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Özet

Dünya nüfusundaki artışa paralel olarak kıt kaynakların kullanı-
mına yönelik talebin büyümesi, toplumları her geçen gün daha yeni 
kaynaklar aramaya yöneltmektedir. Dünya üzerindeki karasal alanla-
rın neredeyse tamamının paylaşıldığı günümüzde, ülkelerin dikkatleri 
özellikle deniz alanlarına ve deniz kaynaklı enerjilere çevrilmiş durum-
dadır. Özellikle sahildar devletlere denizle ilintili kaynakları kullanma 
hakkını veren en önemli unsur ise uluslararası hukuktan doğan, deniz 
yetki alanlarına ilişkin haklardır. Bu haklar, genel olarak iç sular ve ka-
rasuları gibi kısa mesafeli deniz alanlarıyla başlayıp, kıta sahanlığı ve 
münhasır ekonomik bölge gibi deniz dibinde ve deniz yatakları üzerin-
deki araştırma yapmaya imkân sağlayan haklar ile devam eder. Dünya 
ölçeğinde önemli deniz alanlarının kesişim noktasında yer alan Türkiye, 
deniz yetki alanlarına ilişkin uygulamalarıyla dikkat çeken bir konum-
dadır. Doğu Akdeniz’de özellikle Kuzey Kıbrıs Türk Yönetimi (KKT-
C)’ne komşu sahildar devletlerle ihtilaflı konumda olan ve paylaşıma 
konu olan deniz alanlarındaki uygulamalar, hem Türkiye hem de diğer 
sahildar devletler için önemli bir mücadele alanını teşkil etmektedir. Bu 
nedenle söz konusu çalışmada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki deniz 
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yetki alanlarındaki uygulamaları ve bu uygulamaların enerji keşiflerine 
etkisi tartışılmıştır. Bu kapsamda konunun daha iyi anlaşılabilmesi için 
öncelikle, deniz yetki alanlarına ilişkin temel kavramlara yer verilmiş 
ve sonrasında Doğu Akdeniz’deki uygulamalar açıklanarak, bu bölge-
deki enerji keşiflerine ilişkin gelişmeler değerlendirilmiştir. Ardından 
geleceğe yönelik öngörülere değinilerek çalışma sonlandırılmıştır. 

Anahtar Kelimeler: Deniz Yetki Alanları, Doğu Akdeniz, KKTC, 
Enerji Keşifleri

GIRIŞ

Deniz alanlarının paylaşım sürecinin devam ettiği günümüzde ül-
keler, gerek uluslararası deniz hukukundan kaynaklanan haklarla ge-
rekse uluslararası hukuk ilkelerini ihlal ederek deniz alanları konusunda 
sahiplenme faaliyetlerini sürdürmektedirler. Bu anlamda Dünya üzerin-
de deniz yetki alanlarıyla ilgili pek çok sorunlu alan mevcuttur. Deniz 
yetki alanlarıyla ilgili önemli çekişmelere sahne olan bölgelerden birisi 
de Kıbrıs’ı da içine alan Doğu Akdeniz havzasıdır. Doğu Akdeniz, kı-
talararası deniz alanlarını birleştirmesi ve en az iki yüz yıllık bir tarihi 
içermesinin yanı sıra çağımızın en önemli enerji kaynaklarından biri 
olan hidrokarbon potansiyeli açısından da dikkat çekici bir konumda-
dır. Kıbrıs’ı da kapsayan bu önemli hidrokarbon kaynağı, Kuzey Kıbrıs 
Türk Cumhuriyeti (KKTC) ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY)’ne 
ait olan deniz alanlarının kesişim bölgesinde yer aldığı için Türkiye ve 
GKRY arasında sorun unsuru olmaya devam etmektedir. Söz konusu 
bölgede deniz alanlarının sahiplenilmesine yönelik artan faaliyetler ve 
özellikle GKRY’nin kıyıdaş ülkelerle yapmış olduğu ve yürütmekte ol-
duğu anlaşmalar, bölgeyle ilgili gündemde belirleyici olmaya devam 
etmektedir. Bu uygulamaların altında yatan temel sebep ise deniz yetki 
alanlarında enerji keşifleri yapmaya olanak tanıyan Münhasır Ekono-
mik Bölge (MEB) sınırlarının belirlenmesinde yaşanan sorunlardır. Bu 
araştırma kapsamında öncelikle deniz yetki alanlarına ilişkin hukuksal 
kavramalara yer verilmiş ve ardından Doğu Akdeniz’de hidrokarbon 
potansiyeliyle ilgili bilgiler açıklanarak konuyla ilgili güncel gelişmeler 
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aktarılarak mevcut durum analizi yapılmıştır. Son olarak çalışma kap-
samında tarihte ve yakın geçmişte yaşananlar dikkate alınarak geleceğe 
yönelik bir perspektif geliştirilmeye çalışılmıştır.

