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Özet

Ege Denizi’ndeki karasuları meselesi Türkiye ile Yunanistan ara-
sında en önemli sorun olarak karşımıza çıkmaktadır. Ege ve Doğu Ak-
deniz’deki Münhasır Ekonomik Bölge sınırlarımız uzun süredir belir-
lenememektedir. Buna rağmen denizlerin geleneksel kullanımı olan ba-
lıkçılık faaliyetleri açık denizlerde süregelmektedir. Balıkçılık, deniz-
lerden oluşan toplam ekonomik fayda listesinde taşımacılıktan sonraki 
en büyük faaliyettir.

Ege Denizi anlaşmazlıkları içinde canlı kaynakların yeri ve payla-
şımı Türk-Yunan ilişkilerinde en az yer tutan konulardan biridir. Bunun 
temel sebebi; siyasi, hukuki ve askeri konuların iki ülke kamuoyunda 
daha fazla ilgi görmesi ve öncelikli gelmesidir.

Amacımız, bir nebze olsun bu konuya değinerek önemini vurgula-
yıp çözüm önerileri tartışmaktır.

Anahtar Kelimeler: Ege Denizi, Balıkçılık, MEB, Türk-Yunan iliş-
kileri
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Giriş

Okyanus ve denizlere ait kaynakların önemi giderek artmakla bera-
ber bu kaynakların kullanılması ve dolayısıyla da deniz alanlarının kime 
ait olacağı tespiti sorunları yıllardır uluslararası anlaşmazlıklara konu 
olmuştur. Coğrafi bakımdan okyanus ve denizler bir bütünlük arz etseler 
de, hukuki bakımdan çeşitli alanlara bölünmüşlerdir. Deniz canlı kay-
nakları dinamik bir yapıya sahip olduklarından bu sınırları tanımazlar.

 Bu alanlar ulusal yetkiye tabi olan ve ulusal yetki alanlarının öte-
sindeki deniz kısmı olmak üzere iki ana bölüme ayrılmıştır (Karapınar, 
2015).

Denizlerin hukuki rejiminin gösterdiği farklılıklara göre, denizler-
deki muhtelif alanlar aşağıdaki gibi sınıflandırılmaktadır. (Sur, 2006).

1- Ulusal sınırlar içinde kalanlar (iç sular, kara suları, takımada 
suları ve belli ölçülerde uluslararası boğazlar)

2- Ulusal sınırlar dışında, kıyı devletinin ilanı ile belirli işlevsel 
münhasır yetkileri olan yerler (bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, 
münhasır balıkçılık alanları). Kıta sahanlığı ise ilana bağlı olarak oluş-
mayıp, ulusal sınırların dışına da uzanan geniş bir bölümü içerir. 

3- Hiçbir devletin yetkisinde bulunmayıp herkesin serbestçe girip 
yararlanabileceği açık denizler.

Balıkçılarımızın avlandığı Ege ve Akdeniz’deki karasularımız dı-
şında kalan bölgelerin hukuki statüsü Birleşmiş Milletler Deniz Huku-
ku Sözleşmesi’ndeki kavramlar gereği açık denizdir.

Ege Denizi sahip olduğu birçok ada ve adacıktan ötürü denizcilik 
yargı çerçevesi oldukça karmaşıktır. Dolayısıyla Türkiye ve Yunanistan 
arasında bir dizi uyuşmazlıklar yaşanmaktadır. Akdeniz’de, deniz alan-
ları ve balıkçılık bölgelerinin belirlenmesi için bu kapsamda Avrupa 
Parlamentosu Balıkçılık Komitesi tarafından bir rapor hazırlatılmıştır. 
Şekil1’de bu raporda yer verilen yetki alanlarını gösteren bir harita 
mevcuttur (Vivero, 2010). Ancak belirtmek gerekir ki bu harita Türk 
hak ve menfaatlerinin korunması için uygun değildir.
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Şekil 1. Akdeniz kıyı ülkelerinin deniz yetki bölgeleri iddiaları ha-
ritası (Vivero, 2010)

1958 Cenevre ve 1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleş-
melerine (BMDHS) göre açık denizler hiçbir devletin egemenliğine ait 
olmayan kara suları, takımada devletlerinin takımada suları ve münha-
sır ekonomik bölge dışında kalan uluslararası deniz alanını kapsamak-
tadır (Pazarcı, 2008). BMDHS’nin 87. Maddesine göre açık denizler, 
sahili bulunsun veya bulunmasın tüm devletlerin yararlanmasına açık 
bir alanlar olup burada açık denizlerin serbestliği ilkesi geçerlidir. Açık 
denizler serbestisi bu sözleşmenin ve uluslararası hukukun diğer kural-
ları tarafından konulmuş olan şartlara göre kullanılır (Karapınar, 2015).

