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Abstract 

The basic cause of disputes in the Eastern Mediterranean in recent years is 
oil and gas. Up from Egypt to Syria in the Eastern Mediterranean basin, 
including the presence of hydrocarbon reserves island of Cyprus has caused 
many Western investment in the company's strategy to turn the that region. 
Eastern Mediterranean hydrocarbon resources are of geostrategic 
importance for Europe to find additional resources outside the Russia. 
However, in addition to Western companies, Russia has turned the Eastern 
Mediterranean basin with energy companies, by logging on military security 
issues, in a multi-dimensional field of competition. On the basis of the crisis 
between Turkey and the TRNC and Greek Cypriot Administration and Greece 
lies the declaration of EEC unilaterally belonging to the island by the Greek 
side, without reaching a solution to the Cyprus problem. 
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Doğu Akdeniz’de Türk-Yunan Enerji Uyuşmazlığı 

Anahtar Kelimeler 
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Özet 

Doğu Akdeniz’de son yıllarda işlerin karışmaya başlamasının asıl nedeni 
petrol ve doğalgazdır. Doğu Akdeniz havzasında Mısır’dan Suriye’ye kadar, 
Kıbrıs Adası dâhil hidrokarbon rezervlerinin bulunması pek çok Batılı 
şirketin yatırım stratejisini bu bölgeye çevirmesine neden olmuştur. Doğu 
Akdeniz hidrokarbon kaynakları Avrupa kıtasının Rusya dışında ek kaynak 
bulabilmesi açısından jeostratejik önem taşımaktadır. Ancak, Batılı şirketlere 
ilave olarak, Rusya’nın da Doğu Akdeniz’e şirketleri ile ekonomik, askeri ile 
güvenlik konuları üzerinden giriş yapması, Doğu Akdeniz havzasını çok 
boyutlu bir rekabet alanına çevirmiştir. Türkiye ve KKTC ile GKRY ve  
Yunanistan’ın arasındaki krizin temelinde, Kıbrıs’taki sorun bir çözüme 
kavuşmadan, Ada’ya ait olan MEB’nin tek taraflı olarak, Rum kesimi 
tarafından kullanılmaya başlanmış olması yatmaktadır. 
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1. Giriş 

Genel coğrafî konumu itibariyle Doğu Akdeniz, Dünya'nın doğu ile batısını 
birbirine bağlayan ticaret yolu üzerinde bulunmaktadır. Akdeniz, Kıbrıs, Sicilya, 
Malta Adalarına, Doğu Akdeniz ile Hint Okyanusu'nu birleştiren Süveyş Kanalı'na 
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sahip olması ve dünya petrolünün yarıdan fazlasını ihtiva eden Ortadoğu ve komşu 
bölgelerini kontrol altında tutması nedeni ile hem bu bölgede bulunan devletlerin, 
hem de diğerlerinin ilgisini çekmektedir. Doğu Akdeniz'in jeopolitik ve jeostratejik 
açıdan en önemli adası olan Kıbrıs, Ortadoğu ve Doğu Akdeniz'in kontrol 
edilmesinde oynadığı rol ve geçtiğimiz on yıl içerisinde keşfedilen enerji 
kaynakları nedeni ileı ilgi odağıdır. Bunun yanı sıra Doğu Akdeniz’de bulunan İsrail 
ve Güney Kıbrıs’ın rolü enerji ithalatçısı ülke konumundan enerji ihracatçısı 
konumuna, Mısır’ın ise enerji ihracatçısından enerji ithalatçısına doğru değişmiştir. 
Fakat Mısır’da keşfedilen yeni dev doğal gaz rezervleri, bu ülkenin yakın gelecekte 
önemli bir enerji ihracatçısı konumuna yükselmesi beklenmektedir. Bu durum, 
yeni ihracatçı ülkelerin kendilerine Avrupa gibi pazar alanları aramalarına, yeni 
ithalatçı ülkelerin ise güvenilir tedarikçi arayışına itmektedir. Dolayısıyla sıkı 
uluslararası bir rekabetin olduğu enerji piyasasında yeni oyuncuların Doğu 
Akdeniz bölgesinden ve farklı jeopolitik önemlere haiz ülkelerden oluşması, Doğu 
Akdeniz’i ister istemez büyük bir rekabet alanına çevirmiştir. Doğu Akdeniz'e 
kıyıdaş bazı devletlerin deniz yetki alanlarına ilişkin fiili uygulamaları ve 
politikaları bulunmaktadır. Tarihsel süreçte küresel ve bölgesel güçler, hem kendi 
menfaat ve güvenliklerini uzak mesafelerden koruma, hem de diğer devletleri 
tehdit ve baskı altında tutma gayreti ile Doğu Akdeniz’e yerleşme ve denetim 
altında tutma çabasında olmuştur.  

