).
79 Ayrıntılı olarak bkz. Kavaz, İ.: Enerji Kaynakları ve Transfer Rotaları Bağlamında Doğu Akdeniz,
Anadolu Strateji Dergisi, C. 2, S. 2, s. 4-5.
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Avrupa’ya taşınması projesi, maliyeti çok yüksek olması nedeniyle pek
cazip bir seçenek olarak görülmemiştir.  En avantajlı proje olarak görülen
ve Türkiye’yi bölgenin en önemli enerji üstü hâline getirebilecek Doğru
Akdeniz’deki kaynakların Türkiye üzerinden TAP’a entegre edilmesi
projesi ise özellikle İsrail ve GKRY’nin tutumu sonucu arka plana itilmiştir.
Nitekim son zamanlarda İsrail’in Yunanistan ve GKRY ile iş birliği Doğu
Akdeniz Boru Hattı Projesi’nin (Eastern Mediterranean Pipeline Project
– East Med) öne çıkmasına neden olmuştur.

Türkiye’yi bir anlamda “bypass” eden ve Akdeniz'den çıkarılacak
İsrail, Mısır ve Kıbrıs doğal gazını Avrupa ülkelerine deniz altına döşenecek
yaklaşık 2000 km uzunluğundaki boru hattı ile Yunanistan üzerinden TAP’a
bağlayacak olan East-Med projesini hayata geçirecek anlaşma, 2 Ocak
2020’de İsrail Başbakanı Benjamin Netanyahu, Yunanistan Başbakanı
Kiryakos Mitsotakis ve Güney Kıbrıs Cumhurbaşkanı Nikos Anastasiades
arasında Atina’da imzalanmıştır80.

80 “Doğu Akdeniz – East-Med doğalgaz boru hattı anlaşması Atina’da imzalandı” <https://www.bbc.
com/turkce/haberler-dunya-50973890> (erişim tarihi 28.01.2021).
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Ancak bu projenin hayata geçirilmesi çok da kolay gözükmemektedir.
En başta planlanan boru hattının maliyeti çok yüksek ve boru hattının bazı
noktalarında 3000 metre derinliğe inmesi gerekmektedir. Ayrıca, Türkiye
ve Libya arasında imzalanan Antlaşma, projeyle amaçlanan ihracatın
gerçekleştirilebilmesine yeni bir boyut kazandırmıştır. Çünkü Türkiye’nin
Libya ile belirlediği deniz yetki alanı, Kıbrıs Adası’ndan başlayarak Girit
Adası’na ve oradan Yunanistan’ın Mora Yarımadası’na uzanan East-Med
boru hattının geçeceği alanlarla çakışmaktadır81.

Tabii ki, Türkiye ve Libya arasında imzalanan Antlaşma ile
Türkiye açısından sorun bitmiş değildir. Tam tersine sorun, deniz yetki
alanlarında kıyı devletinin hak ve yükümlülükleri bağlamında farklı bir
81 East-Med’in denizden 3 bin metre aşağıda, dünyadaki en derin boru hattı olması planlanıyor.
Mühendislerin bugünün teknolojisiyle bu hattın yapılamayacağını söylediklerini belirten Amerikan
Dışişleri Bakanlığına bağlı Dış Hizmetler Enstitüsü uzmanlarından John Sitilides’e göre: “İnşaatın 6-7
milyar dolar tutması bekleniyor ancak hiçbir firma sözleşmeye imza atmış değil. Evet, Yunan DEPA ile
İtalyan Edison arasında bir ortak girişim mevcut, ancak özel yatırıma da ihtiyaçları var. Üstelik teknik
zorluklar, bazı yatırımcıları temkinli olmaya itecek. Şimdi bir de Türkiye-Libya münhasır ekonomik
bölge anlaması var ki planlanan boru hattı uzantısını doğrudan ikiye bölüyor. Bu da yatırımcıların İsrailYunanistan-Kıbrıs anlaşmasına mesafesini arttıracaktır”. Bkz. “Türkiye ile Libya Arasındaki Anlaşma
Akdeniz’i Bulandıracak”, <https://www.amerikaninsesi.com/a/turkiye-ile-libya-arasindaki-anlasmalarakdeniz-i-buland%C4%B1racak-/5249875.html> (erişim tarihi 28.01.2021).
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boyuta evrilmiştir82. Yukarıda da ifade edildiği gibi kıyı devletinin deniz
yetki alanındaki hak ve yetkileri, 3. Devletlerin kablo ve boru döşeme
hakları çerçevesinde sınırlandırılmıştır. Nitekim 1982 Deniz Hukuku
Sözleşmesi’nin “Kıta Sahanlığı Üzerinde Su Altı Kabloları ve Boru
Hatları” başlıklı 79. maddesine göre, bütün devletler, kıta sahanlığı
üzerinde bu madde hükümlerine uygun şekilde su altı kabloları ve boru
hatları döşemeye yetkilidir. Kıyı devleti, bu gibi kablo veya boru hatlarının
döşenmesi veya bakımını engelleyemez. Konuya bu açıdan bakıldığında,
Türkiye’nin sahip olduğu deniz yetki alanından East-Med boru hattının
geçişine engel olması mümkün değildir. Ancak konu bu kadar basit de
değildir. En başta 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 79(2). maddesi: “Kıta
sahanlığının araştırılması, kaynaklarının işletilmesi ve boru hatlarından
ileri gelen kirlenmenin önlenmesi, azaltılması ve kontrol altına alınması
konusunda makul tedbirleri alma hakkı saklı kalmak üzere, kıyı devleti bu
gibi kablo ve boru hatlarının döşenmesini veya bakımını engelleyemez”
demektedir. İlgili maddenin a contrario yorumundan, Türkiye’nin kıta
sahanlığının araştırılması, kaynaklarının işletilmesi ve boru hatlarından
ileri gelen kirlenmenin önlenmesi konusunda her türlü tedbirleri alma
hakkının saklı olduğu, ilgili haklarının ihlal edilmesi hâlinde haklarının
korunması bağlamında geçişe engel olabileceği sonucu çıkmaktadır. 1982
Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin MEB’e ilişkin diğer devletlerin haklarını
düzenleyen 58/3 maddesi de dolaylı bir şekilde teyit etmektedir. İlgili
maddeye göre devletler, münhasır ekonomik bölgede bu Sözleşmeden doğan
kendi haklarını kullanırken veya görevlerini ifa ederken kıyı devletinin
haklarına ve görevlerine gereği gibi saygı gösterecekler ve kıyı devletinin
bu Sözleşme’nin hükümlerine ve uluslararası hukukun kurallarına uygun
şekilde kabul ettiği kanunlarına ve düzenlemelerine riayet edeceklerdir.

82 Amerikan Alman Marshall Fonu adlı düşünce kuruluşu uzmanlarından Kadri Taştan söz konusu anlaşmayı
“Jeopolitik ve Doğu Akdeniz gazı açısında bakıldığında bu büyük bir iş. Türkiye çeşitli konularda tarafları
masaya oturmaya zorlamaya çalışmak amacıyla büyük bir adım atıyor. Çözmek çok zor olacak” sözleriyle
değerlendirmiştir. Bkz. “Türkiye-Libya Anlaşması Doğu Akdeniz’de Dengeleri Değiştirdi mi?” <https://
www.amerikaninsesi.com/a/t%C3%BCrkiye-libya-anla%C5%9Fmas%C4%B1-do%C4%9Fu-akdenizde-dengeleri-nas%C4%B1l-de%C4%9Fi%C5%9Ftirdi-/5220085.html> (erişim tarihi 28.01.2021).
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Ayrıca, 1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 79(3). maddesine göre
kıta sahanlığı üzerinde boru hatlarını döşemek için izlenecek güzergâhın
tayini kıyı devletinin rızasına tabidir. Bu durum, geçiş için izin alınması
anlamına gelmese de, East-Med projesinin geçiş güzergâhının tayini
konusunda tarafların mutlaka Türkiye’nin rızasını alması gerektiği
anlamına gelmektedir. Oysa yukarıda da ifade edildiği gibi, East-Med
boru hattı projesinin hazırlanması ve imzalanması aşamasında Türkiye
hep “bypass” edilmiştir. Uluslararası hukukun genel ilkelerinden olan ve
1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin de 300. maddesinde düzenlenen iyi
niyet ilkesi gereğince, devletler, Sözleşme ile üstlenilen yükümlülüklerini
iyi niyetle yerine getireceği gibi, Sözleşme ile tanınan hakları, yetkileri
ve özgürlükleri, hakkın suiistimalini teşkil etmeyecek bir tarzda
kullanmalıdırlar. East-Med projesinin tarafı olan devletlerin her ne kadar
Türkiye’nin deniz yetki alanından boru hatlarını belli sınırlar çerçevesinde
geçirme hakları var ise de, Türkiye ile görüşmeden, güzergâh konusunda
Türkiye’nin rızası alınmadan yapılan tüm bu faaliyetler hakkın kötüye
kullanılması sonucu doğurmaktadır. Bu nedenledir ki, deniz yetki alanlarının
sınırlandırılmasında olduğu kadar, söz konusu deniz yetki alanlarındaki hak
ve yükümlülükleri bağlamında da Türkiye’nin uluslararası hukuka göre
sahip olduğu hakları yine uluslararası hukuk kuralları içerisinde kalarak
koruyacağını açıkça ve ısrarlı bir şekilde ortaya koymasında fayda vardır.
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SONUÇ
Deniz alanlarının ortaya çıkışının temelinde devletlerin denizler
üzerinde egemenlik kurma girişimleri yer almaktadır. İnsanlığın denizlerden
yararlanması başlarda daha çok ulaşım ve iletişim konusuna yoğunlaşmış
iken, özellikle 20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren deniz yatağındaki
kaynaklardan yararlanabilme imkânı doğunca, denizlerden yararlanma
amacı denizlerdeki doğal kaynaklar ve zenginliklerin kullanılması ve
işletilmesine de yönelmiştir. Bu anlamda özellikle 20. yüzyılın ikinci
yarısından itibaren, gelişen teknolojinin denizlerden petrol ve doğal gaz
elde etmeyi mümkün kılması devletleri denizler üzerinde daha fazla
egemenlik kurma girişimlerine sevk etmiştir.
Benzer gelişmeler son zamanlarda Doğu Akdeniz’de yaşanmaktadır.
Gelişen yeni teknolojiler ve artan enerji ihtiyacı, Doğu Akdeniz’de yeni
hidrokarbon kaynaklarının araştırılmasına ve keşfine yol açmıştır. Doğu
Akdeniz’de artan refahın habercisi olması gereken bu zenginlikler
maalesef artan uyuşmazlıkların da habercisi olmuştur. Yeni kaynaklar,
yeni uyuşmazlıklar yarattığı gibi eski uyuşmazlıkları etkileyerek bölgedeki
gerilimi denize de yayacak şekilde artırmış, ayrıca deniz yetki alanlarının
sınırlandırılması sorunu olarak da şekillenen yeni kaynaklar üzerindeki
hâkimiyete ilişkin bir dizi uyuşmazlık ortaya çıkarmıştır. Bu bağlamda
özellikle Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) ve Yunanistan’ın hukuka
aykırı eylemleri, bir yandan Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki muhtemel
deniz yetki alanlarını etkileyecek bir durum yaratırken diğer yandan ve
çok daha önemlisi Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de dar bir deniz alanına
hapsedilmesi sonucunu doğuracak tehlikeli boyutlara ulaşmaya başlamıştır.
Önemli ticaret yolları ve enerji hatlarını barındıran Doğu Akdeniz’de
dar bir deniz alanına sıkışmak ise en başta Türkiye’nin güvenliğini ve
ekonomisini doğrudan etkileyebilecektir.
Doğu Akdeniz’de deniz alanlarının paylaşımı dışında güncel
bir diğer sorun da, çıkarılan kaynakların uluslararası pazara transferi
konusudur. Söz konusu husus Türkiye’yi de yakından ilgilendirmektedir.

147

DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU
DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA HUKUKİ VE SİYASİ YAKLAŞIM İLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇÖZÜMDEKİ MUHTEMEL ROLÜ

Doğu Akdeniz’deki kaynakların en avantajlı proje olan Türkiye üzerinden
Avrupa’ya arzı, Türkiye’yi bölgenin en önemli bir enerji üssü hâline
getirebilir. Bu durumun farkında olan Yunanistan, Türkiye’yi dar bir deniz
alanına sıkıştırarak, bir yandan hak etmediği şekilde daha geniş deniz
alanına sahip olmaya çalışırken, diğer yandan da boru hatlarının kendi
deniz yetki alanından geçişini sağlayarak East-Med projesini daha cazip
hâle getirmeyi amaçlamaktadır. Tabii ki Türkiye ve Libya arasında imzalan
antlaşma ile Türkiye her iki konuyla ilgili önemli bir avantaj elde etmiştir.
Ancak, her iki konunun da tamamen çözüme kavuştuğu söylenemez.
Hukuk mücadelesi artan hızıyla devam etmektedir. Bu nedenle Türkiye,
Akdeniz’e yönelik bütüncül bir stratejik planlama yaparak, Doğu Akdeniz
konusunda stratejik ve askerî alanda son dönemlerde gösterdiği kararlılığını
uluslararası hukuk alanında ısrarla sürdürmeli, Doğu Akdeniz sorununun
uluslararası hukuk boyutunu bir varoluş meselesi olarak algılamalıdır.
Türkiye, bu mücadelesinde deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında
olduğu kadar, enerji transferi bağlamında deniz yetki alanlarındaki
haklarını da her şekilde koruyacağını eskiden olduğu gibi kararlı bir şekilde
devam ettirmelidir. Bunu yaparken de Yunanistan’ın göstermeye çalıştığı
gibi “uzlaşılmaz, uluslararası hukuka aykırı davranan, bölge barışını bozan
devlet” değil de, tam tersine hukuka uygun bir şekilde ve uluslararası hukuk
kuralları çerçevesinde davranan devlet olduğunu uluslararası kamuoyuna
doğru bir şekilde aktarmalıdır.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
DOĞU AKDENİZ’DE ÇÖZÜM VE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ

İŞ BİRLİĞİ TEMELİNDE HAKKANİYETE BAĞLI ÇÖZÜM VE
HAKKANİYET TEMELİNDE MÜŞTEREK İŞLETME*
Mustafa BAŞKARA**

GİRİŞ
Dünya genelinde artan enerji açığı ve teknolojideki gelişmeler,
devletleri ve uluslararası enerji şirketlerini karadaki enerji rezervlerine
alternatif olarak deniz alanlarında enerji kaynağı arama faaliyetlerine
yönlendirmiştir. Yapılan araştırmalar sonucunda denizlerin enerji rezervi
bakımından oldukça zengin olduğu tespit edilmiştir. Denizlerdeki enerji
kaynaklarının mevcudiyeti, devletleri sahip oldukları deniz yetki alanlarını
ve bu alanlardaki egemen yetkilerini genişletmeye sevk etmiştir. Bu
doğrultuda stratejik öneme sahip enerji kaynaklarına olan ilgi karadan
deniz alanlarına kaymıştır. Dünya denizlerindeki enerji kaynakları
üzerinde devletlerin yetki alanı sınırı uluslararası sözleşmeler ve çok
taraflı anlaşmalarla belirlenmeye çalışılmıştır. Ancak, Doğu Akdeniz
dâhil olmak üzere deniz enerji kaynaklarının bulunduğu birçok alanda

