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 Genel Sekreter’den Mektup  

Sevgili katılımcılar;  

OsmangaziBMM konferansımıza katılımınızdan dolayı çok mutlu olduğumu belirterek 
sözlerime başlamak istiyorum. Konferans esnasında 3 gün boyunca sizlerin Genel 
Sekreteri olmaktan ve sizlerle olmaktan mutluluk duyacağımı belirtmek isterim. 
Kendimi sizlere tanıtmama izin verin. İsmim Barış Vargün, 17 yaşında ve Hasan Ali 
Yücel Anadolu Lisesinde 12.Sınıf öğrencisiyim.  

Bu konferans, MUN/BMM konusunda 9.Tecrübem olacak. Daha önce çeşitli 
konferanslarda delegelik ve chairlık/başkanlık yaptım. Bu tecrübelerden ikisinde 

Genel Sekreter olarak bulunurken, üçünde ise chair/başkan olarak görev yaptım. Genel 
Sekreterlik yaptığım 2 konferansı, eğitim tarzında düzenlemiştik.  

Konferans esnasında akademik olarak herhangi bir sorununuz olduğu takdirde 
yanınızda olduğumu bilmenizi isterim. Her türlü sorununuzda sizin yanında olacağız. 
Sayın Genel Direktörümüz Alperen Yeşilöz’ün de organizasyon konusunda her türlü 
yardımınıza koşacağını bilmenizi isterim. Lafı gelmişken, tanıştığımız süre boyunca 
her zaman yanımda olan benle her türlü işe girişen ve hatta birlikte ilk yurt dışı 
seyahatimizi de yaptığım kişi olan Genel Direktörümüz sayın Alperen Yeşilöz’e 
sonsuz teşekkürlerimi sunmak isterim. Bugüne kadar sürekli yanımda olan ve 
konferansın her aşamasını birlikte düzenlediğimiz tüm akademik ve organizasyon 
takımındaki arkadaşlarıma da sonsuz teşekkürlerimi buradan iletmek istiyorum. 
Konferansımız, akademik ve organizasyon takımımız tarafından özenle hazırlanmış 
olup yapıcı deneyimlerinize açık hale getirilmiştir. Verimli ve keyifli bir konferans 

geçirmeniz dileğiyle 

 

 

                                                                                            Barış VARGÜN                                                 

                                                                                                     Genel Sekreter 
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GENEL SEKRETER BAŞYARDIMCISINDAN MEKTUP  

Sevgili delegeler,  

Öncelikle sizlere Osmangazi Birleşmiş Milletler Modellemesi konferansımıza ve 
komitemize hoş geldiniz diyerek sözlerime başlamak istiyorum.   

Benim adım Pınar POLAT. Bursa Hasan Ali Yücel Anadolu Lisesi’nde 12. Sınıf 
öğrencisiyim ve yabancı dil bölümü okuyorum. İki yılı aşkın süredir de MUN / BMM 
konferansları ile iç içeyim. Bu süreçte komite direktörlüğü, akademik asistanlık, 
delegelik yaptığım 10’dan fazla deneyim elde ettim. Bugün bu mektubu yazarken ise 
böyle bir konferansın bir parçası olmaktan ve sizlerle tanışacak olmaktan çok büyük 
bir heyecan ve mutluluk duyuyorum.  

BM Güvenlik Konseyi komitesi bünyesinde kalıcı 5 üye bulunduran bir yasama 
komitesidir. Konferansımıza bu komiteyi eklerken, gündem maddemizi belirlerken ve 
çalışma rehberini hazırlarken önceliğim herkes adına verimli bir komite olabilmesi için 
en iyisini yapmaktı. Sizlerden beklentim ise çalışma rehberinizi özümseyerek 
okumanız, kendi sınırlarınızı aşmanız ve komite boyunca yapabileceğinizin en iyisini 
yapmanız.   

Gündem maddemiz güncel olan, neredeyse her gün yeni gelişmelerin yaşandığı, tüm 
ülkeler için kritik öneme sahip bir bölgeyi kapsıyor. Sizin amacınız bölgedeki krizi en 
etkili şekilde tartışmak ve çözümlemek. Bu bağlamda komitenin herkes için en başarılı 
şekilde geçmesini temelli ediyorum.  

Bu süreçte benimle birlikte komite bakanlığı yapacak olan arkadaşım Tutku Sude 
KERVAN’a ise destekleri ve çabası için teşekkürlerimi sunuyorum. Kendisi beraber 

çalışmanın çok keyifli olduğu ve komiteyi de en iyi şekilde yöneteceğine inandığım; 
fazlasıyla özveri sahibi ve bilgisine, deneyimine çok ama çok güvendiğim bir insan. O 
olmadan bu komite asla şu anki halini alamazdı.  

Genel Sekreter Barış VARGÜN’e, Genel Direktör Alperen YEŞİLÖZ’e özel 
teşekkürlerimi sunuyorum. Konferansın ortaya çıkışı boyunca kıvrak zekâları, bilgileri 

ve sabırları sayesinde bugün hepimiz hayallerimizi gerçekleştirmeye bir adım daha 
yaklaşmış bulunuyoruz.   

