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 Milletlerarası Adalet Divanı’nın Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Dair 
Kararlarında Dikkate Aldı ğı Đlkeler 

 
                  Đbrahim Gökalp 

 
 
Öz 
 
Bu tezde, Milletlerarası Adalet Divanı’nın kararları ışığında deniz alanlarının 

sınırlandırılması hukukuna dair bir inceleme yapılmış ve bu çerçevede çeşitli 

sonuçlara varılmıştır. Đlk defa 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkan deniz 

alanlarının sınırlandırılması uyuşmazlıklarının divan tarafından çözüme bağlanması, 

aşağı yukarı 40 yıldan beri süre gelen bir durumdur. Dolayısıyla, bu alandaki 

içtihadın yeni gelişmekte olduğunu söylemek de mümkündür. Bu alandaki Divan 

kararlarının incelenmesi ile birlikte, yeni gelişmekte olan bu hukukun divan 

tarafından bugüne kadar nasıl yorumlandığı saptanmış olmaktadır. Yapılan bu 

saptamalar, ülkemizin tarafı olduğu Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığının ve 

ileride tarafı olabileceği çeşitli deniz alanlarının sınırlandırılması uyuşmazlıklarının 

daha sağlıklı şekilde incelenebilmesi ve yorumlanabilmesi açısından, oldukça 

önemlidir. Bu inceleme ile, deniz alanlarının sınırlandırılması hukukunun temel ilke 

ve kavramları sistematik bir şekilde ele alınmıştır. Her bir temel ilke ve kavram; örf 

ve adet hukuku, Divan kararları ve doktrindeki görüşler çerçevesinde ayrıntılı bir 

biçimde incelenmeye çalışılmıştır. Başta Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı ve 

ülkemizi yakından ilgilendirebilecek diğer uyuşmazlıklar, bu çalışmanın çeşitli 

bölümlerinde özlü bir biçimde ele alınmıştır. Böylelikle, ülkemizi yakından 

ilgilendiren uyuşmazlıklara bu yeni gelişen hukukun etkisinin nasıl olacağı hakkında 

bir fikir yürütebilme olanağı da sağlanmıştır. Tezimizde, öncelikle, genel olarak 

deniz alanlarının sınırlandırılması hukukuna değinilmiştir. Ardından, bir deniz alanı 

sınırlandırılması uyuşmazlığının söz konusu olabilmesi için önkoşul niteliğinde olan, 

deniz alanlarının üzerindeki hak kazanım esasları incelenmiştir. Bu önkoşulun içeriği 

net bir biçimde saptandıktan sonra ise, üçüncü bölüm kapsamında olmak üzere, deniz 

alanlarının sınırlandırılmasında söz konusu olan ilkeler ve kullanılan yöntemler 

ayrıntılı bir biçimde açıklanmıştır. 
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The Principles Considered by the I.C.J. in the Judgements Concerning 

Maritime Delimitation 

         

       Đbrahim Gökalp 

 

 Abstract 

            

In the present thesis, the judgements of the I.C.J concerning maritime delimitation 

law have been examined and various conclusions as to these judgements have been 

reached. Maritime delimitation conflicts, began to rise in the second half of the 20th 

century, and these conflicts have been resolved by the I.C.J approximately for 40 

years. Therefore, it is possible to assert that the beginning of the jurisprudence, 

concerning the maritime delimitation, is not so old. So, by examining the judgements 

of the I.C.J, it will be possible to determine how the I.C.J. has interpreted the 

developing law of maritime delimitation. These determinations are very crucial for 

the interpretation and careful examination of the Aegean Continental Shelf 

Delimitation Dispute and other disputes concerning maritime delimitation that 

Turkey might be involved in. In this study, basic principles and notions of maritime 

boundary delimitation law are handled systematically. Each of the basic principles 

and notions of maritime boundary delimitation law are examined comprehensively in 

the light of the customary law, judgements of the I.C.J. and jurisprudence. The 

Aegean Conflict or other Turkey-related conflicts that may emerge in the future are 

considered in the various parts of the thesis. We hereby, tried to create an 

opportunity to make the reader cognisant of the effect of this new-developing law 

related to the aforesaid conflicts. As a result, in the first part of this thesis, maritime 

boundary delimitation law is examined. In the second part, the basis of title on the 

maritime boundaries, that are prerequisite to a maritime boundary delimitation 

conflict, are discussed. Finally, in the third part of the thesis, the principles and 

methods that are used in the maritime boundary delimitations are elaborated.  
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ÖNSÖZ 
 

 

Bu çalışmanın konusunu, deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin Milletlerarası 

Adalet Divanı’nın kararlarında Divan tarafından dikkate alınan ilkeler 

oluşturmaktadır. 

 

Deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku, milletlerarası hukukun oldukça yeni 

kodifiye edilmiş ve milletlerarası yargı içtihatları ile yeni yeni şekillenmeye başlamış 

olan alanlarından biridir. Türk doktrininde bu alanda yazılmış eser sayısı da pek fazla 

değildir. Bu çalışmanın hazırlanmasındaki amaçlardan biri de esas itibariyle bu 

konudaki boşluğun doldurulmasına katkıda bulunmaktır.  

 

Türkiye Cumhuriyeti’nin muhatabı olduğu milletlerarası uyuşmazlıklarla olan ilgisi 

bakımından da önemli bir yer teşkil eden bu milletlerarası hukuk alt dalı, Türk 

doktrini açısından ihmal edilmeksizin ele alınması gereken bir öneme sahiptir. 

Nitekim çalışmamızın başka bir amacı da bu yöndedir. Yani, milletlerarası hukukun 

ülkemiz için oldukça önemli olan bu alt dalını olabildiğince açık bir biçimde Türk 

doktrinine arz etmek, bu çalışmanın diğer bir amacıdır. 
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GĐRĐŞ: 

 

20. yüzyılın ikinci yarısından itibaren teknoloji hızlı bir biçimde ilerlemiş ve 

buna bağlı olarak işletilebilecek deniz alanları kesimleri de genişlemeştir. Dolayısıyla 

devletler de daha geniş deniz alanları üzerinde hak iddia etmeye başlamışlardır. 

Devletler tarafından daha geniş deniz alanları üzerinde hak iddia edilmesi ise, bir çok 

devleti esas olarak açık denizler rejimine tabi olan deniz alanlarında karşı karşıya 

getirmiştir. Başka bir anlatımla, birden fazla devletin üzerinde hak iddia ettiği deniz 

alanlarının yer itibarıyla aynı olması, yani kesişmesi halinde, ortaya çözülmesi gereken 

uyuşmazlıklar çıkmıştır. Aynı deniz alanları üzerinde birden fazla devletin hak iddia 

etmesi halinde çıkacak olan bu uyuşmazlık ise, ancak bu deniz alanlarının 

sınırlandırılması ve ilgili devletlere kendilerine ait olan deniz alanlarının işaret edilmesi 

suretiyle çözümlenebilecektir.  

 

Deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin uyuşmazlıkların, bir hakem 

mahkemesi veya Milletlerarası Adalet Divanı (Divan) kararı ile çözümlenmesi 

mümkündür.1 Tezimizde, Divan’ın deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin 

                                                 
1  Bilindiği üzere, milletlerarası hukuk kişileri arasındaki uyuşmazlıkların çözümü, görüşmeler, 
dostça girişim, arabuluculuk, uzlaştırma, araştırma ve soruşturma gibi “yargı dışı çözüm yolları” ile 
mümkün olabildiği gibi, “yargısal çözüm yolları” ile de mümkün olabilmektedir. (B.M. Şartı md. 33) 
Yargısal çözüm yolları ise, milletlerarası hakemlik ve milletlerarası mahkemeler biçiminde bir ayrıma tâbi 
tutulmaktadır. Günümüzde, evrensel nitelikli milletlerarası yargı organı olarak, Milletlerarası Deniz 
Hukuku Mahkemesi ve  Divan’ın belirtilmesi mümkündür. Yapısı, Milletlerarası Adalet Divanı 
Statüsü’nün (M.A.D.S.) 2-33. maddeleri ile Divan içtüzüğü’nün 1-18 ve 32-37. maddelerinde düzenlenmiş 
olan Divan’ın iki tür yetkisi vardır. Bunlardan ilki, devletlerarası davalarda bağlayıcı karar verme 
yetkisidir. Đkincisi ise B.M. organlarının ve kimi milletlerarası örgütlerin başvurusu üzerine danışma 
görüşü verme yetkisidir. Divan önündeki davalarda kural olarak yalnızca M.A.D.S.’ye taraf olan devletler 
taraf olabilmektedir. (M.A.D.S. md. 34/1 ve 35/1) Bu duruma göre, Divan önündeki davalara, en başta, 
B.M. andlaşmasının 93/1. maddesine göre M.A.D.S.’nin otomatik bir biçimde tarafı olan devletler taraf 
olabilmektedir. Bu anlamda Türkiye Cumhuriyeti’de bu hakka sahiptir. Đkinci olarak, B.M. üyesi olmayan 
M.A.D.S.’ye taraf olan devletlerin bu hakkı bulunmaktadır. Üçüncü olarak M.A.D.S.’ye taraf olmayan 
devletler de M.A.D.S.’nin 35/2. maddesine göre Güvenlik Konseyi’nce belirlenecek koşullar uyarınca 
Divan önündeki davalara taraf olmak hakkına sahiptir.   

Davalara taraf olma yetkisine sahip olan devletler arasında ortaya çıkan belirli bir uyuşmazlığın 
Divan önüne gelebilmesi için, uyuşmazlık tarafı devletlerin bu yöndeki rızalarının verilmesi 
gerekmektedir. Bu rıza, bir tahkimname ile, önceden yapılan milletlerarası andlaşmalar ile, tek taraflı bir 
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uyuşmazlıkları çözerken dikkate almış olduğu ilkeler incelenecektir. Dolayısıyla bu 

çalışmada, kural olarak, Divan’ın kararları ve burada bahsi geçen ilkeler ele alınacaktır. 

Đlkelerin ele alınması ile birlikte, henüz yeni gelişen bu milletlerarası hukuk alt dalını 

Divan’ın bugüne kadar ilgili somut olaylar karşısında nasıl yorumlamış olduğu açıklığa 

kavuşturulacaktır. Böylelikle, deniz alanlarının sınırlandırılması hukukunun içeriği de 

yeterince tespit edilmiş olacaktır. Yapılacak olan bu inceleme ile ayrıca, bu konu ile 

ilgili olarak gelecekte ortaya çıkabilecek muhtemel uyuşmazlıklar karşısında Divan’ın 

takınacağı tutum ve vereceği karar hakkında da önemli ölçüde fikir sahibi 

olunabilecektir 

 

Bir deniz alanı sınırlandırılmasının söz konusu olabilmesi için, öncelikle ilgili 

deniz alanları üzerinde milletlerarası hukuka göre hak sahibi olan devletlerin söz konusu 

olması gerekmektedir. Sınırlandırma, devletlerin daha önceden zaten hak sahibi olduğu 

deniz alanlarının belirlenmesi işlemidir. Yani ilgili deniz alanı üzerinde hak sahipliği, 

sınırlandırma meselelerinin muhatapı olabilmek için bir önkoşuldur. Dolayısıyla, 

öncelikle deniz alanları üzerinde hak kazanım esasları incelenmelidir. Tezimizde de bu 

durum dikkate alınmak suretiyle, öncelikle deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku ve 

kaynakları bahsi ele alınmış, ardından deniz alanları üzerinde hak kazanım esasları 

incelenmiştir.  

 

Đlgili devletler deniz alanları üzerinde hak kazanım esaslarına göre hak sahibi 

olabilecek durumda iseler; ancak o takdirde -bu devletlerin üzerinde hak sahibi 

oldukları- bu deniz alanları üzerinde sınırlandırma yapılması söz konusu olabilecektir. 

Deniz alanlarının sınırlandırılması ise, milletlerarası hukukun bu konuda öngörmüş 

olduğu ilkeler uyarınca gerçekleştirilecektir. Divan’ın da ilgili davalarda ele almış 

olduğu sınırlandırma hukukuna ilişkin bu ilkeler, Divan tarafından belirtilmiş olan deniz 

                                                                                                                                                
bildiri ile veya forum prorogatum yolu ile verilebilmektedir. (Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk 
Dersleri, IV. Kitap , 2. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, s. 47-54). 

Divan’ın kararları kesindir. Ancak, taraflar Divan kararlarının yorumunu isteyebileceği gibi, 
gözden geçirilmesini de isteyebilir. (M.A.D.S. md. 60/1, 61). 
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alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin temel kuralın açılımı suretiyle elde edilmiştir. 

Dolayısıyla, deniz alanlarının sınırlandırılmasında kullanılan temel kuralın açılımını 

yapmak suretiyle konuyu incelemek ve bu kuralın içeriğinden çıkarılacak olan ilkeleri 

yeri geldikçe ilgili konu başlıklarında ele almak, en sistematik yöntem olarak 

görünmektedir. Tezimizde de, kural olarak, bu sistematiğe uygun bir inceleme 

yapılmıştır. Yani, hak kazanım esaslarının hemen ardından, deniz alanlarının 

sınırlandırılmasına ilişkin ilkeler, bunların temel kuralın açılımı sonucu ortaya çıkışı 

dikkate alınmak suretiyle, ilgili konu başlıkları çerçevesinde incelenmiştir.  

 

Burada, sınırlandırma ile ilgili ilkeler bakımından önemli olan bir hususun daha 

belirtilmesi gerekmektedir. Deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin ilkelerin 

sınırlandırma yapılırken sağlıklı bir biçimde uygulanabilmesi amacıyla, uygulanabilir 

yöntemlerin2 kullanılması gerekmektedir. Dolayısıyla, ilgili bölümde sınırlandırma 

ilkeleri ile uygulanabilir yöntemler bir arada ele alınmıştır. Bütün uygulanabilir 

yöntemlerin ayrıntılı bir biçimde incelenmesi, ancak bir hukukçu değil de bir deniz 

bilimci için mümkün olabilecek bir husustur. Dolayısıyla, uygulanabilir yöntemler 

bahsinde sadece, özellikle önem taşıyan eşit uzaklık meselesi, ayrıntılı bir biçimde ele 

alınmıştır. Zira eşit uzaklık, tezimizin konusu kapsamında incelemiş olduğumuz 

davalarda ve bilimsel yayınlarda, sanki başka bir sınırlandırma yöntemi yokmuş gibi, tek 

başına tartışma konusu olmuştur. Dolayısıyla, bu yaklaşıma uygun olarak, eşit uzaklık 

dışındaki diğer yöntemlere kısa bir biçimde değinmenin daha uygun olacağı 

düşünülmüştür. 

 

Bütün bu meseleler incelenirken, aslında alışılmış olan bir yöntemin izlendiği 

söylenebilir. Đlk bölümde, deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku ve bunun 

kaynaklarından bahsedilmek suretiyle, ileriki bölümlerde yapacağımız açıklamalar ve 

kullandığımız sistematik için bir dayanak oluşturulmaya çalışılmıştır. Tezimizin konusu 

                                                 
2 Đngilizce metinlerde “practical methods” olarak ifade edilmiş bu kavram, Türk doktrininde çoğunlukla 
“pratik metodlar” olarak çevrilmiştir. Tezimizde, bu kavram “uygulanabilir yöntemler” olarak çevrilmiş 
olup, eserin bütününde bu çeviriye uygun bir kullanım tercih edilmiştir.  
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itibarıyla asıl olan Divan’ın görüşleridir. Dolayısıyla, hak kazanım esasları ve 

sınırlandırma ilkeleri ile ilgili diğer bölümlerdeki her bir konu başlığı altında, o konuyla 

ilgili olarak Divan’ın her bir davada varmış olduğu sonuçlar, kronolojik bir biçimde 

aktarılmaya çalışılmıştır. Bunun yanında, ulusal ve yabancı doktrinde ilgili konu 

hakkında görüşler var olduğunda, bunlara da yeterli kapsamda yer verilmiştir.  

 

 

I. BÖLÜM: DEN ĐZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI 

HUKUKU VE KAYNAKLARI  

 

A. Genel Olarak Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku 

 

1. Genel Olarak  

 

Milletlerarası hukukun yer itibarıyla uygulama alanı, devletin kara, hava ve 

deniz3 ülkesinden oluşmaktadır. Bunlar arasında yer alan devletin deniz ülkesinin iki 

ayrı kategoride incelenmesi mümkündür. Buna göre, denizin bir kesimi için, buraların 

devletlerin ülkesini oluşturduğu kabul edilmektedir. Denizin bir başka kesimi için ise, 

devletlere ait olmamakla birlikte, devletlerin bu kesim üzerinde belirli egemen haklara 

sahip olduğu kabul edilmektedir. Tüm bunların dışında, denizin bir öteki kesimi daha 

vardır.  Burası ise, milletlerarası toplumun ortak kullanımına açık olan bir alan olarak 

kabul görmektedir.   

 

 Dünya üzerinde var olan birçok devletin coğrafî olarak birbirlerine yakın bir 

konumda olması sebebiyle, bunların arasında var olan deniz alanları belirli ölçüde 

                                                 
3 Uygulanan milletlerarası hukuk bakımından deniz, iki niteliğine bağlı olarak belirlenmektedir: Bunlardan 
ilki, tuzlu su alanı olma, ikincisi ise, tüm dünya yüzeyinde doğal bir ulaşım ve iletişim alanı oluşturma 
niteliğidir. Nitekim, bu iki koşul gerçekleşmediği takdirde söz konusu alan deniz alanı değil, göl olarak 
değerlendirilecektir. (Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap , Gözden Geçirilmiş 8. 
bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2005, s. 281). 
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kesişmektedirler. Bu yüzden, söz konusu bölgelerde egemenliğin, egemen hak ve 

yetkilerin sağlıklı biçimde kullanılabilmesi ve doğal kaynaklardan da bu çerçevede 

yararlanılabilmesi için, kısacası buradaki belirsizliklerin ve uyuşmazlıkların önüne 

geçmek amacıyla, bir sınıra ihtiyaç vardır. Önceleri milletlerarası hukukta tek deniz 

alanı karasuları iken, sınırlara olan ihtiyaç, sadece aynı kıyı üzerindeki birbirine bitişik 

olan devletler arasında söz konusu olan bir durumdu.4 Bu durum Truman Bildirisi’ne 

kadar süregelmiş olan bir husus olup, bu tarihe kadar, milletlerarası hukukta komşu 

devletler arasında sınır çizilmesi meselesi, sadece karasuları ile bağlantılı olarak ve 

seyrek olarak ortaya çıkan bir ihtiyaç olmuştur.5 Truman Bildirisi, komşu devletler 

arasında ileri sürülen iddiaların çok daha büyük deniz alanlarına ilişkin olmasına ve bu 

iddiaların çok daha fazla önemli olmasına kaynak oluşturmuştur.6 Dolayısıyla bu 

Bildiriden sonra deniz alanlarının sınırlandırılması ihtiyacı, sadece kıyıları yan yana olan 

devletler arasında değil, kıyıları karşı karşıya olan devletler arasında da baş 

göstermiştir.7 

 

Deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku, son zamanlarda Divan önüne gelen 

uyuşmazlıklar bakımından ele alındığında, diğer deniz hukuku alanlarına göre en çok 

hukukî ihtîlafı içinde barındıran milletlerarası hukuk alt-dalıdır.8 Çünkü, milletlerarası 

hukukta en fazla incelenmiş olan alanlardan biri olan deniz alanlarının sınırlandırılması 

hukuku, siyasî, tarihî ve kültürel meselelerin yanında; stratejik, güvenlik, ekonomik 

mülâhazalar ve menfaatler ile de yakından etkileşim halinde olan bir hukuk dalıdır.9 

Dolayısıyla bu çok yönlü konunun arka plânında yatan sebeplerleri daha iyi 

                                                 
4 R.R. Churchill, A.V. Lowe, The Law of the Sea, 3. bs., Juris Publishing-Manchester University Press, 
1999, s. 181. 
5 D.P. O’Connell, The International Law of the Sea, C. II, Ed., I. A. Shearer, Clarendon Press-Oxford, 
1984, s. 637. 
6 Ibid. 
7 Churchill, Lowe, The Law of the Sea, s. 181. 
8 Ibid. 
9 Ron Adler, Geographical Information in Delimitation , Demarcation and Management of 
International Land Boundaries, IBRU Boundary & Territory Briefing, C. 3, S. 4, Durham, 2001, s. 2, 
Aktaran: Nuno Marques Antunes, Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation-Legal and 
Technical Aspects of a Political Process, Ed., Vaugan Lowe, Martinus Nijhoff Publishers-Publications 
on Ocean Development, Leiden/Boston, 2003, s. 2. 
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kavrayabilmek adına, bu bölümde öncelikle -devletleri- deniz alanlarının 

sınırlandırılmasına yönlendiren çeşitli değişimleri ele almak gerekmektedir. Đlgili 

bölümde ayrıca, devletlerin bu konudaki amaçlarına da değinilecektir. Bunun ardından, 

deniz alanlarından yararlanılmasından bahsedilecektir. Böylelikle, deniz alanlarının 

sınırlandırılmasının önemi de bir ölçüde açıklığa kavuşturulmuş olacaktır. Son olarak 

ise, deniz alanlarının sınırlandırılması meselelerinin ülkemiz açısından söz konusu olan 

özel önemine, genel olarak değinilecektir.  

 

2. Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasına Yönlendiren Değişimler 

 

Devletleri deniz alanlarının sınırlandırmasına “yönlendiren” ve deniz hukuku ile 

ilgili olan çeşitli gelişmeler söz konusu olmuştur. Nitekim yakın zamanda yaşanmış olan 

bu deniz hukuku gelişmeleri, belki de deniz alanlarının sınırlandırılması 

uyuşmazlıklarının asıl sebeplerini oluşturmaktadırlar. Yukarıda belirtildiği gibi, deniz 

hukuku çok temel nitelikte bir değişim süreci yaşamıştır. Deniz hukukunun bu konuda 

yaşamış olduğu en önemli değişimleri, aslında iki ana unsurda ele almak mümkündür. 

Bu unsurlardan biri, deniz teknolojisindeki belirgin değişimlerdir. Nitekim bu 

teknolojik gelişmeler sonucu, deniz yatağında bulunan çok geniş alanlardan ve 

dolayısıyla doğal kaynaklardan da yararlanılabilir hale gelmiştir. Bu bağlamda; modern 

teknolojik gelişmelerin kıta sahanlığının doğal kaynaklarından yararlanılmasını mümkün 

hale getirmesinin, milletlerarası hukukta bugüne kadar yapılmış olan en geniş kapsamlı 

tek taraflı bildirinin ilân edilmesi sonucunu doğurmuş olduğunu söylemek mümkündür. 

Bu bildiri şüphesiz, A.B.D. Başkanı Harry S. Truman tarafından10 28 Eylül 1945 

                                                 
10 1945 ile 1953 tarihleri arasında 33. A.B.D başkanı olarak görev yapmış S. Truman, tarihte bazı önemli 
kararlara imza atmış olan bir A.B.D Başkanı’dır. II. Dünya Savaşı esnasında Japonya’nın teslim olmaması 
üzerine Hiroshima ve Nagasaki şehirlerine atom bombası atılması emrini vermiş olan S. Truman, ayrıca 
1945 yılının Haziran ayında, B.M. Şartı’nın imzalanmasına da şahitlik etmiştir. A.B.D Başkanı Truman 
hakkında ayrıntılı bilgi ve milletlerarası hukukta yeri olmuş diğer faaliyet ve beyanları için Bkz.: A.B.D 
Beyaz Saray Resmi Sitesi, (Çevrimiçi)  http://www.whitehouse.gov/history/presidents/ht33.html., 17 
Nisan 2008. ; Ayrıca Bkz. Truman Müze ve Kütüphanesi Sitesi: (Çevrimiçi)  
http://www.trumanlibrary.org/photos/av-photo.html., 18 Nisan 2008.  
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tarihînde yayınlanan Truman Bildirisi’nden11 başkası değildir.12 Sözü edilen teknolojik 

gelişmeler sonucu kıyının uzak kesimlerindeki doğal kaynaklardan yararlanılması 

imkânlarının ortaya çıkması, devletleri yeni deniz alanları üzerinde hak iddialarında 

bulunmaya yöneltmiştir.13 Devletlerin bu konudaki menfaatlerinin çatışması, üzerinde 

hak iddia edilen deniz alanları ile ilgili olarak bir sınırlandırma yapılması için en büyük 

sebebi oluşturmuştur. 

 

Deniz hukukunda yaşanmış ikinci bir değişim, sömürge devletlerin 

bağımsızlığını kazanması (decolonisation) olgusudur. Nitekim bu gelişme, devletlerin 

deniz alanlarının sınırlandırılması sonucunu doğuracak olan önemli bir unsurdur. Çünkü, 

dünya üzerindeki sömürge anlayışının sona ermesi ile birlikte milletlerarası toplumda bir 

çok yeni devlet ve bu duruma bağlı olarak çok çeşitli deniz alanları ve aynı zamanda 

birbirine zıt olan menfaatler ortaya çıkmıştır.14 Herşeyden önce yeni kurulmuş devletlere 

ait deniz alanlarının kabulü olgusu, deniz alanlarının sınırlandırılması konusunun çağdaş 

milletlerarası hukukta öneminin artmasına yol açmıştır. 15 

 

Deniz alanlarının sınırlandırılması konusunun milletlerarası hukuktaki öneminin 

arttığına değindikten sonra, devletlerin, deniz alanlarının sınırlandırılmasındaki 

                                                 
11 “Doğal kaynakları koruma ve akıllı şekilde kullanma aciliyetinden kaygılı olan A.B.D hükümeti, açık 
denizin altında fakat A.B.D kıyılarına bitişik kıta sahanlığının toprak altı ve deniz yatağının doğal 
kaynaklarını A.B.D’ye ait, (A.B.D’nin) yetki ve kontrolüne tâbi olarak telakki etmektedir. Kıta 
sahanlığının başka bir devletin kıyılarına kadar uzandığı veya kıyıları (A.B.D) ile bitişik konumda olan bir 
devletle paylaşıldığı durumlarda, sınır, A.B.D ve ilgili devlet tarafından hakça ilkelere uygun şekilde tespit 
edilecektir. Kıta sahanlığının üzerindeki suların açık deniz olarak statüsü ve serbest ve engelsiz ulaşım 
hakları hiçbir surette etkilenmeyecektir”. Truman Bildirisi Türkçe çeviri metni Đçin Bkz.: Aslan Gündüz, 
Milletlerarası Hukuk-Temel Belgeler Örnek Kararlar , 5. bs., Đstanbul, Beta, Kasım 2003, s. 460; Kıta 
sahanlığının deniz yatağı ve toprak altı üzerinde bulunan doğal kaynakları üzerinde A.B.D’ye yetki ve 
kontrol veren bu bildiri, bugün bile hâlâ kıta sahanlığının hukukî rejiminin temelini oluşturmaktadır. 
(North Sea Continental Shelf, Judgment, I.C.J. Reports 1969, Parag. 32, 33).  
12 L.D.M. Nelson, ‘‘The Emerging New Law of the Sea’’, The Modern Law Review (M.L.R.), C. XLII, 
S. 1. Jan., 1979, s. 42. 
13 Đşte Truman Bildirisi de bunun somut göstergelerinden biridir. 
14  Nelson, ‘‘The Emerging New Law of the Sea’’, s. 42. 
15 Nugzar Dundua, “Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States”, (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/Depts/los/nippon/unnff_programme_home/fellows_pages/fellows_papers/dundua_060
7_georgia.pdf), 2006-2007, s. 2, 10 Nisan 2008. 
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amaçlarına da göz atmak gerekmektedir. Çünkü, bu husus ta deniz alanlarının 

sınırlandırılmasına yönlendiren değişimlerle yakından ilgilidir. Sonraki bölümlerde 

konuyla ilgili davalar ele alınırken daha net anlaşılabileceği gibi, devletlerin deniz 

alanlarını sınırlandırmalarının çeşitli amaçları olabilir. Đşte bu amaçlar da değişim ve 

gelişim göstermekte, aynı zamanda deniz alanlarının sınırlandırılmasını 

yönlendirmektedir. Bunlardan ilki olarak, uyuşmazlık konusu olan veya ileride 

uyuşmazlık olabilecek alanda, kıyı devletine bağlı olarak çeşitli  faaliyetlerin yapılması 

veya yapılacak olmasını göstermek mümkündür. Nitekim, ilgili devletlerin balıkçılık 

bölgesini 200 deniz miline16 kadar uzatmak suretiyle açık denizde olan balıkçılık 

faaliyetlerini kontrol altına almayı istemesini, bu bağlamda bir örnek olarak 

değerlendirmek mümkündür.17 

 

Devletleri ilgili deniz alanlarının sınırlandırılması için harekete geçiren diğer bir 

amaç, bu alanların devletlerden biri veya her ikisi tarafından, özellikle sanayi amaçlı 

olarak (stimulate uses) kullanılmak istenmesidir. Đlgili devletler arasındaki kıta 

sahanlığının, bu bölgedeki petrol ve doğalgaz kaynaklarının keşfedilmesi18 ve bu 

kaynaklardan yararlanılması amacı için kullanılmak istenmesi, bu durumun klasik bir 

                                                 
16 1 deniz mili, (nautical mile) 1.152 kara miline (Statute Mile) veya 1. 852 kilometre’ye eşittir. Ölçü 
değişim tablosu için Bkz.: Türkiye Cumhuriyeti Kültür Bakanlığı Resmi Sitesi, (Çevrimiçi) 
http://kultur.gov.tr/TR/BelgeGoster.aspx?F6E10F8892433CFF8AB2E675B78192E8043BA18AB8121FA
D, 29 Mart 2008. 
17 Böyle durumlarda eğer her iki devlette yetkisini kullanmak isterse, (bu yetki kullanımı birbirlerinin 
vatandaşları veya bu konuda vermiş oldukları lisanslar aracılığıyla söz konusu olabilmektedir) taraf 
devletler arasında çok ciddî uyuşmazlıklar doğabilir. Uyuşmazlığın bu biçimde patlak vermesinin ise, çok 
çeşitli sonuçlar doğurması mümkündür. Bu durumda, herşeyden önce faydalı ekonomik faaliyetlerde bir 
düşüş söz konusu olacaktır. Nitekim ilgili bölgede her iki devletin de rahat bir biçimde balıkçılık 
faaliyetleri gerçekleştirmesi söz konusu olmayacaktır. Đkinci olarak, ilgili devletlerin o alana ilişkin 
çevresel ve ekonomik düzenlemelerini uygulayamamaları durumunun da söz konusu olması mümkündür. 
Bütün bu sonuçlara ek olarak; ilgili devletler arasındaki siyasî düşmanlığın geçimi etkilenebilecek olan 
insanlar üzerine yansıması, bireysel şiddet, iki devletin silâhlı kuvvetlerinin o bölgede karşı karşıya 
gelmesi gibi sonuçların doğması da mümkündür. (Bernard H. Oxman, “Political, Strategic, and Historical 
Considerations”, International Maritime Boundaries , Ed., J.I. Charney and L.M Alexander, C. I, 
Netherlands, The American Society of International Law (A.S.I.L.), 1993, s. 3). 
18 Potansiyel deniz yatağı zenginliklerinin hükümetler üzerinde önemli bir siyasî etkisinin olması ve bu 
konudaki hukukî belirsizliklerin petrol ve doğalgaz arayanlar üzerinde olumsuz etkiler yaratmasını da, 
devletleri bir an önce deniz alanlarının sınırlandırılmasına teşvik eden sebepler arasında göstermek 
mümkündür. (Oxman, “Political, Strategic, and Historical Considerations”, s. 5). 
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örneğidir. Aslında balıkçılık ile karşılaştırıldığında, deniz yatağı üzerindeki 

hidrokarbonların19 kullanımının çok yeni bir gelişme olduğu belirtilebilir. 20. yüzyıl 

itibarıyla bakıldığında, yeryüzünde var olan denizyatağı üzerindeki hidrokarbonlar, hâlâ 

keşfedilip kullanılmamıştır. Dolayısıyla, bu yüzyıldan sonraki zaman dilimi için de, 

devletler, bu amaca yönelik olarak deniz alanlarının sınırlandırılmaları meseleleriyle 

ilgilenmeye devam edecektir.20  

 

Devletler, her zaman bizatihi belirli bir konuda belirli bir menfaat elde etmek 

veya belirli bir faaliyeti gerçekleştirmek amacıyla deniz alanlarının sınırlarını belirlemek 

yoluna gitmeyebilirler. Đlk bakışta belirli bir amaç olmadığı düşünülebilecek durumlar da 

söz konusu olabilir. Fakat bu durumlarda bile her zaman bir amaç vardır. Örneğin, 

devletlerin gelecekte çıkması olası uyuşmazlıkları önlemek isteğiyle de, bir deniz alanı 

sınırı belirlemesi mümkün olabilir.21 

 

3. Deniz Alanlarından Yararlanılması ve Deniz Alanlarının 

Sınırlandırılmasının Önemi 

 

Đnsanlığın denizlerden yararlanması genelde iki amaca yöneliktir.22 Bunlardan 

                                                 
19 Doğada katı, sıvı veya plastik hâlde bulunabilen hidrokarbon  bir kimya terimidir. Doğal Gaz ve petrol, 
birlikte Hidrokarbon adı ile de bilinmektedir. Türkiye’de Petrolün aranması 1935 tarihinde M.T.A.’nın 
kurulması ile başlamıştır. Đlk üretim kuyusu 1940 tarihinde Raman’da açılmıştır. 1954 tarihinde M.T.A. 
petrol faaliyetlerini T.P.A.O.’ya devretmiştir. T.P.A.O. ise çeşitli yabancı ülkeler ile ortak anlaşmalar 
yapmak suretiyle faaliyetlerini sürdürmektedir. Fosil yakıtlar grubundan başka bir Hidrokarbon olan 
Doğalgaz ise, petrol içinde çözülmüş bir halde de bulunabilmektedir. Bkz.: “Genel Olarak Petrol”, 
(Çevrimiçi) http://www.istanbul.edu.tr/yerkure/Petrol1.htm., 10 Mayıs 2008. 
20 Oxman, “Political, Strategic, and Historical Considerations”, s. 5. 
21 Ibid., s. 7. 
22 Devletlerin deniz alanlarının hangi amaçla olursa olsun sınırlandırılması, hem fikrî (intellectual) hem de 
pratik zorluklar içeren bir yapı arzetmektedir. Aslında, kara üzerinde olduğu gibi, deniz yatağı üzerinde ve 
sular üzerinde de sınır tesis edilmesi teknik olarak mümkün olan bir husustur. Bu bağlamda, sabit bir yapı 
arzeden bir zeminin (terrain) söz konusu olduğu ve belirgin özelliklerin saptanabilir olduğu deniz 
yatağının sınırlandırılması hallerinde sınır tesis edilmesi, kara üzerinde sınır tesis edilmesi ile benzerlik 
arzetmektedir. Fakat deniz yatağının üstünde yer alan denizlerin sınırlandırılmasının söz konusu olduğu 
hallerde; soyut (featureless) ve değişken olan, sınır hatlarının hayalî olduğu bir durumla karşılaşmaktayız. 
Nitekim deniz yatağı sınırlarını oluşturan özelliklerin (features) görülebilmesi mümkün iken, su üzerindeki 
sınırların görülmesi mümkün değildir ve bu teknik destek gerektiren bir husustur. Dolayısıyla deniz 
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ilki ulaşım ve iletişim, ikincisi ise doğal kaynakların ve zenginliklerin kullanılması ve 

işletilmesi amaçlarıdır. Deniz alanlarının ulaşım ve iletişim amaçlı olarak kullanımı, 

ulaşım ve iletişim amaçlı olarak faydalanılacak olan deniz alanı üzerinde ilgili 

devletlerin sahip olduğu egemenliğe veya kullanabileceği egemen haklara göre değişik 

görünümler arzeder.23 Dolayısıyla, bu duruma ilişkin olarak deniz alanlarının 

belirlenmesi büyük bir önem arzetmektedir. Đkinci amaç olan doğal kaynaklar ve 

zenginliklerin işletilmesine ilişkin ise,24 öncelikle doğal kaynaklar kavramından ne 

anlaşılması gerektiğini daha açık bir biçimde ele almak gerekmektedir.  

 

Denizlerin doğal kaynaklarını,25 nitelikleri açısından “canlı kaynaklar” ve 

“mineraller”26 olmak üzere ikiye ayırmak mümkündür. Denizin canlı kaynaklarının en 

önemlisi olarak “balıklar” ve “yüzen öteki canlılar” mevcuttur. Mercan, sürüngen, midye 

gibi öteki canlıların bir kısmı, sabit olarak deniz tabanında yaşamakta olan canlı 

türlerindendir. Öteki canlıların diğer bir kısmı ise, deniz yatağı üzerinde ya da toprak 

altında hareket etmekle birlikte bu yatakla sürekli fiziksel temas içinde bulunmak 

zorunda olan yengeç, istakoz, salyangoz gibi deniz sürüngenlerinden oluşmaktadır. 

Bunların yanında bir diğer “öteki canlılar” grubu olarak, çökeltiler içinde yaşayan deniz 

tarakları ve deniz kestaneleri örnek olarak gösterilebilir.27 

 

 Denizlerde var olan mineral kaynaklarından 20. yüzyılın ikinci yarısından sonra 

yararlanılmaya başlanmıştır. Mineral kaynakları, ya deniz yatağında çökeltilerin içinde 

ya da deniz yatağının altında bulunmaktadır. Mineral kaynakları deniz yatağı üzerinde 

                                                                                                                                                
üzerindeki bu sınırlar, çoğunlukla bilinen verilere dayanmalıdır. Sınırları enlem ve boylamlarla 
ili şkilendirmek veya bilinen noktalardan hesaplanan bir mesafeye dayanmak, buna örnek olarak 
gösterilebilir. (O’Connell, The International Law of the Sea, s. 635). 
23 Bu konuda Bkz.: Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap,  s. 281-284. 
24 Doğal kaynaklardan yararlanılmasına ilişkin olarak uygulanan milletlerarası hukuk kuralları, bilim ve 
teknolojinin gelişmesine bağlı olarak, hızlı bir biçimde değişmektedir. (Ibid.). 
25 II. Dünya savaşından sonra kara kaynaklı doğal kaynaklarda var olan kıtlık, devletleri kıyılarının 
açığında bulunan doğal kaynaklardan yararlanmaya zorlanmıştır. (Dundua, “Delimitation of Maritime 
Boundaries between Adjacent States”, s. 2). 
26 Burada “mineraller” kavramına petrol ve türevlerinin de dahil olduğunu belirtmek gerekmektedir. 
27 Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap , s. 285. 
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yumrular biçiminde bulunmaktadır ve bu yumrular manganez, nikel, bakır, kobalt ve 

alüminyum gibi madenler bakımından çok zengindirler. Deniz yatağının altında ise, her 

türlü maden ve özellikle petrol ürünleri bulunmaktadır. Teknolojinin gelişmesi ile 

birlikte, bugün artık deniz yüzeyinden 6000 metre derinliğe kadar delme 

yapılabilmektedir. Petrol ürünleri konusunda bir veri olarak belirtmek gerekirse; 1970 

yılında yalnızca deniz yatağından elde edilen petrol miktarı, 1946 yılındaki toplam 

dünya petrol üretimine eşit duruma gelmiştir.28  

 

Denizlerde, yukarıda bahsedilen canlı ve mineral kaynaklarından yararlanmanın 

yanında, son yıllarda dalgalardan, sudaki akıntılardan ve su yüzeyindeki rüzgârlardan da 

yararlanmak suretiyle enerji üretimi gerçekleştirilmektedir.29 

 

Sonuç olarak, ulaşım ve iletişim amaçlı olarak kullanımının yanında doğal 

kaynaklardan yararlanma amaçlı kullanılan deniz alanlarının, hangi devlete ait 

olduğunun belli olmaması durumunda bu belirsizliğin tarafların lehine olmadığı 

kesindir. Đşte sınırlandırmanın önemi de bu durumda ortaya çıkmaktadır. Nitekim bu 

belirsizliği gidermek için, eğer devletlerin görüşü de bu yönde ise, bir sınırlandırma 

yapmak suretiyle ilgili taraflara kendilerine ait olan deniz alanlarını işaret etmek 

gerekmektedir. Bu sınırlandırma, herşeyden önce, devletlerin deniz alanlarını ulaşım ve 

iletişim amacıyla kullanırken çeşitli hukukî ve siyasî sıkıntılar yaşamasının önüne 

geçecektir. Bunun yanı sıra, devletlerin, önceden anlaşmak suretiyle sınırı belirlenmiş 

olan ve dolayısıyla diğer devletlerin müdahale edemeyeceği bir alanda, ilgili doğal 

kaynaklardan yararlanması suretiyle, daha rahat bir biçimde ekonomik gelişim 

sağlamasına yardımcı olacaktır. Sonuç olarak, denizlerden yararlanma amacıyla ilintili 

olarak düşünüldüğünde, deniz alanlarının sınırlandırılmasının taraf devletler arasındaki 

                                                 
28 R.-J., Dupuy et D. Vignes, Traité . s. XIV-XV, Aktaran: Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk 
Dersleri, II. Kitap,  Gözden Geçirilmiş 8. bs., Turhan Kitabevi, Ankara, 2005, s. 285. 
29 Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap , s. 285. Ayrıca Bkz.: 10 Aralık 1982 B.M. Deniz 
Hukuku Sözleşmesi md. 56/1, a; “Şimdiye kadar belirtmiş olduğumuz bütün bu doğal kaynaklardan 
yararlanım...doğal kaynağın niteliği ve devletlerin bu kaynakları içeren alanlar üzerindeki yetkisine bağlı 
olarak değişim gösterecektir”. (Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap,  s. 286). 
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önemi, hiç de azımsanacak nitelikte değildir.  