* Bu çalışma 119K321 numaralı TÜBİTAK-1001 Projesi kapsamında kaleme alınmıştır.
** Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Müdürü (mustafabaskara@yahoo.com,
ORCID: 0000-0003-0312-065X).
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kıyı devletlerinin deniz alanı sınırları nihai olarak belirlenememiştir. Bu
nedenle, tartışmalı deniz alanlarında özellikle hidrokarbon kaynaklarının
yoğun olduğu yerlerde devletlerin tek taraflı egemenlik iddiaları ihtilaflara
neden olmaktadır. Bu durumun önüne geçilebilmesi deniz yetki alanlarının
hukuki olarak sınırlandırılması ile mümkün olabilecektir.
Dünyada devletlerin kıyıları yan yana veya karşılıklı olması
nedeniyle deniz alanı sınırları çakışan yaklaşık 400 uyuşmazlık alanı
olduğu bilinmektedir. Bugüne kadar sınırlandırma anlaşmaları ve
mahkeme kararları ile bu uyuşmazlıkların ancak yarısı çözülebilmiştir.
Diğer bir ifadeyle, yaklaşık 200 deniz alanı sınırlandırılması uyuşmazlığı
hâlen çözüm beklemektedir. Devletler arası hukuki sorunlara cevap arayan
uluslararası hukukta bu uyuşmazlık alanlarına uygulanabilecek alternatif
bir çözüm yolu olarak müşterek işletme anlaşmaları1 (joint development
agreement) ortaya çıkmıştır. Sınırlandırma uyuşmazlığının kalıcı olarak
çözülemediği durumlarda uluslararası hukuk, devletlere kalıcı anlaşmayı
zedeleyecek tek taraflı uygulamalardan kaçınmalarını ve kalıcı anlaşmaya
zemin hazırlayacak tedbirler almalarını tavsiye etmektedir. Bu doğrultuda,
uluslararası hukuk, kıyıları yan yana ya da karşılıklı olan devletleri geçici
tedbirler almak suretiyle anlaşma yaparak uyuşmazlık alanındaki ekonomik
faaliyetlerden iş birliği içerisinde faydalanmalarını teşvik etmektedir. Bu
sayede uyuşmazlık tarafı devletler ihtilaflı alandaki ekonomik değeri olan
potansiyel kaynaklardan uluslararası mahkeme kararı ya da kalıcı bir
anlaşmayı beklemeden faydalanabilmektedir.
Doğu Akdeniz’de kıyı devletlerinin tek taraflı uygulamaları ve
uluslararası hukuka aykırı olarak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY)
yaptığı ikili anlaşmalar bölgede kalıcı bir anlaşmanın yakın dönemde mümkün
olmadığına işaret etmektedir. Uluslararası bir mahkeme kararı alınması ise
kıyı devletlerinin egemenlik hak ve yetkilerini üçüncü bir tarafa devretmek

1

“Joint Development” kavramının Türkçe kullanımı konusunda henüz bir görüş birliği oluşmamıştır.
Çalışmada bu kavram için “Müşterek İşletme” ifadesi kullanılacaktır.
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konusunda isteksiz olması, GKRY’nin bir devlet olarak tanınmaması,
Türkiye’nin 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ne
(BMDHS) taraf olmaması, yargılama süreçlerinin uzun sürmesi ve olası bir
nihai yargı kararının tüm taraf devletleri memnun edemeyeceği öngörüleri ile
mümkün görünmemektedir. Bu yüzden, Doğu Akdeniz sorununun çözümü
için uyuşmazlık tarafı devletler arasında bir müşterek işletme anlaşması
yapılması en muhtemel yöntem olarak ön plana çıkmaktadır.
Bu çalışmada, müşterek işletme anlaşmaları ve bu anlaşmaların
Doğu Akdeniz sorununa uygulanabilirliği incelenecektir. Çalışmada
öncelikle Türk doktrini için görece yeni bir kavram olan müşterek işletme
anlaşması ele alınacaktır. Bu kapsamda, müşterek işletme anlaşmasının
ortaya çıkışı ve tarihsel gelişimi, özellikleri ve benzer sözleşmelerden
farkları ve uluslararası hukuk çerçevesinde dayanağı incelenecektir.
Daha sonra, Doğu Akdeniz sorunu mevcut uyuşmazlıklar ve anlaşmalar
kapsamında ele alınacak ve iş birliği temelinde hakkaniyete bağlı bir
çözüm modeli olarak hakkaniyet temelinde inşa edilecek bir müşterek
işletme anlaşmasının Doğu Akdeniz için uygulanabilirliği tartışılacaktır.
I. MÜŞTEREK İŞLETME ANLAŞMASI
A) GENEL OLARAK
20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren uluslararası deniz hukuku
alanında iki önemli gelişme yaşanmıştır. Bunlar, kıta sahanlığı ve münhasır
ekonomik bölge (MEB) rejimlerinin ortaya çıkmasıdır. Hukuki bir kavram
olarak kıta sahanlığı, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) Başkanı Harry
S. Truman’ın 28 Eylül 1945 tarihli bildirisi ile ortaya atılmıştır2. ABD
teknolojideki gelişmeler ve artan enerji ihtiyacının karasal alanlardan
karşılanmasının yetersiz kalacağı öngörüsü ile kıta sahanlığında bulunan
deniz yatağındaki kaynakların kullanım hakkının kendisine ait olduğunu
2

Bozkurt, E.: Uluslararası Hukuk Bakımından Münhasır Ekonomik Bölge Kavramının Ortaya Çıkışı,
Uluslararası Hukuk ve Politika 2006, C. 2, S. 5, s. 51.
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Truman Bildirisi ile deklare etmiştir. Diğer devletler ise ABD uygulamasına
karşı çıkmak yerine benzer uygulamalarla kıta sahanlığı ilan etmeyi tercih
etmişlerdir. Daha sonra, 1958 tarihinde düzenlenen birinci Deniz Hukuku
Konferansında Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi imzalanmıştır3. BMDHS
ile Kıta Sahanlığı kavramı bugünkü anlamıyla tanımlanmış ve devletlerin
kıta sahanlığı üzerindeki hakları düzenlenmiştir. Devletlerin kıta sahanlığı
üzerindeki hakları herhangi bir şarta bağlı olmayan ve ilan edilmesi
gerekmeyen, ab initio (başlangıçtan beri) ve ipso facto (kendiliğinden)
bir haktır4. Münhasır Ekonomik Bölge kavramı ise 1947 yılında Şili
Devleti’nin kıta sahanlığına ek olarak deniz yatağı üzerindeki deniz
tabakasında da egemenlik tesis ettiğini ilan etmesi ile gündeme gelmiştir5.
Diğer devletler de denizde seyrüsefer serbestisini etkilememek ve bu alan
üzerinde ülkesel egemenlik kurmamak kaydıyla benzer uygulamalara
gitmişlerdir. Bu uygulamalar neticesinde MEB uygulaması uluslararası
örf ve âdet hukuku kuralına dönüşmüştür. Nihayet, MEB kavramı 1982
BMDHS’de düzenlenmiştir.
Kıta sahanlığı rejimi kıyı devletine bu alanda araştırma yapmak,
kaynak çıkarmak ve işletmek amacı ile egemen haklar verir. MEB rejimi
ise kıyı devletine deniz yatağında, altındaki tabakada ve üzerindeki sularda
canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi, muhafazası ve
yönetimi konularında münhasır haklar verir. Kıta sahanlığı ipso facto ve
ab initio bir rejim iken MEB, BMDHS’nin 75. maddesi gereği kıyı devleti
tarafından ilan edilmelidir. Kıta sahanlığı ve MEB uzantısı kara sularının
ölçülmeye başlandığı esas hattan 200 deniz miline kadar uzanabilir. Ancak,
BMDHS’nin 76. maddesine göre, kıta sahanlığının sınırını belirleyen dış
çizgi herhangi bir devletin deniz yetki alanını ihlal etmediği sürece, kıta
sahanlığı 350 deniz miline kadar genişleyebilmektedir.
3

US Presidential Proclamation 1945, S. 2667, Policy of the United States with Respect to the
Natural Resources of the Subsoil and Sea Bed of the Continental Shelf, <https://cil.nus.edu.sg/
databasecil/1945-us-presidential-proclamation-no-2667-policy-of-the-united-states-with-respect-tothe-natural-resources-of-the-subsoil-and-sea-bed-of-the-continental-shelf/> (erişim tarihi 22.11.2020).

4

Yaycı, C.: Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı, İstanbul 2019, s. 9.

5

Yaycı, Münhasır Ekonomik Bölge, s. 9.
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MEB ve kıta sahanlığı rejimlerinin yaygın bir şekilde uygulanmaya
başlanması yüzyıllar boyu açık denizlerin parçası olarak kabul edilen deniz
alanları üzerinde kıyı devletlerinin hak iddia etmesine neden olmuştur.
Dünya denizlerinin üçte birinden fazlası kıyı devletlerinin 200 deniz mili
genişliğindeki deniz alanı içinde kalmaktadır6. Deniz yetki alanlarının
genişlemesi kıyı devletlerine hidrokarbon kaynakları arama ve işletme
faaliyetleri için yeni alanlar sunmuştur. Ancak bu gelişmeler kıyıları karşı
karşıya veya yan yana olan kıyı devletleri arasında çok sayıda deniz yetki
alanı uyuşmazlığı ortaya çıkmasına neden olmuştur. Kıyı devletlerinin
deniz alanlarının sınırlandırılması hakkındaki uyuşmazlıklarının bir
kısmı iki ya da çok taraflı anlaşmalar yoluyla çözülmüş, diğer bir
kısmı ise Uluslararası Adalet Divanı (UAD) ve Uluslararası Deniz
Hukuku Mahkemesi’ne (ITLOS) taşınarak çözüm bulmuştur. Ancak,
uyuşmazlıkların birçoğu çözümsüz kalmıştır. Kıta sahanlığı ve MEB
kaynaklı deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunu ile ortaya çıkan
uyuşmazlıklar uluslararası ilişkilerde uyuşmazlık nedenlerinden biri
olmuştur. Uluslararası hukukçuların sorunun çözümü için yol arayışları
günümüzde “müşterek işletme anlaşması” (joint development agreement)
olarak tanımlanan kıyı devletlerini, iş birliği yapmak suretiyle çözüme
sevk eden alternatif çözüm yolu ile sonuçlanmıştır.

B) MÜŞTEREK İŞLETME KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ
Enerji kaynağı olarak petrol ve doğal gazın keşfi 20. yüzyılın
başlarından itibaren hayatı oldukça kolaylaştırmıştır. Petrol ve doğal gaz
ilk olarak kara alanlarından çıkarılmaktayken 20. yüzyılın ortalarındaki
teknolojik gelişmelerle birlikte, deniz alanlarından da hidrokarbon
kaynakları çıkartılması ve işlenmesi olanağı ortaya çıkmıştır. Artan enerji

6

Sanger, C.: Ordering the Oceans: The Making of the Law of the Sea, Toronto 1987, s. 64.
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ihtiyacının karşılanmasında karadan çıkarılan kaynakların yetersiz kalması
sonucu kıyı devletleri deniz alanlarında hidrokarbon kaynakları arama
ve çıkarma faaliyetlerine girişmişlerdir. Ancak kıyı devletlerinin deniz
alanlarında komşu kıyı devletlerinin iddia ettiği deniz alanı ile çakışan
bölgelerde petrol ve gaz rezervlerinin keşfedilmesi ve bu rezervlerin çoğu
zaman sınırlar arasında geçişken yapıda olması deniz yetki alanlarının
sınırlandırılmasında uyuşmazlıklara neden olmuştur. Çakışan alanlarda
birden fazla devletin egemenlik hakkı iddia etmesi ve bazı devletlerin tek
taraflı uygulamalarla fiili durum yaratma çabaları uluslararası gerilimin
artmasını tetiklemiştir.
Söz konusu sorunun çözümüne yönelik alternatif bir yol olarak
müşterek işletme şeklinde kavramsallaştırılan bir uluslararası hukuk
kuralı 1960’ların başına kadar oluşmamıştır7. Daha sonra, hidrokarbon
rezervlerinin sınırlar arasında geçişken yapısı da düşünülerek, deniz
alanlarında sınırdaş olan devletler müşterek işletme modeli ile çözüm
yoluna gitmişlerdir. 1960’ların sonunda görülen Kuzey Denizi Davalarında8
UAD farklı kıyı devletlerinin sınırlarının örtüştüğü ve uyuşmazlıkların
çıktığı alanlarda doğal kaynakların koordineli bir şekilde kullanımının
sağlanması için ortak işletme ve yargı yetkisi ile hareket edilmesini bir
seçenek olarak işaret etmiştir. 1974 yılında Japonya ile Kore arasındaki
uyuşmazlıkta müşterek işletme anlaşması imzalanmıştır9. Bu gelişmeler
neticesinde, müşterek işletme modeli gerek başarılı devlet uygulamaları
gerek doktrinde konunun tartışılarak olgunlaşması ile genel kabul gören
bir uluslararası hukuk uygulaması hâline gelmiştir. Müşterek işletme
anlaşmaları modeliyle deniz alanlarında sınır uyuşmazlıklarının çözüm
7

Gao, Z.: The Legal Concept and Aspects of Joint Development in International Law, Centre for
Petroleum and Mineral Law and Policy Ocean Yearbook Online 1998, s. 109.

8

I.C.J., 1969, 52, 53, 99, 101 (C)2.

9

Agreement between Japan and the Republic of Korea Concerning Joint Development of the Southern Part of
the Continental Shelf Adjacent to the Two Countries, 1974, <https://cil.nus.edu.sg/wp-content/uploads/formi
dable/18/1974-Japan-South-Korea-Agreement-on-the-Continental-Shelf-Joint-Development.pdf> (erişim tarihi
26.12.2019).
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yolu nihayet 1982 tarihli BMDHS’nin 74(3). maddesinde MEB ve 83(3).
maddesinde kıta sahanlığı bakımından zımnen ifade bulmuştur. BMDHS
doğrudan müşterek işletme kavramını kullanmamakla birlikte, Sözleşme
ihtilaflı kıyı devletlerine geçici bir çözüm yolu olarak anlayış ve iş birliği
ruhu içinde çözüm aramalarını önermiştir.

C) MÜŞTEREK İŞLETME KAVRAMININ TANIMI
Müşterek işletme kavramı uluslararası deniz hukuku perspektifinden
hâlen net bir şekilde tanımlanmış değildir. Doktrinde akademisyenler
ve sınırlandırma konusunda çalışan kuruluşlar belirli tanımlamalar
yapmaktadır10. Ancak literatürden müşterek işletme kavramının tanımı
konusunda bir fikir birliği olmadığı anlaşılmaktadır. Mevcut tanımların
tanımlamayı yapan yazar veya kuruluşun çalışma alanına yönelik olarak
yapıldığı görülmektedir. İngiliz Uluslararası ve Karşılaştırmalı Hukuk
Enstitüsü (British Institute of International and Comparative Law)
müşterek işletme kavramını “taraf devletlerden birinin veya her ikisinin
de uluslararası hukuk tarafından yetkilendirildiği kıta sahanlığının deniz
yatağı ve tabanının belirlenmiş bir bölgesinde açık deniz petrol ve gazının,
devletler arasında yapılan bir anlaşma ile veya ulusal düzenlemelerle
belirlenerek mutabık kalınan oranlarda ortaklaşa paylaşılmak üzere,
geliştirilmesi amacıyla iki devlet arasında yapılan bir anlaşma” olarak
tanımlamıştır11. Müşterek işletme modelini kısaca farklı ülkelerin birlikte
kalkınmasını sağlamak ve uyuşmazlıkları rafa kaldırmak suretiyle kazanç
elde etmek saikiyle devletlerin birlikte çalışmasını amaçlayan, elde edilen
kazancın ise taraflar arasında belirlenen oranlarda paylaşıldığı bir yöntem
olarak tanımlamak mümkündür.
10 Fox, H.: Joint Development of Offshore Oil and Gas: A Model Agreement for States for Joint
Development with Explanatory Commentary, British Institute of International and Comparative Law
1989, s. 18.
11 Fox, Joint Development, s. 21.
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D) MÜŞTEREK İŞLETME ANLAŞMASININ ÖZELLİKLERİ
VE BENZER SÖZLEŞMELERDEN FARKLARI
Müşterek işletme anlaşmasının tarafları egemen devletlerdir.
Anlaşma uygulama evresinde devlet dışı aktörler içerebilir ama anlaşmanın
devlet otoritesinin gücü ile yapılmış olması gerekmektedir. Devletlerin
belirli bir deniz alanında şirketlere hidrokarbon kaynağı arama ve
işletmeye yönelik vermiş oldukları lisans ve benzeri türdeki sözleşmeler
(unitization, lease) ise müşterek işletme anlaşması olarak kabul edilemez.
Keza şirketler arasında deniz tabanında kaynak arama, çıkarma veya
işletmeye yönelik yapılan herhangi bir sözleşme içeriği her ne olursa olsun
müşterek işletme anlaşması olarak kabul edilemez. Aynı şekilde bir devlet
ile şirket ya da şirketler arasında yapılan anlaşmalar da müşterek işletme
anlaşması değildir. Müşterek işletme anlaşmaları lisans ve benzeri türdeki
sözleşmeleri kapsayacak şekilde düzenlenebilir. Ancak tersi mümkün
değildir.
Müşterek işletme anlaşmaları iş birliği temelinde hakkaniyete bağlı
bir çözüm sunmak üzere yapılır ve bu doğrultuda taraf devletlere bazı
haklar ve sorumluluklar yüklenir. Müşterek işletme rejiminin doğası gereği
devletler, çoğu zaman, bir kısım egemen hak ve yetkilerini müşterek işletme
anlaşması çerçevesinde kurulacak devletler üstü bir otoriteye devrederler12.
Bu otorite devletlerden aldığı yetki ile karar verme süreçlerini bağımsız
bir şekilde müşterek işletme adına yürütür. Farklı bir uygulama modeli
olarak taraf devletler müşterek işletmenin yönetim ve yürütme sürecinde
hak sahipliklerini ellerinde tutmak suretiyle danışman statüde bir otorite
kurmayı da tercih edebilirler. Bu durumda taraf devletlerden biri, diğer
taraf devletin rızasıyla, uyuşmazlık konusu deniz alanını ve bu alandaki
çalışmaları kendi sahasıymış gibi tüm yetkilerini kullanmak suretiyle