Devletlerin kıta sahanlığı üzerindeki yargı yetkisi balıkçılık üze-
rinde sınırlı bir etkiye sahipken, karasuları ötesindeki bir yargı geniş bir 
balık avlama yöntemi yelpazesini etkiler. Açık denizlerde, her devlet 
kendi vatandaşlarına uluslararası hukuku uygulamak zorundadır. Ba-
lıkçılık açısından bunun anlamı ise; devletler kendi bayrağının altındaki 
gemileri farklı anlaşmalarda oluşturulan düzenlemelere uyup uymadık-
larını, denetlemesi ve kontrol etmesi gerektiğidir (Chevalier, 2005). 

Denizlerdeki sınırsız bir avlanmanın kabul edilemez olduğu, 1958 
tarihli Cenevre Konferansı’ndan kabul edilen Balıkçılık ve Açık De-
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nizin Canlı Kaynaklarının Korunmasına dair sözleşme ile bir işbirliği-
nin yapılmasını sağlayabilecek genel bir düzenleme sağlanmıştır. BM-
DHS’in MEB’teki deniz kaynaklarının korunması ve kullanılmasına 
ilişkin hükümleri hem Akdeniz’de hem de Karadeniz’de geçerlidir.

Su ürünleri stokların birçoğu sınır tanımayıp açık denizlere ha-
reket ettiğinden Bölgesel Balıkçılık Yönetim Örgütleri ayrık stok ve 
uzak göçmen balık stoklarının korunmasındaki rolleri açısından önem-
lidir. Özellikle AB için balıkçılık sınırı açık deniz ile ilgili olan GFCM 
(Genel Akdeniz Balıkçılık Komisyonu) aracılığıyla ya da üçüncü ülke 
suları ile ilişkili olarak üçüncü ülkelerin komşuları ile müzakereler 
aracılığıyla uygulama bulmaktadır (Churchill ve Owen, 2010). Ayrıca 
GFCM araştırmalara dayalı olarak bölgelere göre balıkçılık tavsiyeleri 
vermektedir.

Metod

Forum öncesinde, şimdiye kadar Ege Denizi’nde Türk balıkçıları 
ve Yunan sahil güvenliği arasında yaşanan sorunlar incelenmiştir. Bu 
konuda mağdur olan Türk balıkçıları ile bire bir görüşülmüş ellerindeki 
Yunan Sahil Güvenliği ile yaşananları içeren videolar ile gerek Türk 
gerekse Yunan basınında çıkan haberlerde incelenmiştir. Ayrıca Kuzey 
Ege denizinde yaptığımız çalışmalar esnasında yaşananlarda bildiride 
sunulmuştur.

Balıkçılık Açısından Türk-Yunan Ilişkileri

Akdeniz geneline baktığımızda aslında bir çok ülkeler arasında 
canlı kaynaklarının paylaşımı açısından anlaşmazlıklar olduğu görül-
mektedir. Libya tarafından, Sidra Körfezi’nde 62 deniz mili boyunca 
denize uzanan alanı balıkçılık koruma bölgesi ilan edilmesi bu duruma 
İtalya’nın karşı çıkması, Alboran Denizi’nde İspanyol ve Faslı balıkçı 
teknelerinin sınır ihlali gerekçesiyle iki ülke arasında yaşanan sorunlar 
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verilebilecek örneklerden sadece bir kaçıdır.

Ege Denizi’ne gelindiğinde Türkiye ve Yunanistan arasında henüz 
bir mutabakata varılamayan karasuları sınırlarından dolayı, iki ülke 
arasında balıkçılıktan dolayı zaman zaman sorunlar yaşanmaktadır. Bu 
sorunlar arasında Türk balıkçıların taciz edilmesi de bulunmaktadır.

Yaptığımız incelemeler sonucunda yaşanan sorunları iki bölgede ele 
alabiliriz. İlki özellikle İzmir körfezinden güneyde Rodos adasında ka-
dar olan bölgede, ikincisi ise Kuzey Ege Denizi açıklarındaki bölgedir.