2. Doğu Akdeniz’de Enerji Rekabeti 

ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi (USGS2) tarafından 8 Nisan 2010 tarihinde 
yayınlanan raporda, Kıbrıs, Lübnan, Suriye ve İsrail arasında kalan bölge olan 
Levant Havzasında 3.45 trilyon metreküp (122 trilyon kübik feetlik) doğalgaz ve 
1.7 milyar varil petrol bulunduğunun tahmin edildiği belirtilmektedir (Robertson, 
2010). Bu tahmin dünyanın en büyük doğalgaz yataklarından birinin Doğu 
Akdeniz’de bulunduğuna işaret etmektedir. ABD Jeolojik Araştırmalar Merkezi 
tarafından Nil Delta Havzasında ise yaklaşık 1.8 milyar varil petrol; 6,3 trilyon 
metreküp (223 trilyon kübik feet) doğalgaz ve 6 milyar varil sıvı doğalgaz rezervi 
olduğunun tahmin edildiği, Kıbrıs Adası’nın çevresinde ise 8 milyar varil olduğu 
söylenen petrol rezervinin yaklaşık değerinin 400 milyar dolar civarında olduğu 
açıklanmıştır (Dilek, 2008). Ayrıca, “Herodot” olarak adlandırılan Girit’in güney ve 
güneydoğusundaki alanda biri 1.5, diğeri 2 trilyon metreküp olmak üzere toplam 
3,5 trilyon metreküplük ispatlanmamış doğalgaz rezervi bulunmaktadır. Bu 
bağlamda; Doğu Akdeniz’de yaklaşık olarak toplam değeri 1,5 trilyon dolar olan 30 
milyar varil petrole eşdeğer hidrokarbon yatakları bulunduğu 
değerlendirilmektedir (Harita 1). 2010 yılı tüketim miktarları dikkate alındığında, 
Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon rezervinin, Türkiye’nin yaklaşık 572 yıllık, 
Avrupa’nın ise 30 yıllık doğal gaz ihtiyacını karşılayabilecek seviyede olduğu 
anlaşılmaktadır (Yaycı, 2012). Arama çalışmalarının halen birçok bölgede devam 
ettiği ve olası yeni sahaların keşfi ile ilan edilmiş bu rezervlerin daha da artacağı 
düşünüldüğünde, enerji bağlamında Doğu Akdeniz’in önemi bir kat daha 
artmaktadır.  
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Harita1: Doğu Akdeniz’de Bulunan Enerji (Hidrokarbon)  Kaynakları 

 

Kaynak: Dimitri Minin: Will Israel’s Gas Hopes Come True? Accused of Stealing Gas from the Gaza 
Strip, Global Research, (July 04, 2013). http://www.globalresearch.ca/will-israels-gas-hopes-come-