12 Acer, Y.: A Proposal for a Joint Maritime Development Regime in the Aegean Sea, Journal of Maritime
Law and Commerce 2006, Vol. 37, No. 1, s. 51.
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işletir ve bunun karşılığında diğer taraf devlete kâr payı üzerinden ödeme
yapmak taahhüdünde bulunur. Devletlerin egemen haklarını üçüncü bir
tarafa devretmek istemedikleri durumda bu model uygun bir model olarak
kullanılabilir. Ancak sınır ihtilafı nedeniyle müşterek işletme rejimi tercih
edilen durumlarda devletler üstü bir otoritenin varlığı daha yaygın bir
model olarak görülmektedir.
Müşterek işletme anlaşmaları devletler arasında bir uluslararası
sözleşme niteliğinde yapılmaktadır. Lisans ve benzeri türdeki sözleşmeler
ise genellikle özel hukuk hükümlerine tabi sözleşmelerdir. Bu yüzden
müşterek işletme anlaşması kapsamında devletlerin yükümlülükleri bir
uluslararası sözleşme hükmü ile düzenlenirken, diğer sözleşmelerde
tarafların yükümlülüğü adi sözleşme hükümlerine tabidir.
Müşterek işletme anlaşmaları, genellikle, devletler arasında sınırları
henüz belirlenmemiş ihtilaflı alanlarda potansiyel hidrokarbon rezervlerinin
aranması ve işletilmesi amacıyla yapılmaktadır. Bu durumda, müşterek
işletme anlaşmasına konu olan alanlarda rezerv miktarı ve hatta bir rezervin
varlığı dahi kesin olarak bilinmemektedir. Müşterek işletme anlaşmaları kıta
sahanlığındaki kaynakların araştırılması ve çıkarılması amacının yanında
MEB ilanı ile sağlanan deniz sularındaki canlı ve cansız varlıklar üzerinde
haklar tanıyan şekilde de düzenlenebilir. Ancak diğer türdeki sözleşmeler,
bir devletin deniz alanında ya da farklı devletlerin sınırlarında geçişken
olarak varlığını sürdüren ve varlığı bilinen kaynakların aranmasına yönelik
olarak yapılmaktadır.
Müşterek işletme anlaşmalarında öncelikli amaç bölgesel deniz
yetki alanı uyuşmazlıklarını kaynakların ortak işletilmesi amacıyla
rafa kaldırmaktır. Diğer sözleşme türlerinde ise ticari kaygılar daha ön
plandadır. Müşterek işletme anlaşmalarında siyasi kaygılar öncelenmekte
ve devletler hak ve yetkilerinden vazgeçmeksizin ihtilaflı deniz alanındaki
kaynaklardan faydalanmaktadır.
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E) MÜŞTEREK İŞLETME ANLAŞMASI KAPSAMINDA İŞ
BİRLİĞİ YAPMA ZORUNLULUĞU
Uluslararası hukuk ilkelerinin bir gereği olarak kıyıları karşılıklı
veya yan yana olan devletler komşu devletler ile sınır uyuşmazlığı yaşadığı
alanlarda tek taraflı devlet uygulamalarından kaçınmalıdır. Müşterek
işletme anlaşması görüşmeleri taraf devletlerin karşılıklı iyi niyeti ile
hakkaniyet temelinde yürütülmelidir. Müzakereler neticesinde devletler
bir anlaşmaya varmak mecburiyetinde değillerdir. Ancak müzakerelerin
anlaşma ile neticelenmesi tarafların lehine olacaktır çünkü anlaşma
sağlanamazsa tarafların hiçbiri kaynaklardan yararlanamayacaktır13.
Uygulamada tarafların söz konusu kaynakları kullanma isteği neticesinde
müşterek işletme anlaşması sürecine başladıkları görülmektedir.
Uluslararası deniz hukuku ve teamül hukuku uygulamaları,
tartışmalı deniz alanlarındaki hidrokarbon kaynaklarının kullanımını
yasaklamaktadır. Deniz yetki alanları; anlaşma, mahkeme kararı veya
uzlaşı ile belirlenmediği sürece söz konusu alanlarda herhangi bir işlem
yapılamaz. Uyuşmazlığa taraf devletler sorunu müzakere etmek ve
iş birliği yapmak zorundadırlar. Müşterek işletme anlaşmaları deniz
alanlarının sınırlandırılması konusunda ihtilaf bulunan alanlarda karşımıza
çıkmaktadır. Taraf devletlerin söz konusu alandaki rezervlere ihtiyaç
duyması durumunda iş birliği yoluna gitmesi gerekmektedir. Bu da
müşterek işletme yoluna gidilmesi ile mümkün olacaktır.
Müşterek işletme modeli uluslararası hukukun sözleşmeler ve
yargı kararları bağlamında sevk ettiği doğrultuda devlet uygulamalarıyla
şekillenmiştir. Uluslararası hukukta müşterek işletme anlaşmasının ne
şekilde yapılması gerektiğine dair özel bir düzenleme bulunmamaktadır.
Her uyuşmazlığın kendine has özelliklerinin bulunması da bunu gerekli
kılmaktadır. Müşterek işletme anlaşması yapılmasının ilk aşaması, deniz
alanı sınırları hususunda ihtilaf bulunan devletlerin iş birliği ruhu ile
13 Acer, Proposal, s. 57.
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bir araya gelerek müşterek işletme bölgesi oluşturmalarıdır. Daha sonra
devletler, müşterek işletme şartları ile hak ve yükümlülüklerine karar
vererek bir anlaşma imzalar. Söz konusu anlaşmanın taraf devletlerin
ekonomik ve siyasi durumları ile uyuşmazlık konusuna dair tutumlarını
içermesi muhtemeldir. Bu yüzden, müşterek işletme anlaşması, deniz
alanı sınırlandırması uyuşmazlığının kaynağına, uyuşmazlık bölgesinden
çıkarılabilecek kaynakların özelliklerine, anlaşma taraflarının karşılıklı
siyasi tutumlarına ve uygulamada ekonomik anlamda elde edilecek
kazanca göre farklı türlerde yapılabilir14.
II.

MÜŞTEREK İŞLETME ANLAŞMALARININ ULUSLARARASI
HUKUKTA YERİ

Müşterek işletme anlaşmaları 20. yüzyılın ikinci yarısında
kullanılmaya başlamıştır. Günümüzde doğal kaynaklar bakımından zengin
ama sınırlandırma uyuşmazlıklarına konu olan deniz alanlarında kendine
özgü özellikleri olan bu anlaşma modeli yoğun olarak kullanılmaktadır.
Müşterek işletme kavramı uluslararası hukukta öncelikle iki taraflı deniz
alanı sınırlandırma anlaşmalarında ortaya çıkmıştır. 1958 yılında Bahreyn
ve Suudi Arabistan iki devletin sınırları arasında geçişken yapıdaki doğal
kaynakların aranması, çıkarılması ve işletilmesi maksadıyla müşterek
işletme rejimi kurmuşlardır15. 1965 yılında İngiltere ile Norveç arasında
imzalanan sınırlandırma anlaşmasında, iki devletin deniz sınırlarında
geçişken yapıda rezervler tespit edilmesi durumunda bu rezervlerin
birlikte işletileceği ve elde edilen gelirin paylaştırılacağı hususunda
anlaşmaya varılmıştır16. Bu anlaşma sonrasında yapılan sınırlandırma
14 Anghelache, A.: History of Unitization-based Cooperation in the Development of Offshore Crossborder Deposits, Energy Policy Group 2015, s. 7.
15 Miyoshi, M.: The Joint Development of Offshore Oil and Gas in Relation to Maritime Boundary
Delimitation, Maritime Briefing 1999, Vol. 2, No. 5, s. 27.
16 Agreement between the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
and the Government of the Kingdom of Norway Relating to the Delimitation of the Continental Shelf
between the Two Countries, 1965, United Nations Treaty Series, C. 551, s. 214.
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anlaşmalarının birçoğunda, sınırlar arasında geçişken yapıda kaynakların
tespiti durumunda bu rezervleri taraf devletlerin müştereken işleteceğine
dair bir hüküm anlaşmalara derç edilmiştir17.
Uluslararası içtihat hukuku müşterek işletme rejimine önemli bir
kaynaklık etmektedir. UAD, 1969 tarihli Kuzey Denizi Davalarında,
deniz sınırları ile doğal kaynak rezervlerinin örtüştüğü alanlarda ortak
yargı yetkisi ve işletme hakkının devletler için bir seçenek olduğunu
ifade etmiştir18. UAD’nin bu kararından sonra birçok devlet deniz alanı
sınırlandırma sorununu müşterek işletme anlaşması imzalamak suretiyle
çözmüştür19. Keza, 1982 tarihli Tunus - Libya davasında UAD taraflara
müşterek işletme anlaşması yapmalarını önermiştir20. Daha sonra taraflar
Gabes Körfezi için müşterek işletme anlaşması yaparak uyuşmazlığı
dostane bir şekilde çözmüşlerdir21.
Uluslararası hukukun genel ilkeleri müşterek işletme anlaşmalarının
hukuksal dayanağı ve uygulanma sürecindeki temel prensipleri hususunda
kaynak teşkil etmektedir. Uluslararası hukukun hakkaniyet, iş birliği ve
iyi komşuluk ilkeleri müşterek işletme anlaşmaları ile yakından ilgilidir22.
Bu ilkeler devletlere diğer devletlerin meşru haklarına ve menfaatlerine
zarar verebilecek faaliyetlerden kaçınma yükümlülüğünü yükler23. Ayrıca,
sınır uyuşmazlıkları konusunda UAD’de görülen davalar müşterek işletme
rejimi ile ilgili bazı ilkeler ortaya koymuştur. Bu ilkeler günümüzde
uluslararası teamül hukuku kuralı olarak uygulanmaktadır. ITLOS üyesi
Profesör Dr. Zhiguo Gao bu uluslararası teamül hukuku ilkelerini aşağıdaki
şekilde sıralamıştır:

17 Gao, The Legal Concept, s. 113.
18 I.C.J., 1969, 52, 53, U 99, 1O1(C)(2).
19 Acer, Proposal, s. 53.
20 I.C.J., 1982, Judgment of Tunisia v. Libyan Arab Jamahiriya.
21 Gao, The Legal Concept, s. 116.
22 Gao, The Legal Concept, s. 115.
23 Birleşmiş Milletler Kuruluş Yasası (UN Charter), 11. Bölüm, 74. Madde.
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-

“Sınırlandırma konusunda uyuşmazlık bulunan alanlarda devletlerin
tek taraflı uygulamalarda bulunması yasaktır,

-

Bu alanda bulunan kaynakların işletilmesi ve paylaştırılması usulü
tüm taraf devletlerin katılımı ile kararlaştırılmalıdır,

-

Tüm taraflar uyuşmazlık konusu alan üzerinde geçici bir anlaşmaya
varmak amacıyla iyi niyetle müzakere etmelidir” 24.

Birleşmiş Milletler (BM) bazı kararlarında devletlerin sınırlandırma
uyuşmazlıklarında iş birliğine gitmelerini tavsiye etmiştir. Şöyle ki, 1974
tarihli BM Devletlerin Ekonomik Haklar ve Görevleri Şartı “iki veya
daha fazla ülke tarafından paylaşılan doğal kaynakların kullanılmasında,
her bir Devletin, diğer devletlerin meşru menfaatine zarar vermeden bu
kaynakların optimum kullanımını sağlamak için bir bilgi sistemi ve ön istişare
temelinde iş birliği yapması gerektiğini” belirtmektedir25. Bu bağlamda
kıyı devletleri, diğer devletlerin haklarını ve yargı yetkilerini ihlal etmeden
ihtilaflı alanlardaki doğal kaynakları iş birliği anlayışı ile kullanmaya davet
edilmektedir. Benzer şekilde Birleşmiş Milletler 13 Aralık 1973 tarihli ve
3129 sayılı kararında, iki ya da daha fazla devletin paylaştığı doğal kaynak
alanlarında çevrenin korunması konusunda paydaş devletlerin iş birliğine
gitmesini tavsiye etmiştir26.
Müşterek işletme uluslararası sözleşme ile ortaya çıkan bir kavram
değildir. Müşterek işletme anlaşmaları uluslararası hukukta bir ihtiyaç
sonucu öncelikle devlet uygulamaları ile ortaya çıkmış, ardından mahkeme
kararları ve içtihat hukuku ile tavsiye edilmiş, daha sonra uluslararası
hukukun genel ilkeleri çerçevesinde uluslararası teamül hukuku kuralları
24 Gao, The Legal Concept, s. 117.
25 Resolution adopted by the General Assembly, Charter of Economic Rights and Duties of States, New
York 1974, No: 3281, Chapter 2, Art. 3.
26 Resolution adopted by the General Assembly, Co-operation in the field of the Environment concerning
Natural Resources Shared by Two or More States, New York 1973, No: 3129.
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ile sınırları çizilmiş ve son olarak da uluslararası sözleşmelerde belirtilen
bir kavram halini almıştır. Belirtildiği üzere kıta sahanlığı ve MEB
kavramlarının uluslararası hukuka girmesi ve devletlerin deniz yetki
alanlarını genişletme çabaları neticesinde deniz alanlarında uyuşmazlık
sorunları artmıştır. Özellikle kıyıları karşılıklı ya da yan yana olan devletler
sınırlandırma sorunları nedeniyle ve deniz sınırları belirlenmiş olan kıyı
devletlerinin sınır alanında bulunan doğal kaynakların geçişken bir özelliğe
sahip olması nedeniyle, devletler söz konusu alanlardan ekonomik fayda
elde etmek ve egemenlik çatışmalarından kaçınmak amacıyla bu alanlarda
bulunan doğal kaynakları müştereken işletme yoluna gitmişlerdir.
BMDHS’de müşterek işletme yöntemi doğrudan ifade edilmemiş
ancak müşterek işletme gibi alternatif çözüm yöntemleri taraf devletlere
tavsiye edilmiştir. BMDHS ile müşterek işletme yönteminde uygulanan
mevcut kuralların ve devlet uygulamalarının bir özeti niteliğinde hükümler
tesis edilmiştir. BMDHS’nin 74. ve 83. maddeleri sahilleri bitişik veya
karşı karşıya bulunan devletler arasında sırasıyla münhasır ekonomik
bölgenin ve kıta sahanlığının sınırlandırılmasını düzenlemektedir. Buna
göre; kıyı devletleri münhasır ekonomik bölgenin veya kıta sahanlığının
sınırlandırılmasında hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla
uluslararası hukuka uygun bir anlaşma yaparlar. Kıyı devletleri bu minvalde
bir anlaşmaya varamadıkları durumda söz konusu anlaşma tesis edilene
kadar anlayış ve iş birliği ruhu içerisinde, pratik çözüm getiren geçici
düzenlemelere girişmek ve bu geçiş süresi içerisinde nihai anlaşmanın
akdini tehlikeye düşürmemek veya engellememek için ellerinden gelen
gayreti göstermekle yükümlüdür. Ayrıca, BMDHS’nin 123. maddesinde
de kapalı ve yarı kapalı denizlerde kıyı devletlerinin kendilerine ait
olan hakların kullanılmasında ve yükümlülüklerin yerine getirilmesinde
aralarında iş birliğinde bulunmaları gerekmektedir. Sözleşme’nin
121. maddesinde kapalı ve yarı kapalı denizden ne anlaşılması gerektiği
“iki veya daha çok devlet tarafından çevrili ve diğer bir denize veya
okyanusa dar bir geçitle bağlı bulunan veyahut da bütünüyle veya büyük
bir bölümü ile iki veya daha çok devletin kara sularından ve münhasır
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ekonomik bölgelerinden oluşan bir körfez, bir deniz havzası veya bir deniz
anlaşılır” şeklinde açıklanmıştır. Buna göre Doğu Akdeniz’in yarı kapalı
bir deniz olduğunda şüphe yoktur. Bu yüzden Doğu Akdeniz’de tüm kıyı
devletlerinin haklarını kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken
iş birliğinde bulunmaları gerekmektedir. Aksi hâlde uluslararası hukuka
aykırı bir hak kullanımında bulunmuş olurlar.
BMDHS’nin 300. maddesi tüm taraf devletlere Sözleşme
kapsamında edindikleri hakları ve üstlendikleri yükümlülükleri iyi
niyetle yerine getirmeleri ve Sözleşme ile tanınan hakları, yetkileri ve
serbestileri kullanırken hakkın kötüye kullanımı oluşturacak faaliyet
ve eylemlerden kaçınmaları yükümlülüğü yükler. Bu bağlamda, taraf
devletler Sözleşme’nin tavsiye ettiği doğrultuda 74(3) ve 83(3). maddeler
kapsamında bir müşterek işletme anlaşması yapmaları durumunda iyi
niyetle hareket etmeli ve bu haklarını kullanırlarken diğer devletlerin hak
ve yetkilerine saygı göstermelidirler.