Bundan ayrı olarak yıllardır süregelen arkadaşlığımız benim her zaman en büyük 
motivasyonum oldu. Yollarımız kesiştiği için çok minnettar hissediyorum.  

Son ve en önemli teşekkürüm ise bana 15 yaşımdan beri manevi ağabeylik yapan; şu 
an bildiğim her şeyi öğrenmemi ve hayatta en sevdiğim şeyi keşfetmemi sağlayan, 
gördüğüm en destekçi ve en kalbi büyük insan Umut KANDEMİR için. O olmasa asla 
bu satırları yazıyor olamazdım. Umarım hayatımın geri kalanı boyunca her adımımda 
bana yoldaşlık etmeye devam eder.  
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Sözlerime burada son veriyorum. Siz değerli delegelerle tanışmak için 
sabırsızlanıyorum. Lütfen çalışma rehberine veya komiteye dair soru sormak 
istediğiniz bir konu olursa bizlerle aşağıda yazacağım e-mail adreslerimiz yoluyla 

iletişime geçmekten çekinmeyin.   

Sevgi ve saygılarımla…  

Pınar Polat 

pinarpolatt@hotmail.com 

tutk.u@outlook.com  
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BİRLEŞMİŞ MİLLETLERE GİRİŞ  
Birleşmiş Milletler, uluslararası barış ve güvenlik için birlikte çalışmak, dostane 
ilişkiler geliştirmek, sosyal ilerlemeyi, daha iyi yaşam standartlarını ve insan haklarını 
desteklemek ve geliştirmek amacıyla 193 ülkeyi bir araya getiren uluslararası bir 
örgüttür.  

BM’nin yapısı nasıldır?  

6 temel kurum bulunmaktadır. Bunların 5’i New York’tadır:  

• Genel Kurul  

• Güvenlik Konseyi  
• Ekonomik ve Sosyal Konsey  

• Vesayet Konseyi  

• Genel Sekreterlik  

Altıncısı, Uluslararası Adalet Divanı Hollanda’nın Lahey şehrinde bulunmaktadır.  

BM genel merkezi, üyelerinin küresel sorunların çözümüne ilişkin olarak mutabakata 
varmak amacıyla düzenli olarak toplandıkları New York’ta bulunmaktadır. İkinci 
dünya savaşından sonra 51 ülke, barışın korunmasına bir bağlılık olarak 24 Ekim 1945 
tarihinde Birleşmiş Milletleri kurmuşlardır. Günümüzde neredeyse dünyadaki tüm 
ülkeler BM üyesidirler.  

  

 

  

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER GÜVENLİK KONSEYİ   
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi (BMGK), Birleşmiş Milletler ‘in, üye ülkeler 
arasında güvenlik ve barışı korumakla yükümlü, en güçlü organı. Birleşmiş Milletler 

‘in diğer organları sadece tavsiye kararı alabilirken, Birleşmiş Milletler Güvenlik 
Konseyi'nin kararları, tüm üye ülkeler açısından bağlayıcılık taşımaktadır. Bu 

bağlayıcılık, üye ülkelerin tamamına yakını tarafından imzalanmış olan Birleşmiş 
Milletler Tüzüğü'nde açık bir şekilde belirtilmiştir.   

http://www.un.org/en/ga/
http://www.un.org/en/ga/
http://www.un.org/en/sc/
http://www.un.org/en/sc/
http://www.un.org/en/ecosoc/
http://www.un.org/en/ecosoc/
http://www.un.org/en/mainbodies/trusteeship/
http://www.un.org/en/mainbodies/trusteeship/
http://www.un.org/en/mainbodies/secretariat/index.shtml
http://www.un.org/en/mainbodies/secretariat/index.shtml
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Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi, 15 üye ülkeye sahiptir. Bu ülkelerden beş tanesi 
daimî üye, on tanesi ise seçilmiş üyelerdir. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 
daimî üyeleri, aynı zamanda Birleşmiş Milletlerin kurucu üyeleri olan Rusya ve Çin, 
SSCB ve Çin Cumhuriyeti'nin halefleri olarak, konsey tarafından tanınmışlardır. 
Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde, kararları veto etme hakkı bulunan daimî 
üyeler Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Fransa, Çin Halk Cumhuriyeti ve  
Rusya ile on geçici üye ülke bulunur. Dönüşümlü 10 üye ülke her iki yılda bir 
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda yapılan seçimlerle belirlenir. Konsey Başkanlığı 
ise ayda bir üye ülkeler arasında el değiştirir.  

  

Birleşmiş Milletlerin üyeleri, örgütün hızlı ve etkili hareket etmesini sağlamak için, 
uluslararası barış ve güvenliğin korunmasında başlıca sorumluluğu Güvenlik 

Konseyi'ne bırakırlar ve bu sorumluluk gereğince görevlerini yerine getirirken 
Güvenlik Konseyi'nin kendi adlarına hareket ettiğini kabul ederler.  

