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ÖZET
Doğu Akdeniz’de son dönemde Yunanistan ile yaşadığımız krizde bölgedeki olası hidrokarbon temelli enerji kaynakları ön plana çıkmıştır. Oysa
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) düzenlemeleri canlı ve cansız tüm doğal
kaynakları içermektedir. Denizlerden sağlanan kaynakların sürekliliğinin sağlanabilmesi ise ancak çevreye duyarlı uygulamalar ile mümkündür. Bu kapsamda Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi (ÖÇKB) dikkat
çeken bir uygulamadır. Türkiye’nin 2013 yılında ilan ettiği Finike Denizaltı
Dağları ÖÇKB sadece deniz alanını kapsayan ilk ve şimdilik tek ÖÇKB’dir.
Bölge; derin deniz biyolojik çeşitliliği, ender bulunan ve tehlike altındaki
türlerin korunması, sualtı bankları ve denizaltı dağları gibi özel ekosistemler
açısından önem arz etmektedir. İlanla birlikte araştırma, koruma ve izleme faaliyetlerini kapsayacak şekilde bölgenin kullanım ve yönetimine ilişkin usul
ve esasların belirlenmesi de gerekmektedir. Bu konuda henüz bir ilerleme
kaydedilmemiş, bölgeye yönelik bir uygulama ve yönetim planı şu ana kadar
yürürlüğe konulmamıştır. Bu eksikliklerin en kısa sürede giderilmesi, bölgeye
yönelik bilimsel çalışmaların sonuçlarına uygun olarak deniz mekânsal plan1

Piri Reis Üniversitesi Öğretim Görevlisi (Doktora Öğrencisi)- Emekli Tuğamiral

Building Future from Atlantic to Indian Ocean

65

larının tüm paydaşların katılımı ile hazırlanması gerekmektedir. Türkiye’nin
bölgede en uzun sahile sahip olmasının ve hidrokarbon kaynaklarını araştırmasının ötesinde bir plan dahilinde bölgenin çevre ve ekolojisini korurken
çok yönlü olarak bölgeyi kullandığını, halkının bölge ile sosyal ve ekonomik
ilişkisinin güçlü olduğunu ispatlayan, alanın boş olmadığını ve diğer devletler
tarafından da uyulması gereken düzenlemelere tabi olduğunu gösteren önemli
bir kazanım elde edilecektir. Bu çalışmada Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de Finike ÖÇKB gibi uygulamaları da içerecek biçimde deniz alanlarını mekânsal
olarak planlamasının önemi incelenmiş, hukuki kazanımları değerlendirilmiş,
çevre programlarının maksadı dışında kullanımlarına yönelik örnekler üzerinde durulmuş ve öneriler getirilmiştir.
Anahtar Kelimeler: Doğu Akdeniz, Finike Sualtı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi, Deniz Mekansal Planlama, Münhasır Ekonomik Bölge
(MEB), AB Çevre politikaları

ABSTRACT
Possible hydrocarbon-based energy resources in the region have come to
the fore in the recent crisis with Greece in the Eastern Mediterranean. However, Exclusive Economic Zone (EEZ) regulations include all natural resources,
living and non-living. Ensuring the sustainability of the resources provided
from the seas is only possible with environmentally friendly practices. In this
context, Finike Submarine Mountains Special Environmental Protection Area
(SEPA) is a remarkable application. The area declared in 2013 and it is the
first and currently only SEPA covering solely marine areas. It is important
for protection of deep sea biodiversity, rare and endangered species, special
ecosystems such as the underwater banks and submarine mountains. In addition to the announcement, it is also necessary to determine the procedures and
principles regarding the use and management of the area, including research,
protection and monitoring activities. No progress has been made in this regard
yet, and an implementation and management plan for the area has not been
put into effect so far. These deficiencies should be eliminated as soon as possible, and the maritime spatial plans should be prepared in accordance with
the results of the scientific researchs with the participation of all stakeholders.
An important gain will be obtained with Maritime Spatial Plan and Turkey
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will be able to show that it has versatile use of resources provided by the sea
beyond the hydrocarbon energy while protecting the environment, it’s people
has strong social and economic ties with sea, it’s marine areas are not empty
and subject to the regulations which should be complied by the other states.
In this study, the importance of Maritime Spatial Planning including enviromental applications such as Finike Submarine Mountains SEPA for Turkey in
Eastern Mediterranean examined, the legal outcomes evaluated, the examples
of environmental programs deviated from their original purposes investigated
and proposals have been made.
Keywords: Eastern Mediterranean, Finike Submarine Mountains Special
Environmental Protection Area, Maritime Spatial Planning, Exclusive Economic Zone, EU Environmental Policies

GİRİŞ
Doğu Akdeniz’de son dönemde uluslararası alanda yaşanan krizlerin Kıta
Sahanlığı ve Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) kavramları çerçevesinde şekillendiği, bu çerçeve içinde de bölgedeki olası hidrokarbon kaynaklarının ön
plana çıktığı bir gerçek. Kısa bir tanımlama yapacak olursak; Kıta Sahanlığı
sahildar ülkelere sadece deniz tabanı ve altındaki doğal kaynaklar üzerinde
haklar sağlarken, MEB deniz tabanı ve üzerindeki su kütlesi içindeki canlı ve
cansız kaynakları kapsamaktadır. Tanımlardan da anlaşılacağı üzere deniz yetki sahalarının sınırlarının çizilmesi sadece hidrokarbon kaynaklarının aidiyetinin belirlenmesi açısından önemli değildir. MEB, Hidrokarbon temelli enerji
kaynaklarının yanı sıra canlı ve cansız tüm doğal kaynakları içerir. MEB sınırları içinde denizlerden sağlanan kaynak ve hizmetlerin sürekliliğinin sağlanabilmesi ise ancak çevreye duyarlı politikalar ve uygulamalar ile mümkündür.
İnsan faaliyetlerinin çevre üzerinde oluşturduğu baskı hayatlarımızı gittikçe daha fazla etkilemektedir. Hava kirliliği, ormansızlaşma, asit yağmuru
ve bunlar gibi hem çevre hem de insan sağlığı için tehlikeli olan birçok sorun
insan faaliyetlerinin çevre üzerindeki olumsuz etkileri olarak ortaya çıkmıştır. Çevre sorunu, insan eylemleri veya eylemsizliği sonucunda çevrenin zarar
görmesi, kaynak ve hizmet sağlama kapasitesinin kısıtlanması veya tamamen
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ortadan kalkması demektir. Çevre üzerindeki insan faaliyetlerinin baskısının
artması ile çevre tarafından sağlanan kaynakların ve hizmetlerin korunması
ve sürdürülebilirliğin sağlanması için tedbirler de geliştirilmeye başlanmıştır.

1. Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi ve 		
			
Sağladığı Avantajlar
Çevrenin korunması kapsamında Türkiye’nin 2013 yılında ilan ettiği Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi dikkat çeken bir uygulama olarak göze çarpmaktadır. Türkiye bugüne kadar 18 adet Özel Çevre
Koruma Bölgesi belirlemiştir. Bunlardan bazıları kısmen deniz sahalarını da
kapsamaktadır. Ancak Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi
sadece deniz alanını kapsayan ilk ve şimdilik tek bölgedir. 16 Ağustos 2013
tarih ve 28737 nolu Resmi Gazete ’de yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile
ilan edilmiştir. 1.124.173 ha’lık bir deniz alanını ihtiva eden bölge; derin deniz biyolojik çeşitliliği, ender bulunan ve tehlike altındaki türlerin korunması,
sualtı bankları ve denizaltı dağları gibi özel ekosistemler açısından önem arz
etmektedir.2 Türkiye yaklaşık 1600 km’lik sahil şeridi ile Doğu Akdeniz’de
en uzun kıyıya sahip ülkedir. MEB alanımızın belirlenmesi ile ilgili olarak
sıkça kullandığımız bu gerçeğin Akdeniz‘in çevresinin korunmasında ve gelecek nesillere aktarılmasında ülkemize sorumluluklar yüklediğinin de farkında
olmamız gerekir. Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi bu anlamda iyi bir başlangıçtır. Bölgenin ilanı, Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi ile
belirlenen hedefler ve Barselona Sözleşmesi ile üstlenilen yükümlülükler ile
uyumludur. (Şekil 1)

2

https://tvk.csb.gov.tr/finike-denizalti-daglari-i-4747 (Erişim 12.07.2020)
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Şekil 1: Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi

Çevre Koruma kapsamında devletler tarafından yürürlüğe konulan düzenlemeler devletlerin egemen haklarının kullanımına da olumlu bir örnek teşkil
etmektedir. Özellikle çevrenin korunmasının amaçlanıyor olması nedeniyle bu
tip düzenlemeler hidrokarbon kaynaklarının aranması ve çıkarılması ya da güç
kullanımını içeren uygulamalara göre yumuşak bir devlet uygulaması olarak
görülmektedir. Bu doğrultuda Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma
Bölgesi ilanı Doğu Akdeniz’e yönelik bir devlet uygulaması olarak da Türkiye
açısından önem arz etmektedir. Bölgenin ilanı, çevre ve ekolojik sistemlerin
korunmasına yönelik bir uygulama olması sebebi ile daha az tepki çekecek,
ancak egemen hakların kullanılmasına örnek olarak hukuken aynı ölçüde etkili olacak bir uygulamadır. Böylelikle Doğu Akdeniz’de sadece donanmamız,
araştırma ve sondaj gemilerimiz ile bulunmadığımız ispatlanmış olmaktadır.
Ancak Türkiye bu noktada çekingen davranmış ve bölgenin ilanı henüz uluslararası kurumlara bildirilmemiştir.3 Bakanlar Kurulu kararına göre, Çevre ve
Şehircilik Bakanlığı ile ilgili diğer resmi kurumlar tarafından çevrenin araştırılması, korunması ve izlenmesi çerçevesinde bölgenin kullanım ve yönetimine ilişkin usul ve esaslar hazırlanması gerekmektedir. Söz konusu usul ve esaslar çerçevesinde bölgedeki faaliyetlere ilişkin tedbirlerin alınması, kontrolü ve
3

B. Öztürk, Doğu Akdeniz’de Balık mı Yoksa Petrol mü Önemli, HBT Dergi 231. Sayı, 28
Ağustos 2020
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izlenmesinde yetki, ilgili bakanlıklar ve valiliklere ait olacaktır. Bu konuda da
henüz bir ilerleme kaydedilmemiş, bölgeye yönelik bir uygulama ve yönetim
planı da şu ana kadar yürürlüğe konmamıştır. Bölgenin ilanının içinin en kısa
sürede doldurulması, bölgeye yönelik uygulama ve yönetim planlarının tüm
paydaşların katılımı ile hazırlanması, deniz mekansal planlarının tamamlanması, bölge amacına uygun araştırma projeler ve bilimsel çalışmaların hayata
geçirilmesi gerekmektedir.
Bölgeye yönelik deniz mekânsal planlarının yapılması, uygulama ve yönetim planlarının hazırlanması, kullanım ve uygulamaya yönelik usul ve esasların belirlenmesi Türkiye’ye hukuki açıdan da avantaj sağlayacaktır. Unutulmaması gerekir ki BM Deniz Hukuku Sözleşmesi MEB içinde sahildar devlet
dışındaki diğer devletlere de bazı haklar tanımaktadır. Ancak Sözleşmenin
58’inci maddesinde “MEB’de Diğer Devletlerin Hakları ve Yükümlülükleri”
başlığı altında yer alan “…MEB’de devletler, işbu Sözleşme uyarınca haklarını
kullanırken ve yükümlülüklerini yerine getirirken, sahildar devletin haklarını
ve yükümlülüklerini gerektiği şekilde göz önünde bulunduracaklar; ve sahildar devletin işbu Kısım ve diğer uluslararası hukuk kuralları uyarınca kabul
ettiği kanun ve kurallara, işbu Sözleşme ile bağdaşır olduğu ölçüde, riayet
edeceklerdir.” ifadesi4 ile diğer devletlerin MEB içindeki uygulamalarında sahildar devletin düzenlemelerine uymaları şartı getirilmiştir. Türkiye Doğu Akdeniz’de henüz MEB ilan etmemiştir. MEB ilan edilmemiş olsa bile bölgeye
ilişkin bilimsel çalışmaların başlatılarak, bu çalışmalar sonucunda deniz mekansal planlamasının tamamlaması diğer devletlerin uygulamalarında dikkate
almaları gereken hukuki altyapıyı oluşturacaktır.5
Deniz Mekansal Planlama: Deniz alanlarını kullanan ve bu alanlardan
yararlanan paydaşlar ve enerji kaynakları, taşımacılık, yenilenebilir enerji, balıkçılık ve yetiştiricilik, turizm ve eğlence gibi sektörler arasında rekabet ve bu
rekabetin ekosistem üzerinde yarattığı baskı deniz alanlarımızı daha tutarlı bir
şekilde yönetme ihtiyacını ortaya çıkarmıştır. Deniz Mekansal Planlama, deniz
alanlarındaki insan faaliyetlerinin verimli, güvenli ve sürdürülebilir bir şekilde gerçekleşmesini sağlamak için paydaşlar ve sektörler arasında çakışan ve
çatışan konuları belirleyerek, bunların çevre ile uyumlu şekilde yönetilmesini
4
5