III. MÜŞTEREK İŞLETME MODELİ DOĞU AKDENİZ
SORUNUNA HAKKANİYET TEMELİNDE BİR ÇÖZÜM
SUNABİLİR Mİ?
Petrol ve gaz rezervlerinin keşfinden sonra Doğu Akdeniz deniz
yetki alanı sınırlandırma sorunlarının yoğunlaştığı bir bölge hâline
gelmiştir. GKRY’nin uluslararası hukuka aykırı kararları ile Mısır, Lübnan
ve İsrail’le uluslararası hukuk ve mahkeme kararları ile belirlenen deniz
alanlarının sınırlandırılmasına dair temel ilkelerle örtüşmeyen anlaşmalar
imzalaması, Yunanistan’ın kabul edilemez taleplerine hukuki dayanak
arama çabaları ve Türkiye’nin meşru hak ve menfaatlerini korumak
amacıyla tüm bu hukuksuzluklara diplomatik, siyasi ve askerî faaliyetleri
ile karşı koyması neticesinde, kıyı devletleri bölgenin ekonomik
menfaatlerinden faydalanmak yerine nihayetsiz sınırlandırma tartışmaları
ile meşgul olmaktadır.
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Doğu Akdeniz sorununun çözümüne yönelik öngörülere bakıldığında
dört farklı yöntem ön plana çıkmaktadır. Bunlardan birincisi, üçüncü taraf
çözümlerine gidilmesi yani uyuşmazlıkların UAD, ITLOS veya tahkimde
görülerek çözüme kavuşturulmasıdır. Ancak devletler yargılama sonucunda
ortaya çıkacak sonuç ile kayıtsız şartsız bağlı kalmak istememektedir. Bu
nedenle, kıyı devletleri deniz alanlarındaki egemenlik hak ve yetkilerinin bir
mahkeme ya da tahkim tarafından belirlenmesine taraftar değildirler. Ayrıca,
Türkiye’nin BMDHS’ye taraf olmaması ve Yunanistan’ın Sözleşme’nin
sınır uyuşmazlığı konularında yargılamaya gidilmesine ilişkin maddelerine
çekince koyması nedeniyle de bu yol mümkün görülmemektedir.
Sorunun çözümüne yönelik ikinci yol ise, kıyı devletlerinin ikili
deniz yetki alanı sınırlandırma anlaşmaları imzalaması ile uyuşmazlığın
çözümüdür. Ancak, hâli hazırda görülmektedir ki bu yol ile tüm kıyı
devletlerinin uzlaşısını sağlamak mümkün olmayacaktır. Bu yüzden de
yapılan ikili anlaşmalar uluslararası hukukta geçerli olmayacaktır. Üçüncü
bir yol ise, bölge ülkelerinin deniz yetki alanlarının çakıştığı alanlarda
anlaşmamak konusunda anlaşmaları olabilir. Şöyle ki, kıyı devletleri
uyuşmazlık bulunmayan deniz alanlarında egemen hak ve yetkilerini
kullanmakta serbest olurlar ama örtüşen alanlarda hiçbir faaliyette
bulunmazlar. Ancak, bu durumda uyuşmazlık alanlarının geniş olduğu
Doğu Akdeniz’de oldukça zengin rezervlere sahip alanların kullanılmaması
kıyı devletleri ve dünya geneli için ciddi bir ekonomik kayıp olacaktır.
Doğu Akdeniz sorununun çözümüne yönelik dördüncü ve son yöntem ise
uyuşmazlık alanlarının müşterek işletme modeli ile işletilmesi ve ekonomik
kazancın yapılacak anlaşma çerçevesinde taraflar arasında paylaşılmasıdır.
Müşterek işletme modeli ile Doğu Akdeniz sorununun çözümü
uluslararası hukuka en uygun olabilecek yöntem olarak öne çıkmaktadır.
BMDHS’nin 74(3) ve 83(3) ile 123. maddeleri bu tür uyuşmazlıkların
çözümü için tüm tarafların bir araya gelmesini ve iş birliği içerisinde çözümü
önermektedir. Bu amaçla Türkiye, sorunun çözümü için Yunanistan’a iş
birliği teklifinde bulunmuştur. Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ise
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24 Eylül 2011 tarihinde BM Genel Sekreterine GKRY’nin adanın tamamını
temsil ediyor gibi davranmak suretiyle Doğu Akdeniz’de yaptığı faaliyetleri
durdurması ya da tarafların iş birliği ile doğal kaynakları müştereken
işletmelerini teklif etmiştir27. Doğu Akdeniz’de kıyı devletlerinin kalıcı bir
anlaşmaya varmaları yakın gelecekte oldukça zor görünmektedir. Ancak,
müşterek işletme modeli ile kaynakların ekonomik değere dönüştürülmesi
tüm kıyı devletlerinin lehine olacaktır. Uluslararası mahkeme kararları
Doğu Akdeniz’deki uyuşmazlığa benzer davalarda taraflara kaynakların
ortak işletilmesi yönünde önerilerde bulunmaktadır. Bu doğrultuda, Doğu
Akdeniz’de kıyı devletlerinin sınır ihtilafları nedeniyle çatışmak suretiyle
zaman kaybetmek yerine, asgari müştereklerde bir araya gelerek bölgenin
zengin doğal kaynaklarından faydalanmak maksadıyla müşterek işletme
anlaşması yapmaları yerinde olacaktır.
Uygulamada Türkiye Yunanistan ile KKTC ise GKRY ile sınır
ihtilaflarının kesiştiği bölgelerde müşterek işletme anlaşması yapabilirler.
Sınırları çizilmemiş bir alanda gelirlerin dağılımı hususunda bir ihtilaf
doğması muhtemeldir. Ancak bu konudaki dağılım için de bir çözüm
bulunabilir. Örneğin elde edilen gelirin yüzde 40’ının taraflar aralarında eşit
olarak paylaşılması, geri kalan yüzde 60’lık kısmının ise gelirin paylaşımı
oranlarının nihai olarak belirlendiğinde ya da ihtilaf çözüldüğünde
belirlenen oranlar üzerinden paylaşılması önerisinde bulunulabilir28.
Esasen Türkiye müşterek işletme anlaşması ile sonuçlanabilecek bir
iş birliği önerisini Yunanistan’a, KKTC de GKRY’ye önceki yıllarda
sunmuştur. Bölgedeki zengin gaz ve petrol rezervleri düşünülerek, siyasi
anlaşmazlıkları bir kenara koymak suretiyle bölge ülkelerinin iyi niyet
ve hakkaniyet prensipleri çerçevesinde müşterek işletme anlaşmaları
imzalaması sorunun çözümü için en uygun yol olarak görülmektedir.

27 Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı Açıklaması, Press Release Regarding the Second International
Tender for Off-Shore Hydrocarbon Exploration Called by the Greek Cypriot Administration (GCA),
15.02.2012, No: 43.
28 Çam, Ö. T.: Deniz Hukuku Uzmanı Karan’a Göre “Libya Anlaşması Türk Diplomasisinin İkinci Büyük
Zaferi”, 08.02.2020.
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Müşterek işletme modeli birçok uyuşmazlıkta devletlerin sorunu
dostane yollarla çözümüne vesile olmuştur. BMDHS’nin 74(3) ve 83(3).
maddelerinde kıyı devletleri arasında yapılacak anlaşma için kullanılan
geçici düzenlemeler terimi ile kastedilen açık bir yöntem belirtilmemişse
de müşterek işletme modelinin şu ana kadar en yaygın olarak kullanılan
geçici düzenleme biçimi olduğu söylenebilir. Sözleşme geçici bir çözüm
yöntemi olarak önermiş olsa da uygulamada müşterek işletme modelinin
kalıcı çözüme dönüştüğü örnekler de vardır. Doğu Akdeniz’de müşterek
işletme yolu ile geçici bir düzenlemeye gidilmesi durumunda, bu geçici
düzenlemenin ileride kalıcı bir çözüme vesile olması da mümkün olabilir.  
Doğu Akdeniz’deki kaynakların işletilmesi konusunda zaman
faktörünün de göz önünde bulundurulması önem arz etmektedir. Zira
enerjide dışa bağımlı bölge ülkeleri için bugün Doğu Akdeniz’deki zengin
doğal kaynaklar hayati öneme sahiptir. Ancak ilerleyen süreçte bölgedeki
söz konusu fosil yakıtların değerini yitirme riski bulunmaktadır. Şöyle
ki bir dönem kömür madeni sanayileşmede dünyaya yön veren enerji
kaynağı iken bugün arz yoğunluğuna karşın sağlık ve emisyon gibi haklı
nedenlerle kullanımı tercih edilmemektedir. Benzer bir durum hızla gelişen
teknoloji ve yenilenebilir enerji kaynaklarından üretilen enerji maliyetinin
düşmesi gibi nedenlerle fosil yakıtlardan elde edilen enerji sağlık ve
maliyet nedenleri ile tercih edilebilir olmaktan çıkabilir. Bu nedenle bölge
ülkelerinin sınır uyuşmazlıklarını bir kenara bırakıp müşterek işletme
anlaşmalarına yoğunlaşmalarının yerinde olacağı değerlendirilmektedir.
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SONUÇ
Kıyı devletlerinin deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda
uyuşmazlık yaşadığı durumlarda müşterek işletme anlaşması yapmak
suretiyle kaynaklardan yararlanmaları uyuşmazlıkların çözümü ve
kaynaklardan ekonomik anlamda faydalanılması bakımından en etkili
çözüm metodu olarak uluslararası hukuk tarafından önerilmektedir.
Müşterek işletme metodu Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarının
çakıştığı ihtilaflı deniz alanlarındaki hidrokarbon rezervlerinin çıkartılması
ve işletilmesi için en uygun çözüm yolu olarak görülmektedir. Keza bu
yöntem ile hakkaniyete uygun bir müşterek işletme anlaşması yapılarak
ihtilaflı deniz alanları lisanslandırılıp arama şirketlerine tahsis edilebilir ya
da taraf devletler bu lisans alanlarında kendileri faaliyet yürütebilirler. Kıyı
devletleri bu minvalde bir anlaşma ile egemenlik haklarından vazgeçmeden
iş birliği temelinde soruna geçici bir çözüm bulabilirler. Geçici çözümün
işlerlik kazanması ve tarafların da bu durumdan memnun kalması hâlinde
bu model kalıcı bir anlaşmaya dönüştürülebilir.
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1982 TARİHLİ BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU
SÖZLEŞMESİ’NE KARŞI TÜRKİYE’NİN TUTUMU*
Dr. Nasıh Sarp ERGÜVEN**

GİRİŞ
Türkiye, denizcilik tarihinde kendine özgü, özel bir konuma sahiptir.
Adı geçen alanda günümüzde ilişki içerisinde olduğu devletlerin çoğuna
göre, denizcilik ile daha geç dönemlerde tanışmıştır. Malazgirt Savaşı ile
1071 yılında Anadolu topraklarına giren Türklerin, denizcilik faaliyetlerine
başlamaları, ilerleyen yıllarda Anadolu’nun kıyı şeritlerini fethetmeleri ile
mümkün olmuştur. Denizcilik tarihi açısından nispeten geç sayılabilecek
bu sürecin ardından Türkler, denizcilikte olağanüstü bir hızla ilerlemiş ve
bu ilerlemeyi Osmanlı İmparatorluğu’nun ardından, Türkiye Cumhuriyeti
de artırarak sürdürmüştür.
24 Temmuz 1923’te imzalanan Lozan Barış Andlaşması’nın deniz
hukukuna yönelik hükümleri aracılığıyla başlayan Türkiye’nin deniz
hukuku ile ilişkisi, günümüze kadar çoğalarak devam etmiştir1. Bu süreçte,

*

Bu çalışma 119K321 numaralı TÜBİTAK-1001 Projesi kapsamında kaleme alınmıştır.

** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Hukuk Anabilim Dalı Araştırma Görevlisi, Ankara
Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Uzman Araştırmacı (erguven@law.ankara.edu.tr,
ORCID: 0000-0003-4610-2515)
1

Lozan Barış Andlaşması ve Eklerinin Türkçe çevirisi için bkz. Meray, S. L.: Lozan Barış Konferansı,
Tutanaklar, Belgeler, Takım II, C. 2, Ankara 1973.

177

DOĞU AKDENİZ SEMPOZYUMU
DOĞU AKDENİZ SORUNLARINA HUKUKİ VE SİYASİ YAKLAŞIM İLE
TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİNİN ÇÖZÜMDEKİ MUHTEMEL ROLÜ

Fransa’ya karşı Uluslararası Sürekli Adalet Divanı (USAD) önünde
1927 yılında S.S Lotus Davası’nda kazanılan uluslararası hukuk zaferi,
Türkiye’nin günümüzdeki deniz hukuku ile olan yakın münasebetinin
altını o yıllardan çizmektedir2. Yine bu doğrultuda, Türkiye’nin bahsi
geçen husus açısından bir diğer dönüm noktası, imzalandığı tarih olan 20
Temmuz 1936’dan itibaren etkin bir şekilde uygulanan, İstanbul Boğazı,
Marmara Denizi ve Çanakkale Boğazı’ndan Türk Boğazları’na ait geçiş
rejimini düzenleyen, Montrö Boğazlar Sözleşmesi’dir3. Boğazların
üzerindeki kontrolün, Türkiye Cumhuriyeti yerine, Uluslararası
Komisyona bırakıldığı Lozan Barış Andlaşması’nın eklerinden,
Boğazların Tabi Olacağı Usule Dair Mukavelename’yi ortadan kaldırarak
Türkiye’nin, Türk Boğazları üzerindeki mutlak egemenliğini tesis eden
Montrö Boğazlar Sözleşmesi, Türkiye Cumhuriyeti tarihinin en önemli
diplomasi zaferi olarak değerlendirilmektedir4.  
I.

DENİZ HUKUKUNUN KODİFİKASYON SÜRECİ VE
TÜRKİYE

II. Dünya Savaşı’nın ardından Birleşmiş Milletlerin kurulması
ile beraber deniz hukuku alanında başlatılan kodifikasyon çalışmaları
kapsamında 24 Şubat 1958 ve 27 Nisan 1958 tarihleri arasında Cenevre’de
2

2 Ağustos 1926’da İstanbul'a doğru yol alan Fransız posta vapuru Lotus ile Türk kömür gemisi
Bozkurt arasında Midilli’nin 5-6 deniz mili ötesinde açık denizdeki bir çatma nedeniyle Bozkurt’un
mürettebatından sekiz kişi hayatını kaybetmiştir. Olayı takiben, Lotus’un nöbetçi kaptanı Mösyö
Demons İstanbul'da tutuklanmıştır. Fransa tarafından yapılan yetkisizlik itirazları üzerine Türkiye’nin,
uyuşmazlığın USAD tarafından karara bağlanmasına karşı çıkmadığı yönündeki açıklamasının ardından,
uyuşmazlık USAD önüne gelmiştir. USAD kararında, konuyla ilgili Türkiye’nin yargı yetkisinin
mevcudiyetini belirlemiştir. The Case of the S.S “LOTUS” (France v. Republic of Turkey), Judgment of
7 September 1927, Series A, No. 10, s. 10-11, 25, 32, <https://www.icj-cij.org/public/files/permanentcourt-of-international-justice/serie_A/A_10/30_Lotus_Arret. pdf> (erişim tarihi 28.01.2021).