true-accused-of-stealing-gas-from-the-gaza-strip/5341688 

ABD başta olmak üzere birçok devlet bölgeye yerleşme çabası içindedir. İngiltere 
zaten GKRY’nin müttefiki konumundadır. Geriye Mısır, İsrail, Lübnan ve Suriye 
kalmakta ama bunlardan Türkiye tarafına geçecek ülke yoktur. İngiliz BG şirketinin 
de büyük etkisi ile Doğu Akdeniz’de Mısır, Güney Kıbrıs ve İsrail bloğu oluşmuş 
gözükmektedir. Hedef, boru hattı taşımacılığının çok maliyetli olması nedeniyle, 
Güney Kıbrıs ve İsrail’de çıkarılacak gazın Mısır’daki LNG terminaline getirilip 
buradan dünya pazarlarına ihraç edilmesidir. Diğer yandan İsrail ve GKRY 
bloklarından ABD’li Noble firmasının çalıştığı Afrodit ve Leviathan sahalarında 
üretim aşaması çok yaklaşmıştır. Mısır’ın ise Arap Baharından sonra enerji ihraç 
eden ülkeden enerji ithal eden ülkeye dönüşmesi de bu bloğa katılmasında önemli 
bir sebeptir. Arap Bahar’ından önce İsrail’e gaz satan Mısır, şimdi İsrail’den gaz 
almaya hazırlanmaktadır (EnerjiHub, 2015). GKRY’nin petrol ve doğal gaz 
çıkarmak konusunda ısrar etmesi ve birçok devletten destek görmesi, çatışma 
ihtimalini kaçınılmaz kılmaktadır. ENI, Güney Kıbrıs blok ihalesine katıldığı için 
Türkiye tarafından kara listeye alındı (Ekathimerini, 2013). Doğu Akdeniz'de; 
İsrail-GKRY-Yunanistan arasındaki askeri ittifakının yani “Akdeniz Ekseni”nin 
arkasında Almanya ve Fransa'nın İsrail'le birlikte yürüttüğü Türkiye karşıtı proje 
bulunmaktadır. Doğu Akdeniz’de ise devletlerin tüm kıyıdaşlarla antlaşmadan 
ziyade Münhasır Ekonomik Bölgesini (MEB) tek taraflı olarak ilan etme ve ikili 
antlaşmalar yapma yolunu seçtikleri görülmektedir. Bu kapsamda, Güney Kıbrıs 
Rum Yönetimi, Libya, Suriye, Lübnan ve İsrail MEB ilanında bulunmuştur (Harita 
2). Ancak, Lübnan ve İsrail arasında ciddi sorunlar halen devam etmektedir 
(Natural Gas Europe, 2014).  

http://www.globalresearch.ca/will-israels-gas-hopes-come-true-accused-of-stealing-gas-from-the-gaza-strip/5341688
http://www.globalresearch.ca/will-israels-gas-hopes-come-true-accused-of-stealing-gas-from-the-gaza-strip/5341688
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Harita 2: Doğu Akdeniz’de GKRY’nin İddia Ettiği MEB’ler 

 

Kaynak: http://www.oilandgascyprus.com/?p=55 

Yunanistan; Girit, Kaşot, Çoban, Rodos, Meis hattını ilgili kıyı kabul ederek 
Türkiye’yi Doğu Akdeniz’den dışlamaya çalışmakta, GKRY ile birlikte ortay hatları 
esas alıp bunları hakkaniyete uygun hale getirmekten kaçınarak Türkiye’ye sadece 
Antalya Körfezi ile sınırlı çok az bir kıta sahanlığı ve MEB alanı bırakmaya yönelik 
hareket etmektedir. Bu tutum ilgili uluslararası hukuk normları ile 
bağdaşmamaktadır ve hukuki mesnetten yoksundur. Bu yaklaşımın gerekçeleri ise 
şu şekildedir; öncelikle söz konusu adalar Yunan ana karası ile Anadolu kıyıları 
arasında çizilen ortay hatta bakarak “Ters Tarafta” yer alan adalar olduklarından, 
sınırlandırma konusunda kıyı oluşturamaz ve karasuları dışında kıta sahanlığına 
sahip olamaz. Bu husus Uluslararası Hakem Mahkemesi’nin İngiltere ile Fransa 
arasındaki Kanal kıta sahanlığı uyuşmazlığında açıkça belirtilmektedir. Bu 
kapsamda Girit, Kaşot, Çoban, Rodos ve Meis Adalarının bir hatla birleştirilerek 
Yunanistan için Türkiye’nin sınırlandırma bölgesine cepheli ilgili kıyı şeridini 
ortadan kaldıran yeni bir kıyı oluşturması mümkün değildir. Herhangi bir 
sınırlandırma işleminde, aralarından duruma uygun olan prensiplerin 
seçilebileceği bir hakkaniyet prensipleri listesinin mevcut olduğu ilgili yargı ve 
hakemlik kararlarından ortaya çıkmaktadır. Kararlardan ön plana çıkarılan 
prensip “coğrafyanın üstünlüğü” prensibidir. 