1. DENIZ YETKI ALANLARINA ILIŞKIN TEMEL   
           KAVRAMLAR

Deniz alanlarındaki ulaşım ile ilgili temel sorun, deniz ulaşımının 
hukuki açıdan her yerde serbest olup olmadığı ile ilintilidir. Deniz alan-
larına ilişkin olarak ülkeler, denizin bazı bölümlerine tümüyle sahip-
tirler. Ancak bazı bölümlerinde sadece bir takım egemenlik haklarını 
kullanabilmektedirler. Bu nedenle denizdeki ulaşım ticari olsun ya da 
olmasın, bu alanlardaki geçişin serbest olup olmadığının ve geçişe iliş-
kin hukuki rejimin tespit edilmesi gerekmektedir. Deniz hukukuna iliş-
kin konular, ülkelerin sosyal veya politik koşulları haricinde doğrudan 
doğruya denizde seyrüsefer yapmak için düzenlendiğinden, bu alanda 
uluslararası anlaşmaların yapılması zorunlu hale gelmiştir. Bu anlamda 
uluslararası hukukun temel kaynağını örf ve adetler oluştururken, diğer 
taraftan denizlere ülkeler tarafından atfedilen siyasi ve ekonomik öne-
min sonucunda deniz hukukuna ilişkin yazılı çalışmalar geliştirilmiş 
ve sınırlandırmaya ilişkin kurallar tespit edilmiştir (Kuran, 2007, s.2). 
Bu çalışma kapsamında söz konusu deniz yetki alanlarından iç sular, 
karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge kavramlarına yer 
verilmiştir. 

Bir deniz alanı olarak iç suları tanımlayabilmek için öncelikle esas 
çizgi kavramına değinmek gerekmektedir. Deniz hukukunda esas çizgi, 
genellikle suların en alçak olduğu zamandaki coğrafi kıyı çizgisine eşit 
olmaktadır. İç sular ise, karasularının başladığı esas çizginin berisinde 
kalan sular olarak tanımlanmaktadır. İç suların hukuksal rejiminin te-
mel dayanağı, kıyı devletinin egemenliğidir. Bu nedenle iç sularda kıyı 
devletinin yetkilerinin tam olduğu kabul edilir (Pazarcı, 2010, s.206).  
Kıyı devletinin iç sulardaki egemenlik haklarının bir sonucu da iç sular-
da balıkçılığı düzenleme yetkisinin münhasıran kıyı devletine tanınmış 
olmasıdır. Devlet, yabancı gerçek veya tüzel kişilerin iç sularda balık 
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avlamalarını yasaklayacağı gibi, buna izin de verebilir. İç sularda balık 
avcılığını kendi uyrukluğundaki gerçek veya tüzel kişilere tanıyan dev-
letler, bu sularda avlanan yabancı gerçek veya tüzel kişileri cezalandır-
ma hakkına da sahiptirler (İnan, 1976, s.12).

İç sular rejimine ilişkin olarak karşılaşılan önemli bir sorun, bu su 
alanlarına yabancı devletlerin gemilerinin serbestçe giriş – çıkış hak-
larının bulunup bulunmadığı konusuyla ilgilidir.  Uluslararası yargı ve 
hakemlik kararları ile devletlerin uygulamaları incelendiğinde, genel 
bir kuraldan söz etmek mümkün değildir. Sorun uygulamada daha çok 
limanlara giriş – çıkış serbestliği konusunda ortaya çıkmakta olup, dö-
nemlere, ilgili taraflara ve gemilerin türlerine göre değişik cevaplara 
yer verilmektedir (Pazarcı, 2003, s.307).

Deniz yetki alanlarına ilişkin bir diğer önemli kavram ise karasu-
larıdır. Karasuları, bir kıyı devletinin kara ülkesini çevreleyen ve ulus-
lararası hukuka uygun olarak açıklara doğru belli bir genişliğe doğru 
uzanan kıyı devletine ait deniz kuşağına verilen isimdir (Pazarcı, 2010, 
s.262). Şekil 1’de iç suları ve bu alandan sonra gelen karasularına iliş-
kin deniz alanlarını görmek mümkündür.