 

Deniz alanlarının sınırlandırılmasının önemi, yukarıda anlatılanlarla da sınırlı 

değildir. Bilindi ği üzere her kıyı devletinin deniz ve okyanuslar üzerinde, sınırı 

milletlerarası sözleşmeler ve milletlerarası hukuka uygun olan millî düzenlemeler ile 

belirlenmiş olan yetkileri mevcuttur. Dolayısıyla deniz alanları meselelerinde devletler 

arasında işbirliğine gidilmesi ve sonuç olarak bu devletler arasında bir deniz alanı 

sınırlandırılmasının yapılması, dünyanın bütün milletlerinin barışı,30 güvenliği31 ve 

ekonomik refahına katkı sağlamada da çok önemli olan bir husustur.32 Bunun yanında, 

deniz alanlarında yapılmış olan sınırlandırma, komşu devletler arasındaki bağımsızlığın 

teyit edilmesi açısından da önemlidir.33 

 

4. Deniz Alanlarının Sınırlandırılmasının Ege Denizi Kıta 

Sahanlığı Sorunu Bağlamında Önemi  

 

Devletler arasındaki deniz alanı sınırları, -siyasî mülâhazalardan etkilenen- kara 

sınırlarına göre, belirli yönlerden farklılıklar arzetmektedir. Bununla birlikte, deniz 

alanları üzerindeki belirli uyuşmazlıklar da siyasî mülâhazalar tarafından 

etkilenmektedir. Yani, deniz alanı sınırlarının, bu yönüyle, kara sınırlarına benzerlik 

arzetmesi mümkündür. Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Denizi Kıta Sahanlığı 

Uyuşmazlığı da, siyasî mülâhazalardan etkilenmesi yönüyle, bu duruma bir örnek olarak 

gösterilebilecek niteliktedir.34  

 

                                                 
30  Özellikle komşu devletler arasında olan barış. 
31  Bu güvenlik bu sınır tarafından yaratılan bir güvenliktir. 
32 Dundua, “Delimitation of Maritime Boundaries between Adjacent States”, s. 2. 
33 Adler, Geographical Information in Delimitation, Demarcation and Management of International 
Land Boundaries, s. 2, Aktaran: Nuno Marques Antunes, Towards the Conceptualisation of Maritime 
Delimitation: Legal and Technical Aspects of a Political Process, s. 2. 
34 Böyle durumlarda deniz alanı sınırlarının da karada var olan siyasî bir sınır haline geldiğini söylemek 
mümkündür. (Oxman, “Political, Strategic, and Historical Considerations”, s. 4). 
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Nitekim deniz alanlarının sınırlandırılması meselelerinin ve özel olarak kıta 

sahanlığının sınırlandırılması meselelerinin bizim için taşıdığı önem, bunun Türkiye 

Cumhuriyeti ile Yunanistan arasında var olan Ege sorunlarından birisi olmasıdır. 

Tezimizin konusu, deniz alanlarının, yani özellikle kıta sahanlığının, 

sınırlandırılmasında uygulanacak olan ilkelerle ilgilidir. Dolayısıyla tezimizde, Ege 

Denizi Kıta Sahanlığı meselesini de belli ölçüde ele almanın yerinde olacağı 

kanısındayız.35 Bu sebeple, tezimizin ilgili bölümlerinde, o bölümle ilgili olduğu ölçüde 

                                                 
35  Ege sorunları arasında yer almakta olan ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu ile bir ölçüde 
bağlantılı olan, karasularının genişletilmesi sorunu da, bu bağlamda değinilmesi gereken başka bir sorun 
olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu soruna sağlıklı bir biçimde değinilmesinin önkoşulu olarak ise, 
“karasularının genişliği” meselesine genel olarak değinilmesi gerektiği düşüncesindeyiz.  

Karasularının genişliği meselesine Cenevre Konferansları esnasında herhangi bir çözüm 
getirilememiştir. Devletlerin konferans esnasındaki bu konudaki uygulamaları ise, parçalanmış bir 
görünüm arzetmektedir. Devletin karasularını 3 mil ile 12 mil arasında bir genişlikte saptaması, aksini 
öngören bir örf ve âdet hukuku kuralı olmadığına göre, tek başına hukuka aykırı bir işlem olarak kabul 
edilemez. Fakat, bu konuda kabul edilecek bir çözüm, daha dar bir karasuları kesimi saptamış olan 
devletlere karşı da, ileri sürülemez. Meğer ki bu uygulama bu devletler tarafından tanınmış veya buna 
itiraz edilmemiş olsun. Nitekim kıyı devletinin tek taraflı işlemleri, bu sorun milletlerarası bir sorun 
olduğu için, diğer devletlerin bu işlem karşısındaki tutumları ile ve yalnız o devletlere karşı hukukî sonuç 
doğurur. (Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer  ve Kişiler Bakımından 
Çevresi ve Niteliği, Gözden Geçirilmiş 4. bs.’dan Tıpkı 5. bs., Đstanbul, Beta, 1996. s. 87-94) 

Türkiye, 15 Mayıs 1964 tarih ve 476 sayılı Karasuları Kanunu’nu çıkarmak suretiyle, 
karasularının genişliği konusunda 6 mil genişliğinde bir karasuları kesimi ve bunun yanında 6 mil 
genişliğinde bir balıkçılık bölgesi kabul etmiştir. Bu Kanun’un eleştirilmeye müsait olan 2. maddesine 
göre ise, “karasuları daha geniş olan devletlere karşı Türk karasularının genişliği mütekabiliyet esasına 
göre taayyün eder”. (Resmi Gazete, 24 Mayıs 1964, Sayı 11711) 

Karasularının genişliği meselesi, Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı sırasında da yoğun bir 
biçimde tartışılmıştır. Bu konferansta karasularının genişliği konusunda 12 mil esasının ağırlıklı bir eğilim 
kazandığını görmekteyiz. Halbuki karasularının genişliği konusunda 12 mil esasının kabulünün, iki 
olumsuz sonuca meydan verebilecek bir durum meydana getirdiğini söylemek mümkündür. Nitekim 12 
mil esası, aralarında açık deniz kesimi bulunan ve bu nedenle milletlerarası ulaştırmanın açık deniz rejimi 
uyarınca yapılabildiği 100’den fazla boğaz sularının tümüyle karasuları rejimine tâbi olması sonucunu 
doğurmaktadır ve bu ilk olumsuz sonuç olarak karşımıza çıkmaktadır. 12 mil esasının kabulü, bunun 
yanında, dar ve özellikleri olan bazı denizlerde komşu kıyıdaş devletlerin aynı türdeki haklarını karşı 
karşıya getiren ve hukukî status quo’nun kıyıdaş devletlerden bazıları aleyhine değişmesine yol açabilecek 
nitelikte olan olumsuz nitelikte bir gelişmedir. Đşte Ege Denizi’nde Türkiye’nin durumu, buna en iyi 
örneği oluşturmaktadır. (Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi :Yer ve Kişiler 
Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 97- 98) 

Ege Denizi, Türkiye ve Yunanistan’ın tarafı bulunduğu dar ve iki devletin kıyıları ile çevrili olan 
bir denizdir. Bu deniz aynı zamanda coğrafî özellikler taşımaktadır. Nitekim bu denizde bir kısmı Ege 
Denizi’nin güneyinde kümelenmiş, bir kısmı da Anadolu’nun Ege Denizi kıyılarının çok yakınında 
kuzeyden güneye bir zincir oluşturacak biçimde sıralanmış olan 3000 den fazla ada, adacık ve kaya 
bulunmaktadır.  (Ibid., s. 99-100) 

12 millik karasuları genişliğinin; coğrafî konumu ne olursa olsun mutlaka uygulanması gereken 
genel bir kural olduğunu kabul etmek ve bunun uygulanması, Anadolu’nun Ege Denizi kıyısının, iki nokta 
haricinde, Yunan adalarının karasularıyla çevrilmesi sonucunu doğuracaktır.  (Ibid.; Sevin Toluner, 
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Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dı ş Politika Sorunları , Đstanbul, Beta Yayınları, 
2000, s. 24-25) Bu görüşün benzeri için Bkz.: “Fuat Aksu, Türk-Yunan Đlişkileri: Đlişkilerin Yönelimini 
Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Đnceleme, Stratejik Araştırma ve Etüdler Millî Komitesi Araştırma 
Projeleri Dizisi 2/2001, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2001, s. 66” 

Coğrafî konum ne olursa olsun, her devletin karasularının genişliğini 12 mil olarak saptama 
hakkını haiz olduğu görüşünün istisnasız bir biçimde kabul edilmesi, Ege Denizi gibi dar ve özellikler 
taşıyan bir denizde, hem karasuları bakımından, hem kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge 
bakımından Türkiye’nin haklarını yitirmesine yol açmaktadır. Bunun yanında, Türkiye’nin mevcut ve 
geçerli hukuk uyarınca kullanmakta olduğu açık denizler serbestisi ve ulaştırma haklarının bir başka 
hukukî rejime tâbi olmasına yol açmaktadır. (Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: 
Yer ve Kişiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 99-100) 

Bu bakımdan, Ege Sorunu’nun yalnızca bir kıta sahanlığı sorunu olmadığı görüşünü öne 
sürmek mümkündür. Buradaki sorun, herşeyden önce, karasularının genişliği; açık denize açılma hakkı; 
serbest ulaştırma hakkının saklı tutulması, yani, Karadeniz kıyıları ile Akdeniz kıyıları arasındaki 
bağlantının ve bu bağlamda ülke bütünlüğünün korunması sorunudur. Bu sorunun, bir başka açıdan 
bakıldığında, Türkiye ile Yunanistan arasında Lozan Andlaşması’yla kurulan siyasî-askerî dengenin 
korunması sorunu olduğunu söylemek te mümkündür. (Ibid.) 

Türkiye’nin Karakas Toplantısı’ndaki görüşüne göre, 12 mil genişlik azamî bir genişliktir ve 
devletlerin karasularını en çok 12 mil olarak saptama hakkına sahip olması, coğrafî konum ne olursa olsun 
her devletin karasularının genişliğini 12 mil genişlikte saptama hakkına sahip olduğu anlamına 
gelmemektedir; karasularının genişliğinin bir başka devletin karasularını açık denizden ayıracak bir 
biçimde saptanması imkânı yoktur; “yine, coğrafî özellikleri olan yarı kapalı denizlerde, karasularının 
genişliği, bölge devletleri arasında nısfet ilkeleri uyarınca anlaşmayla saptanmalıdır”. (Konferans 
Kayıtları, Aktaran: Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dı ş Politika 
Sorunları, Đstanbul, Beta Yayınları, s. 23-25; Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: 
Yer ve Kişiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 100) Bu konuda Türkiye’nin iddia ve 
dayanabilecekleri hususları belirten bir kaynak olarak bakınız “Jon M. Van Dyke, ‘‘The Aegean Sea 
Dispute: Options and Avenues,” Aegean Issues: Problems- Legal and Political Matrix-Conference 
Papers, Ed., Seyfi Taşhan, Foreign Policy Đnstitute, September 1995, s. 59-69” 

Yukarıda bahsedildiği üzere, Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı’nda karasularının genişliğinin 12 
mil olarak saptanması konusunda güçlü bir eğilim ortaya çıkmıştır ve bu eğilime uygun olarak 1982 
B.M.D.H.S.’nin 3. maddesi kabul edilmiştir. Buna göre: “Her devlet, karasularının genişliğini, bu 
sözleşme uyarınca belirlenmiş esas hatlardan ölçülmek üzere, 12 deniz milini aşmayacak bir sınıra kadar 
saptama hakkına sahiptir”. 

Türkiye’nin yukarıda bahsetmiş olduğumuz görüşünü, 1982 B.M.D.H.S. 3. maddesi hükmüne 
rağmen korumak mümkündür. Nitekim, Türkiye’nin tarafı olmadığı 1982 B.M.D.H.S. hükmünün 
Türkiye’ye karşı ileri sürülmesi olanağı yoktur. Ayrıca, bu kural örf ve âdet hukuku kuralı niteliğini de 
kazanmamıştır. Bu kuralın örf ve âdet hukuku kuralı niteliğini kazanmış olduğu ileri sürülse bile, bu 
hükmün kendisine karşı uygulanmasına başından beri tutarlı bir biçimde itiraz eden devletlere karşı ileri 
sürülemeyeceği bir gerçektir. Ülkemiz de bu bağlamda, başından beri açık ve tutarlı bir biçimde itiraz 
eden bir devlet durumundadır. Sonuç olarak, 12 mil esasının Türkiye’yi bağlaması ve ona karşı ileri 
sürülmesi, hiçbir şekilde mümkün değildir. (Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: 
Yer ve Kişiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 100-101, 105; Ayrıca, Yücel Acer, The Aegean 
Maritime Disputes and International Law, Ashgate, 2003, s.145-148) 

Son olarak, 20 Mayıs 1982 tarih ve 2674 sayılı Karasuları Kanunu çıkarılmıştır. (R.G. 29 Mayıs 
1982, s. 17708.) Bu kanunun 1. maddesinde, Türk karasularının genişliğinin 6 deniz mili olduğu 
açıklanmış olup, ayrıca “belirli denizler için, o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları göz önünde 
bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıyla, 6 deniz milinin üstünde karasuları genişliği 
tespit etmek” yetkisi Bakanlar Kurulu’na tanınmıştır. Böylelikle Türkiye’nin karasularının genişliği 
konusundaki tutumu kuşkuya yer bırakmayacak biçimde açıklanmıştır. 
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bu uyuşmazlığa değinilmiştir. Bunun yanında, tezimizin son kısımlarında, bu 

uyuşmazlık ayrı bir başlık altında genel olarak ele alınmıştır.  

 

B. Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukukunun Kaynakları   

 

Bilindiği üzere, milletlerarası hukukun şeklî kaynakları, asıl ve yardımcı olmak 

üzere iki kategori altında sınıflandırılabilecektir. Bu iki kategori kaynak, Milletlerarası 

Adalet Divanı Statüsü’nün (M.A.D.S.) 38. maddesinde sayılmıştır. Bu maddede sayılmış 

olan asıl kaynaklar andlaşmalar, örf ve âdet hukukudur. Yardımcı kaynaklar ise hukukun 

genel ilkeleri, içtihat ve doktrinden oluşmaktadır.36 M.A.D.S.’nin 38. maddesinde 

sayılmış olan bu kaynaklar, deniz hukuku için de milletlerarası kaynaklar arasında kabul 

edilebilir.37 

 

Milletlerarası deniz hukunun temel kaynağı, örf ve âdet hukukudur. Önceleri 

yazılı olmayan kurallardan oluşan deniz hukukunu yazılı bir hale getirmek amacıyla 

Milletler Cemiyeti (M.C.) çerçevesinde 27 Eylül 1927 ile Nisan 1930 tarihleri arasında 

yapılmış olan ilk kodifikasyon girişimi başarısızlıkla sonuçlanmıştır.38 

 

                                                 
36 Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü Türkçe metni için Bkz.: Gündüz, Milletlerarası Hukuk-Temel 
Belgeler Örnek Kararlar , s. 137. 
Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesi şu şekildedir:  
“1. Ödevi, kendisine havale edilen uyuşmazlıkları devletlerarası hukuka uygun olarak çözmek olan Divan: 
 a. Uyuşmazlık halindeki devletlerce tahsisen kabul edilmiş kaideler koyan, gerek genel, gerek özel 
milletlerarası anlaşmaları;  
 b. Hukuk kaidesi olarak kabul edilmiş olan umumi bir tatbikatın beyyinesi olarak milletlerarası teamülü;  
 c. Medenî milletlerce kabul edilen genel hukuk prensiplerini;  
 d. 59.  madde hükmü mahfuz kalmak şartıyla, hukuk kaidelerinin tayininde yardımcı vasıta olarak 
muhtelif milletlerin adli kararları ile en yetkili müelliflerin doktrinlerini tatbik eder. 
2. Đş bu hükümler taraflar mutabık iseler Divan'ın hak ve nısfetle karar vermek yetkisine halel getirmez”.  
37  Aydoğan Özman, Deniz Hukuku I , Ankara, Turhan Kitabevi, 2006, s. 57. 
38 Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer  ve Kişiler Bakımından Çevresi ve 
Niteliği), s. 57. 
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 Kodifikasyon çabaları konusundaki ikinci girişimi B.M.’nin39 yapmış olduğunu 

söylemek mümkündür. Bu bağlamda, Milletlerarası Hukuk Komisyonu’nun 40 1950-

1956 yılları arasındaki çalışmaları sonucunda bir sözleşme taslağı hazırlanmış ve B.M. 

Genel Kurulu’na sunulmuştur. B.M. Genel Kurulu, Komisyon’un raporunu 21 Şubat 

1957 tarih ve 1105 (XI) sayılı kararı ile kabul ederek, bu konuda bir milletlerarası 

konferans toplanmasına karar vermiştir. Đkinci Deniz Hukuku Konferansı olarak anılan 

bu konferans, 24 Şubat 1958 - 27 Nisan 1958 tarihleri arasında Cenevre’de 

toplanmıştır.41 Cenevre’de toplanan Deniz Hukuku Konferansı’nda, bu taslak üzerinde 

çalışıldıktan sonra deniz hukuku ile ilgili dört sözleşme metni kabul edilmiştir: 1958 

Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi;42 1958 Açık Denizler Sözleşmesi;43 1958 Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesi;44 1958 Açık Denizlerde Balıkçılık ve Canlı Kaynakların 

                                                 
39 B.M., milletlerarası barış ve güvenliği sağlamak, milletlerarası alanda dostça ilişkiler geliştirmek, 
milletlerarası işbirliğini sağlamak, milletlerarası sorunların çözümlendiği bir merkez olmak amacıyla 
kurulmuş olan bir milletlerarası örgüttür. (B.M. Şartı md.1).  
40  B.M’nin ana organları, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi, Ekonomik ve Sosyal Konsey, Vesayet 
Konseyi, Milletlerarası Adalet Divanı ve Genel Sekreterlik’ten oluşmaktadır. B.M. Şartı’nın 7. maddesinin 
2. fıkrası gerekli görülecek yardımcı organların andlaşmaya uygun olarak kurulabileceğini öngörmektedir. 
Ayrıca B.M. Şartının 22, 29, 68. maddeleri Genel Kurul’a, Güvenlik Konseyi’ne, Ekonomik ve Sosyal 
Konsey’e bu tür organlar kurma yetkisini tanımaktadır. Đşte Milletlerarası Hukuk Komisyonu, Genel 
Kurul’a bağlı olarak ve onun bu konudaki çalışmalarının hazırlıklarını yapmak üzere oluşturulmuş bir alt-
organdır. 
41  Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II. Kitap  , s. 291. 
42 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi Đngilizce ve Fransızca metin, 516 United Nations Treaty Series 
(U.N.T.S.) s. 205; Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeye taraf değildir. Sözleşme 10 Eylül 1964 tarihînde 
yürürlüğe girmiştir ve hali hazırda yürürlüktedir. Bu andlaşmanın Türkçe metni için Bkz.: Gündüz, 
Milletlerarası Hukuk-Temel Belgeler Örnek Kararlar , s. 331-338. 
43 Açık Deniz Sözleşmesi, Đngilizce ve Fransızca metin, 450 U.N.T.S. s. 11; Türkiye Cumhuriyeti bu 
sözleşmeye taraf değildir. Sözleşme 30 Eylül 1962 tarihînde yürürlüğe girmiştir ve hali hazırda 
yürürlüktedir. Bu andlaşmanın Türkçe metni için Bkz.: Gündüz, Milletlerarası Hukuk-Temel Belgeler 
Örnek Kararlar , s. 342–348. 
44 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi Đngilizce ve Fransızca metin, 499 U.N.T.S. s. 31; Kanada, Kıbrıs, 
Danimarka, Fransa, Yunanistan, Đsrail, Hollanda, Rusya, Ukrayna, A.B.D’nin de içinde bulunduğu 57 
devletin taraf olduğu bu sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti taraf değildir. Sözleşme 10 Haziran 1964 
tarihînde yürürlüğe girmiştir ve hali hazırda yürürlüktedir. Bu andlaşmanın Türkçe metni için Bkz.: 
Gündüz, Milletlerarası Hukuk-Temel Belgeler Örnek Kararlar , s. 338-342. 
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Korunmasına Dair Sözleşme.45 Yapılmış olan bu sözleşmeler çoğunlukla deniz hukuku 

ile ilgili olan örf ve âdet hukuku kurallarını beyan edici nitelik taşırlar.46 

 

II. Deniz Hukuku konferansları’nda yapılmış olan bu sözleşmeler, zamanla 

ihtiyacı karşılamaz bir hale gelmiştir. Özellikle, 1958 Cenevre Sözleşmeleri’nde bulunan 

hukukî boşluklar, milletlerarası toplumun yapısında meydana gelen değişiklikler, hızla 

gelişen teknoloji ve bunun ortaya çıkardığı sorunlar, üçüncü bir deniz hukuku 

konferansının toplanmasına ve yeni bir sözleşmenin kabulüne vesile olmuştur. Nitekim 

29 Ağustos 1974 tarihînde yapılan toplantı ile başlayan III. Deniz Hukuku Konferansı, 

10 Aralık 1982 tarihînde 1982 tarihli B.M. Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin (1982 

B.M.D.H.S.) kabulüyle sonuçlanmıştır. 47 

                                                 
45 Açık Denizlerde Balıkçılık ve Canlı Kaynakların Korunmasına Dair Sözleşme Đngilizce ve Fransızca 
metin, 559 U.N.T.S. s. 285; Türkiye Cumhuriyeti bu sözleşmeye taraf değildir. Sözleşme 20 Mart 1966 
taihinde yürürlüğe girmiştir ve hali hazırda yürürlüktedir. Bu sözleşmenin Türkçe metni için Bkz.: 
Gündüz, Milletlerarası Hukuk-Temel Belgeler Örnek Kararlar ,  s. 349-354. 
46 “24 Şubat 1958 – 27 Nisan 1958 tarihleri arasında Cenevre’de toplanan B.M. Deniz Hukuku 
Konferansı sonunda; dört sözleşme, bir protokol (Uyuşmazlıkların Mecburî Surette Halline Dair 
Đmzalanması Đhtiyarî Protokol) ve çeşitli  konularda dokuz karar kabul edilmiştir. Bu sözleşmelerden; 
Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi, 10 Eylül 1964; Açık Deniz Sözleşmesi, 30 Eylül 1962; Balıkçılık 
ve Açık Denizin Canlı Kaynaklarının Korunması Hakkında Sözleşme, 20 Mart 1966; Kıta Sahanlığı 
Sözleşmesi, 10 Haziran 1964 tarihlerinde yürürlüğe girmiştir”.  (Aydoğan ÖZMAN, “Deniz Hukukunda 
Yeni Gelişmeler,” Ege’de Deniz Sorunları Semineri, Ankara, A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları 
No: 552, 1986, s. 12). 
47  1982 B.M.D.H.S.’nin pdf formatındaki Đngilizce metni için Bkz.: (çevrimiçi) 
http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/texts/unclos/unclos_e.pdf, 18 Eylül 2008.  

16 Kasım 1994 tarihînde yürürlüğe girmiş olan bu sözleşmeye Türkiye Cumhuriyeti taraf 
değildir. Sözleşmeyi, Bulgaristan, Almanya, Fransa, Yunanistan, Irak, Hollanda, Malta, Romanya, Rusya, 
Tunus gibi devletler onaylamıştır. Bu sözleşmenin Türkçe metni için Bkz.: Gündüz, Milletlerarası 
Hukuk-Temel Belgeler Örnek Kararlar ,  s. 357-459. 

Burada, 1982 B.M.D.H.S.’nin bazı önemli hükümlerine, yüzeysel de olsa değinmek yerinde 
olacaktır. Nitekim bu sözleşme deniz hukuku ile ilgili bütün konuları düzenleyen ve bugüne dek yapılmış 
olan en kapsamlı sözleşmedir. Bu sözleşme ile birlikte devletin karasularını azamî 12 mile kadar 
çıkarabileceği hükme bağlanmış (1982 B.M.D.H.S. md 3) olup, ayrıca karasularının genişliğinin artmasına 
paralel olarak Bitişik Bölgenin genişliği 24 mile çıkarılmıştır. (Ibid., md 33)  

Münhasır ekonomik bölge kavramı, ilk defa bu sözleşme ile deniz hukukuna girmiştir. Buna 
göre, karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 mile kadar uzanan bir 
alan içinde kıyı devleti, deniz yatağı ve toprak altının ve bunun üstündeki suların canlı ve canlı olmayan 
kaynaklarını araştırma ve işletme hakkına sahiptir. (Ibid., md 55-76) 

1982 B.M.D.H.S. ile kıta sahanlığının tarifi değişmiş, kıyı devletine ayrıca deniz alanlarının 
müsait olduğu yerlerde kıta kenarının dış sınırına kadar uzanan sualtı alanlarının deniz yatağı ve toprak 
altını araştırma ve canlı olmayan kaynaklarını işletme hakkı verilmiştir. Kıta kenarının 200 mile kadar 
uzanmadığı yerlerde, sualtı alanlarının jeolojik yapısı ne olursa olsun, kıyı devletine, 200 millik bir alan 
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Gerek 1958 Cenevre Sözleşmeleri hükümleri gerekse 1982 B.M.D.H.S. 

hükümleri halen yürürlüktedir. Fakat, 1982 B.M.D.H.S.’nin 311. maddesine göre 

sözleşme hükümleri, taraf olan devletler arasındaki ilişkilerde 29 Nisan 1958 tarihli 

Cenevre Sözleşmeleri hükümleri karşısında üstün değer taşıyacaktır.48 

 

Özet olarak, kaynağında örf ve âdet olan deniz hukuku ve buna bağlı olarak 

deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku, 1958 tarihli Cenevre Sözleşmeleri ile olduğu 

gibi 1982 B.M.D.H.S. ile de bazı noktalarda beyan edilmiş, bazı noktalarda ise 

geliştirilmi ş veya değiştirilmi ştir.49 Dolayısıyla, deniz hukuku meseleleri ele alınırken ve 

buna bağlı olarak deniz alanlarının sınırlandırılması meseleleri çözümlenirken, bir 

kaynak olarak örf ve âdet hukuku yanında bu iki sözleşme de nazara alınacaktır.50  

 

Bütün bunlara ek olarak, söz konusu örf ve âdet hukukunun Divan kararlarında 

                                                                                                                                                
kıta sahanlığı olarak verilmiştir. Böylece de kıta sahanlığı üzerinde hak tesis etmeyi doğal uzantı esasına 
dayandıran ilke bu alan içinde reddedilmiştir. Kıta kenarının 200 mili geçtiği hallerde ise, kıta sahanlığı 
esas hatlardan itibaren her halde 350 deniz milini aşmayacaktır. Şu halde, yeni düzenlemeye göre 200 
millik alan içinde kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölge kesişmektedir. Münhasır ekonomik bölge, 
kıta sahanlığını kısmen emmiştir. Doğal uzantının önemi, ancak 200 milden sonra söz konusu olmaktadır. 
(Ibid., md 76-85) 

1982 B.M.D.H.S. çekinceler ve istisnalar başlığını taşıyan 309. maddesine göre “Bu sözleşmenin 
diğer maddeleri tarafından açıkça izin verilmedikçe bu sözleşmeye hiçbir çekince veya istisna ileri 
sürülemez. 
48   Diğer milletlerarası sözleşmeler ile ilişki başlığını taşıyan 1982 B.M.D.H.S.’nin 311. maddesi şu 
şekildedir: 
             “1.Taraf devletler arasında bu sözleşme, 29 Nisan 1958 Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmelerine 
üstün olacaktır.  

2.Bu Sözleşme, taraf devletlerin bu Sözleşme ile uyumlu diğer anlaşmalardan doğan haklarını ve 
yükümlülüklerini değiştirmeyecek ve diğer taraf devletlerin bu Sözleşmeden doğan haklarını 
kullanmalarını veya yükümlülüklerini yerine getirmelerini etkilemeyecektir…”.  

Konferans’ta 1982 B.M.D.H.S.’nin 1958 Cenevre Sözleşmeleri’ni “Erga Omnes” olarak ortadan 
kaldırması gerektiğine dair görüşler öne sürülmüştür. Ayrıca bu sözleşme, taraf devletlerin başka 
andlaşmalardan doğan ve bu sözleşme ile uyuşmayan ve taraf devletlerin hak ve yükümlülüklerini 
etkileyen hükümlerinin değişmesini sağlayacaktır. (Vukas Budislav, Law of the Sea: Selected Writings, 
Leiden, NLD: Brill Academic Publishers, 2004, s. 15-16).   
49 Deniz Hukukunun gelişimi konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz.: Nelson, ‘‘The Emerging New Law of the 
Sea’’, s. 42-65. 
50 1982 B.M.D.H.S.’nin diğer bir özelliği de, 1958 Cenevre Sözleşmeleri veya var olan uygulamalarla 
hiçbir ilgisi olmayan birtakım yeni kavram ve hükümler kabul etmek suretiyle, ileriye yönelik bazı örf ve 
âdet hukuku kurallarının uygulanmasının temellerini atmış olmasıdır. (Özman, Deniz Hukuku I , s. 97). 
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da beyan edilmiş olduğunu unutmamak gerekir. Bilindiği üzere Divan kararları, 

herhangi bir konuda var olan örf ve âdet hukuku kurallarını beyan edebilirler. Bundan 

ayrı olarak Divan kararları, milletlerarası hukukun olduğu gibi deniz hukukunun da bir 

yardımcı kaynağı niteliğindedir. U.A.D.S’nin 59. maddesine göre “Divan’ın kararı 

ancak davaya dahil bulunan taraflar için ve karar verilen iş hakkında mecburîdir”; 

ancak yine de Divan’ın daha önce vermiş olduğu kararlarda yer alan ilkeler, daha 

sonraki benzer uyuşmazlıkların çözümüne ışık tutucu nitelik taşımaktadır. Ayrıca, 

milletlerarası yargı organlarının vermiş oldukları kararların milletlerarası kuralların 

yerleşmesine olduğu kadar örf ve âdet hukuku kuralı şeklinde yeni kuralların oluşmasına 

katkılarını da gözden uzak tutmamak gerekir.51  

 

Sonuç olarak, deniz alanlarının sınırlandırılması hukukunda da başlıca beş çeşit 

kaynak söz konusudur. Bunlardan ilki örf ve âdet hukuku, ikincisi 1958 Cenevre 

Sözleşmeleri, üçüncüsü 1982 B.M.D.H.S.’dir. Bunlara ek olarak Divan kararları ve 

doktrini de bir yardımcı kaynak olarak göstermek mümkündür. 

 

Divan kararlarının bir kaynak olması bağlamında önemle değinilmesi gereken bir 

husus daha vardır. Buna göre, deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku bakımından, 

sadece Divan kararları değil, diğer bir yargı organı olan Milletlerarası Deniz 

Mahkemesi’nin kararları ve bunun yanında hakem mahkemelerinin kararları da bir 

kaynak olarak başvurulabilecek olanlar arasındadır. Fakat, tezimizin konusunun sadece 

bu alanla sınırlı olması sebebiyle, sınırlandırma “ilkeleri” meselesi yalnızca Divan’ın 

kararları bağlamında incelenecektir. Dolayısıyla diğer milletlerarası içtihat yaratabilecek 

nitelikte olan yüksek yargı organlarının kararları, çok hayatî önem arzetmedikleri sürece 

dikkate alınmayacaktır.  

 

Burada Divan bakımından belirtilmesi gereken son bir husus ta; bunun bir genel 

                                                 
51 Bu konuda Bkz.: Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, I. Kitap,  Gözden Geçirilmiş 10. bs., 
Ankara, Turhan Kitabevi, 2004, s. 255-256. 
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yetkili mahkeme niteliğine haiz olduğudur. Nitekim milletlerarası hukukta 

uyuşmazlıkların çözümü için yargısal çözüm yolunu seçen devletler, uyuşmazlığın 

konusu ile ilgili özel bir yargı organı mevcut değilse52 veya uyuşmazlığın yargı organı 

tarafından çözülmesini öngören bir sözleşme mevcut değilse,53 Divan’a başvurarak,54 

aralarındaki uyuşmazlığın milletlerarası hukuk kurallarına göre çözümlenmesini talep 

ederler.55 Bu talebi yapmış olan devletler, B.M. Şartı’nın 94/1. maddesi uyarınca, 

Divan’ın söz konusu uyuşmazlıkla ilgili kararına uymakla yükümlüdürler.  

 

Divan, önüne gelen uyuşmazlık hakkındaki bağlayıcı kararını verirken, yukarıda 

belirtildiği üzere, örf ve âdet hukuku yanında 1958 Cenevre Sözleşmeleri ve 1982 

B.M.D.H.S.’yi de göz önüne alacaktır. Şüphesiz, Divan’ın önüne gelen mesele, deniz 

alanlarının sınırlandırılması hukuku ile ilgili olduğu için, kararını verirken bu 

sözleşmelerin yalnızca deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku ile ilgili olan 

hükümlerini göz önüne alacaktır. 1958 Cenevre Sözleşmeleri ve 1982 B.M.D.H.S.’deki 

deniz alanlarının sınırlandırılması ile ilgili hükümler ise, sınırlandırılacak olan “deniz 

alanlarına” göre, ilgili sözleşmelerin çeşitli maddelerinde yer almaktadır. Dolayısıyla, 

sözleşmelerin ilgili hükümlerini ilgili deniz alanları bağlamında ayrı ayrı belirtmek 

gerekmektedir. Bu bağlamda, öncelikle söz konusu deniz alanlarının genel olarak 

belirtilmesi ve bunun akabinde bu alanlarla ilgili olan hükümlere değinilmesi daha 
                                                 
52  Örnek olarak, AĐHS’e aykırı davranışlardan doğan davranışlarda AĐHM yetkilidir. 
53 B.M. Teşkilatının üyesi olan devletler, uyuşmazlıklarının çözümü için halen yürürlükte olan veya 
sonradan yapacakları andlaşmalara göre, Divan’dan başka yargı organlarına da başvurabilmek hakkına 
sahiptirler. (B.M. Şartı md. 95). 
54 Bir deniz alanı sınırının belirlenmesi uyuşmazlığı, yukarıda belirtmiş olduğumuz yargı dışı çözüm 
yolları ile çözüme bağlanabilir. Şayet mesele hakkında üçüncü tarafça milletlerarası hukuka dayanan 
hukuken bağlayıcı olan kararların verilmesi talep ediliyor ise şu yollar söz konusu olabilir: i) Geleneksel 
bir yol olarak tahkim, ii) Adalet Divanı, iii) 1982 B.M.D.H.S.’nin XV. Bölümü bağlamında öngörülen 
uyuşmazlık çözüm hükümleri çerçevesinde ĐTLOS ve Sözleşme Ek VII uyarınca Tahkim. (Robin R. 
Churchill, ‘‘The Role of the International Court of Justice in Maritime Boundary Delimitation’’, Ed., 
Elfernik, Alex G. Oude, Oceans Management in the 21st Century: Institutional Frameworks and 
Responses, Leiden, NLD: Brill Academic Publishers, 2004. s. 129-130) Bunun yanında, deniz hukukunun 
ve bununla ilgili olarak Divan’da bugüne kadar görülmüş olan davaların toplu olarak belirtildiği bir eser 
için Bkz.: Barbara Kwiatkowska, ‘‘The International Court of Justice and the Law of the Sea: Some 
Reflections’’, The International Journal of Marine and Coastal Law (I.J.M.C.L.) , C.XI, S. 4, Kluwer 
Law International, 1996, s. 491-532. 
55  Yüksel Đnan, Uluslararası Adalet Divanı’nın Yargı Yetkisi, Ankara, Ankara Đktisadi ve Ticari Đlimler 
Akademisi Yayın No: 171, 1982, s. 5-6. 
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uygun olacaktır. 

 

Hatırlanacağı üzere milletlerarası hukukta deniz, devletin egemenliğine tâbi 

deniz kesimi ve açık denizler kesimi olmak üzere ikiye ayrılmıştır. Genel bir kural 

olarak; devletin egemenliğine tâbi deniz kesiminin tamamı devletin ülkesinin bir kısmı 

olarak tabir edilse de, bu alanlar kendi içinde iki ayrı hukuki rejime tâbi tutulmuştur. 

Bunlar, içsular (internal waters)56 ve karasuları (territorial water)57 rejimleridir. Açık 

denizler kesimi ise, kural olarak açık denizler (high seas)58 rejimine tâbi tutulmuştur. 

Fakat, açık denizler rejimin kıyıya yakın olan kesiminde kıyı devleti yararına bazı 

rejimler öngörülmüştür. Bunlar bitişik bölge (contiguous zone)59, kıta sahanlığı 

(continental shelf)60 ve münhasır ekonomik bölge’dir. (exclusive economic zone)61 

                                                 
56  Đçsular konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz.: Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: 
Yer ve Kişiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 67, 109. 
57  Karasuları konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz.:  Ibid., s. 109 vd. Ayrıca Bkz.: Özman, Deniz Hukuku I, 
s. 288-297; Ferit Hakan Baykal, Deniz Hukuku Çalışmaları, Đstanbul, Alfa, Temmuz 1998, s. 3, 225; 
Doktrindeki çeşitli karasuları tanımlarını bir arada ele almış kapsamlı bir eser olarak Bkz.: Baykal, 
“Devletin Karasuları Üzerindeki Yetkisinin Hukuki Niteliği ve Yetki Alanının Azami ve Asgari Sınırları”, 
Đstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Sevin 
Toluner, Đstanbul, 1992, s. 14-16. 
58 Açık denizler konusunda Bkz.: Toluner: Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Ye r ve 
Ki şiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 288. 
59  Bitişik Bölge konusunda Bkz.: Ibid. s. 190-196. 
60 Kıta sahanlığı konusunda Bkz.: Sami Doğru, Uluslararası Hukukta Kıta Sahanlığı ve Ege Denizi 
Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı, Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, 2003, s. 4-5, 13-14; Đbrahim Kâmil, 
“Türkiye ile Yunanistan Arasındaki Kıta Sahanlığı Meselesi I,” BatıTrakya’nın Sesi, S. 27, Şubat 1991, 
s. 25-29; Aslan Gündüz, The Concept of the Continental Shelf in its Historical Evolution: With 
Special Emphasis on Entitlement, Đstanbul,  Marmara Üniversitesi Yayın No: 490, 1990, s. 5-6.; Seha L. 
MERAY, Devletler Hukukuna Giri ş, Yeniden Gözden Geçirilmiş 3. bs., Ankara, C. I., A.Ü. Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 237, 1968, s. 615-620; Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, II. Kitap, 
s. 363-369. 
61 Münhasır ekonomik bölge kavramı, 1945’ten sonra kimi Lâtin Amerika devletlerince uygulamaya 
konulan 200 millik miras denizi (patrimonial sea) tartışmalı kavramı ile 1960’lı yılların başında 
yerleşmeye başlayan balıkçılık bölgesi kavramının etkisi sonucu ortaya çıkmış olan bir kavramdır. 
(Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II.Kitap,  s. 379) Münhasır ekonomik bölge konusunda ayrıca 
Bkz.: Toluner: Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer  ve Kişiler Bakımından Çevresi ve 
Niteliği, s. 272-273; Münhasır ekonomik bölge kavramının kapsamlı bir tanımı için Bkz.: Baykal, 
“Devletler Hukukunda Münhasır Ekonomik Bölge Kavramı ve Hukuki Niteliği”, Đstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Danışman: Erdoğan Teziç, Đstanbul, 
1987, s. 28. Türkiye de, 5.12.1986 tarih ve 86/11264 sayılı kararname ile Karadeniz’de 200 millik 
münhasır ekonomik bölge ilân etmiştir. (R.G. 17 Aralık 1986, s.19314). 
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Bütün bunlara ek olarak, balıkçılık bölgesini de belirtmek mümkündür.62 Söz konusu 

deniz alanlarının genel olarak belirtilmiş olduğu bütün bu açıklamalardan sonra, 1958 

Cenevre Sözleşmeleri ve 1982 B.M.D.H.S.’de öngörülmüş olan bu bölgelerle ilgili deniz 

alanlarının sınırlandırılması hükümlerini ele almak gerekmektedir.   