3. GKRY’nin İlan Ettiği Petrol/Gaz Arama Sahaları  

Münhasır Ekonomik Bölge (MEB), kıyı devletin sahil şeridinden itibaren başlar ve 
200 deniz mili bir alanı kapsar. BM Deniz Hukuku Sözleşmesine göre, sahildar 
devletlerin deniz yatağındaki sularda, deniz yataklarında ve bunların toprak 
altında doğal kaynakların araştırılması, işletilmesi ve korunması ile ilgili 
faaliyetlerde bulunması hakkı vardır. Ada’nın güneyinde, Akdeniz’in altında 400 

http://www.oilandgascyprus.com/?p=55
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milyar dolarlık değerinde petrol ve doğalgaz rezervi tespit eden ve bu bölgeyi 
parsellere ayırarak uluslararası ihaleler aracılığıyla uluslararası enerji şirketlerine 
pazarlayan Rumların yeni hedefi Karpaz yarımadası olmuştur. Doğu Akdeniz’deki 
petrol ve doğalgaz kaynakları arama çalışmaları ile GKRY; Kıbrıs’taki BM ve AB 
nezdinde tescillenen meşru hükümet imajını güçlendirmek ve Türkiye dışında 
tanınmamış olan KKTC’nin varlığını tamamıyla yok saydırarak Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz bölgesindeki liderliğine engel olmaya çalışmaktadır. Bununla beraber 
ABD-AB-İsrail nezdinde Türkiye’yi tehditkâr ülke konumuna sokarak, Türkiye ile 
çıkabilecek muhtemel bir krizde bu ülkelerin desteğini alma politikasına ağırlık 
vermektedir. Diğer yandan da hem Petrol-gaz üreticisi olarak bölgenin ekonomik 
açıdan önemli bir aktörü haline gelmek hem de Rusya’yı ve Rus Gazprom şirketini 
de bölgeye çekerek GKRY için maksimum seviyede ekonomik ve siyasi getiri elde 
etmeyi tasarlamaktadır (Yavuz, 2010). KKTC’nin İskenderun körfezine uzanan 
burnu Karpaz yarımadasının Rumlara bırakılması, denizlerde kıta sahanlığı ve 
münhasır ekonomik bölgenin de Rumlara bırakılması anlamına gelmektedir. 
Rumlar böylece İskenderun, Yumurtalık’taki boru hatları ve Mersin limanına giriş 
ve çıkışları kontrol etmeyi planlamaktadır (Hürriyet, 2009).  

GKRY 26 Ocak 2007 tarihinde Kıbrıs Adası’nın güneyinde 13 adet petrol arama 
ruhsat sahası ilan ederek, bu sahaları ihale etmiş ve ihale edilen sahalardan 12 
numaralı sahaya ait haklar ABD’nin Noble Energy şirketi tarafından alınmıştır. 
GKRY, uluslararası ihaleye çıkmış ve son olarak, Noble Energy adlı şirkete verdiği 
arama-çıkarma ruhsatı çerçevesinde 19 Eylül 2011 tarihinde sözde 12 numaralı 
parselde sondaj çalışmalarını başlatmıştır. Sondaj çalışmaları 2012 yılı sonunda 
tamamlanmış olup, sondajın sonuçlarına ilişkin olarak Noble Energy tarafından 
28 Aralık 2011 tarihinde yapılan açıklamada, sözde 12. parselde “önemli doğal 

gaz kaynaklarının” bulunduğu kaydedilmiştir. Doğu Akdeniz'deki kriz, İsrail ile 
Kıbrıs Rum Kesimi’nin münhasır ekonomik bölge anlaşması imzalaması, ardından 
İsrail ortaklı bir ABD şirketi vasıtasıyla Ada'nın güneyinde petrol ve doğalgaz 
arama ve sondaj çalışmaları yapacağını açıklamasıyla başlamıştır. İsrail 
karasularının açıklarında dev bir doğalgaz yatağı bulmasının ardından, Rumlar 
İsrail ile anlaşarak aynı bölgenin kendi sınırlarına yakın yerlerinde arama 
çalışmaları başlatmışlardır.  

