
HAZIRLAYANLAR: 

 

Av. Begüm İlçayto 

Av. Betül Arslan Aydın  

Stj. Av. İrem Firuze Küçük 

 

 

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE LİBYA DEVLETİ 

ULUSAL MUTABAKAT HÜKÛMETİ ARASINDA AKDENİZ’DE 

DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN 

MUTABAKAT MUHTIRASI’NIN ULUSAL VE ULUSLARARASI 

HUKUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

  

      



HAZIRLAYANLAR: 

 

Av. Begüm İlçayto 

Stj. Av. İrem Firuze Küçük 

Stj. Av. Betül Arslan Aydın  

1 
 

İçindekiler 
 

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL MUTABAKAT HÜKÛMETİ ARASINDA 

AKDENİZ’DE DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT MUHTIRASI’NIN 

ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE DEĞERLENDİRİLMESİ ............................................. 2 

I. GİRİŞ ........................................................................................................................................ 2 

II. DENİZ ALANLARINA İLİŞKİN BAZI KAVRAMLAR ....................................................................... 4 

III. DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASININ HUKUKİ           ÇERÇEVESİ ................ 18 

IV. TÜRKİYE’NİN DENİZ YETKİ ALANLARI ................................................................................. 25 

V. DOĞU AKDENİZ’DEKİ YETKİ ALANLARI VE TÜRKİYE ............................................................... 25 

VI. TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ SORUNUNA İLİŞKİN DENİZ YETKİ ALANLARININ 

SINIRLANDIRILMASI HUSUSUNDA TUTUMLARI ............................................................................ 34 

VII. TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDAKİ DURUM VE LİBYA İLE YAPILAN MUTABAKATIN 

DEĞERLENDİRİLMESİ ..................................................................................................................... 36 

VIII. 27 KASIM 2019 TARİHLİ TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI ........................................................ 38 

IX. TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATINA YÖNELİK BAZI HUKUKİ DEĞERLENDİRMELER ................ 43 

 

  



HAZIRLAYANLAR: 

 

Av. Begüm İlçayto 

Stj. Av. İrem Firuze Küçük 

Stj. Av. Betül Arslan Aydın  

2 
 

“TÜRKİYE CUMHURİYETİ HÜKÛMETİ İLE LİBYA DEVLETİ ULUSAL 

MUTABAKAT HÜKÛMETİ ARASINDA AKDENİZ’DE DENİZ YETKİ 

ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINA İLİŞKİN MUTABAKAT 

MUHTIRASI’NIN ULUSAL VE ULUSLARARASI HUKUK ÇERÇEVESİNDE 

DEĞERLENDİRİLMESİ 

 

I. GİRİŞ 

27 Kasım 2019 tarihinde İstanbul’da imzalanan “Türkiye Cumhuriyeti Hükûmeti ile Libya 

Devleti Ulusal Mutabakat Hükûmeti Arasında Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının 

Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın onaylanması 7.12.2019 tarihinde Resmi 

Gazete’de yayınlanan Kanun ile uygun bulunmuştur.  

Türkiye’nin BM nezdindeki daimi temsilcisi Büyükelçi Feridun Sinirlioğlu imzasıyla BM’ye 

gönderilen mektupla, Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının sınırları resmen 

bildirilmiş; 18 Mart 2019 tarihli mektupta, Türkiye'nin Akdeniz'deki kıta sahanlığı sınırları şu 

şekilde ortaya konulmuştu1; 

“32 derece, 16 dakika, 18 saniye Doğu Meridyeni ile 28 derece Batı Meridyeni arasında kalan 

bölgede Türkiye'nin çıkarları vardır. Mısır ile Türkiye deniz yetki alanının ortay hattı 

Türkiye'nin kıta sahanlığı hudutlarıdır. 28 derece boylamının batısı da müteakip sınırlamalara 

esastır.” 

Türkiye, aralık ayı başında Libya ile imzalanan anlaşmanın tescil edilmesi için Birleşmiş 

Milletler'e (BM) başvuruda bulunmuştur.  

Libya mutabakatı, Türkiye’nin KKTC ile 2011’de yaptığı Kıta Sahanlığı Sınırlandırma 

Anlaşması’ndan sonra bölgede yaptığı ikinci deniz yetki sınırlandırma anlaşmasıdır.  

Anlaşma metnine göre, Libya ile Türkiye arasında 18.6 millik (29.9 km) bir sınır çizgisiyle kıta 

sahanlığı (KS) ve münhasır ekonomik bölge (MEB) sınırları belirlenmiştir.2Türkiye, 

                                                           
1 https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/turkiye-dogu-akdenizde-cizgiyi-cekti-4399632/ 

2 http://www.hurriyet.com.tr/dunya/iste-dunyanin-konustugu-harita-41390803 

https://www.sozcu.com.tr/2019/gundem/turkiye-dogu-akdenizde-cizgiyi-cekti-4399632/
http://www.hurriyet.com.tr/dunya/iste-dunyanin-konustugu-harita-41390803
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Akdeniz’de henüz MEB ilan etmemiştir. MEB sınırları balıkçılık sektörünü içerdiği için ilgili 

kurumlar arasında çalışmaların devam ettiği belirtiliyor. 

i. Doğu Akdeniz Sorununun Tarihsel Gelişimi 

Doğu Akdeniz’de 2000’li yılların başından bu yana yetki alanları sınırlandırma antlaşmaları ve 

buna bağlı olarak ilan edilen arama-üretim ruhsat sahaları, bölgede hareketliliğe sebep 

olmaktadır. Doğu Akdeniz havzasında 2008 yılında keşfedilen petrol ve doğalgaz yatakları ile 

anılan bölgede kain devletlerin kıyı şeritleri son derece değerli binlerce mil metrekarelik deniz 

yetki alanlarına dönüşmüştür.3  

Doğu Akdeniz’in Kafkasya ile Orta Asya petrol ve doğalgaz kaynaklarını içeren bir enerji 

havzası olması ve bu enerji havzasında anılan kaynakların güvenli tedariki ve sevkiyatı 

gerekliliği bölgenin önemini daha da arttırmaktadır. Nitekim, dünya ticaretinin yaklaşık % 90’ı 

deniz yoluyla gerçekleştirildiğinden cihetle, deniz güvenliği ve enerji güvenliği arasında da 

yakın bir ilişki bulunmaktadır4.  

ii. Uluslararası Deniz Hukuku Kapsamında Deniz Yetki Alanlarının 

Sınırlandırılmasının Hukuki Çerçevesi 

 

Uluslararası deniz hukukunun en kapsamlı sözleşmesi niteliğini haiz 1982 tarihli Birleşmiş 

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ile deniz yetki alanlarının temel hukuki yapısı 

belirlenmiş, kıyı devletleri tarafından kısmen veya tamamen ilan edilebilecek bir dizi yetki alanı 

tanımlanmıştır. 

 

Türkiye, Suriye, İsrail, Fas ve Libya dışındaki Akdeniz ülkeleri5 1982 tarihli Birleşmiş 

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni imzalamış ve onaylamışlardır. 

                                                           
3 TARAKÇI, Nejat: “Mesele Mısır veya Suriye Değil: Doğu Akdeniz”, TASAM (Türk Asya Stratejik 

Araştırmalar Merkezi), 2 Eylül 2009, s. 1. 
4 (International Maritime Organization, “IMO Profile: Overview”, https://business.un.org/en/entities/13,) 
5 Arnavutluk (23 Haziran 2003), Cezayir (11 Haziran 1996), Hırvatistan (5 Nisan 1995), GKRY (12 

Aralık 1988), Mısır (26 Ağustos 1983), Fransa (11 Nisan 1996), Yunanistan (21 Haziran 1995), İtalya 

(13 Ocak 1995), Lübnan (5 Ocak 1995), Malta (20 Mayıs 1993), Monako (20 Mart 1995), Slovenya (16 

Haziran 1995), İspanya (15 Ocak 1997), Sırbistan ve Karadağ (12 Mart 2001) and Tunus (24 April 

1985), (http://www.un.org). 

https://business.un.org/en/entities/13
http://www.un.org/
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Türk karasularına ilişkin hususlar, 20 Mayıs 1982 tarih ve 2674 sayılı Karasuları Kanunu 

ile 29 Mayıs 1982 tarih ve 8/4742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı’yla düzenlenmiş 

bulunmaktadır. Buna göre, Karasuları Kanunu’nun 1. maddesinde, Türk karasularının genişliği 

ilke olarak 6 deniz mili olarak belirlenmiştir. Şu var ki, 476 sayılı (mülga) Karasuları Kanununa 

dayanılarak, Karadeniz ve Akdeniz’de mütekabiliyet esası uyarınca karasuları 12 mil olarak 

uygulanmıştır6. Yürürlükteki Karasuları Kanununda da Cumhurbaşkanı, belirli denizler için o 

denizlerle ilgili bütün özellikleri göz önünde bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun 

olmak şartıyla, 6 deniz milinin üstünde karasuları genişliği tespit etmeye yetkili sayılmıştır 

(m.1/3). Bu yetkiye dayanılarak, Karadeniz ve Akdeniz’de karasularının 12 deniz mili 

olarak uygulanmasına devam edilmesi uygun görülmüştür7. 

II. DENİZ ALANLARINA İLİŞKİN BAZI KAVRAMLAR 

Coğrafi ve fiziki bakımdan bir bütünlük arz eden denizler, hukuki bakımdan deniz tabanları, 

nitelikleri ve tâbi oldukları rejimler itibariyle çeşitli alanlara bölünmüştür. Deniz alanları 

temelde iki ana gruba ayrılmaktadır:  

 ulusal yetkiye tâbi deniz kesimi  

 ulusal yetki alanlarının ötesindeki deniz kesimi. 

 

Denizlerin hukuki rejiminin gösterdiği farklılıklara göre, denizlerdeki muhtelif alanlar 

aşağıdaki gibi sınıflandırılabilir: 

 

1-  Ulusal sınırlar içinde kalanlar (iç sular, kara suları, takımada suları ve belli 

ölçülerde uluslararası boğazlar) 

 

2- Ulusal sınırlar dışında, kıyı devletinin ilanı ile belirli işlevsel münhasır yetkileri 

olan yerler (bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, münhasır balıkçılık alanları). 

Kıta sahanlığı ise ilana bağlı olarak oluşmayıp, ulusal sınırların dışına da uzanan 

geniş bir bölümü içerir. 

 

                                                           
6 ATAMER, s. 627. 
7 Karasuların Genişliği İle İlgili Olarak Karadeniz ve Akdeniz’de Mevcut Olan Durumun Sürdürülmesine İlişkin 

29.5.1982 tarihli ve 8/4742 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı. Karar’ın bu yönde anlaşılması gerektiği hakkında 

Bkz. ATAMER, s. 628. 
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3- Hiçbir devletin yetkisinde bulunmayıp herkesin serbestçe girip yararlanabileceği 

açık deniz ise ayrı bir alandır. 

 

1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi deniz bölgelerinin oluşturulmasını 

ve sınırlarının çizilmesini belirleyen genel çerçeveyi oluşturarak, deniz alanlarını ve onların 

hukuki rejimlerini de tanımlar.  

 

 

 

 

iii. Deniz Alanlarının Sınırları 

 

 Deniz Alanlarının İç Sınırlarının Oluşturulması 

 

a. Esas Hat (Esas çizgi) 

 

Uluslararası deniz hukuku devletin deniz ülkesi için ayrı hukuki rejimlere tabi tuttuğu deniz 

alanlarının sınırlarının ve genişliğinin belirlenmesini gerektirir.  Bu bağlamda, devletin deniz 

ülkesinin tanımlanması ve belirlenmesinde en önemli ölçüt, esas hat olarak adlandırılan 

kıyı çizgisidir.   

Deniz hukukunda esas hat (base line) devletin yetkisine tabi olan deniz alanlarının 

ölçülmeye başlandığı hattır. İç sular rejiminin geçerli olduğu deniz kesimi ile kara suları 

rejimini ve diğer deniz alanlarını ayıran sınır kara alanlarının iç sınırı olan esas hat (kıyı 

çizgisi) tır.   

 

1958 Cenevre Kara suları ve Bitişik Bölge Sözleşmesinin 3. ve 4. ve 1982 BMDHS’nin 57. 

Maddelerinde kara sularının genişliğini ölçmeye yarayan hattın sahil boyunca uzayan en düşük 

cezir hattı olduğu, girintili çıkıntılı sahillerde veya kıyının yakınında adalar, sığlıklar, kayalar 

mevcut ise düz esas hat yöntemi uygulanacağı belirtilmektedir. 
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!!! Devletlerin egemen haklara sahip olduğu deniz ülkesi, esas hatla kara ülkesi 

arasında kalan iç sular ve bu hattın ötesine uzanan kara sularından oluşur. 

 

Deniz Alanlarının Dış Sınırlarının Oluşturulması 

 

b. Eşit Uzaklık Çizgileri 

 

“Eşit uzaklık” kavramı gerek 1958 tarihli CKSBBS’nde gerek 1982 tarihli BMDHS’de, 

karasularının dış sınırı, her noktası esas hattın en yakın noktasına karasuları genişliğine eşit 

uzaklıkta bulunan hat olarak tanımlanmıştır. 

 

2. Sınırlı Etki 

3. Kuşatma (Enclave) 

4. Kerteriz Hattı 

 

c. İç Sular 

 

İç suları, kara sularının ölçülmeye başlandığı esas hattın kara tarafında kalan deniz 

alanlarıdır; (Kuran, 2007). İç sular, kara sularının iç sınırı ile kara ülkesi arasında kalan 

deniz kesimidir (Toluner, 1996).  

İç sular, kıyı devletinin kara ülkesine en yakın sularını teşkil eder ve kıyı devletinin bir parçası 

olarak kabul edilir.  İç suların dış sınırı, kara sularının genişliğinin ölçüldüğü esas hatlardır (Sur, 

2006). Koylar, körfezler, limanlar, kapalı denizler ve iç denizler ile düz esas hatların gerisinde 

kalan sular iç suları teşkil eder (Baykal, 1998). 

 

Kıyı devletinin bir parçası olarak kabul edilen iç sular, uluslararası hukukun getirdiği 

birtakım sınırlamalara tabi olmaksızın, kıyı devletinin yasama, yürütme ve yargı 

yetkilerini kullanabileceği mutlak egemenlik sahası anlamına gelmektedir (Seymen, 2010; 

Sur, 2006). Bu nedenle Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde, iç suların hukuki 

rejimiyle ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemiştir. 
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İç sular devletin mutlak egemenliğine tabi olmakla birlikte, deniz alanlarının ve özellikle bunlar 

üzerinde gerçekleştirilen deniz taşımacılığı gibi bazı faaliyetlerin özelliği gereği yabancı 

bayraklı gemilerin giriş ve çıkış yapmak zorunda oldukları alanlardır (Özman, 2006). 