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Divan’ın bugüne kadar vermiş olduğu 

kararlarında, deniz alanlarının sınırlandırılması uyuşmazlıkları bakımından ele alınmış 

olan dört bölge vardır. Bu bölgeler, karasuları, kıta sahanlığı, münhasır ekonomik bölge 

ve balıkçılık bölgesinden ibarettir. Dolayısıyla, hem 1958 Cenevre Sözleşmeleri hem de 

1982 B.M.D.H.S. bakımından, sadece bu dört bölgenin sınırlandırılmasına ilişkin 

hükümler incelenecektir.  

 

Karasularının sınırlandırılması bakımından gerek kıyıları yan yana olan 

devletler bakımından, gerekse kıyıları karşı karşıya olan devletler bakımından kabul 

edilmiş olan kurallar 1958 tarihli Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi’nin 12. 

maddesi ile düzenlenmiş63 olup, 1982 B.M.D.H.S. 15. maddesi de bu düzenlemeyi 

aynen benimsemiş olmaktadır.64 Bu düzenlemelerde esas olarak benimsenmiş olan “eşit 

                                                 
62 Bugün halen birçok devlet balıkçılık bölgelerine sahiptir. Oysa 1982 B.M.D.H.S.’de bu kavrama hiç yer 
verilmemiştir. Bununla birlikte, münhasır ekonomik bölgeye göre kıyı devletinin yetki konularının 
nispeten daha sınırlı olduğu bu rejimin kabul edilmemesi için hiçbir sebep yoktur. Böylece bu hallerde 
balıkçılıkla sınırlı olmak üzere münhasır ekonomik bölgeye ilişkin esaslar geçerli olacaktır. (Melda Sur, 
Uluslararası Hukukun Esasları, Đzmir, Dokuz Eylül Üniversitesi Yayını, 2000, s. 315). 
63 1958 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi’nin  12. maddesi şu şekildedir:  
              “1. Đki devlet kıyısının karşı karşıya veya yan yana olduğu durumlarda, iki devletten hiçbirisi 
aralarında aksini öngören bir anlaşma olmadıkça, karasularını her noktası iki devletten her birinin 
karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatlar üzerindeki en yakın noktalara eşit uzaklıkta 
olan orta hattın ötesine geçirmeye yetkili değildir. Bununla beraber, tarihî hak veya diğer özel şartlar 
sebebiyle iki devletin karasularını bu hükümle bağdaşmayan bir tarzda sınırlandırmasının gerekli olduğu 
durumlarda, bu paragraf hükümleri uygulanmaz.  

2. Kıyıları karşı karşıya veya yan yana olan iki devletin karasuları arasındaki sınırlandırma hattı, 
kıyı devletlerinin resmen kabul ettiği büyük ölçekli haritalar üzerinde işaretlenecektir”.  
64  Karasuları, kıyıları karşı karşıya veya yan yana olan devletler arasındaki sınırlandırma ile ilgili 
olarak 1982 B.M.D.H.S.’de genel olarak bir değişikli ğe uğramamıştır. Bu alanın sınırlandırılmasına ilişkin 
olarak, 3. Deniz Hukuku Konferansı’nda, Yunanistan eşit uzaklık ilkesinin üstünlüğünü savunurken, 
Türkiye hakkaniyet ilkelerinin uygulanması gerektiğini savunmuştur. (Budislav, Law of the Sea: Selected 
Writings , s. 84) 
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uzaklık-özel koşullar” 65 birleşik kuralı, kıta Sahanlığının sınırlandırılması meselelerinde 

de uygulanacak olan ilkelerden bir tanesidir.66 

 

Münhasır ekonomik bölge’nin kıyıları karşı karşıya ve yan yana olan devletler 

arasında sınırlandırılması sorunu, 1982 B.M.D.H.S.’nin 74. maddesinde,67 kıta 

sahanlığının sınırlandırılması ile ilgili 83. maddesinde öngörüldüğü biçimde 

düzenlenmiştir.68 Dolayısıyla burada da, kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin 

                                                                                                                                                
Karasularının sınırlandırılmasında kullanılmakta olan bir kural olarak, bir orta hat (median line) 

çizmek suretiyle eşit uzaklık “ilkesinin” uygulanmasının diğerlerinden daha sık olduğunu savunan bir 
görüş olarak Bkz.: Churchill, Lowe, The Law of the Sea, s. 182. 

Karasularının kıyıları karşı karşıya veya bitişik olan devletler arasında sınırlandırılması meselesi 
hakkında ayrıntılı bilgi için Bkz.: Baykal, Deniz Hukuku Çalışmaları, s. 29-36.  
65 Acer, The Aegean Maritime Disputes and International Law, s. 75-76. 
66 Bu alanın sınırlandırılmasında uygulanan ilkeler ve istisnalar listesinin, kıta sahanlığı ve diğer 
bölgelerde uygulanan ilkeler ve istisnalar ile olan ayniyetini ifade eden eser için Bkz.: Churchill, Lowe: 
The Law of the Sea, s. 182-183; Toluner: Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Ye r ve 
Ki şiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 80, dipnot 46. 
67 Münhasır ekonomik bölge kavramı ilk defa 1982 B.M.D.H.S. ile düzenlenmiştir. 
68  1982 B.M.D.H.S.’nin kıyıları karşı karşıya ve yan yana olan devletler arasında münhasır 
ekonomik bölgenin sınırlandırılması başlığını taşıyan 74. maddesi şu şekildedir: 
            “ 1. Kıyıları karşı karşıya ve yan yana olan devletler arasında münhasır ekonomik bölgenin 
sınırlandırılması, hakça bir çözüm bulmak üzere, Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü’nün 38 inci 
maddesinde zikredilen milletlerarası hukuka göre anlaşma ile gerçekleştirilecektir. 
 2. Makul bir zaman peryodu içinde hiçbir anlaşmaya varılmazsa, ilgili devletler Kısım XV’de 
öngörülen prosedüre başvuracaklardır. 
 3. Birinci paragrafta öngörülen anlaşmaya varılıncaya kadar ilgili devletler pratik bir nitelik 
taşıyan geçici düzenlemeler yapmak ve bu geçici dönem boyunca nihaî anlaşmaya varılmasını tehlikeye 
koymamak veya onu engellememek için bir anlayış ve işbirliği ruhu içinde her çabayı sarfedeceklerdir. Bu 
düzenlemeler, nihaî sınırlandırmaya halel getirmeyecektir. 
 4. Đlgili devletler arasında yürürlükte olan bir anlaşma varsa, münhasır ekonomik bölgenin 
sınırlandırılması ile ilgili sorunlar, o anlaşmanın hükümlerine göre karara bağlanacaktır”. 
  1982 B.M.D.H.S.’nin kıyıları karşı karşıya ve yan yana olan devletler arasında kıta sahanlığının 
sınırlandırılması başlığını taşıyan 83. maddesi ise şu şekildedir: 
             “1. Kıyıları karşı karşıya ve yan yana olan devletler arasında münhasır ekonomik bölgenin 
sınırlandırılması, hakça bir çözüm bulmak üzere, Milletlerarası Adalet Divanı Statüsü’nün 38. maddesinde 
zikredilen milletlerarası hukuka göre anlaşma ile gerçekleştirilecektir. 

2. Makul bir zaman periyodu içinde hiçbir anlaşmaya varılmazsa, ilgili devletler Kısım XV’de 
öngörülen prosedüre başvuracaklardır. 

3. Birinci paragrafta öngörülen anlaşmaya varılıncaya kadar ilgili devletler pratik bir nitelik 
taşıyan geçici düzenlemeler yapmak ve bu geçici dönem boyunca nihaî anlaşmaya varılmasını tehlikeye 
koymamak veya onu engellememek için bir anlayış ve işbirliği ruhu içinde her çabayı sarfedeceklerdir. Bu 
düzenlemeler, nihaî sınırlandırmaya halel getirmeyecektir. 

4. Đlgili devletler arasında yürürlükte olan bir anlaşma varsa, kıta sahanlığının sınırlandırılması ile 
ilgili sorunlar, o anlaşmanın hükümlerine göre karara bağlanacaktır”. Bu konuda ayrıca Bkz.: Baykal, 
“Devletler Hukukunda Münhasır ekonomik bölge Kavramı ve Hukuki Niteliği,” s. 51. 
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olarak uygulanacak olan ilkeler uygulama alanı bulacaktır. 

 

Balıkçılık bölgesi’nin sınırlandırılması konusunda hangi kural ve ilkelerin 

uygulanacağını tespit etmek için, görüşümüze göre, Divan’ın Jan Mayen Davası’nda 

vermiş olduğu kararını incelemek tek başına yeterli olacaktır. Divan’a göre: “eşit 

uzaklık-özel koşullar kuralı, hakkaniyet ilkeleri-ilgili koşullar kuralı ile, kıyıların karşı 

karşıya olduğu yerlerde, ister kıta sahanlığı, ister balıkçılık bölgesi, isterse de tek bir 

sınır ile birden çok deniz alanının sınırlandırılması söz konusu olsun, aynı sonucu 

doğurur”69. Divan’ın bu ifadesinden, balıkçılık bölgesine de eşit uzaklık-özel koşullar 

kuralı ve hakkaniyet ilkeleri-ilgili koşullar kuralının uygulanabileceğini çıkarmak 

mümkündür.70 Balıkçılık bölgesinin sınırlandırılmasında uygulanan ilkelerin tümünün, 

aslında diğer deniz alanlarının ve bu bağlamda kıta sahanlığının sınırlandırılmasında da 

uygulanan ilkelerle aynı olup olmadığı konusundaki kuşkuları tamamen gideren bir 

yargı kararı olarak Katar-Bahreyn Davası örnek gösterilebilir. Nitekim Divan’a göre, 

“taraflara ait olan karasuları sınırlandırıldığı zaman, bu sınırlandırma tarafların kıta 

sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve balıkçılık bölgesinin sınırlandırılmasına 

uygulanacak olan örf ve âdet hukukunun ilke ve kurallarını belirler”71. 

  

Görüldüğü üzere, deniz alanlarının sınırlandırılması ile ilgili olan kaynaklar 

bağlamında incelemiş olduğumuz 1958 Cenevre Sözleşmeleri ve 1982 B.M.D.H.S., 

farklı deniz alanlarının sınırlandırılmasını farklı maddelerde düzenlemiş olsalar da, bu 

maddelerde öngörülen sınırlandırmaya ilişkin dikkate alınacak olan ilkeler herhangi bir 

farklılık göstermemektedir. Yani, aynı ilkeleri kullanmak suretiyle bütün deniz 

                                                 
69 Maritime Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, Maritime 
Delimitation in the Area between Greenland and Jan Mayen, Judgment, I.C.J. Reports 1993, Par. 56. 
70 Divan, aslında daha önce kullanmış olduğu bir tabiri ile, balıkçılık bölgesine uygulanacak olan kural 
konusundaki düşüncesini daha fazla ortaya çıkarmıştır: “...Örf ve âdet hukuku uygulanacak olsa idi, bu 
uygulama Maine Körfezi ve Libya-Malta Davaları’ndaki emsal uygulama ile uyumlu olacaktı”. (Ibid., 
Parag. 51) “Divan bu iki davaya vurgu yapmak suretiyle, balıkçılık bölgesine de -örf ve âdet hukuku- aynı 
kuralların uygulanacağını ifade etmiştir. Sonuç olarak Divan her iki bölge içinde aynı yöntemi kabul 
etmiştir”.  (Ibid., Parag. 52-53). 
71 Maritime Delimitation and Territorial Questions between Qatar and Bahrain, Merits, Judgment, I. C. J. 
Reports 2001, Par 174 – 223. 
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alanlarının sınırlandırmalarını yapmak mümkündür. Nitekim Divan’ın deniz alanlarının 

sınırlandırılmasında uyguladığı ilkeler meselesinde, bütün kapılar kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasında uygulanan ilkelere doğru açılmaktadır. Kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasında uygulanan ilkeler, diğer bütün deniz alanlarının 

sınırlandırılmasında uygulanan ilkeleri kapsamına almaktadır. Dolayısıyla, kıta 

sahanlığı bölgesinin sınırlandırılması meselesi72 deniz alanlarının sınırlandırılması 

meselesinin belkemiği niteliğindedir.73 Başka deyişle, kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasında uygulanan ilkelerin açıklanması ile, deniz alanlarının 

sınırlandırılması meselesi bir yüksek lisans tezi kapsamında açıklığa kavuşturulmuş 

olacaktır.74 Tezimizde, şüphesiz ilgili davalar kapsamında bütün deniz alanları için 

bunların sınırlandırılması meseleleri ele alınmıştır. Fakat, asıl olarak kıta sahanlığının 

sınırlandırılması meselesi ele alınmak suretiyle, bütün deniz alanlarının sınırlandırılması 

meseleleri, deniz alanlarının sınırlandırılmasında uygulanan ilkeler kapsamında açıklığa 

kavuşturulmuştur. 

 

 

 

 

 

                                                 
72 Kıta sahanlığı sınırlandırılması meselesi devletleri ve milletlerarası hukuk uzmanlarını en fazla 
uğraştıran meselelerden biri olmuştur. Bugün bile, bu alandaki kuralların neler olduğu konusunda 
tartışmalar devam etmektedir. Ancak 1950’li yıllara göre bu alanda bir hayli ilerleme de kaydedilmiş 
bulunmaktadır. (Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri, II.Kitap , s. 369). 
73 Bu konudaki görüşümüzü destekleyen bir kaynak olarak Bkz.: Churchill, Lowe, The Law of the Sea, s. 
192-193. 
74 Kıta sahanlığının sınırlandırılması meselesinin bizim için en önemli olan yanlarından biri de, yukarıda 
belirtildiği üzere, bu meselenin Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege sorunlarından birini oluşturmasıdır. 
Bu konuya ilgili başlık altında değinilecektir. Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı ve bu konudaki dava 
ile ilgili ayrıntılı bilgi ve yorumlar için Bkz.: Aslan Gündüz, “Ege Denizi Kıta Sahanlığı Davası ve Bazı 
Düşünceler,” Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk B ülteni, S. 2, 1983, s. 11-23. Bunun 
yanında, Doğu Akdeniz’de son gelişmeler ve bu bölgede kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge 
sınırlandırmaları için Bkz.: Sertaç Başeren, “Doğu Akdeniz’de Son Gelişmeler ve Türkiye’nin Bölgedeki 
Kıta Sahanlığı ile Muhtemel Münhasır Ekonomik Bölgesinin Sınırları,” Silahlı Kuvvetler Dergisi, S. 
393, Ankara, Genelkurmay Basımevi, Temmuz 2007, s. 22-37. 
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II. BÖLÜM: DEN ĐZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASINDA 

HAK KAZANIM ESASLARI  

 
Deniz alanlarının sınırlandırılmasında söz konusu olan hak kazanım esaslarını 

değişik deniz alanları açısından ayrı ayrı ve bütün detayları ile ele almak mümkün 

olmakla birlikte, burada yalnızca kıta sahanlığı için söz konusu olan hak kazanım 

esasları dikkate alınacaktır. Bunun birinci sebebi, çalışmamızın konusu Divan’ın deniz 

alanlarının sınırlandırılması davalarında dikkate aldığı ilkeler olması ve bu kapsamda 

kıta sahanlığının sınırlandırılması ile ilgili olan davaların çok önemli bir oran teşkil 

etmesidir. Đkinci bir sebep olarak, doktrinde hak kazanım esası kapsamında yapılan 

tartışmaların tamamına yakını sadece kıta sahanlığında hak kazanımına ilişkin olan 

esaslardır. Üçüncü ve en önemli sebebi ise, deniz alanlarının sınırlandırılması 

davalarında hak kazanım esası olarak zaman içinde değişim gösteren tek deniz alanının 

kıta sahanlığı olmasıdır. 

 

A. Kıta Sahanlığı Üzerinde Hak Kazanım Esasları ile Đlgili 

Hükümler ile Kıta Sahanlığının Sınırlandırması ile Đlgili Hükümler 

Arasındaki Đlişki 

 

Kıta sahanlığı, asıl olarak I. Deniz Hukuku Konferansı’nda tartışılmış ve 1958 

Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne konu olmuş olan bir kavramdır. Çünkü kıta sahanlığı, 

1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne kadar olan dönemde sadece kavramsal olarak 

oluşmuş fakat genişliği ve hukuksal statüsü itibarıyla belirginleşmemiş olan bir deniz 

alanıdır. 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi ise, her iki açıdan da kıta sahanlığı kavramını 

düzenleme konusu yapmıştır. Bu kavram daha sonra 1982 B.M.D.H.S. VI. bölümde 

tekrar düzenlenmiştir. Kıta sahanlığı üzerindeki hak kazanım esasları ile kıta 

sahanlığının sınırlandırılması hükümleri birbirinden farklıdır. Dolayısıyla öncelikle 

bunlar arasında söz konusu olan ilişkiye değinilecek, ardından ise hak kazanım 

esaslarına ilişkin bilgiler verilecektir. 
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1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 1. maddesine göre: “Bu hükümlerin 

uygulanması açısından kıta sahanlığı terimi, a) Kıyıya bitişik, fakat karasuları bölgesi 

dışındaki, 200 metre derinliğe kadar veya bu sınırın ötesinde bulunup da üzerindeki 

sular derinliğinin oradaki doğal kaynakların işletilmesine olanak verdiği noktaya kadar 

uzanan, su altı alanlarının deniz yatağını ve toprak altını; b) Adaların kıyılarına bitişik 

aynı su altı alanlarının deniz yatağı ve toprak altını, ifade etmek üzere kullanılmıştır.  

 

Đlgili madde metninden de anlaşıldığı üzere, 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 

1. maddesi, kıta sahanlığının genişliği ile ilgili olarak iki ayrı ölçüt getirmiştir. Bu 

ölçütlerden ilkine göre kıta sahanlığı, deniz yüzeyi ile deniz tabanının arasındaki 

derinliğin 200 metre olduğu noktaya kadar uzanmaktadır. Bu derinlik ölçütüne göre kıta 

sahanlığı esas hattan ölçülmemektedir. Bu ölçüte göre karasularının ötesinde derinlik 

hangi noktada 200 metreye ulaşıyor ise, kıta sahanlığının oraya kadar uzandığı kabul 

edilmektedir. Đkinci ölçüte göre ise, şayet kıyı devleti derinliğin 200 metre olduğu 

noktadan sonraki alanlarındaki doğal kaynakları75 da işletebiliyorsa, kıta sahanlığı 

devletin bu doğal kaynakları işletebildiği derinliğe kadar uzanabilecektir. Böylelikle 

buradaki işletilebilirlik  ölçütü, kıta sahanlığını 200 metre derinliğin ötesine de taşıyan 

bir ölçüt niteliğindedir. Ayrıca, madde metninin son cümlesinden anlaşılacağı üzere, 

adalar da yukarıdaki şartlarla kıta sahanlığı üzerinde hak kazanımına sahiptir.  

 

Ancak, doğal kaynakların işletilmesine yönelik teknolojik gelişmeler, yukarıda 

bahsedilmiş olan bu işletilebilirlik ölçütünün sakıncalı olduğunu göstermiştir. Bunun 

sonucunda, 1982 B.M.D.H.S.’de kıta sahanlığının genişliğine ilişkin yeni bir düzenleme 

                                                 
75 “Doğal kaynaklar faktörü, canlı türler olabileceği gibi madenler ve diğer kaynaklar da olabilmektedir. 
münhasır ekonomik bölge sınırlandırması söz konusu olduğu zaman, akıntılar ve rüzgar enerjisi gibi diğer 
doğal kaynaklar da bu faktörler arasında yer almaktadır”.  
(Yücel Acer, “Doğu Akdeniz’de Deniz Alanlarının Sınırlandırılması ve Türkiye”, (Çevrimiçi) 
http://www.turkishweekly.net/turkce/makale.php?id=60, 1 Ekim 2007). 
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yapılması ihtiyacı duyulmuştur. Bu düzenlemede asıl amaç deniz yatağı ve toprak altı 

üzerindeki aşırı iddiaları önlemek olduğu için, işletilebilirlik  gibi göreceli bir derinlik 

yerine azamî bir derinlik ölçütü getirilmeye çalışılmıştır.76  

 

1982 B.M.D.H.S. 76/1. maddesine göre, “bir kıyı devletinin kıta sahanlığı, kara 

ülkesinin doğal uzantısı boyunca karasularının ötesinde kıta kenarının dış sınırına kadar 

uzanan veya kıta kenarının dış sınırının 200 mile kadar uzanmadığı yerlerde, 

karasularının ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 mile kadar uzanan sualtı 

alanlarının deniz yatağı ve toprak altını kapsar”.  

 

Bu duruma göre bir kıyı ülkesi, her halde karasularının ölçülmeye başlandığı 

esas hattan itibaren 200 mil uzaklığa kadar uzanan bir kıta sahanlığına, ilân etmeye 

gerek olmaksızın kendiliğinden sahip olmaktadır.77 Yani 200 millik mesafeye kadar olan 

alanlarda kıta sahanlığı üzerinde hak kazanımı, başka hiçbir kritere sahip olmaksızın 

mümkün olan bir husustur. Ancak, 1982 B.M.D.H.S.’nin getirdiği doğal uzantı esası 

gereğince şayet bir kıyı devletinin doğal uzantısı ya da kıta kenarı (continental margin) 

200 milin ötesine geçiyorsa, kıyı devletinin kıta sahanlığı alanı kıta kenarının bu uç 

noktasına kadar uzanacaktır. 78 Ancak, bu durumda da kıta sahanlığı talepleri sınırsız 

değildir.  

                                                 
76 Aynı doğrultudaki görüş için Bkz.: Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer  ve 
Ki şiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 197. 
77 Şüphesiz ki, kıyı devletinin içsuları ve karasuları bu alandan çıkarıldığında, karasularının ölçülmeye 
başlandığı 200 mil uzaklıktan geriye kalan alan o ülkenin kıta sahanlığını oluşturacaktır. 
78 Dünya jeolojik açıdan iki değişik yer kabuğuna sahip bulunmaktadır: i. Deniz seviyesinin üstünde kalan 
kıtalar; ii. Deniz seviyesinden itibaren yaklaşık 5000 metre derinliği olan büyük okyanus tabanları. Söz 
konusu iki büyük oluşum yer kabuğunun yüzünü ve ikisi arasındaki sınırı, kıta sahanlığının da yer aldığı 
kıta kenarını (continental margin) teşkil etmektedir. Jeolojik ve jeofiziki incelemeler kıtaları oluşturan yer 
kabuğu ile okyanusları oluşturan yer kabuğunun çok belirgin farklılıklarının olduğunu ortaya koymaktadır. 
Kıta kenarı dört bölümden meydana gelmektedir. 1. Deniz seviyesi üstündeki kıyı düzlüğü: Kıta kenarının 
deniz yüzeyi ile birleştiği yere kadar uzanan kara bölümüdür. 2. Jeolojik anlamda kıta sahanlığı 
(Continental Shelf): Jeolojik anlamda kıta sahanlığı, kıyıdan sonra hemen başlayan sualtı alanıdır. Yüzeyi 
kilometre başına ortalama 1.7 metre dalmaktadır. Kıta sahanlığı ortalama, 135 metre derinliğe kadar 
inmektedir. Ancak 600 metre derinliğe kadar inen yerler de vardır. (Cengiz Karaköse, “Ege’deki Deniz 
Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Jeolojik Açıdan’’, Ege’de Deniz Sorunları Semineri, Ankara,  
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Şöyle ki, bu durumda kıyı devleti kıta uzantısını şu yöntemlerden biriyle tespit 

edecektir: “ya her bir noktasında çökel kaya kalınlığı buradan kıta yamacının ayağına 

olan en kısa mesafenin en azından yüzde biri kadar olan en dışardaki sabit noktalar esas 

alınarak 7. paragrafa uygun şekilde çizilen bir hatla; ya da, kıta yamacı ayağından en 

fazla 60 deniz mili uzaklıktaki sabit noktalar esas alınarak 7. paragrafa göre çizilen bir 

hatla”79. Kıyı devleti bu kriterlerden kendisi için uygun olanı seçmekte serbesttir. Ancak 

böylece saptanacak olan sınır, hiçbir halde, ya karasularının ölçülmeye başlandığı esas 

hattan itibaren 350 mili aşamaz veya 2500 metre derinlikten öteye 100 mili aşamaz.80 

200 milin ötesinde bu ilkeler uyarınca belirlenecek olan düz hatların genişliği, 60 mili 

aşamaz.81 

 

Bu alt başlık açısından en önemli olan hükümlerden birisi de, 1982 

B.M.D.H.S.’nin 76. maddenin 10. fıkrasıdır. Bu maddeye göre “Bu hükümler, kıyıları 

karşı karşıya ve yan yana olan devletler arasında kıta sahanlığının sınırlandırılması 

sorununa halel getirmez”. 

 

Bu hüküm, öncelikle, ele alınması gereken bir ayrımın varlığını hissetmemiz için 

yeterli olsa gerek. Çünkü 76/10. madde hükmüne değinmeden önce bahsetmiş 

olduğumuz maddeler, esas olarak kıta sahanlığı üzerinde bir devletin nasıl hak 

kazanabileceğini, yani, bazen dolaylı olarak da olsa, hak kazanım esaslarını 

                                                                                                                                                
A.Ü. Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 552, 1986, s. 53-54) 3. Kıta yamacı ya da şevi (Continental 
Slope): Kıta kenarı ile denizin birden bire derinleştiği bölgede yer alır. Kıta yamacının ortalama derinliği 
1500-4000 metredir. Genişliği 20-100 km arasındadır. 4. Kıta yükselimi ya da eşiği (Continental Rise): 
Kıta yamacının tabanından, okyanus tabanına doğru, çok az eğimli olan kısımda yer alır. Ortalama eğimi 
0.5 derecedir. Genişliği 0-600 km; derinliği ise 4000-5000 metre arasında değişir. (Gündüz, The Concept 
of the Continental Shelf in its Historical Evolution: With Special Emphasis on Entitlement, s. 5-6). 
79 1982 B.M.D.H.S. md 76/4.a. 
80 1982 B.M.D.H.S. md. 76/5. 
81 1982 B.M.D.H.S. md. 76/7. 
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göstermektedir.82 Bu madde ise aslında, hak kazanım esasları ile sınırlandırma arasında 

geçerli olan bir ayrımın var olduğunu ifade etmektedir. Nitekim hak kazanım esasları ile 

sınırlandırma ilkeleri farklı şeylerdir. Kıta sahanlığının sınırlandırılması ile ilgili 

hükümler, daha önce değinildiği üzere, 1982 B.M.D.H.S. 83.maddede yer almaktadır. 

Dolayısıyla sınırlandırma ve hak kazanımı birbirinden farklı kavramlardır ve farklı 

hükümler bağlamında ele alınmıştır demek mümkündür. 

 

Sonuç olarak sınırlandırma meselesine değinmeden önce yapılması gereken 

önemli bir ayrım, hak kazanımı (entitlement) ile sınırlandırma (delimitation) arasında 

yapılması gereken bir ayrımdır.83 Herşeyden önce bu ayrımın yapılması ile, deyim 

yerinde ise ak koyun ve kara koyun belli olacaktır. Nitekim taraflar arasında 

sınırlandırma yapılabilmesi için, öncelikli olarak taraflardan birinin söz konusu bölgede 

veya bir kısmında hak kazanması mümkün olmalıdır. Çünkü kazanılması mümkün 

olmayan bir hakkın, ilgili devletler arasında sınırlandırılması zaten söz konusu 

olmayacaktır. Hakkın nasıl kazanılacağını ise, asıl olarak, yukarıda belirtmiş 

olduğumuz sözleşme hükümleri belirlemiş bulunmaktadır. 

 

B. Genel Olarak Kıta Sahanlığı Üzerindeki Hak Kazanım 

Esasları  

 

 Yukarıda bahsedilmiş olan hak kazanım esasları ile sınırlandırma ilkesi 

arasındaki bu temel fark konumuz açısından çok önemlidir. Nitekim, bir sınırlandırma 

davasında, hak kazanım esasları ile sınırlandırma ilkeleri arasındaki önemli farkı gözardı 

etmek mümkün değildir. Divan da çeşitli kararlarında bu iki kavramın farklılığını 

                                                 
82 Nitekim ileride görüleceği gibi, 1982 B.M.D.H.S. 76/1. maddesi ve 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 1. 
maddesi, hak kazanım esaslarına ilişkin hükümler içermektedir. 
83 Divan Libya-Malta Davası’nda, hak kazanımı ve sınırlandırma meselelerinin birbirini tamamlayan ama 
farklı meseleler olduğuna değinmiştir. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 27) Bu davaya göre, uygulanacak 
sınırlandırma kriteri, hem temel kural olan “hakkaniyet ilkelerinin olayın ilgili koşullarına uygulanması 
yoluyla hakkaniyete uygun sonuca ulaşılması” kuralına sadık olmalıdır hem de hak kazanım esasına 
uygun olmalıdır. (Ibid., Parag. 61, 62) Ayrıca Bkz.: I.C.J. Reports 1969, Parag. 46.  
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vurgulamıştır. Öte yandan, hak kazanım esasları ile sınırlandırma ilkeleri sınırlandırma 

sürecinde birbirleri ile yakın ilişki içindedirler.84 Divan’ın kararlarında teyit edilmiş olan 

bu iki kavram arasındaki etkileşimin gözardı edilmesi halinde sınırlandırma ilkelerinin 

gereği gibi anlaşılması mümkün olmayacaktır. Öte yandan sınırlandırmanın bunlardan 

tamamen bağımsız olarak yapılması da mümkün değildir. Dolayısıyla, daha sonra her 

birine ayrıca ağırlık verilecek olan hak kazanım esaslarını III. bölümde sınırlandırma 

ilkelerini ele almadan önce incelemek, konunun berrak anlatımı açısından daha faydalı 

olacaktır.  

 

Hak kazanım esası bağlamında ilk olarak akla gelen doğal uzantı kavramıdır ve 

bu esas Libya-Malta Davası’na85 kadar egemenliğini sürdürmüştür. Libya-Malta 

Davası’ndan sonra ise devreye mesafe esası girmiştir. Bugüne kadar olan davalarda da 

kullanılmaya devam eden mesafe kavramı, bir hak kazanım esası olarak doğal uzantının 

yerini almıştır. 

 

 Bu bağlamda öncelikle yukarıda belirttiğimiz kıta sahanlığı haklarını bahşeden 

                                                 
84 “..Taraflar bu bağlamda, kıta sahanlığı alanlarının hak kazanım esasına uygulanacak olan hukuk ile 
komşu devletler arasındaki kıta sahanlığının sınırlandırılmasına uygulanacak olan hukuk arasındaki 
ayrıma dikkat çekmiştir. Đlk mesele 76. maddeye ilişkin, ikinci mesele ise 83. maddeye ilişkindir. Divan, 
ayrıca 76/10. madde hükmüne dikkat çektikten sonra, sınırlandırma ile hak kazanımının hem birbirinden 
farklı hem de birbirini tamamlayan bir yapı arzettiklerini belirtmiştir. Nitekim hak kazandırmanın ve 
sınırlandırmanın hukukî temeli, o sınırlandırma ile ilgili olandan başkası olamaz”. (I.C.J. Reports 1985, 
Parag. 27). 
85   Case Concerning the Continental Shelf (Libyan Arab Jamahiriya/Malta), Judgment, I.C.J. 
Reports 1985, s. 13.  

Libya Arap Cumhuriyeti, Akdeniz’e kıyısı bulunan ve doğusunda Mısır, batısında Tunus ve 
Cezayir, güneyinde ise Nijer, Çad ve Sudan  devletleri olan bir Kuzey Afrika devletidir.  

Daha önce Fenikeliler, Kartacalılar, Yunanlılar, Romalılar, Đspanyollar, Vandallar ve Bizanslılar 
tarafından yönetilmiş olan bu bölge, daha sonra Müslüman Araplar, Osmanlılar ve Đtalyanlar tarafından 
idare edilmiştir. II. Dünya savaşından sonra Đngiliz ve Fransız orduları tarafından işgal edilmiş olan Libya, 
24 Aralık 1951 yılında B.M. Güvenlik Konseyi Kararı ile bağımsızlık kazanmıştır. 

1 Eylül 1969 tarihînde, başında Muammar al Qadhafi bulunan ordu tarafından bir darbe yapılmış 
ve yeni Libya Arap Cumhuriyeti ilân edilmiştir. Bu tarihten beri, Libya Arap Cumhuriyeti Muammar al 
Qadhafi tarafından Askerî Diktatörlük ile idare edilmektedir. Bu devlet ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için 
Bkz.: (Çevrimiçi) http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/tdtoc.html, 1 Mayıs 2008. 

Malta Cumhuriyeti, Akdeniz’de Sicilya Adası’nın güneyinde yer almaktadır. Bu ada 1814 ile 
1964 yılları arasında Đngiliz egemenliğinde kalmıştır. Malta 21 Eylül 1964 tarihînde bağımsızlığına 
kavuşmuştur. Bu devlet ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için Bkz.: (Çevrimiçi) 
https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/mt.html), 1 Mayıs 2008. 
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temellerin neler olduğunu kısaca incelemek gerekecektir. Bu ayrımın yapılması, bir 

yandan ele alacağımız kavramların hangilerinin hak kazanım esası hangilerinin ise 

deniz alanlarının sınırlandırılması ile ilgili olduğunu kavramak açısından kolaylık 

sağlayacaktır; öte yandan ise kıta sahanlığı üzerinde hak kazanımını sağlayan doğal 

uzantı ve mesafe esaslarının kıta sahanlığı sınırlandırılmasına olan etkisi genel olarak 

tespit edilmiş olacaktır.  

 

  1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin yapmış olduğu kıta sahanlığı tanımı jeolojik 

anlamda yapılmış olan kıta sahanlığı tanımından tamamen farklıdır.86 Buna rağmen 

Kuzey Denizi Davaları’nda87 Divan, “kıta sahanlığı üzerinde hak kazanılmasını 

sağlayan, bu bölgenin devletin kara ülkesinin denizin altındaki doğal uzantısı olmasıdır” 

görüşünü benimseyerek bunu bir hak kazanım esası olarak öngörmüştür.88 Bu, Tunus89 

ile Libya Arap Cemahiriyesi arasındaki Kıta Sahanlığı Davası’nda (Tunus-Libya 

Davası)90 ve 12 Ekim 1984 tarihli Kanada ile A.B.D arasındaki Maine Körfezi 

                                                 
86 Tekrar belirtmek gerekirse, 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 1. maddesine göre, “kıyıya bitişik, fakat 
karasuları bölgesi dışındaki, 200 metre derinliğe kadar veya bu sınırın ötesinde bulunup da üzerindeki 
sular derinliğinin oradaki doğal kaynakların işletilmesine olanak verdiği noktaya kadar uzanan, su altı 
alanlarının deniz yatağını ve toprak altını…” Bunun yanında 1982 B.M.D.H.S.’nin yaptığı tanım da 
jeolojik anlamda bir tanım değildir. 
87  Kuzey Denizi Davaları (20 Şubat 1969): Divan’ın önüne 20 Şubat 1967 tarihînde gelmiş olan 
uyuşmazlık, bir tarafta Almanya ile Danimarka arasında, diğer tarafta Almanya ile Hollanda arasında kıta 
sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkindir. Taraflar, aralarında akdetmiş oldukları 1 Aralık 1964 ve 9 
Haziran 1965 tarihli andlaşmalarda Divan’dan milletlerarası hukukun uygulanabilir kural ve ilkelerinin 
neler olduğuna karar vermesini talep etmişlerdir. Bu andlaşmalara göre, Divan ayrıca sınırlandırma 
yapmaya yetkili değildir. Taraflar, Divan tarafından uygulanabilir bulunan milletlerarası hukukun ilke ve 
kuralları uyarınca aralarında anlaşarak sınırlandırmayı yapacaklardır. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 2)  
Divan, 26 Nisan 1968 tarihînde, Danimarka ve Hollanda hükümetlerinin menfaatlerinin aynı olduğuna 
değinerek bu iki ayrı davanın birleştirilmesine karar vermiştir. (Ibid., parag. 9). 
88 Ibid.,  Parag. 43, 95, 96.  
89 Bir Kuzey Afrika devleti olan Tunus, Libya Cezayir arasında bulunan ve Akdenize kıyısı bulunan bir 
devlettir. (Bu devlet hakkında daha ayrıntılı bilgi için Bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.loc.gov/rr/international/amed/tunisia/tunisia.html). 15 Mart 2008. 
90 Continental Shelf (Tunisia/Libyan Arab Jamahiriya), Judgment, I.C.J. Reports 1982, Par 43. 

Tunus-Libya Davası (20 Şubat 1982): Tunus Devleti, 1 Aralık 1978 tarihînde, Tunus 
Cumhuriyeti ile Libya Arap Cumhuriyeti arasında 10 Haziran 1977 tarihînde yapılmış olan andlaşmadan 
Divan’ı haberdar etmiştir. Tunus tarafından, yapılmış olan bu andlaşmanın kendileri tarafından 
Fransızca’ya tercüme edilmiş şekli Divan’a gönderilmiştir. Libya Arap Cumhuriyeti ise, 19 Şubat 1979 
tarihînde bu andlaşmanın kendileri tarafından Đngilizceye çevrilmiş şeklini Divan’a göndermiştir. (Ibid., s. 
7-10) 
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Bölgesinde Deniz Sınırlarının Saptanması Davası’nda (Maine Körfezi Davası)91 da 

tasvip edilmiş olan bir görüştür.  

 

 30 Haziran 1985 tarihli Libya ile Malta arasındaki Kıta Sahanlığı Davası (Libya-

Malta Davası) ile birlikte doğal uzantının bir hak kazanım esası olarak kullanılması 

geleneğinden vazgeçilmiştir.92 Nitekim, Divan’ın bu kararındaki görüşüne göre, “taraflar 

                                                                                                                                                
Taraflar bu bölgede kıta sahanlığı veya karasuları alanlarının sınırlandırılması amacıyla daha 

önce herhangi bir andlaşma yapmamışlardır. (Ibid., Parag. 21) 
Tarafların yapmış oldukları 10 Haziran 1977 tarihli özel andlaşmanın 1. maddesinde, Divan’dan  

her bir devlete ait olan kıta sahanlığı alanlarının sınırlandırılması için uygulanabilecek milletlerarası 
hukukun ilke ve kurallarını beyan etmesi talep edilmiştir. Divan’dan kararını verirken şu üç hususu göz 
önüne alması istenmiştir: a) Hakkaniyet ilkeleri b) Bölgeyi tanımlayan ilgili koşullar c) 3. B.M. Deniz 
Hukuku Konferansı’nda yeni kabul edilmiş olan eğilimler. 
91 Delimitation of the Maritime Boundary in the Gulf of Maine Area, Judgment, I.C.J. Reports 1984, Par 
ag. 45, 46, 47. 