3

9 Kasım 1936 tarihinde yürürlüğe giren Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nin resmî metni için bkz. Düstur,
T. III, C. 17, s. 665; Sözleşme metni için ayrıca bkz. Gündüz, A.: Milletlerarası Hukuk, Konu Anlatımı,
Temel Belgeler, Örnek Kararlar, İstanbul 2013, s. 326-336.

4

Karan, H.: Türk Boğazlarının Hukuki Statüsü, 80. Yılında Montreux Türk Boğazları Sözleşmesi
Sempozyumu, 9-10 Kasım 2016, İstanbul 2017, s. 72; Boğazların Tabi Olacağı Usule Dair
Mukavelename’nin metni için bkz. Gündüz, s. 320-326.
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gerçekleşen I. Deniz Hukuku Konferansı’nda; Kara suları ve Bitişik
Bölge Sözleşmesi, Açık Deniz Sözleşmesi, Kıta Sahanlığı Sözleşmesi
ile Balıkçılık ve Açık Denizin Canlı Kaynaklarının Korunması Hakkında
Sözleşme ve Uyuşmazlıkların Zorunlu Çözümüne İlişkin İhtiyari Protokol
kabul edilmiştir5. Türkiye, Konferansa bir heyet ile katılmış ve müzakere
sürecinde aktif bir biçimde yer almıştır.
Müzakereler esnasında Türk Heyeti tarafından beyan edilen
hususlardan temel niteliktekilerine değinmek gerekirse, açık denizde
yaşanan çarpışmalar ve buna ilişkin ceza yargılaması yetkisi bunların
başında gelmektedir. Açık Deniz Sözleşmesi’nin 11. maddesi hükmünde,
açık denizdeki çarpışmalar ile ilgili kaptanın veya gemi hizmetindeki
herhangi bir şahsın cezai sorumluluğunun, bayrak devletinin veya
bu kişilerin vatandaşı oldukları devletin yargısal mercilerinin dışında
gündeme gelmesi yasaklanmıştır. Konuyla ilgili görüşmelerde Türk
Heyeti, bahsi geçen düzenlemenin USAD önünde karara bağlanan S.S
Lotus Davası’ndaki değerlendirmelere aykırı olduğunu, adı geçen Kararda
belirtilen hususlardan farklı bir hüküm gündeme gelecekse, bunun
konuyla ilgili yetkili bir uluslararası mahkeme kurulmasının olabileceğini
belirtmiştir6. Türk Heyetinin, yukarıda önemine değinilen S.S Lotus
Kararına yaptığı atıf ve buna aksi muhtemel bir düzenlemeye Türkiye’nin
alternatif yaklaşımını ifade etmesi ehemmiyet taşımaktadır.
Türk Heyetinin üzerinde durulması gerekli beyanlarından bir
diğeri, ilk kez Kıta Sahanlığı Sözleşmesi ile kodifiye edilen kıta sahanlığı
kavramının tanımına ilişkindir. Adı geçen Sözleşmenin 1. maddesi

5

Sözleşmelerin ve protokolün resmî metinleri için sırasıyla bkz. UNTS, Vol. 516, No. 7477, 1964, s. 205-225;
UNTS, Vol. 450, No. 6465, 1963, s. 82-103; UNTS, Vol. 499, No. 7302, 1964, s. 311-312; UNTS, Vol. 559,
No. 8164, 1966, s. 285-301; UNTS, Vol. 450, No. 6466, 1963, s. 169-173; Sözleşme metinleri için ayrıca
bkz. Gündüz, s. 198-220.

6

UN Conference of the Law of the Sea, Vol. 4, Second Committee, (High Seas: General Regime, A/
CONF.13/40, s. 21 <https://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los/docs/english/vol_4.pdf>
(erişim tarihi 28.01.2021).
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hükmünde kesinleşen, kara suları dışında 200 metre derinliğe kadar olan
su altı alanlarının deniz yatağını ve toprak altını veya o derinliğin ötesinde,
üstteki suların derinliğinin zikredilen alanların doğal kaynaklarını işletmeye
imkân tanıdığı yere kadar uzanan yer tanımı, Türk Heyeti tarafından muğlak
olarak değerlendirilmiştir. Özellikle doğal kaynaklarını işletmeye imkân
tanıdığı yere kadar uzanan yer ibaresinin, konuyla ilgili uyuşmazlıkların
çıkmasını engellemekten ziyade, uyuşmazlıkların gündeme gelmesine
neden olabilecek nitelikte bulunduğu değerlendirilmesi yapılmıştır7. Her
ne kadar kabul görmese de söz konusu değerlendirmenin isabetliliği, 1982
Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde (BMDHS) konuyla
ilgili yapılan değişiklik ile sonradan ortaya çıkmıştır.
I. Deniz Hukuku Konferansı kapsamında Türkiye’nin tutumu ile ilgili
son olarak ele alınması gerekli husus, kara sularının genişliğine ilişkindir.
Konuyla ilgili söz konusu konferansta herhangi bir sonuca ulaşılamamış
olsa da, Türkiye’nin ilgili konuda günümüzdeki konumuna ışık tutması
açısından, bahsi geçen beyanlar önem taşımaktadır. Buna göre, Türk
Heyeti tarafından öncelikle Montrö Boğazlar Sözleşmesi hükümlerini
göz ardı eden bir düzenlemenin yapılmasının mümkün olmadığının altı
çizilmiştir. Devamında ise 3 deniz mili kara suları genişliğinin Türkiye
tarafından kabul gördüğü, ancak Türkiye’nin özel konumu gereği, daha
geniş kara suları ile süren komşu devletlere yönelik, mütekabiliyet ilkesi
gereği aynı haklara sahip olduğu beyan edilmiştir8.
Türkiye, I. Deniz Hukuku Konferansı sonunda kabul edilen
Sözleşmelere taraf olmamıştır. Devam eden süreçte, deniz hukuku ile yakın
ilgisini devam ettiren Türkiye, Lozan Barış Andlaşması, Montrö Boğazlar

7

UN Conference of the Law of the Sea, Vol. 6, Fourth Committee (Continental Shelf), A/CONF.13/C.4/
SR.6-10, s. 12 <https://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los/docs/english/vol_6/sr_6_10.pdf>
(erişim tarihi 28.01.2021).

8

UN Conference of the Law of the Sea, Vol. 3, First Committee (Territorial Sea and Contiguous Zone),
A/CONF.13/C.1/SR.11-15, s. 41, <https://legal.un.org/diplomaticconferences/1958_los/docs/english/
vol_3/sr _11_15.pdf> (erişim tarihi 28.01.2021).
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Sözleşmesi ve ulusal menfaatlerine aykırı olmayan deniz hukukuyla ilgili iç
hukuk düzenlemeleri yapmıştır. Bunun en temel örneği, Türk kara sularının
genişliğini 6 deniz mili olarak belirleyen, ancak kara sularının daha
geniş olan devletlere karşı mütekabiliyet esasına göre belirlenebileceğini
düzenleyen 476 sayılı Kara suları Kanunu’dur9.
O zamana kadarki en önemli kodifikasyonun gerçekleştirildiği I.
Deniz Hukuku Konferansı’nın ardından henüz çözümlenemeyen kara
sularının genişliği konusunu görüşmek üzere yine Cenevre’de 1960
yılında toplanan II. Deniz Hukuku Konferansı’ndan ise herhangi bir sonuç
alınamamıştır. Türkiye bahsi geçen Konferansa da katılım göstermiştir10.
Sonlandırılamayan sorunların ele alınması, hükümlerin güncelleştirilmesi
ve bir takım yeni kuralların kabulü amacıyla 3 Aralık 1973 tarihinde
New York’ta başlayan III. Deniz Hukuku Konferansı kapsamında, on bir
dönem devam eden müzakerelerin ardından 10 Aralık 1982’de imzalanan
BMDHS, 16 Kasım 1994’te yürürlüğe girmiştir. 130 devletin olumlu oy
verdiği Sözleşmeye, Türkiye, ABD, İsrail ve Venezuela ret oyu vermiş, 17
devlet çekimser kalmıştır11.
Müzakere sürecinde Türk Heyeti yalnızca beyanlarda bulunmamış,
birçok konuda taslak sunuşu gerçekleştirmiştir. Bunlar arasından
konumuz açısından elzem olan, kara sularının genişliği, kara sularının
sınırlandırılması, kıta sahanlığının sınırlandırılması ve adaların hukuki
rejimi ile ilgili olanları üzerinde durmak gerekmektedir.
9

Dalar, M.: Türkiye’nin Uluslararası Deniz Hukuku Sözleşmelerine Yönelik Tutumu, Doğu Akdeniz ve
Türkiye’nin Hakları, İstanbul 2020, s. 415; RG, 25.05.1964, S. 11711.

10 Türkiye’nin ilgili Konferanstaki beyanları için bkz. Second United Nations Conference on the Law of
the Sea (Geneva, 17 March - 26 April 1960) <https://legal.un.org/diplomaticconferences/1960_los/>
(erişim tarihi 28.01.2021).
11 Ayrıntılı bilgi için bkz. Özman, A.: Deniz Hukuku I, Kaynaklar, Kişiler, Nesneler, Ulusal Deniz
Alanları, Ankara 2006, s. 13-55; Pazarcı, H.: Uluslararası Hukuk Dersleri, 2. Kitap, Ankara 2005, s.
281-293; Churchill, R. R./Lowe, A. V.: The Law of the Sea, Manchester 2010, s. 1-25; Brown, E. D.:
The International Law of the Sea, Volume I, Introductory Manual, Aldershot 1994, s. 5-17; Tanaka,
Y.: The International Law of the Sea, Cambridge 2015, s. 20-29; Rothwell, D. R./Stephens, T.: The
International Law of the Sea, Oxford-Portland, 2010, s. 1-24.
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Kara sularının genişliği hususu, deniz hukukuna yönelik kodifikasyon
sürecinin en temel konularından birisi niteliğindedir. III. Deniz Hukuku
Konferansı sonucunda BMDHS’nin 3. maddesi hükmünde, her devlete
12 deniz milini geçmeyecek bir mesafede kara suları tespit etme yetkisi
verilmiş; söz konusu düzenlemede ilgili yetkiye yönelik herhangi bir
sınırlandırma öngörülmemiştir. BMDHS’nin 300. maddesindeki taraf
devletlerin yükümlülüklerini iyi niyetle yerine getirmeleri ve hak, yetki
ve serbestilerinin hakkın kötüye kullanılması oluşturmayacak şekilde
kullanmalarına ilişkin genel hüküm ile yetinilmiştir. Türk Heyeti konuyla
ilgili sunduğu taslakta, devletlere tanınan kara sularının genişliğini tespit
etme yetkisinin, komşu kıyı devletlerinin hak ve menfaatlerini ihlal
etmeyecek şekilde kullanılması ölçütü ile sınırlandırılmasını ileri sürmüştür.
Bunun yanında, söz konusu yetkinin diğer bir devletin kara sularının, açık
deniz ile olan bağlantısının kesmeyecek şekilde uygulanmasının mümkün
olduğu belirtilmiştir. Yarı kapalı denizlerde ise kara sularının genişliğinin
tespitinin, hakça ilkeler doğrultusunda bölge devletleri ile anlaşmak
suretiyle gündeme gelmesinin altı çizilmiştir12.
Türkiye’nin konuyla ilgili taslağında belirtilen, devletlerin kara
sularının genişliğini tespit etme yetkisine ilişkin sınırlandırmalara,
BMDHS’nin 3. maddesi hükmünde yer verilmemiştir. Türk Hukuku
açısından 2674 sayılı Karasuları Kanununun 1(2). maddesi hükmü
doğrultusunda, Türk kara sularının genişliği 6 deniz mili olarak
belirlenmiştir13. Takip eden fıkrada, Bakanlar Kurulu’na, belirli denizler
için, o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları göz önünde
bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıyla, 6 deniz milinin
üstünde kara suları genişliği tespit etme yetkisi verilmiştir. Bakanlar
Kurulu bahsi geçen yetkisini, 29.05.1982 tarihli ve 8/4742 sayılı Kararı

12 Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Document:-A/CONF.62/C.2/L.90, Turkey:
draft article on the territorial sea: breadth of the territorial sea, global or regional criteria, open seas and
oceans, semi-enclosed seas and enclosed seas, <https://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_los/
docs/english/vol_ 5/a_conf62_ c2_l90.pdf> (erişim tarihi 28.01.2021).
13 RG, 29.05.1982, S. 17708.
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ile kullanarak, 2674 sayılı Kara Suları Kanununun yürürlüğe girmesinden
önce kara sularının genişliği hususunda Karadeniz ve Akdeniz’de mevcut
olan durumun sürdürülmesini kararlaştırmıştır14.
Günümüzde, herhangi bir mevzuatta belirtilmemesine rağmen,
Türkiye’nin kara sularının genişliğinin Karadeniz’de ve Akdeniz’de 12 deniz
mili, Ege Denizi’nde 6 deniz mili olduğu kabul edilmektedir. Buradan da
anlaşılacağı üzere Türkiye, 12 deniz mili kara suları mesafesine tamamen
karşı değildir. Türkiye, Ege’nin sahip olduğu adalar ile kıyı devletlerinin
coğrafi özellikleri nedeniyle özel bir durum oluşturduğunu, devletlerin
karasularını iki taraflı anlaşmayla hakkaniyet çerçevesinde belirlemeleri
gerektiğini savunmaktadır. Ege’de kara suları genişliği 6 deniz mili olarak
uygulandığında, Türkiye’ye ait kara suları alanı 14.322 km2 (%7,5),
Yunanistan’a ait kara suları alanı 79.007 km2 (%41,5), açık deniz niteliğindeki
deniz alanı ise 96.793 km2 olmaktadır (%51). BMDHS’nin düzenlediği
şekilde Ege’de kara suları 12 deniz mili olarak uygulanırsa Yunan karasuları
116.607 km2 (%61,3), Türk kara suları 18.209 km2 (%9,6) ve açık deniz alanı
55.306 km2 (%29,1) olarak ortaya çıkacaktır15. Bu durumda, Yunanistan’ın
egemenliğine tabi alanlarda çok büyük, Türkiye’nin egemenliğine tabi
alanlarda çok az bir artış olacak, buna karşılık, uluslararası alanlarda ise
oldukça önemli bir azalma ortaya çıkacaktır. Böylelikle, Ege Denizi’nin
kuzey bölümü tam bir kapalı deniz konumuna dönüşecek ve dolayısıyla,
Akdeniz’den Karadeniz’e ve tersi için geçişlerde gemilerin Yunan kara
sularından geçme zorunluluğunda kalmaları, zararsız geçiş ilkesinin varlığına
rağmen, karasularında kıyı devletine tanınan yetkiler göz önüne alındığında,
ilgili durumun neden olabileceği olumsuzluklar gündeme gelecektir.
Türk Heyetinin kara sularının sınırlandırılması ile ilgili sunduğu
taslakta, kıyıları karşılıklı veya bitişik olan devletlerin kara sularının hakça
ilkeler çerçevesinde anlaşmayla belirlenmesi esas alınmıştır. Müzakereler
süresince sınırlandırmayla ilgili kıyıların konfigürasyonları, ada, adacık

14 RG, 29.05.1982, S. 17708 (Mükerrer).
15 Özman, s. 341, 343.
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ve kayalıklar gibi özel koşulların dikkate alınması, hakkaniyete uygun bir
anlaşmaya varılması için gerekli olarak değerlendirilmiştir. Görüşmeler
sırasında çıkabilecek uyuşmazlıklarda ise BM Andlaşması’nın 33. maddesi
hükmünün öngördüğü uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yollarının kullanılması
önerilmiştir16. Konuyla ilgili BMDHS’nin 15. maddesi hükmü, taraflar
arasında aksine bir anlaşma yoksa, tarihsel haklar ile özel durumlar farklı
bir yöntem gerektirmiyorsa, taraflara arasında orta hattın esas alınmasına
ilişkin düzenlemesi, Türkiye’nin önerisinden tamamen farklılaşmamakta,
bazı yönleriyle benzerlik taşımaktadır. Sözleşmede düzenlenen eşit uzaklık
kuralına, her ne kadar tarihsel haklar ve özel durumlar bakımından istisnalar
getirilse de, bu istisnaların açık bir şekilde açıklanmaması, bunların her
somut durumda farklı şekilde ele alınması riskini beraberinde getirmektedir.
Türkiye bu nedenle, ilgili hükme karşı çıkmıştır.
Kıta sahanlığının sınırlandırılması hususunda Türk Heyeti, kara
sularının sınırlandırılması ile ilgili sunduğu taslak ile aynı doğrultuda
bir taslak ileri sürmüştür. Buna göre, kıyıları karşılıklı veya bitişik olan
devletlerin kıta sahanlıklarının anlaşmayla belirlenmesi esas alınmış, hakça
ilkelere yine göndermede bulunulmuştur. Görüşmeler esnasında, ilgili
kıyıların konfigürasyonları, ada, adacık ve kayalıklar gibi özel koşulların
yanı sıra, deniz yatağının jeomorfolojik ve jeolojik özelliklerinin de dikkate
alınmasının gerekliliği ifade edilmiştir. Muhtemel uyuşmazlıklarda ise,
kara sularının sınırlandırılmasında olduğu gibi, BM Andlaşması’nın 33.
maddesi hükmünün öngördüğü uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yollarının
kullanılması önerilmiştir17.