Dolayısıyla iç sularda geçerli olan mutlak devlet egemenliğinin uluslararası örf ve adet 

hukuku ya da uluslararası antlaşmalar yoluyla sınırlandırılması mümkündür. 

 

d. Kara Suları 

 

Kara suları, devletin kara ülkesi veya iç sularının dış sınırından itibaren açık denize doğru, 

devletin kendi milli mevzuatına dayanarak milletlerarası hukukun kabul ettiği belirli bir 

genişlikteki deniz alanıdır (Pazarcı, 2005; Bozkurt vd., 2004).  Bir başka deyişle kara suları, 

devletin sahilleri veya iç sularının dış sınırı (normal esas çizgi veya düz esas çizgi) ile açık 

deniz arasında belirli genişlikteki bir deniz alanını ifade eder.  Dolayısıyla kara suları 

kavramı coğrafi bir kavram olmaktan çok hukuki bir kavramdır (Özman, 2006).  Kara suları 

iç sularla birlikte devletin deniz ülkesini oluşturur. 

 

Kara sularının genişliği meselesi, milletlerarası hukukun en çok uğraştığı konulardan birisidir.  

Kara sularının genişliği meselesi ile ilgili geniş çaplı bir konvansiyonda ilk düzenleme III. 

Deniz Hukuku Konferansı sonucunda 1982 yılında imzalanan Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesi’nde yapılmıştır (Bozkurt, 2006). 

 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 2. Maddesine göre “kara suları”; kara 

ülkesinin ve iç sularının ve bir takımada devleti olması halinde takımada sularının ötesinde 

kıyısına bitişik ve kara suları olarak tarif edilen bir deniz kuşağını kapsar.  

Sözleşmenin 3. Maddesinde her devletin kara sularının genişliğini tespit etme hakkına 

sahip olduğu belirtilirken, bu alanın tespit edilen esas hatlardan itibaren 12 deniz milini 

aşmayan genişlikte olması gerektiği öngörülmüştür. 

 

Birleşmiş Milletler sözleşme ile devletlere 12 mile kadar karasularına sahip olma ve bu 

karasuları üzerinde egemenlik yetkisini kullanabilme hakkını tanımıştır. Ancak Sözleşmenin 

300. maddesine göre “Taraf Devletler işbu sözleşme hükümleri uyarınca üstlendikleri 

yükümlülükleri iyi niyetle yerine getirmeli ve işbu sözleşmede tanınan hakları, yetkileri ve 
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serbestileri hakkın kötüye kullanılmasını oluşturmayacak biçimde kullanmalıdırlar.” (Birleşmiş 

Milletler, 2001: ss.2-42).  

Yani karasularının 12 mil olarak belirlenmesi devletin mutlak ve kesin bir hakkı olmayıp 

yetki alanının bir başka devlet ile çakışması durumunda hakkaniyet ilkesi dâhilinde 

belirlenmesi gerektiği gerek sözleşme metninde gerekse Uluslararası Adalet Divanı’nın 

İngiltere ve Norveç arasındaki Balıkçılık Davası’na ilişkin 1951 tarihli kararında ve İngiltere 

ve İzlanda arasındaki Balıkçılık Davası’na ilişkin 1974 yılındaki kararında belirtilmiştir. 

Söz konusu kararlar, deniz alanlarının sınırlandırılmasının sadece kıyı ülkesinin yalnızca kendi 

iradesine bağlı olmadığını ve 3. taraflar bakımından doğurduğu sonuçlar sebebiyle uluslararası 

hukuku da ilgilendirdiğini hükme bağlamıştır.8 

 

1982 BMDHS’ne göre kara sularının hukuki statüsü gereğince kıyı devleti, bu sularda ve 

üzerindeki hava sahasında geniş yetkilerle donatılmıştır. Kıyı devletinin kara sularında 

egemenliği kara suların deniz yatağını ve toprak altını ve aynı zamanda üzerindeki hava 

sahasını da kapsar.  Kıyı devleti kara sularına sahip olmakla bu yetkisini ilana tabi 

olmaksızın kullanabildiği belirtilmektedir. 

 

Kara suları devletin egemenliğine tabi deniz alanları içerisinde yer almakla birlikte, açık 

denizlerin serbestliği ilkesi çerçevesinde deniz seyrüseferlerinin kesintisiz 

gerçekleştirilebilmesi için kıyı devletinin bu alanlardaki yetkilerine birtakım sınırlar 

getirilmiştir.  Bu sınırlamalardan en önemlisi “zararsız geçiş” hakkıdır. BMDHS’nin 17. 

Maddesine göre sahili bulunsun veya bulunmasın, bütün devletlerin gemileri, sahildar devletin 

barışına, düzenine veya güvenliğine zarar vermeden kara sularından zararsız geçiş hakkından 

yararlanırlar. Ayrıca, sahildar devletin gemiler üzerindeki yargılama hakkında da bazı 

kısıtlamalar yapılmıştır. Milletlerarası hukukun getirdiği bu kısıtlamalar dışında sahildar 

devletin egemenliği tamdır (Bozkurt, 2006). 

 

e. Bitişik Bölge 

 

                                                           
8 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/711848  

  

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/711848
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Bitişik bölge, kara sularına bitişik olan ve kıyı devletinin belirli bir genişliğe kadar bazı 

konularda yetkilerini kullandığı açık deniz alanını ifade eder (Kuran, 2006). 

 

1958 Cenevre Konferansı’nda, Kara suları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi’nin 24. maddesinde 

bitişik bölgeye dair bir sınır da getirilmek suretiyle düzenleme yapılmıştır. 1982 BMDHS ile 

(33. Madde), kara sularının iç sınırından başlayarak genişliği 24 mile çıkarılmıştır. Belirli 

bir bitişik bölgenin gerçek genişliği bitişik bölge genişliğinden kara suları genişliği 

çıktıktan sonra kalan alanı temsil etmektedir. 

 

Bir devletin Bitişik Bölge’ye sahip olabilmesi ilana bağlı bir durumdur. Teamül olarak sadece 

su tabakası üzerinde yetkiler veren bitişik bölge ilanı gümrük, maliye, sağlık ve göç 

konularında kıyı devlete yetkiler verebilmektedir.9 

 

 Günümüzde Türkiye’nin herhangi bir gümrük bitişik bölgesi bulunmamaktadır10. 

 

f. Kıta Sahanlığı 

 

Özü itibarıyla jeolojik bir kavram olan kıta sahanlığı bir kara ülkesinin denizin altında 

uzanan doğal parçalarına verilen isimdir (Acer ve Kaya, 2011: s. 211). 1958 Cenevre Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesi’ne göre kıta sahanlığı deniz yüzeyi ile deniz tabanı arasındaki 

derinliğin 200 metre olduğu alandır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken nokta, kıta 

sahanlığının deniz derinliğinin 200 metre olduğu noktaya kadar esas alınmasıdır. Karasuları 

veya bitişik bölgedeki gibi esas hat değil deniz derinliği baz alınmaktadır.  

 

Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne göre, kıyı devletinin, derinliğin 200 metreden fazla 

olduğu alanlardaki doğal kaynakları işletebilmesi durumunda söz konusu derinliğin değil 

işletilebilme ölçütünün temel alınabileceği belirtilmiştir (Acer ve Kaya, 2018: s. 170). Ancak, 

hem doğal uzantının 200 mili geçtiği durumda hem de işletilebilme ölçütünün baz alındığı 

                                                           
9 https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/711848  

  
 
10 PAZARCI (2003), s. 360. 

https://dergipark.org.tr/tr/download/article-file/711848
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durumda kıta sahanlığı toplamda 350 milden ya da 2500 m eş derinlik çizgisinden itibaren 

100 milden fazla olamayacaktır (Balcıoğlu, 2016). 

 

Kıta Sahanlığı kavramının sınırlarının belirlenmesine katkıda bulunan bir başka kaynak da 

Uluslararası Adalet Divanı kararlarıdır. Divan’ın 1696 yılında Hollanda, Danimarka ve Federal 

Almanya arasındaki Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları kararında, kıta sahanlığı 

kavramının temelinde, kıyı devletinin ülkesinin denizin altındaki doğal uzantısı olma 

koşulu yatmaktadır. (Pazarcı, 2015: 283) 

 

3. Deniz Hukuku Konferansı sonunda ortaya çıkan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşmesi‘nin 76. Maddesine göre, “Sahildar bir devletin kıta sahanlığı, karasularının 

ötesinde kıta kenarının dış eşiğine kadar veya bu eşik daha az bir mesafede ise, karasularının 

ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz mili mesafeye olan kısımda, bu devletin 

kara ülkesinin doğal uzantısının bütünündeki denizaltı alanlarının deniz yatağı ve toprak 

altlarını içerir. “ tanımı yapılmıştır.  

 

Sözleşmenin 77 ve 82. maddesine göre ise, kıyı devleti kıta sahanlığı yetki alanındaki doğal 

kaynaklar üzerinde münhasıran egemenlik haklarını kullanabilir (Birleşmiş Milletler, 

2011: ss.26-28).  

 

Sözleşmeye göre, kıta sahanlığı kıyı devletinin doğal olarak sahip olduğu yetki alanıdır; bu 

yetki alanında doğal kaynakları araştırma ve işletme ve bu amaçla yapay ada ve tesis 

kurma hakkına sahiptir (Balcıoğlu, 2016: 12).  

 

Kıyı devleti herhangi bir ilana gerek duyulmaksızın bu haklardan yararlanabilir. Bu durum, 

Uluslararası Adalet Divanı’nın 1969 tarihli Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları kararında 

da belirtilmiş olup, kıyı devletinin Kıta sahanlığı üzerindeki haklarının ipso facto (fiilen) 

ve ab initio (başlangıçtan beri) olduğu hükme bağlanmıştır (Pazarcı, 2015: 284). Yani bir 

devletin kıta sahanlığı, onun bu yetki alanını ilanından bağımsız olarak en tabii hakkı ve 

ayrılmaz bir parçası konumundadır. 
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Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 83. Maddesinde sahilleri bitişik ve karşı 

karşıya bulunan devletlerin kıta sahanlığının belirlenmesinde hakkaniyete uygun olarak ve 

bir anlaşma ile sınırların belirlenmesi gerekliliğini belirtmiştir. Gerek mahkeme 

kararlarında gerekse fiili durumlarda da kıta sahanlığı sınırlarının ex aequo et bono (hakça 

ilkeler) gereğince saptanması gerektiği belirtilmiş olup bu hakça ilkeler genellikle jeolojik 

ögeler, coğrafi bölgeler, bölgede saptanmış başka sınırların varlığı, devletin yaşamsal çıkarları, 

bölgede ortak petrol yatağı varlığı ve tarihsel hakların varlığı olarak ifade edilmiştir (Pazarcı, 

2015: 286). 

 

 

Hukuki anlamda kıta sahanlığı ise, kıyı devletinin, kara sularının ötesinde fakat kıyıya 

bitişik sualtı alanlarının deniz yatağı ve toprak altındaki cansız kaynaklarını araştırma 

ve işletme konusunda münhasır egemen haklara sahip olduğu bir deniz alanı olarak 

tanımlanmaktadır (Kuran, 2006).   

 

Hukuki kavram olarak, kara sularının ötesinde başlayıp belirli bir uzaklık ve derinliğe kadar 

giden deniz tabanı ve toprak altını belirtmektedir (Sur, 2006). Coğrafi anlamda kıta sahanlığı, 

hukuki anlamdaki kıta sahanlığının sadece bir bölümünü oluşturmaktadır. Hukuki açıdan bu 

kavram; coğrafi anlamdaki kıta sahanlığını, kıta yamacını ve kıta yükseliminin tümünü 

içermektedir (Pazarcı, 2007). Bu nedenle coğrafi açıdan kıta sahanlığı, hukuki anlamda kıta 

sahanlığı ile karıştırılmamalıdır. Kıta sahanlığı bölgesi genel olarak, doğal kaynakların 

aranması ve işletilmesi konusunda kıyı devletinin sınırlı egemenliğine tabi, güvenlik, ulaşım ve 

canlı kaynaklardan yararlanma açısından üzerindeki su kütlesi açık deniz statüsüne sahip, 

kıtaların kıyı çizgisi ile deniz dibine inen doğal uzantısı olarak ifade edilmektedir (Özkan, 2015 

). 

Kıta sahanlığı 1945 yılında ABD Başkanı Truman’ın yayınladığı bir bildiri ve onu takiben 

imzalanan uluslararası sözleşmeler ile hukuki kimlik kazanmış, uygulanan uluslararası hukuk 

kuralları ve bu konuda ortaya çıkan uyuşmazlıklara ilişkin uluslararası yargı kararları ile 

şekillenmiştir.  Kıta sahanlığı kavramının uluslararası hukuk içine girmesi ile denizlere kıyısı 

bulunan bütün devletler sadece ülkelerini genişletmekle kalmıyor, o denizlerde bulunan bütün 

kaynakları kendileriyle sınırlandırmış bulunuyorlardı (Taşdemir, 2002). 
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1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmesi ile kıta sahanlığının dış sınırının saptanmasında “200 

metre derinlik” ölçütünün yanında, büyük tartışmalara neden olan “işletilebilme” ölçütünü de 

(doğal kaynakların işletilmesi olanağının bulunduğu derinlik ölçütü) getirmiştir (Burada önemli 

olan, kıyı devletinin işletebilme olanağının olması değil, anılan bölgenin işletilebilme 

olanağının bulunmasıdır). Bu durum karşısında, hukuki bakımdan kıta sahanlığı kavramının 

coğrafi anlamda kıta sahanlığı kavramını aştığı kabul edilir (Pazarcı, 1984). 

Kıta sahanlığı kavramı 1982 BMDHS ile yeniden düzenlenmiştir. 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı 

Sözleşmesi’nde olduğu gibi kıta sahanlığının coğrafi ve jeolojik anlamından ayrılan bir tanıma 

sahip olmuştur. Hukuki bir kavram olarak kıta sahanlığı, BMDHS’nin 76. Maddesinde, 

“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 esas hatlardan itibaren 200 

mile kadar uzanan su altı alanlarının deniz yatağı ve toprak altını kapsar. Kıta kenarı, kıyı 

Devletinin kara kütlesinin su altında kalan uzantısını kapsar ve kıta sahanlığının, kıta 

yamacının ve kıta yükseliminin deniz yatağı ve toprak altından ibarettir. Kıta kenarı, okyanus 

sırtına sahip olan okyanus tabanı ile toprak altını kapsamaz.” şeklinde tanımlanmıştır. 

 

Kıta sahanlığı dış sınırını belirleyen kıta dış eşiği kara sularının ölçülmeye başlandığı esas 

hatlardan itibaren 200 deniz milinin ötesine uzanması durumunda 76. Maddenin 4. ve 6. 