Maine Körfezi Davası (12 Ekim 1984): Taraflar, 25 Kasım 1981 tarihînde, aralarında yapmış 
oldukları 29 Mart 1979 tarihli özel andlaşmayı iletmek suretiyle, Divan’a başvuruda bulunmuşlardır. 
Taraflar yapmış oldukları özel andlaşmada Maine Körfezi bölgesinde iki tarafın kıta sahanlığı ve 
balıkçılık bölgesini bölen tek bir deniz alanı sınırının yönünün belirlenmesini talep etmişlerdir. (Ibid., 
Parag. 1)  

Divan’a göre, daha önce Tunus-Libya Davası’nda ve Kuzey Denizi Davaları’nda tarafların 
Divan’a vermiş oldukları yetki ile bu davada vermiş oldukları yetkinin kapsamı birbirinden farklıdır. 
Nitekim, Kuzey Denizi Davaları’nda Divan’dan bizzat sınırlandırma hattı çizmesi talep edilmemiş olup, 
sadece sınırlandırmaya uygulanacak milletlerarası hukukun ilke ve kurallarını belirtmesi istenmiştir. 
Tunus-Libya Davası’nda ise, buna ek olarak, bu ilke ve kuralların belirli bir durumda uygulanması için 
gerekli uygulanabilir yöntemleri belirtmesi istenmiştir. Fakat, sınırlandırmanın bizzat yapılması görevi 
Divan’a verilmemiştir. Sonuç olarak, taraflar son görev olan sınırlandırma hattının çizilmesi görevini her 
iki davada da saklı tutmuşlardır. Bu davada ise, taraflar bu görevi de doğrudan Divan’a tevdi etmişlerdir. 
Yani Divan sınırlandırmayı da bizzat yapabilecektir. (Ibid., Parag. 25). Bu davanın diğerlerinden ikinci bir 
farkı vardır. Nitekim, bu davada taraflarca talep edilen husus, Divan tarafından yapılacak sınırlandırmanın 
hem kıta sahanlığı hem de balıkçılık bölgesi için tek bir sınır ile yapılması hususudur. Divan, bu ikinci 
farklılığa ilişkin olarak, böyle bir sınırlandırma yapmayı engelleyen bir milletlerarası hukuk kuralı 
olmadığını ve bu konuda bir maddi imkânsızlığın da söz konusu olmadığını belirten bir yorum yapmıştır. 
(Ibid., Parag. 26-27).  
92  Libya-Malta Davası (3 Haziran 1985): Libya ve Malta devletleri, 26 Temmuz 1982 tarihînde, iki 
ülke arasındaki kıta sahanlığının sınırlandırılmasında Divan’a başvurulmasını öngören 23 Mayıs 1976 
tarihli andlaşmayı Divan’a sunmuşlardır.  

Taraflar arasındaki 23 Mayıs 1976 tarihli andlaşmanın 1. maddesi uyarınca, Divan’dan Libya 
Arap Cumhuriyeti ve Malta Cumhuriyeti’ne ait olan kıta sahanlığının sınırlandırılmasına uygulanacak 
olan milletlerarası hukukun kural ve ilkelerinin beyan edilmesi ve beyan edilen bu ilke ve kuralların, 
pratikte tarafların kolayca sınırlandırma yapabilmeleri amacıyla, nasıl uygulanacağının belirtilmesi talep 
edilmiştir. Bu andlaşmanın 3. maddesine göre ise “Divan’ın kararından sonra Libya ve Malta, karşılıklı 
kıta sahanlıklarını belirlemek için ve Divan’ın kararı uyarınca anlaşmaya varmak için müzakereler 
yapacaklardır”. (I.C.J. Reports 1985, s. 16) Burada her ne kadar sınırlandırma yöntemlerine ilişkin bir 
ifade yer almasa da, “tarafların anlaşarak kolayca kıta sahanlığını sınırlandırabilmesi amacıyla..” 
teriminden Divan’ın bunları belirtmeye de yetkili olduğu anlaşılmaktadır. (Ibid., Parag.19) 
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arasındaki mesafenin 400 milden az olduğu durumlar için artık doğal uzantının bir hak 

kazanım esası olması söz konusu değildir” 93. Divan, bu davada, bir hak kazanım esası 

olarak “200 metre mesafe” kavramına doğal uzantı kavramına göre bir öncelik 

tanımıştır.94 Divan, “14 Haziran 1993 tarihli Danimarka95 ile Norveç’e ait Grönland ile 

Jan Mayen arasındaki deniz alanlarının sınırlandırılması davası” kararında da (Jan 

Mayen Davası) bu görüşü dolaylı olarak kabul etmiştir.96 Divan, bu kararında, -fiziksel 

                                                                                                                                                
Tarafların uyuşmazlığa uygulanacak hukuk konusunda anlaşmış durumda oldukları söylenebilir. 

Malta 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne taraf iken, Libya taraf değildir. Taraflar 1958 Kıta Sahanlığı 
Sözleşmesi ve sınırlandırma ile ilgili olan 6. madde hükmünün aralarındaki ilişkiye uygulanmaması 
konusunda anlaşmış durumdalar. Her iki taraf ta 1982 B.M.D.H.S.’yi imzalamış durumdadırlar fakat 
sözleşme henüz yürürlüğe girmemiştir. Bu yüzden sözleşme taraflar arasında bağlayıcı değildir. Taraflar 
arasındaki özel andlaşmada da maddi hukuk olarak uygulanabilecek herhangi bir hüküm yoktur. Devletleri 
bu konuda bağlıyan iki veya çok taraflı bir andlaşma da mevcut değildir. Bu yüzden taraflar, aralarındaki 
uyuşmazlığın örf ve âdet hukukuna göre çözüleceği konusunda anlaşmışlardır. (Ibid., Parag. 26)  

Örf ve âdet hukukunun kaynağı olarak özellikle güncel uygulama ve devletlerin opinio juris’ine 
bakılması gerektiği bir gerçektir. Ayrıca çok taraflı sözleşmelerin, örf ve âdet hukukundan doğan kuralları 
belirlemekte, kayıt etmekte ve bunları geliştirmekte önemli bir rolü olduğu da bir gerçektir. Divan bu 
gerekçe ile, ayrıca 1982 B.M.D.H.S.’nin ilgili hükümlerinin bir örf ve âdet hukuku kuralı olarak tarafları 
bağlayacağını, dolayısıyla bu hükümlerin de dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.  
93 I.C.J. Reports 1985, Parag. 36, 39, 40. Doğal uzantı hem fiziksel hem de coğrafî anlamda kullanılan bir 
kavram olarak düşünülmelidir. Fakat coğrafî anlamda doğal uzantı, fiziksel anlamda doğal uzantıda 
olduğu gibi, bir hak kazanım esası olarak kullanılmamıştır. Bilakis, coğrafî anlamda doğal uzantı kavramı 
burada sınırlandırmada kullanılan bir hakkaniyet ilkesini ifade etmektedir. Bkz.: Doğal Uzantı ve Genel 
Olarak Diğer Devletin Doğal Uzantısını Kapatmama ilkesi, infra, s. 164. 

94 Karardaki bu görüşün eleştirisi için Bkz.: Dolunay Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz 
Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, Đstanbul Üniversitesi 
Sosyal Bilimler Enstitüsü Yayımlanmamış Doktora Tezi, Danışman: Prof Dr. Ayşe Nur Tütüncü, 
Đstanbul, 2004,  s. 21-29. 
95   Danimarka Devleti, Kuzey Avrupa’da Almanya’nın kuzeyinde yer alan ve doğuda Baltık batıda 
ise Kuzey Denizi’ne kıyısı olan bir devlettir.  

Anayasal Monarşi ile yönetilmekte olan Danimarka, I. Dünya Savaşında tarafsız olan bir devlet 
durumundaydı. Bu devlet II. Dünya savaşının başında da tarafsızlığını ilân etmesine rağmen, 1940 yılında 
Almanlarca saldırıya uğramış ve 1945 yılında Đttifak Devletlerince bağımsızlığına kavuşturuluncaya kadar 
işgal altında kalmıştır. (Daha ayrıntılı bilgi için Bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.state.gov/r/pa/ei/bgn/3167.htm), 29 Nisan 2008. 
96 I.C.J. Reports 1993, Parag. 46.  

Jan Mayen Davası (14 Haziran 1993): Danimarka, 16 Ağustos 1988 tarihînde, kendisine ait olan 
Grönland ile Norveç Devleti’nin bir adası olan Jan Mayen arasındaki deniz alanları uyuşmazlığının 
çözümlenmesi hakkında Divan’a başvuru yapmıştır. (Ibid., Parag.1) Burada, Divan’ın yargı yetkisinin 
tarafların aralarında yapmış oldukları özel andlaşmaya dayanmadığı ilk deniz alanı sınırlandırılması 
davasının söz konusu olduğunu belirtmek gerekir.  

Danimarka Divan’dan, Jan Mayen Adası karşısında 200 mil balıkçılık bölgesi ve kıta sahanlığı 
alanı bahşetmesini talep etmiştir. Ayrıca, kıta sahanlığı ve balıkçılık bölgesi ile ilgili olarak Grönland’ın 
esas hattından itibaren 200 deniz mili mesafesinden ölçülen tek bir sınırlandırma hattı çizilmesini talep 
etmiştir. Norveç’e göre ise, taraflar arasındaki ilgili kıta sahanlığı ve balıkçılık bölgesi alanlarındaki 
sınırlandırmada, orta hat sınırı oluşturmaktadır. (Ibid., Parag. 9) 
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anlamda doğal uzantı kavramını ifade eden- fiziksel verilerin hak kazanımında bir 

rolünün olmadığını kabul etmekle kalmamıştır. Dahası, fiziksel verilerin, sınırlandırma 

sürecinde de rol oynayamayacakları sonucuna varmıştır. Yani böylelikle, hakkaniyet 

ilkelerinden biri olarak doğal uzantının da olumsuz etkilenmesi söz konusudur.97 

 

 Sonuç olarak, Libya-Malta Davası’na kadar hak kazanım esası olarak 

değerlendirilmiş olan doğal uzantı, Divan’ın bu davada vermiş olduğu karardan sonra 

yerini mesafe esasına bırakmıştır. Mesafe esası ise, karasularının ölçülmeye başlandığı 

noktadan itibaren 200 mil mesafeye kadar olan deniz alanı kesiminde, jeolojik durum ne 

olursa olsun, devletin kıta sahanlığı haklarına sahip olmasını ifade eden bir esastır.  

 

C. Bir Hak Kazanım Esası Olarak Doğal Uzantı ve Mesafe 

 

Yukarıda genel olarak belirtmiş olduğumuz doğal uzantı ve mesafe esaslarını, 

ilgili davalarda ele alındığı kapsamıyla daha ayrıntılı biçimde incelemek gerekmektedir.  

 

                                                                                                                                                
Divan, taraflar arasında tek bir sınır hattı çizilmesine ilişkin bir özel anlaşma olmadığı için, 

uygulanacak hukukun iki ayrı yönünü de inceleyeceğini belirtmiştir. Bunlardan birincisi, kıta sahanlığının 
sınırlandırılmasına uygulanabilecek olan 6. madde’nin etkisidir. Đkincisi ise, balıkçılık bölgesini 
düzenleyen örf ve âdet hukukunun etkisidir. (Ibid., Parag. 44)  

Divan’a göre, her iki tarafta 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’ne taraf olduğu için ve Maine 
Körfezi Davası’nda olduğu gibi taraflarca ortak olarak yapılan tek bir sınır çizilmesi talebi olmadığından 
dolayı, 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi taraflar arasındaki deniz alanı sınırlandırılmasına 
uygulanabilecektir. (Ibid., Parag. 45) Fakat, 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin bu davadaki kıta 
sahanlığı sınırlandırılmasına uygulanacağı gerçeği, konu hakkındaki örf ve âdetten ve bu bölgede 
balıkçılık bölgesinin de ayrıca uzlaşmazlık konusu olduğu gerçeğinden bağımsız olarak uygulanacağı ve 
yorumlanacağı anlamına gelmemektedir.  

Divan, balıkçılık bölgesi’ne ilişkin olarak, şimdiye kadar sadece balıkçılık bölgesine ilişkin olan 
herhangi bir mahkeme kararına rastlanmadığını belirtmiştir. Divan’a göre, bu iki kurum arasındaki ilişki 
ne olursa olsun, taraflar, aralarındaki balıkçılık bölgesine ilişkin uyuşmazlıkların münhasır ekonomik 
bölge’yi düzenleyen ve örf ve âdet niteliği taşıyan kurallar uyarınca çözülmesine bir itirazda 
bulunmamışlardır. (Ibid., Parag. 48) 

Divan ayrıca, taraflar 1982 B.M.D.H.S.’yi sadece imzalamış olup bunu onaylamamış olmasına 
rağmen ve bu sözleşme henüz yürürlükte olmamasına rağmen, 74 ve 83. madde hükümlerinde belirtilen 
“hakkaniyete uygun çözüm” kavramının hem kıta sahanlığı hem de münhasır ekonomik bölge’nin 
sınırlandırılmasında örf ve âdet hukukunun bir gereğini yansıttığını belirtmiştir. (Ibid., Parag. 48).  
97  I.C.J. Reports 1985, Parag. 40. 
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1. Doğal Uzantı  

 

Doğal uzantı kavramı, Truman Bildirisi’nde yer alan ve denizin açığında 

(offshore) bulunan alanların kara ülkesinin bir devamı olduğu bakış açısına dayanmakta 

olan bir kavramdır.98  

 

Doğal uzantı kavramı, kıta sahanlığı kurumuna bağlı olarak ilk defa 1969 tarihli 

Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı Davaları’nda (Kuzey Denizi Davaları) dolaylı olarak ifade 

edilmiş olan bir kavramdır. Dolayısıyla doğal uzantı konusundan bahsedilirken, bu 

kavramı daha sağlıklı bir biçimde inceleyebilmek adına 1969 tarihli Kuzey Denizi 

Davaları’na özel bir önem verilmesi gerekmektedir. Elbette ki, doğal uzantı kavramı 

sadece bu davada ifadesini bulmuş olan bir kavram değildir. Bu bağlamda, sırasıyla 

diğer davalara da değinmek gerekecektir. Ancak, bu davaların arasında öyle bir dava 

vardır ki, burada verilen kararın doğal uzantı kavramının kullanımını alt-üst ettiği 

söylenebilir. Dolayısıyla, bu kavram bakımından en kritik karar olan 1985 Libya-Malta 

Davası kararına da özel olarak değinmek suretiyle, bu kavramın zamanla geçirdiği 

değişiklikleri gözlemlemek yerinde olacaktır.  

 

Kuzey Denizi Davaları’nda Divan, kıta sahanlığı rejiminin, kıta sahanlığı 

kavramının kara ülkesinin doğal uzantısı olması gerçeğine dayanan bir rejim 

olduğunu belirtmiştir.99 Bu ifadeden çıkarılabilecek olan ve ilk bakışta göze çarpan üç 

unsurdan söz edilmesi mümkündür. Bu unsurlardan ilki “kara ülkesi”, ikincisi “kıta 

sahanlığı” ve üçüncüsü -bize göre bu iki kavram arasında bir köprü niteliğinde olan- 

“doğal uzantı” kavramıdır.  

 

Gerçekten, doğal uzantı kavramı, kıta sahanlığı ile kara ülkesi arasında 

jeolojik bir ili şki olduğu gerçeğinden doğmuş olan bir kavramdır. Nitekim kıta 

                                                 
98 Malcolm D. Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, Ed., Ian Brownlie, 
Clarendon Press-Oxford, 1989, s. 99-100. 
99 I.C.J. Reports 1969, Parag. 43, 94, 95. 
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sahanlığının jeolojik yapısının incelenmesi durumunda, bir devletin kara ülkesi ile bu 

ülkenin deniz yatağı ve toprak altının belirli alanları arasında –ki bu genellikle kıta 

sahanlığı olmaktadır-,100 bu belirli alanların -yani kıta sahanlığının- bu devletin bir 

doğal uzantısı olduğunu destekler nitelikte bir ilişki gösterdiğini tespit etmek mümkün 

olabilecektir. Bu yüzden, bir bölgedeki deniz yatağı ve toprak altının özelliklerinin, 

taraflardan birinin kara ülkesinde bulunmakta olan özelliklerinin devamı niteliğinde bir 

yapı arzettiğini tespit etmek mümkün olabilecektir. Özet ve sonuç olarak, belirli kara 

alanlarının gelişiminin belirli deniz alanlarının gelişimi ile sıkı bağlantı içerisinde 

olduğunu söyleyebilmek mümkündür. Örneğin, kara ülkesindeki maden kaynakları ile 

okyanus tabanındaki maden kaynakları arasında benzerlik olması durumunu bu 

bağlamda değerlendirmek mümkündür.101 

 

Kıta sahanlığı kavramının ortaya çıkmasından itibaren, yalnızca belirli bir deniz 

alanının belirli bir kıyı devletine olan yakınlığının, bu kıyı devletine ilgili deniz alanını 

inceleme ve kullanma hakkını vermediği kabul edilmektedir.102 Nitekim Kuzey Denizi 

Davaları da bu hususu çok açık bir biçimde dile getirmiştir. Buna göre, “kıyı devletinin 

kara ülkesinin denizin içindeki ve altındaki doğal uzantısını oluşturan kıta sahanlığı alanı 

bakımından hakları, ipso facto ve ab initio olarak” mevcuttur103.  

 

                                                 
100 Vurgu yapılmış olan ifade tarafımızdan eklenmiştir. 
101 Jonathan I Charney, ‘‘Ocean Boundaries between Nations: A Theory for Progress’’, The American 
Journal of International Law (A.J.I.L.) , C. LXXVIII, S. 3. Jul., 1984, s. 600. 
102 Gündüz, The Concept of the Continental Shelf in its Historical Evolution: With Special Emphasis 
on Entitlement, s. 240. 
103  “Kıyı devletinin kara ülkesinin deniz içindeki ve altındaki doğal uzantısını oluşturan kıta 
sahanlığı alanı bakımından hakları ipso facto ve ab initio olarak kara üzerindeki egemenliğinden ve deniz 
yatağı ve doğal kaynaklarının keşfedilmesi ve yararlanması amacıyla egemen hakların kullanılmasından 
doğan  haklardır”. (I.C.J. Reports 1969, parag. 19) 

Kuzey Denizi Davalarından dolaylı yolla da olsa anlaşılan bir husus vardır. Buna göre komşu 
devletlere ait olan kıta sahanlığı alanları arasında çizilen sınırlandırma hattı, fiziksel bir hattır. Bu fiziksel 
hat, denizin içindeki ve altındaki her bir doğal uzantıyı birbirinden ayıran bir hattır. Yani deniz yatağında 
daha önceden kazılmış olan bir hattır. Ancak fiziksel bir sınır hattının olmaması halinde, hakkaniyet 
ilkelerine dayanan bir sınırlandırmaya başvurulması mümkündür. (Jorgen Lilje-Jensen and Milan 
Thamsborg, “The Role of Natural Prolongation in Relation to Shelf Delimitation beyond 200 Nautical 
Miles’’,  Nordic Journal of International Law 64, Kluwer Academic Publishers, 1995, s. 621). 
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“..kara ülkesinin denizin içindeki ve altındaki doğal uzantısını oluşturan kıta 

sahanlığı alanı..” ifadesinden açık bir biçimde; kıta sahanlığı kavramının kara 

ülkesinin doğal uzantısını oluşturan bir niteliğe sahip olduğu, dolayısıyla doğal uzantı 

oluşturmanın da kıta sahanlığı olmanın bir önkoşulu olduğu, bu sebeple de yakınlık 

kavramı değil de doğal uzantı kavramının kıta sahanlığı üzerinde bir hak kazanımnın 

söz konusu olması için esas teşkil ettiği anlaşılmaktadır. 

 

Buna göre, belirli bir deniz alanı bir kıyı devletinin kara ülkesinin doğal 

uzantısını oluşturmuyor ise, bu deniz alanı herhangi başka bir devletin kara ülkesine 

göre  daha yakın bir mesafede olsa bile, o kıyı devletine ait sayılamaz.104 Bir başka 

anlatımla, kıyı devletinin kıta sahanlığı üzerindeki hak kazanımı, kıta sahanlığının kara 

ülkesinin doğal uzantısını oluşturması gerçeğine dayanmaktadır. Yoksa, kıta sahanlığı 

üzerinde hak kazanımı kıta sahanlığının kara ülkesine yakın olması gerçeğine 

dayanmamaktadır. Görüldüğü gibi, doğal uzantı burada tamamen fiziksel bir anlamda 

kullanılmıştır. Dolayısıyla “fiziksel anlamda doğal uzantı”, kıta sahanlığında hak 

kazanımı için bir esas oluşturmaktadır. 

 

Kıta sahanlığı üzerinde hak kazanım esasının “fiziksel anlamda doğal uzantı 

olduğuna yukarıda değinilmi ştir.105 Bu duruma göre, eğer jeolojik ve jeomorfolojik 

                                                 
104 “Yakınlık (proximity) kavramından daha temel bir ilke olarak görünen ilke, kara ülkesinin doğal 
uzantısı veya devamı (natural prolongation or continuation) olunması ilkesidir…. Divan’ın görüşüne göre 
belirleyici olan, uzantı olma vakıasıdır. Deniz altı alanları sadece o devlete yakın (near) oldukları için kıyı 
devletine ait olmazlar. Bu hak ileri sürmek için yeterli değildir… Üstü su ile kaplı olsa da buralar karanın 
denizin altındaki uzantısıdır…” (I.C.J. Reports 1969, Parag. 43). 
105  “Ne var ki, gerçekte hiçbir kararda jeolojik veya jeomorfolojik özelliklerin, deniz yatağı veya 
bunun altında iki ayrı kıta sahanlığı sınırını veya doğal uzantıyı belirten bir kesinti oluşturduğuna 
değinilmemiştir. Nitekim pratikte devletler, bir hak kazanımı esası olarak veya deniz alanlarının 
sınırlandırılmasında bir kriter olarak, denizaltı jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerinin önemini dikkate 
almıyorlar. Deniz alanlarının sınırlandırılması andlaşmaları da böyle özellikleri reddediyor”. (L.D.M 
Nelson, ‘‘The Roles of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries’’, A.J.I.L. , C. LXXXIV, 1990, 
s. 847) Fakat durum onu gösteriyor ki, yazarın bu noktadaki görüşlerinde gözden kaçırılmış olan bazı 
noktalar mevcuttur. 

Nitekim, ilk olarak, kıta sahanlığı yüzeyindeki jeomorfolojik kırılmaların komşu devletler 
arasında sınırlandırmaya etkisi olduğu yolunda bazı devlet uygulamaları vardır. Örnek olarak Avustralya 
ile Endonezya arasındaki 1972 tarihli andlaşmayı vermek mümkündür. (Gündüz, The Concept of the 
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veriler (fiziksel veriler) 106 iki ayrı kıta sahanlığının varlığına işaret ediyorsa, burada 

fiziksel anlamda iki ayrı kıta sahanlığı var demektir. Çünkü hak kazanım esası fiziksel 

anlamda doğal uzantı olduğu için, devletlerin her biri, fiziksel olarak kendi ülkesinin 

doğal uzantısı olmayan kıta sahanlığında hak kazanamayacaktır. Dolayısıyla münhasır 

yetki kullanacakları kıta sahanlığı alanları, sınırlandırma ilkelerine başvurmaya hacet 

kalmaksızın doğal uzantılar arasında var olan kesinti hattında belirlenmiş olacaktır. 

Nitekim doğal uzantıyı da fiziksel olarak ele aldığımız için bu kesintiler bize doğal 

uzantının bitimini gösterecektir.  

 

Tunus-Libya Davası’nda Divan, Kuzey Denizi Davaları’nda belirtilmiş olan 

fiziksel anlamda doğal uzantının bir hak kazanım esası oluşturacağı yolundaki görüş ile 

genel olarak tutarlı olan bir inceleme yapmıştır. Nitekim Divan, hak kazanım esası 

olarak jeolojiyi, yani fiziksel anlamda doğal uzantıyı benimsemiş olduğu için, ilgili 

devletlerin kendilerine ait olan deniz alanlarını belirlerken bu ilkeyi kullanmıştır. Yani, 

Divan burada her bir tarafa ait olan doğal uzantının nerede bittiğini tespit etmeye 

çalışmıştır. Divan, bu tespiti, taraflar arasındaki deniz alanında hak kazanımı fiziksel 

anlamda doğal uzantı –jeolojik faktörler- aracılığıyla mümkün olduğu için, jeolojik veya 

jemorfolojik bir kesintinin olup olmadığını tespit etmek suretiyle yapmıştır. Divan, 

“Pelagian Block” isimli bölgenin deniz yatağının, hem Tunus’un hem de Libya’nın 

doğal uzantısını oluşturduğunu belirtmiştir. Divan, bu bölgenin fiziksel yapısının kıta 
                                                                                                                                                
Continental Shelf  in its Historical Evolution: With Special Emphasis on Entitlement, s. 238, dipnot 
78) 

Đkinci olarak, Divan da, denizaltı alanlarının jeolojik devamlılığını kesintiye uğratacak nitelikte 
olan, böyle önemli ve devamlı kesintilerin, komşu devletlerin kıta sahanlıkları veya doğal uzantıları 
arasında doğal bir sınır oluşturacağı olasılığını gözardı etmemiştir. Gerçekten Divan, bu konuyu Tunus- 
Libya Davası’nda çok iyi ifade etmiştir: “belli olan deniz yatağındaki kesinti veya devamsızlık, iki ayrı 
doğal uzantının tartışmasız olarak var olduğunun işaretidir. (I.C.J. Reports 1982, Parag. 66). 
106  Jeomorfoloji deniz yatağının oluşumu (form) ve şekli (shape) ile ilgilenirken, jeoloji bunun 
bileşenleri (composition) ve yapısı (structure) ile ilgilenmektedir. Jeoloji, kıta sahanlığına olan yetki 
temelinde önemli bir rol oynarken, sınırlandırmada çok küçük bir role sahiptir. Jeolojik devamlılık, süreç 
için sine qua non olan bir husustur. Ayrı doğal uzantıların belirlenmesinde, bölgenin jeolojik 
özelliklerinden çok jeomorfolojik özelliklerine bakılmaktadır. (Evans,  Relevant Circumstances and 
Maritime Delimitation , s. 116)  

Jeolojik ve jeomorfolojik veriler, bunların tanımlarında söz konusu olan teknik ayrıntılardan da 
kurtulabilmek amacıyla, daha genel bir terim olan fiziksel veriler kavramı kapsamında ifade edilecektir. 
Fakat gerekli olan yerlerde, yine bu terimlerin bire bir kullanımına devam edilecektir. 
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sahanlığının bütünlüğünü bozan hiçbir fiziksel kesinti içermediğinden dolayı, her bir 

devlete ait olan kıta sahanlığının belirlenmesinin fiziksel kriterler kullanılarak değil, 

ancak milletlerarası hukuktan doğan kriterler kullanılarak mümkün olabileceğini 

belirtmiştir.107 Sonuç olarak Divan, “Pelegian Block” isimli bu bölgenin jeolojik 

değerlendirmesini yapmak suretiyle, jeolojik kriterlerin hak kazanımı için kullanımının 

tamamen sona ermediğini göstermiştir.   

 

Divan, Maine Körfezi Davası’nda da, jeomorfolojik incelemeler yapmayı ihmal 

etmemiştir. Divan, tarafların yapmış olduğu incelemeler ve bu konuda ileri sürdüğü 

beyanlarından bütün deniz yatağının bir bütün olduğunun anlaşıldığını belirtmiştir. 

Divan ayrıca, taraflar arasındaki kıta sahanlığının genel bilimsel verilere göre, fiziksel 

yapısı açısından tam olarak devamlılık, bütünlük ve kesintisizlik arzettiğini belirtmiştir. 

Divan, tarafların görüşlerine de uygun olarak, bu kanıya varmadan önce deniz yatağının 

birçok özelliğini incelemiştir.108 Divan’ın incelemiş olduğu bu özellikler arasında en çok 

göze çarpan bir özellik olarak Kuzeydoğu Kanalı gösterilebilir. Fakat Kuzeydoğu 

Kanalı’nın bile, taraflar arasındaki kıta sahanlığını iki ayrı jeomorfolojik birime ayıracak 

kadar belirgin bir boğaz niteliğinde olmadığı belirtilmiştir.109 Dolayısıyla, bu davada da, 

deniz yatağındaki jeomorfolojik verilerin incelenmesi suretiyle, fiziksel anlamda doğal 

uzantıyı bir hak kazanım esası olarak esas alan bakış açısının sona erdirilmediğini 

söylemek mümkündür.  

 

Divan, “bu davada sınırlandırılması söz konusu olan alanın deniz yatağı 

açısından var olan durumun, tarafların ilgili kıta sahanlığı arasında doğal bir ayrımın var 

olduğu diğer davalardaki deniz yatağının durumundan farklı” olduğuna değinmiştir.110 

Böylelikle Divan, jeolojik ve jeomorfolojik anlamda doğal uzantı esasının bu gibi 

                                                 
107 I.C.J. Reports 1982, Parag. 67-68. 
108 I.C.J. Reports 1984, Parag. 45. 
109 Ibid., Parag. 46. 
110 I.C.J. Reports 1984, Parag. 47. 
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durumlarda sınırlandırmada sahip oldukları işlevi tekrar örtülü olarak kabul etmiştir. 

Yani, fiziksel anlamda doğal uzantı Divan’ın bu davadaki kararında da yerini bulmuştur.  

 

Kıyıları yan yana olan veya karşı karşıya olan devletler arasında var olan doğal 

uzantının devamlı, yani kesintisiz, olması halinde meselenin fiziksel olmaktan ziyade 

hukukî olacağı kesindir. Nitekim artık hak kazanımı meselesi değil de, ancak bir 

sınırlandırma meselesi söz konusu olacaktır.111 Zaten birincil anlamında deniz yatağına 

ili şkin bir kavram olan doğal uzantı kavramının sınırlandırılmasının sine qua non koşulu 

olarak, devletler arasında devamlı bir doğal uzantı olması koşulu vardır.112 Sınırlandırma 

meselesi söz konusu olacağı için ise, artık doğal uzantı ve mesafe gibi hak kazanım 

esasları değilde, sınırlandırmaya ilişkin olan hukuk  kuralları uygulama alanı bulacaktır. 

 

Fiziksel anlamda doğal uzantıyı tanımlayan jeolojik ve jeomorfolojik 

özelliklerin, komşu iki devletin ortak özelliklere sahip devamlı bir kıta sahanlığını 

paylaştığı durumlarda, ayrıca sınırlandırma işleminde de yeri vardır. Ancak bu durumda 

jeolojik ve jeomorfolojik veriler, hakkaniyete uygun sonuca varmak amacıyla göz önüne 

alınabilecek ilgili ko şullardan birini oluşturabilmektedirler.113  

 

Doğal uzantı kavramı, hem Divan kararlarında hem de hakem mahkemesi 

kararlarında, hem bir hak kazanım esası olarak hem de göz önüne alınacak ilgili koşul 

olarak hüküm sürmüştür belki ama, bu durum fazla da uzun sürmemiştir. Nitekim, belli 

sebeplerle, doğal uzantı esası yavaş yavaş güç kaybetmeye başlamıştır. Doğal uzantı 

esasının sınırlandırma çerçevesinde etkisinin azalması, Divan kararlarında belli 

                                                 
111 Robert Y. Jennings, ‘‘The Principles Governing Marine Boundaries,” Staat und 
Völkerrechtsordnung Festschrift für Karl Doehring , Herausgegeben von I Kay Hailbronner Georg 
Ress Torsten Stein, Berlin, Verlag, 1989, s, 404, 405, 406. 
112 Cf. Brown, “Rockall and the Limits of National Jurisdiction of the UK”, 2 Marine Policy, 1978, s. 
181-211; 275-303, Aktaran: Malcolm D Evans,  Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 
103. 
113 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’,  s. 94. 
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sebeplere dayandırılmıştır. Dayandırılmış olan bu sebepler arasında en önemlisi,114 

hukuksal anlamda kıta sahanlığı kavramının ve ilgili hakların temelinin artık doğal 

uzantı esasından ziyade mesafe esası tarafından oluşturulmasıdır.115 

 

Nitekim Divan, doğal uzantı kavramının kaderinin tamamen değişmesi sonucunu 

doğuran Libya-Malta Davası’nda, kıta sahanlığı üzerinde hak kazanım esasına ilişkin 

olan hukukun değiştiği gerekçesiyle, önceki içtihadın artık bir kenara bırakılması 

gerektiğini belirtmiştir. Divan’a göre bundan sonra kıta sahanlığı üzerinde hak kazanımı, 

ancak kıyıdan olan mesafe kavramına göre belirlenebilecek olan bir husustur. Çünkü 

yeni gelişmiş olan hukuka göre, ilgili devletler, kıyılarından itibaren 200 metre mesafeye 

kadar olan kesimde kıta sahanlığına bağlı olan haklarını ileri sürebilmektedirler. Divan, 

bu konuyu şu biçimde ele almıştır: “Đlgili hukukun gelişimi doğrultusunda bir devlete 

kıyılarından itibaren 200 metre mesafeye kadar olan kesimde kıta sahanlığına sahip 

olduğunu iddia etme hakkı verildiğinden beri, ilgili deniz yatağı ve toprak altının 

jeolojik özellikleri ne olursa olsun, ne devletlerin hak kazanımını doğrulamak için, ne de 

karşılıklı iddialarını sınırlandırmak için bu mesafe içerisinde jeolojik veya jeofiziksel 

faktörlere herhangi bir rol atfetmenin geçerli bir sebebi yoktur… kıta sahanlığı aracılığı 

ile yapılacak herhangi bir hak iddiası, sadece kıyıdan olan mesafeye bağlı olan bir 

                                                 
114  Diğer bir sebep olarak hakem kararlarında şu durum ifade edilmektedir: “Günümüzde 
sınırlandırma sürecinde çoğu kez sadece kıta sahanlığı sınırlandırması değil, tek bir sınırlandırma hattı ile 
hem kıta sahanlığının hem de münhasır ekonomik bölge sınırlandırması söz konusu olmaktadır. Bu 
durumda, sadece kıta sahanlığı açısından bir miktar önem taşıyan ama münhasır ekonomik bölge kavramı 
ile hiç bir ilgisi olmayan jeolojik öğeler, sınırlandırma esnasında neredeyse tamamen etkisini 
yitirmektedirler. (St. Pierre ve Miquelon Tahkimi: Case Concerning the Delimitation of Maritime Areas 
Between Canada and France, International Legal Materials , C. 31, 1992, s. 1145, Parag. 47; Gine/Gine-
Bisso Tahkimi: Arbitration Tribunal for the Delimitation of the Maritime Boundary Between Guinea and 
Guinea Bissau, I.L.M. , C. 25, 1986, s. 252, Parag, 116) 

Divan’ın vermiş olduğu, 76. maddedeki 200 mil mesafe esasının bir örf ve âdet hukuku kuralı 
olduğu kararı, aslında 200 mil uzunluğundaki münhasır ekonomik bölge’nin örf ve âdet hukukunun bir 
parçası olduğu gerçeğine dayanmaktadır. Kıta sahanlığı hakları da münhasır ekonomik bölge rejimi 
altında sınıflandırıldığı için, Divan kıta sahanlığı için de 200 mil mesafe sınırının örf ve âdet hukuku 
olduğuna dayanmaktadır. (Gündüz, The Concept of the Continental Shelf in its Historical Evolution: 
With Special Emphasis on Entitlement, s. 239). 
115 Libya-Malta Davası’nın, kıta sahanlığı üzerinde hak kazanım esasının mesafeye dönüştüğünü kabul 
etmesine bağladığı sonuç, fiziksel verilerin, hakkaniyet ilkelerinin uygulanacağı “ilgili ko şullardan biri” 
olma rolünün de ortadan kalkmasıdır. (Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının 
Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’,  s. 95). 
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husustur. Bu alanlarda jeolojik ve jeomorfolojik özellliklerin herhangi bir etkisi yoktur. 

Buna göre, tarafların kıyıları arasındaki mesafe 400 milden az olduğu için ve 200 milden 

önceki kısımlardaki alanlarda jeofiziksel özellikler rol oynamayacağı için, yarık bölge 

(rift zone) tarafların doğal uzantısında herhangi bir kesinti yaratmayacaktır”116. Divan’ın 

Libya-Malta Davası’nda vermiş olduğu bu karar, çeşitli yönlerden eleştirilere de konu 

olmuştur. 117 

 

Gerçekten, kıta sahanlığı için olan hak kazanım esasının artık doğal uzantı değil 

de mesafe kavramına dayandığı, 1982 B.M.D.H.S.’nin 76/1. maddesinin metninden de 

açıkça anlaşılabilecek olan bir husustur.118 Söz konusu hükmün analizinden, kıta 

sahanlığı haklarının kazanılmasında her halde önemli olan hususun 200 mil mesafe 

kavramı olduğu çok açık bir biçimde anlaşılmaktadır.  

 

Divan, Libya-Malta Davası’nda, bir başka sebebe daha değinmiştir. Divan, 

modern hukukta kıta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölge kavramlarının birbirlerine 

bağlanmış olduğuna ve münhasır ekonomik bölge ilân eden bir devletin, bununla kıta 

sahanlığı haklarını da kazanacağı hususuna işaret etmiştir. Divan’a göre bu gelişme 

sonucunda kıta sahanlığı ayrı bir kavram olarak varlığını yitirmemiş olsa da, her iki 

kavram için de ortak bir unsur olan kıyıdan olan mesafe, yani mesafe esası, daha büyük 

bir önem kazanmıştır.119 

 

Yine Divan’a göre hak kazanım esası olarak mesafe kavramını esas alan 

münhasır ekonomik bölge kavramı, örf ve âdet hukukunun bir parçası niteliğindedir. 

Kıta sahanlığı olmaksızın münhasır ekonomik bölgenin olması mümkün olmadığına 

                                                 
116 I.C.J. Reports 1985, Parag. 39. 
117 Eleştiriler için Bkz.: Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku 
ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 21-29. 
118 supra, s. 28. 
119 I.C.J. Reports 1985, Parag. 33. 
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göre, mesafe esasının, münhasır ekonomik bölge sınırlandırılmasında olduğu gibi kıta 

sahanlığının sınırlandırılmasında da uygulanması gerekmektedir.120 

 

Sonuç olarak, Libya-Malta Davası’ndan sonraki bu gelişmeye göre, kıta 

sahanlığı üzerinde hak kazanımı hususu artık mesafe esasına bağlı olan bir husus 

haline gelmiştir. Dolayısıyla, artık ilgili devletin kıyılarından itibaren 200 metre 

mesafe içerisindeki alanda jeolojik veya jeomorfolojik faktörlerin herhangi bir 

rolünün olması söz konusu olmayacaktır. Bu davaya kadar bir hak kazanım esası 

olarak kullanılmış olan doğal uzantı kavramı, bundan sonra ancak 200 mil mesafeden 

sonra gelen alanlar için söz konusu olabilecektir.121 Dolayısıyla kıyıları karşı karşıya 

olan iki devlet arasında sınırlandırma yapılırken, bu devletlerin kıyıları arasındaki 

mesafe 400 mili geçmiyor ise, bu bölgede hak kazanımı için jeolojik ve jeomorfolojik 

faktörlerin esas alınması söz konusu olmayacaktır.   

 

Nitekim Libya-Malta Davası’ndan sonra yer alan ve kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasına ilişkin olan davalara bir göz atıldığında, Divan’ın bu davalar ile ilgili 

vermiş olduğu kararlarında, ilgili devletlerin, deniz yatağı ve onun altındaki alanların 

fiziksel yapısına hiçbir ağırlık vermeyen hukukî ilkelere dayandığını söylemek 

mümkündür.122 Yani, fiziksel anlamda doğal uzantının bir hak kazanım esası olma 

gücünü 200 metrelik alan içerisinde mesafe esası lehine kaybetmiş olduğunu bu davalara 

dayanarak da söylemek mümkündür. 

 

Divan, Libya-Malta Davası’nda kıta sahanlığının dışındaki alanlar için jeolojik 

ve jeomorfolojik faktörlere dayanılabilmesine tamamiyle izin vermiştir. Divan, Libya-
                                                 
120 “Divan bu yüzden, kıyıdan olan mesafe kavramının bu davada verilecek olan kararda ilgili bir unsur 
olarak değerlendirilemeyeceği görüşünde olan, Libya’nın bu iddiasını kabul edilebilir bulmamıştır”. (I.C.J. 
Reports 1985, Parag. 34).  
121 Madde metninin incelenmesi de, bu hususu doğrulamaktadır. “76. madde’nin tanımlanmasındaki teknik 
özelliklerden ayrı olarak ele alınacak olursa; doğal uzantı ilkesinin, 200 milin ötesine uzanan alanlarla 
ilgili olarak, örf ve âdet hukukunun bir parçası olduğu ile ilgili bir şüphe yoktur”. (Gündüz, The Concept 
of the Continental Shelf in its Historical Evolution: With Special Emphasis on Entitlement, s. 241). 
122 Lilje-Jensen and Thamsborg, “The Role of Natural Prolongation in Relation to Shelf Delimitation 
beyond 200 Nautical Miles”, s. 622. 



 45

Malta Davası’ndaki bu geleneği, Jan Mayen, Katar-Bahreyn,123 Kamerun-Nijerya 

Davaları’nda da devam ettirmiştir.124 Şüphesiz, Libya-Malta Davası ile Divan tarafından 

                                                 
123 David A. Colson, ‘‘The Delimitation of the Outer Continental Shelf Between Neighboring States’’, 
A.J.I.L. , C. 97, S. 1., Jan., 2003, s. 100, 101. 