Şekil 1: İç sular ve Karasuları
Kaynak: www.denizcilik.gov.tr



336 Yeni Deniz Güvenliği Ekosistemi ve Doğu Akdeniz

BMDHS (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi)’nin 1. ve 
2. Maddelerine göre, bir kıyı devletinin egemenliği, kara ülkesinin ve 
iç sularının ve bir takımada devleti olması halinde, takımada sularının 
ötesinde karasuları olarak tarif edilen kıyıya bitişik bir deniz kuşağını 
kapsar. Bu egemenlik, karasularının deniz yatağını ve toprak altını ol-
duğu kadar karasularının üzerindeki hava sahasını da kapsar. Karasuları 
üzerindeki egemenlik, bu sözleşmeye ve devletler hukukunun diğer ku-
rallarına tâbi olarak kullanılır (Gündüz, 2009, s.357).

Kıta sahanlığı kavramı ise, BMDHS’nin 76. maddesinde “kıyı dev-
letinin kara ülkesinin doğal uzantısı boyunca karasularının ötesinde kıta 
kenarının dış sınırına kadar uzanan veya kıta kenarının dış sınırının 200 
mile kadar uzanmadığı yerlerde, karasularının ölçülmeye başlandığı 
esas hatlardan itibaren 200 mile kadar uzanan sualtı alanlarının deniz 
yatağı ve toprak altını kapsar” ifadesiyle belirtilmiştir (Gündüz, 2009, 
s.383).

Yine aynı sözleşmenin 77. maddesine göre sahildar devlet, kıta sa-
hanlığı üzerinde araştırmada bulunmak ve buranın doğal kaynaklarını 
işletmek amacı ile egemenlik haklarını kullanır. Diğer taraftan sahildar 
devlet kıta sahanlığında araştırmada bulunmadığı veya buranın doğal 
kaynaklarını işletmediği takdirde hiç kimse, sahildar devletin açık rı-
zası olmadan bu çeşit faaliyetlere girişemez. Bu kısımda öngörülen do-
ğal kaynaklar, deniz yatağı ve toprak altının madensel kaynaklarını ve 
diğer cansız kaynaklarını ve keza sedanter türden canlı organizmaları; 
yani hasata elverişli duruma geldikleri zaman, deniz yatağında veya bu 
yatağın altında ya hareketsiz bulunan veyahut da hareketleri deniz ya-
tağı veya toprak altı ile sürekli temasa bağlı olan organizmaları içerir 
(Gündüz, 2009, s.384). Kıta sahanlığının tam olarak hangi alanı ifade 
ettiğini Şekil 2’de görmek mümkündür.
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Şekil 2: Kıta Sahanlığı
Kaynak: Aklar, 2003, s.32

Münhasır ekonomik bölge (MEB) ise tanım olarak kıta sahanlığına 
benzemekle birlikte, ondan farklı olarak deniz yatakları üzerindeki su 
kütlesine ilişkin hakları da kapsamına almaktadır.  Münhasır ekonomik 
bölge, kıyı devletine karasuları esas hattından başlayarak, 200 mil ge-
nişlikteki deniz alanında kalan su tabakası ile deniz yatağı ve onun top-
rak altında münhasır ekonomik haklar ve yetkiler tanıyan deniz alanıdır 
(Toluner, 1996, s.273; Sur, 2006, s.333; Kuran, 2007, s.215). 

BMDHS’nin 56. maddesinin (a) bendine göre kıyı devleti MEB’de, 
deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yataklarında ve bunların toprak 
altında canlı ve cansız doğal kaynaklarının araştırılması, işletilmesi, 
muhafazası ve yönetimi konuları ile aynı şekilde sudan, akıntılardan ve 
rüzgârlardan enerji üretimi gibi, bölgenin ekonomik amaçlarla araştırıl-
masına ve işletilmesine yönelik diğer faaliyetlere ilişkin egemen hakla-
ra sahiptir. Yine aynı sözleşmenin b bendine göre MEB’de kıyı devleti 
suni adalar, tesisler ve yapılar kurma ve bunları kullanma, denize ilişkin 
bilimsel araştırma yapma, deniz çevresinin korunması ve muhafazası 
konularına ilişkin yetki sahibidir (Gündüz, 2009, s.374).
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Son olarak, bu araştırma kapsamında önem arz eden kıta sahan-
lığı ve münhasır ekonomik bölge kavramlarına ilişkin olarak denizin 
bu kesimlerinde asıl olan, devletin yetkisizliğidir. Devlete bazı istisnaî 
konularda yetkiler tanınmış ve bunlar sayma yoluyla belirtilmiştir. Dev-
letin bu sayılanlar dışında denizin bu kesimlerinde kara ülkesinde sahip 
olduğu yetkileri kullanabilmesi mümkün değildir. Oysa iç sular ve ka-
rasularında asıl olan devletin yetkili olduğudur, yetkisizliği istisnadır. 
Bu istisnalar dışında devletin yetkileri tam ve mutlaktır ve kara ülkesin-
deki yetkilerinden farksızdır (Toluner, 1996, s.67; Özman, 2006, s.212).