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi Kararları, üye ülkeler tarafından verilen bir 
önergenin, 15 üye ülkeden dokuzu tarafından kabul edilmesi ve Birleşmiş Milletler  
Güvenlik Konseyi Daimî Üyesi ülkelerden birinden ret oyu almamış olması şartıyla 
alınır.  
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GÜNDEM MADDESİ: DOĞU AKDENİZ KRİZİ  

Anahtar Kelimeler  

a) Kıta Sahanlığı Kıta sahanlığı, jeolojik olarak ülkeyi oluşturan kara parçasının 

deniz altındaki uzantısıdır ve kıtanın bitip okyanusun başladığı kıtasal çizgiye 
kadardır. Kıta sahanlığı, kara platformu olarak da bilinir, bir kıtayı ya da kara 
parçasını çevreleyen görece sığ ve eğimli deniz tabanına verilen addır.   
Sahanlıklar, pasif kıta kenarlarında geniş ve nispeten düz, aktif kıta kenarlarında 
ise dar ve düzensizdir. Kıta sahanlıklarının sığ derinliklerde yer almaları nedeni 
ile, deniz suyu seviyesinin değişiminden yakından etkilenirler. Pleistosen (1,8 

milyon – 10 000 yıl arası) zamanındaki buzul devrinde, bugün  
100 metreye kadar olan sahanlık kesimlerinin su üstünde yer alması ve 
şekillenmesi buna örnektir. Bazı kıyılarda kıta sahanlığının 200m hatta 400m ve 
daha fazla derinliğe kadar açılmış olduğu görülmektedir. Bu gibi durumların 
tektonik depresyonlarla alakalı olabileceği düşünülmektedir. Kuzey 
enlemlerinde sahanlıklar buzul aşınmasına maruz kalırken, daha sıcak güney 
enlemleri, akarsu vadilerinin etkisi altında kalmışlardır.   
Kıta sahanlıklarının eni bölgelere göre oldukça değişmekle birlikte jeolojik 
açıdan ortalama 75 km olarak kabul edilir. Çoğu yerde kıta sahanlığı, kara 
kütlesinin deniz sınırından sonraki uzantısı biçimindedir. Derinlikleri bölgelere 
göre değişmekle birlikte, 150 metreden fazla olmayan derinliklere sahiptirler.    

    

b) Karasuları  
Karasuları, egemen bir devletin kara topraklarına bitişik, genişliğini uluslararası 
hukuka göre kendisinin belirlediği, hakimiyeti kıyı devletine ait olan deniz 
alanını belirler. Başka bir tanımla; karasuları, iç sular veya kıyı ile açık deniz 
arasında bulunan, genişliğini her ülkenin iç hukukuna göre kendisinin 
belirlediği deniz     sularıdır. Karasuları iç sularla beraber ilgili devletin deniz 
ülkesini meydana getirir  
Karasuları ile ilgili iki farklı bakış vardır. Birinci görüş; karasularını devletin 
ayrılmaz bir parçası, ülkenin su altında kalmış toprakları olarak ifade eder. 
İkinci görüşte karasuların açık denizin devamı olduğunu, devletlerin ancak sahil 
kenarında faaliyet yapabileceğini kabul eder. Günümüzde devletler birinci 
görüşü kabul etmektedir.  
Devletler kara topraklarında sahip olduğu haklara; karasularında, karasuların 
üzerindeki hava sahasında, deniz tabanında, tabanın altında da sahiptir. 
Karasularının bitiminden sonra uluslararası sular başlar.  
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c) Münhasır Ekonomik Bölge  
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB), (İngilizce: Exclusive Economic Zone (EEZ) 

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi uyarınca bir devletin deniz 
kaynaklarının araştırılması ve kullanılmasında su ve rüzgâr enerjisi de dahil 

olmak üzere özel haklara sahip olduğu deniz bölgeleridir. Bu alan devletin 
denize olan kıyı kenarından, denize doğru karasularında 200 deniz mili dışına 
kadar uzanır. Argo kullanımında, bu terim devletin kabul  
edilen karasularının tamamında ve hatta 200 millik sınırın ötesinde kıta 
sahanlığı içerecek şekilde kullanılmaktadır.  

 Genel olarak MEB, bir ülkenin karasularının ölçülmeye başladığı esas 
hatlardan itibaren denize/okyanusa doğru 200 deniz mili (370 km.) kadar 
uzanır. Bu kuralın istisnası ise, ülkelerin MEB'leri örtüştüğü / birbiri ile 
çakıştığı zamanlarda, diğer bir deyişle ülkenin karasularının ölçülmeye 
başladığı esas hatlardan itibaren diğer ülkeye ait deniz sınırına ulaşıncaya kadar 
400 deniz mili (740 km) mesafe bulunmadığındadır. Böyle bir durum meydana 
geldiğinde ise, MEB devletlerin deniz sınırı tasvir edilerek belirlenir. Genellikle 

bu gibi durumlarda MEB, en yakın devletin varsayılan sınırları ile örtüştüğü 
alandır.   