  



20           Ertürk, M. (2017). Energy Dispute in the East Mediterranean between Turkey and Greece 
 

Harita 3: Rumların İlan Ettiği Petrol/Gaz Arama Sahaları 

 

Kaynak: Nicholas Pachipis, Can the Oil and Gas Reserves be Beneficial for the Cypriot Εconomy? 
Heartcyprus.blog, (08 July, 2014). http://www.heartcyprus.com/blog/can-the-oil-and-gas-be-

beneficial-for-cyprus-economy#sthash.ujv9DLPG.dpbs 

Türkiye’nin, İsrail ile olan ilişkilerin de askıya alınması ve köprülerin atılması, 
GKRY’ni bölgede, İsrail ile işbirliğine itmiştir. GKRY’nin ihaleye çıktığı 4, 5, 6, 7 ve 1 
No’lu sahalar Türkiye'nin kıta sahanlığındadır (Harita 3). Güney Kıbrıs’ın 1 Ekim 
2011 tarihinde Doğu Akdeniz’de petrol ve doğalgaz arama çalışmaları başlatma 
kararı üzerine Türkiye’de KKTC ile arasındaki bölgede petrol arayacağını 
açıklamıştır. Üstelik Türkiye, Rodos açıklarında Yunanistan’ı da işin içerisine 
çekecek bir misilleme hareketine girişme niyetindedir. Esasen ülkemiz, KKTC ile 
birlikte Rumların bu tek yanlı eylemlerine 2003 yılından beri itiraz etmiştir. Ancak 
Rumlar, bu süreçte, AB üyeliklerinin avantajlarını, uluslararası toplumun GKRY’ni 
Ada’nın tek temsilcisi olarak görmesini ve bölge ülkelerinin ve uluslararası petrol 
şirketlerinin petrol-doğal gaz kaynaklarından bir an evvel yararlanma heveslerini 
kullanarak, bu tek yanlı faaliyetlerine devam etmiştir. GKRY, tek yanlı eylemlerini 
bir adım daha ileri taşıyarak, son olarak, sözde MEB alanı içinde 12. Parsel 
dışındaki ruhsat sahaları için uluslararası ihaleye çıkmıştır. 11 Şubat 2012 tarihli 
AB Resmi Gazetesi’nde yayınlanan söz konusu ihale duyurusuna cevaben 

Dışişleri Bakanlığınca 15 Şubat 2012 tarihinde bir basın açıklaması yapılmıştır. 
Açıklamada, bu sorumsuz ve tek yanlı adım protesto edilmiş, Rumların açtığı 
ihaledeki sözde ruhsat sahalarının bir bölümünün (sözde 4, 5, 6, 7 ve 1 no.lu 
sahaların bir bölümü) 32°16’18” doğu boylamının batısında Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’deki kıta sahanlığı alanlarıyla çakıştığı, ayrıca sözde ruhsat sahalarının 
Ada’nın güneyinde de, KKTC’nin 22 Eylül 2011 tarihinde TPAO’ya verdiği Kıbrıs 
Türklerinin ruhsat sahalarıyla çakıştığı belirtilerek, bahse konu ihaleye ilgi 

http://www.heartcyprus.com/blog/can-the-oil-and-gas-be-beneficial-for-cyprus-economy#sthash.ujv9DLPG.dpbs
http://www.heartcyprus.com/blog/can-the-oil-and-gas-be-beneficial-for-cyprus-economy#sthash.ujv9DLPG.dpbs
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gösterebilecek şirketlerin durumun hassasiyetini ve Ada’daki diğer kurucu halk 
olan Kıbrıs Türklerinin iradesini, eşit ve tabii haklarını dikkate almaları gerektiği 
vurgulanmıştır. Söz konusu ihaleye ilgi duyabileceği tespit edilen şirketlere yönelik 
olarak ilgili dış temsilciliklerimizce gerekli girişimlerde bulunulmaktadır.   

4. Türkiye ve KKTC Tarafından Atılan Adımlar 

Gerek ülkemiz gerek KKTC tarafından kabul edilmesi mümkün olmayan söz 
konusu faaliyetlere itirazımızın iki temel gerekçesi vardır. Bunların ilki Kıbrıs 
meselesi bağlamında Kıbrıs Türklerinin haklarının korunması, ikincisi ise 
ülkemizin Kıbrıs adasının batısındaki kıta sahanlığı haklarının muhafazasıdır. 