2. DOĞU AKDENIZ’DEKI ENERJI KEŞIFLERI VE   
            SINIRLANDIRMA SORUNLARINA ILIŞKIN   
            DEĞERLENDIRME

Kıbrıs’ın da içinde bulunduğu ve yaklaşık olarak 1.559.282 km2 bir 
alanı kapsayan Akdeniz, Adriyatik Denizi, Ege Denizi ve Karadeniz ile 
birlikte Avrupa, Asya, Afrika kıtalarını birleştiren önemli bir konumda-
dır. Dünya ticaretinde önemli yollarının kesişme noktasında bulunması; 
Atlas Okyanusu ile Hint Okyanusu’nu Avrupa’nın ve Asya’nın iç kı-
sımlarına bağlaması, Akdeniz’in jeostratejik ve jeopolitik önemini daha 
da arttırmaktadır. Yarı kapalı bir deniz olan Akdeniz, doğu ve batı hav-
zaları olmak üzere iki büyük havzadan oluşmaktadır (Başeren, 2007, 
s.23 ve Atun, 2008, s.7). 

Doğu Akdeniz’in, Kıbrıs adasını da kapsayan bölgesi hidrokarbon 
potansiyeli açısından zengin bir bölgedir. Amerika Birleşik Devletle-
ri (ABD) Jeolojik Araştırma Kurumu tarafından verilen bilgilere göre 
2010 yılı itibariyle Suriye, Kıbrıs, İsrail ve Lübnan devletlerinin or-
tasında yer alan Levant havzasında ortalama 1,7 milyar varil petrol, 
3,45 trilyon metreküp doğalgaz bulunmaktadır (www.aa.com.tr). Söz 
konusu alan Şekil 3’te görülmektedir. Bunlar sadece belirlenen kaynak-
lardır ve bu kaynakların haricinde henüz tespit edilmeyen alanlarda da 
hidrokarbon kaynağının varlığından söz edilmektedir. 
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Leviathan gaz sahası, Doğu Akdeniz bölgesinin yaklaşık 83.000 
km²’sini kapsayan Levanten Havzası’ndadır. ABD Jeolojik Araştırma-
ları (USGS) tahminlerine göre, tüm Leviathan Havzası ortalama 1,7 
milyar varil geri kazanılabilir petrol ve ortalama 122 trilyon fit küp geri 
kazanılabilir gaz yaklaşık bir değerine sahiptir. Leviathan gaz sahasının 
doğalgaz rezervinin 18 trilyon küp fit (18 trillion cubic feet (tcf) oldu-
ğu tahmin edilmektedir. Doğal gazın yanı sıra, alanın gaz tabakasının 
altında 600 milyon varil petrol içerdiği belirtilmektedir( www.offsho-
re-technology.com). 

Şekil 3: Levant Havzası’ndaki Enerji Kaynakları

Kaynak: www.offshore-technology.com
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Diğer taraftan Mısır kuzeyindeki Nil delta havzasında da önem-
li miktarda doğalgaz tespit edilmiştir. USGS Enerji Kaynakları Prog-
ram Koordinatörü Brenda Pierce, yaptığı bir açıklamada Nil Deltası 
Havzası Bölgesi’nin dünyanın diğer büyük eyaletlerinden bazılarıyla 
karşılaştırılabilir düzeyde kaynaklarla dolu olduğunu ve ABD ‘de de-
ğerlendirilen pek çok alandan daha büyük oranda tahmini doğal gaz po-
tansiyeline sahip olduğunu belirtmiştir. Verilen bilgiye göre Nil Deltası 
Havzası Bölgesi’nde ayrıca tahminen 1,7 milyar varil keşfedilmemiş, 
teknik olarak geri kazanılabilir petrol ve 5,9 milyar varil doğalgaz sıvısı 
bulunmaktadır. 2008 yılında dünya çapında petrol tüketiminin yakla-
şık 31 milyar varil olduğu düşünüldüğünde bu kaynakların büyüklü-
ğü daha net anlaşılmaktadır (www.soundwaves.usgs.gov). Nil Deltası 
Havzası’ndaki enerji kaynaklarını gösteren haritayı Şekil 2’de görmek 
mümkündür.