16 Third United Nations Conference on the Law of the Sea, UN Doc. A/CONF.62/C.2/L.9, Turkey: draft
article on the delimitation of the territorial sea; various aspects involved <https://legal.un.org/diplomatic
conferences/1973_los/dtSearch_vol3/Search_Forms/dtSearch.html> (erişim tarihi 28.01.2021); BM
Andlaşması md. 33: “Uzaması, milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını tehdit edebilecek
mahiyette bir uyuşmazlıkta taraf olanlar, bu uyuşmazlığın çözülmesini her şeyden önce görüşme,
soruşturma, ara bulma, uzlaşma, tahkim ve yargı yollarıyla veya bölge teşkil veya anlaşmalarına
başvurarak veyahut kendi seçecekleri başka barış yollarıyla aramalıdırlar.”, RG, 24.08.1945, S. 6092.
17 Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Document A/CONF.62/C.2/L.23, Turkey:
draft article on delimitation between States; various aspects involved, <https://legal.un.org/
diplomaticconferences/1973_los/docs/english/vol_3/a_conf62_c2_l23.pdf> (erişim tarihi 28.01.2021).
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Türk Heyetinin her iki taslakta da hakça ilkelere ilişkin yaklaşımı
dikkate değer niteliktedir. Deniz alanı sınırlandırmasında pozitif
hukukun bir öğesi olarak uygulanan hakça ilkeler, tüm ilgili/özel koşullar
ışığında olaya özgü şartları ve coğrafi yapıyı göz önünde bulunduran
bir niteliğe sahiptir. Coğrafyayı yeniden şekillendirmemek, kapatmama
(non-encroachment) ve kesmeme (principle of non-cut off) ilkeleri bu
doğrultuda uluslararası yargı organları tarafından adaların deniz alanı
sınırlandırmasına etkileri açısından en sık başvurulan hakça ilkelerdir.
Bahsi geçen ilkelerin, her bir somut olayda farklı bir görünüme bürünme
ihtimali ise Türk Heyetinin taslaklarında BM Andlaşması’nın 33. maddesi
hükmünde düzenlenen uyuşmazlıkların barışçıl çözüm yollarına yapılan
göndermelerin nedenini meydana getirmektedir. Yukarıda adı geçen
ilkeler, her ne kadar Türkiye’nin tezlerini destekler nitelikte olsalar da,
farklı uyuşmazlıklarda birbirinden değişik sonuçlara sebebiyet verme
olasılıkları, Türk Heyetinin uyuşmazlıkların yargısal yollarla çözümüne
mesafeli duruşunu açıklamaktadır.
Türk Heyeti, adaların hukuki rejimine ilişkin dikkate değer bir
taslak ortaya koymuştur. Birçok hususu barındıran bahsi geçen taslak ile
ilgili, adalara deniz yetki alanı tahsis edilmesine yönelik tespitler konumuz
açısından özellikle önem taşımaktadır. Buna göre, bir başka devletin
deniz yetki alanında bulunan adaların, bağlı oldukları devletin onda biri
kadar yüzölçümü ve nüfusa sahip olmamaları durumunda, deniz yetki
alanı bulundurmaları mümkün değildir18. Konuyla ilgili uyuşmazlıklar
açısından ele alındığında günümüzdeki mevcut belirsizlikleri ortadan
kaldıracak nitelikteki söz konusu belirleme, BMDHS’nin konuya yönelik
121. maddesi hükmüne yansımamıştır. Söz konusu hükme göre, doğal
olarak meydana gelme ve sürekli su üzerinde bulunma unsurlarını taşıyan
sularla çevrili kara parçaları, BMDHS kapsamında ada niteliğini taşımakta

18 Third United Nations Conference on the Law of the Sea, Document A/CONF.62/C.2/L.55 Turkey: draft
articles on the regime of islands <https://legal.un.org/diplomaticconferences/1973_los/docs/english/
vol_3/a_conf62_c 2_l55.pdf> (erişim tarihi 28.01.2021).
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ve kara sularına, bitişik bölgeye, kıta sahanlığına ve münhasır ekonomik
bölgeye sahip olmaktadır19. Bu düzenlemenin istisnasını, insanın
barınmasına imkân vermeyen veya kendine ait ekonomik hayatı olmayan
kayalıkların kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesinin bulunmaması
meydana getirmektedir20. BMDHS’nin ilgili hükmünde, Türk Heyetinin
taslağında olduğu gibi, belirli kriterlere yer verilmemesi, aynı zamanda
düzenlemede kullanılan terimlerin tanımlarının BMDHS bünyesinde
yer almaması, adaların hukuki rejiminin uluslararası alanda çok sayıda
uyuşmazlığın yaşanmasına sebebiyet vermesine neden olmuştur21.

II. BMDHS ve TÜRKİYE
Yukarıda açıklanan hususlar ile ilgili tespitleri BMDHS hükümlerine
yansımayan Türkiye, Konferans sonucunda ortaya çıkan BMDHS’ye,
ABD, İsrail ve Venezuela ile birlikte ret oyu vermiştir. Türkiye’nin söz
konusu tutumunun temel nedeni, BMDHS’nin 309. maddesi hükmünde
Sözleşmeye çekince ileri sürülmesinin yasaklanmış olmasıdır. Özellikle,
kara sularının genişliği, kara sularının sınırlandırılması, kıta sahanlığının
sınırlandırılması ve adaların hukuki rejimi düzenlemelerinin, çekince ileri
sürmek suretiyle, kendisi açısından hukuki sonuç doğurmasını engelleme
imkânı bulunmayan Türkiye, bu nedenle BMDHS’ye günümüze kadar
taraf olmamıştır.
Her ne kadar uluslararası hukukta sözleşmeler kendisine taraf
olan devletleri bağlayan metinler de olsa, Uluslararası Adalet Divanı
Statüsü’nün 38. maddesi hükmünde uluslararası hukukun kaynakları
arasında sayılan uluslararası örf ve âdet hukuku kuralları doğrultusunda
19 BMDHS m. 121(2).
20 BMDHS m. 121(3).
21 Ayrıntılı bilgi için bkz. Ergüven, N. S.: Adaların Deniz Alanı Sınırlandırmasına Etkisi ve Doğu
Akdeniz, Doğu Akdeniz ve Türkiye’nin Hakları, İstanbul 2020, s. 349-369.
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Sözleşme hükümlerinin bu statüyü kazanmaları durumunda tüm devletler
açısından bağlayıcı duruma gelmeleri mümkündür. Çok sayıda devlet
tarafından, hukukun gereği olduğu için uygulanan bir kural, bu özellikleri
doğrultusunda uluslararası örf ve âdet hukuku niteliği kazanabilmektedir.
Söz konusu kuralın bu niteliğine karşı çıkan bir devletin ise ilgili kural
ile bağlı olması mümkün değildir. Bahsi geçen kuruma, “ısrarlı itiraz” adı
verilmektedir.
İlk kez Uluslararası Adalet Divanı önünde İngiltere ve Norveç
arasında görülen 1951 Balıkçılık Davası’nda gündeme gelen kavram,
günümüzde genel kabul görmektedir22. Bu durumdaki bir devletin ısrarlı
itirazcı konumu için, basit ve tek bir ret ifadesinden ziyade, itirazın
kuralın oluşum sürecinden itibaren ileri sürülmesi ve ısrarlı olunması
gerekmektedir. Devlet, söz konusu teamülle bağlanmama niyetini zaman
içerisinde tavrındaki ısrarcılıkla, somut eylem ve beyanlarla ispatlamak
durumundadır. Türkiye, tüm bu şartları sağlamakta ve özellikle uygulamada,
140’ı aşkın devletin 12 deniz mili kara suları ilan etmesine rağmen, ilgili
kuralla bağlı bulunmamaktadır23.

22 Fisheries Case (United Kingdom v. Norway), Judgment of December 18th, 1951 <https://www.icj-cij.
org/public/files/case-related/5/005-19511218-JUD-01-00-EN.pdf> (erişim tarihi 28.01.2021).
23 Uluslararası örf ve âdet hukuku kuralları ve hukuki niteliği ile ilgili olarak ayrıntılı açıklama için
bkz. Öktem, E.: Uluslararası Teamül Hukuku, İstanbul 2013; Israrlı itiraz kurumu hakkında ayrıntılı
açıklama için bkz. Green, J. A.: The Persistent Objector Rule in International Law, Oxford 2016.
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SONUÇ
Tarihsel süreçte denizcilik alanında nispeten geç bir dönemde
faaliyet göstermeye başlayan Türkler, yukarıda da açıklandığı üzere, bu
alanda önemli bir gelişim göstermiştir. Türkiye Cumhuriyeti ile birlikte,
USAD önünde 1927 yılında S.S Lotus Davası’nda kazanılan uluslararası
hukuk zaferi ve Montrö Boğazlar Sözleşmesi’nde olduğu gibi, deniz
hukuku alanında da etkinliğin artırıldığı görülmektedir. Bu durum, deniz
hukukunun kodifikasyon sürecinde, ilgili konferanslara etkin katılım
sağlanması ile devam etmiştir. BMDHS’ye özellikle kara sularının
genişliği, kara sularının sınırlandırılması, kıta sahanlığının sınırlandırılması
ve adaların hukuki rejimi düzenlemelerine yönelik itirazları nedeniyle
taraf olmayan Türkiye, ilgili hükümlerin zaman içerisinde uluslararası
örf ve âdet hukuku niteliği kazanarak kendisi açısından bağlayıcı nitelik
kazanma ihtimalini de göz önünde bulundurmuştur. Millî menfaatlerine
aykırı olarak değerlendirdiği hükümlere yönelik ısrarlı itirazlarını, kuralın
oluşum sürecinden itibaren, ısrarlı bir şekilde her durumda ileri süren
Türkiye, bu şekilde ilgili düzenlemelerin kendisi açısından hukuki sonuç
doğurmasının önüne geçmiştir.
Türkiye’nin bahsi geçen tutumu, onu deniz hukukunu dışında bir
konuma getirmemektedir. Aksine Türkiye, deniz ticareti, denizlerde
ulaşım, ulaşım araçları, denizlerde can güvenliğini sağlanması, canlı
kaynakların korunması ve geliştirilmesine yönelik gerek çok taraflı gerek
iki taraflı birçok anlaşmaya taraf olmuş ve bunlara ilişkin yükümlülüklerini
yerine getirmiştir. Bunun yanında, BMDHS’nin ve deniz hukukuna yönelik
uluslararası örf ve âdet kurallarının kendisi için aykırı görmediklerine
uymakta ve bunları uygulamaktadır. Aynı zamanda, 2674 sayılı Kara suları
Kanunu gibi konuyla ilgili iç hukuk düzenlemelerini yapmakta, Yabancı
Silahlı Kuvvetlere Bağlı Gemilerin Türk İç Sularına ve Limanlarına Gelişleri
ve Bu Sulardaki Hareket ve Faaliyetlerine İlişkin Yönetmelik’teki savaş
gemisi tanımında olduğu gibi, BMDHS’de uygun gördüğü düzenlemeleri
mevzuatına aktarmaktadır.
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Sonuç olarak Türkiye’nin, BMDHS’ye karşı tutumunun, deniz
hukuku ve dolayısıyla denizcilikte etkisiz bir konuma getirdiği yönünde
bir değerlendirme yerinde değildir. Türkiye, deniz hukukunun etkin bir
süjesi niteliği göstermesinin yanında, yukarıda da açıklandığı üzere, deniz
hukuku açısından kendine özgü bir yere sahiptir.
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GİRİŞ
Deniz yetki alanları, devletlerin üzerlerinde egemenlik dâhil sair
hakları ve yetkileri kullandıkları deniz alanlarıdır. Deniz yetki alanları;
iç sular, kara suları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölgeyi ifade etmektedir. Devletlerin iç sular ve kara sularındaki
egemenlikleri, uluslararası hukuktan gelen bazı sınırlandırmalar hariç
tamdır. Buna karşılık, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölgede sınırlıdır. Bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik
bölgede sınırlı egemenlik yetkilerinin dışında bazı haklar ve yetkiler de
kullanılabilir1.

*

Bu çalışma 119K321 numaralı TÜBİTAK-1001 Projesi kapsamında kaleme alınmıştır.

** Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Deniz Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi, Ankara Üniversitesi
Deniz Hukuku Ulusal Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi (idemir@ankara.edu.tr, ORCID: 00000002-5065-8850).
1

Demir, İ.: Türk Deniz Yetki Alanlarının Belirlenmesinin Hukuki Dayanakları ve İç Hukuk Üzerine
Bazı Düşünceler, Adalet Dergisi 2020, S. 65, s. 27.
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Kıyı devletleri, denizlerden azami ölçüde yararlanmak isterler. Deniz
yoluyla taşıma, diğer taşıma türlerine göre daha ekonomik ve kolaydır.
Diğer yandan, denizlerdeki canlı ve cansız doğal kaynakların işletilmesi
sayesinde devletler refah seviyelerini yükseltmektedirler. Son yıllarda
Akdeniz’in artan stratejik önemiyle birlikte geniş hidrokarbon ve doğal
gaz kaynaklarının keşfi sebebiyle kıyı devletleri, deniz yetki alanlarının
paylaşılmasında sert bir mücadeleye girişmişlerdir. Doğu Akdeniz’de deniz
yetki alanlarının paylaşımı sorunu giderek karmaşık bir hâl almaktadır.
Bu mücadelenin ilerleyen dönemde daha da sertleşeceği ve derinleşeceği
anlaşılmaktadır.
Deniz yetki alanlarının ne şekilde sınırlandırılacağı ve bu alanlarda
kullanılabilecek hak ve yetkilerin kapsamı uluslararası hukuka uygun
olarak belirlenir. Bu hususta en önemli uluslararası belge, 10 Aralık 1982
tarihinde kabul edilen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’dir
(BMDHS)2. Türkiye, BMDHS’nin nihai senedini ne imzalamış, ne de
Sözleşme’yi onaylamıştır. Türkiye, Taraf Devlet sıfatına sahip olmamakla
birlikte, BMDHS’nin deniz yetki alanlarına ilişkin hükümleri dikkate
alınmadan Türk deniz yetki alanlarının ne şekilde belirleneceği ve bunun
hukuki dayanaklarını açıklamak mümkün değildir3. Zira, BMDHS,
denizciliğin anayasası sayılabilecek son derece önemli bir uluslararası
belgedir. BMDHS, deniz alanlarının ve kaynaklarının kullanımını bütün
yönleriyle ele alan ilk metindir4. Sözleşme’de tanımlanan iç sular, kara
suları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi
kavramların içerikleri, genel olarak Türk hukuku bakımından da kabul
2

BMDHS diplomatik konferansına katılan devletlerden 130’u olumlu oy verirken, 4 devlet ret oyu
vermiştir. 17 devlet ise çekimser kalmıştır. Türkiye, ABD, İsrail ve Venezuela, ret oyu kullanmışlardır.
16.11.1994 tarihinde yürürlüğe giren BMDHS’ne 168 devlet taraf olmuştur. Bkz. <https://treaties.
un.org/Pages/showDetails.aspx?objid=0800000280043ad5&clang=_en> (erişim tarihi 21.01.2021).

3

Toluner, S.: Milletlerarası Hukuk Dersleri, B. 4, İstanbul 1996, s. 62.