GKRY’nin Mısır, Lübnan ve İsrail ile yaptığı sınırlandırma anlaşmaları ile 
petrol/doğal gaz arama ve sondaj faaliyetleri, Kıbrıs Türklerinin Ada’nın doğal 
kaynakları üzerindeki eşit ve tabii haklarının yok sayılması, gasp edilmesi 
anlamına gelmektedir. Zira bu faaliyetler egemenlikle ilgili olup, bu husus Ada’da 
devam eden müzakere sürecinin önemli bir parçasıdır. Bu nedenle ülkemiz ve 
KKTC bu konuların kapsamlı çözüm sonrasına bırakılması gerektiğini 
savunmaktadır. Doğu Akdeniz’de 1792 km ile en uzun kıyı uzunluğuna sahip 
olan Türkiye’nin Kıbrıs Adası’nın batısında kalan deniz alanlarında meşru hak 
ve çıkarları bulunmaktadır. Türkiye’nin Akdeniz’deki petrol, doğal gaz, balıkçılık 
gibi doğal kaynaklardan ziyadesiyle istifade etmesi, bununla ilgili hak ve 
çıkarlarını koruması ve Akdeniz’deki sınırlarımızın uluslararası hukuka uygun 
olarak en azami şekilde belirlenmesi, temel dış politika hedeflerimizdendir.  

Maalesef yapılan aramalarda TPAO, bugüne kadar Türkiye sahillerinde İskenderun 
dâhil ticari getirisi olacak bir kaynak bulamamıştır. Güney Rum Yönetimi ise 
Münhasır Ekonomik Bölge Anlaşması yaparak tüm ada adına hareket etmiştir. Bu 
antlaşma Annan Planına dâhil edilmiş, ancak Türkiye’nin bunu kabul etmediği 
kayıtlara geçmiştir. Türkiye 2004’ten 2010’a kadar MEB Anlaşmasını kabul 
etmediğini Birleşmiş Milletler’e de belirtmiş ve tedbir için Güney Kıbrıs’a nota 
vermiştir. Şubat 2007’de Güney Kıbrıs’ın 13 adet arama ruhsatını satışa 
çıkarmasıyla Türkiye ile ilişkileri gerilmiştir. Türkiye, söz konusu Petrol ve 
doğalgaz araştırmalarına tepkisi, savaş gemileriyle  belirtilen sahalarda sismik 
araştırma yapan gemilere müdahale ederek bölgeyi terk etmelerini sağlamak 
olmuştur (Boncukçu, 2013). Ağustos 2007’de ise Türkiye, Kıbrıs’ın batısından bir 
bölgede TPAO’ya arama ruhsatı vererek burasının kendi kıta sahanlığının bir 
parçası olarak gördüğünü üstü kapalı olarak ortaya koymuştur. Kasım 2008’de ise 
Türkiye, Yunan savaş gemilerine rağmen  bölgede jeofizik araştırmalar yapmış, 
ardından gerginlikler artarak sürmüştür.  

Avrupa Birliği Komisyonu'nun 14 Ekim 2009'da açıkladığı 2009 yılı Türkiye 
İlerleme Raporu’nun 32’inci sayfasında “Bölgesel Konular ve Uluslararası 
Yükümlülükler” başlığı altında yer alan “Kıbrıs” alt başlığının 4’üncü paragrafında 
Akdeniz'deki petrol arama çalışmaları konusunun yer almasıdır. Bu raporda Güney 
Kıbrıs Rum Kesimi’nden yana bir tavır sergilenerek, Türk Deniz Kuvvetleri’nin 
Akdeniz'deki sivil petrol arama çalışmalarına engel olmasını kınayan ifadelere yer 
verilmiştir. Türkiye, bugüne kadar bölgedeki haklarını korumaktaki kararlılığını 
göstermek üzere, sismik araştırmalar dâhil devlet uygulamaları yapmış ve 
muhtemel MEB’indeki haklarına tecavüz girişimlerini başarıyla bertaraf etmiştir. 
Ancak Türkiye’nin henüz BM’e GKRY’nin yaptığına benzer bir MEB bildirgesi ya da 
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diğer kıyıdaş devletlerle deniz yetki alanı sınırlandırma antlaşması mevcut 
değildir. Yunanistan ve GKRY ise halen Doğu Akdeniz’de tek başına inisiyatif alma 
girişimlerine devam etmektedir (Harita 4). 