Şekil 4: Nil Deltası Havzası’ndaki enerji kaynakları
Kaynak: www.soundwaves.usgs.gov
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Bu açıklamalar ışığında böylesine önemli bir deniz alanında komşu 
ülkeler arasında yaşanan enerji keşiflerine ilişkin mücadele ve gerilim-
ler, ileride olası daha büyük politik ve askeri sorunların da habercisi 
olma niteliğindedir. Doğu Akdeniz’deki sahildar devletlerin söz konu-
su enerji keşiflerine ilişkin uygulamaları son derece büyük önem arz 
etmekte ve bölgenin geleceğinin şekillenmesinde büyük rol oynamak-
tadır. 

Bölgedeki önemli aktörlerden biri olan Güney Kıbrıs Rum Yöneti-
mi (GKRY), 12 mil karasuları ve 200 metre derinlik ya da işletilebilirlik 
esasında kıta sahanlığı, 24 mil genişliğinde bitişik bölge ve 200 mil 
genişliğinde MEB ilan etmiştir. Bu deklarasyonları içeren yasalarda, 
bölgedeki ülkelerin karşılıklı kıyıları söz konusu olduğunda, bu ülkeler 
arasında anlaşma sağlanana kadar ortay hattın geçerli sınır olacağı be-
lirtilmiştir (Başeren, 2010, s.11). 

  Şekil 5: Doğu Akdeniz’deki Enerji Kaynakları ve sorunlu Alanlar
     Kaynak: Tsakiris vd., 2018, s.11
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2001 yılında GKRY ve Yunanistan basınında, Doğu Akdeniz’de 
özellikle Kıbrıs adasının güney ve güneydoğusunda zengin petrol ve 
doğal gaz yatakları bulunduğuyla ilgili yapılan haberler, Doğu Akde-
niz’deki uyuşmazlığın başlangıcını oluşturmaktadır (Başeren, 2007, 
s.23). GKRY’nin bu tarihlerden itibaren yaptığı uygulamalar ve komşu 
ülkelerle yaptığı anlaşmalar, bugünkü sorunların temellerini oluştur-
maktadır. Doğu Akdeniz’deki deniz alanlarına ilişkin enerji kaynakları-
nı ve sorunlu alanları gösteren harita Şekil 5’teki gibidir.

GKRY ilk olarak 17 Şubat 2003 tarihinde Mısır ile 17 Ocak 2007 
tarihinde Lübnan ile 17 Aralık 2010 tarihinde İsrail ile MEB anlaşma-
ları imzalamıştır. GKRY hükümeti, adeta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhu-
riyeti (KKTC)’ni yok sayarak tüm bu anlaşmaları tek bir ülke adına 
yapmıştır. Söz konusu sınırlandırmalar, Türkiye’nin muhtemel kıta sa-
hanlığı ve MEB alanlarını kapsadığı için Türkiye bu anlaşmalara karşı 
çıktığını resmi yollarla, ilgili ülkelere ve Birleşmiş Milletler (BM)’e 
iletmiştir (Acer, 2007, s.2). GKRY’nin Lübnan ve Mısır İle yaptığı 
MEB anlaşmalarına ilişkin sınırların harita uygulaması Şekil 6’daki gi-
bidir. Haritada sarı çizgi ile belirtilen sınır, GKRY’nin Lübnan ile, mavi 
ile belirtilen çizgi Mısır ile ve yeşil ile belirtilen çizgi İsrail ile yaptığı 
MEB anlaşmalarının sınırlarını göstermektedir.
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Şekil 6: GKRY’nin Lübnan, Mısır ve İsrail İle MEB Sınırının Ha-
rita Uygulaması