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, UNIC Turkey, Ankara, 05.04.2001 http://denizmevzuat. udhb. gov.tr/dosyam/denizhukuku.pdf
Sevim A., Doğu Akdeniz Jeopolitiğinde Yeni Bir Yaklaşım, MarineDeal News, Kasım 2020,
Sayı 155, sayfa 36
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sağlayan bir karar destek aracıdır. Denizlerden sağlanan kaynak ve hizmetlerin
sürdürülebilir şekilde nasıl kullanılacağı konusunda karar almak için paydaşları bir araya getirme sürecidir. İnsan faaliyetlerinin deniz ekosistemleri üzerindeki kümülatif etkilerini azaltmak için “büyük resme” bakmayı ve mevcut
çatışma konuları ile çatışma potansiyeli olan konuları yönetmeyi mümkün kılan, deniz alanlarının yönetimi için stratejik ve bütüncül plan tabanlı yaklaşım
için kullanışlı bir mekanizma sağlamayı amaçlamaktadır.6 Paydaşlar arasında
çatışmayı azaltır, sınırlar ve sektörler arasında iş birliğini artırır, girişimi destekler ve çevreyi korumayı hedefler.
2. Yunanistan ve GKRY’nin Uygulamaları:
Çevre sorunlarının siyasi sınırları aşan doğaları nedeniyle geliştirilmeye çalışılan uluslararası kurallar ve uygulamalarla devletlerin yetki alanları ve
egemenlik hakları arasında çatışmalar da sürecin doğal sonucu olarak ortaya
çıkmaktadır. Bugüne kadar konu üzerinde yapılan çalışmalar, daha ziyade devletlerin yetki ve egemenlik alanlarındaki hak ve uygulamaları ile geliştirilmeye
çalışılan çevre koruma kural ve tedbirlerinin uyumlu hale getirilmesi yönünde
olmuştur. Ancak konunun dikkat edilmesi gereken bir başka yönü de devletlerin çevre koruma tedbir ve uygulamalarını çevre koruma maksadı dışında ki
iddialarını desteklemek için kullanmalarıdır.
Yunanistan’ın ve GKRY’nin Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde AB çevre
politikaları kapsamında egemenliği belirlenmemiş coğrafi oluşum ve uluslararası suları kapsayacak biçimde doğal koruma alanları ilan edip, bu alanları
AB Komisyonu’na onaylattırarak, AB şemsiyesi altında kendi lehlerine fiili
durum yaratma çabaları mevcuttur. Yunanistan, AB çevre programları (Natura
2000) doğrultusunda Meriç Deltası, Korfu adası, Kiklat adaları ve Sporat adaları ile Limni’deki doğal yaşam alanı ve parkların ve Doğu Ege Adalarındaki
doğal yaşamın korunmasının hedeflendiği bildirilen 4519 sayılı yasayı 8 Şubat
2018’de onaylamıştır. Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde egemenliği Yunanistan’a devredilmemiş birçok coğrafi oluşum, ada, adacık ve kayalık ile uluslararası sular bu kanun kapsamında doğal koruma alanı olarak ilan edilmiştir.7
(Şekil 2)
6
7

Douvere F., 2010, Marine Spatial Planning, concepts, current practice and linkages to other
management approaches, Ghent University, Belgium
Greek Government Gazette 25 Α ‘/ 20.02.2018, Law 4519, http://www.lifethemis.eu/sites/
default/files/ anno-uncements/ n_ 4519_2018_NEOI%20FOREIS%20DIAXEIRI SIS.pdf
(Erişim 12.07.2020)
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Şekil 2: Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde Yunanistan tarafından iddia
edilen Natura 2000 siteleri,
Kaynak: http://natura2000.eea.europa.eu/
Bu kanun içeriğinde; belirtilen alanlarda gözlem evleri ve çiftliklerin kurulması, araştırma için gelen ekiplere ve gemilere Yunanistan tarafından izin
verilmesi, bu alanlardaki turizm ve gezi faaliyetlerinden rehberlik ücreti alınması, kurulacak tesislerde yapılacak üretimden gelir sağlanması, yenilenebilir
enerji kaynaklarından istifade edilmesi, icra edilecek faaliyetler için Yunan
Çevre Bakanlığı onayı alınması ve faaliyetlerin Yunan Deniz Kuvvetleri ile
koordine edilmesi gibi hususlar yer almaktadır. Yunanistan bu kanuna dayanarak doğa koruma alanı adı altında Ege’de egemenliği kendisine ait olmayan
ada, adacık ve kayalıkları ve uluslararası suları sadece siyasi değil, ekonomik
olarak da kontrolü altına alabilecektir. Çoğunda şu an için insan yaşamayan
egemenliği tartışmalı coğrafi oluşumların üzerinde kendilerine özgü bir ekono-
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mik yaşam gelişmesine izin verilmesi konuyla ilgili dikkat edilmesi gereken bir
başka hususu ortaya çıkarmaktadır. BM Deniz Hukuku Sözleşmesi madde 121;
“Adaların Rejimi
1- Bir ada, sularla çevrili olan ve sular yükseldiğinde su üstünde kalan,
doğal olarak meydana gelmiş bir kara parçasıdır.
2- 3. paragraf hükümleri saklı kalmak üzere, bir adanın karasularının,
bitişik bölgesinin, münhasır ekonomik bölgesinin ve kıta sahanlığının sınırlandırılması, işbu Sözleşmenin diğer kara parçalarına uygulanabilir hükümlerine
uygun olarak yapılır.
3- İnsanların oturmasına elverişli olmayan veya kendilerine özgü ekonomik bir yaşamı bulunmayan kayalıkların münhasır ekonomik bölgeleri veya
kıta sahanlıkları olmayacaktır.”
şeklindedir.8 Bu maddeden anlaşılacağı insanların oturmasına elverişli olmayan ve kendilerine özgü ekonomik yaşamı bulunmayan kayalıkların MEB’inin
ve kıta sahanlığı olamaz. Bugün için çoğunun üzerinde insan yaşamayan egemenliği Yunanistan’a ait olmayan ada, adacık ve kayalıklarda doğa koruma
başlığı altında icra edilecek faaliyetler sonucunda ekonomik yaşam gelişmesi
bu coğrafi oluşumların da MEB veya kıta sahanlığına sahip olması iddiasına
dayanak oluşturabilir.9
Türk Dışişleri Bakanlığı, 31 Mart 2018 günü yaptığı açıklama ile Yunanistan’ın çıkardığı 4519 sayılı Yunan yasasının Ege Denizi’nde iki ülke arasındaki hukuki sorunlar bağlamında hukuki açıdan hiçbir sonuç doğurmayacağını, Yunanistan’ın AB çevre programlarını istismar ettiğini, Ege’de egemenliği
uluslararası anlaşmalarla Yunanistan’a devredilmemiş ada, adacık ve kayalıkları siyasi mülahazalarla Natura 2000 programına dahil ettirdiğini, Yunanistan’ın statüsü tartışmalı coğrafi formasyonlar üzerinde yaratması muhtemel
fiili durumların kabul edilmeyeceğini bildirmiştir.10 Yunanistan’ın bu yöndeki
8
9

10

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, UNIC Turkey, Ankara, 05.04.2001 http://denizmevzuat. udhb. gov.tr/dosyam/denizhukuku.pdf (Erişim 12.07.2020)
Sevim A., Ege Jeopolitiği Cilt II, Editörler: Çomak, Hasret., Şeker, Burak Şakir., Ioannidis,
Dimitrios., AB Politikaları ve Stratejileri Çerçevesinde Ege’de Yaşanan Yeni Gelişmeler ve
İlan Edilmiş Koruma Alanları Sorunu, Şubat 2020, Ankara, sayfa 1449-1481, ISBN: 978605-033-215-5
SC-28, 31 Mart 2018, Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy’un Yunanistan’ın Kardak
Bölgesini ve Ege’deki Bazı Adacıkları
AB’nin “Natura 2000” Çevre Programına Da-
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girişimleri karşısında Türkiye daha önceki dönemlerde de açıklamalarda bulunmuş, AB Komisyonu’na sözlü ve yazılı olarak itiraz etmiştir.
Çalışmanın bundan sonraki bölümünde Yunanistan ve GKRY’nin Doğu
Akdeniz ve Ege Denizi’ndeki Natura 2000 sitesi iddialarından bazıları hakkında bilgi verilmiştir.
a. Doğu Akdeniz:
1) Yunanistan’ın GR4210004 nolu Natura 2000 Sitesi İddiası (Meis
Adası bölgesi):
GR4210004 nolu Natura 2000 sitesi olarak kaydedilmiştir. Meis adası ve
civarındaki iki adacığı ve bazı küçük adacıklar ile kayalıkları kapsar. 1807,53
ha’lık sahanın %16’sı deniz alanıdır. Şekil 3’de sahanın sınırları görülmektedir. Ağırlıklı olarak endemik bitki türlerini koruma maksadı taşıdığı bildirilmektedir.11