  

DOĞU AKDENİZ BÖLGESİ  
Doğu Akdeniz’in, Tunus’daki Bon Burnu ile İtalya’ya bağlı Sicilya Adası’nın batıya 
uzanan ucundaki Lilibeo Burnu arasında çizilen hattın doğusundaki bölgeyi ifade ettiği 
konusunda genel bir mutabakat vardır. Bu tanımlamaya istinaden Doğu Akdeniz;  
İtalya, Slovenya, Hırvatistan, Bosna-Hersek, Karadağ, Arnavutluk, Yunanistan, 
Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin, Mısır, Libya ve Tunus kıyıları ile çevrilidir.  
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BÖLGENİN TARİHİ ÖNEMİ  
Akdeniz, tarih boyunca insanoğlunun uğruna mücadele ettiği en önemli coğrafyalardan 
biri olmuştur. Bu coğrafya üzerinde birçok uygarlık ve imparatorluk varlıklarını devam 
ettirmek ve güçlerini artırmak adına çeşitli mücadeleler vererek, Akdeniz üzerindeki 
deniz ticaretinden ve verimli topraklardan yararlanmayı bir milli idea olarak 
görmüşlerdir. İnsanlığın gelişim evresine paralel olarak Akdeniz’in de önemi tarihin 
her evresinde artarak devam etmiştir. Jeostratejik konumunun Akdeniz’e bahşettiği 
önemin zamanla farkına varan imparatorlukların, dünyaya hâkim olma dürtüleri bu 
topraklar üzerinde yeşermiştir. Nitekim tarihin dönüm noktaları sayılabilecek birçok 
önemli savaş, bu coğrafyaya hâkim olma düşüncesi üzerinde gerçekleşmiştir. Bu 
bağlamda Akdeniz’in doğusu olarak nitelendirilen Levant Havzası da sahip olduğu 
jeostratejik konumu sayesinde, tarih boyunca dünya ticaretinin merkezi olarak anılmış 
ve Akdeniz coğrafyasının en kritik noktalarından biri olmuştur. Doğu Akdeniz, 
jeostratejik konumu nedeniyle tarih boyunca küresel güçlerin ilgi odağında yer alırken, 
öte yandan büyük bir gelişme kaydederek imparatorlukların atlama tahtası olmuştur. 
Fakat 18.yüzyıl itibariyle Avrupa’da gerçekleşen ve sonrasında tüm dünyaya yayılan 
Sanayi Devrimi’yle birlikte Doğu Akdeniz, bu dönemde hakkettiği gelişmeyi 
gösterememiştir. 20. yüzyıla giden süreçte ise insanoğlunun enerji kavramıyla 
tanışması ve hızla Kömür Çağı’ndan Petrol Çağı’na geçmesi, gözlerin tekrardan 
Akdeniz Coğrafyasına çevrilmesini sağlamıştır. Bu süreçte gerçekleşen I. Dünya 
Savaşı ile birlikte Doğu Akdeniz’in önemi, dünya ticaret merkezinden enerji eksenli 
mücadelelerin yaşandığı bir merkeze dönüşmüştür. Enerjinin uluslararası ilişkilerde 

yerini almasıyla birlikte, küresel güçler uluslararası sistemde başat güç olmak için 
enerji yarışı içerisine girmişlerdir. Bu yarış zaman içerisinde Ortadoğu ve Kuzey 
Afrika’da keşfedilen zengin hidrokarbon kaynaklarıyla birlikte enerji temelli bir 
mücadeleye dönüşmüştür. Yaşanan küresel enerji mücadelesi, bu coğrafyalar üzerinde 

etkin olmak isteyen devletlerin uyguladıkları politikalar nedeniyle, endişe verici 
gelişmelerin yaşanmasına sebep olurken günümüzde halen tazeliğini korumaktadır. Bu 
bağlamda, Ortadoğu ve Kuzey Afrika enerji kaynakları üzerinde etkin olmak isteyen 
güç odakları, Doğu Akdeniz jeopolitiğini öncelikli konuları arasına almışlardır. 
Özellikle Doğu Akdeniz’in, İskenderun ve Kıbrıs gibi önemli liman ve güvenilir geçiş 
güzergahlarını içerisinde bulundurması, Ortadoğu enerjisinin dünyaya sorunsuz bir 
şekilde arzında önem teşkil etmiştir. Bu açıdan bakıldığında, günümüzde güç odakları 
Doğu Akdeniz’in enerji koridoru niteliği üzerinde mevcut politikalarını geliştirerek, 
enerji güvenliği ve enerji diplomasisi gibi konularda da etkin bir çaba içerisindedirler. 
Doğu Akdeniz’in jeopolitik öneminin yanında 2000’li yıllar itibariyle Kıbrıs 
açıklarında tespit edilen hidrokarbon kaynakları, bölgenin önemini bir hayli 
arttırmıştır. Keşfedilen ve keşfedilmeyi bekleyen yeni enerji havzaları nedeniyle, 
kıyıdaş ülkeler arasında günümüzde de devam eden birtakım sorunlar yaşanmaktadır. 
Özellikle GKRY’nin KKTC ve Türkiye’yi hiçe sayarak Mısır, Lübnan ve İsrail’le 
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) Sınırlandırması Anlaşmaları yapması, Ankara 
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Hükümeti’nin başta Rum Yönetimi olmak üzere, MEB ilan eden diğer devletlerle 
arasında bir takım diplomatik krizlere yol açmıştır.  