Paragraflarında belirtilen esaslar ile sınırlandırılmıştır. 
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Görüldüğü üzere 76. Madde, mevcut kıta sahanlığı tarifini değiştirmiş, ayrıca kıta sahanlığının 

bir devlet ülkesinin “doğal uzantısı” olduğunu belirterek, ilke olarak kıta kenarının uç 

noktasına kadar devam edeceğini kabul etmiştir. Yine Sözleşme’nin bu maddesine göre, kıta 

uzantısının 200 milden dar olduğu kıyılarda, kara sularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan 

itibaren 200 mil genişlikteki deniz alanlarının deniz yatağı ve toprak altı da kıta sahanlığıdır. 

Bu, hukuki anlamda kıta sahanlığı kavramının, kıta kenarının yeterli genişlikte olmadığı 

durumlarda, okyanus tabanının bir bölümünü de içerebileceğini göstermektedir.  Böylece, kıta 

sahanlığı üzerinde hak tesis etmeyi doğal uzantı esasına dayandıran ilke değişikliğe 

uğramıştır (Doğru, 2003). 

 

Coğrafi kıta sahanlığı ortalama 130 metre derinliğe inmektedir. Ancak 600 m derinliğe kadar 

inen yerler de vardır. Genişliği ortalama 7 km olup, Sibirya’nın kuzeyinde olduğu gibi 700 

km ye kadar çıkabilmektedir. 

 

Türkiye kıta sahanlığı konusunda esasların belirlendiği ve uluslararası hukuk belgeleri olan 

1958 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ve 1982 tarihli BMDHS’ne taraf değildir. Bununla birlikte, 

kıta sahanlığına yönelik hakların ilana bağlı olmadığından cihetle, üç tarafı denizlerle çevrili 

Türkiye de kıta sahanlığı dolayısıyla belli haklara sahiptir. 
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Kıta sahanlığına bağlı olarak bahşedilen hakların kullanımı hususunda kıta sahanlığının 

genişliği ile sınırlarının belirlenmesi gerekliliği karşımıza çıkmaktadır. Bu itibarla, Türkiye ve 

SSCB 23 Haziran 1978 tarihinde Kıta Sahanlığı Sınırlandırılması Anlaşması imzalamışlar, söz 

konusu Anlaşma 20 Ocak 1981 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanmak kaydıyla yürürlüğe 

girmiştir.169 Söz konusu Anlaşma, devletlerin ardıllığı ilkesinden hareketle, SSCB’nin 1991 

yılında dağılmasını takiben Gürcistan, Rusya Federasyonu ve Ukrayna için de geçerli bir metin 

olmuştur11. 

Karadeniz’e kıyıdaş olan bir diğer ülke olan Bulgaristan’la ise 4 Aralık 1997 tarihinde 

imzalanan Anlaşma ile kıta sahanlığı sınırı belirlenmiş, söz konusu Anlaşma 21 Temmuz 1998 

tarihinde yayınlanarak yürürlüğe girmiştir12. 

 

 

g. Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) 

 

Münhasır Ekonomik Bölge, bir kıyı devletinin karasuları esas çizgisinden başlayarak 200 

mile kadar varan ve karasuları dışında kalan su tabakası ile deniz yatağı ve onun toprak 

altında bu kıyı devletine münhasır haklar ve yetkiler tanınan deniz alanıdır (Pazarcı, 2015: 

286). Buradaki tanımdan yola çıkarak, söz konusu yetki alanının esas çizgiden itibaren en fazla 

200 mile kadar uzanabilen ve karasuları bittiği noktadan başlayan bir bölge olduğu yorumuna 

varılabilir. 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi kapsamında kabul edilen 

münhasır ekonomik bölge alanı özel bir hukuki rejime tabi olup bölge üzerinde hem kıyı 

devletinin hem de diğer devletlerin hak ve yetkilerinin bulunduğu sözleşmenin V. bölümünde 

düzenlenmiştir. 

 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, Münhasır Ekonomik Bölgedeki kıyı devletinin 

hak ve yetkilerini 56. Madde kapsamında düzenleyerek kıyı devletine deniz yatağı üzerindeki 

sularda, deniz yatağında ve toprak altındaki canlı ve cansız doğal kaynaklar üzerinde araştırma, 

işletim, muhafaza ve yönetim hakkı vermektedir. Ancak Sözleşme yine aynı maddede, bu hak 

ve yetki kullanımında, diğer devletlerin hak ve yükümlülüklerine gereken özenin 

                                                           
11 PAZARCI (2003), s. 373. 
12 GÜNAYDIN (2001), s. 4-22. 
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gösterilmesine de dikkat çekmiştir. Ayrıca Sözleşme diğer devletlerin hak ve yetkilerini 58. 

Madde kapsamında düzenleyerek, kıyıdaş devletin ilan etmiş olduğu Münhasır Ekonomik 

Bölge üzerinde 3. taraflara seyrüsefer serbestisi ve uçuş serbestisi ile denizaltı kabloları ve 

petrol boruları döşeme yetkisi bırakmıştır (Birleşmiş Milletler, 2001: 18). 

 

Hem kıta sahanlığının hem de Münhasır Ekonomik Bölge’nin esas hattan itibaren 200 mil 

mesafeye uzanması sebebiyle çakışan alanlar olabilmekte ve bu bölgeler kavramsal açıdan da 

karıştırılabilmektelerdir. Ancak aralarında çok önemli bir fark vardır:  

Kıta sahanlığı, coğrafi olarak kıyı ülkesinin parçası olan ve dolayısıyla kıyı ülkesinin doğal ve 

ayrılmaz egemenlik alanı içerisinde yer alan ve gerektiğinde 350 mile kadar genişleyebilen bir 

bölgedir.  

Münhasır Ekonomik Bölge ise, hak ve yetkilerin ilana bağlı olduğu ve en fazla 200 mil 

genişliğinde bulunan, kıyı devletinin egemenliği altında olmayan ama sadece doğal kaynaklar 

Münhasır Ekonomik Bölge konusunda münhasır yetkilerin verildiği bir alandır. Sonuç olarak, 

kıta sahanlığında hak kendiliğinden var olup egemenlik ilkesinin ayrılmaz bir parçası iken 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi ilana dayanan ve kıyı devletine belirli bir 

derinliğe kadar yetki tanıyan bir alandır.  

 

MEB özel hukuki rejime tabidir; kıyı devletinin hak ve yetkileri ile diğer devletlerin hakları ve 

serbestlikleri BMDHS’nin ilgili maddeleriyle düzenlenmiştir. MEB, BMDHS’nin 55’ten 60’a 

kadar olan maddelerinde açıklanmıştır. 

 

Söz konusu bölgede gerek deniz yatağı altında, gerekse içerisinde su yüzeyi toprak altı ve üstü 

canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması, muhafazası, işletilmesi, korunması ve idaresine 

ilişkin kıyı devletine önemli ekonomik haklar ve yetkiler veren bir kavramdır (Kuran, 2009).  

Bu alan kıyı devletinin mutlak egemenliği altında bir alan olmayıp, kıyı devletine sadece 

doğal kaynaklar üzerinde münhasır yetkiler tanıyan bir deniz alanıdır.  Bu hukuksal statü 

diğer devletlerin bu alanı diğer konularda serbestçe kullanmaya devam edebilecekleri anlamına 

gelir.  Diğer bir ifade ile doğal kaynaklar dışında münhasır ekonomik bölge, açık denizlerin 

sağladığı neredeyse bütün hakları diğer devletlere sağlamaktadır. 
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Öyle ki, BMDHS’nin “Münhasır Ekonomik Bölgede Diğer Devletlerin Hakları ve 

Yükümlülükleri” başlıklı 58. Maddesine göre diğer devletler, bu alandaki deniz ulaşımına, bu 

alan üzerindeki hava ulaşımına, telekomünikasyon kabloları veya enerji nakil boruları 

döşemeye, bilimsel araştırmalar yapmaya ve devletler hukuku açısından kabul edilen diğer 

faaliyetlere ilişkin hakları kullanmaya devam edebilirler. 

 

Kıyı devleti münhasır ekonomik bölgede ekonomik nitelikli haklar dışında üç ana konuda idari 

ve yargı yetkisine sahiptir. Bu konular; her türlü tesis, araç yapay adaların bu alana 

yerleştirilmesi ve kullanılması deniz bilimsel araştırmaları ve deniz çevresinin korunması 

ve düzenlenmesidir (Kuran, 2009). 

 

Kıyı devletinin münhasır ekonomik bölge üzerinde uluslararası deniz hukukunun tanıdığı 

yetkilere sahip olabilmesi için kıyıların ötesinde münhasır ekonomik bölge ilan etmesi 

şarttır. 

Kıta sahanlığı ile belirlenen ekonomik çıkarların ülkeler için yeterli gelmemesi 1982 tarihli 

Sözleşmede Münhasır ekonomik bölge tanımını ortaya çıkarmıştır.  Münhasır ekonomik bölge 

ve kıta sahanlığı arasındaki farklar incelendiğinde; 

 

1. Kıta sahanlığı doğal oluşumdur, münhasır ekonomik bölge ise sunidir. 

2. Kıta sahanlığı istisnalar halinde 350 mile kadar çıkabilmektedir. Münhasır ekonomik bölge 

ise mutlak olarak 200 mildir.  

3. Münhasır ekonomik bölge kıta sahanlığından farklı olarak su kütlesindeki kaynaklara da 

sahip olma hakkını içerir 

4. Münhasır ekonomik bölge de balıkçılık, bilimsel araştırma yapma ve suni ada yetkisi kıyı 

devletine aittir. 

 

h. Açık Deniz 

 

1958 Cenevre ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmelerine göre Açık Deniz, hiçbir devletin 

ülkesine, egemenliğine ait olmayan iç sular, kara suları, takımada devletlerinin takımada 

suları ve münhasır ekonomik bölge dışında kalan uluslararası deniz alanını 

kapsamaktadır (Pazarcı, 2008; Kuran, 2009).  BMDHS’nin 87. Maddesine göre, açık 
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denizler, sahili bulunsun veya bulunmasın tüm devletlerin yararlanmasına açık bir alan olup 

burada açık denizlerin serbestliği ilkesi geçerlidir.  Açık denizler serbestisi bu sözleşmenin ve 

uluslararası hukukun diğer kuralları tarafından konulmuş olan şartlara göre kullanılır. 

Deniz yatağı rejiminin ayrıca düzenlenmesi nedeniyle acık denizden yalnızca su alanının 

anlaşılması gerekmektedir (Pazarcı, 2008). Bu serbesti hem kıyısı olan, hem de kıyısı olmayan 

devletler için diğerleri yanında aşağıdakileri kapsar (Günsel, 2012). 

 

 seyrüsefer serbestisi, 

 uçma serbestisi, 

 kısım VI’ya (kıta sahanlığı) tabi olmak üzere sualtı kablo ve boru hattı döşeme 

serbestisi, 

 kısım VI’ya (kıta sahanlığı) tabi olmak üzere suni adalar ve uluslararası hukukun izin 

verdiği diğer tesisleri inşa etme serbestisi, 

 bölüm 2’de (açık denizin canlı kaynaklarının muhafazası ve idamesi) belirtilmiş olan 

şartlara tabi olmak üzere balıkçılık serbestisi,  

 

 kısım VI (kıta sahanlığı) ve XIII’e (deniz bilimsel araştırması) tabi olmak üzere 

bilimsel araştırma serbestisidir.13 

 

Akdeniz’e kıyısı olan devletler, BMDHS’de tanımlanan yetki alanlarına ilaveten, “balıkçılık 

koruma alanları” (fisheries protection zones) ve “ekolojik koruma alanları” (ecological 

protection zones) belirlemişlerdir. 

 

Bir devletin hava ülkesinin sınırını deniz ülkesi, deniz ülkesinin sınırını ise karasularının dış 

sınırının belirlediği söylenebilecektir. Ancak, devlet, deniz ve hava ülkesi üzerindeki egemenlik 

haklarını kara ülkesinden ayrı olarak başka ülkelere devredememekte ve/veya terk 

edememektedir14. 

 

 

                                                           
13 http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2015_20/3.pdf 

 
14 TOLUNER, Sevin: Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta Basım Dağıtım A.Ş., İstanbul 1996, s. 31. 

http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2015_20/3.pdf
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III. DENİZ YETKİ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASININ HUKUKİ           

ÇERÇEVESİ 

 

Denizler üzerindeki zenginliklerin paylaşım mücadelesi, ulaşım, ticaret ve denizlerin sahip 

olduğu zenginlikler nedeniyle devletlerin öncelik verdikleri meseleler arasında yer almış, bu 

mücadelenin neticesinde “denizlerin yetki alanlarının paylaşımına ilişkin temel kavramlar” 

hukuksal bir zemine taşınmıştır. 

iv. Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasında Hukukun Asli Kaynakları 

 

Uluslararası hukukun kaynaklarının sayıldığı, Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. 

maddesinde bahsi geçen asli kaynaklar; uluslararası antlaşmalar, örf ve âdet hukuku ile 

hukukun genel ilkeleri iken yardımcı kaynaklar olarak içtihat ve doktrin sayılmıştır. Bu 

kaynaklar, uluslararası hukukun alt dalı olan deniz hukuku için de tabiatıyla tatbik edilmektedir. 

 

1- Uluslararası Sözleşmeler 

 

a) 1958 Tarihli Cenevre Sözleşmeleri 

- 1958 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, 

- 1958 Açık Denizler Sözleşmesi, 

- 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi  

- 1958 Açık Denizlerde Balıkçılık ve Canlı Kaynakların Korunmasına Dair Sözleşme’dir. 

 

 

b) 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi 

 

1982 tarihli BMDHS 10 Aralık 1982 tarihinde kabul edilip, 16 Kasım 1994 tarihinde yürürlüğe 

girmiştir. 

 

1982 tarihli BMDHS’nin 83/1 Maddesi “Kıyıları karşı-karşıya veya yan-yana olan devletler 

arasındaki kıta sahanlığı/münhasır ekonomik bölge sınırlandırması, hakça bir çözüm 
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bulmak üzere, Uluslararası Adalet Divanı Statüsünün 38. Maddesinde zikredilen 

uluslararası hukuka göre anlaşma ile gerçekleştirilecektir” hükmünü içermektedir.  

 

Ancak söz konusu düzenleme incelendiğinde, sınırlandırmada kullanılacak belirli ve zorunlu 

diğer bir ifadeyle yönlendirici bir yöntemin öngörülmediği görülmektedir15. 

 

Bu bağlamda Sözleşme ile uyuşmazlıkların halli sürecinde “hakça çözüm” ve “uluslararası 

hukuka uygunluk” atfından başka bir kısıtlama getirilmeyerek yargı organlarına geniş bir 

takdir yetkisi bırakılmıştır16. 

 

Sözleşme’de, tarafların kendi aralarında yapacakları bir sınırlandırma anlaşmasının “hakça 

çözüm bulmak üzere” yapılması gerekliliğine işaret edilmekle birlikte, antlaşmalar hukuku ile 

örf ve adet hukukunun temel prensiplerinden birisi olan “devletlerin buyruk kurala (jus 

cogense) aykırı olmamak kaydıyla diledikleri her türlü anlaşmayı yapabilecekleri ilkesine” 

göre17 hakkaniyete aykırı sonuçlar doğursa dahi taraflara kendi aralarında her türlü anlaşmayı 

akdetme konusunda serbesti tanınmıştır18. 