Harita 4: Doğu Akdeniz’de Türk ve Yunan MEB Sahası İddiaları 

 

Kaynak: Habertürk: Piri Reis’in Rotasında Ne Var? (28 Eylül 2011) 
http://www.haberturk.com/dunya/haber/672328-piri-reisin-rotasinda-ne-var 

Açıkça anlaşılacağı üzere, Türkiye bugüne kadar izlediği düşey hatlar, sınırlı ilgili 
kıyı ve kısıtlı sayıda ilgili kıyıdaş gibi eksik teknik ve yaklaşımlar nedeni ile deniz 
yetki alanını minimalist bir yaklaşımla ortaya koymuştur. GKRY ise izlediği 
yaklaşımla hem hak ettiğinden çok daha büyük bir deniz yetki alanında hak iddia 
etmiş hem de bu iddialarını imzaladığı antlaşmalarla fiilen hayata geçirmiştir. 
Esasen GKRY’nin imzaladığı bu antlaşmalar aynı zamanda Türkiye’nin İsrail ve 
Lübnan ve hatta Mısır ile antlaşma yapma imkânının ortadan kaldırılmasına 
yönelik hamlelerdir. Gerek GKRY’nin Libya ve Yunanistan ile gerekse Yunanistan’ın 
GKRY, Libya, Mısır ve hatta İsrail ile yapmaya çalıştığı MEB antlaşmalarına dair 
haberler bu hamlelerin artarak devam ettiğini göstermektedir. Türkiye’nin Doğu 
Akdeniz’de ki deniz yetki alanları üzerindeki hak ve menfaatlerine zarar getirecek 
en kötü senaryo; GKRY ile Yunanistan’ın deniz yetki alanlarının paylaşımına dair 
bir antlaşmayı imzalamasıdır. Bu kötü senaryo gerçekleşmeden, Doğu Akdeniz’de 
öngörülen münhasır ekonomik bölgenin iç hukuk düzenlemeleri ile paralel olarak 
ilan edilmesi önemli bir seçenek olarak ortaya çıkmaktadır. Zira bugün için 
Birleşmiş Milletlere tek taraflı MEB ilan ettiğini duyuran 32 devlet bulunmaktadır. 

Ayrıca, Türkiye’nin milli uygulama tarihinde Karadeniz’de önce MEB ilan etmiş, 
daha sonra kıyıdaşlarla sınırlandırma antlaşmaları akdetmiş olması buna benzer 
bir örneği oluşturmaktadır. Ancak, henüz Türkiye’nin bir "Münhasır Ekonomik 
Bölge Kanunu" mevcut değildir. Türkiye’nin deniz hukukunun ilgili hüküm ve 
prensipleri ile uluslararası mahkeme ve hakem kararları ışığında Mısır ve 

http://www.haberturk.com/dunya/haber/672328-piri-reisin-rotasinda-ne-var
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KKTC’nin yanı sıra İsrail, Libya, Lübnan ve Suriye ile ilgili kıyıdaşlar olmaları 
nedeni ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasına dair antlaşmalar imzalaması 
mümkündür ve gereklidir. Bu şekilde imzalanacak antlaşmalar Türkiye’nin olduğu 
kadar, bahse konu kıyıdaşların da (GKRY ile deniz yetki alanları sınırlandırma 
antlaşmaları akdetmelerine nazaran) menfaatinedir. Türkiye’nin İsrail ve Mısır ile 
yapabileceği bu sınırlandırma antlaşmalarına istinaden, Kıbrıs Adası güneyinde 
GKRY’nin ilan ettiği 1, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11 ve 12’nci parsellerinde MEB haklarına 
sahip olması söz konusudur. Diğer yandan, KKTC de müstakil ve egemen bir devlet 
olarak deniz yetki alanlarına sahiptir ve her devlet gibi gerek MEB ilan etme ve 
gerekse sınırlandırma antlaşmaları akdetme hakkı vardır. Yapılan çalışmalarda 
KKTC’nin, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail ve Mısır ile deniz yetki alanları 
sınırlandırmasına esas olan karşılıklı kıyıları bulunduğu görülmektedir. Bu 
durumda KKTC’nin, GKRY’nin ilan ettiği 3 ve 13 numaraları parsellerin tümünde, 2, 
9 ve şu anda sondaj faaliyeti icra ettiği 12 numaralı parsellerin ise bir kısmında 
doğrudan haklarının mevcut olduğunu ifade etmek mümkündür. 

