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ADALAR (EGE) DENİZİ KARASULARININ GENİŞLİĞİ 

SORUNU’NA İLİŞKİN DEĞERLENDİRME 

Yazan: Gökey SARAÇYAKUPOĞLU* 

      

Çalışmada, günümüzde dahi Türkiye’nin dış politikasının en önemli sorunlarında biri 

olan aynı zamanda da Avrupa Birliği ile olan ilişkilerin gelişmesinde temel engel olarak 

görülen Adalar Denizi karasularının genişliği sorunu işlenmiştir. Bilindiği üzere bu 

sorun, bugün Türkiye ile Yunanistan arasında Adalar Denizi’ne ilişkin diğer sorunların 

da (kıta sahanlığı sorunu, uçuş bilgi bölgesi sorunu, coğrafi formasyonların yasal statüsü 

sorunu ve arama kurtarma bölgesi sorunu) kaynağı olarak kabul edilmektedir. Bu 

anlamda çalışmada ilk olarak deniz yetki alanları ve karasularına ilişkin tanımlamalar 

yapılmış; sonraki bölümde ise Adalar Denizi’nin uluslararası hukuk açısından statüsüne 

değinilerek bu statünün uluslararası deniz hukuku açısından yarattığı farklılıklara dikkat 

çekilmiştir. Son bölümde ise Adalar Denizi karasularının genişliği sorununun tarihsel 

altyapısı ve bu sorunun günümüzdeki yansımaları belirtilmiştir.  

I. Deniz Yetki Alanları ve Karasuları  

Bir devletin ülkesi, yalnızca ulusun üzerinde yaşadığı kara parçasını değil; sahildar 

olunan denizin de bir bölümünü kapsamaktadır. Devletin sahildar olduğu denizdeki 
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egemenliğine ilişkin olarak, egemenliğin kıyıdan uzaklaştıkça zayıflayacağı görüşü 

benimsenmiştir. Bu nedenle uluslararası deniz hukuku denizleri, devletin egemenliğinin 

kapsamında kalan deniz alanları ve devletin egemenliğinin kapsamı dışında kalan deniz 

alanları (açık deniz) olmak üzere ikiye ayırmıştır1,2. 

Devletin egemenliği kapsamındaki deniz alanları ise kendi içerisinde, devletin egemen 

olduğu deniz alanları ve devletin birtakım egemen haklarını kullanabildiği deniz alanları 

olarak iki çeşittir. Devletin egemen olduğu deniz alanlarından ilki içsulardır. İçsular, 

karasularının ölçülmeye başlandığı esas hattın3 gerisinde kalan deniz alanıdır. İçsularda 

devletin egemenliği tam ve mutlaktır, bu anlamda devletin kara ülkesindeki yetkileri ile 

içsulardaki yetkileri aynıdır4. Devletin egemen olduğu diğer bir deniz alanı ise 

 
1 .Yoshifumi Tanaka, The International Law of the Sea, 3. Baskı. (Cambridge, Birleşik 

Krallık: Cambridge University Press, 2019), s. 25. 
2 Temelde bu ayrım, 17. yüzyılda başlayan bir tartışmanın sonucudur. Hollandalı hukukçu 

Hugo de Groot (1583-1645) tarafından Hollanda Doğu Hint Kumpanyası’nın, 1493’te Papa 
tarafından verilen Inter Caetera I-II Fermanları ile beraber Portekiz egemenliğine verilen Hint 
Okyanusu’ndaki ekonomik çıkarlarının korunması amacıyla yazılan ve 1609’da yayımlanan 
Mare Liberum (Özgür Deniz) adlı eserde denizlerin insanlığın ortak malı olduğunu 
savunulmuştur. İngiliz hukukçu John Selden (1584-1654) ise 1635’te yazdığı Mare Clausum 
(Kapalı Deniz) adlı kitapta, devletlerin denizler üzerinde hakimiyet kurabileceğini belirtmiştir. 
Selden’ın bu görüşünün temelinde, 17. yüzyılda İngiliz Donanması’nın Hollanda ve İspanya 
Donanmaları karşısında aldığı büyük yenilgiler yatmaktadır. Selden Mare Clausum sayesinde, 
İngiltere’nin deniz alanlarını ve bu denizlerdeki balıkçılık alanlarının korumayı sağlayacak 
hukuki altyapıyı oluşturmaya çalışmıştır.  