 

Sözleşme’nin lafzına bakıldığında, sınırlandırma uyuşmazlıklarının halli bağlamında 

benimsenen esas yöntemin tarafların aralarında anlaşmaları olduğu ve uluslararası yargı 

organların sınırlandırmaya ilişkin rolünün ise, ikinci fıkrada belirtildiği biçimiyle istisnai 

bir yöntem olarak kabul edildiği anlaşılmaktadır. 

 

Her bir sınırlandırma uyuşmazlığının “sui generis” yapısı nedeniyle, uygulanacak yöntem ve 

ilkeler de farklılık arz etmektedir. Diğer bir ifadeyle, her bir uyuşmazlık için geçerli olan genel 

geçer bir yöntemin varlığından söz etmek mümkün değildir. 

 

                                                           
15 DUNDUA, s. 13. 
16 DUNDUA, s. 37; Arbitration between Barbados and the Republic of Trinidad and Tobago, relating to 

the delimitation of the exclusive economic zone and the continental shelf between them, decision of 11 

April 2006, parag. 222. Kararın metnine “www.sovereigngeographic.com” adresinden ulaşılabilir. 
17 23 Mayıs 1969’da imzalanan ve 27 Ocak 1980’de yürürlüğe giren 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar 

Hukuku Sözleşmesinin 53. maddesi, buyruk kuralı (emredici hukuk normu), bir bütün olarak uluslararası 

toplumun, kendisinden hiçbir şekilde sapmaya müsaade edilmeyen ve ancak aynı nitelikte olan daha sonraki bir 

uluslararası hukuk normu ile değiştirilebilecek olan bir norm olarak kabul ettiği ve tanıdığı bir normdur. 
18 AESAN, s. 11 ve 13. 
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c) 1958 Sözleşmeleri ile 1982 Sözleşmesi Hükümlerinin Çatışması 

 

1982 tarihli Sözleşme’nin yürürlüğe girmesiyle 1958 tarihli Cenevre Sözleşmeleri 

kendiliğinden ve doğrudan yürürlükten kalkmamıştır. Ancak kıta sahanlığı ve MEB alanı 

sınırlandırmasına ilişkin farklı hükümler içeren bu Sözleşmelere ilişkin hükümlerin çatıştığı 

durumlarda, 1982 tarihli Sözleşme’deki hükümlerin 1958 tarihli Sözleşmeler karşısında 

üstün olarak uygulanacağı kayıt altına alınmıştır. 

 

Nitekim,“Diğer milletlerarası sözleşmeler ile ilişki” başlığını taşıyan 1982 BMDHS’nin 311. 

maddesi; 

 

“1. Taraf devletler arasında bu sözleşme, 29 Nisan 1958 Cenevre Deniz Hukuku 

Sözleşmelerine üstün olacaktır. 

2. Bu Sözleşme, taraf devletlerin bu Sözleşme ile uyumlu diğer anlaşmalardan doğan 

haklarını ve yükümlülüklerini değiştirmeyecek ve diğer taraf devletlerin bu Sözleşmeden 

doğan haklarını kullanmalarını veya yükümlülüklerini yerine getirmelerini 

etkilemeyecektir...” 

 hükmünü haizdir. 

  

Deniz hukukuna ilişkin ve buna bağlı olarak deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 

uyuşmazlıklar ele alınırken, örf ve âdet hukuku yanında bu iki özleşme hükümleri de 

nazara alınmaktadır. 

 

2- Uluslararası Örf ve Adet Hukuku ve Kabul Edilen Temel İlkeler 

 

a. Hakkaniyet İlkesi ve Hakça Çözüm 

 

Öyle ki, Divan, devletleri bütün sınırlandırmalar için bağlayan kurallara 1969 tarihli Kuzey 

Denizi kararının 85. Paragrafında yer vermiştir19.Bir sınırlandırma uyuşmazlığı söz konusu 

                                                           
19 I.C.J. Reports 1984, Parag. 112. 
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olduğunda, taraflar arasında bir sözleşme varsa bu sözleşme hükümleri doğrudan tatbik 

edilecektir20. 

 

Bununla birlikte, taraflar arasında akdedilmiş sözleşme hükümleri öncelikli ve doğrudan 

uygulansa bile bu hükümler örf ve âdet kurallarından bağımsız olarak ele alınmayacaktır21 

Sonuç olarak, gerek 1958 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ile 1982 tarihli BMDHS’de, gerek Divan 

kararlarında belirtilen örf ve âdet hukukundan doğan ilkelerin, bütün deniz alanlarının 

sınırlandırılması meselelerinde kullanılabileceği hususunda herhangi bir tereddüte mahal 

yoktur. 

 

1982 tarihli BMDHS’nin 74. ve 83. Maddelerinin açılımı niteliğinde olan bu temel kural şu 

şekilde açıklanabilir:  

“Kıyıları karşı karşıya veya yan yana olan komşu devletler arasında deniz sınırları 

tek taraflı olarak saptanamaz. Böyle bir sınırlandırma iyi niyetle ve hakça sonuca 

varma iradesiyle sürdürülecek görüşmeler neticesinde bir anlaşmayla 

gerçekleştirilmelidir. Taraflar herhangi bir anlaşmaya varamıyorlarsa, yetkili bir 

üçüncü merci tarafından bu uzlaşı sağlanmalıdır. Her iki durumda da sınırlandırma 

bölgenin coğrafî yapısı (geographic configuration) ve diğer ilgili koşulları (relevant 

circumstances) çerçevesinde hakça çözümü sağlayacak hakkaniyete uygun kriterler 

ve yöntemler uygulanarak yapılmalıdır”22. 

 

Yukarıda arz ve izah edilenler neticesinde, sınırlandırma aşağıdaki süreci takip 

etmelidir: 

 

1-  Sınırlandırma taraflar arasında akdedilecek bir antlaşmayla gerçekleştirilmelidir. 

Taraflar eğer bir uzlaşıya varamıyorlarsa, sınırlandırma üçüncü bir merci tarafından 

yapılmalıdır. 

                                                           
20 1982 tarihli BMDHS’nin 74. ve 83. madde hükümleri de bunu öngörmektedir. 
21 Bu konuda Bkz.: TOLUNER: Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer ve Kişiler 

Bakımından Çevresi ve Niteliği, 1989, s. 55-66. 
22 I.C.J. Reports 1984 Parag. 112, Maine Körfezi Davası kararında temel kural olarak ifade edilmiştir. 

Divan burada Kuzey Denizi Davaları’ndaki 85. paragrafı aynen tekrarlamıştır. Maine Körfezi Davası’nda, 

hakkaniyet ilkelerine açıkça örf ve âdet hukukunun genel bir kuralı niteliği tanınmaktadır. (Ibid., Parag. 

92, 112). 
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2- Sınırlandırma her halde bölgenin coğrafî biçim (geographic configuration) ve diğer 

ilgili koşulları (relevant circumstances) çerçevesinde hakkaniyete uygun kriterler tatbik 

edilerek yapılacaktır. 

 

3-  Kullanılan kriterler hakkaniyete uygun bir sonucu diğer bir ifadeyle hakça çözümü 

gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. 

 

4-  Sınırlandırmada uygulanabilir yöntemler kullanılmalıdır. 

 

Her şeyden evvel hakkaniyet kriterlerinin birer hukuk kuralı olmadığını belirtmek gerekir. 

Nitekim, Divan, Maine Körfezi davasında, kriterlerin hakkaniyete uygunluğunun, her olaya 

özgü ilgili koşullar çerçevesinde belirlenebileceğini vurgulamıştır. Diğer bir ifadeyle, 

hakkaniyet kriterleri, hakkaniyet ilkelerinin her bir somut olaydaki görünüş biçimi olarak tabir 

edilebilir. 

 

Uluslararası sınırlandırma hukukunun günümüzde geldiği noktada, hem yapılageliş kuralları 

hem geniş katılımlı uluslararası deniz hukuku sözleşmeleri, iki veya daha fazla sayıda devlet 

arasındaki sınırlandırmanın “Bölgenin bütün ilgili unsurları dikkate alınarak, hakkaniyet 

prensipleri temelinde hakça bir çözüme ulaşılacak şekilde” yapılması gerektiğini 

öngörmektedir. 

 

Öte yandan, deniz alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyet prensiplerinin uygulanmasına 

ilişkin bu genel kuralın, somut durumlara doğrudan tatbik edilemeyecek kadar soyut bir nitelik 

arz ettiği açıktır. Bu itibarla, bu genel sınırlandırma prensibinin somut olaylara 

uygulanabilmesi, “hakkaniyet prensipleri” ile “hakça çözüm” kavramlarının ne ifade ettiğinin 

ve “ilgili şartlar”ın neler olduğunun açıklığa kavuşturulmasına bağlı olduğu anlaşılmaktadır. 

 

b. Coğrafyanın Üstünlüğü Prensibi 

 

Bir devletin denize bakan kıyı hattına sahip olması diğer bir ifadeyle kara ülkesi (landlocked 

country) olmaması ile deniz yetki alanlarının varlığından söz edilebilmektedir. Dolayısıyla bir 

devletin deniz alanları üzerindeki egemenlik iddiasının ön koşulu, iddia sahibi devletin 
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denize kıyısının bulunmasıdır23. Divan, sınırlandırmada dikkate alınacak faktörleri coğrafi 

koşullar ve diğer koşullar şeklinde bir ayırıma tabi tutarak aslında dolaylı bir biçimde 

coğrafyanın üstünlüğü ilkesine işaret etmiştir. 

 

 

 

 

 

c.  Diğer Faktörlerin Dikkate Alınmasına İlişkin Prensipler 

 

Sınırlandırmada hakkaniyet, yalnızca coğrafi unsurların dikkate alınması ile sağlanamamakta 

olup, coğrafi unsurların yanı sıra diğer bütün ilgili unsurların da değerlendirmeye dâhil edilmesi 

gerekmektedir. 

 

Varlığı bilinen doğal kaynaklar sınırlandırmada kesin bir şekilde dikkate alınmaktadır. Bu 

faktörler canlı türler olabileceği gibi madenler ve mineral kaynaklar da olabilmektedir24 

Mevcut doğal kaynakların orantısız bir biçimde paylaştırılması sonucunu öngören bir 

sınırlandırma haliyle hakkaniyete uygun olmayacaktır25 

 

Bölgede yapılmış sınırlandırmalar ile muhtemel sınırlar da iki devlet arasındaki sınırlandırmayı 

etkileyen unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Nitekim, Tunus – Libya davasında üçüncü 

devletlerle belirlenecek sınırlar veya taraflarca daha önceden petrol arama ruhsat alanları gibi 

nedenlerle tespit edilen sınırlar da dikkate alınarak sınırlandırma yapılmıştır26. 

 

d. “Oransallık” ve “Kapatmama” Prensipleri 

 

                                                           
23 AESAN, s. 4. 
24 ACER (2002), s. 313. 
25 Kanada-Fransa Davası parag. 84; Jan Mayen Davası parag. 73,74 ve Eritre-Yemen Davası parag. 

62,63,74. 
26 ACER (2002), s. 313. 
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Yargı kararları incelendiğinde yukarıda belirtilen yöntemler dışında diğer sınırlandırma 

yöntemlerinin de göz önüne alındığı görülmektedir. Kararlar ile ortaya konulan prensiplerden 

diğerleri “oransallık” ve “kapatmama” prensipleridir. 

 

Oransallık prensibi, temel olarak iki devletin kıyı uzunlukları arasındaki oran ile bu ülkelere 

verilen kıta sahanlıkları veya münhasır ekonomik bölge alanları arasındaki oranın birbirine 

yakın olması gerektiğini ifade etmektedir. 

 

Oransallık prensibine benzer nitelikteki bir başka ilke ise “kapatmama” prensibidir. Özellikle 

kıta sahanlığı genişliğinin tespitinde mesafe unsurunun kabul edilmesiyle birlikte, sınırlandırma 

çizgisinin, her ülkenin kendi kıyılarına yakın alanları bırakılacak şeklinde tespit edilmesi 

gerektiğine işaret etmektedir. 

 

e.  “Kara Denize Hakimdir” Prensibi 

 

f. “Doğanın Yeniden Şekillendirilmesinin Mümkün Olmaması” Prensibi 

 

g. Adalar ve Sınırlandırmadaki Rolleri 

 

Adalar bazı durumlarda, sınırlandırma sürecinde kıyı hattının genel biçimi belirlenirken, esas 

noktalar oluşturulurken ve kıyı uzunluğu hesaplanırken anakara gibi hesaba katılarak 

sınırlandırmalarda tam etkiye sahip olurken, bazı durumlarda ise anakara gibi dikkate 

alınmayarak yalnızca ilgili koşul olarak dikkate alınmaktadırlar. Adalara verilecek etki gerek 

bölgedeki genel koşullar ışığında, gerek adanın sahip olduğu özel koşullar çerçevesinde tespit 

edilmelidir27. 

 

3- Hukukun Genel İlkeleri 

 

UAD Statüsü 38. Maddesinde "uygar uluslarca kabul edilen hukuk genel ilkeleri" ifadesine yer 

verilmek kaydıyla uluslararası hukukun kaynakları arasında hukuken genel ilkeleri de 

sayılmıştır. Hukukun genel ilkelerinin esas işlevi tamamlayıcı bir unsur olarak 

                                                           
27 ACER (2008), s. 3. 
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uluslararası hukuk düzeninde var olan boşlukları doldurmak üzere kullanılmalarıdır. 

Uluslararası yargı organları öncelikle antlaşma ve örf ve adet kurallarını araştırıp 

uygularlar. Bunların bulunmadığı durumlarda ise, hukukun genel ilkeleri ile hukuk boşlukları 

doldurulmaktadır. 

 

v. Yardımcı Kaynaklar 

 

1-  İçtihat ve Örnek Yargı Kararları 

Uluslararası hukukun yardımcı kaynağını oluşturan yargı kararları, bu hukuk düzenine ilişkin 

tüm yargı organları kararları ile hakemlik kararlarını içermektedir. 

 

 

 

IV.  TÜRKİYE’NİN DENİZ YETKİ ALANLARI 

 

 Türkiye’nin karasuları genişliği Ege Denizi’nde 6 mil, Karadeniz ve Akdeniz’de 12 mildir. 

Karadeniz’de kıta sahanlığının belirlenmesine dair ilk anlaşma Türkiye ile Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği arasında 23 Haziran 1978’de Moskova’da imzalanan Ukrayna, Rusya 

Federasyonu ve Gürcistan’ın sonrasında halef olduğu “Karadeniz’de Kıta Sahanlığı 

Sınırlandırması” anlaşmasıdır. Daha sonra bu anlaşmaya yapılan ekler ile kıta sahanlığı 

sınırının aynı zamanda Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi sınırı olarak da kabul 

edilmesine karar verilmiştir (Birleşmiş Milletler, 2001: ss. 22-23). Ancak Türkiye, Ege ve de 

Akdeniz’de diğer kıyıdaş devletlerle kıta sahanlığı oluşturabilmiş değildir. Ayrıca Türkiye’nin 

ne 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne ne de 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşmesi’ne taraf olduğunu belirtmek gerekmektedir.  