 

TARİHSEL PERSPEKTİFTE AKDENİZ HAVZASI, 
JEOPOLİTİĞİ VE ÖNEMİ  

 Dünya haritasına baktığımızda Doğu Akdeniz ve Ortadoğu, Dünya anakarasının 
merkezi olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu geniş alan, aynı zamanda jeopolitik olarak 
da Dünya’nın ortası olarak bilinmektedir. Nitekim birçok kaynakta Akdeniz’in 
Dünya’nın merkezi olduğu savunulmaktadır (Yıldız, 2008: XXI). Siyasi ve coğrafi 
tanım olarak baktığımızda Akdeniz’in, Batı Akdeniz ve Doğu Akdeniz olmak üzere iki 
farklı bölgeye ayrıldığı görülmektedir. Malta Adası ve Tunus’un kesiştiği yerden düz 
bir boylam çizildiğinde, boylamın sol tarafı Batı Akdeniz, sağ tarafı ise Doğu Akdeniz 
olarak tanımlanmaktadır. Coğrafi olarak bu iki bölgeyi çevreleyen alan ise Akdeniz, 
Akdeniz Havzası, Akdeniz Dünyası, Akdeniz Coğrafyası veya Yakındoğu olarak 
çeşitli şekillerde nitelendirilmektedir. Günümüzde Akdeniz Havzası’na kıyıdaş 20 ülke 
bulunmakla birlikte, bunlardan İspanya, Fransa, İtalya, Slovenya, Malta, Bosna 

Hersek, Arnavutluk, Tunus, Fas ve Cezayir’in Batı Akdeniz’e kıyıları mevcut iken  
Yunanistan, Türkiye, Suriye, Lübnan, İsrail, Filistin-Gazze Yönetimi, Mısır, Libya, 
KKTC ve GKRY’nin ise Doğu Akdeniz’e kıyıları bulunmaktadır Yüzyıllar boyunca 

birçok medeniyete ev sahipliği yapan Akdeniz, konumu itibariye kıtalar arasında bir 
lokomotif niteliği taşıyan ve dünyanın en değerli ticaret yollarının güzergahındaki bir 
deniz olarak, Anadolu’nun güneye açılan, siyasi ve ekonomik kapısıdır. Batısında 
Cebelitarık Boğazı, kuzeyinde boğazlar ve güneyinde Süveyş Kanalı olmak üzere 
geniş bir coğrafyada denizler arasında bağlantı noktası olması, dünya deniz ticaretinin 
kontrolünü elinde bulundurmasını sağlamıştır.  

DOĞU AKDENİZ KRİZİ GELİŞİMİ  

2000’lerin başında Doğu Akdeniz’de zengin doğal gaz ve petrol yataklarının 
bulunduğunu gösteren araştırmaların ardından bölgeye kıyısı olan ülkeler ve Kıbrıs 
Rum Yönetimi Münhasır Bölge Anlaşmaları yapmaya başladı. Türkiye’nin hukuksuz 
olarak nitelediği bu anlaşmaların ilki Rum tarafı ve Mısır arasında 2003 yılında 
imzalandı. Türkiye bu anlaşmaları Birleşmiş Milletlere taşıdı.  

Kıbrıs, 2007 yılında ilan ettiği 13 parselde doğal gaz arama faaliyetlerini sürdürüyor. 
Buna karşılık olarak Türkiye, adanın kuzeyi ve doğusunda belirlediği bölgelerde 
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı’na (TPAO) arama ruhsatları verdi.  

Rum yönetiminin arama faaliyetleri için izin verdiği şirketlerden biri olan ABD’li 
enerji devi Exxon Mobil’in 2018 yılının sonunda Kıbrıs açıklarında dünyada son iki 
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yılda bulunan en büyük üçüncü doğal gaz kaynağını ortaya çıkardıklarını 
duyurmasının ardından kriz tırmanmaya başladı.  

Türkiye’nin 2018 yılında İtalyan enerji şirketi Eni’nin bir sondaj gemisinin 
faaliyetlerini engellemesi ise yine krizin önemli aşamalarından biri oldu.  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

DOĞU AKDENİZ’DE KIYIDAŞ DEVLETLERİN TUTUMLARI   
Doğu Akdeniz’de ise devletlerin tüm kıyıdaşlarla antlaşmadan ziyade MEB’ini tek 
taraflı olarak ilan etme ve ikili antlaşmalar yapma yolunu seçtikleri görülmektedir. Bu 
kapsamda, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Libya, Suriye, Lübnan ve İsrail 
MEB ilanında bulunmuştur.  