Sonuç olarak Groot, denizlerin serbestliği prensibini benimserken; Selden ise deniz üzerinde 
egemenlik prensibini benimsemiştir. Günümüzde, deniz alanları açısından yapılan ayrım da bu 
iki prensibin bir sonucudur. 

3 Esas hat, normal esas hat ve düz esas hat olmak üzere ikiye ayrılır. Normal esas hat, kıyı 
doğrultusundaki en düşük cezir hattıdır. Fakat kıyının girintili-çıkıntılı olduğu ya da kıyının 
hemen yakınında bir adalar saçağı bulunduğu durumlarda normal esas hat yöntemi yerine düz 
esas hat yöntemi uygulanmaktadır. Uluslararası Adalet Divanı (UAD)nın  1951’de Birleşik 
Krallık-Norveç Balıkçılık Davası’nda verdiği karar sonrasında bu uygulama Divan tarafından da 
tanınmıştır. Düz esas hat yönteminde uygun olan noktalar birleştirilmek suretiyle farazi bir çizgi 
çizilir ve karasuları bu çizgiye göre belirlenir. Fakat, hattın çiziminde kıyının genel 
istikametinden önemli ölçüde sapılmamalı ve hattın kara ile yeterli derecede bağlantılı olması 
gerekir. 

4 Selami Kuran, Uluslararası Deniz Hukuku, 5th ed. (İstanbul: Beta Yayınları, 2016), s. 38.  
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karasularıdır. Karasuları devletin egemenliğinin, geçiş rejimine ilişkin belirli istisnalar 

dışında tam olarak uygulandığı ve uluslararası deniz hukuku açısından, devlet 

uygulaması sonucunda oluşmuş en eski deniz yetki alanıdır5.  

Karasularının hukuki çerçevesinin devlet uygulamaları sonucunda oluşturulması ve bu 

bağlamda özellikle karasularının genişliği bakımından yeknesak bir uygulamanın 

bulunmaması sonucunda devletlerin karasularının genişliğini tek taraflı işlemleri 

yoluyla belirlemeleri 20. yüzyılda Dünya Savaşları ve Dekolonizasyon Hareketleri ile 

büyük bir değişim geçirmiş uluslararası toplum tarafından kabul edilebilir 

bulunmamıştır. Bu nedenle karasularının, genişlik sorunu da dahil olmak üzere hukuki 

rejimini düzenlemeyi amaçlayan 4 adet konferans yapılmıştır. İlk 3 konferansta, 

karasularının genişliğinin kaç deniz mili (Nautical Mile-nm) olması gerektiğine dair 

çeşitli görüşler ortaya atılmış olmasına rağmen sorunun çözümünde başarılı 

olunamamıştır. Ancak 3. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı (1973-1982) 

sonucunda karasularının genişliği sorunu çözülebilmiştir. Bu anlamda karasularının 

genişliği sorunu, devletlerin uluslararası deniz hukuku bağlamında üzerinde uzun bir 

süre boyunca anlaşma sağlayamadıkları bir konu olmuştur6. 

Karasularının genişliği, 3. Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konferansı sonucunda 

hazırlanan Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’nin 3. maddesinde 

şu şekilde belirtilmiştir: 

“Her devletin, karasularının genişliğini bu Sözleşme’ye uygun şekilde belirlenen 

esas hatlardan itibaren on-iki deniz milini aşmayan bir sınıra kadar tespit etme 

hakkı vardır.” 