Katar-Bahreyn Davası (16 Mart 2001): Đran körfezi üzerinde ve Suudi Arabistan’ın doğu 
kesiminde yer alan Katar Devleti, Bahreyn Devleti ile arasındaki kara ve deniz sınırı uyuşmazlıklarının 
çözülmesi amacıyla 8 Temmuz 1991 tarihînde Divan’a bir başvuruda bulunmuştur. Divan ise, bu başvuru 
ile ilgili kararını 16 Mart 2001 tarihînde vermiştir.  
 Oldukça karışık bir yapı arzeden bu davanın iki temel unsuru vardır. Nitekim uyuşmazlık, bir 
taraftan birtakım deniz özelliklerinin, adaların ve Katar Yarımadası’nın bir kısmının statüsü ve bunların 
hak kazanımına ilişkindir. Diğer taraftan ise, bunlar arasındaki deniz sınırlarının yönüne ilişkindir. 

Bu davada Divan’ın ilk görevi, taraflar arasında uzlaşmazlık sebebi olabilecek herhangi bir 
karasal veya diğer hak kazanımı veya menfaatleri hakkında karar vermektir. Đkinci görevi ise, tarafların 
karşılıklı deniz yatağı, toprak altı ve açık deniz sularını tek bir deniz alanı sınırı ile sınırlandırmaktır. 
(I.C.J. Reports 2001, Parag. 67) 
 Burada davanın, sadece deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olan kısmına değinilecektir. 
Konumuz açısından önemli olan kısım da budur. Bu davada Divan’dan, ilk defa, kıta sahanlığı, münhasır 
ekonomik bölge ve karasularına ilişkin olarak örf ve âdet hukuku uyarınca tek bir sınırlandırma yapması 
talep edilmiştir. 

Her iki tarafta, Divan’ın deniz alanı sınırlandırmasına ilişkin kararını milletlerarası hukuka göre 
vermesi gerektiği yönünde anlaşmışlardır. Bu davada tarafların her ikiside 1958 Cenevre Sözleşmeleri’ne 
taraf değildir. 1982 B.M.D.H.S.’ye ise sadece Bahreyn taraftır. Katar ise sadece imzacı devlettir. Taraflar 
1982 B.M.D.H.S.’nin bu dava ile ilgili olan birçok hükmünün örf ve âdeti yansıttığı konusunda 
mutabıklardır. Divan bu yüzden, örf ve âdet hukukunun uygulanacak hukuk olduğunu belirtmiştir. (Ibid., 
Parag. 167) 

1990 yılında taraflarca “Bahraini formülü” adı altında yapılan andlaşmada, Divan’dan deniz 
yatağı, toprak altı ve açık deniz alanları arasında tek bir deniz alanı sınırı çizmesini talep etmiştir. (Ibid., 
Parag. 168).  
124  Kamerun-Nijerya Davası (10 Ekim 2002): Kamerun Cumhuriyeti Hükümeti, 29 Mart 1994 
tarihînde, asıl olarak Bakassi Yarımadası üzerindeki egemenlik meselesine ilişkin olarak, Nijerya Federal 
Cumhuriyeti aleyhine Divan’a başvuruda bulunmuştur. Kamerun ayrıca, iki devlet arasındaki deniz 
alanları sınırlandırılması uyuşmazlığının kısmi olduğunu ve tarafların bunu çözüme bağlayamadıklarını 
belirtmiştir. Sonuç olarak, Divan’dan, 1975 yılında belirlenmiş olan hattın ötesinde, taraflar arasındaki 
deniz alanları sınırının yönünün (course of the boundary) belirlenmesi talep etmiştir. (I.C.J. Reports 2002, 
Parag. 1) 

Divan bu davada deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin vereceği hükmün, karasularının 
ötesindeki alanların sınırlandırılmasına ilişkin olacağını belirtmiştir. Divan’a göre taraflar deniz alanları 
sınırlandırılmasının milletlerarası hukuk uyarınca yapılması gerektiği konusunda aynı fikirdelerdir. Hem 
Kamerun hem de Nijerya 1982 B.M.D.H.S.’ye taraftır. Dolayısıyla, bu sözleşmenin ilgili hükümleri, 
özellikle de kıyıları karşı karşıya ve yan yana olan devletler arasındaki kıta sahanlığı ve münhasır 
ekonomik bölge sınırlandırılmasını düzenleyen 74. ve 83. madde hükümleri, taraflar arasında 
uygulanabilir durumdadır. Bu maddelerin ilk paragrafı böyle sınırlandırmaların hakkaniyete uygun sonuca 
ulaşacak şekilde yapılması gerektiğini düzenlemektedir. (Ibid., Parag. 285) 

Divan ayrıca, tarafların yazılı beyanlarında, aralarındaki deniz alanlarının sınırlandırmasının tek 
bir hat ile olacağı konusunda anlaştıklarını belirtmiştir. Divan tek deniz alanı sınırlandırmasının içeriğini 
açıklamak üzere, daha önce Katar-Bahreyn Davası’nda vermiş olduğu kararına gönderme yapmıştır. 
(I.C.J. Reports 2001, Parag. 173) Dolayısıyla, bu davada Divan’ın görevi, üzerinde karar vermekle yetkili 
olduğu sınırlandırılmış alanda var olan değişik bölgeler için. G noktasından itibaren sonuç doğurmak 
üzere tek bir deniz alanı sınırı çizmektir. (Ibid., Parag. 286). 
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200 mil ötesindeki deniz alanları için jeolojik ve jeomorfolojik verilerin önemli 

olabileceği belirtilmiş olsa da, bu durum jeomorfolojik veya jeolojik gerçeklerin kıta 

sahanlığı alanlarının ötesinin sınırlandırmasında kullanılan ilgili gerçeklerden hariç 

tutulmak suretiyle değerlendirilmesi anlamına gelmemektedir.125 

 

 Buna ek olarak belirtilmesi gereken bir husus daha vardır. Hatırlanacağı üzere 

Libya-Malta Davası öncesinde, iki devletin ortak özelliklere sahip ve devamlı bir kıta 

sahanlığını paylaştığı durumda, jeolojik ve jeomorfolojik verilerin, hakkaniyete uygun 

sonuca varmak amacıyla göz önüne alınabilecek ilgili koşullardan birini oluşturması da 

söz konusu olmaktaydı. Fakat, Libya-Malta Davası’nın kıta sahanlığında hak kazanım 

esasının doğal uzantıdan mesafeye dönüştüğünü kabul etmesine bağladığı sonuç, fiziksel 

verilerin hakkaniyet ilkelerinin uygulanacağı ilgili koşullardan biri olma rolünün de 

ortadan kalkmasıdır.126 

 

Bu konu kapsamında, Türkiye’nin Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığına 

ili şkin olarak söz konusu olan görüşüne de, genel olarak değinmek yerinde olacaktır. 

Türk görüşüne göre, Ege’deki deniz yatağının önemli bir bölümünün Anadolu 

Yarımadası’nın doğal uzantısını oluşturmakta olduğu, burada bulunan adaların kendi 

başlarına bir kıta sahanlığı alanına sahip olmadıkları görülmektedir.127 Yani Doğu Ege 

Denizi’nde bulunan Yunan Adaları, Türkiye anakarasının doğal uzantısının üstünde 

kurulu olduğundan dolayı, bunların kendilerine ait kıta sahanlığı mevcut değildir.128 

 

Divan’ın, kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunda Libya-Malta Davası ile 

getirdiği, mesafe esasının doğal uzantı esasını 200 millik mesafeye kadar olan kesimde 

                                                 
125 Colson, ‘‘The Delimitation of the Outer Continental Shelf Between Neighboring States’’, s. 100-101.  
126 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 95. 
127 I.C.J. Aegean Sea Continental Shelf Case, Application Instituting  Proceedings Submitted by the 
Government of Greece, 10 Ağustos 1976, 27 Şubat 1974 tarihli Türk notası, s. 23. 
128 Acer, The Aegean Maritime Disputes and International Law, s. 231 “Doğu Ege Adaları’nın Türk 
anakaraları ile toprak ve kaya yapısı bakımından benzerlikleri olması da bu görüşü destekler niteliktedir. 
Türkiye’nin bu konudaki iddiası üzerinde, karşıt görüşler söz konusudur. (Ibid., s. 232). 
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ortadan kaldırmış olduğu yeni içtihattan sonra, Türkiye’nin Ege Kıta Sahanlığı 

konusundaki tezlerinin yeniden gözden geçirilmesini savunanlar olduğu gibi, buna gerek 

olmadığını ifade edenler de olmuştur.129 

 

Bütün bu gelişmeler doğrultusunda, 1980’li yıllardan itibaren Türkiye, hukuksal 

iddiaları içerisinde doğal uzantı esasına daha az yer vermeye başlamıştır. Zira, yukarıda 

belirtildiği üzere, 1970’li yıllardan sonra karara bağlanan sınırlandırma davaları, doğal 

uzantı unsurunun jeolojik niteliğinin hukuksal öneminin azaldığına işaret etmişlerdir. 

Yani doğal uzantı kavramı, artık jeolojik olmaktan ziyade hukuksal bir kavram niteliği 

kazanmıştır.130 

 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı hak 

kazanım esası yönünden ele alındığında, doğal uzantı veya mesafe kavramından çok 

daha önce göze çarpan bir husus daha vardır. Nitekim Yunanistan’ın taraf olduğu 

B.M.D.H.S.’nin 121. maddesi 3. paragrafına göre “insanların barınmasına imkân 

vermeyen veya kendisine ait ekonomik hayatı olmayan kayalıkların hiçbir münhasır 

ekonomik bölgesi veya kıta sahanlığı yoktur”. Buna göre, sayısının yaklaşık 3000 olarak 

ifade edildiği Ege Denizi’ndeki Yunan adalarının tümünün kıta sahanlığı hakkına sahip 

olması mümkün olmayabilir.131 

 

 

 

 
                                                 
129 Bu konudaki görüşler için Bkz.: Aksu, Türk-Yunan Đlişkileri: Đli şkilerin Yönelimini Etkileyen 
Faktörler Üzerine Bir Đnceleme, s.109. 
130 Bu konuda Bkz.: Yücel Acer, “Ege Kıta Sahanlığı Sorunu ve Uluslararası Yargı Kararları”, Ege Kıta 
Sahanlığı ve Đli şkili Sorunlar Sempozyumu Bildiriler Kitabı , Ed., Aslan Gündüz-Hüseyin Öztürk, 
Ataköy Marina- Đstanbul, Tüdav, 14-15 Aralık 2002, s. 63-64. 
131 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 116; “Uluslararası Hidrografik Büro, küçükadacığı, 1 kilometrekareden 10 
kilometrekareye kadar değişebilen bir kütle olarak tarif etmiştir. Kaya’nın ise, bu ebaddan daha küçük 
olabileceği ileri sürülmüştür”. Aktaran: Baykal, “Devletler Hukukunda Münhasır Ekonomik Bölge 
Kavramı ve Hukuki Niteliği”, s. 54. 
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2. Mesafe  

 

Hukukî anlamda kıta sahanlığı kurumu, Truman Bildirisi’nde ifade edilen orjinal 

halinden 1982 B.M.D.H.S. 76. maddede tanımlandığı haline gelene kadar çok fazla 

gelişme kaydetmiş olan bir kavramdır. Deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku da bu 

zaman aralığında çok büyük değişikliklere uğramıştır.132 Bu bağlamda, kıta sahanlığı 

kavramı üzerinde hak kazanım esası ekseninde de değişim yaşanmış olması gayet 

doğaldır. 

 

Đpso facto ve ab initio olarak kıyı devletine bağlı olan deniz alanları olan kıta 

sahanlığı alanlarının133 üzerinde hak kazanılması için işgale veya ayrıca bu konuda 

bildirimde bulunmaya gerek yoktur. Nitekim münhasır ekonomik bölge kavramının 

milletlerarası hukuka girmesinden önce, kıta sahanlığı haklarına kıyı devleti tarafından 

“doğal uzantı esası” çerçevesinde sahip olmak mümkün olan bir husustu.134 Münhasır 

ekonomik bölge kavramı ise, ilk defa 1982 B.M.D.H.S. ile milletlerarası hukuka 

girmiştir. 1982 B.M.D.H.S.’den önce kıta sahanlığı üzerinde hak kazanımı, sadece 1958 

Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 1. maddesinde düzenlenmiştir.135  

 

1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 1. maddesinin metninde, kıta sahanlığında 

hak kazanımı ile ilgili olmak üzere iki ayrı kriter öngörülmüştür. Buna göre ilk kriter, 

200 metre derinlik kriteri, ikinci kriter ise, işletilebilme kriteridir. Yani, 1958 Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesi’ne göre kıta sahanlığında hak kazanım esası olarak mesafe 

kavramının kullanılmış olduğunu söylemek mümkün değildir.  

                                                 
132 Colson, ‘‘The Delimitation of the Outer Continental Shelf between Neighboring States’’, s. 99.  
133 I.C.J. Reports 1969, Parag. 19. 
134 Fiziksel anlamda doğal uzantının bir hak kazanım esası olduğu Kuzey Denizi Davaları’nda (Ibid., 
Parag. 43), Tunus-Libya Davası’nda (I.C.J. Reports 1982, Parag. 41-43), Maine Körfezi Davası’nda (I.C.J. 
Reports 1984, Parag. 45-46-47) kabul edilmiş olduğu gibi; Manş Denizi Tahkimi (Parag. 79, 105-108) ve 
Gine/Gine-Bisso Tahkimi’nde (Parag. 19, 116) de kabul edilmiş olan bir husustur. Bütün bu davaların, 
aslında fiziksel anlamda doğal uzantıyı uygulamanın bir gereği olan, ortak bir özelliği vardır. Bütün bu 
davalardaki ortak görüşe göre; jeolojik verilerin iki farklı kıta sahanlığının varlığını göstermesi halinde, 
tarafların arasındaki kıta sahanlığı sınırının da bu hattı takip etmesi gerekmektedir. 
135 supra, s. 27. 
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Hem deniz hukukuna ilk defa münhasır ekonomik bölge kavramını getiren hem 

de kıta sahanlığı ve diğer deniz hukuku kavramlarını 1958 Cenevre Sözleşmeleri’ne göre 

çok daha ayrıntılı olarak düzenleme konusu yapan 1982 B.M.D.H.S. 76/1. maddesini 

burada tekrar etmek gerekmektedir: “Bir kıyı devletinin kıta sahanlığı, kara ülkesinin 

doğal uzantısı boyunca karasularının ötesinde kıta kenarının dış sınırına kadar uzanan 

veya kıta kenarının dış sınırının 200 mile kadar uzanmadığı yerlerde, karasularının 

ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 mile kadar uzanan sualtı alanlarının 

deniz yatağı ve toprak altını kapsar”.  

 

1982 B.M.D.H.S.’nin 76. maddesinin birinci fıkrası, Divan tarafından Tunus- 

Libya Davası’nda, iki ayrı bölümden oluşacak şekilde yorumlanmıştır. Divan’a göre 

“maddenin birinci kısmına göre kara ülkesinin doğal uzantısı, asıl kriterdir. Đkinci 

kısmına göre ise, 200 deniz mili mesafesi belli durumlarda hak kazanım esasıdır”. 

Divan’a göre bu madde ile, hukukî bir kavram olarak deniz altı düzleminin türüne 

(species of platform) dayanan kıta sahanlığı kavramı ve deniz altının işletilebilirli ği 

ölçütü değiştirilmi ş olmaktadır.136 Divan bu davada, her iki taraf da doğal uzantı esasına 

dayandığı ve mesafe esası yönünde herhangi bir iddia ileri sürmemiş olduğu için, mesafe 

esasını dikkate alamayacağı görüşünü taşımıştır.137 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, fiziksel anlamda doğal uzantı, belirli bir süre 

boyunca kıta sahanlığı üzerinde hak kazanımı için –Tunus-Libya Davası’nda Divan 

yavaş yavaş yeni bir hak kazanım ilkesinin doğduğunun sinyallerini vermişse de- tek 

esas olarak varlığını sürdürmüştür. Bu durum Maine Körfezi de dahil olmak üzere bu 

davaya kadar olan bütün kararlarda açık bir şekilde dile getirilmiştir.  

 

                                                 
136 I.C.J. Reports 1982, Parag. 47. 
137 Ibid., Parag. 48. 
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Fakat yukarıda da belirtildiği gibi, Libya-Malta Davası bu gidişe bir son 

vermiştir. Nitekim Libya-Malta Davası’nda, mesafe esasının, 200 deniz mili içerisindeki 

deniz yatağı ve toprak altının hak kazanımı bakımından, tek hak kazanım esası olduğu 

kabul edilmiştir.138 Böylelikle bu dava ile mesafe esasının, milletlerarası hukuka 

aktarımı yapılmış olmaktadır.139 Bu davaya göre artık hak kazanımında esas olan, doğal 

uzantı esası olmayacaktır. Nitekim, sadece Libya-Malta Davası kararından değil, 1982 

B.M.D.H.S. 76. madde metninden de anlaşılacağı üzere, kıta sahanlığında hak kazanım 

esası olarak dikkat edilmesi gereken husus, her halde 200 metrelik mesafe esasıdır.140 Bu 

davada Divan’ın kararı, münhasır ekonomik bölge kurumundan önemli bir biçimde 

etkilenmiştir. Nitekim Divan da, kararında bu hususu ayrıca ifade etmiştir.141 Divan’a 

göre, “her ne kadar bu dava münhasır ekonomik bölgeyle değil, sadece kıta sahanlığının 

sınırlandırılması ile ilgili olsa bile, münhasır ekonomik bölge’yi düzenleyen ilke ve 

kuralların göz önüne alınmaması mümkün değildir. 1982 B.M.D.H.S.’nin de işaret ettiği 

üzere, bu iki kavram, modern hukukta birbirine bağlıdır. Devlet tarafından kıta sahanlığı 

üzerinde kullanılan haklar, deniz yatağı ve bunun altındaki kısmın üst kısmında olan 

münhasır ekonomik bölge’de de sahiplenilebilecek olan haklardan olduğundan dolayı, 

bir devletin kıta sahanlığının sınırlandırılmasında göz önüne alınacak ilgili koşullardan 

biri de, aynı devlete ait olan münhasır ekonomik bölge’nin hukuken izin verilen 

kapsamıdır”. 

 

                                                 
138 “Hukukun gelişimi, deniz yatağı ve toprak altının jeolojik özelliği ne olursa olsun bir devlete, 
kendisine ait olan kıta sahanlığının kıyılarından itibaren 200 mile kadar uzandığını iddia etmesine 
olanak verdiğine göre, bu mesafe içinde jeolojik veya jeofiziksel faktörlere, gerek ilgili devletlerin hak 
kazanımını tespit etmek için, gerekse aralarındaki sınırlandırma için, herhangi bir rol atfetmenin 
hiçbir gereği yoktur. Bu durum özellikle hak kazanımı konusunda açık olan bir husustur. Çünkü, en 
azından bu alanlar söz konusu kıyılardan 200 milden az bir uzaklıkta olduğu zaman, hak kazanımı 
yalnızca kıta sahanlığı olarak sahip çıkılan deniz yatağı alanlarının, devletlerin kıyılarından mesafesine 
dayanmaktadır, ve bu alanların jeolojik veya jeomorfolojik özellikleri tamamen ilgisizdir”. (I.C.J. Reports 
1985, Parag. 39) Tırnak içindeki metinde yapılmış olan koyu renk ve italik olan vurgu, tarafımıza aittir. 
139 Nelson, ‘‘The Roles of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries’’, s. 849.  
140 “200 mil limiti”, hem münhasır ekonomik bölge, hem de kıta sahanlığı için, bir önceki rejimde kabul 
edilen kıyı devletinin kıta sahanlığı haklarını etkilemedikçe, örf ve âdet hukuku olarak sayılabilir. 
(Gündüz, The Concept of the Continental Shelf in its Historical Evolution: With Special Emphasis 
on Entitlement, s. 245). 
141 I.C.J. Reports 1985, Parag. 33. 
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 Sonuç olarak 200 mile kadar uzanan alanlarda, kıyı devletinin münhasır 

ekonomik bölgeyi ilân edip etmediğine bakılmaksızın, kıta sahanlığına hukukî hak 

kazanım esasını (legal title) düzenleyen örf ve âdet kuralı, hem anakara ülkesi için hem 

de adalar için artık doğal uzantı değil, “mesafe esasıdır”142. Mesafe esasına göre, daha 

önce de ifade edildiği gibi, 200 deniz mili mesafeye kadar olan alanlarda hiçbir jeolojik 

veya fiziksel faktöre rol verilmesi söz konusu olmayacaktır. Bu bağlamda taraflar 

arasında fiziksel anlamda sürekli ve ortak, yani kesintisiz, bir kıta sahanlığının varlığı 

veya yokluğu önemli olmayıp, mesafe kavramı, fiziksel anlamda doğal uzantı 

kavramının yerini almıştır.143 

 

 Her ne kadar Libya-Malta Davası’nda bundan sonra hak kazanım esası olarak 

mesafenin kullanılacağı ve doğal uzantının hiçbir şekilde hak kazanım esası olarak rolü 

olmayacağı belirtilmiş olsa da, Divan tarafından münhasır ekonomik bölge 

kavramının kabul edilip mesafe esasına geçiş yapılması, devletlerin daha önce doğal 

uzantı ile kazanmış oldukları hakları etkilemeyecektir. Nitekim konferans kayıtları 

incelendiği zaman, 200 millik mesafenin ötesinde veya içerisinde devletlerin kazanılmış 

haklarının korunacağını özellikle belirtmiş olduklarını görmek mümkündür. Yani, 

yapılmış olan bu düzenlemede devletlerin asıl niyeti, devletler tarafından doğal uzantı 

esasına dayanılarak kazanılmış olan hakların sona erdirilmesi değildir. Kazanılmış olan 

haklara saygı gösterilmelidir ve daha önce doğal uzantı ile hak kazanmış olan bir 

devletin, başka bir devlet yararına haklarından vazgeçmeye zorlanması mümkün 

değildir.144  

 

                                                 
142Barbara Kwiatkowska, ‘‘Equitable Maritime Boundary Delimitation: A Legal Perspective’’, 
International Journal of Estuarine and Coastal Law, C. III. No. 4, Graham & Trotman Limited, 1988, 
s. 296. 
143 Kıta sahanlığı haklarının kazanılması için 1982 B.M.D.H.S. 76. maddede yer alan mesafe esasının, 
ancak fiziksel anlamda doğal uzantı uyarınca kıta sahanlığı’na hak kazanılamayacağı durumlarda devreye 
gireceğini savunan bir görüş te vardır. (Gündüz, The Concept of the Continental Shelf in its Historical 
Evolution: With Special Emphasis on Entitlement, s. 241). 
144 Ibid., s. 248-250. 
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Divan, mesafe esasının gelişinin karşı karşıya olan kıyılarda eşit uzaklık 

yöntemine bir ayrıcalık vermediği görüşündedir.145 Fakat Divan, bu davada 

sınırlandırma işlemine geçici olarak bir eşit uzaklık sınırlandırma hattı çizmek suretiyle 

başlamıştır.146 Divan bunun gerekçesi olarak “kıyıları karşı karşıya olan devletler 

arasındaki davalarda eşit uzaklık yönteminin genel olarak hakkaniyete uygun bir doğası 

olduğunun Kuzey Denizi Davası’nda belirtilmiş olduğu” hususunu göstermiştir.147 

Doktrinde de, bu görüşün savunulduğu görülmektedir.148 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
145 “Divan, örf ve âdet hukukunda kıta sahanlığı kavramının geçirmiş olduğu değişikliklere değinmiştir. 
Bu değişiklikler kıyı devletinin kara ülkesinin doğal uzantısı ile kıyıdan olan mesafe esası arasındaki 
ili şkiyi kapsamaktadır ve 1982 B.M.D.H.S. 76. ve 83. maddelerde yansıtılmıştır... Her bir kıyı devleti, 
kıyılarının ötesinde bulunan kıta sahanlığı alanlarında buradaki doğal kaynakların keşfi ve kullanımı 
amacıyla esas hatlarından itibaren 200 metreye kadar olan mesafeye kadar olan kesimde, bu mesafe 
içerisindeki deniz yatağının jeolojik ve jeomorfolojik özellikleri ne olursa olsun, egemen haklar kullanma 
yetkisine haizdir. Mesafe ilkesinin gelişi, kesin yakınlık (absolute proximity) ilkesinin veya eşit uzaklık 
yönteminin bir genel kural ya da emredici veya öncelikli sınırlandırma yöntemi haline gelmesine sebep 
olmamıştır....” (I.C.J. Reports 1985, Parag. 77) Tırnak içine alınmış metindeki koyu ve italik olan vurgu 
tarafımıza aittir. 
146 Nelson, ‘‘The Roles of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries’’, s. 850. 
147 I.C.J. Reports 1985, Parag. 62. 
148 Nelson, ‘‘The Roles of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries’’, s. 851. 
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III. BÖLÜM: DEN ĐZ ALANLARININ SINIRLANDIRILMASI 
HUKUKUNDA ĐLKE VE YÖNTEMLER 

 

 A. Genel Olarak 

 

Bütün bu açıklamalardan sonra, sınırlandırma hukukuna bir başlangıç yapmak 

adına, hangi durumlarda sınırlandırmanın söz konusu olabileceğini tespit etmek 

gerekmektedir. 

 

Üzerinde “hak” iddia edilen deniz alanlarının dar olması, kıyı şekilleri, bölgede 

ada veya adacıkların bulunması ve benzeri sebeplerle, iki veya daha fazla devletin ilgili 

deniz alanları üzerindeki talepleri çatışabilir. Bu durumda, üzerinde hak iddia edilen 

ilgili alanları sınırlandırmak suretiyle ilgili devletlere vermek gerekir. Aslında, bir deniz 

alanının sınırlandırılması sorununu, taraflar kendi aralarında diledikleri bir sınırlandırma 

yöntemini uygulayarak çözümleyebilirler. Ancak, çözümün milletlerarası hukukun ilgili 

kuralları temelinde olması isteniyorsa, sadece buna ili şkin ilke ve kuralların uygulanması 

söz konusu olabilecektir.149 

 

Milletlerarası hukukun bu konudaki ilgili ilke ve kurallarını ise, doğal olarak, 

andlaşmalarda ve örf ve âdet hukukunda bulabiliriz.150 Burada dikkat edilmesi gereken, 

örf ve âdet hukukunun deniz hukukunun temeli olduğudur. Dolayısıyla yapılmış olan 

çok taraflı andlaşmalar, genel olarak örf ve âdet hukukunun tamamının veya bir kısmının 

beyanı niteliğinde olabilir. Bu andlaşmalar, örf ve âdet hukukunun değiştiğinin beyanı 

niteliğinde de olabilir. Veya belirli bir konuda örf ve âdet hukukunun ne olduğu Divan 

kararlarında da belirtmiş olabilir.151 Dolayısıyla belirli bir deniz alanı 

sınırlandırılmasında, ne sadece andlaşma, ne sadece örf ve âdet hukuku, tek başına 

                                                 
149Yücel Acer, “Deniz hukuku: Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku-Ders Notları”, s. 1, 
(Çevrimiçi) http://www.usakgundem.com/makale.php?id=143, 01 Ekim 2007. 
150 supra, s. 15. 
151 supra, s. 18-19. 
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yardımcı olma özelliğine sahip değildir. Sonuç olarak, bütün milletlerarası hukuk 

kaynaklarının beraber dikkate alınması gerekir. 

 

Deniz alanlarının sınırlandırılması ifadesindeki “deniz alanları” kavramından 

karasuları, münhasır ekonomik bölge ve özellikle kıta sahanlığının anlaşılması 

gerektiğini söylemek mümkündür. Nitekim Divan’ın, konusu deniz alanlarının 

sınırlandırılması olan davalarında ele almış olduğu deniz alanları da, asıl olarak 

bunlardan ibarettir. Divan’ın önüne gelmiş bu davalarda, çok büyük oranda kıta 

sahanlığınının yer aldığını; genelde münhasır ekonomik bölgenin ve balıkçılık 

bölgesinin de kıta sahanlığı ile beraber aynı davada sınırlandırmanın konusunu 

oluşturduğunu; karasularının ise nadiren sınırlandırılması talep edilen bir bölge 

olduğunu belirtmek mümkündür. Dolayısıyla deniz alanlarının sınırlandırılması 

konusunu ele alırken, aslında ciddî bir ağırlıkta kıta sahanlığının sınırlandırılması 

meselelerine değinmek bir zorunluluktur. Bunun başka bir önemli sebebi daha vardır. 

Çalışmamızın ilk bölümünde de belirtildiği gibi, deniz alanlarının sınırlandırılmasında 

Divan tarafından dikkate alınan “ilkeler” in tümü, kıta sahanlığının sınırlandırılmasında 

kullanılan ilkelerin kapsamına girmektedir.152 Bu duruma göre, kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasında uygulanan ilkeler ele alındığında, diğer deniz alanlarının 

sınırlandırılmasında uygulanan  ilkeler de bütün kapsamıyla ele alınmış olacaktır. 

 

Deniz alanlarının sınırlandırılması konusunda, 1982 B.M.D.H.S.’nin münhasır 

ekonomik bölge ve kıta sahanlığının sınırlandırmasına ilişkin olan ilgili 74. ve 83. 

maddeleri, milletlerarası yargı ve hakemlik kararlarındaki anlayışı aynen 

yansıtmaktadırlar. Nitekim bu maddeler, hem kıta sahanlığı hem de münhasır ekonomik 

bölge sınırlandırması için “kıyıları karşı karşıya ya da bitişik olan devletler arasında kıta 

sahanlığı sınırlandırması U.A.D.S’nin 38. maddesinde belirtildiği şekli ile milletlerarası 

hukuk kurallarına dayanan bir anlaşma ile ve hakkaniyete uygun çözüm bulmak 

                                                 
152  supra, s. 25-26. 
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maksadıyla yapılır” ilkesini kabul etmektedirler.153 Divan tarafından ele alınan 

karasuları ve balıkçılık bölgelerinin sınırlandırılması ile ilgili olan davalar incelenecek 

olursa, daha önce belirtildiği üzere, bunların sınırlandırılmasında kullanılan ilke ve 

kuralların da diğer bölgelerin sınırlandırılmasında kullanılan ilke ve kurallardan bir 

farklılık arzetmediği görülecekir. Daha önce ifade edildiği gibi, bütün yollar kıta 

sahanığının sınırlandırılmasında Divan’ın uyguladığı ilkeler meselesinde birleştiği için, 

Divan’ın sadece kıta sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin olarak ele aldığı ilkeleri 

açıklığa kavuşturmak, bütün bölgelerin sınırlandırılması ile ilgili soru işaretlerini akıldan 

silmeye yeterli olacaktır.    

 

Tekrar özetlemek ve eklemek gerekirse, deniz alanlarının iki veya daha fazla 

devlet arasında sınırlandırılmasını düzenleyen bu genel ilke’nin, karasuları, kıta 

sahanlığı, münhasır ekonomik bölge ve diğer deniz alanlarının hepsine uygulanacak 

tek bir sınırlandırma kuralı haline geldiği de belirtilmelidir. 1958 Cenevre 

Sözleşmeleri ve 1982 B.M.D.H.S.’nin bir yandan karasuları, diğer yandan ise, kıta 

sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge alanlarının sınırlandırılmalarını farklı kurallara 

bağlamış olması, bu kuralların içeriklerinin farklı olduğu anlamına gelmemektedir. 

Sözleşmelerde bulunan sınırlandırmaya ilişkin maddelerin içeriğinin aynı olduğu 

anlayışı, devletlerarası uygulama örnekleri ile de teyit edilmiş olan bir husustur.154 

Dolayısıyla, bir sınırlandırma uyuşmazlığı söz konusu olduğunda, taraflar arasında bir 

sözleşme varsa bu sözleşme hükümleri uygulanacaktır.155 Bu sözleşmeye taraf 

olmayanlar arasında ise milletlerarası hukukun bu konuda öngördüğü “örf ve âdet 

hukuku” kuralları uygulanacaktır. Ancak her halde, ileride de görüleceği gibi, taraflar 

arasında sözleşme hükümleri uygulansa bile bu hükümler örf ve âdetten bağımsız olarak 

ele alınamayacaktır.156 Sonuç olarak, gerek 1958 Cenevre Sözleşmeleri ve 1982 

B.M.D.H.S.’de belirtilmiş olan ilkelerin, gerekse Divan’ın beyan ettiği örf ve âdet 

                                                 
153 supra, s. 23, not 68. 
154 Acer, “Deniz Hukuku: Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku-Ders Notları”. 
155 1982 B.M.D.H.S. 74. ve 83. madde hükümleri de bunu öngörmektedir. 
156 Bu konuda Bkz.: Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer  ve Kişiler 
Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 55-66. 
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hukukundan doğan ilkelerin, bütün deniz alanlarının sınırlandırılması meselelerinde 

kullanılabilirliği yolunda herhangi bir tereddüte mahal yoktur. 

  

 1982 B.M.D.H.S. 74. madde ve 83. maddede ifadesini bulmuş olan genel ilke, 

aslında açılıma ihtiyacı olan, çok soyut bir ilkedir. Genel ilkenin muhtaç olduğu bu 

açılım ise, Divan’ın kararlarında sınırlandırmada kullanılan örf ve âdet hukuku 

açıklanırken ifade edilmiş olan bir husustur. Nitekim, temel kural olarak ifade edilen157 

ve her kıta sahanlığı sınırlandırmasında uygulanması gereken örf âdet hukuku kuralı, ilk 

olarak 20 Şubat 1969 tarihli Kuzey Denizi davaları’nda ifadesini bulmuştur.158 1982 

B.M.D.H.S. 74. madde ve 83. maddenin açılımı niteliğinde olan bu temel kural 159 

şöyledir: “Kıyıları karşı karşıya veya yan yana olan komşu devletler arasında deniz 

sınırları tek taraflı olarak saptanamaz. Böyle bir sınırlandırma iyi niyetle ve sonuca 

varmak gerçek iradesiyle sürdürülecek görüşmeler sonucunda anlaşmayla 

gerçekleştirilmelidir. Anla şmaya varılamıyorsa yetkili bir üçüncü merci tarafından 

yapılmalıdır. Her iki durumda da sınırlandırma bölgenin coğrafî biçim (geographic 

configuration) ve diğer ilgili koşullari (relevant circumstances) çerçevesinde 

hakkaniyete uygun bir sonucu gerçekleştirecek hakkaniyete uygun kriterler 

uygulanarak ve uygulanabilir yöntemler kullanarak yapılmalıdır”160.  

 

Đşte daha önce bahsi geçen ve bütün deniz alanı sınırlandırmalarında 

                                                 
157 Temel kural tabiri ve bunun ne içeriğinin ne olduğu için ayrıca bakınız: L.H. Legault, Blair Hankey, 
‘‘From Sea to Seabed: The Single Maritime Boundary in the Gulf of Maine Case’’, A.J.I.L. , C. LXXIX, 
S. 4. Oct., 1985, s. 962. 
158 Kuzey Denizi deniz yatağının altında önemli miktarda doğal gaz ve bir kısım petrol kaynağının 
keşfedilmiş olması, bu bölgedeki uyuşmazlıkları acilen çözümlenmesi gerekli uyuşmazlıklar haline 
getirmiştir. D.H.N. Johnson, ‘‘Recent Developments in the International Court of Justice,” M.L.R. , C. 
XXXIII, No:1., Jan. 1970, s. 53-62. 
159 Divan, kıta sahanlığının hakkaniyete uygun bir sonucu gerçekleştirmek için bütün ilgili koşullar 
(relevant circumstances) ışığında hakkaniyete uygun ilkeler uygulanması suretiyle sınırlandırılması gereği 
üzerinde yargı kararlarında bir birlik oluştuğuna işaret etmiş ve bunu sınırlandırmanın temel kuralı olarak 
nitelendirmiştir. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 45).  
160 I.C.J. Reports 1984 Parag. 112 Maine Körfezi Davası kararında temel kural olarak ifade edilmiştir. 
Divan burada Kuzey Denizi Davaları’ndaki 85. paragrafı aynen tekrarlamıştır; Maine Körfezi Davası’nda, 
hakkaniyet ilkelerine açıkça örf ve âdet hukukunun genel bir kuralı niteliği tanınmaktadır. (Ibid., Parag. 
92, 112). Tırnak içindeki metne yapılmış olan koyu ve italik vurgu tarafımıza aittir. 
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uygulanması gereken ilkeler, bu temel kuraldan doğan ilkelerdir. Yani deniz 

alanlarının sınırlandırılması uyuşmazlıklarında kullanılacak olan ilkeleri, ancak bu 

kuralın açılımını yapmak suretiyle tespit etmek mümkündür. Nitekim Divan temel 

kuralı  çok açık bir biçimde ifade etmiştir. Buna göre eğer iki devlet arasında bir deniz 

alanı sınırlandırılması söz konusu olacak ise, bu sınırlandırma, tarafların anlaşma 

yapması yoluyla ya da yetkili bir merci tarafından bu konuda bir hüküm verilmesi 

yoluyla yapılacaktır. Yetkili merci, Divan veya hakem mahkemesi olabilir. Ancak 

sınırlandırma ister yetkili olan üçüncü bir merci tarafından, isterse taraflar arasında 

yapılacak bir anlaşma ile gerçekleştirilsin, bölgenin coğrafî biçim (geographic 

configuration) ve diğer ilgili koşullari (relevant circumstances) çerçevesinde 

hakkaniyete uygun bir sonucu gerçekleştirecek hakkaniyete uygun kriterler uygulanarak 

ve uygulanabilir yöntemler kullanarak yapılmalıdır. Bu temel kurala uygun bir 

sınırlandırma yapabilmek için kıta sahanlığı kavramı milletlerarası hukuka girdiğinden 

beri tartışılmıştır demek pek de yanlış olmaz. Bu konuda devletler, hakkaniyet ilkeleri 

uyarınca sınırlandırma ile eşit uzaklık ilkesi uyarınca sınırlandırma olarak iki ayrı 

görüşü benimsemişlerdir.161 Biz, millî tezimizle de uyumlu olarak, eşit uzaklık 

kavramının bir sınırlandırma ilkesi olmadığı ve bunun sadece sınırlandırmada 

kullanılacak bir yöntem olduğu görüşünde olduğumuz için eşit uzaklık meselesi ve buna 

ili şkin tartışmaları sınırlandırmaya ilişkin yöntemler bahsine bırakmaktayız. 

 

Örf ve âdet hukuku, her bir sınırlandırma meselesi için özel olarak hazırlanmış, 

bu konuda uygulanabilecek ayrı ayrı kuralların bulunduğu bir listeye sahip değildir. 

Kural olarak, bütün sınırlandırmalar için sadece bu “temel kuralı” öngörmektedir.162 

                                                 
161  Bilindiği üzere, Ege Denizi uyuşmazlığında Türkiye ile Yunanistan’ın tezleri de eşit uzaklık ve 
hakkaniyet ilkeleri çerçevesinde şekillenmiştir. (Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının 
Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 47) 

Coğrafî koşullar ve kendi menfaatleri sebebiyle, Türkiye ve A.B.D hakkaniyet ilkeleri ile 
sınırlandırma yapılması yanlısı iken Kanada ve Yunanistan eşit uzaklık yanlısı bir görüş benimsemişlerdir. 
(Mark B. Feldman, ‘‘International Maritime Boundary Delimitation: Law and Practice from the Gulf of 
Maine to the Aegean Sea’’, Aegean Issues: Problems- Legal and Political Matrix-Conference Papers, 
Ed., Seyfi Taşhan, Foreign Policy Institute, September 1995, s. 4). 
162  “Gerçekte, milletlerarası toplumun karşılıklı i şbirliği ve birarada olmasını sağlayan sınırlı sayıda 
kuraldan oluşan örf ve âdet hukukunda ayrıntılı kurallardan oluşan bir yapının varlığı aranmamaktadır... 
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Dolayısıyla sınırlandırma meseleleri, daha önce de ifade edildiği üzere, sadece bu 

temel kuralın açılımı üzerinden çözümlenecektir. Bu temel kuralın açılımı ise, 

sınırlandırmada kullanılması gereken belli başlı ilkeleri ortaya çıkaracaktır. 

Dolayısıyla, kullanılması gereken sınırlandırma ilkelerini incelerken bu temel kural 

her zaman göz önünde bulundurulacaktır. 

 

Sınırlandırmada kullanılan temel kural, genel itibarıyla unsurlarına ayrıldığında, 

tezimizde bu unsurların her birine aynı ağırlıkta değinilmediği ve unsurlar bazında 

yapılan bu ayrıma tamamen sadık kalınmamış olduğu ilk dikkati çeken husus olacaktır. 