Kaynak: Tsakiris vd., 2018, s.12

Tüm bu gelişmelerin yanı sıra Yunanistan;  Girit, Kaşot, Çoban, 
Rodos, Meis hattını ilgili kıyı olarak kabul etmiştir. Bu yolla Türkiye’yi 
Doğu Akdeniz’de yok saymakta ve GKRY ile birlikte ortay hatları esas 
alarak Türkiye’ye sadece Antalya Körfezi ile sınırlı çok az bir kıta sa-
hanlığı ve MEB alanı bırakma yönünde hareket etmektedir (Şekil 7). 
Yunanistan ve GKRY’nin bu bölgedeki hakkaniyete uygun olmayan bu 
uygulamaları uluslararası hukuk kuralları ile uyuşmamakta ve geleceğe 
yönelik paylaşım sorunlarını daha da büyük bir çıkmaza sürüklemekte-
dir (Ertürk, 2017).
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Şekil 7: Doğu Akdeniz’de GKRY’nin İddia Ettiği MEB’lerin Ta-
mamı

Kaynak: Ertürk, 2017

Şu ana kadar keşfedilmiş olan ve keşfedilmeyi bekleyen tüm bu 
enerji alanları, GKRY tarafından sürekli gündemde tutulmakta ve 
GKRY’nin bölgede sürdürdüğü uluslararası hukuka uygun olmayan gi-
rişimlerine sürekli yenileri eklenmektedir.  Bu girişimlerden biri de, 11-
19 Mart 2002 tarihlerinde GKRY bandıralı Northern Access adlı gemi 
Şekil 8‘de koordinatları verilen alanda jeofizik araştırmalar yapacağını 
ilan ederek sismik araştırmalar yapmaya teşebbüs etmesidir (Başeren, 
2007, s.22-23). Türkiye bu bölgede yokmuşçasına ilan edilen ve araş-
tırma yapılmaya başlanan bu alanlara ilişkin olarak ülkemiz, Türk De-
niz Kuvvetleri Komutanlığı’nın o bölgeye gönderdiği gemilerle gerekli 
uyarıyı yapmış ve buranın Türkiye’nin MEB alanının içinde olduğunu 
belirtmiştir (Bulunç, 2008, s.23).
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Şekil 8: Northern Access Adlı Geminin Araştırma Sahası

Kaynak:  Başeren, 2007, s.26.

26 Ocak 2007 tarihinde GKRY, Kıbrıs’ın güneyinde 13 adet pet-
rol arama için ruhsat sahası ilan etmiştir (Şekil 9) ve bu alanlardan 12 
numaralı sahaya ait haklar ABD’li Noble Energy şirketi tarafından alın-
mıştır. Bu sürecin ardından ABD, 19 Eylül 2011’de Noble Energy şir-
ketine verdiği arama çıkartma ruhsatı kapsamında sözde 12 numaralı 
parselde sondaj faaliyetine yönelmiştir. 2012 yılında tamamlanan son-
daj çalışmalarına ilişkin olarak ABD tarafından sözde 12.parselde dik-
kate değer miktarda doğalgaz kaynaklarının bulunduğu kaydedilmiştir. 
Doğu Akdeniz’de enerji keşiflerine ilişkin sorunlar, GKRY’nin İsrail ile 
MEB anlaşması imzalayarak bu alanlarda sondaj çalışması yapacağını 
ilan etmesiyle yeniden gündeme gelmiştir (Ertürk, 2017, s.20). 
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Şekil 9: Rumların İlan Ettiği Petrol/Gaz Arama Sahaları