1.Güney Kıbrıs Rum Yönetimi  

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY), Avrupa Birliği’nin desteğini de alarak 2 Nisan  
2004’te Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye’nin haklarını yok sayarak “Kıbrıs 
Cumhuriyeti” adına 21 Mart 2003 tarihinden geçerli olmak üzere münhasır ekonomik 
bölge ilanında bulunmuştur.54 GKRY, 17 Şubat 2003 tarihinde Mısır, 17 Ocak 2007 
tarihinde Lübnan ve 17 Aralık 2010 tarihinde İsrail ile MEB sınırlandırma antlaşmaları 
imzalamıştır. GKRY’nin Lübnan ile imzaladığı anlaşma Türkiye’nin girişimleri 
neticesinde Lübnan iç hukukunda henüz onaylanmamıştır. Ayrıca, GKRY’nin Suriye 
ile sınırlandırma antlaşması müzakereleri yürüttüğüne, Libya ile bir sınırlandırma 
antlaşması yapma arayışı içinde olduğuna dair bilgiler açık kaynaklarda mevcuttur. 

Diğer yandan, 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.  
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2. Yunanistan   

Yunanistan ise, deniz yetki alanlarına ilişkin olarak, “Girit, Kaşot, Kerpe, Rodos ve  
Meis hattını esas alarak ortay hatta dayalı deniz yetki alanı sınırlandırması” yapmayı 
hedeflemektedir. Bu kapsamda, Mısır ve Libya ile görüşmeler yapmaya başlamış,61 
ancak bu teşebbüsler Türkiye’nin konuya olan hassasiyetleri ve girişimlerinin de 
etkisiyle henüz sonuçlanmamıştır. Diğer yandan, Yunanistan GKRY ile bir 
sınırlandırma antlaşması yapmak üzere uygun bir zaman kollamaktadır.62 Ancak 
herhangi bir anlaşma yapmadan da MEB ilan etme konusu Yunan Meclisinde 
tartışılmaktadır.63 Ayrıca İsrail’in Yunanistan’ın iddia ettiği MEB’i tanıdığı ve 
İsrail’in yayınladığı bazı haritalarda, Yunanistan MEB’inin, GKRY MEB’inin devamı 
olarak gösterildiği de Yunanistan’da zaman zaman dile getirilmektedir.64 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. Coğrafya kavramından, iki ülke arasında 
sınırlandırmaya konu olan alandaki anakara coğrafyası anlaşılır. En önemli coğrafi 