 

V. DOĞU AKDENİZ’DEKİ YETKİ ALANLARI VE TÜRKİYE 
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Üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye’nin de Karadeniz, Akdeniz ve Ege’de doğal olarak ve 

herhangi bir ilandan bağımsız olarak, fiilen (ipso facto) ve başlangıçtan beri (ab initio) kıta 

sahanlıkları mevcuttur. Dolayısıyla Türkiye’nin bu denizlere komşu ya da kıyıdaş ülkelerle kıta 

sahanlıklarını sınırlandırması gerekmektedir. 

  

Türkiye 1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşme(B.M.D.H.S.)’sine taraf değildir. Türkiye Deniz Hukuku Sözleşmesi müzakerelerine 

katılmış ancak sözleşmenin 309 uncu maddesi gereğince çekince kaydı koyamadığı için 

imzalamamıştır. Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 309 uncu maddesi şu şekildedir:   

 

“Madde 309- Çekinceler ve İstisnalar  

Bu Sözleşmenin diğer maddeleri tarafından açıkça izin verilmedikçe bu Sözleşmeye 

hiçbir çekince veya istisna ileri sürülemez.” 

  

Buna karşılık Türkiye bu sözleşme ile Deniz Hukuku’na giren “Münhasır Ekonomik Bölge” 

kavramına uygun olarak 5.12.1986 günü 86/11264 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile “Karadeniz 

Münhasır Ekonomik Bölgesi”ni açıklayarak ilan etmiştir. Türkiye bu beyanla Karadeniz 

MEB’inde, deniz çevresini koruma, deniz kirliliğini önleme ve azaltma haklarına sahip 

olduğunu da belirtmiştir. Türkiye B.M.D.H.S.’ne taraf olmamakla birlikte teamülü 

uluslararası hukuk kuralları haline gelen bu uygulamaları benimsemektedir.28 

 

Türkiye açısından bakıldığında, Kıbrıs Adası tarih boyunca Türkiye’nin ulusal çıkarları 

arasında yer alan ve mutlak suretle kontrol altında tutulması gereken bir bölgedir (Kedikli ve 

Çalağan, 2017: 55). Doğu Akdeniz’deki yetki alanları uyuşmazlıkları büyük ölçüde Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bölge ülkelerle yapmış olduğu münhasır ekonomik bölge 

anlaşmalarından ve Türkiye’nin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarını 

çiğnemesinden ortaya çıkmıştır. 

                                                           
28  file:///C:/Users/User/Desktop/doğu%20akdeniz/Kİtap%20balcıoğlu.pdf 
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Şekil 2, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan’ın ilan etmiş olduğu deniz yetki alanlarını 

göstermektedir. Bu iddiaya göre Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, Kıbrıs adasının tamamının 

temsilcisidir ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin bölgedeki uluslararası hukuktan 

doğan hakları yok sayılmaktadır. Ayrıca yine Yunanistan tarafından, Türkiye’nin güneybatı 

kıyılarından kaynaklanan deniz yetki alanları da gasp edilmekte ve Türkiye güneybatıda karaya 

hapsedilmeye çalışılmaktadır. Tabii ki bu sorunun temelinde; özel anlaşmaların olmadığı 

normal şartlarda Türkiye’ye ait olması gereken adaların Yunanistan’a ait olmasının yarattığı 

tartışma bulunmaktadır. 
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Türkiye Cumhuriyeti ise, Yunanistan’a ait adaların münhasır ekonomik bölgeye bir etkisi 

olmaması gerektiğinden, yani özel anlaşmalarla adaların Yunanistan’a bırakılmadığı varsayımı 

altında iddiasını ortaya koymaktadır. Şekil 3’e göre Türkiye Cumhuriyeti’nin münhasır 

ekonomik bölgesi Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Yunanistan ile değil, Mısır ile ortak sınıra 

sahiptir. 

 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Türkiye dışında, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti de münhasır 

ekonomik bölge ilan ederek yetki alanlarını belirlemiştir. Türkiye’nin da tanıdığı bu münhasır 

ekonomik bölge tanımı, Kıbrıs adasının her iki devlet tarafından temsil edilmesi gerektiği 

varsayımına dayalıdır.  
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Şekil-4, hem Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Rum Yönetimi’nin hem de Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi’nin münhasır ekonomik bölge iddialarını göstermektedir. Buna göre Kıbrıs Adası’nın 

güneyindeki 1, 2, 3, 8, 9, 12 ve 13 numaralı parsellerde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 1, 4, 5, 6 ve 7 numaralı parsellerde ise Türkiye ve Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi hak iddia etmektedir. Dolayısıyla bu bölgelerde keşfedilecek petrol veya doğal 

gaz rezervlerinin işletme hakları konusunda uluslararası tartışmalar yaşanması kaçınılmazdır. 

 

 Türkiye, yaklaşık 1.800 km uzunluğundaki kıyı şeridi ve uluslararası hukuka uygun 

olarak Doğu Akdeniz bölgesinde hem ekonomi hem de güvenlik açısından doğrudan 

çıkarları olan bir devlettir.  

 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi yapmış olduğu münhasır ekonomik bölge anlaşmalarının 

Birleşmiş Milletler ve Avrupa Birliği nezdindeki kodifikasyonu ile eylemlerini 

meşrulaştırdığını zannetmektedir. Ancak Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin yapmış olduğu 

münhasır ekonomik bölge anlaşmaları ve vermiş olduğu arama ruhsatları iki sebepten 

uluslararası hukuka uygun değildir:  
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 Birincisi, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi Kıbrıs adasının tamamını temsil 

etmemektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, yapmış olduğu münhasır ekonomik bölge 

ilanının adanın kendisine ait olan güney bölümünü ilgilendirdiğini savunsa da adanın 

diğer bölümünde egemenlik hakları bulunan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 

haklarını yok saymaktadır. Kıbrıs adasının yetki alanları içerisinde, ada üzerindeki her 

bir bireyin, enerji kaynağının adanın ne tarafında bulunduğuna ve işlendiğine 

bakılmaksızın hakkı saklıdır.  

 

 İkinci olarak da uluslararası hukuka göre, kapalı ya da yarı kapalı denizlere kıyısı olan 

devletler haklarını kullanıp yükümlülüklerini yerine getirirken birbirleri ile iş birliği 

yapmak mecburiyetindedirler. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, ilan ettiği münhasır 

ekonomik bölge alanında ne Türkiye’nin ne de Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 

bilgi ve onayına başvurmuştur. Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi’nin yapmış olduğu her münhasır ekonomik bölge anlaşmasında, söz 

konusu anlaşmalarının uluslararası hukuka aykırılığı ve Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi’nin adanın bütününü temsil etmediğini defaten dile getirmiştir.  

 

 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi; Mısır ile 17 Şubat 2003’te, Lübnan ile 17 Ocak 2007’de ve en 

son 17 Aralık 2010’da İsrail ile Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi anlaşması 

yapmıştır. Rum tarafı, 26 Ocak 2007 tarihinde çıkarmış olduğu bir yasa ile petrol ve doğal gaz 

arama amaçlı 13 adet ruhsat sahası ilan etmiştir.  

 

 

 

Bu sahalarda petrol ve doğal gaz arama faaliyetlerinde 2, 3 ve 9. alanlarda İtalyan ENI ve Güney 

Kore’den KOGAS’a, 10 ve 11. parselde Fransız TOTAL ve Rus NOVATEK’e, 12. Parsel ise 

ABD’li enerji şirketi NOBLE Energy’e ruhsat verilmiştir. Ancak 9. parsel İsrail ve Lübnan 

arasında yetki uyuşmazlığı konusunda ihtilaflı bir bölgedir. Ayrıca 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 13. 

parseller hâlihazırda hem Türkiye ile Güneş Kıbrıs Rum Yönetimi arasında hem de İsrail ile 

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi arasında münhasır ekonomik bölge kapsamında anlaşmazlıkların 

yaşandığı alanlardır. 
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Güney Kıbrıs Rum Yönetimi, 17 Ocak 2007 tarihinde Lübnan ile imzalamış olduğu münhasır 

ekonomik bölge anlaşmasından sonra 26 Ocak 2007’de Mısır ve Lübnan ile yapmış olduğu 

anlaşmalarda ilan ettiği münhasır ekonomik bölge içinde 13 adet petrol arama ruhsat sahası ilan 

etmiştir. Konuya ilişkin olarak Türk Dışişleri Bakanlığı’nca yapılan açıklamada, Güney 

Kıbrıs Rum Yönetimi’nin adada tek başına söz sahibi olmadığı, ada üzerinde Kıbrıs 

Türklerinin de hak ve yetkileri olduğunu, dolayısıyla ada üzerine atılacak adımlar 

konusunda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin da söz sahibi olması gerektiği 

belirtilmiştir. Ayrıca bu durumun adadaki çözümsüzlüğü daha da çıkmaza soktuğu 

vurgulanmıştır. Rum Yönetimince ilan edilen parsellerin Türk kıta sahanlığının ihlali olduğu 

ifade edilerek verilen arama ruhsatlarının Türkiye Cumhuriyetince bir hükmü olmadığı ve 

Türkiye’nin ihlal edilen yetki alanlarında hak ve çıkarlarını korumaktan geri durmayacağı 

bildirilmiştir. Türk Dışişleri bu açıklamada, vermiş olduğu koordinatlar ile Türk kıta sahanlığını 

da ilan etmiş bulunmaktadır (Başeren, 2018). 

  

Burada dikkat edilmesi gereken, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu duruma herhangi bir 

itirazı olmadığı gibi Uluslararası Adalet Divanı nezdinde bir girişimi de olmamıştır. 

Dolayısıyla, aslında, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin 1974 tarihli kıta sahanlığını ilanını 

Türkiye tarafından zımni olarak kabul görmüş sayması kendisinin de bu durumda Türkiye’nin 

kıta sahanlığını zımnen kabul ettiğine işaret etmektedir. Görülüyor ki, Türkiye egemenlik 

haklarını korumakla birlikte konunun uluslararası hukuk düzleminde çözülmesini istemektedir. 

Ancak Türkiye’nin sorunları hukuk dâhilinde çözme çabalarına rağmen Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi parsellediği bu alanların arama ruhsatları için ihaleler açmıştır.  

 

Türkiye bu duruma, uluslararası hukuk sınırları içerisinde kalmaya çalışarak Doğu 

Akdeniz’deki hak ve menfaatlerini koruyacağını da göstermek açısından deniz tatbikatları 

yaparak tepki göstermiş ve 9 Ağustos 2007 tarihinde Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 

arama izni ve ruhsat verdiğini Resmi Gazete’ de ilan etmiştir (Başeren, 2018). Güney Kıbrıs 

Rum Yönetimi’nin 2011 yılında sondaj faaliyetlerine başlaması üzerine ise Türkiye 

Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında 21.09.2011 tarihinde Kıta 

Sahanlığını Sınırlandırma Anlaşması yapılmıştır. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na 

da Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne ait bölgelerde petrol arama ruhsatı verilmiştir . 
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Gerek Türkiye Cumhuriyeti gerekse Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Güney Kıbrıs Rum 

Yönetimi tarafından ortaya çıkarılan sorunu uluslararası hukuk ilkelerine uygun ve adada 

çözümü destekleyen bir temelde ele almaktadır. Türkiye konunun ortaya çıkışından beri bu 

konuda tarafını ve ne istemediğini defalarca dile getirmektedir. Yani Doğu Akdeniz’in Türkiye 

için önemi, başlangıç noktasında deniz yetki alanlarının uluslararası hukuka göre paylaşılması 

ve egemenlik alanlarının ihlal edilmemesi iken sonrasında çıkarılan bu enerjinin nasıl ve 

nereden taşınacağı da aynı ölçüde önem arz etmektedir.  

 

Doğu Akdeniz enerji rezervleri, dünyanın enerji krizine çözüm bulacak miktarda 

olmamakla birlikte kıyı ülkelerinin (ülkelerin ekonomik durumları da dikkate 

alındığında) ihtiyacını karşılayabilecek ve sonrasında ihraç edilebilecek düzeydedir. 

Mevcut enerji miktarı, Doğu Akdeniz’deki düşük nüfuslu ülkeler açısından dengeleri 

değiştirmesinin yanında birlikte Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin Kuzey Kıbrıs Türk 

Cumhuriyeti üzerinde etkin bir güç olabilmesini sağlayabilir. Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon 

kaynaklarının bir kısmı Türk kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge içerisinde 

bulunmaktadır. Buna ek olarak gelişmiş ülkelerin enerji şirketlerinin tartışmalı deniz 

sahalarındaki arama yapmaları da eklendiğinde Türkiye için güvenlik sorunu ortaya 

çıkmaktadır. Kaldı ki, uluslararası şirketler bu bölgelerde arama yaptıklarında arkalarında kendi 

devletlerinin gücü ile gelmektedirler. Bu da Türkiye ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin 

Doğu Akdeniz’de daha da yalnızlaşmasına sebep olabilir.  

 

Türkiye’nin uluslararası hukuk ile sahip olduğu haklara rağmen Güney Kıbrıs Rum Yönetimi 

deniz alanlarını Mısır, İsrail ve Lübnan ile anlaşmış oldukları çizgiye göre ve tek taraflı olarak 

tasarlamıştır. Bu durumda Türkiye Cumhuriyeti ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin sahip 

olduğu haklar ve çıkarlar göz ardı edilmektedir. Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin bu tek taraflı 

girişimi Amerika Birleşik Devletleri, Avrupa Birliği ve Rusya Federasyonu tarafından 

desteklenmiştir. Yunanistan ise Mısır, Libya ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ile anlaşmaları 

yapmaya çalışarak Doğu Akdeniz’i ağırlıklı olarak kendi kontrolünde tutmaya çalışmaktadır.  

 

EastMed Projesi, yılda 8-16 milyar metre küp doğal gazın, bazı noktalarda denizin 2000 metre 

altından geçen 2000 km uzunluğunda bir boru hattı ile Akdeniz’den Yunanistan üzerinden 
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Avrupa’ya taşınmasını kapsamaktadır. 6 milyar Euro civarında bir maliyeti olduğu iddia 

edilmektedir. Yunanistan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi ve Mısır liderleri EastMed projesine 

desteklerini çeşitli vesilelerle yinelemektedir. Ancak nihai fiyatın Rus gazının yaklaşık 2 katı 

olması bu projeye olan desteği azaltmaktadır (Zahr, 2017). 