Kaynak: Ertürk, 2017, s.20

Aynı dönemlerde Türkiye’nin İsrail ile ilişkilerinin gerilmesi üze-
rine GKRY, İsrail ile işbirliklerini arttırıcı faaliyetlerde bulunmaya 
devam etmiştir. Ancak buradaki en önemli hususlardan biri Şekil 9’da 
görüleceği üzere GKRY’nin ihaleye çıktığı 4, 5, 6, 7 ve 1 numaralı 
alanların Türkiye’nin kıta sahanlığını teşkil etmesidir. GKRY’nin bu 
tavrı üzerine Türkiye de aynı alanda doğalgaz ve petrol arama faali-
yetlerinde bulunacağını ilan etmiştir. Türkiye’nin tüm karşı çıkışlarına 
rağmen GKRY, uluslararası hukuka aykırı faaliyetlerine devam etmiş-
tir. Bundaki en büyük etken ise AB üyesi olmanın verdiği üstünlükleri 
kullanmak ve uluslararası toplumlara karşı Ada’nın tek temsilcisi gibi 
hareket etmesi sayılabilir. 
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Bu eylemlerin devamı niteliğindeki bir diğer gelişme de GKRY’nin 
sözde MEB alanı içinde yer alan 12. parsel dışındaki ruhsat alanları için 
de ihaleye çıkmasıdır. 11 Şubat 2012’de bu ihale AB Resmi Gazetesi’n-
de yayınlanmış ve Dışişleri Bakanlığımızın 15 Şubat 2012’de yapılan 
basın açıklamasında bu durum protesto edilerek, GKRY tarafından açı-
lan bu ihaledeki sözde ruhsat alanlarının bir bölümünün Türkiye’nin 
Doğu Akdeniz deniz alanlarındaki kıta sahanlığı ile çakıştığı belirtil-
miştir. İlaveten bu ruhsat alanlarının KKTC’nin 22 Eylül 2011’de Tür-
kiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO)’na verdiği ruhsat sahalarıyla 
çakıştığı belirtilerek, bu ihaleye ilgi duyabilecek kurumların KKTC 
Türklerinin iradesini, eşit ve tabii haklarını dikkate almaları gereği 
ifade edilmiştir. Çünkü GKRY’nin Lübnan, İsrail ve Mısır ile yaptığı 
MEB anlaşmalarına dayanarak giriştiği doğalgaz ve petrol arama faa-
liyetleri, Türkiye ve KKTC’nin egemenlik haklarını yok saymaktadır. 
Oysa Doğu Akdeniz’de en uzun kıyı uzunluğuna sahip olan (1792 km) 
Türkiye’nin bu deniz alanlarındaki meşru hak ve menfaatleri dikkate 
alınmalı ve çözüme kavuşmalıdır (Ertürk, 2017, s.22).

Yunanistan, GKRY ve Mısır arasında 8 Kasım 2014 tarihinde imza-
lanan Kahire Deklarasyonu ile deniz alanları konusunda müzakerelere 
yeniden başlama konusunda anlaşmaya varılmıştır (Bulunç, 2018, s.6). 
Medyada yer alan haberlere göre söz konusu ülkeler arasında 14 nokta-
dan oluşan özel bir anlaşmaya imza atılarak İsrail-GKRY-Yunanistan/
Girit hattında dev bir boru hattının kurulması öngörülmüştür. Bu kap-
samda deniz altından geçen bir boru hattı ile İsrail ve Kıbrıs’taki enerji 
yatakları Avrupa’ya bağlanması kararlaştırılmıştır. Bu sürecin ardından 
Yunanistan, İsrail ve GKRY 8 Mayıs 2018 tarihinde bir araya gelerek 
karşılıklı anlayış memorandumları ve üçlü anlaşmalar imzalamışlar ve 
son olarak GKRY tarafından Doğu Akdeniz (EastMEd) doğalgaz boru 
hattı projesi (Şekil 10) ilan edilmiştir (Bulunç, 2018, s.7).
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Şekil 10: Doğu Akdeniz (Eastmed) Doğalgaz Boru Hattı Projesi

Kaynak: Bulunç, 2018, s.7

Bu gelişmelerin yanı sıra, petrol ve doğal gaz devleri Total ve Eni, 
Türkiye’nin bölgeye yönelik taleplerine ilişkin uyarılarına rağmen, 
Kıbrıs’taki 7 numaralı deniz ve petrol fırsatlarını keşfetmek için or-
tak bir teklifte bulunduğunu açıklamışlardır. 2018 Ekim ayında, GKRY 
Kıbrıs’ın münhasır ekonomik bölgesi içinde yer alan sahipsiz bloğa 
teklif vermeye Total, Eni ve ExxonMobil’i davet etmiştir. Buna kar-
şılık, Türk Hükümeti şirketleri “sağduyulu davranmaya ve bölgedeki 
gerçekleri usulüne uygun olarak düşünmeye” çağırmıştır. Türkiye’ye 
göre 7. blok “Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki kıta sahanlığının dış sı-
nırları içinde kalması” nedeniyle tartışmalı bir alandır. Ülke, bloğa iliş-
kin haklarının keşif faaliyetlerini yasaklamakla korunmasını sağlamak 
için gerekli tüm önlemleri alma sözü vermiştir. 2018 Kasım ayının baş-
larında ExxonMobil, Türkiye’nin yabancı şirketlerin tartışmalı sularda 
sondaj yaparak “sınırı aşmaması” gerektiği uyarısına rağmen, adanın 
yakınında keşif testlerine başlamıştır. ExxonMobil, Kıbrıs Enerji Baka-
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nı George Lakkotrypis’den hükümetin münhasır ekonomik bölgedeki 
keşif faaliyetlerini destekleyeceğini doğrulamıştır (www.offshore-tech-
nology.com).