 
5 Percy Thomas Fenn, "Origins of the Theory of Territorial Waters," The American Journal 

of International Law 20, no. 3 (1962): s. 465. 
6 Kuran, Uluslararası Deniz Hukuku, s. 91. 
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Bu bağlamda Sözleşme, devletlere kendi karasularının genişliğini azami 12 nm’ye kadar 

belirleme olanağı vermiştir. Fakat, devletlere tanınan bu özgürlüğün bazı sınırlamaları 

ve istisnaları da bulunmaktadır. Bunlardan ilki BMDHS’nin “İyi Niyet ve Hakların 

Suistimal Edilmesi” başlıklı 300. maddesidir. Bu maddeye göre; 

“Taraf devletler, bu Sözleşmeye göre üstlenilen yükümlülükleri iyi niyetle yerine 

getireceklerdir ve bu Sözleşmede tanınmış olan hakları, yetkileri ve özgürlükleri, 

hakkın suistimalini teşkil etmeyecek bir tarzda kullanacaklardır.” 

Diğer bir sınırlandırma ise, yarı kapalı denizlere ilişkindir. BMDHS’nin “Kapalı veya 

Yarı Kapalı Denizlere Kıyısı Bulunan Devletler Arasında İşbirliği” başlıklı 123. 

maddesine göre; 

“Kapalı veya yarı kapalı bir denize sahildar olan devletler, işbu Sözleşme 

gereğince kendilerine ait olan hakların kullanılmasında ve yükümlülüklerin yerine 

getirilmesinde aralarında işbirliğinde bulunmalıdırlar.”  

Belirtilen iki madde, her ne kadar doğrudan karasularının genişliğine yönelik bir 

sınırlandırma içermese de; Sözleşme’nin tümüne uygulandıklarından karasularının 

genişliğinin belirlenmesine yönelik olarak da uygulanmalıdırlar. 

II. Bir Yarı Kapalı Deniz Olarak Adalar Denizi  

Yarı kapalı deniz coğrafi anlamda; etrafı kara ile çevrili olan havzanın iki ucu 

arasındaki en uzun mesafeden en az 4 kat daha küçük, görece dar, birden fazla geçitle 

başka bir denize bağlanan denizlerdir7.  

 
7 Terry Healy and Kenichi Harada, "Enclosed and Semi-Enclosed Coastal Seas," Journal of 

Coastal Research 7, no. 1 (1991): s. II. 
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Yarı kapalı denizlerin hukuki statüsünün belirlenmesine yönelik olarak, 3. Deniz 

Hukuku Konferansı’nın 1974’te Karakas’ta gerçekleştirilen 2. Oturumu önem 

taşımaktadır. Bu oturumda yarı kapalı denizlere ilişkin Türkiye, İran, Irak ve Cezayir 

tarafından çeşitli teklifler verilmiştir8. Türkiye’nin verdiği teklif her ne kadar münhasır 

olarak Adalar Denizi’ni düzenlemeye yönelik olmasa da asıl amaç bölgede sorunun 

çözümünün sağlanmasıdır. 15 Temmuz 1974’te verilen teklif şöyledir:  

“1. Sahildar devlet karasularının genişliğini, bu andlaşmanın maddelerine uygun 

olarak çizilen esas hatlardan itibaren, azami ........ nm9’ye kadar belirleyebilir. 

2. 1. paragrafta belirtilen hak, başka bir devletin karasularının ya da açık deniz 

dışındaki başka bir deniz alanının ihlali halinde uygulanmaz. 

3. Farklı coğrafi özelliklere sahip yarı kapalı denizlerde karasularının genişliği 

bölgede bulunan devletlerin ortak kararı sonucunda belirlenmelidir.”10  

BMDHS’de ise yarı kapalı denizler Türkiye’nin teklifinde özel olarak belirttiği 

“karasularının genişliği” ile ilgili bölüm çıkartılarak 123. madde ile  yalnızca 

devletlerin, Sözleşme’den doğan haklarını kullanırken ve görevlerini yerine getirirken 

birbirleriyle işbirliği içinde olmaları gerektiği belirtilmiştir. Ayrıca 122. maddede bir 

yarı kapalı deniz tanımı da yapılmıştır. Bu tanıma göre yarı kapalı deniz; 

“İki veya daha fazla devlet tarafından etrafı çevrilmiş ve başka bir denize veya 

okyanusa dar bir çıkışla bağlanan veya tamamen ya da esas itibariyle iki veya daha 

 
8 İran ve Irak’ın verdiği teklifler Hürmüz Boğazı ile Hint Okyanusu’na bağlanan ve temelde 

bir yarı kapalı deniz olan Basra Körfezi’nden kaynaklanmaktayken; Cezayir, Fas ve İspanya 
arasında uzun süreden beri deniz alanları belirlenememiş olan Alboran Denizi’ne yönelik olarak 
teklif vermiştir.  