4

Özman, A.: Deniz Hukuku, C. I, Ankara 2006, s. 44, 45.
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edilebilirdir. Bu kavramlar, esasen birer örf ve âdet hukuku kuralı olarak
doğmuşlar ve BMDHS ile yazılı hâle getirilmişlerdir. Sözleşme’ye 168
devlet taraf olmuştur.
Doğu Akdeniz’de5 Yunanistan ile birlikte Güney Kıbrıs Rum
Yönetimi (GKRY), uzun bir zamandan beri deniz yetki alanlarını Türkiye
aleyhinde genişletme çabası içindedir. Türkiye’nin Meis Adası hariç
Yunanistan ile herhangi bir sınırlandırma anlaşması bulunmamaktadır.
GKRY’nin uluslararası hukuka aykırı bir şekilde 17 Şubat 2003 tarihinde
Mısır, 17 Ocak 2007 tarihinde Lübnan6 ve 17 Aralık 2010 tarihinde İsrail
ile yapmış olduğu münhasır ekonomik bölge sınırlarının belirlenmesine
ilişkin anlaşmalarından7 sonra Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC) ile New York’ta 21 Eylül 2011 tarihinde “Türkiye Cumhuriyeti
ile KKTC Arasında Akdeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Hakkında
Anlaşma” imzalamıştır8. Bu anlaşma, Meis Adası hariç, Türkiye’nin
Akdeniz’de yapmış olduğu ilk deniz sınırlarının belirlenmesine ilişkin
anlaşmadır. Bu anlaşma, GKRY’nin tek taraflı ve uluslararası hukuka
aykırı olarak ilan ettiği Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi ve buradaki
faaliyetlerin tanınmadığını tescil etmesi bakımından önem taşımaktadır9.
5

Doğu Akdeniz; İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan,
Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Libya ve Tunus kıyıları ile çevrili bir deniz alanıdır.
Bkz. Yıldız, D.: Akdeniz’in Doğusu (Tarihi Geçmişi, Stratejik Önemi ve Su Sorunu Açısından),
İstanbul 2008, s. 4.

6

Bu anlaşma, Lübnan Parlamentosu’nca onaylanmamış ise de sonradan Lübnan, 17.08.2010 tarihinde
kabul ettiği bir kanun ile kendi münhasır ekonomik bölgesini ilan etmiştir. Suriye de 19.11.2003 tarihli
bir kanun ile 200 millik münhasır ekonomik bölge ilan etmiştir.

7

Doğu Akdeniz’de Yunanistan tezleri hakkında bkz. Ünal, M.: Doğu Akdeniz’de Münhasır Ekonomik
Bölge ve Kıta Sahanlığına İlişkin Yunanistan’ın Tezleri, Selçuk 2. Uluslararası Sosyal Bilimler
Kongresi, Ubak Uluslararası Bilimler Akademisi, Konya, 7 Haziran 2020, s. 11 vd.

8

29.06.2012 tarihli ve 6344 sayılı uygun bulma kanunu, 12.07.2012 tarihli ve 28351 sayılı Resmî
Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Daha sonra 20.09.2012 tarihli ve 2012/3764 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararı ekinde anlaşma metni, 10.10.2012 tarihli ve 28437 sayılı Resmî Gazete’de
yayımlanmıştır.

9

Doğru, S.: Doğu Akdeniz’de Hidrokarbon Kaynakları ve Uluslararası Hukuka Göre Bölgedeki Kıta
Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge Alanlarının Sınırlandırılması, Türkiye Barolar Birliği Dergisi
2015, S. 119, s. 518.
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Türkiye, daha sonra Libya ile 27 Kasım 2019 tarihinde karşılıklı olarak
kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgelerinin belirlenmesi hususunda
anlaşma imzalamışlardır10. Anlaşma, Türkiye için hukuken ve siyaseten oldukça
önemli bir kazanım ve başarıdır. Anlaşmayla Türkiye’nin hukuki pozisyonu
bir hayli güçlenmiştir. Türkiye, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nden (KKTC)
sonra ilk defa bir kıyı devleti ile sınırlandırma anlaşması yapmıştır. Ayrıca,
söz konusu anlaşma, Türkiye’nin imzalanan mevcut anlaşmalara sadece hukuk
temelinde itiraz eden bir devlet olmakla yetinmeyip hukuki zemin oluşturan
bir devlet konumuna geldiğini göstermektedir11.
Akdeniz’de devletlerin karşılıklı veya bitişik kıyılara sahip olması
dolayısıyla deniz yetki alanlarının belirlenmesinde uluslararası hukuka
uygun olarak ilgili kıyı devletlerinin düzenlenecek bir konferansta bir araya
gelerek düzenlenecek bir konferansta deniz yetki alanlarını belirlemeleri
en ideal çözümdür. Türkiye’nin çabaları da bu yöndedir.
Doğu Akdeniz deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorununun
çözümünde kuşkusuz yasama organı olarak Türkiye Büyük Millet
Meclisinin (TBMM) önemli bir rolü vardır. T.C. Anayasası’nın 87.
maddesine göre TBMM; kanun koymak, değiştirmek ve kaldırmak; savaş
ilanına karar vermek ve milletlerarası andlaşmaların onaylanmasını uygun
bulmak görev ve yetkilerine sahiptir.
Doğu Akdeniz sorununun çözümünde savaş ilanına karar vermek bir
kenara bırakıldığında kanun koyma ve milletlerarası andlaşmaları onaylama
yetki ve görevleri öne çıkmaktadır. Arzu edilmemekle birlikte, savaş da
10 05.12.2019 tarihli ve 7195 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat
Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat
Muhtırasının Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun, 07.12.2019 tarihli ve 30971 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca, 06.12.2019 tarihli ve 1815 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı
ekinde Türkiye Cumhuriyeti ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti arasında Akdeniz’deki kıta
sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları ilan edilmiştir. Cumhurbaşkanı Kararı, 07.12.2019
tarihli ve 30971 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ayrıca, anlaşma, Libya Ulusal Mutabakat
Başkanlık Konseyi’nde 06.12.2019 tarihinde onaylanmış ve Libya iç hukukunda yürürlüğe girmiştir.
11 Acer, Y.: Doğu Akdeniz’de Deniz Yetki Alanları ve Türkiye – Libya Mutabakatı, Seta I Analiz, Aralık
2019, S. 301, s. 15.
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uyuşmazlıkların çözüm yöntemlerinden birisidir. Şartlar gerektirdiğinde
TBMM, Doğu Akdeniz’de de tıpkı Ege Denizi uyuşmazlığında olduğu
gibi bazı olumsuz gelişmeleri, savaş sebebi (casus belli) sayabilir.   
Türkiye’nin deniz mevzuatı bir hayli geniş ve zengindir. Deniz
mevzuatı, genel olarak uluslararası deniz hukukuyla uyumludur. Türkiye,
denize ilişkin çok sayıda uluslararası sözleşmeye taraf olmuştur. Son
yıllarda denize ilişkin birçok uluslararası sözleşme onaylanmış ve yürürlüğe
girmiştir. Ayrıca, yürürlükte bulunan çok sayıda kanun, yönetmelik ve
daha alt seviyede düzenleyici işlem mevcuttur.
Bir alternatif olarak uyuşmazlıkların çözümünde Türkiye ile diğer
devletler arasında bir uluslararası mahkemeye veya tahkime gidilmesine
ilişkin anlaşmalar yapılabilir. Bu tür bir anlaşmanın da kural olarak
TBMM’ce onaylanması gerekir.   
Milletlerarası sözleşmelerin dışında yürürlükte birçok kanun,
yönetmelik ve daha alt seviyede düzenleyici işlem mevcuttur. Bununla
birlikte, bu kadar geniş bir mevzuat içinde ülkemizin iki önemli kanuni
düzenleme eksikliği bulunmaktadır. İlki, Türk hukukunda denizciliğin
esaslarını düzenleyen bir çerçeve kanunun kabul edilmemiş olmasıdır.
İkincisi ise 2674 sayılı Karasuları Kanunu hariç olmak üzere, diğer deniz
yetki alanlarının belirlenmesini, bu alanlarda kullanılacak hak ve yetkileri
düzenleyen bir kanunun mevcut olmayışıdır.

I. DENİZ YETKİ ALANLARINA İLİŞKİN KANUNA DUYULAN
İHTİYAÇ
Karasuları Kanunu, kara sularının belirlenmesine ilişkin usul ve
esasları ayrıntılı olarak düzenlemektedir. Bu Kanun’un haricinde deniz yetki
alanlarında kullanılacak hak ve yetkileri, sadece kendi uygulama kapsamı
içinde düzenleyen münferit bazı kanun hükümleri mevcut ise de bunlar
hem yetersizdir, hem de birbirleriyle uyumlu değildir. Esasen bunların bir
kısmı, kurum veya kuruluşların kuruluş ve görevleriyle ilgilidir.
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Türkiye, 15 Mayıs 1964 tarihli ve 476 sayılı Mülga Karasuları
Kanunu ve yürürlükteki 2674 sayılı Karasuları Kanunu hükümleri
çerçevesinde Karadeniz ve Akdeniz’de 12 mil, Ege Denizi’nde 6 mil
olarak kara sularını belirlemiştir. Karadeniz’de kıta sahanlığı ve 200 deniz
mili münhasır ekonomik bölge ilan edilmiştir. Ayrıca, yukarıda belirtildiği
üzere, KKTC ile kıta sahanlığı anlaşması yapılmış, Akdeniz’de Libya ile
yapılan anlaşmayla da deniz yetki sınırları belirlenmiştir.  
Kara sularını da içine alacak şekilde kıta sahanlığı, bitişik bölge ve
münhasır ekonomik bölge gibi diğer deniz alanlarındaki hak ve yetkileri
düzenleyen müstakil bir kanuna acilen ihtiyaç bulunmaktadır. Bitişik bölge,
kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge gibi uluslararası deniz hukukunun
iyi bilinen kavramlarının iç hukukumuzda düzenlenmemiş olması önemli
bir eksikliktir. Bu kavramların iç hukukumuza uygun bir şekilde dâhil
edilmesi gerekmektedir. Millî hukuk hükümleriyle uluslararası deniz hukuku
hükümleri arasında paralellik sağlanması büyük öneme sahiptir.  
Deniz yetki alanlarına ilişkin mutlaka müstakil bir kanun kabul
edilmelidir. Bu hususta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi yeterli olamaz.
Zira, öncelikle belirtilmelidir ki, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi,
Cumhurbaşkanı’nın yürütme yetkisine ilişkindir. Ayrıca, ihdas edilecek
yaptırımlar ile düzenlenecek hususların etkinliği ve gücü bakımından
Kanun, daha uygun ve güçlü bir hukuki enstrümandır.
T.C. Dışişleri Bakanlığı koordinasyonunda yaklaşık iki yıl
süren bir çalışma sonunda “Türk Deniz Egemenlik ve Deniz Yetki
Alanları Kanun Taslağı” hazırlanmış ise de bu çalışma, TBMM’ye sevk
edilememiştir. Kanun Taslağı, hemen hemen bütün kamu kuruluşlarının
katılımıyla oluşturulmasına ve belirli bir olgunluğa eriştirilmesine rağmen
kanunlaşamamıştır.
Egemen yetkilerimizin bulunduğu iç sular ve kara suları ile diğer
hak ve yetkilerimizin kullanılacağı bitişik bölge, kıta sahanlığı ve
münhasır ekonomik bölge kavramlarının uluslararası deniz hukukundaki
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düzenlemelere paralel şekilde müstakil bir kanunla iç hukukumuza
aktarılmasının gerekçeleri aşağıdaki gibi özetlenebilir:
(1) İç sular, kara suları, bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır
ekonomik bölge kavramları, BMDHS’de ayrıntılı olarak
düzenlenmiştir. Başlangıçta bir örf ve âdet kuralı olarak ortaya
çıkan bu kavramlar, BMDHS ile nihai olarak yazılı kurallara
dönüştürülmüştür.
(2) Türkiye’nin denizlerde başta egemenlik hakkı olmak üzere
sair haklara ve yetkilere sahip olması, bu hakları ve yetkileri
hukuka uygun şekilde kullanabilmesi, meseleye ilişkin yeterli
ve güçlü hukuki enstrümanlarla mümkün olabilir. Deniz yetki
alanları ile bu alanlarda kullanılacak egemen yetkileri açıkça
tanımlayan ve bu yetkilerin kullanılmasına ilişkin esasları
düzenleyen müstakil bir kanun, bu enstrümanların başında yer
almaktadır.
(3) Uluslararası hukuk çerçevesinde kara suları dâhil diğer deniz
alanlarında Türkiye’nin egemen yetkileriyle birlikte sahip
olacağı diğer hak ve yetkilerin açık ve sistematik bir şekilde
belirlenmesi gerekir. Türkiye’nin BMDHS’ye taraf olmaması,
bu ihtiyacı açık bir şekilde ortaya koymaktadır.
(4) Türkiye, BMDHS’ye taraf olmadığından söz konusu kavramların
içeriklerinin ortaya konulması bakımından BMDHS’ne değil,
fakat örf ve âdet hukukuna başvurmak zorunda kalmaktadır.
Oysa, BMDHS’de düzenlendiği şekilde belirtilen kavramların
müstakil bir kanunla düzenlenmesi, böyle bir zorunluluğu
ortadan kaldırmaktadır. Yazılı olmayan bir kurala dayanmaktansa
bir kanun hükmüne dayanmak her zaman daha avantajlıdır.
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(5) Türkiye, BMDHS’ye karşı gerek diplomatik konferansta,
gerekse sonrasında sürekli itiraz eden (persistent objector)
bir pozisyonda olmakla, bu Sözleşme hükümlerinin kendisi
hakkında örf ve âdet hukuku kuralı olarak uygulanmasına
engel olmaya çalışmaktadır. Ancak, BMDHS’nin çoğu
hükümlerinin de bir örf ve âdet hukuku kuralına dayandığı
açıktır. Diğer yandan BMDHS’ye bugün itibarıyla 168 devlet
taraf olmuştur. Bu Sözleşme, tüm dünyada denizciliğin
anayasası olarak görülmektedir.
(6) Türk deniz egemenlik ve yetki alanlarının uluslararası deniz
hukukundaki kavramlara paralel şekilde düzenlenmesi,
Dünya’da bir hayli geniş kabul gören BMDHS’ye taraf
olmayan ülkemiz için doğurabileceği olumsuzlukları önemli
ölçüde azaltabilir, böylece ulusal hukukumuz ile uluslararası
deniz hukuku arasında belirli ölçüde bir uyum sağlanmış olur.
(7) Türk deniz egemenlik ve yetki alanlarını müstakil bir şekilde
düzenleyen bir kanunun genel olarak BMDHS hükümlerine
paralel olması, ülkemizin denizlerdeki hak ve menfaatlerinin
güçlü ve etkili şekilde korunması ve savunulması amacına
katkı sağlayabilir.
(8) Türk deniz egemenlik ve deniz yetki alanlarında kullanılacak
hak ve yetkilerin esas ve sınırlarını düzenleyen müstakil
bir kanunun mevcut olmaması, deniz yetki alanlarındaki
kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması bakımından
belirli ölçüde bir engel oluşturmaktadır.
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II.