 

EastMed Boru Hattı Projesi, BM Deniz Hukuku Sözleşmesinin 300. maddesini ihlal 

etmektedir. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin kıta sahanlığındaki kullanım 

özgürlüğüne ilişkin olarak 79 (1) maddesi, tüm devletlere kıta sahanlığında denizaltı 

kablolar ve boru hatları döşeme yetkisi verilse dahi bu tür boru hatlarının döşenmesi ile 

ilgili mutlaka kıyı devletlerinin iznine tabi tutulduğunu belirtmektedir. (Güney Ateşoğlu, 

2018). Ancak Türkiye’den henüz böyle bir izin çıkması söz konusu değildir. 29 

 

 

 

                                                           
29 http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2015_20/3.pdf 

http://www.mta.gov.tr/v3.0/sayfalar/hizmetler/kutuphane/ekonomi-bultenleri/2015_20/3.pdf
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VI. TÜRKİYE’NİN DOĞU AKDENİZ SORUNUNA İLİŞKİN DENİZ YETKİ 

ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI HUSUSUNDA TUTUMLARI 

 

 

vi. Türkiye’nin Yunan Adalarına Dair Tutumu  

 

Doğu Akdeniz’e bir yönü bakan Girit, Rodos, Kerpe (Karpathos), Çoban (Kasos) gibi Ege’deki 

Yunan Adaları ile Doğu Akdeniz’de bulunan Meis Adası ile Türkiye arasındaki deniz 

sınırlarının da belirlenmesi gerekmektedir. Yunanistan –GKRY’nin tutumuna benzer bir 

şekilde– bu adalar ile Türkiye arasındaki deniz yetki alanı sınırlarının eşit uzaklık sınırı olması 

gerektiğini savunurken Türkiye ise Doğu Akdeniz’deki sınırlandırmada ilgili hukuki prensipler 

gereği bu adalara kıta sahanlığı ya da MEB alanları verilmemesi gerektiğini savunmaktadır. 

 

Dışişleri Bakanlığı İkili Siyasi İşler ve Denizcilik-Havacılık-Hudut Genel Müdürü Büyükelçi 

Çağatay Erciyes şu açıklamayı yapmıştır: “Kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin 

sınırlandırılmasında uluslararası hukukun koyduğu kural, sınırlandırmanın hakça olması. Bu 

anlaşma da hakkaniyet ilkesi çerçevesinde yapılan bir anlaşma çünkü uluslararası hukukta, Rum 

ve Yunanlıların iddialarının hilafına, adaların otomatik olarak kıta sahanlığı ve münhasır 

ekonomik bölge yaratma hakları yok. Sınırlandırmada adaların özel konumlarına 

bakılıyor, kıyı uzunluklarına bakılıyor, bulundukları coğrafyaya bakılıyor ve uluslararası 

mahkeme kararlarında da ikili anlaşmalarda da adalara hiçbir şekilde deniz yetki alanı 

verilmiyor. Türkiye de bu hakçalık prensibiyle hareket ederek bu anlaşmayı Libya’yla yaptı.”30 

 

vii. Türkiye’nin Diğer Sorunlara İlişkin Genel Tutumları 

Doğu Akdeniz’de başka bazı sorunlar da yaşanmaktadır. Anlaşmazlıklara rağmen bazı 

devletlerin hukuki durum kesinmiş gibi faaliyetler gerçekleştirmesi birçok sorunun daha 

                                                           
30 Bkz. “Doğu Akdeniz: Türkiye-Libya Anlaşması Bölgede Dengeleri Nasıl Etkiler?”, BBC 

Türkçe, 10 Aralık 2019 
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doğmasına sebep olmaktadır. Doğu Akdeniz’de kıyısı bulunan devletlerden bir kısmının kendi 

aralarında MEB sınırlandırma antlaşmaları yapmış olmaları bu sorunlardan bazılarının 

oluşmasına yol açmaktadır. GKRY ve Mısır 17 Şubat 2003’te bir MEB sınırlandırma 

antlaşması yaparak aralarında karşılıklı MEB sınırını oluşturmuştur. Ancak bu antlaşmaya 

Türkiye kendi kıta sahanlığı ve ilan edildiğinde MEB alanlarına tecavüz ettiği ve GKRY’nin 

Ada’nın tek yasal temsilcisiymiş gibi hareket ederek yani Kıbrıslı Türkleri yok sayarak bir 

uluslararası antlaşma yaptığı gerekçeleriyle resmi olarak itiraz etmiştir.10 Ayrıca GKRY 17 

Ocak 2007’de Lübnan ile benzer bir antlaşma yapmış ancak bu antlaşma Lübnan iç hukuku 

bağlamında onaylanmamış ve dolayısıyla da yürürlüğe girmemiştir. Öte yandan GKRY ve 

İsrail 17 Aralık 2010’da bir sınırlandırma antlaşması yaparak Ada’nın güneyinde iki tarafın 

karşılıklı MEB sınırını belirlemiştir. KKTC bu antlaşmaya GKRY’nin Ada’nın yasal temsilcisi 

olmadığı ve KKTC’nin MEB ve kıta sahanlığı alanlarına tecavüz ettiği gerekçeleriyle resmen 

itiraz etmiştir. Öte yandan Lübnan da GKRY-İsrail Antlaşması’na İsrail ile belirlenecek yan 

sınır bölgesinde kendi alanına girildiği gerekçesiyle karşı çıkmaktadır. 

 

Bu tartışmalı sınırlar üzerinden GKRY’nin bazı bölgelerde çeşitli alanlar (parseller) 

belirleyerek buralarda doğal kaynak arama ve işletme ruhsatları vermesi de yeni sorun ve 

gerginliklere neden olmaktadır. Örneğin GKRY 11 Eylül 2011’de 12 numaralı parselde sondaj 

faaliyeti başlatmıştır. Ayrıca GKRY 11 Şubat 2012’de diğer bazı alanlarda da ruhsat başvuru 

çağrısı yapmıştır.12 Bu alanlarda GKRY’nin arama ve sondaj ruhsatları veriyor olmasına 

Türkiye’nin güçlü itirazları mevcuttur. 

 

Yine yukarıda belirttiğimiz uluslararası hukukun ilgili kuralı gereği Doğu Akdeniz’de kıyısı 

bulunan devletlerin her birinin Doğu Akdeniz’de sahip oldukları kıta sahanlığı ve MEB 

alanlarının tam olarak hangi sınırlar içerisinde bulunduğunu yani sınırlarının ne olduğunu tek 

taraflı hukuksal işlemlerle değil yapılacak devletlerarası antlaşmalarla belirlemeleri 

gerekmektedir. Uluslararası sınırlandırma hukukunun günümüzde geldiği noktada hem 

yapılageliş kuralları hem de kurallarının önemli bir kısmı yapılageliş kuralları haline gelmiş 

1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi iki veya daha fazla sayıda ülke arasındaki sınırlandırmanın 

“hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak amacı” ile yapılması gerektiğini öngörmektedir. 

Ancak deniz alanlarının sınırlandırılmasında hakkaniyete uygun bir çözüm bulunması 

gerektiğine ilişkin bu kural somut durumlara uygulanamayacak kadar soyut bir nitelik 
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göstermektedir. Bu kuralın içeriğinin açıklanması uygulamada özellikle yargı kararlarıyla 

açıklığa kavuşturulabilecek bir husus olmuştur. 

 

Yargı kararlarında “coğrafyanın üstünlüğü” prensibi ön plana çıkmaktadır. Coğrafyadan kastın 

ise iki ülke arasında sınırlandırmaya konu olan alandaki ana kara coğrafyası olduğu 

anlaşılmaktadır. Bu bağlamda en önemli unsurlar ana kara kıyılarının genel biçimi yani kıyı 

üzerindeki girinti-çıkıntılar ve anakara kıyılarının uzunluğudur. İşte bu unsurlar bir 

sınırlandırma işleminde başlangıç ve daha sonra kısmi oranda değişebilecek olan “temel” 

sınırlandırma çizgisini belirleyen unsurlardır. 

 

Sınırlandırmada hakkaniyetin sadece coğrafi unsurların dikkate alınmasıyla sağlanamayacağı, 

hakkaniyetin sağlanması için diğer ilgili unsurların da dikkate alınması gerektiği belirtilmiştir. 

Bu nedenle mahkemeler de sınırlandırmanın bir sonraki aşamasında coğrafya dışı ilgili 

unsurları dikkate alıp coğrafi unsurlar temelinde ulaşılan çözümün hakça sayılıp 

sayılmayacağını değerlendirmiştir. Örneğin varlığı bilinen doğal kaynakların sınırlandırmada 

dikkate alınacağı yargı kararlarında kesin bir biçimde kabul edilmiştir. Bu faktörler canlı türler 

olabileceği gibi madenler ve diğer mineral kaynaklar da olabilmektedir Doğu Akdeniz’deki 

deniz sorunlarının esasını kıta sahanlığı ve MEB alanlarının sınırlarının belirlenmesi 

oluşturmaktadır.31 

VII. TÜRKİYE VE LİBYA ARASINDAKİ DURUM VE LİBYA İLE YAPILAN 

MUTABAKATIN DEĞERLENDİRİLMESİ 

viii. Libya ile Türkiye Arasında Yapılacak Anlaşmanın Getirilerine Geçmiş 

Yılların Analizleri Çerçevesinde Bakış 

 

Libya’nın Mısır sınırından Derne’ye kadar olan kıyıları ile Türkiye’nin Deveboynu Burnu’ndan 

itibaren doğuya uzanan kıyıları karşılıklıdır. Bu nedenle her iki ülke arasında deniz yetki 

alanları sınırlandırmasının Anadolu ile Afrika Kıtası sahilleri arasındaki ortay hattı esas alacak 

şekilde yapılması her iki devletin de en temel hakkıdır. Bu durum her iki devletin de 

menfaatinedir. Özelikle Libya, Türkiye ile sınırlandırma antlaşması imzalayarak, Yunanistan 

                                                           
31 https://setav.org/assets/uploads/2019/12/A301.pdf  
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ile imzalayacağı bir sınırlandırma anlaşmasına nazaran 16.700 km² daha fazla bir deniz yetki 

alanına sahip olacaktır. Ancak Libya’nın bu kazancı sadece 16.700 km² ile de sınırlı 

kalmayacak, bu antlaşma aynı zamanda Yunanistan ile anakaralar esas alınarak bir 

sınırlandırma antlaşması yapılmasına zemin hazırlayacağından, Girit Adası güneyindeki 

kümülatif deniz yetki alanı kazancı % 62 artarak asgari 39.000 km²‘ye ulaşabilecektir. Bu 

durum aşağıdaki haritalarda gösterilmiştir.32 

 

 

 

Bununla birlikte Doğu Akdeniz’deki mevcut coğrafi konumlar uluslararası hukuk kuralları 

çerçevesinde dikkate alınmak suretiyle yapılan hesaplamalarda, Türkiye’nin esasen daha fazla 

bir MEB alanına sahip olduğu görülmektedir. Libya’nın Mısır sınırından Derne’ye kadar olan 

kıyıları ile Türkiye’nin Deveboynu Burnu’ndan itibaren doğuya uzanan kıyıları karşılıklıdır. 

Yapılan çalışmalarda Türkiye’nin 145.000 km2’lik bir MEB alanına sahip olduğu 

hesaplanmıştır. Bunun önceki yapılan çalışmalarda Libya’nın ilgili kıyıdaş devletlerarasında 

                                                           
32 https://dergipark.org.tr/tr/pub/bs/issue/3804/51021  
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sayılmamasından ve karşılıklı kıyıların dikkate alınmamasından kaynaklandığı 

değerlendirilmektedir.   

  

 Doğu Akdeniz’de Türkiye ve Libya arasında imzalanacak anlaşma sonucunda akdedilecek ilan 

edilebilecek Münhasır Ekonomik Bölge (MEB)’nin sınırlarının Harita-32’de açıklandığı gibi 

değişebileceği ve Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de öngörülen yaklaşık 145.000 km2lik 

MEB’inin asgari 189.000 km2ye çıkması gerektiğini ortaya koymaktadır.33 

 

 

 

 

VIII. 27 KASIM 2019 TARİHLİ TÜRKİYE-LİBYA ANLAŞMASI 

Türkiye ile Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti 27 Kasım 2019’da iki ülkenin uluslararası 

hukuktan doğan haklarının muhafazası için “Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının 

Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası” imzalamıştır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip 

Erdoğan ve Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Başkanlık Konseyi Başkanı Fayez Sarraj 

                                                           
33 https://dergipark.org.tr/tr/pub/bs/issue/3804/51021 
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arasındaki görüşmeler sonucunda her iki ülkenin dışişleri bakanlarınca imzalanan mutabakat 

iki ülkenin Akdeniz’de karşılıklı kıyıları arasında deniz yetki alanları sınırını 

belirlemiştir. Türkiye’nin son yıllarda Doğu Akdeniz’deki uluslararası hukuktan kaynaklı 

haklarının korunması konusunda hem hukuken hem de fiilen yaptığı çalışmaların bir sonucu 

olduğu söylenebilecek bu mutabakat muhtırasına dair onaylamayı uygun bulma yasası 5 Aralık 

2019’da TBMM’de kabul edilmiş, 6 Aralık 2019’da Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 

onaylanmış ve 7 Aralık 2019’da Resmi Gazete’de yayımlanarak Türkiye açısından yürürlüğe 

girmiştir.  

 

 Türkiye Doğu Akdeniz’de MEB ilan etmediği halde bu mutabakatta MEB sınırından 

bahsedilmiş olması diğer devlet uygulamalarında da rastlanan bir durumdur. Bazı 

ülkeler MEB ilan etmeden MEB sınırı belirleyen antlaşmalar yaparak bir nevi ilan 

edildiğinde uygulanacak sınırı belirlemiş olmaktadır.  

 

Mutabakatın ifadesiyle “Akdeniz’de kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırları” 

mutabakat metnine eklenmiş bir haritada koordinatlarıyla gösterilmektedir. Söz konusu 

haritada gösterilen A noktasından B noktasına kadar yaklaşık 30 kilometre uzunluğunda bir 

sınır belirlenmiştir. Ayrıca mutabakatta “ortay hat” olarak ifade edilen sınırın konumunun 

belirlenmesinde esas alınan karşılıklı kıyı hatlarının koordinatları da verilmiştir.  
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Mutabakat ile kabul edilen önemli iki hükmünden daha bahsetmekte yarar vardır: 

 Bunlardan ilki taraflardan birisinin MEB’inden başlayıp diğer tarafın MEB’ine 

uzanan (belirlenen sınıra tekabül eden) doğal kaynaklar olması durumunda bu tür 

kaynakların işletilmesi maksadıyla oluşturulacak anlaşmalar konusunda iki 

ülkenin iş birliği yapabileceğinin belirtilmesidir (madde IV, par. 2).  

 İkinci önemli husus ise Türkiye ya da Libya devletlerinden birisinin MEB 

sınırlandırılması konusunda üçüncü devletle görüşmelere başlaması durumunda 

nihai bir antlaşma yapmadan önce karşılıklı bilgilendirme ve müzakerelerde 

bulunulacaktır .(madde IV, par. 3). 