Şekil 3: Yunanistan’ın GR4210004 nolu Natura 2000 sitesi iddiası. Kaynak: http://natura2000.eea.europa.eu

11

hil Ettiğine İlişkin Soruya Cevabı http://www.mfa.gov.tr/sc_-28_-disisleri-bakanligi-sozcusunun-yunanistan-in-kardak-bolgesini-ve-egedeki-bazi-adalari-natura2000-cevre-programina-dahil-ettigine-iliskin-sc.tr.mfa (Erişim 12.07.2020)
Natura 2000 Standart Data Form https://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR4210004 (Erişim 12.07.2020)
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Belirtilen site iddiası ile kapsanan Meis Adası ile diğer iki adacıktan Fener ve Kara Adalardan sadece Meis Adası Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya
arasında Trablusgarp Harbi sonrasında yapılan Uşi Antlaşması’nda adı belirtilerek yer almıştır. Uşi Antlaşması’nda İtalyan işgalindeki tüm adaların Osmanlı İmparatorluğu’na geri verilmesi öngörülmüş ancak Balkan Harbi’nin
yaklaşması nedeniyle devir gerçekleşmemiştir. Birinci Dünya Harbi sonunda
Osmanlı İmparatorluğu tarafından imzalanan Sevr Antlaşması madde 122’de
Meis ile ilgili olarak “…İtalya’nın işgalinde bulunan Stamplia (Astropolia),
Rodos (Rhodes, Rhodos), Kalki (Calki, Khalki), Karpatos (Scarpanto), Kazos
(Casos, Casso), Piskopis (Piscopis, Tilos), Miziros (Misiros, Nysiros), Kalimnos (Calminos, Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi, Lymi),
İstanköy (Cos, Kos) ve Meis (Castellorizo) üzerindeki haklarından İtalya lehine vazgeçer”12 ifadesi yer almış ancak İtalyan egemenliğine devir Lozan Barış
Antlaşması madde 15 ile kesinleşmiştir. Madde 15 ile Türkiye, “bugünkü durumu ile İtalyan işgali altında bulunan Astampalya (Astropalia), Rodos (Rhodes), Kalki (Carli), Skarpanto, Kazos (Gasso), Piskopis (Tilos), Misiros (Misyros), Kalimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Sombeki (Simi) ve
İstanköy (Kos) adaları ile bunların bağlısı adacıklar ile Meis (Castellorizo)
adası…”13 üzerindeki bütün haklarından ve bunlara bağlı sıfatlarından İtalya
lehine vazgeçmiştir. Meis, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya ile müttefikler arasında imzalanan, Türkiye’nin taraf olmadığı Paris Barış Antlaşması’na
da konu olmuş ve antlaşmanın 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası ile İtalya
tarafından “… Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros(Nistros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) ve Castellorizo
ve bitişik adacıkların tam egemenliğini…”14 Yunanistan’a devredilmişlerdir.
Burada iki antlaşmanın dilleri arasındaki farka dikkat çekmek gerekir.
Lozan Antlaşması ile sadece “Castellorizo(Meis)” Adası’ndan bahsedilirken,
Paris Antlaşması’nda “Castellorizo ve bitişik adacıklar” ifadesi yer almaktadır. Esasen “bitişik adacıklar” ifadesinden ne anlaşılması gerektiği de belli
değildir. Bu konuda herhangi bir standart belirtilmemiştir. Bu noktada Lozan
12
13
14

Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Cilt: I (Osmanlı İmparatorluğu
Antlaşmaları), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1953, s. 557-558
Düstur, Üçüncü tertip, Cilt 5, İstanbul, 1931, s. 27 http://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/11/3- Lozan13-357.pdf (Erişim 14.07.2020)
Treaty of Peace with Italy, Treaties and Other International Acts Series, s. 318 https://www.
loc.gov/law/help
/us-treaties/bevans/m-ust000004-0311.pdf (Erişim 14.07.2020)
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Barış Antlaşması’nın 16’ıncı maddesine dayanarak Türkiye ile İtalya arasında
4 Ocak 1932 tarihinde yapılan “Anadolu Kıyısı ile Meis Adası Arasında Karasularının Sınırlandırılması ve Bodrum Karşısındaki Kara Ada’nın Egemenliği Konusunda Sözleşme” den bahsetmek gerekir. Anılan sözleşmenin 3’üncü
maddesi ile Meis Adası civarındaki Kara Ada (St.Georges-Rho) ve Fener
Adası (Hypsili-Stronghyli) ve diğer bazı adacıklar İtalya’ya devredilmiştir. Bu
sözleşme onay belgelerinin değişiminden sonra 10 Mayıs 1933’te yürürlüğe
girmiş ve Milletler Cemiyeti’ne tescil ettirilmiştir.15
Taraflar 4 Ocak 1932 Sözleşmesi’nden sonra Türk-İtalyan deniz sınırının geri kalan bölümünün belirlenmesi için teknisyenler arasında toplantılar
gerçekleştirilmesini kararlaştırmışlardır. Ancak bu toplantılar sonucu düzenlenen 28 Aralık 1932 tarihli metnin uluslararası bir metin sayılması için gerekli
işlemler tamamlanmamıştır. Yunanistan’ın 28 Aralık 1932 metninin 4 Ocak
1932 tarihli sözleşmenin bir parçası olduğu iddiası temelsizdir.16 Bu metnin
Türkiye ve İtalya arasında daha sonra Ege Denizi’nde İtalyan egemenliği altındaki bölgeler ile Türkiye sahilleri arasındaki sınırın belirlenmesi için yapılması
olası bir antlaşmanın hazırlık çalışması niteliğinde bir toplantı tutanağı olduğu
anlaşılmaktadır. Yunanistan’ın Şubat 1950’den Aralık 1962’ye kadar Türkiye’ye verdiği notalarla 28 Aralık metninin geçerli hale getirilip, yürürlüğe sokulmasını talep etmesi de metnin Yunanistan tarafından da geçerliliği olmayan
bir metin olarak algılandığını göstermektedir.
Yunanistan’ın adacıkların aidiyetlerinin belirlenmesi konusunda hukuki
açıklar olduğunun en baştan beri farkında olduğu anlaşılmaktadır. Paris Barış
Antlaşması sırasında antlaşma metninde 4 Ocak 1932 ve 28 Aralık 1932 tarihli
metinlere atıf yapılmasını istemiş ancak özellikle SSCB’nin 28 Aralık 1932 tarihli metnin geçerliliği konusunda itirazları nedeniyle bu isteği reddedilmiştir.
Paris Barış Antlaşması’nda 4 Ocak 1932 Sözleşmesi’ne atıfta bulunulmadığı
için Antlaşmanın 14’üncü maddesinde yer alan “Castellorizo (Meis) ve bitişik
adacıklar” ifadesindeki bitişik adacıklar belirsizdir.
Yunanistan’ın GR4210004 nolu site ilanı ile çevre koruma gibi toplumların hassasiyet gösterdiği ve bu nedenle itirazın zor olacağı bir alanı kullanarak
15
16

Kurumahmut A., Ege’de Temel Sorun, Egemenliği Tartışmalı Adalar, Türk Tarih Kurumu,
Ankara, 1998, s. 111, ISBN 975-16-0954-2
Pabuççular H., Türkiye ve Oniki Ada, 1912-1944, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2018,
s.83-88, ISBN 978-605-295-967-1
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egemenlikleri tartışmalı olan Kara Ada ve Fener Adası ile Meis civarındaki
diğer adacık ve kayalıklar üzerindeki iddialarına AB Çevre Programları şemsiyesi altında destek sağlamaya çalıştığı görülmektedir.