DENİZ EGEMENLİK VE YETKİ ALANLARINA DAİR
KANUNUN KAPSAMI

Mevcut şartlar altında Deniz Egemenlik ve Yetki Alanlarına Dair
Kanun Taslağı üzerinde bazı revizyonların yapılması gerekmekle birlikte,
çoğu Kanun Taslağında yer alan aşağıdaki konulara yer verilmelidir:
(1) Deniz egemenlik ve deniz yetki alanlarının tanımı,
(2) İç sular, kara suları, bitişik bölge, kıta sahanlığı, münhasır
ekonomik bölge ve sair deniz alanlarının belirlenmesinin usul
ve esasları,
(3) Belirtilen deniz alanlarında Türkiye’nin kullanabileceği
egemen haklar ile sair hak ve yetkiler,
(4) Deniz alanlarında sahip olunan hak ve yetkilerin ne şekilde
kullanılacağı ile yetkili kurum ve kuruluşların belirlenmesi,
(5) Karasuları Kanunu’nun kaldırılarak hükümlerinin bu Kanuna
dâhil edilmesi,
(6) Bütün denizlerimizde kara sularının genişliğinin açıkça
gösterilmesi ve Cumhurbaşkanı’na kara suları genişliğini
artırma yetkisinin verilmesi,
(7) Türk Ceza Kanunu hükümleriyle gerekli uyumun sağlanması,
(8) Genel olarak Cumhurbaşkanı’na verilecek yetkilerin kapsam
ve sınırları,
(9) Kapsam dâhilindeki Türk ve yabancı bayraklı gemiler.
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SONUÇ VE ÖNERİLER
“Deniz Egemenlik ve Yetki Alanlarına Dair Kanun Taslağı”nın
bir an evvel ihya edilerek kanunlaştırılması zorunluluk olmuştur. Kanun
Taslağı üzerinde ilgili bütün kurum ve kuruluşlar nezdinde genel bir fikir
birliğinin mevcut olması, ciddi bir avantaj teşkil etmektedir. Çalışmaların
hızlandırılarak Taslağın kanunlaştırılması bakımından mevcut konjonktür
uygundur.
Bir diğer alternatif, daha geniş bir anlayışla Türk denizciliğinin
anayasası sayılabilecek çerçeve nitelikte bir Türk Denizcilik Kanununun
kabul edilmesidir. Deniz Egemenlik ve Yetki Alanlarına Dair Kanun
Taslağı’nda mevcut hükümleri de içeren genel bir Türk Denizcilik Kanunu
çıkartılması, ideal bir yaklaşım ise de şu an itibarıyla öncelikli ve acil
konu olarak görülmemektedir. Deniz yetki alanlarına ilişkin müstakil
bir kanunun kabulünden sonra Türk Denizcilik Kanunu çalışmaları
da hızlandırılmalıdır. Bu kanun çalışması, daha teknik ve profesyonel
bir çalışmayı gerektirmekle T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının
koordinasyonunda geniş katılımlı bir komisyon marifetiyle yürütülmelidir.
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Doğu Akdeniz’in dış politika gündemimizde öne çıktığı bir dönemde
düzenlenen zamanlı ve faydalı bu etkinliğe katılmaktan duyduğum
memnuniyeti ifade ederek son söze başlamak istiyorum. Uluslararası
hukuk ve kamuoyu boyutları kritik önem taşıyan bu konuda Sayın Meclis
Başkanımızın ve Sayın Ankara Üniversitesi Rektörünün inisiyatif almasını
takdirle karşılıyoruz.
Son söz olarak, Doğu Akdeniz politikamızın ana hatlarını özetlemek
istiyorum. Bunu yaparken son dönemdeki gelişmelerin tarihî arka
planına da değineceğim. Doğu Akdeniz politikamızın iki temel unsuru
bulunmaktadır; biri Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin Ada’nın ortak
sahibi olarak hak ve menfaatlerinin savunulması, diğeri ise bölgede en
uzun kıyılardan birine sahip bir ülke olarak millî hak ve menfaatlerimizin
korunmasıdır.
Elbette Doğu Akdeniz politikamızı oluştururken bölgesel jeostratejik
dengeyi gözetmek ve konjonktürü dikkate almak durumundayız. Bu
205

SON SÖZ

bağlamda, Orta Doğu ve Kuzey Afrika bölgesindeki gelişmeler ile
AB ve ABD ile ilişkilerimiz de daha geniş bir çerçevenin parçalarını
oluşturmaktadır.  
Meseleye kendi millî hak ve menfaatlerimiz merceğinden baktığımızda,
ilk planda Yunanistan ile Akdeniz ve Ege Denizi bağlamındaki görüş ve
tutum farklılıklarımız ön plana çıkmaktadır. Burada deniz yetki alanları
belirlenirken özellikle adaların etki yaratıp yaratmayacağı konusunda
uyuşmazlık vardır.
Kıbrıs’ta ise GKRY’nin Ada'nın tek sahibi gibi hareket etmesinden
ve Kıbrıs Türkleriyle gücü, refahı ve doğal zenginlikleri paylaşmak
istememesinden kaynaklanan bir ihtilaf söz konusudur. AB’nin 2004
yılında GKRY’yi tam üye kabul etmesinden sonra Rum-Yunan ikilisi bu
ihtilafları AB’nin gündemine taşıdılar. Doğu Akdeniz son dönemde hem
Türkiye-Yunanistan, hem Türkiye-AB ilişkilerinin ana gündem konusu
hâline gelmiştir.
Yunanistan’ın ve GKRY’nin 2003’ten bu yana süregelen maksimalist
deniz sınırı iddiaları ve Türkiye ile Kıbrıs Türklerinin hak ve menfaatleri
hilafına attıkları tek taraflı adımlar günümüzdeki ihtilafın temelini teşkil
etmektedir.
Kıbrıs meselesi, Doğu Akdeniz’de istikrar ve iş birliği önünde en
önemli engellerden biri olmaya devam etmektedir. Bunun temel sebebi
de, Ada’nın ortak sahibi Kıbrıs Türk halkını azınlık olarak gören Rum
tarafının uzlaşmaz tutumudur. Rum tarafı, 1963 yılında silah zoruyla gasp
ettikleri iktidarı Kıbrıs Türkleriyle paylaşmaya yanaşmamaktadır.
Temmuz 2017’de Crans-Montana’da müzakerelerin bir kez daha
başarısızlıkla sonuçlanmasının ardından, artık aynı şeyleri müzakere
etmeyeceğimizi açıklıkla ortaya koyduk. Kıbrıs meselesine çözüm
bulunabilmesi ancak gerçekçi bir yaklaşımla mümkündür. Kalıcı çözüme
ulaşmak için tümdengelim değil tümevarım yöntemi uygulanmalıdır;
Kıbrıs Adası’nda iki ayrı halk, iki ayrı demokratik düzen ve iki ayrı devlet
vardır. Çözüm çabaları da bu gerçeklere dayanmalıdır. Ancak bu şekilde
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geçmişin gölgesinde kalmadan, Ada’da barış ve istikrarın hâkim olduğu
bir gelecek ortaklaşa inşa edilebilir.
Bugün birbirinden ayrı yaşamlar süren egemen iki halkı eşitsiz bir
federasyon çatısı altında bir araya getirmeye çalışmak gerçekçi değildir.
Nitekim Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde,
Kıbrıs Türk halkı iki devletli çözümün müzakere edilmesi yönündeki
iradesini açık bir şekilde ortaya koymuştur ve bu iradeyi kimse yok
sayamaz.
Biz bu anlayışla BM Genel Sekreterinin çabalarını desteklemeyi
sürdüreceğiz. Adil, kalıcı ve sürdürülebilir bir çözüm için çalışmaya
devam edeceğiz. Ancak, hedefi belli olmayan, ucu açık süreçlerin içinde
yer almayacağız. Denenmiş ve çözüm üretemediği görülmüş kalıplara
takılı kalmadan, sonuç odaklı bir anlayışla çözüme giden yolu açmak için
çaba göstereceğiz.
Bu eserde belirtildiği gibi, Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon
kaynakları bağlamında ise, Kıbrıs meselesi çözülmeden AB’ye üye olan
GKRY, Kıbrıs Türklerinin meşru hak ve çıkarlarını görmezden gelerek,
2003’te Mısır’la, 2007’de Lübnan’la ve 2010’da İsrail’le anlaşmalar
imzalamış, 2007 yılında ruhsat sahaları belirlemiş, uluslararası ihaleler
açmış ve 2011 yılında ilk sondajını gerçekleştirmiştir.
Türkiye, sözkonusu tek taraflı adımlara cevaben 2004 yılında
Birleşmiş Milletler nezdinde Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığını kayda
geçirmiş, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 2011 yılında kıta sahanlığı
sınırlandırma anlaşması imzalamıştır. KKTC tarafından alanları
belirlenmiş ve Türkiye Petrollerine hidrokarbon arama ruhsatları tahsis
edilmiştir.
Hemen ardından ülkemizin kıta sahanlığında ve KKTC’nin ruhsat
sahalarında sismik araştırma çalışmaları başlamış, hidrokarbon arama
kabiliyetlerinin geliştirilmesi sürecine ivme kazandırılmıştır. Bilahare
2018 yılında ilk sondaj faaliyetimiz icra edilmiştir.
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Doğu Akdeniz’deki deniz sınırlarının belirlenmesi hususunda,
bölgedeki en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye’nin bölgedeki doğal
kaynaklar üzerindeki meşru haklarının yok sayılması uluslararası hukuk
çerçevesinde mümkün değildir. Buna rağmen Yunanistan ve GKRY,
maksimalist deniz sınırı iddialarını AB üyeliklerini suistimal ederek
ülkemize kabul ettirmeye çalışmaktadır. Bahsekonu iddialar Sevilla Haritası
olarak bilinen haritayla 2004 yılından beri karşımıza çıkarılmaktadır.
Bu haritada Yunanistan ve GKRY’ye geniş deniz alanları bırakılırken,
Türkiye’nin Antalya Körfezi'ne hapsedilmesi öngörülmektedir.
Meis Adası başta olmak üzere, bölgedeki Yunan adalarının Türkiye’nin
kıta sahanlığını kesmesi deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasında
uluslararası hukukun temel ilkesi olan hakkaniyete aykırıdır. Yunanistan
bu küçük adayı ileri sürerek, Türkiye’nin kendi kıta sahanlığında icra
ettiği faaliyetlere, Avrupa Birliği’ni de arkasına almaya çalışarak itiraz
etmektedir.
AB ise kendi ilkeleriyle ters düşerek, üyelik dayanışması adı altında,
Yunanistan ve GKRY’nin bu iddialarına destek vermekte ve ülkemize
eleştiriler yöneltmektedir. Oysa AB de, ABD de, Yunanistan’ın iddialarını
yansıtan Sevilla Haritası'nın resmî bir belge olmadığını ve hukuki
bağlayıcılığı bulunmadığını teslim etmiştir.
10-11 Aralık 2020 tarihlerinde düzenlenen AB Zirvesi’nin önemli
gündem maddelerinden birini Doğu Akdeniz konusu oluşturmuştur.
Fransa, Yunanistan ve GKRY, AB Zirvesi’nde ülkemize yaptırım kararı
çıkartılmasına çalışmıştır. Kendi kıta sahanlığımızda hidrokarbon arama
faaliyetlerimizin durdurulması için yaptırım tehdidinde bulunulmasını
elbette kabul edilemez buluyoruz.
Doğu Akdeniz’deki mevcut ihtilafın diyalog ve diplomasi yoluyla
uluslararası hukuk temelinde hakkaniyete uygun bir çözüme kavuşturulması
Türkiye’nin öncelikli tercihidir. Bu bağlamda, her fırsatta Yunanistan’la ön
koşulsuz olarak diyaloğa hazır olduğumuzu vurguluyor, 2002-2016 yılları
arasında devam eden istikşafi görüşmelerin devam etmesini istiyoruz.
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Diğer yandan, Sayın Cumhurbaşkanımızın önerisi ile gündeme
gelen Doğu Akdeniz’de bölgesel konferans düzenlenmesi konusunda AB ile
istişarelerimiz devam ediyor. Doğu Akdeniz’de gelinen son nokta itibarıyla
istikşafi görüşmelerin yeniden başlaması hususunda Yunan tarafıyla ekim
ayında mutabık kalınmasına rağmen hâlen tarih belirlenebilmiş değil.
Her seferinde rasyonel olmayan gerekçelerle ön şartlar öne
sürmenin diyalog önünde temel engeli teşkil ettiği bilinmelidir. Biz
uluslararası hukuku gözeten, hakkaniyete uygun, anlamlı bir diyalogla
bölgede iş birliği potansiyelinden tüm tarafların menfaati doğrultusunda
yararlanılabileceğine inanıyoruz.
Doğu Akdeniz’in doğal enerji kaynaklarının hakça ve adil şekilde
paylaşıldığı, barış ve istikrarın hüküm sürdüğü bir iş birliği bölgesi
olmasını arzu ettiğimizi ve bu çerçevedeki çabalarımızı kararlılıkla
sürdüreceğimizi her fırsatta vurguluyoruz.
Türkiye Büyük Millet Meclisinin himayelerinde, Ankara Üniversitesi
tarafından DEHUKAM koordinatörlüğünde 10 Aralık 2020 tarihinde
gerçekleştirilen etkinlik ve benzer bilimsel etkinliklerin, görüşlerimizin
ulusal ve uluslararası kamuoyunda daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı
şüphesizdir.
Sözlerime son verirken, Sayın Meclis Başkanımıza şükranlarımı
sunuyor, Sayın Ankara Üniversitesi Rektörüne, kıymetli milletvekillerimize,
akademisyenlerimize, Ankara Üniversitesi Deniz Hukuku Ulusal Araştırma
Merkezi bünyesinde emeği geçen herkese ve tüm katılımcılara teşekkür
ediyor, hepinizi saygıyla selamlıyorum.

Büyükelçi Sedat ÖNAL
T.C. Dışişleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı
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Türkiye’nin deniz alanlarına yönelik olarak başlattığı seferberliğin yansıması
“Mavi Vatan” doktrinidir. Bu minvalde, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan
yayımladığı bir mesajında “Mavi Vatan’ı savunmanın ne kadar önemli olduğunun bilinciyle
denizlerimizdeki hak ve menfaatlerimizi korumaya, güçlü bir irade ve sarsılmaz bir inançla
devam etmekteyiz.” diyerek bu doktrine açıkça vurgu yapmıştır.
Türkiye’nin uluslararası hukuk müsaade ettiği ölçüde devlet olarak üzerinde
egemen yetkiler kullanabileceği tüm dünya denizleri Mavi Vatan’ı oluşturmaktadır. Pek
tabiidir ki, bu deniz alanları içinde başta Doğu Akdeniz olmak üzere Türkiye’nin kıyısı
bulunduğu denizler yer almaktadır. Türkiye’nin tüm bu deniz alanlarındaki egemen
yetkisinin kapsamı, üzerinde faaliyet yürütülen deniz alanının mahiyetine bağlı olarak
değişkenlik göstermektedir. Mavi Vatan kara ülkesinde olduğu gibi tekli bir coğrafi yapı
içinde şekillenmediğinden kullanılabilecek yetkinin kapsamı da deniz alanı türüne bağlıdır.
Hatta, Türk bayraklı gemiler dahi dünyanın neresinde bulunursa bulunsunlar üzerlerinde
egemen yetki kullanımının müsaade olunduğu araçlar olarak Mavi Vatan kapsamındadır.
Dünyada hangi isimle anılırsa anılsın, denizlerin birbirine bağlantısı dolayısıyla
tek bir denize vücut verdiği anlayışıyla deniz hukukunun da tek ve yeknesak olması
gerekmektedir. Deniz hukuku alanında 168 ülkenin taraf olması ile dünyada kabul
görmüş bir kaynak, 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi olmasına
rağmen, Türkiye haklı gerekçelerle bu Sözleşme’ye taraf olmaktan kaçınmaktadır. Bu
yüzden Türkiye’nin deniz egemenlik alanları üzerinde ve ötesinde bulunan deniz yetki
alanlarındaki ekonomik yetkilerinin belirlenmesi ve bu yetkilerini dayanak altına alan
hukukun oluşturulması zaruret arz etmektedir. Ne var ki, günümüze kadar 1982 tarihli
Karasuları Kanunu hariç Türkiye’nin deniz alanları üzerindeki yetkisini ilgilendiren bir
düzenleme çıkartılamamıştır. Türk deniz mevzuatı 2011 yılından bugüne geliştirilen denizci
politikayı desteklemekte yetersiz kalmaktadır.
Bu yetersizlik, Türkiye’nin Ege Denizi’nde ve en önemlisi Doğu Akdeniz’de
yürüttüğü siyasi, askerî ve teknik operasyonların uluslararası açıdan sorgulanmasına zemin
hazırlamaktadır. Türkiye’nin denizlerde egemen yetkilere sahip olması, bu yetkileri hukuka
uygun bir şekilde kullanabilmesi, meseleye ilişkin yeterli ve güçlü hukuki enstrümanlarla
mümkündür. Deniz yetki alanları ile bu alanlarda kullanılacak egemen yetkileri açıkça
tanımlayan ve bu yetkilerin kullanılmasına ilişkin esasları düzenleyen müstakil bir kanun,
bu enstrümanların başında yer almaktadır. Bu amaçla Türkiye’nin deniz yetki alanlarındaki
kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunmasına ilişkin olarak gerçekleştirdiği
faaliyetlerine hukuki zemin oluşturulması bakımından bir “deniz yetki alanları kanunu”na
acil ihtiyaç vardır. Bu ihtiyacın da yasama erkini uhdesinde taşıyan Gazi Türkiye Büyük
Millet Meclisi tarafından giderileceği şüphesizdir.
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Ünlü Türk denizcisi ve devlet adamı Barbaros Hayrettin Paşa’nın “Denizlere hâkim
olan cihana hâkim olur.” sözü hâlen değerini korumaktadır. Bugün Türkiye, denizci devlet
anlayışıyla 2011 yılında oluşturmuş olduğu politika ile Doğu Akdeniz merkezli bilimsel,
teknolojik, askerî, siyasi ve hukuki bir seferberlik başlatmıştır.
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