 

 Öncelikle Türkiye bugüne kadar özellikle GKRY’nin yaptığı sınırlandırma antlaşmalarına 

“itiraz eden” ve bu antlaşmalarla belirlenen alanları “gasp etmeye çalışan” bir ülke konumundan 
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ifade ettiği hukuki yaklaşımları bir başka kıyıdaş ülke tarafından kabul gören ve bu 

yaklaşımlarını fiilen uygulayabilen bir ülke konumuna gelmiştir.  

 

Bu durum Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de deniz alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili hukuki 

yaklaşımının güçlenmesi açısından önem arz etmektedir. Türkiye’nin uluslararası hukukun 

ilgili kuralları temelinde sınırlandırmanın hakça bir çözüm yaratması gerektiği ve bu bağlamda 

kıyı uzunlukları arasındaki farkın büyüklüğünün en önemli faktör olduğu görüşü bu 

mutabakatla daha da somut bir içerik kazanmıştır.  

 

Mutabakatın giriş kısmında “Bütün ilgili faktörler göz önünde bulundurularak, adil ve hakça 

sınırlandırılmasının yapılmasını kararlaştırmış olarak…” ifadesine yer verilmiştir. Bu ifadeler 

deniz alanlarının sınırlandırılmasında Türkiye’nin önceden beri ifade ettiği ve uluslararası 

hukukun ilgili kurallarıyla da örtüşen hukuki yaklaşımının bu mutabakatla da kabul gördüğünü 

göstermektedir. 

 

 Bu yaklaşıma uygun olarak birbirlerini “yandaş benzeri” bir açıyla gören iki tarafın ilgili 

kıyılarının uzunluklarının birbirlerine yakın oluşu gereği iki taraf arasındaki deniz sınırı 

yaklaşık eşit uzaklık çizgisine tekabül edecek şekilde belirlenmiş gözükmektedir. Bu hukuki 

yaklaşım bundan sonra özellikle Kıbrıs Adası’nın batısında yapılacak sınırlandırmada Kıbrıs 

Adası’na ne kadar deniz yetki alanı verilmesi gerektiği konusunda da Türkiye’nin tutarlı 

yaklaşımını ifade edecek niteliktedir. 

 

Öte yandan Yunanistan’ın Ege Denizi’nin güney ve güneydoğu kesiminde bulunan adalarına 

ve Meis Adası’na sınırlandırmada hakkaniyet gereği deniz yetki alanı verilmemesi gerektiğine 

dair Türkiye’nin yaklaşımı bu mutabakatla devam ettirilmiş ve bu yaklaşım Libya tarafından 

da kabul görmüş durumdadır. 

Bu mutabakatın ikinci önemli yansıması gelecekte yapılabilecek muhtemel sınırlandırma 

antlaşmaları üzerinde yaratabileceği etkidir. Bir süredir Yunanistan’ın söz konusu adaları 

ile Mısır arasında ve yine bu adalar ile GKRY arasında eşit uzaklık çizgisine dayanan bir 

sınırlandırma antlaşması yapmak için çaba gösterdiği bilinmektedir. Türkiye-Libya 

mutabakatının bölgede oluşturduğu sınırla bu muhtemel antlaşmaları bir nevi zorlaştırdığı 

söylenebilir. 
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Üçüncü olarak mutabakatın gelecekte yapılabilecek sınırlandırma süreçleri için de dikkate 

alınması gereken bir hukuki durum yarattığı ifade edilebilir. Sınırlandırma sorunlarının 

uluslararası yargı vasıtasıyla çözülmesi durumunda ilgili yargı kuruluşunun bu durumu 

“dikkate alınması gereken bir durum” olarak görmesi kuvvetle muhtemeldir. Sınırlandırmaya 

ilişkin bazı uluslararası yargı kararlarında bölgede mevcut antlaşmaların dikkate alınabileceği 

belirtilmiştir.  

 

Mutabakatın bir başka önemli yansıması ise Türkiye’nin söz konusu bölgede doğal kaynak 

arama ve işletme faaliyetlerinin meşru bir zemin kazanmasını sağlamış olmasıdır. Söz konusu 

mutabakatla belirlenmiş sınır iki devlet arasında imzalanmış bir antlaşma olması hasebiyle bu 

tür faaliyetler için hukuki zemin teşkil edebilecektir.  

 

“Yunan Dışişleri çevreleri uluslararası deniz hukukuna göre Türkiye’nin Libya ile sınırı 

bulunmadığını belirterek, böylesi bir mutabakatın bu nedenle geçersiz olduğunu savunuyor. 

Atina ayrıca Ankara’nın bu tür girişimlerle Girit Adası’nın güneyindeki kıta sahanlığını ihlal 

ettiğini öne sürüyor.”  Ancak, Uluslararası hukuk çerçevesinde Türkiye’nin sadece Mısır, 

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Suriye ile değil, Libya, İsrail ve hatta 

Lübnan ile de karşılıklı kıyıları bulunduğu ve Türkiye’nin bu devletlerle de deniz yetki 

alanı paylaşımı antlaşmaları akdedebileceği hususu tespit ve önerilerin esasını 

oluşturmaktadır. Bu durumda Türkiye’nin, uluslararası hukuka uygun hak ve menfaatleri 

doğrultusunda Doğu Akdeniz’de yeni bir deniz yetki alanları haritasını ortaya koyması 

mümkün olabilecektir.34 

 

 

MEB’in belirlenmesi için “ilan” ve “antlaşma” şeklinde iki ayrı ya da bütünler yöntem 

bulunmaktadır. Bu yöntemlerden MEB ilan etmek için 1982 BMDHS’nin 75’inci maddesi 

gereğince sahildar devletin ilan ettiği MEB’i gösteren harita yayımlayarak veya coğrafi 

koordinatlara ilişkin listeleri gerektiği şekilde yayımlayarak bunların bir nüshasını BM 

Genel Sekreteri’ne göndermesi gereklidir.  
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1982 BMDHS kıyı devletine karasularında ve devamında münhasır ekonomik bölge ilan etme 

hakkını vermektedir. Öte yandan 1982 BMDHS’nin 74’üncü maddesi, sahilleri bitişik veya 

karşı karşıya bulunan devletler arasında MEB sınırlandırılmasının hakkaniyete uygun bir 

çözüme ulaşması amacıyla Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38’inci maddesinde 

belirtildiği şekilde, uluslararası hukuka uygun olarak antlaşma ile yapılması gerektiğini de 

belirtmektedir. 

 

IX. TÜRKİYE-LİBYA MUTABAKATINA YÖNELİK BAZI HUKUKİ 

DEĞERLENDİRMELER 

ix. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin Taraf Olmayan Devletler Açısından 

Hukuki Etkisi 

Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Libya Devleti Ulusal Mutabakat Hükümeti Arasında 

Akdeniz’de Deniz Yetki Alanlarının Sınırlandırılmasına İlişkin Mutabakat Muhtırası’nın 1. 

maddesinde, Türkiye ile Libya arasında Akdeniz’deki Kıta Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik 

Bölge sınırları belirtilmiş; taraflar bu noktalarda mutabık kalmışlardır.  

Kıyıları karşı-karşıya olan devletle rarasındaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge 

sınırlandırmasına ilişkin yöntem Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesinin 74. Ve 83. 

Maddelerinde belirlenmiştir. Buna göre, bu sınırlandırma, hakça bir çözüm bulmak üzere, 

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. Maddesinde zikredilen uluslararası hukuka göre 

anlaşma ile gerçekleştirilecektir.   

Türkiye, deniz yetki alanlarının temel hukuki yapısının belirlendiği Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesi’ne taraf değildir. Bu nedenle, üzerinde durulması gereken nokta, 

sözleşmeye taraf olunmaması halinde, BMDHS’nin hukuki etkisinin ne olacağıdır.  

Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi’ndeki genel kurala göre; bir uluslararası antlaşma, 

bu antlaşmaya taraf olmayan devletin rızası olmaksızın, bu devlete hak veya yükümlülükler 

yükleyemez (Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi m.34).  

Aynı sözleşmeye göre, bir uluslararası antlaşmaya taraf olmayan üçüncü devletler belirli 

bazı durumlarda, sözleşmenin sağladığı haklardan yararlanabilecektir. Bu da, 

sözleşmeye taraf devletlerin sözleşmede üçüncü devletlere hak tanımaları ve üçüncü 
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devletlerin bu hakları sözleşmeye uygun şekilde kullanmaya başlamaları durumunda 

mümkün olabilecektir (Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi m.35).  

BMDHS’de bu konu belirsiz bırakılmıştır35. 

Deniz yetki alanlarının sınırlandırılması konusuna uygulanacak asli hukuk kuralları, 

Uluslararası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesinde yer almaktadır.  

“Buna göre; 

1. Kendisine sunulan uyuşmazlıkları uluslararası hukuka uygun olarak çözmekle 

görevli olan Divan :  

a. uyuşmazlık durumundaki devletlerce açık seçik kabul edilmiş kurallar koyan, gerek 

genel gerekse özel uluslararası antlaşmaları; 

b. hukuk olarak kabul edilmiş genel bir uygulamanın kanıtı olarak uluslararası 

yapılageliş kurallarını; 

c. uygar uluslarca kabul edilen genel hukuk ilkelerini; 

d. 59. madde hükmü saklı kalmak üzere, hukuk kurallarının belirlenmesinde yardımcı 

araç olarak adli kararları ve çeşitli ulusların en yetkin yazarlarının öğretilerini 

uygular. 

2. Bu hüküm, tarafların görüş birliğine varmaları halinde, Divan’ın hakça ve eşitçe 

karar verme yetkisini zedelemez.” 

 

1-  Uluslararası Antlaşmalar  

Sınırlandırma uygulamasına ışık tutacak olan antlaşmalar çok sayıda devletin taraf olduğu, 

hükümleri yargı organlarınca da uygulanabilir nitelikte olan uluslarararası antlaşmalardır. Bu 

yönüyle iki taraflı antlaşmalardan ziyade BMDHS gibi çok taraflı antlaşmalar asli kaynakların 

başında gelir. 

                                                           
35 Müberra Sümeyye ALTINOK (1982 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİ’NE GÖRE DERİN DENİZ 
YATAĞI MADENCİLİĞİNİN TABİ OLDUĞU HUKUKİ REJİM/ Yüksek Lisans Tezi). 
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Türkiye’nin BMDHS’ye taraf olmadığı düşünüldüğünde ise Doğu Akdeniz bölgesinde 

yukarıda belirtilen nitelikte ve tüm kıyıdaş devletlerin taraf olduğu bir uluslararası antlaşma 

olduğu söylenemez. Ancak bölge devletleri ikili antlaşma yapmaya devam etmektedir36. 

2-  Uluslararası Teamüller 

Uluslararası teamüller, devletlerin uluslararası hukuk konularında uygulayageldikleri davranış 

biçimlerinin benimsenerek yazılı olmayan bir kural haline dönüşmesini ifade eder.  

Bir teamülün bir devleti bağlayabilmesi için, o devletin bu teamüle paralel nitelikte 

uygulamaları olması gereklidir. Ancak UAD, Libya-Malta Davası’nda 1985 tarihinde verdiği 

kararda, uyuşmazlık taraflarının sorunun çözümünde BMDHS’nin uygulanmasını 

istememelerinin önem taşımadığını, BMDHS’ye, davanın tarafı devletlerden birinin taraf 

olmaması halinde dahi aynı zamanda uluslararası teamüle dönüşen bu sözleşmenin 

uyuşmazlığa uygulanabileceğini ifade etmiştir. 

BMDHS’ye taraf olmayan Türkiye, aşağıdaki sözleşme maddelerine muhalif olmadığı gibi 

savunmalarında da kullanmaktadır37:  

 ‘’Sahilleri bitişik veya karşı karşıya olan devletler arasında karasularının sınırlandırılması’’ 

başlıklı 15. madde,  

 ‘’Sahilleri bitişik veya karşı karşıya bulunan devletler arasında münhasır ekonomik bölgenin 

sınırlandırılması başlıklı 74. madde  

 ‘’Sahilleri bitişik veya karşı karşıya bulunan devletler arasında kıt'a sahanlığının 

sınırlandırılması’’ başlıklı 83. madde,  

 ‘’Kapalı veya yarı kapalı denizlere kıyısı bulunan devletler arasında işbirliği’’ başlıklı 123. 

madde, 

Bugünkü duruma bakıldığında, Doğu Akdeniz’deki devletlerin birçoğunun 1982 BMDHS’ye 

taraf olduğu ancak Türkiye’nin 1958 Cenevre Sözleşmesi’ne ve 1982 BMDHS’ye taraf 

                                                           
36 S.7 (ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DOĞU AKDENİZ’DEKİ PETROL VE DOĞALGAZ KAYNAKLARI 
İLE TÜRKİYE’NİN HUKUKİ KONUMU; İslam Safa Kaya) 
37 S.8 (ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU ÇERÇEVESİNDE DOĞU AKDENİZ’DEKİ PETROL VE DOĞALGAZ KAYNAKLARI 
İLE TÜRKİYE’NİN HUKUKİ KONUMU; İslam Safa Kaya) 
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olmadığı görülmektedir. Bu durum karşısında, Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığı ve MEB 

sorunun çözümünde yazılı hukuk kuralları değil, örf ve adet kuralları devreye girecektir. Adı 

geçen sözleşmelerde olduğu gibi örf ve adet hukukunda da bu konuya uygulanacak 

kurallara bakıldığında, bölgenin bütün dinamiklerinin dikkate alınarak hakkaniyet 

ilkeleri çerçevesinde hakça bir çözüm üretilmesini öngördüğü anlaşılmaktadır. Bölgenin 

konumuna bakıldığında sorunun, kıyıdaş devletler ile yapılacak antlaşmalarda MEB, 

karasuları ve kıta sahanlığı konularının açığa kavuşturulması yoluyla çözülebileceği 

görülmektedir38. 

 

x. Türkiye’nin Çevre Denizlerde Kıta Sahanlığı Uygulamaları  

Türkiye kıta sahanlığı konusunda uluslararası hukuk belgeleri olan KSS ve BMDHS’ye taraf 

olmamıştır. Bununla beraber Türkiye de hakkaniyet ilkesine uygun olarak ve herhangi bir ilana 

ve fiilen işletilme kriterine bağlı olmadan karasularının dış sınırından başlamak üzere çevre 

denizlerde kıta sahanlığına sahiptir. Bu çerçevede 23 Haziran 1978 tarihinde dağılan SSCB ile 

yapılan kıta sahanlığı sınırlandırılması antlaşması ile Karadeniz’de kıta sahanlığı 

sınırlandırılması gerçekleştirilebilmiştir39. 