Tek taraflı hareket eden Güney Kıbrıs’ın, Ankara’nın uyarılarına rağmen doğalgaz 
aramalarına devam etmesi, Türkiye’nin Barbaros Hayrettin adlı sismik araştırma 
gemisi beraberinde Türk donanmasını bölgeye göndermesine sebebiyet verdi. 
Yaşanan gerginlik, Kıbrıs’ta Türkler ve Rumlar arasındaki görüşmelerin askıya 
alınmasında kilit rol oynadı (Hüseyinoğlu, 2014). Dışişleri Bakanı Mevlüt 
Çavuşoğlu, resmi temaslarda bulunmak üzere Ankara'ya gelen Yunanistan 
Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Evangelos Venizelos ile Ankara'da ortak 
basın toplantısı düzenledi. Barış müzakerelerinin 11 Şubat deklarasyonu ile 
başlatıldığını hatırlatan Çavuşoğlu, "Bir taraftan bu çözüme yoğunlaşırken diğer 
taraftan Rum kesiminin tek taraflı ve Kıbrıs Türk halkının haklarını garanti altına 
almayan sondaj çalışmaları iyi niyetli bir hareket değildir. Dışişleri Bakanı 
Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) Türkiye’den garantör ülke 
olarak böyle bir talepte bulunduğunu, bunun üzerine Türkiye'nin Barbaros 
Hayrettin Paşa sismik araştırma gemisini bölgeye gönderdiğini söyledi. Çavuşoğlu, 
"Bu bölgede Türkiye’nin illegal bir talebi yoktur ve sondaj çalışmaları durduğu 
zaman çekeceğimizi de söyledik. Burada önemli olan iyi niyettir. İyi niyetliysek iki 
tarafın da hakkını koruyacak bir şekilde bir çözüm bulmamız lazım 
(TurkishGreekNews, 2014)" dedi.  

5. Sonuç 

2008 yılında keşfedilen ve bir kısmı Rum Yönetimi’nin MEB sınırlarında yer alan 
hidrokarbon yataklarının esasen Ada’da yaşayan iki topluma aittir ve Türklerin de 
burada söz sahibi olmaları gerekir. Doğu Akdeniz’de GKRY ve Yunanistan; 
uluslararası hukuk ve meşruiyete aykırı olarak, diğer kıyıdaş devletler ile ikili ya 
da çok taraflı sınırlandırma antlaşmaları akdetmekte ve fiili uygulamalarda 
bulunmaktadır. Bu suretle, Türkiye’nin canlı, cansız kaynaklardan yararlanmasını 
engellemek ve Türkiye’yi uluslararası kamuoyu nezdinde emrivakilerle karşı 
karşıya bırakmak istemektedir. Yunanistan ve GKRY ikilisi, bu amaç doğrultusunda 
uluslararası kamuoyunu kullanmakta ve etkilemektedir. Bu hususa alakalı olarak, 
Türkiye’ye Antalya Körfezi’nde küçük bir alan bırakan deniz yetki alanları 
haritasının Avrupa Birliği ve Birliğe bağlı bazı kuruluşlar tarafından kullanılması 
örnek verilebilir. Türkiye ve KKTC’nin uluslararası deniz hukuku çerçevesinde 
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öncelikle Doğu Akdeniz’de ki deniz yetki alanlarını kapsamlı olarak yeniden 
belirleyerek MEB ilan etmesi ve müteakiben ilgili tüm kıyıdaşlarla antlaşmalar 
akdetmesinin önemli olduğu düşünülmektedir. Öte yandan, 2000’li yılların 
ortasından itibaren varlığı ortaya çıkan Doğu Akdeniz’deki doğalgaz yatakları 
bölgenin stratejik önemini artırmakla kalmamış, kıyıdaş ülkeler arasındaki 
ilişkilerin doğasını da değiştirmeye başlamıştır. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de 
oynayacağı rol, enerji kaynaklarını uluslararası pazarlara açmanın ötesinde bölge 
barışı için kullanılmasını da sağlamak olmalıdır.  
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