Türkiye, tüm bu gelişmelerle ilgili olarak her fırsatta tepkisini dile 
getirmekle birlikte 30 Ekim 2018’de bu sözlü tepkileri daha da güçlen-
dirmiş ve kendisine ait olan TPAO sondaj gemisi “Fatih” ile derin de-
niz araştırma faaliyetlerine başlamıştır. Ultra derin deniz sondaj gemisi 
olan Fatih, ilk faaliyetini Alanya-1 kuyusunda gerçekleştirecektir. Aktif 
konumlanma teknolojisiyle donatılmış olan Fatih gemisi, eş zamanlı iki 
sondaj operasyonunu yürütme potansiyeline sahip olup, 12.200 metre 
derinlikte ve yüksek basınç altında sondaj yapabilme yeteneğine sahip-
tir (www.ntv.com). 

Son olarak komşu ülkeler arasında yaşanan gerilimler bölgeye 
uzak ya da yakın olsun tüm güçlü ülkelerin dikkatlerinin Doğu Akde-
niz’e çevrilmesine neden olmuştur. Rusya, bölgede 9 savaş gemisi ve 2 
denizaltısı bulunmasına rağmen, füzelerle donatılmış savaş gemisi filo-
su göndereceğini ilan etti. Diğer taraftan NATO üyesi ülkelerden ABD, 
İngiltere ve Fransa da Akdeniz’de savaş gemilerini hazır bulundurma-
ya devam ediyor. Türk Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ise bölgedeki 
menfaatlerini korumak adına sürekli teyakkuz halinde olmakla birlikte 
10’dan fazla gemisiyle bölgedeki varlığını tüm gücüyle göstermeye de-
vam etmektedir (https://www.haberler.com). 

3. SONUÇ

Azalan kaynaklar ve artan nüfusun etkisiyle dikkatlerin eskiye 
göre daha fazla denizlere çevrildiği günümüzde, deniz yetki alanlarına 
ilişkin bilgi sahibi olmak ve bu alanlarda sahiplenici faaliyetlerde bu-
lunmak oldukça büyük önem arz etmektedir. Bu çalışma kapsamında 
değerlendirilen tüm gelişmeler, deniz yetki alanlarındaki enerji müca-
delelerinin artarak devam edeceğinin bir göstergesidir. 
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Özellikle Doğu Akdeniz’de GKRY’nin uluslararası hukuka aykırı 
tutum ve faaliyetleri, Türkiye’nin bölgede daha aktif rol almasını ge-
rekli kılmaktadır. Çünkü bölgede GKRY tarafından ilan edilen sondaj 
faaliyetlerine başlanan ve sözde MEB alanları açıkça Türkiye ve KK-
TC’nin deniz yetki alanlarıyla çakışmaktadır ve bu duruma sessiz kal-
mak, milyarlarca varillik doğalgaz ve petrolden vazgeçmek anlamına 
gelmektedir. Bu konuda Türkiye’nin ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’deki 
deniz yetki alanlarına ilişkin olarak ve özellikle kıta sahanlığı ve MEB 
konularında hakkaniyete uygun sınırlandırmalar belirlenmesi konusun-
da girişimlerde bulunmasının gerektiği değerlendirilmektedir. 

Son olarak Türkiye, bölgeye ilişkin hak ihlallerine karşı duruşunu 
korumalı ve bölgede daha proaktif rol oynamalıdır. Zira son dönemlere 
kadar, GKRY hükümeti ilk adımı atan reaktif olan taraf pozisyonun-
dayken, Türkiye gelişmelere tepki veren ülke pozisyonunda olmuştur. 
Ancak yaşanan son gelişmelerle birlikte, özellikle Fatih gemisiyle baş-
layan kendi sondaj faaliyetlerimizi sürdüreceğimiz bir döneme girmiş 
olmamız bu alanda daha aktif rol oynayacağımızın bir göstergesidir. 
Bulunduğu bölgede stratejik konum açısından dikkat çekici bir po-
zisyonda olan Türkiye’nin deniz yetki alanları ve bu bölgedeki enerji 
keşiflerine ilişkin uygulamaları, Doğu Akdeniz ülkelerini ve bu süreç-
lerden etkilenecek tüm ülkeleri etkileyerek bölgenin geleceğine yön 
verecek bir öneme sahiptir.
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