unsur anakara kıyılarının uzunluğudur. UAD tarafından bu prensip, Kuzey Denizi  
Davaları kararında, “coğrafyanın yeniden şekillendirilmesi söz konusu olamaz”, 
İngiltere-Fransa Davası kararında “eşit uzaklık ya da başka herhangi bir sınırlandırma 
metodunun uygunluğunu coğrafi şartlar belirler”, Libya-Malta Davası kararında 
“tarafların kıyıları başlama çizgisini oluşturur” ve Tunus-Libya Davası kararında “kıta 
denize hâkimdir” şeklinde belirtilmiştir. MEB ve kıta sahanlığının tek davada 
sınırlandırıldığı kararlarda coğrafyanın üstünlüğü prensibi ön plana çıkarılmıştır. 
Uluslararası mahkemeler, sınırlandırma işlemine başlarken öncelikle iki anakara ülke 
arasında, anakara ülkelerinin coğrafi özelliklerini yansıtan bir sınırlandırma çizgisi 
belirlemektedir. Eğer iki ülkenin kıyı uzunlukları yaklaşık ve kıyı şekilleri birbirlerine 
benzer ise, sınırlandırma çizgisi eşit uzaklık çizgisi olmaktadır. Kıyı uzunlukları 
arasındaki fark ve kıyı şekillerindeki önemli farklılıklar ise, sınırın eşit uzaklık dışında 
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bir sınır olmasını gerektiren unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. Mahkemeler 
sınırlandırmanın ikinci aşamasında, belirlenen bu sınırın diğer “ilgili” coğrafi unsurlar 
dikkate alındığında da hakça sayılıp sayılmayacağını değerlendirmektedir. Adalar 
diğer coğrafi unsurların başında gelmekte ve bu aşamada adalara verilecek etkinin ne 
olması gerektiği değerlendirilmektedir. Özellikle anakaralar arasındaki adalara ne 
kadar etki verileceğini, coğrafi denge ve nüfus, konum ve büyüklük gibi özellikler 
belirlemektedir. Adaların kıta sahanlığı olsa da bu durum adaların anakara ülkeleri ile 
aynı statüde oldukları sonucunu doğurmaz. Adalar bazı durumlarda, özellikleri 
çerçevesinde sınırlandırma çizgisini ya sınırlı bir biçimde etkilemekte ya da hiç 
etkilememektedir. Başka bir ülkenin kıyılarına yakın adaların, sınırlandırmadaki rolü 
çok daha fazla kısıtlamaya tabi tutulmaktadır. Zira iki anakara arasındaki 
sınırlandırmada bu şekilde konumlanmış adaların anakaraların gerektirdiği 
sınırlandırma çizgisi üzerindeki “bozma” (distortion) etkisi çok daha fazladır. Dolayısı 
ile bu şekilde konumlanmış adalara çoğu kez ya çok sınırlı etki verilmekte ya da 
tümden ihmal edilmektedir. Şayet bu adalar, üzerlerinde yaşayan yerleşik nüfus 
miktarının azlık, ekonomik olarak zayıflık, yerleşim unsurlarının yetersizliği gibi 
faktörler nedeni ile sosyal olarak zayıf ve çevresindeki anakaralara kıyasla yüzölçümü 
açısından çok küçük iseler, herhangi bir etki sahibi olmaları çok daha zorlaşmaktadır. 
Bir başka devletin kıyılarına yakın olmayan, ama iki ana kıta arasındaki eşit uzaklık 
çizgisi dikkate alındığında diğer ülkeye yakın olan adaların da benzer bir biçimde 
önemli bir sosyal hayat barındırmadıkça ihmal edildikleri görülmektedir.75 Hakça 
çözüme ulaşılması için, coğrafi unsurların yanında diğer bütün ilgili unsurların da 
dikkate alınması gereklidir. Bu nedenle sınırlandırmanın bir sonraki aşamasında 
coğrafya dışı ilgili unsurlar uluslararası mahkemeler tarafından değerlendirilmektedir. 
Yargı kararlarına göre ilgili unsurların başında sınırlandırılacak alanlardaki doğal 
kaynaklar gelmektedir. Doğal kaynakları orantısız paylaştıran bir sınırlandırma çizgisi 
hakkaniyete uygun bir sınır olarak kabul edilemeyecektir. Bölgede taraflarca daha 
önceden petrol arama ruhsatı alanları gibi nedenlerle belirledikleri sınırlar veya üçüncü 
devletlerle belirlenecek sınırlar da dikkate alınmaktadır. Yargı ve hakemlik 
kararlarında ilgili faktörlerin birbirlerine göre etkilerine ilişkin de bazı prensipler 
ortaya konmuştur. Bu prensiplerden birincisi “oransallık prensibi” (proportionality) 
dir. Buna göre, iki devletin kıyı uzunlukları arasındaki oran ile sınırlandırma 
sonucunda bu ülkelere verilen kıta sahanlıkları ve/veya münhasır ekonomik bölge 
alanları arasındaki oranın birbirlerine yakın olması gerekir. Orantısallık, sonuçlanan 
sınırlandırmanın hakkaniyete uygunluğunu test eden nihai kontrol prensibi işlevi 
görmektedir. Bu prensip doğrultusunda herhangi bir faktör, kıyı uzunlukları arasındaki 
oranın sınırlandırmaya yansımasını önemli ölçüde değiştirecek bir etkiye sahip ise 

sınırlandırmada hakkaniyeti sağlayan bir metot olarak değerlendirilemeyecektir. 
Benzeri nitelikteki bir başka prensip ise “kapatmama” prensibidir. Özellikle kıta 
sahanlığı genişliğinin tespitinde mesafe unsurunun kabul edilmesiyle birlikte, 
sınırlandırma çizgisinin, her ülkeye, kıyılarına yakın alanları bırakmasını, yani 
kıyılarının önünü kapatmamasını sağlaması gerektiği kabul edilmiştir. Yani bir ülkenin 
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yakınındaki deniz alanını bir başka ülkeye vermekle sonuçlanan bir sınırlandırma 
metodunun hakkaniyete aykırı olduğu vurgulanmıştır.  
 

 

  

 

 

 

 

 3. Suriye  

Bir diğer kıyıdaş ülke olan Suriye ise, 19 Kasım 2003 tarihinde “Suriye’nin  
Karasularında Ulusal Egemenliğinin Belirlenmesi”ne ilişkin bir yasayı onaylamıştır. 
Bahse konu yasa ile yalnızca karasularını değil, aynı zamanda iç sular, bitişik bölge, 
kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye ilişkin rejimlerini de düzenlemiştir. 
Suriye, bu yasa ile paralel olarak, “karasularının esas hatlardan itibaren 12 deniz mili, 

bitişik bölgesinin ise 24 deniz mili ve 200 deniz milini aşmayacak şekilde münhasır 
ekonomik bölgesi olduğunu” BM’ye bildirmiştir. Münhasır ekonomik bölge ilanını 
müteakiben Suriye; sahillerinde sismik araştırma ve yeni kaynaklar için süreli 
araştırma izni vermiştir. Suriye tarafından ilan edilen bahse konu petrol arama 
sahalarının kuzey bölümü Türkiye’nin deniz yetki alanlarının bir kısmını 
kapsamaktadır.  