Çünkü herşeyden önce sınırlandırma davalarında bu unsurların her birine aynı ağırlığın 

verilmiş olduğunu iddia etmek mümkün değildir. Dolayısıyla, tez konumuz ile de 

uyumlu olarak, unsurlara bu davalarda verilmiş olan ağırlıkla paralel şekilde 

değinilmi ştir. Ayrıca tezimizin konusu kapsamında sınırlandırma davalarında dikkate 

alınan ilkeler söz konusu olduğu için, ileride ifade edilecek unsurlar arasında olan 

“sınırlandırmanın anlaşma yoluyla yapılması” unsuru, diğerlerine göre daha genel bir 

anlatım yoluyla ele alınmıştır. Bu bilgileri de dikkate alarak, sadece konunun daha kolay 

biçimde anlaşılması bakımından, temel kuralı genel itibarıyla unsurlarına ayıracak 

olursak ortaya şu şekilde bir tablo çıkacaktır: i) Sınırlandırma anlaşmayla 

gerçekleştirilmelidir. E ğer anlaşmaya varılamıyorsa üçüncü bir merci tarafından 

yapılmalıdır. ii) Sınırlandırma her halde bölgenin coğrafî biçim (geographic 

configuration) ve diğer ilgili koşullari (relevant circumstances) çerçevesinde 

hakkaniyete uygun kriterler uygulanarak yapılacaktır. iii) Kullanılan hakkaniyete 

uygun kriterler hakkaniyete uygun bir sonucu gerçekleştirecek nitelikte olmalıdır. iv) 

Sınırlandırma uygulanabilir yöntemler kullanarak yapılmalıdır. 

 

Bu bağlamda temel kuralda ifadesini bulan ve öncelikle incelenmesi gereken bir 

                                                                                                                                                
Bu yüzden örf ve âdet hukukundan, özellikle bu yeni gelişen ve kurumsallaşmamış olan alanda, 
doğabilecek her bir sınırlandırma problemini çözmekte kullanılacak olan hazır yapılmış kurallar listesini 
sağlamasını beklemek doğru olmaz”. (I.C.J. Reports 1984, Parag. 111) “Devletleri bütün sınırlandırmalar 
için bağlayan kurallar 1969 Davası 85. paragrafta ifadesini bulmuştur”. (Ibid., Parag. 112). 
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ilke olarak hakkaniyet ilkelerini incelemeye geçmek uygun olur kanısındayız. Fakat bu 

incelemeye başlamadan önce bir husus daha zikredilmelidir. Temel kural göz önüne 

alındığında, hakkaniyet ilkelerinden “hakkaniyet kriterleri” biçiminde bahsedilmiş 

olduğu görülecektir. Birazdan bahsedilecek olan hakkaniyet ilkeleri ile temel kuralda adı 

geçen hakkaniyet kriterleri aynı kavramlar olmasa da, bunların aralarındaki bağ çok 

sıkıdır. Öncelikle belirtmeliyiz ki, hakkaniyet kriterlerinin kendisi hukuk kuralı değildir. 

Divan’ın Maine Körfezi Davası’ndaki görüşüne göre, kriterlerin hakkaniyete uygunluğu, 

her olayın ilgili koşullarına göre belirlenecektir.163 Çünkü hakkaniyet kriterleri, 

hakkaniyet ilkelerinin somut olayın koşullarıyla uygulanması sonucu belirlenen 

kriterlerdir ve bir başka olayın koşulları gereği, kullanılmayabilir. Tek cümle ile ifade 

etmek gerekirse; hakkaniyet kriterleri, hakkaniyet ilkelerinin her ilgili somut olaydaki 

görünüş biçimidir. Bu duruma göre, hakkaniyet ilkeleri açıklığa kavuşturulmadan, 

hakkaniyet kriterlerinin de anlaşılması mümkün olmayacaktır. 

 

B. Sınırlandırmanın Hakkaniyet Đlkeleri Uyarınca Yapılması 

 

Sınırlandırmanın hakkaniyet ilkeleri uyarınca yapılması bağlamında, öncelikle 

sınırlandırmada hakkaniyet ilkeleri açıklığa kavuşturulacak, ardından bir bu kadar 

önemli olan ilgili/özel koşullar kavramına değinilecek, son olarak ise ilgili koşullar ve 

özel koşullar arasındaki ilişki ve davalardaki duruma değinilecektir. 

 

 

 

 

                                                 
163  “Herhangi bir deniz alanı sınırlandırılmasında göz önüne alınacak olan hakkaniyete uygun kriterlerin 
sistematik bir tanımı yoktur. Bunu yapmak, değişik belirli durumlarda yüksek değişkenlik göstermeleri 
sebebiyle çok zordur. Divan, ardından hakkaniyet kriterlerine örnekler vermiştir...” (Ibid., Parag. 157) 
Divan’a göre aynı kriter ile farklı davalarda farklı sonuçlara varmak mümkündür. Dolayısıyla kriterler, 
farklı olaylarda emredici değildir. Her bir olayda o olaya özgü bir veya birden çok kriterin birleşiminin 
uygulanması söz konusudur. (Ibid., Parag. 81, 158, 204).  
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1. Sınırlandırmada Hakkaniyet Đlkeleri 

 

Hakkaniyet ilkelerini ele almadan önce, adalet ve hakkaniyet kavramlarının ve 

milletlerarası hukukta ne anlama geldiğinin açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. 

Bunun ardından, milletlerarası hukukta hakkaniyet ilkelerinin kullanılışı ve bunların 

özelliklerinden bahsedilip, sonrasında bazı hakkaniyet ilkelerine değinilecektir. 

 

a. Genel Olarak Adalet ve Hakkaniyet Kavramları 

 

“Hakkaniyet”164 ve “deniz alanlarının sınırlandırılması” konularının 

milletlerarası hukukun en tartışmalı konuları arasında olduğunu söylemek mümkündür. 

Çünkü, hakkaniyet teriminin hukukî anlamını hukukî terimler ile tam olarak tanımlamak 

mümkün değildir. Bunun yanında, deniz alanlarının sınırlandırılması meselesi, hukukî 

rejimleri karışık değişimlere konu olabilecek olan çeşitli deniz alanları kategorilerini 

kapsamına almaktadır. Özellikle bu iki durum, sınırlandırmayı düzenleyen ilke ve 

kuralların bir çoğunun birden çok anlama gelebilecek nitelikte ilke ve kurallar halini 

almasına yol açmıştır.165  

 

Hakkaniyet kavramının ele alınabilmesi için, öncelikli ve gerekli olarak 

                                                 
164         “Hakkaniyet, hukukî anlamında adalet fikrinin doğrudan yansımasıdır. Görevi adaleti sağlamak 
olan Divan, onu uygulamak ile bağlıdır. Hukuk sistemlerinin tarihîne bakıldığında, hakkaniyetin çeşitli 
hukukî kavramları tanımlamakta kullanıldığını görmekteyiz. Hakkaniyet, sıklıkla, pozitif hukukun adalet 
uyarınca katılığı yumuşatılması gereken katı kurallarına zıt olarak kullanılmıştır. Bu zıtlık, milletlerarası 
hukukun gelişiminde de aynı paralelliği sergilememiştir....” (I.C.J. Reports 1982, Parag.71)   

“Bu, hakkaniyeti soyut adalet (Abstract Justice) olarak uygulama meselesi değildir; fakat 
kendiliğinden hakkaniyet ilkelerinin uygulanmasını gerektiren bir hukuk kuralının, kıta sahanlığının 
hukukî rejiminin gelişimini idare eden ve aşağıda belirtilmiş olan fikirler uyarınca uygulanması 
meselesidir”. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 85).  
165 Barbara Kwiatkowska, ‘‘The ICJ Doctrine of Equitable Principles Applicable to Maritime Boundary 
Delimitation and its Đmpact on The International Law of the Sea’’, Forty Years International Court of 
Justice: Jurisdiction, Equity and Equality, Ed., A. Bloed ve P. Van Dijk, Utrecht, Europa Instituut, 
1988, s. 122. 
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bilinmesi gereken bir kavram olarak, “adalet” (justitia)166 kavramının açıklığa 

kavuşturulması gerekmektedir. Genel olarak ifade edilecek olursa adalet, insanlığın 

eskiden beri arzuladığı bir duygudur ve esas anlamda, ahlâkî vazifelerin yerine 

getirilmesidir. Bu bakımdan hukuk, adaleti gerçekleştirmeyi bir amaç olarak edinmiş 

olan bir ahlâkî düzendir. Başka deyişle hukuk, adaleti gerçekleştirmeyi ve dolayısıyla 

ahlâkî vazifelerin yerine getirilmesini amaçlamaktadır. Sonuç olarak adalet kavramının, 

hukukun temelini, idealini teşkil ettiği söylemek mümkündür.167  

 

Adalet, hukuk kavramları içerisinde en geniş ve soyut kavramlardan birisi 

olduğundan dolayı, eski zamanlardan beri bu soyut kavramın içeriği her dönemde 

birbirinden çok farklı biçimde doldurulmuştur. Çünkü, belirli dönemlerde adaletin 

tanımını yapanlar, içinde bulundukları somut koşulların ve olayların etkilerinden 

kopamamışlar, adaleti onların etkileri altında değerlendirmişlerdir. Bu sebeple adalet, 

zamanımıza kadar kesin bir anlam ve içeriğe sahip olamamıştır.168 Adalet kavramının 

üzerinde uzlaşılmış tek bir tanımı olmamakla beraber, en çok kabul edilen tanımlardan 

biri olan Ulpianus’un tanımına göre; adalet, “onurlu yaşamak, başkasına zarar 

vermemek ve herkese kendisine ait olanı vermek üzerine kuruludur”169. Gerçekten 

adalet, başkalarının haklarına saygılı olmak, herkese kendisine düşeni vermek 

konusunda sarsılmaz bir irade olarak tanımlanabilir.170 

 

Adaletin kesin bir tanımı yapılamadığı için, bu kavramın alt bölümlerine 

ayrılması, hem anlamının, hem de kapsamının açıklığa kavuşturulması bakımından 

faydalı olacaktır. Fakat alt bölümlere ayırmadan önce ilk olarak şunu belirtmek 

                                                 
166 Adalet kavramının Türk Dil Kurumu resmi sitesi’nde yer alan konumuzla ilgili iki ayrı anlamı şudur: 
“1. Herkese kendine uygun düşeni, kendi hakkı olanı verme; 2. Yasalarla sahip olunan hakların herkes 
tarafından kullanılmasının sağlanması”. Türkiye Cumhuriyeti Türk Dil Kurumu Resmi Sitesi, (Çevrimiçi) 
http://www.tdk.gov.tr/TR/SozBul.aspx?F6E10F8892433CFFAAF6AA849816B2EF3FB36B5C02E7607F
&KELIME=adalet., 01 Mayıs 2008.   
167 Turhan Esener, Hukuk Başlangıcı, Đstanbul, Alkım, 1998, s. 30-31. 
168 Anıl Çeçen, Adalet Kavramı , Đstanbul,  May Yayınları, Aralık 1981, s. 255. 
169 Niyazi Öktem, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, Genişletilmiş, 3. bs., Đstanbul, Der Yayınları, 
1985, s. 48. 
170 Vecdi Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, Đstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, s. 114. 
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gerekmektedir: “Hukuksal adalet” ile “hukuk dışı adalet” arasında kesin bir fark vardır. 

Nitekim, toplumsal adalet, ekonomik adalet, siyasal adalet, dinsel adalet gibi başlıklar 

altında incelenebilecek olan hukuk dışı adalet kavramı, şüphesiz konumuz kapsamının 

çok dışında kalmaktadır. Dolayısıyla, burada ele alınacak olan “hukuksal adalet” 

kavramıdır. “Aslında terimin başına hukuksal terimi eklenmese bile, adalet kavramı 

denildiğinde, bu kavramın aslı hukuksal kökenli olduğundan dolayı, akla hukuksal 

adalet kavramı gelmektedir”171.  

 

Hukukun çok yönlü bir yapısı olması sebebiyle, adalet kavramı da her zaman çok 

yönlü bir yapı arzetmiştir. Dolayısıyla, adalet kavramını çok çeşitli ayrımlara tâbi olarak 

inceleyebilmek mümkündür. Hukuksal anlamda adalet kavramı, tüm bu ayrımlardaki 

yönlerin biraraya gelmesinden oluşmaktadır. Buna göre adalet kavramı, hukuk-ceza 

adaleti; yasal-yasaüstü adalet; nesnel-öznel adalet; dağıtıcı-denkleştirici adalet gibi 

ayrımlara tâbi tutulabilmektedir. Bu ayrımlar arasında, adalet konusunda en eski ve 

yaygın olanı dağıtıcı-denkleştirici adalet ayrımı olduğu için172 ve hakkaniyet kavramını 

da bu ayrıma dayanmak suretiyle açıklamak mümkün olduğu için bu ayrımın üzerinde 

durulması gerektiğinin kanısındayız.  

 

Denkleştirici adalet, (justita commutativa) bireylerin kendi aralarındaki 

ili şkilerini düzenleyen ve eşya, hizmetlerin değiş tokuşunda kullanılan adalet türü olarak 

tanımlanabilir. “Bu kavramın temelini, edim ve karşı edimin aritmetik denilebilecek bir 

eşitli ği fikri birleştirir. Bu kavrama göre herkes, kendisini diğerlerinden ayırt eden 

herhangi bir özellik dikkate alınmaksızın aynı biçimde ele alınmalıdır”173.  

 

Dağıtıcı adalet (justita distributiva) ise, salt aritmetik eşitli ğe dayanan bir adalet 

türü değildir. Dağıtıcı adalet kavramı, orantılı bir eşitlik düşüncesine dayanmaktadır. 

Buna göre, herkese eşit olanın verilmesi veya herkesin eşit işleme tâbi tutulması, bazı 

                                                 
171 Çeçen, Adalet Kavramı , s. 36. 
172 Ibid., s. 41. 
173 Aral, Hukuk Felsefesinin Temel Sorunları, s. 130. 
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durumlarda eşitli ğin bozulması sonucunu doğurabilecektir. “Çünkü bireyler ihtiyaçları, 

yetenekleri ve olanakları bakımından birbirleriyle eşit durumda değildirler. Dolayısıyla, 

bireylerin ihtiyaç yetenek ve olanaklarına uyan orantılı bir eşitlik esas alınmalıdır”174. 

 

Dağıtıcı adalet meselesinde eşitlik, salt bir eşitlik değil, orantılı bir eşitlik 

anlamında ele alınmaktadır. Bu kavram ihtiyaç, yetenek ve olanaklar bakımından 

bireyleri gruplandırmak suretiyle bunlara uygun bir eşitli ğin sağlanmasını 

öngörmektedir. Fakat, adaletin bu çeşidinde bile, tek başına her bir bireyin sahip 

olduğu özellik ve ayrılıkların dikkate alınması mümkün değildir. Yani bu durumda da, 

tam bir bireyselleştirme sağlanamamaktadır. Đşte, “hakkaniyet” kavramı, tam da bu 

ihtiyacı karşılamaktadır. Nitekim hakkaniyet, gerek denkleştirici, gerekse dağıtıcı 

adaletin eksikliklerini tamamlayan bir kavramdır. Hakkaniyet sayesinde, böylelikle 

bütün somut özellikler ve spesifik olaylar göz önünde tutularak adalet  

uygulanabilecektir.175 

 

Hakkaniyet kavramının, adalet kavramından farklı olan bir kavram olduğunu 

söylemek mümkündür.176 Yukarıda bahsedildiği üzere, hem dağıtıcı hem de denkleştirici 

adalette olayların spesifik özellikleri ve bireysel farklılıklar tam olarak göz önüne 

alınamamaktadır. Oysa hakkaniyet, bunların da göz önünde tutulmasını emreden bir 

kavramdır. Đşte, adaletin de emrettiği bu hususların göz önüne alınabilmesi için, başka 

bir anlatımla, olayın özelliklerinin ve menfaat dengesinin göz önünde tutularak o olaya 

en uygun gelecek çözüm yolunun bulunabilmesi için, hakkaniyet kavramı bir araç 

olmaktadır. Buna göre hakkaniyet, tek cümle ile ifade etmek gerekirse, “ somut olay 

                                                 
174 Ibid., s.131. 
175 Öktem, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, s. 51. 
176 En geniş anlamında hakkaniyet terimi, “başkalarına ancak bize yapılmasını istediğimiz şeyleri yapmak” 
kuralını ifade eder. Justinian’a göre hakkaniyet, “Dürüst yaşamak, kimseye zarar vermemek, herkese 
kendisine ait olanı vermek” biçiminde tanımlanabilir. Bu anlamda hakkaniyet yükümü, ahlâkî bir 
yükümdür. Dar anlamda hakkaniyet, karşılıklı menfaatleri çatışan iki kişi arasında eşit ve tarafsız 
muamele yapmayı ifade eder. Daha dar anlamda hakkaniyet, hukuka yardımcı olan ve bir ölçüde ondan 
bağımsız olan bir içtihat sistemidir. Bu kavram, bu teknik anlamıyla, belirli bir mahkemede uygulanan 
adalet sistemini ifade etmek için kullanılır. (Henry Campbell Black, M.A, Black’s Law Dictionary , 4. 
bs., St. Paul, Minn. West Publishing CO. 1951, s. 634). 
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adaletidir” 177. 

 

Buraya kadar açıklanmış olan, hakkaniyet kavramının “genel olarak” anlamının 

ve işlevinin ne olduğu idi. Oysa, bizim için önemli olan, yukarıda kısaca açıklanmaya 

çalışılan hakkaniyet kavramının, “milletlerarası hukuktaki anlamı veya işlevidir”. 

Nitekim hakkaniyet kavramı, milletlerarası hukukta çeşitli anlamları ve buna bağlı 

olarak da işlevleri olan bir kavramdır. Hakkaniyetin, konumuzla ilgili olan, milletlerarası 

hukuktaki bazı anlam ve işlevlerini aşağıdaki gibi sıralamak mümkündür; 

 

Đkame hukuk olarak hakkaniyet (Equity instead of law): Bu durum, 

milletlerarası hukukta bir dava hakkında ex aequo et bono olarak karar verilirken söz 

konusu olmaktadır. 

 

Somut hukuk kurallarının bir unsuru olarak hakkaniyet (Equity as an element 

of a concrete rule of law): Bu durum milletlerarası hukukta pek olmamakla birlikte, iç 

hukuklarda kullanılan bir kavramdır. Yine de, milletlerarası hukukta, kararı veren organ 

bakımından önemli görülmektedir. Đç hukukta, mahkeme tarafından zarar koşulu 

değerlendirilirken, diğer unsurlara ilâveten tarafların malî durumunun göz önüne 

alınması yönünde bir düzenleme olması hakkaniyetin bu işlevine bir örnek olabilir. 

 

Hukukî bir ilke olarak hakkaniyet (Equity as a legal principle): “Đlke” terimi 

birden çok anlama geldiği, kötüye kullanıldığı ve değişik bakış açılarına göre işlevi 

değişebildiği için, aralarında en karışık olanı, hakkaniyetin bu işlevidir. 

 

Hukukun içeriğinin belirlenmesinde ve yorumlanmasında bir unsur olarak 

hakkaniyet (Equity as an element of the determination of the contents and interpretation 

of the law): Buna göre hakkaniyet kavramı, hukukun uygulanması sürecinin doğal bir 

unsurudur. Hâkim, hukukun sınırları içerisinde olmak üzere, hakkaniyet kavramına 

                                                 
177  Öktem, Hukuk Felsefesi ve Hukuk Sosyolojisi, s. 51, Ayrıca Bkz.: Esener, Hukuk Başlangıcı, s. 40. 
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gereken önemi vermekle yükümlüdür.  

 

Kanun koyma sürecinde bir emreden olarak hakkaniyet (Equity as a directive 

in the law-making process): Burada hakkaniyet, hukukun değerlendirilmesinde bağımsız 

bir kriterdir ve hukukun değişmesine izin veren bir yapı arzeder.178 

 

Divan, kural olarak, hakkaniyeti yukarıda sayılan bütün işlevleri ile uygulama 

imkânına sahiptir. Fakat, Divan tarafından, yukarıda son olarak sayılmış olan kanun 

koyma ile ilgili olan işlevinin uygulanması söz konusu olmayacaktır. Ayrıca, Divan 

tarafından bugüne kadar ikame hukuk olarak hakkaniyete (ex aequo et bono karar 

verilirken söz konusu olur.) başvurulmadığı da belirtilmelidir.179 Başka bir ifadeyle, 

hakkaniyetin, Divan tarafından belirli bir olayda uygulanması halinde, yukarıda 

belirtmiş olduğumuz anlamlarından herhangi biri söz konusu olabilir. Şüphesiz, 

hakkaniyetin, hangi anlamda kullanıldığına bağlı olarak, ilgili olayda sahip olduğu işlev 

de farklılık arzedecektir. Burada göz önüne alınması gereken iki ayrı husus vardır. 

Bunlardan birincisi, bugüne kadar ikame hukuk olarak hakkaniyete başvurulmamış 

olduğudur. Đkincisi ise; Divan tarafından, kanun koyma sürecinde bir emreden olarak 

hakkaniyetin uygulanmasının söz konusu olmayacağıdır. 

 

Divan, belirli bir meselede hakkaniyet, hakkaniyet ilkeleri,180 hakkaniyet 

kuralları,181 ve benzeri olan terimler kullanabilmektedir. Bunların, yukarıda sayılan 

hakkaniyetin işlevlerinden hangisinin kasdedilerek kullanıldığı her bir somut olaya göre 

değişmektedir. Yani, Divan tarafından “hakkaniyet ilkeleri” kavramının  değişken bir 

biçimde kullanıldığını söylemek mümkündür. Nitekim, hakkaniyet ilkeleri kavramı söz 

konusu olduğunda, buradaki ilkelerin hangi işleve sahip hakkaniyete ait olan ilkeler 

olduğu belirsizdir. Bu durum, her bir somut olayda durumun değerlendirilmesini 

                                                 
178 Andrzej Wasilkowski, “Comments”, Forty Years International Court of Justice: Jurisdiction, 
Equity and Equality , Ed., A. Bloed ve P. Van Dijk, Utrecht, Europa Instituut, 1988, s. 112. 
179 Wasilkowski,  ‘‘Comments’’, s. 113. 
180 I.C.J. Reports 1969, Parag. 47. 
181 Ibid., Parag. 48. 



 66

gerektirmektedir.182 

 

Sonuç olarak, hakkaniyet kavramı milletlerarası hukukta birden çok işleve sahip 

olacak biçimde kullanıldığı için, hakkaniyet ile milletlerarası hukuk arasındaki ilişki, 

hakkaniyet kavramının somut olayda hangi işlevde kullanıldığına göre değişmektedir. 

 

Divan, kararlarında hakkaniyet teriminden bahsederken, bunu Đnfra Legem 

olarak uyguladığını belirtmektedir. Yani burada hakkaniyet, somut hukuk kuralının bir 

unsuru olarak görülmektedir. Divan, ayrıca, hakkaniyet kavramını âdil bir sonuca 

varmakla yükümlü olan yargı organının bir yükümü olarak da kullanmaktadır.183 Divan, 

hakkaniyet kavramını “in abstracto” olarak görmekten ve yorumlamaktan yana değildir. 

Nitekim, Divan’a göre, hakkaniyet kavramı ancak varılan sonucun ışığında 

değerlendirilecektir. Hakkaniyete uygun sonuca ise hakkaniyet kavramına başvurarak 

değil, dava ile ilgili olan bütün koşullara ağırlık vererek ulaşmak mümkündür.184 

 

Ele alınması gereken bir başka husus ise, “hakkaniyet” terimi ile “hakkaniyet 

ilkeleri” terimi arasındaki ilişki ve farklılıkların ne olduğu meselesidir. Bunun tam 

olarak belirlenmesi mümkün değildir. Nitekim Divan’ın şimdiye kadarki kararlarının 

incelenmesinden de bu iki terim arasındaki ilişki ve farklılıklar hakkında çok net bir 

açıklama bulmak mümkün değildir.185 Bu bağlamda, pek tatmin edici olmasa da, 

“hakkaniyet ilkeleri” teriminin bir tanımını vermek yerinde olacaktır. Buna göre, “deniz 

alanlarının sınırlandırılmasını düzenleyen temel bir kural olarak hakkaniyet ilkeleri 

doktrini, sınırlandırmanın, anlaşma yoluyla ve hakkaniyet ilkeleri uyarınca bütün ilgili 

koşulların göz önüne alınarak hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak amacıyla yapılacağı 

                                                 
182 Wasilkowski, ‘‘Comments’’, s. 114. 
183 I.C.J. Reports 1969, Parag. 48. 
184 Ibid., Parag. 50; I.C.J. Reports 1982, Parag. 45. 
185 Wojciech Goralczyk, ‘‘Comments’’, Forty Years International Court of Justice: Jurisdiction, 
Equity and Equality , Ed., A. Bloed ve P. Van Dijk, Utrecht, Europa Instituut, 1988, s. 165. 
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anlamına gelir”186. 

 

Yukarıda tanımı yapılmış olan hakkaniyet ilkeleri kavramı, deniz alanlarının 

sınırlandırılmasında yeri doldurulamayacak olan bir öneme sahiptir. Hakkaniyet 

ilkelerinin sahip olduğu bu önemi, Divan’ın Kuzey Denizi Davaları kararında ifade 

etmiş olduğu deniz alanlarının sınırlandırılmasında uygulanacak olan temel kuralın 

lâfzından da çıkarmak mümkündür. Daha önce değinmiş olduğumuz bu temel kuralı, 

konunun bütünlüğü bakımından burada tekrar etmek gerekmektedir. Buna göre: 

Sınırlandırma ister yetkili üçüncü merci tarafından, isterse taraflar arasında yapılacak bir 

andlaşma ile gerçekleştirilsin, “bölgenin coğrafî biçim (geographic configuration) ve 

diğer ilgili koşullari (relevant circumstances) çerçevesinde hakkaniyete uygun bir 

sonucu gerçekleştirecek hakkaniyete uygun kriterler uygulanarak ve uygulanabilir 

yöntemler kullanarak yapılmalıdır”187. 

 

Yukarıda belirtilmiş olan bu kural, her bir deniz alanlarının sınırlandırılması 

davası’nda uygulanacak olan bir temel kural niteliğindedir. Dolayısıyla, bu temel kural, 

herhangi bir deniz alanı sınırlandırılması yapılırken hangi kurallara uyulması gerektiğini 

göstermektedir. Bu duruma göre, temel kuralın unsurlarına ayrılarak incelenmesi daha 

uygundur. Genel olarak, temel kuraldan çıkarılacak olan bu unsurların dört başlık altında 

incelenmesi mümkündür. Bunlar: ilgili koşullar; hakkaniyete uygun kriterler; 

uygulanabilir yöntemler; hakkaniyete uygun sonuç’tur. Temel kuralın bu unsurları 

incelendiğinde, hakkaniyet kriterleri ve hakkaniyete uygun sonuç unsurlarının, 

diğerlerine göre daha ön plânda yer aldığı kolaylıkla anlaşılabilir. Diğer yandan, temel 

kuralın ifade ediliş biçiminden de anlaşılacağı üzere, bu unsurların her biri aynı zincirin 

hiç kopmayan halkaları gibidir. Yani, herhangi birinin anlamının müphem kalması, 

hakkaniyet ilkeleri kavramının da açıklığa kavuşmasına engel olabilir. Dolayısıyla, 

buradaki unsurların, hakkaniyet ilkelerinin bazı alt başlıklarının incelenmesinden sonra, 

                                                 
186 Kwiatkowska, ‘‘The ICJ Doctrine of Equitable Principles Applicable to Maritime Boundary 
Delimitation and its Đmpact on the International Law of the Sea’’, s. 127. 
187 I.C.J. Reports 1969, Parag. 85. 
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aynı başlık altında incelenmeye devam edilmesinin daha uygun olduğu kanısındayız.  

 

Burada ifade edilmesi gereken bir başka husus ise, temel kuralda ifadesini bulan 

hakkaniyet kriterlerinin ayrı bir başlık altında incelenmemiş olduğudur. Nitekim, daha 

önce de belirtildiği üzere, hakkaniyet kriterleri, hakkaniyet ilkelerinin her bir somut 

olayda ki görünüş biçimine verilen addır. Burada hakkaniyet ilkeleri yerine hakkaniyet 

kriterleri kavramının tercih edilmiş olması ise, önemsiz bir değişikliktir. 188 Bu yüzden, 

hakkaniyet kriterleri kavramının hakkaniyet ilkelerinin temel kurala olan yansıması 

olduğu varsayılarak –bu kavramın hakkaniyet ilkeleri kavramından çok farklı bir kavram 

olduğu yanılgısına düşülmemesi için- bu kavram için ayrı bir başlık düzenlemesi 

yapılmamıştır. 

 

Sözün kısası, milletlerarası hukukta hakkaniyet ilkelerinin kullanılması ve 

bunların özellikleri ele alındıktan sonra, bazı hakkaniyet ilkeleri ele alınacaktır. Bunun 

ardından ise, ayrı ve daha üst başlıklar altında, sırasıyla; ilgili koşullar, uygulanabilir 

yöntemler ve hakkaniyete uygun sonuç kavramları, ele alınacaktır. 

 

b. Milletlerarası Hukukta Hakkaniyet ve Hakkaniyet Đlkelerinin 

Kullanılması 189 

 

Hakkaniyet,190 şüphesiz, sadece kıta sahanlığı sınırlandırılmasında kullanılan bir 

                                                 
188 Jennings, ‘‘The Principles Governing Marine Boundaries’’, s. 40. 
189 Milletlerarası hukukta hakkaniyet ilkeleri ve Divan’ın durumu konusunda Bkz.: Shabtaı Rosenne, 
‘‘The Position of the International Court of Justice on the Foundations of the Principle of Equity in 
International Law’’, Forty Years International Court of Justice: Jurisdiction, Equity and Equality, 
Ed., A. Bloed ve P. Van Dijk, Utrecht, Europa Instituut, 1988. s. 87-108. 
190 Doktrindeki yazarların önemli bir bölümü, hakkaniyetin milletlerarası hukukun bir parçası olduğunu ve 
bu yüzden bunun uygulanmasının bir hukuk kuralının uygulanmasından daha farklı olmadığını ifade 
etmektedir. Fakat hakkaniyetin milletlerarası hukuktaki hukukî mahiyeti ve işlevi konusunda çok fazla 
görüş vardır. Bu bağlamda, ilk olarak, hakkaniyetin M.A.D.S. md. 38/1 (c) anlamında hukukun genel 
ilkesi olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği söz konusu edilebilir. (Kwiatkowska, ‘‘The ICJ 
Doctrine of Equitable Principles Applicable to Maritime Boundary Delimitation and its Đmpact on The 
International Law of the Sea’’, s. 128-129. 
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kavram değildir. Yukarıda da ifade edilmiş olduğu gibi, bu kavram milletlerarası 

hukukun her alanında var olan bir kavramdır. Kıta sahanlığı hukukunda hakkaniyet 

kavramının kullanılışı ise, sebepsiz değildir. Nitekim, kıta sahanlığı hukuku yeni 

gelişmekte olan bir yapı arzetmektedir. Bunun sonucu olarak da doldurulması gereken 

çok fazla boşluk vardır. Bu boşluğu yargı organları, kararları ile dolduracaklardır. Fakat 

Divan ve mahkemeler kararlarını gerekçelendirmek amacıyla çok fazla hukuk kuralı 

koymak konusunda isteksizdirler. Nitekim bu konuda koyacakları kurallar, ileride yargı 

organlarının kararlarına etki edecektir. Divan ve mahkemelerin, ileride yargı organlarını 

bağlayabilecek olan hukuk kuralları koymak istememelerinin bir sonucu olarak, yine bu 

organlar tarafından, esnek bir yapı arzeden hakkaniyet mülâhazalarına dayanmanın daha 

uygun olacağı düşünülmüştür.191  

 

Bu düşünceyle uyumlu olarak, hakkaniyet ve hakkaniyet ilkeleri kavramları, 

gerek Truman Bildirisi’nde, gerekse o tarihten günümüze kadar verilmiş olan yargı 

kararlarının hemen hemen hepsinde kullanılmıştır.192 Nitekim, 28 Eylül 1945 tarihli 

                                                 
191 M.D. Blecher, ‘‘Equitable Delimitation of Continental Shelf’’, A.J.I.L. , C. 73, S. 1., Jan., 1979, s. 86, 
87. Sadece davaya dahil bulunan taraflar için ve karar verilen iş hakkında mecburî olan Divan’ın kararları, 
daha sonraki benzer uyuşmazlıkların çözümünde ancak ışık tutucu bir nitelik taşımaktadır. supra, s. 19. 
192  Nikaragua-Honduras Davası’nda Nikargua tarafından, Honduras ile olan deniz alanları 
sınırlandırmasının “örf ve âdet hukuku tarafından tanınmış hakkaniyet ilkeleri ve ilgili koşullar uyarınca” 
yapılması gerektiği talep edilmiştir. (Case Concerning Territorial and Maritime Dispute Between 
Nıcaragua and Honduras in the Carribbean Sea (NICARAGUA v. HONDURAS) Judgment, I. C. J. 
Reports 2007, Par ag.17) 

Kamerun-Nijerya Davası’nda Divan, “hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak amacıyla yapılan 
sınırlandırmanın hakkaniyetin uygulanarak yapıldığı sınırlandırma ile aynı olmadığını” ifade etmiştir. 
Divan’a göre, “deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin olan uyuşmazlıklarda hakkaniyet bir 
sınırlandırma yöntemi değildir. Sadece akılda tutulması gereken ve ulaşılması gereken bir amaçtır”. (Land 
and Maritime Boundury between Cameroon and Nigeria (Cameroon v. Nigeria: Equatorial Guineu 
intervening), Judgment, I. C. J. Reports 2002, Parag. 294) 

Jan Mayen Davası’nda, “1958 Sözleşmesi herhangi bir özel koşulun araştırılmasını gerektirirken, 
hakkaniyet ilkelerine dayanan örf ve âdet hukuku, ilgili koşulların araştırılmasını gerektirmektedir”. 
ifadesi kullanılmıştır. (I.C.J. Reports 1994, Parag. 54) 

Libya-Malta Davası’nda, Libya tarafından, taraflar arasındaki sınırlandırmanın anlaşma ile 
hakkaniyet ilkeleri uyarınca bütün ilgili koşulların göz önüne alınarak hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak 
amacıyla yapılması gerektiği talep edilmiştir. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 11) Malta da Libya ile aynı 
yönde talepte bulunmuştur. (Ibid., Parag. 29) Divan, ayrıca, hakkaniyet ilkelerinin uygulanmasının ex 
aequo et bono karar vermekten farklı olduğunu Kuzey Denizi Davaları’na atıf yapmak suretiyle 
açıklamıştır. Divan, bu davada birçok defa Kuzey Denizi Davaları’ndaki hakkaniyet konusunda yer 
verilen görüşlere gönderme yapılmıştır. (Ibid., Parag. 45) Divan’a göre örf ve âdet hukukunun bir parçası 
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Truman Bildirisi uyarınca,193 A.B.D’nin kıta sahanlığı başka bir devletin kıyılarına kadar 

uzandığında veya kıyıları bitişik olan başka bir devlet ile paylaşıldığında, ilgili devlet ile 

A.B.D arasındaki sınır “hakkaniyet ilkeleri” uyarınca tayin edilecektir.194 Kuzey Denizi 

Davaları’nda, 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin kıta sahanlığının sınırlandırılmasına 

ili şkin olan hükümlerinin taraflar arasında uygulanamayacağına karar verildikten sonra, 

bu konuda uygulanabilecek olan kural ve ilkeler belirtilmi ştir. Buna göre sınırlandırma, 

“hakkaniyet ilkeleri” uyarınca tarafların anlaşması ile yapılacaktır.195 Buna ek olarak, 

1958 Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin de, sınırlandırmanın “hakkaniyet ilkeleri” 

uyarınca yapılacağını açıkça öngörmese bile bunu örtülü olarak ifade ettiğini söylemek 

mümkündür. Sonuç olarak, kıta sahanlığının sınırlarının belirlenmesinde hakkaniyet -ve 

dolayısıyla hakkaniyet ilkeleri- kavramlarının çok büyük önemi olduğunu söylemek 

                                                                                                                                                
olarak uygulanan hakkaniyet ilkeleri, sadece Divan tarafından karar verilmesi suretiyle yapılan 
sınırlandırmayı değil, ayrıca anlaşma yoluyla yapılan sınırlandırmada tarafların hakkaniyete uygun sonuca 
ulaşmak için uyması gerektiği bir yükümlülüğü düzenler.  (Ibid., Parag. 46) 

Maine Körfezi Davası’nda, A.B.D, “tek deniz alanı sınırlandırılmalarında sınırlandırmanın 
hakkaniyet ilkeleri uyarınca bütün ilgili koşulların göz önüne alınarak hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak 
amacıyla yapılması gerektiğini” ileri sürmüştür. (I.C.J. Reports 1984, s. 16) 

Tunus-Libya Davası’nda, Divan’a göre “hukukî anlamında hakkaniyet, adalet fikrinin doğrudan 
yansımasıdır. Görevi adaleti sağlamak olan Divan, bunu uygulamakla yükümlüdür...” (I.C.J. Reports 
1982, Parag. 71) 

Bu davada taraflar, yapmış oldukları özel andlaşmada Divan’dan sınırlandırmayı “bölgeyi 
tanımlayan hakkaniyet ilkeleri ve ilgili koşullar uyarınca...yapmasını talep etmişlerdir. (Ibid., Parag. 4). 
193  Kıta sahanlığı konusundaki devlet uygulamasının dört bölüme ayrıldığını görmekteyiz. Bunlar: 1) 
A.B.D Bildirileri 2) Latin Amerika Uygulaması 3) Birleşik Krallık Uygulaması ve 4) Basra Körfezi 
Bildirileri.  

Bunlar arasında yer alan A.B.D bildirilerine bakıldığında 28 Eylül 1945 tarihinde, biri kıta 
sahanlığı diğeri balıkçılık bölgesi ile ilgili olmak üzere, yayınlanmış iki ayrı bildiriye rastlanmaktadır. Kıta 
sahanlığına ilişkin olan bildiri, üç giriş cümlesi ile başlamaktadır. i) Yeni petrol ve diğer maden 
kaynaklarına dünya çapında bir gereksinim mevcuttur. ii) Uzmanların görüşüne göre bu kaynaklar, kıta 
sahanlığının altında bulunmaktadır ve teknolojik gelişmeler şimdi veya gelecekte bunlardan 
yararlanılmasını mümkün hale getirecektir. iii) Bu kaynakların korunması ve ihtiyatlı kullanılması için 
bunların üzerinde bazı tanınmış yetkilere ihtiyaç vardır.  

Bunların ardından gelen dördüncü cümleden bildirinin hukuk teorisindeki yeri için önemli olan 
bir  beyanı çıkarmak mümkündür. Buna göre, “kıta sahanlığı üzerindeki deniz yatağı ve toprak altında yer 
alan doğal kaynaklar üzerinde bitişik devlet tarafından yetkinin kullanımı, hakkaniyete uygun ve âdil 
olmalıdır”. (equitable and just). (Devlet uygulaması ile ilgili daha ayrıntılı bilgi için bakınız (C.H.M. 
Waldock, ‘‘The Legal Basis of Claims to the Continental Shelf”, Transactions of the Grotius Society, C. 
XXXVI, Problems of Public and Private International Law, Transactions for the Year 1950. (1950), s. 
115-148). 
194 Presidential Proclamation No: 2667, 3 CFR 67 (1943-48); 13 Dep’t State Bull. 485 (1945), Aktaran : 
M.D. Blecher, Equitable Delimitation of Continental Shelf, A.J.I.L.,  C. 73, S. 1., Jan., 1979, s. 60. 
195 I.C.J. Reports 1969, Parag. 53. 
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mümkündür.196 

 

 Gerek Truman bildirisi’nde gerekse Kuzey Denizi Davaları’nda, deniz 

alanlarının sınırlandırılması meselelerindeki önemli yeri vurgulanan hakkaniyet 

kavramının, hangi anlamda kullanıldığını ilk bakışta anlamak mümkün olmayabilir. 

Daha önce ifade etmiş olduğumuz gibi, hakkaniyet ilkelerinin çeşitli davalarda çeşitli 

anlamlarda kullanılması mümkündür ve bu her somut olaya göre değişkenlik 

arzetmektedir. Burada belki sadece, milletlerarası hukukta ve deniz alanlarının 

sınırlandırılması davalarında kullanılan hakkaniyet teriminin, Divan’ın önüne gelen 

uyuşmazlık hakkında ex aequo et bono karar vermesi ile aynı şey olup olmadığının 

tespitini yapmak mümkündür.  