2) GKRY’nin CY4000024 nolu Natura 2000 Sitesi İddiası 		
(Kıbrıs Adası batısı):
CY4000024 nolu Natura 2000 sitesi olarak kaydedilmiştir. Kıbrıs Adası
batısını kapsar. Tamamen deniz sahasını kapsayan 832622.6600 ha’lık sitedir.
Şekil 4’de sahanın sınırları görülmektedir. 200 mt. derinlik hattından 2 km
derinliklere kadar Kıbrıs batısındaki derin suları kapsar. Sığ kesimlerde şişe
burunlu yunuslar ile fok türlerini, derin sularda ise balina türlerini ve deniz
kaplumbağalarının göç yollarını korumak maksadıyla ilan edildiği ve kıta sahanlığını kapsadığı iddia edilmektedir.

Şekil 4: GKRY’nin CY4000024 nolu Natura 2000 sitesi iddiası. Kaynak:
http://natura2000.eea.europa.eu
Sitenin Kıbrıs’ın batısında yer alması özellikle dikkat çekmektedir. Bu
bölge GKRY’nin Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) iddiasının Türkiye’nin
MEB’i ile çakıştığı alan olup GKRY’nin MEB iddiasının önemli bir bölümünü
kapsamaktadır. Bu hususa ilave olarak CY4000024 nolu site Kıbrıs sahillerin-
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den 26-40 mil mesafeye kadar uzanmaktadır. Site sınırlarının karasuları sınırlarının dışına taşmasını özel olarak incelemek gereklidir;
AB çevre programlarına esas teşkil eden Kuşlar Direktifi ve Habitatlar
Direktifi incelendiğinde;
Kuşlar Direktifi Madde 1.1;
“Bu direktif, Anlaşma (Treaty)’ nın uygulandığı üye devletlerin Avrupa
ülkelerinde (European territory) yaban ortamda doğal olarak oluşan bütün
kuş türlerinin korunması ile ilgilidir. Direktif kuşların korunması, yönetimi ve
kontrolünü kapsar ve incelenmeleri için kuralları ortaya koyar.”
Madde 4.1 ve 4.2 ise;
“4.1. Ek 1’de sözü edilen türler, kendi yayılma alanlarında bekalarını ve
yeniden üretilmelerini sağlamak için yaşama ortamları ile ilgili özel koruma
tedbirlerine tabi olacaktır…
Üye devletler, bu direktifin uygulandığı coğrafik deniz ve kara alanlarında türlerin korunması için gereken ihtiyaçları göz önünde bulundurarak, en
uygun büyüklükte ve sayıdaki sahaları özel koruma alanları olarak sınıflandıracaklardır.
4.2. Üye devletler, Ek 1’de belirtilmeyen ve düzenli olarak oluşan göçmen
türlerin, göç yolları boyunca üreme, kışlama ve konaklama alanlarına ilişkin
olarak bu direktifin uygulandığı coğrafik deniz ve kara alanlarında koruma
için gerekli ihtiyaçları dikkate alan benzer tedbirler alacaklardır… “
şeklindedir.17 Habitatlar Direktifinin 1998 tarihli, taslak teklifinde direktifin
üye devletlerin karasuları dışında uygulanması konusu daha kesin hatlarla gündeme gelmiştir. Taslağın madde 1’inde;
“Direktifin amacı, Antlaşmanın uygulandığı üye devletlerin deniz egemenlik veya yetki alanları da dahil olmak üzere, Avrupa ülkelerinde doğal ve
yarı doğal yaşam alanları ile vahşi fauna ve bitki örtüsünü korumaktır.”
denilerek, deniz egemenlik ve yetki alanlarının da kapsanmasının amaçlandığı
belirgin olarak vurgulanmıştır. Ancak daha sonra bu madde Habitatlar Direktifinin madde 2.1 ile değiştirilmiştir. Habitatlar Direktifi madde 2.1;
17

https://biblio.ugent.be/publication/897526/file/897547.pdf (Erişim 14.07.2020)
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“Bu Direktifin amacı, Antlaşmanın uygulandığı Üye Devletlerin Avrupa
ülkelerinde doğal habitatlar ile vahşi fauna ve bitki örtüsünün korunması yoluyla biyolojik çeşitliliğin sağlanmasına katkıda bulunmaktır.”18
şeklinde olup, bu şekli ile Habitatlar Direktifi ile Kuşlar Direktifi uyumlu hale
getirilmiştir. Gerek Kuşlar Direktifi ve gerekse Habitatlar Direktifinin ilgili
maddelerinden de görüleceği üzere deniz alanlarında türlerin korunması gerekliliği açık olarak belirtilmekle birlikte, bu alanların hangi sınırlara kadar
uzanacağı hususunda açık bir bilgi yoktur. Söz konusu direktiflere göre direktif hükümleri karasularında bulunan deniz türleri ve deniz habitatlarına otomatik olarak uygulanır. Ancak direktif hükümlerinin karasuları dışında uygulanması hususu tartışma konusu olmuştur. Bu konuda Avrupa Komisyonu Avrupa
Parlamentosu’nun yazılı sorusuna, Habitatlar Direktifinin “Üye devletlerin yeterliliği olduğu sürece, münhasır ekonomik bölgelere uygulanacağı, ancak söz
konusu deniz türleri ve habitatların genel olarak karasuları içerisinde menzile
sahip oldukları.” cevabını vermiştir.19 Bu konudaki bir başka yazışma ise yine
Komisyon tarafından Avrupa Konseyi ve Avrupa Parlamentosu’na gönderilen cevaptır. Bu yazışmada Komisyon Habitatlar Direktifinin karasularında
ve dışında uygulanması konusunda, “Habitatlar Direktifinin hükümleri kara
sularında (en fazla 12 deniz mili) bulunan deniz yaşam alanlarına ve deniz
canlılarına otomatik olarak uygulanır. Bununla birlikte, eğer bir Üye Devlet
egemen haklarını 200 deniz millik münhasır ekonomik bölgesinde kullanıyorsa (örneğin, bir sondaj platformu için işletme ruhsatı verilmesi), bu durumda o bölgede ulusal yasalarını uygulamada kendini yetkin sayıyor demektir
ve dolayısıyla Komisyon bu durumda Habitatlar Direktifinin de aynı bölgede
uygulanabileceğini düşünmektedir, çünkü AB mevzuatı ulusal mevzuatın ayrılmaz bir parçasıdır.” cevabını vermiştir.20 Genel değerlendirme olarak AB,
gerek Kuşlar Direktifi ve gerekse de Habitatlar Direktifinin karasuları dışında
Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve Kıta Sahanlığı sınırları içinde uygula18