4. İsrail  

İsrail ise 17 Aralık 2010 tarihinde GKRY ile münhasır ekonomik bölge antlaşması 
imzalamış, diğer ilgili kıyıdaşlar devletlerle herhangi bir anlaşma imzalamadan 12 
Temmuz 2011 tarihinde münhasır ekonomik bölge sınırlarını gösteren koordinat 
listesini Birleşmiş Milletlere bildirerek MEB ilanında bulunmuştur. Diğer yandan; 
Tamar ve Leviathan bölgelerinde hidrokarbon kaynaklarını çıkarmaya başlamış olup, 
bu kaynakların GKRY ve Yunanistan aracılığıyla Avrupa’ya iletilmesi yönünde 
taraflar arasında görüşmeler yapıldığı da bilinmektedir.  
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TÜRKİYE VE DOĞU AKDENİZ  
Türkiye doğal gaz ihtiyacının yüzde 98’ini başta Rusya olmak üzere, İran, Azerbaycan 
ve farklı ülkelerden ithal ediyor. Türkiye Rusya’ya bağımlılığını kademe kademe 
azaltmaya çalışsa da hala doğal gaz ihtiyacının yarısını bu ülkeden karşılıyor. 
Türkiye’nin doğal gazda dışa bağımlılığı göz önüne alındığında Doğu Akdeniz’deki bu 
potansiyel Ankara için yaşamsal önem taşıyor.  

Türkiye’nin dış politikasında bugün önemli ağırlığa sahip olan ABD, Avrupa Birliği ve 
Rusya, Ankara’nın Doğu Akdeniz’de attığı bu adımlara farklı düzeylerde tepki verdi.  

Bu bağlamda en sert tepki Güney Kıbrıs’ın da bir parçası olduğu Avrupa Birliği’nden 
geldi. Türkiye’ye yaptırım uygulama kararı alan AB, Türkiye ile üst düzey temasları 
ve Kapsamlı Hava Taşımacılık Anlaşması müzakerelerini askıya alacak, Türkiye'nin 
AB'den 2020'ye kadar alması öngörülen 145,8 milyon euroluk mali fonlarda kesintiye 

gidecek.  

ABD Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Morgan Ortagus, Yavuz sondaj gemisinin bölgeye 
gönderilmesini “provakatif” olarak nitelemişti.  

S-400 hava savunma sistemlerinin alımının ardından Rusya ile yapılan bu pahalı iş 
birliğinin bölgede olumlu bir yansıması olup olmayacağı merak edilirken Moskova da 
Türkiye’ye faaliyetlerinde destek vermeyen bir açıklama yaptı.  

S-400’lerin teslimatından birkaç gün önce Rusya Dışişleri’nden yapılan yazılı 
açıklamada, “Bir başka Türk araştırma gemisinin de Kıbrıs'ın münhasır ekonomik 

bölgesine girdiği haberlerinin ardından, bölgedeki gelişmeleri kaygıyla izliyoruz. 
Kıbrıs'ın egemenliğinin ihlâl edilmesinin, Kıbrıs sorununa kalıcı, adil ve uygulanabilir 
bir çözüm için şartların sağlanmasına yardımcı olmayacağına inanıyoruz” denildi.  
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          a) Türkiye’nin Attığı Adımlar  

İlk olarak Barbaros Hayreddin Paşa sismik arama gemisi Nisan 2017’de Doğu 
Akdeniz’e gönderen Türkiye 2019’un başından itibaren bölgedeki faaliyetlerini 
yoğunlaştırdı.  

Türkiye ilk sondaj gemisi Fatih’i geçen mayıs ayının başında adanın batısına 
gönderdi. Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki bu kritik hamlesini duyuran Dışişleri 
Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, “Kıbrıs Türk halkını yok sayan, siyasi eşitliği 
temelden yok sayan ve Kıbrıs Türk halkının iradesini yok sayan bir çözümü 
bizim kabul etmemiz mümkün değil” demişti.  

Bundan sonra ikinci hamle haziran ayının sonunda Yavuz Sondaj gemisinin 
gönderilmesiyle geldi. Avrupa Birliği’nin Türkiye’nin Doğu Akdeniz’deki 
faaliyetlerine karşı yaptırım uygulama kararını vermesini ardından ise Oruç 
Reis sismik araştırma gemisi Akdeniz’e doğru yola çıktı. Dışişleri Bakanı 
Mevlüt Çavuşoğlu AB yaptırımlarıyla ilgili “Eğer Türkiye'ye yönelik böyle 
kararlar alırsanız, faaliyetlerimizi artıracağız, 4. gemiyi de en kısa zamanda 
göndereceğiz" diye konuşmuştu.  

Çavuşoğlu Doğu Akdeniz’de egemenlik haklarını koruyacağını ilan ederken, 
AB yaptırımlarını da “Çok ciddiye almaya gerek yok” diye değerlendirdi. 

 

ÇÖZÜMLENMESİ GEREKEN SORUNLAR  

1) Doğu Akdeniz’deki doğal kaynaklar nasıl paylaştırılmalıdır?  

2) Türkiye’nin bölgedeki hakimiyeti nasıl olmalıdır?  

3) Ülkeler Doğu Akdeniz bölgesindeki politikalarında nasıl değişikliklere 
gitmelilerdir?  

4) Doğu Akdeniz’deki münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı dağılımı nasıl 
olmalıdır?  

5) Doğu Akdeniz’de barışı sağlayacak yollar nelerdir?  
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