 

Divan tarafından kararlarında kullanılan hakkaniyet kavramı, genel olarak hukuk 

tarafından öngörülmüş olan hakkaniyettir. Divan’ın ex aequo et bono karar vermesi ise, 

sadece M.A.D.S. 38. maddesinin 2. fıkrasında öngörülen şartlar altında mümkün olan bir 

durumdur.197 38. maddenin 2. fıkrasının hükmüne göre ise ex aequo et bono karar 

vermek için tarafların bu konuda ayrıca anlaşmaları gerekecektir. Hukuk kuralları, genel 

kurallar olması nedeniyle, bu kuralların her uyuşmazlıkta hak ve adaleti 

gerçekleştirmeleri söz konusu olmayabilir. Nitekim, ilk bakışta aynı nitelikte görülen 

olayların dahi, kendilerine özgü özellikleri olabilir. Đşte hukuk kurallarının bu özellikleri 

dikkate almaması gibi bir durum söz konusu olabilmektedir. Divan’ın ex aequo et bono 

karar vermesi ile olayın kendine özgü özellikleri de dikkate alınmış olur ve uyuşmazlıkta 

hak ve adalet gerçekleştirilmi ş olur.198 Divan, 1982 tarihli Tunus-Libya Davası kararında 

bu konuya değinerek şu ifadeyi kullanmıştır: “Hakkaniyet ilkelerinin uygulanması, ex 

aequo et bono karar vermekten ayırdedilmelidir. Divan, böyle bir kararı sadece tarafların 

anlaşması halinde verir. Divan, bu durumda, uygun bir uzlaştırma meydana getirmek 

                                                 
196 M.D. Blecher, ‘‘Equitable Delimitation of Continental Shelf’’, s. 60. 
197 I.C.J. Reports 1969, Parag. 48. 
198  Bu konuda genel bilgi için Bkz.: E. F. Çelik, Milletlerarası Hukuk , C. I, Yenilenmiş 3. bs., Đstanbul, 
XVIII, 1986, s. 181-188.  
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için hukuk kurallarının sert bir biçimde uygulanmasından bağışık tutulmuştur. 

(M.A.D.S. md 38/2) Bu davada ise Divan’ın görevi daha farklıdır: Divan, hakkaniyet 

ilkelerini milletlerarası hukukun bir parçası olarak uygulamak zorundadır ve hakkaniyete 

uygun bir sonuç meydana getirmek için ilgili olarak gördüğü çeşitli mülâhazaları 

dengelemekle yükümlüdür... Bu, takdir yetkisinin kullanılması, uzlaştırma veya dağıtıcı 

adaletin işletilmesi meselesi değildir.” 199. Ayrıca, yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi, 

Divan tarafından, ikame hukuk olarak hakkaniyeti kullanmak yoluna, yani ex aequo et 

bono karar vermek yoluna, bugüne kadar başvurulmuş değildir. 

 

Özet olarak, eğer hakkaniyet hukukun bir parçası ise, bunun uygulanması için 

ayrıca herhangi bir hukuk kuralı olmasına gerek yoktur.200 Mahkeme veya Divan, bunu 

kendiliğinden uygulayacaktır. Fakat, ex aequo et bono karar vermek için bunun ayrıca 

hukuk tarafından öngörülmesi gerekir ki, bu şekilde karar verebilmek için gerekli 

koşullar 38. maddenin 2. fıkrasında ayrıca belirtilmiştir. Buna göre, tarafların bu konuda 

Divan’ı açıkça yetkilendirmeleri gerekmektedir. 

 

Bu duruma göre, kıta sahanlığının sınırlandırılmasında hakkaniyetin önemli  bir 

rolü olduğuna değinildikten sonra, hakkaniyetin buradaki rolünün ex aequo et bono 

karar vermekten farklı olduğu belirtilmiş oldu.201 Bunun yanında hakkaniyet, Divan 

                                                 
199  I.C.J. Reports 1982, Parag. 71. Paragraf metninin diğer kısmı için Bkz.: supra, s. 60, not 164. 
Manş Denizi Tahkimi’nde, Mahkeme, Fransa ile Birleşik Krallık arasındaki kıta sahanlığı 
sınırlandırmasını “taraflar arasındaki meseleye uygulanabilir milletlerarası hukukun kuralları uyarınca” 
yapmakla yetkilendirilmiştir. (Manş Denizi Tahkimi, Tahkim Anlaşması md 2/1) Hakem Mahkemesi, 
Divan’ın Kuzey Denizi Davaları kararına atıf yaparak bu davadaki rolünün ex aequo et bono karar vermek 
olmadığını belirtmiştir. (Manş Denizi Tahkimi, parag. 245) Ayrıca Maine Körfezi Davası’nda da, hukuk 
tarafından öngörülmüş olan hakkaniyet ile ex aequo et bono karar vermenin farklı şeyler olduğuna 
değinilmi ştir. (I.C.J. Reports 1984, Parag. 59) 
 “Hakkaniyete başvurmak demek, gerçekte, ilke kural ve kavramların olaylara, gerçeklere veya 
her bir davanın durumuna ayarlanması veya uydurulması suretiyle adaletin sağlanması amacıyla davanın 
ilgili ko şullarını değerlendirmek ve dengelemek demektir. (Ibid., Parag. 106). 
200 Jennings, ‘‘The Principles Governing Marine Boundaries’’, s. 401. 
201 Divan, burada yapılanın ex aequo et bono karar vermek ile aynı şey olmadığını birçok defa değişik 
davalarda dile getirmiştir. Fakat Divan’ın kararları, yeterli hukukî içeriği olmadığı ve ex aequo et bono 
karar vermek ile çok benzer olduğu gerekçeleri ile sıkça eleştirilmi ştir. (Kwiatkowska, ‘‘The ICJ Doctrine 
of Equitable Principles Applicable to Maritime Boundary Delimitation and its Đmpact on the International 
Law of the Sea’’, s. 128). 
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tarafından, hukuk tarafından öngörülmüş olduğu için uygulanmaktadır. Bu durumu ise, 

yukarıdaki ifadeden anlamak mümkündür. Tekrar etmek gerekirse, “...Divan, hakkaniyet 

ilkelerini milletlerarası hukukun bir parçası olarak uygulamak zorundadır”. Hukuk 

tarafından öngörülmüş olduğu için uygulanmak durumunda olan hakkaniyetin rolü ise, 

önceki başlıkta belirtildiği üzere, hangi anlamda kullanıldığına bağlı olarak, her somut 

olayda değişkenlik arzetmektedir.  

 

c. Hakkaniyet Đlkelerinin Özellikleri  

 

Daha önce de belirtildiği üzere, yargı kararlarına göre kıta sahanlığının 

sınırlandırılması, hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak için bütün ilgili koşulların ışığında 

hakkaniyet ilkelerinin uygulanması suretiyle gerçekleşmektedir. 202 

 

Bu ifadeden de anlaşıldığı üzere, önemli olan hakkaniyete uygun sonuca 

ulaşabilmektir. Dolayısıyla, daha sonra da belirtileceği gibi ilkeler, yalnızca amaca 

tâbidir ve bu amaca hizmet ettiği sürece hakkaniyet ilkesi olarak uygulanmaya devam 

edecektir.203 Amaç ise, sadece hakkaniyete uygun sonuca ulaşmaktır. Bu duruma göre, 

hakkaniyet ilkelerinin hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak durumunda olmaları bir 

olmazsa olmaz niteliğindedir. 

 

Yine bilindiği üzere, her deniz alanlarının sınırlandırılması meselesi özgündür. 

Yani bu konudaki her bir olayın kendisine özgü bir niteliği vardır. Her olayın kendisine 

                                                 
202 I.C.J. Reports 1982, Parag. 70. Tunus-Libya Davası’nda, hem ulaşılması gereken sonucu tarif etmek 
için, hem de bu sonuca ulaşmak için var olan yolu tarif etmek için “hakkaniyet” teriminin kullanılması 
sebebiyle bu terminoloji yetersiz bulunmaktadır. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 45). 
203 I.C.J. Reports 1982, Parag. 70 “Divan davayı hakkaniyet ilkeleri temelinde karara bağlamakla yükümlü 
olduğu için, öncelikle bu ilkelerin neyi gerektirdiğini (entail) incelemesi gerekmektedir. Hakkaniyet 
ilkelerinin uygulanmasının sonucu, hakkaniyete uygun olmalıdır... Bir ilkenin hakkaniyete uygunluğu, 
hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak maksadına olan elverişlili ği ışığında değerlendirilmelidir. Her bir ilke 
kendiliğinden hakkaniyete uygun değildir. Bir ilke, ancak sonucun hakkaniyete uygunluğu vesilesiyle bu 
mertebeye ulaşabilir. Divan tarafından işaret edilen ilkeler, hakkaniyete uygun sonuca erişmeye 
uygunluğuna göre seçilmelidir. Bu mülâhazadan hakkaniyet ilkelerinin soyut olarak (in the abstract) 
yorumlanamayacağı sonucunu çıkarmak mümkündür”. (I.C.J. Reports 1982, Parag. 70).  
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özgü bir niteliğinin olması, her bir olayda değişkenlik arzedebilecek kadar esnek bir 

yapıya sahip olan bir kuralın bu konuyu düzenlemesini gerektirir. Bu noktada karşımıza 

bu kadar esnek yapıya sahip olabilecek bir kural olup olmadığı sorusu çıkmaktadır. Đşte 

bu denli esneklik kapasitesine sahip bir kural olarak hakkaniyet ilkeleri gösterilebilir. 

Nitekim hakkaniyet ilkelerinin görevi, ilgili davalar ışığında kural ve kriterler 

sağlamaktır. Hakkaniyet ilkelerinin sağladığı bu kural ve kriterler ise kaçınılmaz olarak 

davadan davaya değişmektedir. Sonuç olarak, hakkaniyet ilkeleri, her bir olaya uyum 

sağlayabilecek kadar esnek bir yapı arzeder. Hakkaniyet ilkeleri, genel yol gösterici 

ilkelerdir.204 (General guiding principles) “Bu ilkeler, uygulanması hukuk tarafından 

öngörülmüş olduğu için, uygulanmaları “tutarlılık” ve bir derece “öngörülebilirlik” 

içermektedir”205. Gerçekten, bu ilkelerin uygulanmasının tutarlılık ve öngörülebilirlik 

içermesi doğaldır. Çünkü hakkaniyet ilkelerinin uygulanması hukuk tarafından 

öngörülmüştür. Dolayısıyla bu ilkelerin uygulanması, aslında her hukuk ilkesinin 

uygulanmasında olduğu gibi, tutarlılık ve belirli bir dereceye kadar öngörülebilirlik 

içerecektir.206 

  

 Hakkaniyet ilkeleri, bilhassa, sınırlandırılmış alanlardaki kıyı devletinin 

haklarının ve yargı yetkilerinin “hukukî hak kazanımını öngören” (legal entitlement) 

esaslar ile doğru orantılı olarak çalışır. Bu da demek oluyor ki; hak kazanım esasları olan 

doğal uzantı veya mesafe, bir hakkaniyet ilkesi değildir.207  

 

Daha önce de ifade ettiğimiz gibi, hakkaniyet ilkeleri her olaya göre değişkenlik 

                                                 
204 I.C.J. Reports 1984, Parag. 81. 
205 I.C.J. Reports 1985, Parag. 45. 
206 Hakkaniyetin hukukî anlamı hukuk uyarınca doğrudan uygulanabilen bir genel ilke olmasıdır. Dahası, 
Divan milletlerarası hukuku uygularken hukukun çeşitli olası yorumları arasından davanın koşullarının 
ışığında (circumstances of the case) adaletin gereklerine en yakın olarak görüneni seçer. Hakkaniyet 
ilkelerinin uygulanması, ex aequo et bono karar vermekten farklıdır. Divan böyle bir kararı sadece 
tarafların anlaşması halinde verir. (M.A.D.S. md 38/2)… (I.C.J. Reports 1982, Parag.71) Sınırlandırmanın 
hakkaniyete uygun ilkeler uyarınca gerçekleştirilmesi, ex aequo et bono karar verilmesi veya bir 
uzlaşmanın veya âdil bir paylaştırmanın (distributive justice) gerçekleştirilmesi demek değildir. 
Sinirlandirmada nisfete uygun ilkeler, bir milletlerarası hukuk kuralında öngörülmüş olması nedeniyle ve 
milletlerarası hukuk olarak uygulanir. (Ibid.). 
207 Kwiatkowska, ‘‘Equitable Maritime Boundary Delimitation: A Legal Perspective’’, s. 292.  
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arzedebilecek nitelikte olan bir yapıya sahiptir. Bu duruma göre, 1969 Kuzey Denizi ve 

1985 Libya-Malta Davası’nda sayılmış olan hakkaniyet ilkelerini,208 “sınırlı sayıda” ve 

“kesin uygulanabilir” kurallar bütünü olarak görmemek gerekmektedir. Bunları 

sınırlandırma işlemine uygulanacak usulü veya süreci ifade eden, yani genel çatıyı 

belirten bir kavram olarak görmek gerekir. Yani burada, hakkaniyete uygun ilkelerden 

ziyade hakkaniyet ilkelerinin “uygulanması” söz konusudur demek daha doğrudur209. 

Çünkü bu süreç, sınırlandırılacak alanın niteliğiyle ilgili olarak kabul edilen koşulların, 

(relevant circumstances) olaya özgü şartlara yansıtılarak o sınırlandırmada kullanılması 

uygun olan kriterlerin belirlenmesi ve bu kriterleri gerçekleştirmeye en uygun yöntemin 

tespit edilerek uygulanmasını içerir.210 Her bir sınırlandırmada hakkaniyet ilkelerini 

uygulayabilmek için bir hakkaniyet kriteri belirlemek gerekecektir. Bu hakkaniyet kriteri 

ise, her bir somut olayda değişkenlik arzedebilir. Dolayısıyla hakkaniyet ilkeleri, sınırlı 

sayıda ve kesin uygulanabilir bir kurallar bütünü değildir . 

 

d. Bazı Hakkaniyet Đlkeleri  

 

 Hakkaniyet ilkelerinin bir örf ve âdet hukuku kuralı niteliğinde olduğu belirtilen 

Libya-Malta Davası’nda, bunlara bazı örnekler verilmiştir. Aşağıda sözü geçen 

hakkaniyet ilkelerinin, sınırlı sayıda ve belirli ilkeler olmadığını öncelikle ve özellikle 

vurgulamak gerekmektedir. Kararın ilgili metni şu şekildedir: 

“Örf ve âdet hukukunun bir parçası olarak hakkaniyet ilkeleri, sadece üçüncü 

tarafça yapılan sınırlandırılmalarda değil, hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak için 

sınırlandırmayı anlaşma yoluyla gerçekleştirecek olan devletler için de bağlayıcıdır. 

Divan, bu hakkaniyet ilkelerine bazı örnekler vermektedir.  

                                                 
208 I.C.J. Reports 1985, Parag. 46. 
209 Yani, ortada çeşitli ilkelerin olduğu bir liste var ve bu listede yer alan ilkelerin hepsi de her olayda 
hakkaniyete uygun diye düşünmek yanlış olacaktır. Nitekim bu ilkelerin somut olaydaki duruma göre 
hakkaniyete uygun bir ilke sayılıp ona göre uygulanması söz konusu olacaktır. Bunu da belirleyen, bu 
ilkenin hakkaniyete uygun bir sonuç üretmeye uygunluğudur. 
210 Christopher R. Rossi, Equity and International Law: a Legal Realist Approach to International 
Decisionmaking, 1993, s. 236-246, Aktaran: Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının 
Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 50. 
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a) Coğrafyanın yeniden biçimlendirilmemesi veya doğadan gelen eşitsizliklerî telâfi 

etmeme ilkesi (the principle that there is to be no question of refashioning geography, or 

compensating for the inequalities of nature)211 

 b) Taraflardan biri tarafından diğerinin doğal uzantısını kapatmama ilkesi (the related 

principle of non-encroachment by one party on the natural prolongation of the other) 

“Bu kural, kıyı devletinin ilgili koşullarda, milletlerarası hukukça bu yetkiler 

verildiğinde, kıta sahanlığı uzantısı üzerindeki egemen haklarını sonuna kadar 

kullanacağı pozitif hukuk ilkesinin negatif bir ifade biçimidir” 212.  

 c) Bütün ilgili koşullara saygı ilkesi. (The principle of respect due to all such relevant 

circumstances) 

 d) Bütün devletler hukuk önünde eşit olsa ve eşit muameleye tâbi olsalar da, hakkaniyet 

mutlaka eşitlik anlamına gelmez ilkesi. (Equity does not necessarily imply equality)213 

 e) Dağıtıcı adalet meselesinin söz konusu olmaması ilkesi. (The principle that there can 

be no question of distributive justice)”214. 

 

Bu örneklerden “hakkaniyet ilkeleri” olarak bahsedilmiş olsa da, aslında bu 

                                                 
211   I.C.J Reports 2007, Parag. 289; I.C.J. Reports 2002, Parag. 295;  I.C.J. Reports 2001, Parag. 180; 
I.C.J. Reports 1985, Parag. 46; I.C.J. Reports 1984, Parag. 37; I.C.J. Reports 1982, Parag. 69; I.C.J. 
Reports 1969, Parag. 91  

“Hakkaniyetin doğası, bu yerleşmiş ilkelerden (Divan’ın saydığı örnek ilkeler) başka hiçbir yerde 
daha aşikâr olarak anlatılmamıştır. Bunları yorumlarken şu akılda tutulmalıdır ki, yeniden 
biçimlendirilmemesi gereken coğrafya demek, kıta sahanlığının hukukî anlamı ile en çok ilişkili olan 
demektir. Bu da deniz yönü istikametine uzanan tarafardan her birine ait deniz altı alanlarının ne kadar 
uzak olduğunu belirlemek için oluşturulması gereken başlama hattını oluşturan her bir devletin kıyısıdır”. 
(I.C.J. Reports 1985, Parag. 47) 

“Eğer güncel coğrafî duruma sadık olunacak ise, sınırlandırma yöntemi ilk olarak devletlerin 
“ilgili kıyılarına” izafeten sonuç aramalıdır. Đlgili kıyısal coğrafyanın saptanması için  güncel kıyısal 
coğrafyayı değerlendiren kararın uygulanmasını gerektirmektedir... Bu yüzden, açıortay yönteminin 
uygulandığı yerlerde coğrafyanın yeniden şekillendirilmesini önlemek için dikkat edilmelidir”. (I.C.J. 
Reports  2007, Parag. 289) 

Bu kural, “coğrafyanın üstünlüğü” ilkesi şeklinde yargı kararlarında ön plâna çıkarılmıştır. (Acer, 
“Deniz hukuku: Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku-Ders Notları”; Ayrıca Bkz.: Coğrafyanın 
Üstünlüğü Đlkesi, infra, s. 173-189. 
212 I.C.J. Reports 2007, Parag. 90, 290; I.C.J. Reports 1993, Parag. 59; I.C.J. Reports 1985, Parag. 46; 
I.C.J. Reports 1984, Parag. 157; I.C.J. Reports 1969, Parag. 85, 101. 
213  I.C.J. Reports 2002, Parag. 295; I.C.J. Reports 1985, Parag. 46; I.C.J. Reports 1969, Parag. 91. 
214 I.C.J. Reports 1985, Parag. 46; I.C.J. Reports 1982, Parag.71 Doktrinde hakkaniyet ilkelerinin neler 
olduğunu daha değişik biçimde kategorize ederek belirten yazarlar da vardır. Bkz.: Ian Brownlie, 
Principles of Public International Law, 6. bs., Oxford University Press, 2003, s. 216. 
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sayılanlar “hakkaniyete uygun bir sınırlandırmanın normal olarak uyacağı 

standartlardır”215. Adı geçen örnekler, bir sınır belirleyebilecek kural teşkil etmeleri için 

gerekli kesinlikten yoksundur. Bununla beraber bu örnekler, hakkaniyet ilkelerinin 

uygulanması sürecinin hukuk kuralları içinde kalması için gerekli sınırları ifade 

etmektedir.216 Divan Maine Körfezi Davası’nda bu konuya değinmek suretiyle şunları 

söylemiştir: “Örf ve âdet hukuku, doğası itibarıyla, esas amaca ulaşmak amacıyla takip 

edilmesi gereken kuralları koyan birkaç temel hukuk ilkesi içermektedir. Ancak, örf ve 

âdet hukuku kurallarının uygulanacak hakkaniyet kriterlerini belirlemesi ve amaca 

ulaşmak için gerekli uygulanabilir yöntemleri belirtmesi beklenemez. 217 

 

Bütün bu ifade edilenlerden, hakkaniyet ilkelerinin, soyut ve sınırlandırma 

“süreci” nde ancak yol gösterici nitelikte ilkeler olduğunun kabul edilebileceği 

görülmektedir. Sınırlandırmanın hakkaniyet ilkelerince gerçekleştirilmesi ise, bunların 

somut olaya özgü durumların (circumstances) ışığında belirlenecek yansımaları yoluyla, 

yani hakkaniyet kriterlerinin (equitable criteria) belirlenmesi ile olacaktır. Nitekim daha 

önce de belirttiğimiz gibi, hakkaniyet kriterleri hakkaniyet ilkelerinin somut olaydaki her 

bir görünüş biçimlerine verilen addır. 

 

 

 

 

 

 
                                                 
215 Evans,  Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s.76. 
216 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 51. 
217 “...Bunun ayrıca, hakkaniyet kriterlerini belirtmesi veya bu amaca ulaşmak için kullanılacak pratik, 
sıklıkla teknik olan, yöntemleri belirtmesi beklenemez... Bu konudaki uygulamanın hâlâ çok seyrek 
olmasına ve meselenin göreceli olarak yeni olmasına rağmen, her bir davanın son tahlilde diğerlerinden 
farklı olduğunu” belirtmek gerekmektedir.  Divan’a göre, en uygun kriter, hukukun belirtmiş olduğu 
sonuca ulaşmaya en uygun olan yöntem veya yöntemler birleşimi, her bir belirli dava ve bunun 
özelliklerine bağlı olarak değerlendirilmektedir. (I.C.J. Reports 1984, Parag. 81). 
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2.  Sınırlandırmada Đlgili/Özel Koşullar  

 

a. Genel Olarak 

 

Daha önce de belirtildiği gibi, genel olarak deniz alanı sınırlarının, hakkaniyet 

ilkelerinin (equitable principles) uygulanması ile ve olayın bütün ilgili koşullarının göz 

önüne alınarak hakkaniyete uygun bir sonuca ulaşmak için saptanacağı kabul 

edilmektedir.218 Aslında, “ilgili koşullar” kavramının daha net bir biçimde ortaya 

konulması için, Kuzey Denizi Davaları’nda ifade edilmiş olan temel kuralı tekrar 

belirtmek yerinde olacaktır. Buna göre, sınırlandırma, “bölgenin coğrafî biçim 

(geographic configuration) ve diğer ilgili koşullari (relevant circumstances) 

çerçevesinde, hakkaniyete uygun bir sonucu gercekleştirecek hakkaniyete uygun 

kriterler uygulanarak ve uygulanabilir yöntemler kullanılarak yapılmalıdır”219.  

  

 Demek ki, bir deniz alanı sınırlandırılmasında, ilgili koşullar dikkate 

alınmaksızın hakkaniyet ilkelerinin uygulanması söz konusu olamayacaktır. Çünkü 

hakkaniyet ilkeleri, bütün ilgili koşulların dikkate alınmasını gerektirmektedir.  

 

Đlgili koşulların deniz alanlarının sınırlandırılmasında arzettiği başka bir özellik 

daha vardır. Buna göre, ilgili koşullar, deniz alanlarının sınırlandırılmasında kullanılacak 

                                                 
218 I.C.J. Reports 1982, Parag. 70-71; I.C.J. Reports 1984, Parag. 91, 92; Deniz alanlarının 
sınırlandırılması ile ilgili olan temel kural, hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak maksadıyla hakkaniyet 
kriterinin uygulanması suretiyle sınırlandırma hattının çizilmesini öngörmektedir. Bu hakkaniyet özelliği, 
genel olarak kabul edilmiş ve Divan tarafından teyit edilmiş ana kriterin uygulanması ile ve gerekli 
olduğunda yine hakkaniyete uygun olan yardımcı kriterin uygulanması ile ve son olarak bu kriterlerin bu 
sonuca götürmeye en uygun olan yöntemler yoluyla uygulanması ile olmaktadır. Böylelikle Divan, 
taraflarca talep edilen sınırlandırma hattının çizilmesinde başarılı olur. Divan’ın son kararını vermeden 
önce kalan son görevi, bu karara varmak amacıyla göz önüne alınan bütün ilgili koşulların ışığında, 
varılan sonucun doğası gereği hakkaniyete uygun olup olmadığını değerlendirmektir. (I.C.J. Reports 1984, 
Parag. 230; Guinea/Guinea-Bisso Tahkimi, Parag. 88; I.C.J. Reports 1985, Parag. 45). 
219 I.C.J. Reports 1984, Parag. 112.  Kuzey Denizi Davaları 85. paragrafının tekrarlandığı bu kararda temel 
kural olarak ifade edilmiştir. 
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uygulanabilir yöntemi belirleyici bir özellik sergilemektedir.220 Nitekim, bazı ilgili 

koşulların bir yöntemin uygulanmasında hakkaniyete aykırı etkisi olacaksa, hakkaniyete 

uygun sonuca ulaşmak amacıyla bu yöntemin ayarlanması gerekmektedir.221 

 

b. Đlgili Ko şullar 

 

Đlgili koşullar kavramının deniz alanlarının sınırlandırılması sürecindeki işlevi, 

bazen müphem bazen de zıt kavramlar ile ilişkili olduğu için, bir çok karışıklık 

içermektedir.222 “ilgili ko Şullar” (relevant circumstances) kavramına doktrinde ve yargı 

kararlarında “göz önüne alınacak faktörler” (factors to be taken into account) veya 

“yardımcı kriterler” (auxiliary criteria) gibi değişik terimler altında rastlandığı 

görülmektedir.223 Divan kararlarında da, ilgili koşul olup olamayacağı yönünde 

değerlendirilmelere konu olmuş, ama değişik terimler altında ifade edilmiş olan bir çok 

kavram söz konusudur. Bunun yanında, çeşitli ilgili sayılabilecek koşullar’ın hem 

doktrinde, hem de Divan kararlarında değişik tasnifler altında ele alındığı da 

görülmektedir. Ayrıca ileride görüleceği gibi, göz önüne alınacak olan ilgili koşullar 

                                                 
220  “Hakkaniyete uygun bir sınırlandırma gerçekleştirmek amacıyla eşit uzaklık yönteminin veya 
herhangi başka bir yöntemin uygulanması, her bir muayyen olayın coğrafî veya diğer ilgili koşullarının bir 
fonksiyonu veya yansımasıdır”. (Manş Denizi Tahkimi, Parag. 97) 

“Yöntemi, olayın ilgili koşulları ışığında benimsenen hakkaniyet kriterleri göstermektedir” (I.C.J. 
Reports 1984, Parag. 81, 112, 158, 192). 
221  Tunus-Libya Davası’nda Kerkennah Adaları, (I.C.J. Reports 1982, Parag. 129) Libya-Malta 
Davası’nda ise Malta’nın yarı- kapalı bir denizde küçük bir olgu olması ve tarafların kıyılarının 
uzunlukları arasındaki büyük fark, (I.C.J. Reports 1985, Parag.73) başlangıçta çizilen eşit uzaklık hattının 
veya kıyı yönüne paralel olan düz hattın düzeltilmesini gerektiren özel koşullar olarak kabul edilmiştir.  
222 Malcolm D. Evans, “Maritime Delimitation and Expanding Categories of Relevant Circumstances” , 
International Comparative Law Quarterly,  40, 1991, s. 1. 
223 Brownlie, Principles of Public International Law, s. 216. “Đlgili koşul” olarak nitelendirilebilecek 
olan, coğrafya, jeoloji veya orantılılık gibi kavramların doktrin ve yargı kararlarında “faktör” terimi ile 
ifade edilmiş olduğu durumlar da mevcuttur. Bu konuda terim birliği olmamasının sebebi olarak kesin bir 
bilgi olmamakla birlikte; ilgili meselede “ilgili koşul” olma niteliğini kazanamamış veya henüz 
kazanmaya aday olan bir kavram söz konusu olduğunda, bunun “faktör” olarak nitelendirildiğini 
görmekteyiz. Dolayısıyla burada, coğrafya, jeoloji veya orantılılık gibi kavramların “faktör” veya “ilgili 
koşul” olarak nitelendirilmesinin konunun bütünlüğü çerçevesinde aslında pek anlam farkı 
yaratmadığını belirtmeliyiz. Buna rağmen biz, “faktör” ve “ilgili koşul” terimlerine, tez bütününde 
orjinalinde olduğu gibi yer vermenin daha uygun olduğunu düşünmekteyiz. 
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sınırlı sayıda değildir.224 Bu yüzden bu ilgili koşullardan, sadece önemli olarak 

sayılabilecek olan bir kaçının ele alınıp diğerlerine çok genel olarak değinilmesi daha 

uygun bir yaklaşım olacaktır. 

 

(1) Coğrafya  

 

Coğrafya kavramının, deniz alanlarının sınırlandırılması hukukunda iki ayrı 

işleve sahip olduğu bilinmektedir. Gerçi coğrafya kavramının bu ikili işlevine daha 

sonra tekrar ayrıntılı biçimde değinilecektir. Fakat, konunun daha verimli anlatılabilmesi 

açısından, anlatımda tekrara düşülmesi pahasına kısaca bu ikili işlevin açıklanmasında 

fayda olduğu inancındayız.225 

 

Deniz alanlarının sınırlandırılmasında ilk işlev olarak coğrafya, ilgili koşul 

olarak göz önüne alınmakta ve bu çerçevede coğrafya, sadece fiziksel anlamda 

coğrafyayı kapsamına almaktadır. Ekonomik, sosyal ve insanî coğrafya, ancak, 

sınırlandırmanın son safhasında olmak üzere, coğrafî koşullar aracılığı ile ulaşılmış olan 

sonucun hakkaniyete uygunluğunu sınamak için kullanılır.226  

 

Đkinci bir işlev olarak coğrafya, bütün düzensizlikleri ve eşitsizlikleri ile, 

(irregularities and inequities) doğa (nature) ne ise, onu temsil etmektedir. Divan bu 

durumu çeşitli davalarda, “sınırlandırma, doğası itibarıyla eşit olmayan durumu eşit hale 
                                                 
224 “Đlgili koşulların sınırlı sayıda sayıldığı bir liste olmamasına rağmen, bunların arasına sadece kıta 
sahanlığı kurumu ve onun hukukî gelişimi ile ilgili olanlar, ve ayrıca kıta sahanlığının sınırlandırılmasına 
hakkaniyet ilkelerinin uygulanması ile ilgili olanların dahil edilmesi mümkündür. Aksi takdirde, doğasına 
yabancı olan durumların ele alınması sebebiyle kıta sahanlığı kurumunun hukukî anlamı değişecektir”. 
(I.C.J. Reports 1985, Parag. 48).  
225 infra, s. 166-167.  
226  Divan bu meseleye Tunus-Libya Davası’nda değinmiştir. Divan’a göre, göz önüne alınacak kıyı 
coğrafyası menfaat sahibi devletlere ait olan kıyılardan oluştuğuna göre, kara sınırının her bir devletin 
kıyısını kestiği nokta da ilgili koşul olarak kabul edilebilir. Ayrıca, bu nokta, tarafların siyasî tarihleri 
tarafından belirlendiği için, bu yönü bakımından siyasî coğrafya da fiziksel coğrafyanın içinde yer 
almaktadır. (I.C.J. Reports 1982, Parag. 82)  

Coğrafya kavramının geniş anlamda bütün özel koşulları kapsamına aldığının Cenevre Konferans 
kayıtlarına dayanılarak belirtilmiş olduğu bir kaynak olarak Bkz.: O’Connell, The International Law of 
the Sea, s. 709. 



 81

getirmek değildir” 227 ve “doğanın veya coğrafyanın tamamen baştan şekillendirilmesi 

gibi bir durum söz konusu olamaz”228 gibi ifadeler ile dile getirmiştir. Fakat, bazı 

durumlarda hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak maksadıyla, belli coğrafî özelliklerin 

etkisinin gözardı edilmesi gerekmektedir. Çünkü bu gerçekler göz önüne alındığı 

takdirde, hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu duruma göre, 

kendiliğinden eşitsiz olan (of itself creative of inequality) belirli coğrafî özelliklere 

(special, incidental, particular, unusual geographical feature) hiç etki vermemek veya 

kısmî etki vermek gerekmektedir.229 

 

Özet olarak, “coğrafya” bazı durumlarda ilgili koşul olarak göz önüne 

alınmaktadır. Böyle durumlarda coğrafyanın diğer ilgili koşullara nazaran önemi yargı 

kararlarından da açık bir biçimde anlaşılmaktadır.230 Nitekim göz önüne alınması 

gereken “ilgili koşullar”, coğrafî, jeolojik, ekonomik  ve diğerleri olabilir. Fakat ilgili 

koşullar arasında sayılmış olan coğrafî özelliklerin, (geographical features) diğerlerine 

göre sınırlandırmada çok daha fazla önemli olduğu belirtilebilir.231 Coğrafya bu 

durumda, ilgili koşul olarak kullanılmış olduğu için, şimdiye kadar ilgili koşullar için 

                                                 
227 I.C.J. Reports 1985, Parag. 46. 
228 “Hakkaniyet, mutlaka eşitlik demek değildir. Doğanın yeniden şekillendirilmesi gibi bir durum söz 
konusu olamaz ve hakkaniyet, denize çıkışı olmayan bir devlete kıta sahanlığı verilmesini gerektirmez. 
Çok büyük bir kıyısı olan devletin durumunu kısıtlı bir kıyıya sahip olan devletin durumuna getirmek de 
söz konusu olamaz. Eşitlik de, aynı düzlemde ele alınmalıdır ve böyle doğal eşitsizliklere hakkaniyetin bir 
faydası olmamaktadır. Fakat bu davada, hepsinin de Kuzey Denizi’ndeki kıyı  uzunlukları  birbirine yakın 
olan üç devlet vardır ve bu yüzden, bu devletlerden birinin kıyısının biçimi hariç olmak üzere, doğa bu 
devletlere eşit muamele yapmıştır denilebilir. Burada eşit uzaklık yönteminin uygulanması halinde bu 
kıyılardan birinin biçimi nedeniyle bu devletlerden birine, diğer ikisine göre eşit olmayan bir muamele 
yapılması söz konusu olacaktır. Bu davada, teorik durumda eşitlik söz konusu olmasına rağmen, 
hakkaniyete uygun olmayan bir durum yaratılmıştır. Bu üç devletin de kıyılarının uzunluk olarak oldukça 
birbirine yakın olmasına rağmen, bir devletin, sadece bu kıyılardan birinin dış bükey, diğerlerinin ise 
içbükey olması sebebiyle, komşularından önemli derecede farklı olarak kıta sahanlığından faydalanması 
burada kabul edilemeyecek olan bir durumdur. Bu, durumun gerekleri ne olursa olsun, tamamiyle 
coğrafyanın yeniden şekillendirilmesi değildir. Fakat belirli devletler arasındaki eşitlik benzeri coğrafî 
durum düşünüldüğünde, haklı kılınamayacak bir muamele farkı doğuracak tesadüfî bir özel özelliğin 
etkilerinin azaltılmasıdır”. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 91). 
229 Prosper Weil, ‘‘Geographic Considerations in Maritime Delimitation”, International Maritime 
Boundaries, Ed., J.I. Charney and L.M Alexander, C. I, Netherlands, A.S.I.L., 1993, s. 119. 
230 Bu konuda Bkz.: Coğrafyanın Üstünlüğü Đlkesi; infra, s. 173-199. 
231 Esen Arpat, ‘‘Elements of an Equitable Equitable Solution of the Aegean Continental Shelf 
Delimitation Issue’’, The Aegean Sea 2000: Proceedings of the International Symposium on the 
Aegean Sea, Ed., Bayram Öztürk, Bodrum-Turkey, TÜDAV, 5-7 May 2000, s. 99. 
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yapılmış olan ve bundan sonra yapılacak olan bütün açıklamalar bu kavram için de 

geçerliliğini koruyacaktır. Bu konuda herhangi bir tereddüt yoktur. Örneğin “coğrafya”, 

ilgili ko şulların yöntemi belirleyici özelliği olarak, yöntemin tespit edilmesinde göz 

önüne alınacaktır.232  

 

 Yukarıda bahsedilen ikinci bir işlev olarak coğrafya, bazı durumlarda ise 

tamamen veya kısmen gözardı edilerek sınırlandırmada rol oynamaktadır. Bizim 

görüşümüze göre coğrafya kavramı, bu halde bir hakkaniyet ilkesi olarak sınırlandırma 

sürecine hizmet etmektedir. Nitekim ilgili yargı kararlarından ortaya çıkmaktadır ki, 

herhangi bir sınırlandırma işleminde, aralarından duruma uygun olan ilkelerin 

seçilebileceği bir hakkaniyet ilkeleri listesi mevcuttur.233 Bu ilkelerden biri de, Kuzey 

Denizi Davaları kararında, “coğrafyanın yeniden şekillendirilmesi söz konusu 

olamaz”234 biçiminde ifade edilmiştir.235 Bu biçimde ifade edilmiş olan ilkelerin, bazı 

durumlarda hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak maksadıyla, belli coğrafî özelliklerin 

etkisinin gözardı edilmesi gerektiği anlamına geldiğini daha önce ifade etmiştik. 

 

Sonuç olarak, coğrafya kavramının sınırlandırmada ikili bir işleve sahip 

olduğunu belirtmek mümkündür. Coğrafya, bu işlevlerden biri olarak da bir ilgili koşul 

niteliğindedir. Üstelik coğrafya, diğer koşullara nazaran daha fazla önemi olan bir ilgili 

koşul niteliğindedir. Bu yüzden, Divan tarafından göz önüne alınan ilgili koşul olarak 

coğrafî koşullar kavramını içerik yönünden belirtmenin zamanı gelmiştir.  

 

Devletlerin deniz alanları üzerinde ileri sürdükleri yetkilerin temelinde iki temel 

                                                 
232 Bu durum Manş Denizi Tahkimi’nde, “eşit uzaklık ya da başka herhangi bir sınırlandırma yönteminin 
uygunluğunu coğrafî şartlar belirler” (Manş Denizi Tahkimi, Parag. 96) şeklinde ifade edilmiştir. 
233  I.C.J. Reports 1985, Parag. 46; I.C.J. Reports 1984, Parag. 88. 
234 “Hakkaniyet mutlaka eşitlik demek değildir. Doğanın yeniden şekillendirilmesi gibi bir durum söz 
konusu olamaz ve...” (I.C.J. Reports 1969, Parag. 91) Paragrafın tam metni için Bkz.: supra, s. 81, not 228. 
235 Buradaki terim, doktrinde coğrafyanın üstünlüğü ilkesinin bir ispatı şeklinde sunulmaktadır. Biz ise, 
coğrafyanın üstünlüğü ilkesini “ilgili koşullar olarak coğrafya” ve “hakkaniyet ilkesi olarak coğrafya” 
ayrımını esas alacak biçimde ele almak gerektiği düşüncesindeyiz. 
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ilke yatmaktadır. Bunlar, sırasıyla, “kara denize hâkimdir” ilkesi236 ve “kara bu 

hâkimiyetini kıyı yüzü (coastal fronts) aracılığı ile kullanır” ilkesidir. Kıyı devletinin 

deniz alanları üzerindeki yetkileri kıyı yüzü tarafından oluşturulduğu için, “ilgili 

coğrafya” kavramı yerini “kıyı coğrafyası” kavamına bırakmıştır. Bu bağlamda, kıyının 

arkasında kalan kara kütlesi’nin “ilgili” olması mümkün değildir.237 Nitekim Divan, bu 

durumu Libya-Malta Davası’nda çok net bir biçimde açıklamıştır. Buna göre, “kıta 

sahanlığı hakları, kara kütlesinden doğmaz. Bunlar devletin kara kütlesi üzerindeki 

egemenliğinden doğar. Bu egemenliğin deniz üzerinde kullanılması ise kıyı yüzü 

vasıtasıyla olur”238. 