19
20

COUNCIL DIRECTIVE 92 /43 /EEC of 21 May 1992 on the conservation of natural habitats and of wild fauna and flora, Official Journal of the European Communities, 22.7.92
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:31992L0043&from=EN
(Erişim 14.07.2020)
Parliamentary Questions, E-3529-1996, 17 January 1997, http://www.europarl.europa.eu /
sides/getAllAnswers.do? reference=E-1996-3529&language=EN (Erişim 14.07.2020)
Communication from the Commission to the Council and the European Parliament - Fisheries Management and Nature Conservation in the Marine Environment COM(1999) 363
final, 14.07.1999, p. 10 https://biblio.ugent.be /publication/897526/file/897547.pdf (Erişim
16.07.2020)
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nabileceklerini değerlendirmektedir. Bu kapsamda Portekiz ve Danimarka gibi
bazı AB üyesi devletler karasuları dışında Natura 2000 siteleri ilan etmişlerdir.
Bu açıklamalar doğrultusunda karasuları dışında Natura 2000 sitesi ilan
edilebilmesi için bu alanlarda egemen hakların kullanılabiliyor olması gerekir.
Ancak Doğu Akdeniz’de MEB veya Kıta Sahanlığı sınırları henüz belirlenmemiş olduğu için karasuları dışında egemenlik hakkı kullanılması mümkün
değildir. Bu nedenle CY4000024 nolu sahanın GKRY’nin karasuları iddiası dışındaki deniz alanlarını kapsaması uluslararası hukuk ve AB çevre politikaları bakımlarından hukuk dışıdır. Natura 2000 kapsamında site sınırları
dahilinde GKRY tarafından koruma, düzenleme ve yönetime ilişkin alınacak
tedbirler ileri tarihlerde egemenlik uygulamalarına örnek olarak gösterilerek,
GKRY’nin MEB ve kıta sahanlığı iddialarını desteklemek için kullanılabilir.
b. Ege Denizi:
Çalışmanın hedef alanı Doğu Akdeniz olduğundan, bu bölümde Yunanistan’ın Doğu Akdeniz’e örnek teşkil eden Ege Denizi çevre politikaları uygulamalarından sadece bazıları ele alınmıştır. Ege Denizi’ne ilişkin çalışmalarda
Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki uygulamalarında egemenliği tartışmalı ada,
adacık ve kayalıkların hepsini kapsayacak biçimde Natura 2000 siteleri ilan
ettiği görülmektedir.
1) Yunanistan’ın GR1110004 nolu Natura 2000 Sitesi İddiası (Zürafa
Adası bölgesi):
Büyük ölçüde Semadirek Adası’ndaki doğal yaşamı korumak iddiası
üzerine tesis edilmiştir. Korunacak önemli türler olarak, kelebek, tatlı su ve
kara kaplumbağaları ile yunus ve yarasalar belirtilmiştir.21 Şekil 5’de sınırları
belirtilen GR1110004 nolu Natura 2000 sitesi iddiasının sınırlarının doğuya
doğru gayri tabii bir şekilde uzandığı ve önemli bir deniz alanını kapsadığı
görülmektedir. Bu uzantı ile Zürafa Adası alanın sınırları içine dahil edilmiştir.

21

Natura 2000 Standart Data Form http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR1110004 (Erişim 16.07.2020)
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Şekil 5: Yunanistan’ın GR1110004 nolu Natura 2000 sitesi iddiası. Kaynak: http://natura2000.eea.europa.eu

Semadirek Adası, Lozan Antlaşması’nın 12’inci maddesi ile Yunanistan’a
devredilmiştir. Anılan madde; “İmroz (İmbros) adası ile Bozcaada (Tenedos)
ve Tavşan Adaları (İles aus Lapins) dışında, Doğu Akdeniz adaları ve özellikle
Limni (Lemnos), Semadirek (Semendirek, Samothrace), … adaları üzerinde Yunan egemenliği konusunda 17/30 Mayıs 1913 tarihli Londra Antlaşmasının 5
inci ve 1/14 Kasım 1913 tarihli Atina Antlaşmasının 15 inci Maddeleri hükümleri uyarınca alınan ve 13 Şubat 1914 tarihinde Yunan Hükümetine bildirilen
karar, …, doğrulanmıştır.” şeklinde olup, görüldüğü üzere Zürafa Adası’nın
Yunanistan’a devredildiğine dair herhangi bir hüküm yoktur. Benzer şekilde
Semadirek Adası’nın silahsızlandırılmış statüsünün belirlendiği Lozan Boğazlar Sözleşmesi’nde de Zürafa Adası’ndan bahsedilmemektedir. Zürafa Adası,
Semadirek Adası’nın en yakın noktasından 6,2 deniz mili mesafededir. (Şekil
6) Bu nedenle Yunanistan’ın 6 millik karasularının da dışındadır. Dolayısıyla
GR1110004 nolu Natura 2000 sitesi mevcut hali ile Yunanistan’ın egemenlik
sınırları dışındaki uluslararası suları ve Zürafa Adası’nı kapsamaktadır 22

22

Sevim A., Ege Jeopolitiği Cilt II, Editörler: Çomak, Hasret., Şeker, Burak Şakir., Ioannidis,
Dimitrios., AB Politikaları ve Stratejileri Çerçevesinde Ege’de Yaşanan Yeni Gelişmeler ve
İlan Edilmiş Koruma Alanları Sorunu, Şubat 2020, Ankara, sayfa 1449-1481, ISBN: 978605-033-215-5
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Şekil 6: Zürafa Adası Kaynak: TR 211 nolu haritadan hazırlanmıştır. (Fotoğraf, Google Earth Pro)

3) Yunanistan’ın GR4210010 ve GR4210034 nolu Natura 2000 Siteleri İddiası (Nergisçik, Lipso, Eşek, Bulamaç ve Kardak Adaları bölgesi):
GR4210010 nolu ve GR4210034 nolu Natura 2000 siteleri olarak kaydedilmişlerdir. GR4120010 nolu site Nergisçik, Lipso, Eşek, Bulamaç, Kalolimnoz ve Kardak ada, adacık ve kayalıklarını kapsar. Şekil 7’de GR4210010 nolu
sahanın sınırları görülmektedir. Habitatlar Direktifi Ek II kapsamında saha dahilinde bulunduğu bildirilen türler bitki (silene holzmannii), yeşil kaplumbağa
ve şişe burunlu yunus türleridir.
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Şekil 7: Yunanistan’ın GR4210010 nolu Natura 2000 sitesi iddiası. Kaynak: http://natura2000.eea.europa.eu

GR4120034 nolu site iddiası ise Nergisçik ve Eşek Adası ile civarlarındaki adacık ve kayalıklar ile aralarındaki deniz sahasını Leros sahillerine kadar
kapsar. Şekil 8’da GR4210034 nolu sahanın sınırları görülmektedir. 23

Şekil 8: Yunanistan’ın GR4210034 nolu Natura 2000 sitesi iddiası. Kaynak: http://natura2000.eea.europa.eu
23