9 Buraya herhangi bir verinin girilmemesinin nedeni, 1982 BMDHS’ye kadar karasularının 
genişliğine açısından bir kural oluşturulamamasıdır.  

10 Turkey: Draft Article on Enclosed and Semi-enclosed Seas, U.N. Doc. 
A/CONF.62/C.2/L.8 (15 Temmuz 1974) 
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fazla sayıdaki kıyı devletinin karasuları ve münhasır ekonomik bölgesinden oluşan 

bir körfez, havza veya deniz manasına gelir.” 

Yukarıda verilen coğrafi tanım ile 122. maddedeki hukuki tanım gereğince Adalar 

Denizi’nin bir yarı kapalı deniz olduğuna dair herhangi bir şüphe yoktur. Dolayısıyla 

bölgede devletlerin deniz alanlarını karşılıklı istişare yoluyla belirlemeleri 

gerekmektedir. Bu belirleme yapılamıyorsa; yine BMDHS’nin 15. maddesi gereğince 

sahildar devletlerden herhangi biri karasularının dış sınırını “iki devletin karasularının 

ölçülmeye başlandığı esas hatların en yakın noktalarından eşit uzaklıkta bulunan orta 

hattın ilerisine taşıyamaz.” Bu yöntem “orta hat yöntemi” olarak adlandırılmaktadır. 

Fakat bu madde, uyuşmazlığa taraf olan devletlerden herhangi birine, karşı taraf ile 

anlaşmaksızın karasularının genişliğini belirleme hakkı vermemektedir. Ancak 

anlaşılamayan durumlarda, geçici bir çözüm olarak bu yöntem belirlenmiştir11. 

III. Adalar Denizi Karasuları Sorunu’nun Tarihsel Gelişimi 

1923 tarihli Lozan Barış Andlaşması’nda Adalar Denizi’nde karasularının 

genişliğinin kaç nm olacağına dair herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Bununla 

beraber, Lozan Andlaşması’nın 5. maddesi gereğince kurulan ve Türkiye 

Cumhuriyeti’nin sınırlarının  belirlenmesi amacını taşıyan “Sınırlandırma 

Komisyonu”nun hazırladığı protokolün “Sınırın Tanımı” başlıklı IV. bölümünde yer 

alan hüküm sonucunda, karasularının yan sınırının 3 nm olduğu belirtilmiştir12. Fakat 

Yunanistan bu protokole uymayarak, 17 Eylül 1936’da yürürlüğe soktuğu 230 Sayılı 

 
11 Uğur Bayıllıoğlu, "Uluslararası Hukuk Açısından Ege Karasuları Sınırlandırması" 

(Doktora Tezi, Ankara Üniversitesi, 2010), s. 283-85. 
12 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, 2. Baskı. (Ankara: Turhan Kitabevi 

Yayınları, 2014), s. 337. 
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Kanun ile karasularının genişliğini 6 nm’ye çıkardığını bildirmiştir13. Türkiye ise buna 

karşılık olarak ancak 15 Mayıs 1964 tarihinde çıkardığı 476 Sayılı Karasuları Kanunu 

ile yanıt vermiştir. Bu kanunun 1. maddesinde Türk karasularının genişliğinin 6 nm 

olduğu bildirilmiş ve mütekabiliyet esası14 benimsenmiştir. Takip eden süreçte 20 

Mayıs 1982 tarihinde 2674 Sayılı yeni bir Karasuları Kanunu kabul edilmiştir. 2674 

Sayılı Kanun 1. maddesiyle, 476 Sayılı Kanun ile benzer şekilde Türk karasularının 

genişliğinin 6 nm olduğunu bildirmiştir. Buna ek olarak, 476 Sayılı Kanun’dan farklı 

olarak mütekabiliyet esası uygulamasına son vererek; Cumhurbaşkanı’nın15, “belirli 

denizler için, o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları gözönünde bulundurmak 

ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıyla, altı deniz milinin üstünde karasuları 

genişliği tespit etmeye” yetkili olduğu belirtilmiştir. 