Bahsedilen birinci bölge Yunan adaları ile iç içe olduğumuz, iki 
ülke arasındaki mesafelerin zaman zaman 3 mile kadar düştüğü böl-
gedir. (Şekil 2) Özellikle on iki adaların olduğu bölgede sınırlar çok 
daha dardır. Örneğin Sisam adası ile ülkemiz arasında mesafe 1 milin 
altındadır, Kos Adası’yla ile yaklaşık 2 mildir. Hal böyle olunca sınır 
ihlalleri kaçınılmaz olmaktadır. Yaptığımız incelemelerde Türk balık-
çıların özelliklede trol ile avlananların sorunlar yaşadığını görmekte-
yiz. Örneğin trollerin karasularımızda avlanırken yanlarına Yunan sahil 
güvenlik botunun gelip avcılık boyunca takip ettiği, silahlı askerlerini 
güverteye çıkartıp zaman zaman havaya ateş ettiği balıkçıların çektiği 
videolardan izlenmiştir. Bunların dışında Yunan medyasında periyodik 
olarak Türk balıkçıların Yunan karasularını ihlal ettiği ile ilgili haberler 
çıkmaktadır. Sisam adasında bulunan bir sivil toplum örgütü olan “Ar-
chipelagos Institute of Marine Conservation” aynı iddialarla haberler 
yapmaktadır. İlgili kuruluşa defalarca konu ile ilgili detaylı bilgi almak 
için mail atmamıza rağmen geri dönüş olmamıştır.       

İkinci bölge ise uluslararası suların nispeten daha fazla olduğu, sı-
nırların çok karışmadığı bölgedir. Buradaki en problemli yer zürafa ka-
yalıklarıdır (Şekil 2). Gökçeadalı balıkçılar başta olmak üzere civardaki 
küçük ölçekli balıkçılar bu kayalıklara sinarit, mercan gibi ekonomik 
değeri olan balıkları avlamak için gitmektedir. Zürafa kayalıklarına en 
yakın Yunan adası olan Semadirik’e 6 milden fazla mesafededir, dola-
yısıyla uluslararası sularda yer alır. Fakat buraya giden balıkçılarımız 
Yunan sahil güvenliği ile sürekli karşı karşıya gelmektedir. Örneğin Yu-
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nan sahil güvenlik botları balıkçılarımız avlanırken sürekli etraflarında 
hızlı bir şekilde tur atmaktadırlar. Oraya giden balıkçı teknelerimiz 8-10 
m. uzunluğunda küçük ölçeklidir. Bu durumda rahatsız edici boyutta 
dalgalar oluşmaktadır, hatta kafasını tekneye çarpıp yaralanan balık-
çılarımız olmuştur. Ayrıca yine bu kayalıklarda Yunan sahil güvenliği 
paraketayla1 avlanan balıkçılarımızın şamandıralarını kesmektedirler. 
Böylece balıkçılarımız kullandıkları paraketayı bir daha bulamayabilip 
maddi zarara uğramaktadırlar, emekleri de boşa gitmektedir.  

Bir diğer durum ise bu kez endüstriyel balıkçılık yapan trol2 tek-
nelerinin yaşadığı sorunlardır. Söz konusu teknelerimiz zaman zaman 
Limni, Taşoz ve Semadirek arasındaki bölge ile Limni ve Midilli ara-
sında kalan uluslararası sularda avlanmaktadırlar. Özellikle bahsi gecen 
bu adaların 6 ile 12 mil arasında kalan bölgelerinde Yunan sahil güven-
lik botu balıkçılarımız yanına gelip elleri ile 12 işareti yaptıkları, botla 
etraflarında döndükleri bildirilmiştir. Yunanistan’ın Ege Denizi’ndeki 
karasularının 12 mil iddiasına dayanarak balıkçılarımız 12 mil dışına 
çıkmaya zorlamaktadırlar.

    

1  Ülkemizde kıyı balıkçıların sıkça kullandığı çok iğneli av aracı
2  Deniz tabanına sürterek yapılan aktif bir avlanma biçimi 
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Şekil 2. Ege Denizi sınırları

Sonuç ve Öneriler

Yunanistan’ın dile getirdiğimiz bu hukuk dışı uygulamalarına rağ-
men Türkiye sakinliğini koruyarak hukuk çerçevesinde davranmakta-
dır. Öncelikli olarak Yunanistan’ın bu tutumundaki cesaretinin nereden 
geldiği düşünülmelidir.   