Natura 2000 Standart Veri Formu http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR4210034 (Erişim 16.07.2020)
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Belirtilen site iddiaları ile kapsanan ada, adacık ve kayalıklardan sadece
Lipso ve Leros Adalarının Osmanlı İmparatorluğu ile İtalya arasında Trablusgarp Harbi sonrasında yapılan Uşi Antlaşması’nda adları geçmektedir. Uşi
Antlaşması’nda İtalyan işgalindeki tüm adaların Osmanlı İmparatorluğu’na
geri verilmesi öngörülmüş ancak Balkan Harbi’nin yaklaşması nedeniyle devir gerçekleşmemiştir. Birinci Dünya Harbi sonunda Osmanlı İmparatorluğu
tarafından imzalanan Sevr Antlaşması madde 122’de Lipso ve Leros ile ilgili
olarak “…İtalya’nın işgalinde bulunan Stamplia (Astropolia), Rodos (Rhodes,
Rhodos), Kalki (Calki, Khalki), Karpatos (Scarpanto), Kazos (Casos, Casso),
Piskopis (Piscopis, Tilos), Miziros (Misiros, Nysiros), Kalimnos (Calminos,
Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Simi (Symi, Lymi), İstanköy (Cos,
Kos) ve Meis (Castellorizo) üzerindeki haklarından İtalya lehine vazgeçer”24
ifadesi yer almış, ancak anılan adaların İtalyan egemenliğine devri Lozan Barış
Antlaşması madde 15 ile kesinleşmiştir. Madde 15 ile Türkiye, “bugünkü durumu ile İtalyan işgali altında bulunan Astampalya (Astropalia), Rodos (Rhodes), Kalki (Carli), Skarpanto, Kazos (Gasso), Piskopis (Tilos), Misiros (Misyros), Kalimnos (Kalymnos), Leros, Patmos, Lipsos (Lipso), Sombeki (Simi) ve
İstanköy (Kos) adaları ile bunların bağlısı adacıklar ile Meis (Castellorizo)
adası…”25 üzerindeki bütün haklarından ve bunlara bağlı sıfatlarından İtalya
lehine vazgeçmiştir. Lipso ve Leros, İkinci Dünya Savaşı’ndan sonra İtalya ile
müttefikler arasında imzalanan Paris Barış Antlaşması’na da konu olmuş ve
antlaşmanın 14’üncü maddesinin 1’inci fıkrası ile İtalya tarafından “… Stampalia (Astropalia), Rhodes (Rhodos), Calki (Kharki), Scarpanto, Casos (Casso), Piscopis (Tilos), Misiros(Nistros), Calimnos (Kalymnos), Leros, Patmos,
Lipsos (Lipso), Simi (Symi), Cos (Kos) ve Castellorizo ve bitişik adacıkların
tam egemenliğini…”26 Yunanistan’a devredilmişlerdir.
Konuyla ilgili tüm uluslararası antlaşmaların ilgili maddelerinin incelenmesinden de görüleceği üzere Lipso ve Leros dışında bu siteler ile kapsandığı
iddia edilen Nergisçik, Eşek, Bulamaç, Kalolimnoz ve Kardak ada, adacık ve
kayalıklarının Yunanistan’a devredildiğine dair herhangi bir antlaşmada herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Lozan Antlaşması’nın 15’inci maddesinde
24
25
26

Nihat Erim, Devletlerarası Hukuku ve Siyasi Tarih Metinleri, Cilt: I (Osmanlı İmparatorluğu
Antlaşmaları), Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1953, s. 557-558
Düstur, Üçüncü tertip, Cilt 5, İstanbul, 1931, s. 27 http://www.ttk.gov.tr/wp-content/uploads/2016/11/3- Lozan13-357.pdf (Erişim 18.04.2019)
Treaty of Peace with Italy, Treaties and Other International Acts Series, s. 318 https://www.
loc.gov/law/help
/us-treaties/bevans/m-ust000004-0311.pdf (Erişim 18.04.2019)
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yer alan “bağlı adacıklar” ifadesi bağlamında harita üzerinde yapılacak kısa
bir incelemede bile bu ada, adacık ve kayalıkların isim sayılarak devredilen
adalardan herhangi birisinin “bağlı adacığı” sayılamayacak biçimde mesafe
olarak uzak, aralarındaki derinlikler ve jeolojik değerlendirmeler itibarıyla
farklı olduğu görülmektedir. Nergisçik Adası ve civarındaki adacık ve kayalıklar kapsadıkları alan olarak Lipso’ya yakın büyüklüktedirler. Bu nedenle
Lipso’nun “bitişik adacığı” olarak düşünülemezler. Bu ada, adacık ve kayalıklar ile ismen devredilen adalar arasında kalan deniz sahası, Türkiye sahilleri ile aralarında kalan deniz sahasına göre daha derin sulara sahiptir. Belirtilen nedenlerle bu ada, adacık ve kayalıkların Lozan Antlaşması’nın 15 inci
maddesinde yer alan “bağlı adacıklar” tanımına girmeyeceği açıktır. Hiçbir
devlet kendisine verilmemiş bir hakkı başkasına devredemeyeceğine göre İtalyan egemenliğine bırakılmış Ege Adalarının Yunanistan’a devredildiği Paris
Antlaşması’nın 14’üncü maddesinde yer alan “bitişik adacıklar” ifadesinin de
bu ada, adacık ve kayalıkları kapsamayacağı açıktır. Esasen bağlı veya bitişik adacıklar bağlamında yapılacak her değerlendirme Doğu Ege Adaları’nın
tamamının Anadolu’nun bağlı veya bitişik adaları olduğu gerçeğini ortaya
çıkarmaktadır. Bu ada, adacık ve kayalıkların egemenliği 1996 yılında çıkan
Kardak krizine de konu olmuş ve iki devlet savaşın eşiğine gelmiştir.
Bu siteler dahilinde kapsandığı iddia edilen Nergisçik, Eşek, Bulamaç,
Kalolimnoz ve Kardak ada, adacık ve kayalıkların egemenliğinin Yunanistan’da olmadığı açıktır. Yunanistan’ın bu sitelerin ilanı ile çevre koruma gibi
toplumların hassasiyet gösterdiği ve bu nedenle itirazın zor olacağı bir alanı
kullanarak egemenlikleri kendisinde olmayan ada, adacık ve kayalıklar üzerindeki haksız iddialarına AB Çevre Programları şemsiyesi altında destek sağlamaya çalıştığı görülmektedir.27

27

Sevim A., Ege Jeopolitiği Cilt II, Editörler: Çomak, Hasret., Şeker, Burak Şakir., Ioannidis,
Dimitrios., AB Politikaları ve Stratejileri Çerçevesinde Ege’de Yaşanan Yeni Gelişmeler ve
İlan Edilmiş Koruma Alanları Sorunu, Şubat 2020, Ankara, sayfa 1449-1481, ISBN: 978605-033-215-5
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4) Yunanistan’ın GR4110001 nolu Natura 2000 Sitesi İddiası 		
(Limni Adası bölgesi):
GR4110001 nolu Natura 2000 sitesi olarak kaydedilmiştir. Limni Adası kuzeydoğusu ve bu bölgedeki sığlıkları kapsamaktadır. 18.314 hektar alanı
kapsamaktadır. Alanın %71,4’ü deniz alanıdır. Şekil 9’da GR4110001 nolu sahanın sınırları görülmektedir. Habitatlar Direktifi Ek II kapsamında saha dahilinde bulunduğu bildirilen önemli türler tatlı su ve kara kaplumbağaları ile şişe
burunlu yunus türleridir. Habitat tipleri olarak ise resifler, sığ kum bankları,
deniz çayırları gibi Habitatlar Direktifi Ek I’inde listelenmiş habitat tiplerinin
mevcudiyeti belirtilmiştir.28
Sitenin kapladığı deniz alanının daha ziyade Limni Adası’nın doğusundaki bulunan resif ve sığlıklar ile buralarda bulunduğu ileri sürülen deniz çayırlarını korumayı amaçladığı anlaşılmaktadır. Adanın doğusunda bulunan Kerof
ve Petalida sığlık ve resifleri site sınırları içinde yer almaktadır. Ancak site
sınırları deniz çayırlarının korunması maksadıyla 20 metre derinlik hattını izleyerek Limni sahillerinden 9 deniz miline kadar doğuya doğru uzatılmış ve
böylelikle uluslararası sulara taşmıştır.
Limni Adası’nın egemenliği konusunda bir belirsizlik yoktur. Ada, Lozan
Antlaşması ile silahsızlandırılmış olması şartı ile Yunanistan’a devredilmiştir.
Ancak GR4110001 nolu site sınırlarının Yunanistan’ın 6 deniz millik karasuları sınırlarının dışına taşmasının incelenmesi uygun olacaktır.