Asıl sorun, Yunanistan’ın 10 Aralık 1982’de BMDHS’yi imzalaması ile başlamıştır. Bu 

sözleşmenin 3. maddesinde devletlerin karasularının genişliğini 12 nm’ye kadar 

belirleyebileceklerinin belirtilmesi, Adalar Denizi nedeniyle baştan itibaren bu maddeye 

karşı çıkan ve sözleşmeyi de imzalamayan Türkiye’nin, Yunanistan’ın Adalar 

Denizi’nde karasularının genişliğini 12 nm’ye çıkartabileceğine dair endişe duymasına 

neden olmuştur. Yunanistan ve Türkiye’nin Adalar Denizi’nde karasularının genişliğini 

12 nm’ye çıkartmaları durumunda,  Adalar Denizi’ndeki dengeler Türkiye’nin aleyhine 

orantısız bir şekilde değiştirecektir. Şu anda, sahip olduğu birçok ada sebebiyle, 

Yunanistan’ın karasuları Adalar Denizi’nin %40’ını oluşturmaktadır. Karasularının 12 
 

13 Tayyar Arı, "Ege Sorunları ve Türk-Yunan İlişkileri: Son Geelişmeler Işığında Kara Suları 
ve Hava Sahası Sorunları," Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Dergisi 50, no. 1 
(1995): s. 55. 

14 Mütekabiliyet esası temelde; sahildar devletlerden herhangi birinin ülkesinin karasularının 
genişliğini 6 milden daha geniş olarak belirlemesi durumunda Türkiye’nin de karasularını aynı 
genişlikte belirleyeceğidir. Yani Türkiye, sahildar olduğu denizde benimsenen azami genişliği 
benimseyecektir.  

15 Kanun’da 2 Temmuz 2018 tarihinde yürürlüğe giren 698 Sayılı Kanun Hükmünde 
Kararname’nin 36. maddesiyle yapılan değişiklikten önce yetki Bakanlar Kurulu’ndayken; 
kararname sonrasında yetki Cumhurbaşkanı’na verilmiştir. 
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deniz miline çıkartılması durumunda bu oran %70’e yükselmektedir. Bu durumda açık 

denizin büyüklüğü %51’den %19’a düşerken, Türkiye’nin karasuları da Adalar 

Denizi’nin %10’undan daha az kalmaktadır16. Buna ek olarak, Yunanistan’ın Adalar 

Denizi’ndeki Türkiye’nin kıyısına yakın adalarından dolayı, Yunanistan’ın karasuları 

Türkiye’nin karasularının dış sınırına kadar uzayan bir hat oluşturacak ve İstanbul’dan 

çıkan bir geminin Akdeniz’e ulaşabilmesi için Yunan karasularından da geçmesi 

gerekecektir17. Her ne kadar karasularından başka devlet gemilerinin “zararsız geçiş” 

hakkı bulunsa da, karasularının genişliğinin 12 nm’ye çıkartılması Türkiye’nin Adalar 

Denizi’ndeki çıkarlarına büyük oranda zarar verecektir18.   

Yukarıda belirtilenler nedeniyle Türkiye, artık bir gelenek hukuku kuralı haline gelen 3. 

maddeye 19 baştan beri sürekli itiraz etmektedir. Bu sayede 3. madde Türkiye açısından 

uygulanamaz. Bununla beraber, karasularının genişliğinin belirlenmesinin bir iç hukuk 

işlemi olduğu düşünülerek; kuralın Yunanistan açısından geçerli olduğu söylenebilse de 