BMDHS‘ye taraf olmayan devletlerin, bu bağlamda Türkiye’nin, MEB ilan hakkı olup 

olmadığı konusu tartışılabilir. Bilhassa III. Deniz Hukuku Konferansında yaygın olarak 

kabul görmüş ve birçok devlet tarafından uygulamaya konmuş olması bu kavramın 

BMDHS’den bağımsız bir örf ve adet hukukuna mal olduğu izlenimini vermektedir40. 

xi. BMDHS’ne taraf olmayan İsrail-GKRY arasında yapılan Sınır Anlaşması 

GKRY ve İsrail arasında MEB sınırlandırma antlaşması 17 Aralık 2010 tarihinde, Lefkoşa‟da 

imzalanmış, 25 Şubat 2011‟de yürürlüğe girmiş ve 9 Mart 2011‟de BM‟ye tescil ettirilmiştir. 

Antlaşmanın başlangıç kısmı, önceki antlaşmalar ile büyük ölçüde aynıdır. Yine taraflar 

                                                           
38 BAŞEREN, 2010, S.40 
39 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİNE GÖRE DENİZ ALANLARININ 

SINIFLANDIRILMASI: AÇIK DENİZ REJİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Cihan SEYMEN 

40 BİRLEŞMİŞ MİLLETLER DENİZ HUKUKU SÖZLEŞMESİNE GÖRE DENİZ ALANLARININ 

SINIFLANDIRILMASI: AÇIK DENİZ REJİMİ YÜKSEK LİSANS TEZİ Cihan SEYMEN 
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arasındaki iyi komşuluk bağları ve işbirliğinin güçlendirilmesi isteği ile ülkelerin 

kalkınmasında MEB sınırlandırmasının önemine vurgu yapılmaktadır. Bu antlaşmanın giriş 

kısmında, daha öncekilerden farklı olarak, uluslararası deniz hukukunun bu konuya ilişkin norm 

ve ilkelerine gönderme yapılmaktadır. Kanaatimizce, 1982 BMDHS‟ne atıf yapmanın yanı sıra 

uluslararası deniz hukukunun norm ve ilkelerinin de özellikle kayda geçirilmiş olması, GKRY 

Sözleşmeye taraf iken İsrail’in taraf olmamasının bir sonucudur. Dolayısıyla, antlaşma ile 

gerçekleştirilen sınırlandırmanın hem 1982 BMDHS‟ne hem de uluslararası örf adet 

hukukuna uygun olarak yapıldığı vurgulanmaktadır41. 

 

xii. Türkiye Libya Muhtırası 22 Mayıs 1969 Tarihli Viyana Antlaşmasına 

Göre Geçerliliği 

Uluslararası Anlaşmaların geçerliliğini ölçmek için, 1969 Viyana Anlaşmalar Hukuku 

Sözleşmesi (VAHS) temel alınmaktadır. Bu sözleşmeye taraf ülkeler arasında Libya, Kıbrıs, 

Yunanistan bulunsa da Türkiye bulunmuyor. Ancak buradaki kuralların bir benzerini içeren ve 

Türkiye’nin de taraf olduğu bir anlaşmanın yokluğunda, ve uygulanmasının kabul edilmesi 

durumunda, uygulama alanının tamamen dışında kalmayacaktır. Kaldı ki, VAHS nin 38. 

Maddesi anlaşmadaki maddelerden birinin sözleşmeye taraf olmayan ülkeler için örf ve adet 

kuralı olması sebebiyle mecburi olmasına ilişkin hiçbir engel olmadığına hükmetmektedir. 

 

xiii. Üçüncü Devletler Bakımından Geçerlilik 

 

Anlaşmanın 42 34. Maddesi üçüncü devletler bakımından geçerlilik konusunu ele almaktadır: 

“Bir antlaşma, rızası olmadan, üçüncü bir Devlet için ne hak ne de yükümlülük yaratır”. Deniz 

hukukuna göre ve deniz örf ve adetleri uyarınca aynı nokta üçüncü bir ülkenin de karasuları 

veya münhasır ekonomik bölgesi ise bu kapsamda bu muhtıranın “erga omnes” etkisi olamaz 

ve bu üçüncü ülkeler bu muhtırayı haklı bir şekilde tanımazlar. Burada yapılması gereken 

                                                           
41 ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU BAĞLAMINDA DOĞU AKDENİZ MÜNHASIR EKONOMİK BÖLGE 

UYUŞMAZLIĞI Yüksek Lisans Tezi İBRAHİM ÖZBİLENLER 

 
42 Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 22 Mayıs 1969 
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aslında tüm ülkelerin ikili anlaşmalar yapması ve birbirine aykırı sınırlar belirlememeleridir. 

Ancak bu yöntem çok zor gözükmektedir. Zira her ülke gücüne bağlı olarak ikili ilişkilerde 

mümkün olan en fazla metrekareyi almak istemektedir. Bölgenin belirsizliği ve politik riskleri 

de dikkate alınınca dengelerin eşit olmadığı açıktır. Yapılması gereken tüm kıyıdaş ülkelerin 

bir araya gelip bu kararları birlikte vermeleri ve hakkaniyete uygun bir şekilde paylaşım 

yapılmasıdır. Türkiye’nin de uluslararası mecrada temel tezi hep bu doğrultuda 

olmuştur.  Bölgeler arasındaki eşitsizlik sebebiyle eşit mesafe kuralına ülkelerin bir kısmı sıcak 

bakmayacaktır ancak bölge 200 mil kuralını uygulayacak kadar geniş değildir ve her ülke aynı 

kuralı uygulayınca birçok bölge birçok ülkenin ortak münhasır ekonomik bölgesi olmaktadır. 

Bu nedenle de bu ortak mirasın eşit ve haksızlık yaratmayacak şekilde paylaşılması çok 

zor gözükmektedir.  

xiv. Butlan Halleri 

Antlaşmayı geçersiz kılabilecek sebepler, genel bir biçimde, “antlaşmanın yasal yetkililer 

tarafından yapılmaması”, “iradenin sakatlanması” ve “uluslararası buyruk kuralına (jus 

cogens)” aykırılıktır. 22 Mayıs 1969 tarihli Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesine göre: 

1. VAHS uyarınca, uluslararası Antlaşmaların geçersizlik nedenleri arasında 

Antlaşmanın yasal yetkililer tarafından yapılmaması (madde 8 ve 47) yer 

almaktadır. Türkiye ile Libya, iki egemen Devlettir. İkisi de BM üyesidir. Libya’da 

bir iç karışıklık mevcuttur ancak bu durum yapılan mutabakatın geçerliliğini 

etkilememektedir. Zira Anlaşma Türkiye tarafından hukuken yetkili kişilerle; 

Libya’nın meşru Hükümeti kabul edilen (Yunanistan’ın istenmeyen kişi ilan ettiği, 

Libya’nın Atina Büyükelçisi de söz konusu meşru Hükümetin atadığı Büyükelçi) 

Trablus merkezli Hükümetin Dışişleri Bakanı ile imzalanmıştır. 

2. Diğer bir durum ise İradenin yanılgı (madde 48), Hile (madde 49), veya 

temsilcinin ayartılması (madde 50), temsilci üzerinde baskı ( madde 51), devlet 

üzerinde kuvvet tehdidi kullanılması ( madde 2/4 ve 52) ile sakatlanmasıdır. 

Söz konusu Muhtıra hakkında iki devlet nezdinde de hiçbir itiraz olmaması, irade 

sakatlığı olmadığını ortaya koymaktadır. 

3. Son geçersizlik sebebi ise Uluslararası Buyruk Kurala/Uluslararası Hukukun 

Emredici Normlarına (jus cogens) aykırılık. Devletlerin istedikleri konularda ve 

içerikte antlaşma yapabilme serbestisi, uluslararası hukukun temel ilkelerinden 
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biridir ve devletlerin egemenliğinin doğal bir sonucu olarak ortaya çıkar. Ancak 

Viyana Antlaşmasına göre, bu özgürlük sınırsız değildir ve aşılmaması gereken 

birtakım sınırlar mevcuttur ( madde 53. ve 64). 

 

Görüldüğü üzere problem yaratan tek geçersizlik sebebi Jus Cogenstir. Jus cogens, zamana 

bağlı olarak değişebilse de, bir kuralın emredici sayılması için, VAHS uyarınca, kuralın 

uluslararası toplumun tümü tarafından benimsenmiş olması ve söz konusu kuralla çelişen bir 

norm bulunmaması gerekiyor. VAHS, jus cogens’in çeşitlerini listelememektedir, ancak 

kölelik, işkence ve soykırım yasakları gibi kurallar, bunlara örnek gösterilmektedir. Dolayısıyla 

görünürde Türkiye Libya muhtırasında açık bir jus cogens’e aykırılık görmek mümkün 

değildir. 

Viyana Antlaşmalar Hukuku Sözleşmesi, geçersizliğin sonuçlarını 69. maddesinde 

düzenlemiştir. Buna göre, bir antlaşmanın geçersiz (batıl) olması, ilke olarak, yürürlüğe girdiği 

andan başlayarak (ab inito) hüküm doğurmamasını ifade etmektedir ve tabiidir ki hükümsüz bir 

antlaşmanın hiçbir hukuksal gücü bulunmamaktadır. 

xv. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi Bakımından Değerlendirme 

 

Ne Türkiye ne de Libya43 BMDHS’ye taraf değildir.  BMDHS’nin olmasa da Devletlerin 

BMDHS ile bağlı olduğu yönünde neredeyse fikir birliği vardır. Ancak bu, taraf olmayan 

Devletlerin her halükarda BMDHS’nin tüm hükümleriyle bağlı olacağı sonucunu 

doğurmamaktadır. Bu durumda, BMDHS’den kaynaklı bir geçersizlik sonucu da 

doğmamalıdır. 

Yani bu sözleşmenin ne Viyana Antlaşması ne de BMDHS ye göre geçersiz olduğunu söyleyen 

ülkelerin beyanları hukuki olarak doğru gözükmemektedir. Bu muhtıra geçerlidir ancak biz 

üçüncü ülkelerin hakları üzerindeki etkilerini kabul etmemekteyiz denmesi gerekirdi. 

                                                           
43 Libya 3.12.1984 tarihinde Montego Bay anlaşmasını imzalamış olsa bile henüz iç hukukunda gerekli 
formaliteleri tamamlamamıştır ( resmi onay, iç hukuka geçirme vs). 



HAZIRLAYANLAR: 

 

Av. Begüm İlçayto 

Stj. Av. İrem Firuze Küçük 

Stj. Av. Betül Arslan Aydın  

50 
 

xvi. Türkiye’nin Üçüncü Ülkelerin Deniz Yetki Alanlarına Tecavüz Edilmiş 

Olduğuna İlişkin İddialara Hükümetin Cevabı 

 

Dışişleri Bakanlığı’nın 1 Aralık 2019 tarihli ve SC-73 sayılı açıklamasında Sözcü Hami Aksoy, 

şunların altını çizmiştir: 

“Libya’yla imzalanan anlaşma ile Doğu Akdeniz’de deniz yetki alanlarımızın batıdaki 

sınırlarının bir bölümü belirlenmiştir. Bu, başta uluslararası hukuk içtihatlarını oluşturan 

mahkeme kararları olmak üzere, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin ilgili 

maddeleri dâhil, uluslararası hukuka uygun olarak imzalanmış bir anlaşmadır. 

Esasen, tüm taraflar Doğu Akdeniz’de en uzun anakara kıyısına sahip ülke olan Türkiye’nin 

kıyı projeksiyonunun adalarla kesilmeyeceğinin, iki anakara arasındaki ortay hattın ters 

tarafında kalan adaların karasuları dışında deniz yetki alanı yaratamayacağının ve deniz yetki 

alanları hesaplaması yapılırken kıyıların uzunluklarının ve yönlerinin hesaba katıldığının 

farkındadır. Nitekim, Türkiye bu anlaşmayı imzalamadan önce tarafları hakkaniyet 

çerçevesinde bir uzlaşı için görüşmelere çağırmıştır ve halen de görüşmelere hazırdır. Ancak, 

Türkiye’nin uluslararası hukuka dayalı ve hakkaniyeti temel alan bu yaklaşımı karşısında 

görüşmelere başlamak yerine sadece tek taraflı adımlar atarak Türkiye’yi suçlamak tercihine 

gidilmiştir. Bu anlayışın altında örneğin Türkiye’nin anakarasının karşısında küçük bir ada 

olan Meis’e kendi yüzölçümünün 4 bin katı kadar deniz yetki alanı kazandırmaya çalışan 

maksimalist ve uzlaşmaz Yunan-Rum tezleri yatmaktadır. Bu anlayış, zamanında Mısır’a 40 bin 

kilometre kare alan kaybettirmiştir.” 

Anlaşılacağı üzere adaların varlığı hem Kıbrıs ile hem de diğer ülkeler ile aramızdaki ittifakları 

açıklar nitelikte. Adaların göz ardı edilmesi bir hukuki manevra gibi gözükse de kıyılarımızın 

büyüklüğü göz önüne alındığında son derece doğru ve adil gözükmektedir. 

xvii. Birleşmiş Milletler Uluslararası Adalet Divanı Türkiye Aleyhine Karar 

Verebilir Mi? 

BM Uluslararası Adalet Divanı (UAD), devletlerarasında meydana gelen uyuşmazlıkları, 

uyuşmazlığa taraf tüm  devletlerin yargılamaya rızası olması kaydıyla görebilmektedir.  

Ülkemizin bu Anlaşma nedeniyle UAD yargı yetkisine tabi olması, kendi rızası olmadan 

mümkün değildir. Bu rızanın açıklanmasının dört temel şekli olduğundan bahsedilebilir:  
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1) tahkim name yolu,  

2) önceden akdedilen bir uluslararası antlaşma ile,  

3) tek taraflı bir bildirim ile ve  

4) forum prorogatum yoluyla44. Hemen belirtilmelidir ki Divan içtihadına göre, yargılamaya 

rıza gösterilmesi şekle ilişkin bir husus değildir45. Örneğin, 19 Ağustos 1976'da Yunanistan'ın 

ülkemiz aleyhine tek taraflı olarak UAD’de açtığı, Ege Denizi kıta sahanlığına ilişkin bir davada 

UAD, Ocak 1979’da, ihtilafla ilgili yargı yetkisi bulunmadığına karar vermiştir. BMDHS ile 

kurulan BM Deniz Hukuku Mahkemesi’nin ise, BMDHS’ye taraf olmayan Türkiye üzerinde 

yargı yetkisi yoktur.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
44 ULUSLARARASI ADALET DİVANI’NIN YARGI YETKİSİ VE YARGI YETKİSİNİ GENİŞLETME ÇABALARININ ELEŞTİRİSİ 
THE JURISDICTION OF THE INTERNATIONAL COURT OF JUSTICE AND CRITIQUE OF THE EFFORTS TO BROADEN 
ITS JURISDICTION Yahya Berkol GÜLGEÇ TBB Dergisi 2015 (117) Sayfa 383  
45 Elühu Leuterpacht, “Partial Judgments and the Inherent Jurisdiction of the International Court of Justice”, 
Fifty Years of the International Court of Justice, Cambridge, 2. Baskı, Melbourne, 1998, s. 465. 