Kavadas ve Maina (2016) tüm Ege Denizi’nde 15 m’den büyük 
Yunan balıkçı teknelerinin, VMS’den (The Vessel Monitoring System) 
aldığı bilgilere dayanarak, hangi bölgelerde ne zaman avlandığı, ne ka-



415Ege Denizi’nde Türk-Yunan İlişkilerine Balıkçılık Açısından Bakış

dar deniz ürünü tuttuğu gibi bilgilerde açık denizlerde oluşan balıkçılık 
baskısını ölçmüşlerdir.  

Damalas ve diğ (2014) Ege Denizi’nde yapılan balıkçığının son 50 
yılda nasıl açık denizlere doğru kaydığını incelemiştir.  

Petza ve diğ. (2017) Yunanistan’ın Ege Denizi’nin uluslarası sula-
rında ilan ettiği Fisheries Restricted Areas (FRAs), balıkçılık koruma 
alanları ile ilgili bir çalışma yapmıştır. Balıkçılığa bütün kısıtlı alanlar 
hakkında detaylı bilgiler verilip, bu çalışmada bilgilerin Ege Denizi’nde-
ki deniz mekânsal planlaması için değerli bilgiler sunduğu bildirilmiştir.

Maina ve diğ (2014) Ege denizi açıklarında yapılan balıkçılık ve-
rilerine dayanarak bir modelleme ile ekonomik türlerin av potansiyel-
lerini belirlemiştir. Ki bu belirlenen alanların birçoğu Türkiye’ye yakın 
mesafelerdedir.

Tüm bu örnekler gösteriyor ki Yunanistan ev ödevine gayet iyi 
çalışmaktadır. Yaptığı bu bilimsel çalışmaları her fırsatta uluslararası 
platformlarda sunmakta ve yayınlamaktadır. Dolayısıyla Ege Denizi’n-
de söz sahibi olması gereken ülke imajını bütün bu bilimsel verilere 
dayanarak dile getirmektedir.

Yukarıda verilen örnekler bu çalışmaların sadece küçük bir bölü-
müdür. Ülkemizde ise maalesef uluslararası sularda yapılan çalışmalar 
yok denecek kadar azdır. Ege ve Doğu Akdeniz’de Türk balıkçılık filo-
sunun uluslararası sularda hangi alanlarda avlandığını gösteren elimiz-
de sadece iki harita mevcuttur (Öztürk vd., 2002; Kınacıgil ve İlkyaz, 
2012). Ancak bu bölgelere giden balıkçılarımızın hangi türleri avladığı 
ve hangi miktarlarda avlandığı konusunda bile bilgimiz yoktur. 

Önerilerimize gelince; 

İlk bölgede ülkeler arası mesafelerin çok kısa olduğundan dolayı 
sınırların belirlenmesi oldukça problemli olmaktadır ve kısa sürede çö-
zülmesi zor gibi gözükmektedir. Deniz sınırlandırmasında başvurulan 
eşit uzaklık veya orta (ortay) hat yöntemlerinin deniz hukukçularımız 
özel durumlar dikkate alarak bu sınırların netleşmesi elzemdir. Tabi her 
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çözüm sürecinde veya uygulamada Yunanistan’la masaya oturmamız 
gerektiği unutulmamalıdır. Bölgedeki başka uygulanması gereken hu-
sus ise balıkçılık koruma alanlarıdır.

Akdeniz’in Deniz Çevresinin Korunması ve Kıyı Alanlarının Sür-
dürülebilir Kalkınması İçin Eylem Planının temel hedefleri arasında;

• Denizel ve karasal doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimini 
sağlamak,

• Akdeniz kıyı devletleri arasında dayanışmayı güçlendirmek, 
maddeleri vardır. 

Her ikisi de şu an için iki ülkenin de ihtiyaç duyduğu cümlelerdir.  
Türkiye’nin 2002’den bu yana “Akdeniz’de Özel Koruma Alanları ve 
Biyolojik Çeşitliliğe” (AÖKA) taraf olmasına rağmen, ne kıyı bölge-
lerinde, ne de açık deniz alanlarda herhangi bir koruma alanını AÖKA 
listesine önermemesi düşündürücüdür. Halkbuki Fas (Al-Hoceima Mil-
li Parkı), Cezayir (Banc des Kabyles Deniz Rezervi), Tunus (La Galite 
Arşipeli ve Kneiss Adaları) gibi ülkelerin bile AÖKA alanları vardır. 
Akdeniz Eylem Planının 45 yıla yaklaşan faaliyetleri değerlendirildi-
ğinde,  akit tarafların siyasi irade göstererek hukuki yükümlülük alma-
larını bir başarı olarak nitelendirildiği unutulmamalıdır.