UAD,  1951 İngiltere-Norveç Balıkçılık Davası’na ilişkin olarak verdiği kararda deniz 

alanlarının sınırlandırılmasının bir iç hukuk işlemi olduğunu fakat; deniz alanlarının 

sınırlandırılmasının yalnızca kıyı devletinin iradesine bağlanmaması gerektiğini bunun 

diğer devletler açısından geçerliliğinin asıl olarak uluslararası hukuk ile ilişkili 

olduğunu belirtmiştir20. Bu anlamda Yunanistan’ın karasularının genişliğini belirlemeye 

 
16 "Başlıca Ege Deniz Sorunları," Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı, accessed Erişim 

Tarihi: 12.07.2020, http://www.mfa.gov.tr/baslica-ege-denizi-sorunlari.tr.mfa. 
17 Michael N. Schmitt, "Aegean Angst: A Historical and Legal Analysis of the Greek-

Turkish Dispute " Roger Williams University Law Review 2, no. 1 (1996): s. 25. 
18 Örneğin Türkiye Adalar Denizi’nde balıkçılık yapamayacak, deniz tabanındaki doğal 

kaynakları çıkartamayacak ya da suni ada ve tesis kuramayacaktır.  
19 3. maddenin artık bir gelenek hukuku kuralı haline geldiği UAD tarafından da tasdik 

edilmiştir. UAD, 19 Kasım 2012 tarihinde Nikaragua-Kolombiya Davası’na ilişkin olarak 
verdiği kararda “günümüzde sahildar devletlerin karasularının genişliğini 12 nm’ye kadar 
belirleme hakkı olduğu; ayrıca BMDHS’nin 3. maddesinin de halihazırdaki uluslararası gelenek 
hukukunu yansıttığını” bildirmiştir.  

20 Fisheries Jurisdiction (U.K. v. Norw.), Reports of Judgements, Advisory Opinions and 
Orders, I.C.J. Rep. 1951 (Dec. 18), s. 20 
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yönelik iç hukuk işleminin geçerliliği uluslararası hukuka tabidir. Türkiye ise, 

Yunanistan’ın  dayandığı 3. maddeyi kabul etmemektedir. 

IV. Sonuç 

Sonuç olarak, coğrafi ve hukuki anlamda bir yarı kapalı deniz niteliğinde olan Adalar 

Denizi, bu denize sahildar iki devlet olan Türkiye ve Yunanistan arasında karasularının 

genişliği bağlamında uzun süreden beri devam eden bir uyuşmazlığın konusu haline 

gelmiştir. Bu anlamda Yunanistan, 1982 tarihli BMDHS’yi onayladıktan sonra Adalar 

Denizi’ndeki karasularının genişliğini 12 nm’ye çıkartararak bölgenin tek hakimi 

olmaya yönelik bir çabası olduğunu göstermektedir. Yakın zamanda, 1923 Lozan 

Andlaşması sonrasında Türkiye’ye bırakılan adalara yönelik olarak yaptığı işgal 

faaliyetleri ve kendi adalarındaki askeri faaliyetler de bu çabanın bir sonucu olarak 

görülebilir. Buna karşılık Türkiye, bir gelenek hukuku kuralı haline dönüşmüş olan 

BMDHS’nin 3. maddesine baştan beri sürekli itiraz etmek suretiyle bu kuralın kendisine 

uygulanmasını engellemiştir. Ayrıca, Adalar Denizi’nin bir yarı kapalı deniz olarak 

BMDHS’nin 123 ve 124. maddelerini öne sürerek bölgenin hukuki statüsünün farklı 

olduğunu ve bu anlamda 3. maddenin doğrudan uygulanamayacağını belirtmektedir. 

Buna ek olarak, karasularının 12 nm’ye çıkartılması durumunda Adalar Denizi 

açısından, egemenlik alanının büyük bir bölümünü kaybedeceğini ve bunun 

BMDHS’nin 300. maddesinde belirtilen hakkaniyet ilkesine aykırı olduğunu da iddia 

etmektedir. Bu açıdan sorunun çözülmesi ancak, tarafların bir araya gelerek anlaşması 

ile mümkündür. Farklı bir yöntem, iki taraf açısından da fayda sağlamayacak ve 

uygulanabilir olmayacaktır. 
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