28

Standart Data Form http://natura2000.eea.europa.eu/Natura2000/SDF.aspx?site=GR4110001
(Erişim 16.04.2019)

86

Atlantik’ten Hint Okyanusu’na Geleceğin İnşası

Şekil 11: Yunanistan’ın GR4110001 nolu Natura 2000 sitesi iddiası. Kaynak: http://natura2000.eea.europa.eu
Bu çalışmanın daha önceki bölümlerinde değinildiği üzere genel değerlendirme olarak AB, gerek Kuşlar Direktifi ve gerekse de Habitatlar Direktifinin karasuları dışında Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) ve Kıta Sahanlığı sınırları içinde uygulanabileceklerini değerlendirmektedir. Bu doğrultuda
Yunanistan’ın karasuları dışında Natura 2000 sitesi ilan edebilmesi için bu
alanlarda egemen haklarını kullanabiliyor olması gerekir. Ancak Ege Denizi’nde MEB veya Kıta Sahanlığı sınırları henüz belirlenmemiş olduğu için karasuları dışında egemenlik hakkı kullanılması mümkün değildir. Bu nedenle
GR4110001 nolu sahanın Yunanistan’ın karasuları dışında ki deniz alanlarını
kapsaması uluslararası hukuk ve AB çevre politikaları bakımlarından hukuk
dışıdır. Türkiye, Kuşlar ve Habitatlar Direktiflerini kabul etmiştir. Türkiye’nin
bu sitenin sınırlarını kabullenmesi, site sınırları dahilindeki uluslararası sularda
Yunanistan’ın egemenlik hakkının bulunduğunu kabullenmesi manasına gelir.
Ayrıca Natura 2000 kapsamında site sınırları dahilinde Yunanistan tarafından
koruma, düzenleme ve yönetime ilişkin alınacak tedbirler ileri tarihlerde egemenlik uygulamalarına örnek olarak gösterilerek, Yunanistan’ın MEB ve kıta
sahanlığı iddialarını desteklemek için kullanılabilir.
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Değerlendirme
Yunanistan Doğu Akdeniz ve Ege Denizi’nde egemenliği antlaşmalarla
kendisine devredilmiş bütün ada, adacık ve kayalıklar ile egemenliği tartışmalı
ada, adacık ve kayalıkların hepsini kapsayacak, GKRY ise Doğu Akdeniz’de
MEB iddialarını destekleyecek biçimde Natura 2000 siteleri ilan etmişlerdir.
Yunanistan ve GKRY bu uygulamaları ile doğayı koruma gerekçesiyle
Natura 2000 sitesi ilanları ile AB şemsiyesi altında kendi haksız iddialarını
desteklemek için fiili durum yaratmak gayretindedirler. Natura 2000 siteleri
Avrupa Komisyonu tarafından onaylandığından AB tarafından birliğin egemenlik ve yetki alanının bir parçası olarak kabul edilmiş sayılmaktadırlar.
Buna ilave olarak bu sitelerde aynı kanun çerçevesinde icra edilecek faaliyetlerle ekonomik yaşam gelişmesi sonucunda bu sitelerin sınırlarının çok ötesinde MEB veya kıta sahanlığına sahip olma iddiası da ileri sürülebilecektir.
Yunanistan ve GKRY’nin AB çevre program ve politikaları doğrultusunda Natura 2000 siteleri ilan ederek, fiili durum yaratma gayretleri Türkiye tarafından kabul edilemez. Natura 2000 gibi doğayı koruma maksatlı bir
programın politik ve siyasi iddiaları desteklemek için araç olarak kullanılması
çevre koruma programlarının dünyamız ve insanlık için çok gerekli ve faydalı
maksatları hakkında şüphe uyandıracak ve programlara zarar verecek uygulamalardır.
Türkiye çevre programlarını maksatlarına uygun kullanmalıdır. Bu kapsamda Finike Denizaltı Dağları Özel Çevre Koruma Bölgesi örnek bir uygulama olabilir. Bölgenin uluslararası kurumlara bildirilmesi ve bölgeye yönelik
bilimsel çalışmaların tamamlanarak, uygulama planının hazırlanması ve deniz
mekânsal planlarının tamamlanması gerekmektedir. Böylelikle deniz egemenlik ve yetki alanlarımızda diğer devletlerin dikkate alması gereken uluslararası
hukuka uygun alt yapı da tesis edilecektir.
Türkiye’nin artan enerji ihtiyacı, yeni enerji kaynakları için denizlere yönelmeye sebep olmaktadır. Bu nedenle denizlerde enerji kaynaklarının aranması, tespiti ve kullanıma sunulması çalışmalarının görülebilir bir gelecekte
gündemimizi işgal etmeye devam etmesi kaçınılmazdır. Ancak bütün bu çalışmaların sürdürülebilirliği sağlayacak biçimde çevre ve ekosistemleri koruyarak gerçekleştirilmesi önem arz etmektedir. Bu da denizlerle ilgili tüm faaliyetleri ve bütün paydaşları kapsayacak, deniz alanlarında gerçekleştirilecek
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faaliyetlerin uygulama usul ve esaslarını belirleyecek, faaliyetler ve paydaşlar
arasında deniz alanlarının kullanımında ortaya çıkabilecek çatışma ve birlikte
çalışma alanlarını düzenleyecek, denizlerden sağlanan kaynak ve hizmetlerin
sürdürülebilirliğini sağlayacak, bütüncül bir yaklaşımla, kısaca deniz alanlarının kullanımın mekansal olarak planlaması ile mümkün görülmektedir.
Mekansal planlama ile bilimsel sonuçlara uygun olarak deniz nakliyatı,
yenilenebilir enerji, hidrokarbon kaynakları, koruma alanları, üretim sahaları,
turizm ve deniz sporları, yerleşim gibi maksatlara tahsis edilecek alanlar belirlenmeli, bu alanlarda kullanım ve uygulama usul ve esaslarına ilişkin kanun ve
kurallar bütüncül bir yaklaşımla hazırlanmalıdır. Böylelikle Türkiye’nin bölgede en uzun sahile sahip olmasının ve hidrokarbon kaynaklarını araştırmasının
ötesinde bir plan dahilinde bölgenin çevre ve ekolojisini korurken çok yönlü
olarak bölgeyi kullandığını, halkının bölge ile sosyal ve ekonomik ilişkisinin
güçlü olduğunu ispatlayan, alanın boş olmadığını ve diğer devletler tarafından
da bu düzenlemelere dikkat edilmesi gerektiğini gösteren önemli bir kazanım
elde edilecektir. Belki de görülebilir bir gelecekte geçmişin enerji tipi olacak
hidrokarbon temelli enerji için geleceğimizin harcanmaması sağlanacaktır.
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