Ayrıca Akdeniz’de “Balıkçılık Kaynaklarının Sürdürülebilir Kulla-
nımına İlişkin Yönetim Tedbirleri” başlıklı AB Tüzüğü’nde öngörülen 
“Balıkçılık Koruma Alanları” ilanlarına hazırlıksız yakalanmamalıyız. 
Tüm denizlerimizin balıkçılık stoklarının tespitinin yapılıp daha sağ-
lıklı balıkçılık politikası uygulamalarına yönelebileceğimiz; ancak elde 
edilecek bu veriler sayesinde, AB’yle yapılan müzakerelerin de daha 
uygun bir ortamda yürütülebileceğimiz aşikârdır.

Bu durumları göz önüne alarak bu bölgeyi Türkiye ve Yunanis-
tan’ın çatışması konusu olmaktan çıkarmanın bir yolu da işbirliği ile 
ortaklaşa koruma alanı ilan edilmesi olabilir.

İkinci bölge, daha çok uluslararası suları içerdiğinden sadece Ku-
zey Ege için, Ege Denizi’nin tüm açık denizlerinde balıkçılarımızın 
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daha fazla boy göstermesi teşvik edilmeli. Türk balıkçılarının dünyanın 
her yerinde balık avlama becerisine sahip olduğuna hiç şüphemiz yok-
tur. Örneğin Moritanya’da bile avlanan balıkçılarımız bulunmaktadır. 
Fakat avlama kapasitesi yüksek olan balıkçı teknelerimiz için açık de-
nizlerde veya diğer ülkelerin karasularında avlanması için gerekli ze-
minler çok geç oluşturulmuştur ve hala yeterli düzeyde değildir. İlgili 
bakanlık her yıl bir genelge ile uluslararası sularda yapılacak avcılık ile 
ilgili esasları yayınlamaktadır. Gerekli izinleri alan balıkçı tekneleri yaz 
mevsiminde kısa sürede olsa açık sulara çıkmaktadırlar. 

Tabi sadece tek başına bu yeterli değildir. Yunanistan’ın yaptığı 
gibi açık denizlerde bilim insanlarımız daha fazla çalışma yapması Ege 
Denizi açık deniz balıkçılığı ulusal çıkarlarımız açısından ele alınması 
gereken bir konudur. Gerek Ege gerekse Doğu Akdeniz’deki sorunların 
derinliğine rağmen bu denizlerde balıkçılarımız faaliyetlerine devam 
edip ülke ekonomisini katkıda bulunmaktadırlar.

Ulusal çıkarlarımızı Ege Denizi’nde korumak, hukuku kendi le-
himize şartlar yaratacak şekilde bir girişimde bulunulması isteniyorsa, 
zamanlama olarak, Avrupa Birliği üyelik istişarelerinin sonuçlanmadan 
önce, yetki alanlarımız belirlenmeden önce, balıkçılık için bölgesel an-
laşmalar yapılmalı. Zira birçok ülkeler arası antlaşmalar, yetki alanları 
belirlenmeden önce imzalanmıştır. 

Örnek olarak, Türkiye, Karadeniz’de MEB sınırlandırması ant-
laşması yapmadan önce geleneksel balıkçılık alanları için bölgesel an-
laşmalar yapmamıştır. Karadeniz’de balıkçılık neredeyse Türkiye’nin 
tekelinde iken şuan balıkçılarımız geleneksel balıkçılık alanlarını kay-
betmişlerdir Batı Karadeniz, Romanya ve Bulgaristan’ın AB üyeliği 
ile artık AB’nin uygulamalarına tabidir. Bu durum Ege ve Doğu Akde-
niz’deki balıkçılık alanlarımız için çok dikkatle takip edilmelidir. Batı 
Karadeniz, Romanya ve Bulgaristan’ın AB üyeliği ile artık AB’nin uy-
gulamalarına tabidir. Aynı duruma düşüp Ege ve Doğu Akdeniz’deki 
balıkçılık alanlarımızı kaybetmemek için dikkatli olmalıyız.

Ülkemizde bütün bunlar sayesinde balıkçılık konusunda denizler-
deki menfaatlerini daha iyi korunacaktır.
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