 

Coğrafya kavramından kıyısal coğrafyanın anlaşılması gerektiğine göre,239 bu 

bağlamda ilgili coğrafî koşul kavramının, “anakara kıyılarının genel şekli” kavramını 

ifade ettiğini söylemek mümkündür.240 Bu saptamayı, Divan’ın çeşitli kararlarına 

dayanarak da yapmak mümkündür.  

 

Nitekim, Kuzey Denizi Davaları’nda, (herhangi bir özel veya olağan dışı 

durumun varlığı gibi) tarafların kıyılarının genel şeklinin dikkate alınması gerektiği 

belirtilmiştir.241 Bu bağlamda Divan, eşit uzaklık yönteminin uygulanması vasıtasıyla 

yapılacak sınırlandırmada, önemli etkileri olabilecek iç bükey, dış bükey veya diğer 

düzensiz şekilli kıyı hatlarının dikkate alınması gerektiğini belirtmiştir.242 

 

Divan’ın Kuzey Denizi Davaları’ndaki kararına göre, kıyı hattındaki en ufak bir 

                                                 
236 I.C.J. Reports 1969, Parag. 96; I.C.J. Reports 1982, Parag. 73; I.C.J. Reports 1978, Parag. 86. Đlgili 
paragrafların tam metni için Bkz.: infra, s. 165, not 541. 
237 Weil, ‘‘Geographic Considerations in Maritime Delimitation’’, s. 117.  
238 I.C.J. Reports 1985, Parag. 49. 
239 “Coğrafya kavramından iki ülke arasında sınırlandırmaya konu olan alandaki anakara coğrafyasının 
kastedildiği anlaşılmaktadır”. Bkz.: Acer, “Deniz hukuku: Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku-
Ders Notları”. 
240 I.C.J. Reports 1969, Parag. 89, 101; Ayrıca Bkz.: I.C.J. Reports 1982, Parag. 73-78; I.C.J. Reports 
1984, Parag. 195-207; I.C.J. Reports 1985 Parag. 68, 73.  
241 I.C.J. Reports 1969, Parag. 53, 54. 
242 Ibid., Parag. 17-49. 
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düzensizlik (the slightest irregularity in a coastline) kıta sahanlığının sınırlandırılmasının 

sonuçları bakımından eşit uzaklık hattı (equidistance line) tarafından büyütülecektir. Bu 

yüzden “iç bükey” (concave) veya “dış bükey” (convex) kıyı hatlarının olduğu hallerde 

eşit uzaklık yöntemi uygulanırsa, sınırlandırılacak olan alanın kıyı hatlarındaki 

düzensizlik artacak ve daha makul olmayan sonuçlar üretilecektir.243 

 

Tunus-Libya Davası’nda, tarafların ileri sürdükleri talepler arasında, Kuzey 

Denizi Davaları’nda “özel veya olağan dışı özelliklerin varlığı gibi tarafların kıyılarının 

genel şekli” kavramı altında ifade edilmiş olan, “bölgeyi tanımlayan ilgili koşulların (the 

relevant circumstances that characterize the area)  göz önüne alınması gerektiği” 

talebinin de yer aldığını belirtilmiştir.244 

 

Divan bu davadaki kararında, tarafların kıyılarının genel şeklini ilgili koşul 

olarak göz önüne almıştır ve “Ras Ajdir” ve “Ras Kaboudia” arasındaki Tunus’a ait kıyı 

hattının istikametindeki belirgin değişimin göz önüne alınması gerektiğine karar 

vermiştir.245 

 

Libya-Malta Davası’nda da, hakkaniyete uygun bir sınırlandırma yapmak için 

göz önüne alınacak faktör ve koşulların arasında tarafların kıyılarının genel şeklinin de 

olması gerektiği belirtilmiştir.246 

 

Kamerun-Nijerya Davası’nda Kamerun’a göre, genel olarak Gine Körfezi’nin ve 

özel olarak Kamerun’un kıyılarının içbükey oluşu, sınırlandırma sürecinde göz önüne 

alınacak olan bir özel koşul oluşturmaktadır.247 

 

Divan, genel olarak kıyıların içbükey oluşunun bir özel koşul oluşturma niteliğini 

                                                 
243 I.C.J. Reports 1969, Parag. 89, 101. 
244 I.C.J. Reports 1982, Parag. 76. 
245 Ibid., Parag. 133. 
246 I.C.J. Reports 1985, Parag. 79. 
247 I.C.J. Reports 2002, Parag. 296. 
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kabul etmekle beraber, bunun bu davada özel koşul olarak kabul edilemeyeceğini 

belirtmiştir. Çünkü, Divan’a göre bir özel koşul oluşturabilmesi için içbükey olma 

durumunun herşeyden önce sınırlandırılacak olan bölgede olması gerekmektedir.248  

 

Nikaragua-Honduras Davası’nda249 tarafların ilgili kıyılarının şekline daha 

sistematik olarak değinilmiştir. Nitekim, Divan öncelikle tarafların ilgili kıyılarının 

şeklini belirlemiştir.250 Divan eşit uzaklık yönteminin uygulanmasının uygun veya 

uygun olmadığı belirli durumlarda açıortay yönteminin uygun yöntem olduğuna 

değindikten sonra, deniz alanlarının sınırlandırılmasında açıortay yönteminin 

uygulanmasını haklı kılan hususun ilgili kıyı yüzlerinin şekli ve deniz alanları arasındaki 

ili şki olduğunun altını çizmiştir.251 Dolayısıyla Divan, bu davada da yöntemi belirlerken 

ilgili ko şul olarak kıyıların genel coğrafî şeklini dikkate almıştır. 

 

 

Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığında da, ilgili koşullardan birisi olarak 

coğrafya kavramının taraflar arasında sınırlandırma yapılırken göz önüne alınması 

                                                 
248 Ibid., Parag. 297. 
249  Nikaragua-Honduras Davası (8 Ekim 2007): Nikaragua Cumhuriyeti, Karayip 
Denizi’ndeki her bir devlete ait olan deniz alanlarının sınırlandırılmasına ilişkin uyuşmazlığın çözülmesi 
için, 8 Aralık 1999 tarihinde Divan’a Honduras aleyhine başvuruda bulunmuştur. (I.C.J. Reports 2007, 
Parag. 1) 
 Honduras ve Nikaragua, karasularında var olan sınıra ilişkin olarak sert eşit uzaklık hattı ile değil 
de, başka bir hat ile sınırlandırılma yapılmasını gerektiren özel koşulların söz konusu olduğu yolunda 
anlaşmışlardır. (Ibid., Parag. 103) 
 Her iki taraf ta yapmış oldukları son beyanlarında Divan’dan uzlaşmazlık konusu alanda 
birbirlerinin karasuları, münhasır ekonomik bölgeyi ve kıta sahanlığını sınırlandırmak amacıyla tek deniz 
alanı sınırı çizmesini talep etmişlerdir. Nikaragua bu davayı açtığı tarihte 1982 B.M.D.H.S.’ye taraf 
değildi. Fakat taraflar 1982 B.M.D.H.S.’nin artık taraflar arasında yürürlükte olduğu ve ilgili hükümlerinin 
bu uzlaşmazlıkta aralarında uygulanabileceği konusunda anlaşmışlardır. (Nitekim Nikaragua 3 Mayıs 
2000 tarihînde, Honduras ise 5 Ekim 1993 tarihînde bu sözleşmeyi onaylamıştır.) (Ibid., Parag. 261) 
 Divan, karasularının sınırlandırılmasına ilişkin olarak, taraflar arasında bağlayıcı olan 1982 
B.M.D.H.S.’nin 15. maddesinin uygulanmasına karar vermiştir. Divan bu noktada, daha önce ifade etmiş 
olduğu gibi, 15. enlem boyunca herhangi bir tarihî veya geleneksel bir sınırın söz konusu olmadığını 
tekrar beyan etmiştir. (Ibid., Parag. 267) Divan, uygulanacak hukuk olarak 1982 B.M.D.H.S. 15. maddesi 
ile 1958 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi 12/1 maddesinin, özel olarak ve açıkça karasularının 
sınırlandırılmasında eşit uzaklık-özel koşullar formülünü getirdiğini belirtmiştir. (Ibid., Parag. 269). 
250 Ibid., Parag. 20-30. 
251 Ibid., Parag. 287. 
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gerekmektedir. Bu kapsamda, Ege Denizi’nde, orta hattı (median line) hakkaniyete 

aykırı hale getirecek belirgin bir coğrafî özelliğin bulunup bulunmadığına bakmak 

gerekmektedir.  

 

Durumu öncelikle Ege Denizi’nin kuzeyi için değerlendirme konusu yapmak 

gerekmektedir. “Bu bölgede Yunanistan ile Türkiye arasındaki kara sınırı, Ege 

Denizi’nin kuzeydoğusunda yer alan Meriç nehrinin ağzında sona ermektedir”. Đki 

ülkenin kıyıları, kara sınırının bitim noktasından itibaren belirli bir noktaya kadar yan 

yanadır. Yunanistan’ın kuzey sahilleri de dikkate alınacak olursa, iki devletin kıyıları 

sadece yan yana değil, belirli bir noktadan sonra karşı karşıyadır.252 Bu bölgede yer alan 

adaların etkisini göz önüne almaksızın bir değerlendirme yapmak gerekirse, dikkate 

değer bir sonuçla karşılaşılaşılacaktır. Bu bölgenin Batı kesimindeki Yunan kıyıları, 

genel itibarıyla içbükey bir şekil oluşturmaktadır ve sadece Khalkidhiki Yarımadası 

denize doğru uzanan bir durumdadır. Bunun karşısında bulunan Türk kıyılarında 

bulunan Biga Yarımadası da benzer bir kıyı şekli oluşturmaktadır. Dolayısıyla bu 

özelliklerin yarattıkları etkiler birbirlerini dengeleyecek niteliktedir.253 Sonuç olarak 

sınırlandırma hattı olarak düz bir orta hattın kullanılması, bu bölge için taraflara eşit 

deniz alanları bırakılması sonucunu doğuracaktır. 

 

Orta Ege Denizi Bölgesi’nde adaların bulunmadığı göz önüne alınarak yapılan 

bir değerlendirme, bu bölgede tarafların kıyılarının karşı karşıya olduğu sonucuna 

götürmektedir. Bu bölgede de, her iki devletin de kıyı hatlarının yönü aynı istikamette 

değişime uğramaktadır ve bunlar arasındaki mesafe hâlâ aynıdır. Dolayısıyla, burada da 

sınırlandırma hattı, her iki tarafa da eşit deniz alanları bırakılması sonucunu olanak 

verecek şekilde eşit uzaklık (equidistant) hattının çizilmesi suretiyle yapılmalıdır.254 

 

Güney Ege Bölgesi’nin hemen hemen tamamında, tarafların kıyıları hâlâ karşı 

                                                 
252 Acer, The Aegean Maritime Disputes and International Law, s. 212. 
253 Ibid., s. 214. 
254 Ibid., s. 215. 
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karşıyadır. Bu bölgede Türkiye ile Yunanistan’a ait olan anakara kıyıları, yönlerini zıt 

istikamete doğru değiştirmektedirler. Fakat burada da eşit uzaklık yönteminden 

ayrılmayı gerektiren herhangi bir durum söz konusu değildir.255 

 

(2) Jeoloji (The geological structure of the sea-bed and its 

geomorphology)256 

 

Jeolojik faktörlerin deniz alanlarının sınırlandırılmasında taşıdığı önem, sadece 

bunlara “ilgili koşul” olarak değer atfedilmesi ile bağlantılı olarak değerlendirilemez. 

Nitekim jeolojik faktörler, hak kazanımı esası olarak da önemi büyük olan bir 

kavramdır. Jeolojinin hak kazanım esası olarak kullanılmasına, kısaca, “jeolojik anlamda 

doğal uzantı” veya “fiziksel anlamda doğal uzantı” demek mümkündür. Burada 

belirtmek gerekir ki, her ne kadar jeolojinin ilgili koşul olarak uygulanma kabiliyetine 

sahip olduğu yargı kararlarında belirtilse de, bu kavramın ilgili koşul olarak ele alınmış 

olduğu yargı kararı sayısı çok azdır. Oysa, hak kazanım esası olarak doğal uzantı, Libya-

Malta Davası kararına kadar olan kararlarda birçok kez gündeme gelmiştir.  

 

Dolayısıyla, jeolojik faktörün hak kazanımında oynamış olduğu rolün (Bu 

durumda ismi fiziksel anlamda doğal uzantı olacaktır), ilgili koşul olarak oynamış 

olduğu role göre çok daha baskın olduğu söylenebilir. Bunun yanında, Ege Denizi Kıta 

Sahanlığı Uyuşmazlığı bağlamında da, jeoloji kavramının hak kazanımı yönünden 

                                                 
255 Ibid., s. 216. 
256 I.C.J. Reports 1969, Parag. 101 D(2) 

 “Her iki tarafında doğal uzantısı niteliğinde olan “Pelegian Block” bölgesinin deniz yatağının 
fiziksel yapısının kıta sahanlığının devamlılığını kesen herhangi bir unsura sahip olmadığı sonucu, 
taraflardan birinin doğal uzantısının diğeri tarafından kesilmesine kadar varmayacak nitelikte olan deniz 
yatağının belirli jeomorfolojik şeklinin (geomorphological configurations of the seabed)  bölgeyi 
tanımlayan ilgili koşul olarak (relevant circumstances) sınırlandırma amacıyla göz önüne alınması 
ihtimalini mutlaka dışlamaz. Bu durum taraflar arasındaki andlaşmada da öngörülmüştür. 

Böyle bir durumda doğal uzantıyı oluşturan fiziksel faktör, bir hak kazanım esası olarak göz 
önüne alınmaz ancak, hakkaniyete uygun bir sonucun unsurları olarak göz önüne alınacak çeşitli ilgili 
koşullardan biri olarak değerlendirilir...”. (I.C.J. Reports 1982, Parag. 68). 
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önemi yadırganamayacak ölçüdedir.257 Ayrıca jeolojik faktörler meselesinin bir ilgili 

koşul olarak daha iyi anlaşılabilmesi için, bu kavramın hak kazanım niteliğine yeterince 

değinmek suretiyle ele alınması gereklidir. Bütün bu sebeplerle, ilgili bölümde daha 

ayrıntılı olarak değinilmi ş olan jeolojinin hak kazanım rolüne, (jeolojik anlamda kıta 

sahanlığı) bu başlık altında da yüzeysel olarak değindikten sonra, jeolojinin ilgili 

koşul olarak rolüne değinmek daha uygun olacaktır.  

 

Kara sınırlarının, çoğunlukla, akarsuların yönü, sıra dağlar ve diğer fiziksel 

özellikler yardımıyla sınırlandırıldığını söylemek mümkündür. Dolayısıyla, kıta 

sahanlığı alanlarının sınırlandırılmasında ele alınan süreçte de, devletler tarafından 

fiziksel faktörlerin dikkate alınması yönünde bir meyil olmuştur.258  

 

Jeolojinin (fiziksel anlamda doğal uzantı) hak kazanım esası olarak kullanımı, ilk 

olarak Kuzey Denizi Davaları’nda ele alınmış olan bir husustur. Divan’ın Kuzey Denizi 

Davaları’nda vermiş olduğu kararına göre “herhangi bir deniz altı alanı bir kıyı 

devletinin kara ülkesinin doğal veya daha doğal uzantısını oluşturmadıkça, bu alan ona 

diğer bir devletin kara ülkesine olduğundan daha yakın olsa bile, bu deniz alanı o devlete 

ait olarak kabul edilemez”259. Görüldüğü gibi Divan, bu davada hak kazanım esası 

                                                 
257 Libya-Malta Davası ve sonrasında, fiziksel özelliklerin ilgili koşullar olarak değeri reddedilmiş olsa da, 
bunun isabetsiz olduğunu kabul etmek ve tüm ilgili koşulların göz önüne alınması gereğine dayanarak Ege 
Denizi’nin fiziksel özelliklerinin sınırlandırmada ilgili ko şul olarak muhtemel rolüne değinmek 
gerekmektedir: 600 metre derinliğinde ve 20 km uzunluğu olan ve Kuzey Anadolu Fay Hattı’nın bir 
devamı olarak Saroz Körfezi’nden Yunanistan’a doğru uzanan “Saroz Çökeltisi’nin” bir ilgili koşul olarak 
göz önüne alınması, bir hakkaniyet ilkesinin ihlâl edilmesine yol açacaktır. Sözü geçen bu hakkaniyet 
ilkesi, kıyıların doğal uzantısının kapatılmaması ilkesidir. Nitekim, bu durumun dikkate alınması halinde; 
hem Türk kıyılarının doğal uzantısının kapatılması söz konusu olacak, hem de buna bağlantılı olan bir 
başka ve çok önemli ilgili koşul olan güvenlik mülâhazaları gözardı edilecektir. Nitekim hakkaniyet 
ilkelerinin uygulanması, tüm ilgili koşulların dengelenmesini gerektirmektedir. Bu dengenin Ege’de 
kurulması, jeomorfolojik verilerin ağırlığını yukarıdaki sebeplerle azaltmaktadır. (Özbek, ‘‘Komşu 
Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
Uyuşmazlığı’’, s. 129). 
258 Keith Highet, ‘‘The Use of Geophysical Factors in the Delimitation of Maritime Boundaries’’, 
International Maritime Boundaries , Ed., J.I.Charney and L.M Alexander, C. I, Netherlands., A.S.I.L., s. 
164. 
259 I.C.J. Reports 1969, Parag. 43. Divan’a göre, bitişiklik kavramından daha temel nitelikte olan bir ilke 
olarak doğal uzantı, başka bir deyişle kara üzerindeki egemenliğin devamı, ilkesinin belirtilmesi 
mümkündür. Divan’a göre bu ilkenin ifade edilmesinin çeşitli yolları vardır. Fakat ana fikir, daha önceden 
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olarak yakınlık (adjacency) veya bitişiklik (proximity)260 kavramlarının yerine jeolojik 

kavramlara dayanmayı tercih etmiştir. Nitekim, Divan kararının sonuç kısmında da, 

doğal uzantı kavramının hak kazandırıcı niteliğini belirtmiştir.261 

 

Divan tarafından kıta sahanlığında hak kazanım esası olarak jeolojinin, yani 

fiziksel anlamda doğal uzantının kullanılması, Libya-Malta Davası’na kadar 

sürdürülmüştür. Bu durum Divan kararlarından açık bir biçimde anlaşılmaktadır. 

Nitekim Divan, bütün kararlarında deniz yatağının jeolojik ve jeomorfolojik yapısını 

incelemiştir ve bu inceleme sonucunda taraflar arasında iki ayrı kıta sahanlığının 

varlığına delalet edecek nitelikte bir kesintinin var olup olmadığını tespit etmiştir.262 

Taraflara ait olan kıta sahanlığı kesimini ise, yapmış olduğu bu tespitten yola çıkarak 

belirlemiştir. Libya-Malta Davası’nda ise jeolojinin, yani fiziksel anlamda doğal 

uzantının, kıta sahanlığında hak kazanım esası olarak hiçbir şekilde göz önüne 

alınmadığını belirtmek mümkündür. Aslında Divan’ın bu konudaki görüşleri “bir anda” 

değişmemiştir ve bu konu yukarıda, doğal uzantı bahsinde, ayrıntısı ile ele alınmıştır.263 

 

Libya-Malta Davası’nda, esas hattan itibaren 200 millik mesafeye kadar olan 

bölgeler için, fiziksel anlamda doğal uzantı kavramı tamamen kaldırılmıştır. Buna göre, 

bundan sonra kıta sahanlığı üzerinde hak kazanımı sadece mesafe esasına dayalı olarak 

mümkün olabilecektir. Yani 200 millik mesafe içerisinde söz konusu olabilecek 

herhangi bir jeolojik kesintiye bir değer verilmeyecektir.264 Divan’a göre, bir devlete, 

kendisine ait olan kıta sahanlığının, o devletin kıyılarından itibaren 200 mil mesafeye 

kadar uzanabileceği imkânını veren hukukun gelişiminden sonra, bu alana tekabül eden 

deniz yatağı ve toprak altının jeolojik özellikleri ne olursa olsun, bu mesafe içerisindeki 

                                                                                                                                                
sahip olan bir şeyin uzantısı olmak vakıasıdır ve Divan’a göre asıl belirleyici olan da bu “uzantısı olma” 
vakısıdır. Divan’a göre bitişiklik, kendiliğinden hak kazanılmasını sağlayan bir olgu değildir. 
260 Yakınlık ve bitişiklik kavramı konusunda ayrıntılı bilgi için Bkz.: I.C.J. Reports 1969, Parag. 41, 42, 
43; I.C.J. Reports 1984, Parag. 51, 104, 107. 
261 I.C.J. Reports 1969, Parag. 101. 
262 supra, s. 39-41. 
263 supra, s. 36-47. 
264 I.C.J. Reports 1985, Parag. 39. 
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jeolojik veya jeomorfolojik faktörlere, hem hak kazanımının doğrulanması bakımından 

hem de sınırlandırma bakımından bir rol atfetmek için herhangi bir sebep yoktur.265 

Divan, böylelikle hak kazanım esası olarak 200 millik mesafeyi kabul etmiş olmaktadır. 

 

Divan, bu sebeplere dayanarak davadaki somut olay için bir değerlendirme 

yapmıştır. Buna göre: “Tarafların kıyıları arasındaki mesafe, 400 milden azdır. Her bir 

kıyıdan itibaren 200 mil mesafe içerisinde herhangi bir jeofiziksel özellik  dikkate 

alınmayacağına göre “yarık bölge” olarak ifade edilen ve tarafların kıta sahanlığı 

arasında önemli bir kesinti oluşturan bu özellik, doğal bir sınır oluşturmayacaktır”266. 

 

Divan’ın bu kararı, 1982 B.M.D.H.S.’nin 76. maddesi hükmüyle de uyuşan bir 

karardır. Böylelikle Divan kararlarında, fiziksel anlamda doğal uzantı ile ilgili olarak 

erken zamanda böyle bir dönüş yapılmış olmaktadır. –Yani, jeolojik anlamda kıta 

sahanlığı ile hukuksal anlamda kıta sahanlığının farklı olduğunu söylemek mümkündür.- 

Bunun bir sebebi olarak, yargıçların, hukukçular ile fen bilim adamları arasındaki doğal 

uzantı uzlaşmazlıklarını çözmek zorunda olmadıklarını göstermek mümkündür. 

Şüphesiz, artık hak kazanımı ile ilgili olarak 1982 B.M.D.H.S.’nin 76. maddesi vardır.267 

 

200 metre mesafe esasının gelişi ile birlikte, Libya-Malta Davası’nda hak 

kazanımı ile ilgili olmadığı gerekçesi ile jeolojik faktörler reddedilmiştir. Fakat, 200 

metreden sonraki kıta sahanlığı (dış kıta sahanlığı) için bunun mümkün olabilirliği 

konusunda açık kapı bırakılmıştır. Şüphesiz bu durum, bu bölgede diğer ilgili unsurların 

hariç bırakılması suretiyle jeomorfolojik ve jeolojik gerçeklerin esas alınarak kıta 

sahanlığı sınırlandırılmasının yapılacağı anlamına gelmeyecektir. Bu faktörler, var olan 

hukukî çerçeve içinde değerlendirilmeye tâbi tutulacaktır. Yani bazen kıyı ile ilgili 

gerçekler baskın olacak, bazen de hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak için bunlar bir 

kenara bırakılacaktır. Ayrıca burada 76. maddede yer alan ve 200 milden sonrası için 

                                                 
265 Ibid., Parag. 39. 
266 Ibid., Parag. 39.  
267 Colson, ‘‘The Delimitation of the Outer Continental Shelf between Neighbouring States’’, s. 102-103. 
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getirilen hükümleri de unutmamak gerekir. Nitekim buradaki kriterler, her zaman tek 

taraflı olarak ileri sürülebilecektir. 268 

 

Buraya kadar jeolojik faktörlerin hak kazanım esası olarak oynadığı role tekrar 

değinildi. Jeolojik faktörler sadece hak kazanım esası olarak değil, ilgili ko şul olarak da 

göz önüne alınabilecek olan bir kavramdır. Bu başlığın konusu da, asıl olarak, jeolojik 

faktörlerin ilgili koşul olarak oynadıkları roldür. Fakat jeolojik faktörler Divan 

kararlarında ilgili koşul bağlamında çok az ele alınmış olduğu için,269 bu ana başlığın 

amacı jeolojik faktörlerin hem ilgili koşul hem de hak kazanım esası olarak 

kullanılabilirliğini göstermekten öteye gitmeyecektir. Şüphesiz Jeolojik faktörlerin ilgili 

koşul olarak oynadıkları rolü iyi anlatabilmek için, bu faktörlerin hak kazanım rolü 

olarak görevini aynı başlık altında bu kapsamda ele almak bir zorunluluk arzetmiştir. 

Çünkü, jeolojik faktörlerin hak kazanım esası olarak kullanımı ile ilgili koşul olarak 

kullanımının tarihî geçmişi de bir paralellik arzetmektedir. 

 

Jeolojik faktörlerin 200 metre mesafe içerisinde hak kazanım esası olarak ele 

alınmasından Libya-Malta Davası’ndan itibaren vazgeçilmiş olduğu yukarıda belirtildi. 

Jeolojik faktörlerin ilgili koşul olarak ele alınabilmesi de, hak kazanım esası olarak 

kullanılmasında olduğu gibi, ancak 200 metre mesafeden sonraki alanlar için söz 

konusudur. Nitekim Libya-Malta Davası’nda Divan, 200 metre mesafeye kadar olan 

kesimde hiçbir jeolojik faktörün, hem hak kazanımı hem de sınırlandırma bakımından 

rol oynamayacağını belirtmiştir.270 Ayrıca, 1982 B.M.D.H.S. 76. maddesinden de bu 

durum anlaşılmaktadır.    

 

Jeolojik faktörlerin ilgili koşul olarak ele alınabileceğine, ilk olarak Kuzey 

Denizi Davaları’nda değinilmiştir.271 Bu durum, ardından Tunus-Libya Davası’nda da 

                                                 
268 Ibid. 
269 Kwiatkowska, ‘‘Equitable Maritime Boundary Delimitation: A Legal Perspective’’, s. 300. 
270 I.C.J. Reports 1985, Parag. 39. 
271 I.C.J. Reports 1969, Parag. 101 (D) 2. 
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belirtilmiştir. Nitekim bu davada Divan, “Her iki tarafın da doğal uzantısı niteliğinde 

olan “Pelegian Block” bölgesinin, kıta sahanlığının devamlılığını kesen herhangi bir 

unsura sahip olmadığını” belirttikten sonra; taraflardan birinin doğal uzantısının diğeri 

tarafından kesilmemesi koşuluyla, taraflar arasındaki doğal uzantıda kesinti 

oluşturmayacak nitelikte olan deniz yatağının belirli jeomorfolojik şekilerinin 

(geomorphological configurations of the seabed) bölgeyi tanımlayan ilgili koşul olarak 

sınırlandırma amacıyla göz önüne alınabileceğini belirtmiştir. Divan, bu durumun, 

taraflar arasındaki andlaşmada da öngörüldüğünü belirtmiştir.272 

 

Bütün bunlardan ayrı olarak belirtmek gerekir ki, bir yargı kararı olmasa da, Jan 

Mayen Davası öncesinde kurulmuş olan Jan Mayen Uzlaştırma Komisyonu’nun 

kararında da ilgili koşul olarak jeolojik faktörlerin kullanılabileceği ima edilmiştir. Buna 

göre: “Her ne kadar terimler, Komisyon’u, var olan coğrafî ve jeolojik faktörlerin ve 

diğer özel koşulların göz önüne alınması şeklinde yönlendiriyorsa da, Komisyon bu 

konuda yapılacak bilimsel araştırmanın yararlı sonuç doğurmayacağı kararına 

varmıştır”273. 

 

Nikaragua-Honduras Davası’nda 1958 tarihli Karasuları ve Bitişik Bölge 

Sözleşmesi 12. madde ile 1982 B.M.D.H.S. 15. madde’nin aynı olduğunu belirten 

Divan, madde metninde jeomorfolojik sorunların özel koşul olarak sayılmasını önleyen 

bir ifade olmadığını belirtmek suretiyle, jeolojik veya jeomorfolojik faktörlerin özel 

koşul veya ilgili koşul olarak ele alınabilmesinin hâlâ mümkün olduğunu teyit etmiş 

bulunmaktadır.274 

 

 

                                                 
272 I.C.J. Reports 1982, Parag. 68.  
273 Report and Recommendations to the Governments of Iceland and Norway of the Conciliation 
Comission on the Continental Shelf Area between Iceland and Jan Mayen (1981), 1981, 20 I.L.M.  797, 
822, 823, Aktaran: Keith Highet, ‘‘The Use of Geophysical Factors in the Delimitation of Maritime 
Boundaries’’, s. 172. 
274 I.C.J. Reports 2007, Parag. 280. 
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(3) Ekonomi  

 

i.  Genel Olarak 

  

Ekonomik faktörler, Divan tarafından bugüne kadar karara bağlanmış olan 

davalarda, sadece ele alınıp o davayla ilgili olarak değerlendirilmekle yetinilmiş, fakat 

sınırlandırmada bir etki tanınmamış olan ilgili koşullar arasında yer almaktadır. Halbuki, 

“hem kıta sahanlığı hem de münhasır ekonomik bölge kavramları, ilk ve en başta kıyı 

devletlerine (doğal) kaynaklar üzerinde yetki bahşeden bölgelerdir”275. Nitekim, doğal 

kaynaklar da bir ekonomik faktör olarak ele alınacaktır. 

 

Tunus-Libya Davası’nda taraflar sözlü ve yazılı yargılama safhasında 

sınırlandırma sürecindeki ekonomik faktörlerin etkisine o kadar çok değinmişlerdir ki, 

Divan tarafından bu durumu değerlendirmek bir zorunluluk olmuştur. Tunus bu 

faktörlere iki ayrı yönden dayanmıştır: Đlk olarak, tarım ve maden gibi doğal kaynakların 

yokluğu bakımından Libya’ya göre göreceli olarak yoksul olduğu hususuna dikkat 

çekmiştir. Đkinci olarak, tarihî sular olduğu iddia edilen bölgeden çıkan balıkçılık 

kaynaklarının millî ekonomiyi desteklediğini ve ayrıca bu bağlamda ülkenin varlığını 

devam ettirmesini desteklediğini ifade etmiştir. Libya, bu iddiaları reddetmiştir ve 

taraflar arasındaki kıta sahanlığındaki petrol kuyularında bulunan petrol ve gazların 

varlığı veya yokluğunun sınırlandırma sürecinde önemli rol oynaması gerektiğini ileri 

sürmüştür. 276 

 

                                                 
275 Malcolm D. Evans, “Less than an Ocean Apart: The St. Pierre and Miquelon and Jan Mayen Islands 
and the Delimitation of Maritime Zones”,  I.C.L.Q. , C. XLIII, S. 3, Jul., 1994, s. 692. 
276 I.C.J. Reports 1982, Parag. 106. 
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Divan, bunların millî şans ve talihe bağlı olan ve buna göre değişkenlik 

arzedebilen dışsal (extraneous) faktörler olduğunu, bugün fakir olan bir devletin 

herhangi bir ekonomik kaynağın keşfedilmesi sonucu yarın zengin olabileceğini 

belirterek, bu ekonomik mülâhazaların her bir tarafa ait olan kıta sahanlığı alanlarının 

sınırlandırılmasında dikkate alınamayacağı sonucuna varmıştır.277 

 

Maine Körfezi Davası’nda Kanada, sosyo-ekonomik faktörlerin sınırlandırma 

sürecindeki önemini vurgulamıştır. Kanada’ya göre, Divan sınırlandırmayı yaparken, 

son onbeş yılda gelişimini Georges Kıyısı’nda kurulu olan Kanada balıkçılığının desteği 

ile devam ettiren Nova Scotia’daki halkın, ekonomik ve sosyal gelişiminin zarar 

görmesini özellikle önlemekle yükümlüdür. 278 

 

Divan’a göre, kural olarak, balıkçılık veya denizcilik, savunma veya petrol keşfi 

veya kullanımı ile bağlantılı olan faaliyetler listesi, ilgili koşul olarak ele alınamaz. 

Fakat bu kuralın bir istisnası mevcuttur. Buna göre, “ekonomik ve sosyal faktörler, 

Divan tarafından kullanılan diğer sınırlandırma yöntemlerı ve kriterlerinin 

uygulanmasının -ilgili devletlerin nüfuslarının ekonomik refahı ve geçinmesi 

bakımından yıkıcı sonuçlar doğurmak gibi- açıkça hakkaniyete uygun olmayan 

sonuçlara yol açması halinde,  göz önüne alınacaktır”279. 

 

 Libya-Malta Davası’nda Malta, göz önüne alınması gereken mülâhazalar 

arasında ekonomik faktörler ve güvenliğinde bulunması gerektiğini ileri sürmüştür.  

Divan, gelişmekte olan bir ada devleti olarak ülkesinde enerji kaynakları olmadığına ve 

bu durumun Divan tarafından göz önüne alınması gerektiğine dayanan Malta’nın 

iddialarını reddetmiştir. Nitekim Divan’a göre, “istisnaî davalar haricinde, ilgili iki 

devletten daha az zengin olan devletin ekonomik kaynaklar bakımından eksikliğini telâfi 

etmek amacıyla, bir deniz alanını bunlardan daha az zengin olanı lehine arttırarak 

                                                 
277 I.C.J. Reports 1982, Parag. 107. 
278 I.C.J. Reports 1984, Parag. 234. 
279 Ibid., Parag. 237. 
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sınırlandırmak, hem hak kazanımını yöneten ilkeler ile hem de sınırlandırma ilkeleri ile 

tamamen ilgisizdir”280. Böylelikle Divan meseleyi daha önceki vermiş olduğu kararlar 

ile tamamen paralel bir anlayışta ele almış olmaktadır. 

 

Jan Mayen Davası’nda da taraflar, Divan önünde ekonomik faktörler ileri 

sürmüşlerdir.281 Danimarka, Grönland ve Jan Mayen arasındaki nüfus ve sosyo-

ekonomik faktörler bakımından var olan bariz farkın da sınırlandırmada ilgili olarak ele 

alınması gerektiğini iddia etmiştir. Danimarka, sosyo-ekonomik faktörlere ilişkin olarak, 

Grönland ekonomisinin dayanağını oluşturan balıkçılık ve balıkçılık ile bağlantılı olan 

faaliyetlerin bu ada için önemine değinmiştir.282 Divan, daha önce vermiş olduğu Libya-

Malta Davası kararındaki gerekçesine gönderme yapmak suretiyle, bu davada sosyo-

ekonomik faktörlerin sınırlandırmada ilgili koşul olarak göz önüne alınmasını gerektiren 

bir yapı arzetmediğini belirtmiştir.283 

 

Ekonomik faktörler Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı bağlamında 

değerlendirildiğinde, Ege Denizi’nde bu konudaki her iki devletin menfaatlerinin de 

birbirlerine oldukça benzer olduğu göze çarpacaktır. Nitekim her iki devlette balıkçılık, 

doğal kaynakların çıkartılması, denizcilik ve çeşitli ekonomik faaliyetleri için Ege 

Denizi’ni kullanmaktadırlar.284 

 

ii.  Bir Ekonomik Faktör Olarak Balıkçılık  

 

Tunus-Libya Davası’nda Divan, Tunus’un iddia ettiği, kıyılarından açıkta olan 

bölgede uzun süredir balıkçılık yapmasından dolayı (long-established fixed fisheries) 

tarihî sular (historic waters) olarak adlandırdığı bu bölgeden doğan tarihî haklar 

                                                 
280 I.C.J. Reports 1985, Parag. 50. 
281 I.C.J. Reports 1993, Parag. 11. 
282 Ibid., Parag. 79. 
283 Ibid., Parag. 80. 
284 Acer, The Aegean Maritime Disputes and International Law, s. 233.  
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kavramını reddetmiştir. Ancak Divan, kararında bu hakların da ilgili olabileceğini 

belirtmiştir.285 Divan’a göre tarihî hak veya tarihî sular kavramı, kıta sahanlığı 

rejiminden farklı olan iktisap (acquisition) ve işgali (occupation) düzenleyen kurallar 

tarafından düzenlenmektedir.286 Divan’a göre, kıta sahanlığının sınırlandırılması 

bağlamında Tunus’un tarihî haklar kavramının geçerliliğini ve kapsamını, ancak 

sınırlandırma yöntemi tarihî hakların olduğu bölgeyi kapattığı takdirde inceleme konusu 

yapmak gerekir. Bu davada ise, kullanılan sınırlandırma yöntemi Tunus’a bağımsız bir 

biçimde tarihî haklarını kullanma imkânı vermektedir. Dolayısıyla böyle bir inceleme 

söz konusu olmayacaktır.287 

 

iii.  Bir Ekonomik Faktör Olarak Maden Kaynakları  

 

Divan, Kuzey Denizi Davaları’nda, maden rezervlerinin birliğinin, (unity of 

deposits) sınırlandırma sırasındaki müzakereler sırasında göz önüne alınması gereken ve 

olguya dayanan bir unsur olmaktan öteye gidemeyeceğini belirtmiştir.288   

 

Tunus-Libya Davası’nda Divan, sınırlandırılacak olan bölgede petrol kuyularının 

olmasının, hakkaniyete uygun sonucu sağlamak amacıyla bütün ilgili faktörlere ağırlık 

tanınması meselesinde, duruma göre bir unsur olabileceğini belirtmiştir. Dikkat 

edilmelidir ki; bu davada Divan, petrol kuyularının varlığını dikkate almıştır. Yoksa, 

kuyulardaki petrol dikkate alınmamıştır. Dolayısıyla Divan, bitişik olan petrol 

imtiyazlarını ayıran bir hat kullanmıştır.289 

 

 

                                                 
285 I.C.J. Reports 1982, Parag. 97-100. 
286 Ibid., Parag. 100. 
287 Ibid., Parag. 39. 
288 I.C.J. Reports 1969, Parag. 97. 
289 I.C.J. Reports 1982, Parag. 106-107. 
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iv. Bir Ekonomik Faktör Olarak Denizcilik 290 

 

Maine Körfezi Davası’nda Divan, denizcilik ve savunma ile ilgili olan değişken 

faaliyetlerin, çok vahim sonuçlar (catastrophic repercussions) doğabilecek istisnaî 

davalar haricinde, ilgili koşul olarak göz önüne alınmasında imkân olmadığına 

değinmiştir.291 

 

Libya-Malta Davası’nda da, tarafların güvenlik 292 ve savunma ile ilgili iddiaları 

reddedilmiştir.293 Divan bu davada güvenlik mülâhazalarının kıta sahanlığı kavramı ile 

ilgisiz olmadığını, fakat, sınırlandırma hattının her iki tarafın kıyısına da bu davada göz 

önüne alınmasını gerektirecek kadar yakın olmadığını da belirtmiştir.294  

 

Bütün bu anlatılanlardan sonra, ekonomik faktörlerin sınırlandırmadaki rolü ile 

ilgili bir genelleme yapmak icap etmektedir. Divan, deniz alanları sınırlandırmalarında 

hakkaniyet ilkelerini uygularken ekonomik faktörleri göz önüne almamaktadır. Meğer 

ki, böyle bir göz önüne almama durumu ilgili devletlerin ekonomik refahı ve yaşayanları 

için vahim sonuçlar doğurabilecek nitelikte olsun.295 

 

 

 

                                                 
290 I.C.J. Reports 1985, Parag. 51; I.C.J. Reports 1993, Parag. 81. 
291 I.C.J. Reports 1984, Parag. 233. 
292 Lozan Barış Andlaşması’nın kurmuş olduğu özel güvenlik düzeni, her iki tarafın da güvenlik 
mülâhazalarına dayanmasına olanak verici nitelikte olduğu için, iki tarafa da Ege Denizi’nde bunların ileri 
sürülmesi suretiyle hukukî bir avantaj elde etme imkânını vermemektedir. Özbek, ‘‘Komşu Devletler 
Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 147. 
293 I.C.J. Reports 1985, Parag. 51. 
294 Ibid., Ayrıca bakınız: Rauf Versan, ‘‘Legal Problems Concerning Territorial Sea Delimitation in the 
Aegean Sea’’, s. 109, Aegean Issues: Problems- Legal and Political Matrix-Conference Papers, Ed., 
Seyfi Taşhan, Foreign Policy Đnstitute, September 1995, s. 105-110. 
295 Barbara Kwiatkowska, ‘‘Economic and Environmental Considerations in Maritime Boundary 
Delimitations’’, International Maritime Boundaries , Ed., J.I. Charney and L.M Alexander, C. I, 
Netherlands, A.S.I.L., 1993, s. 106. 
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(4) Orantılılık 296 

 

Orantılılık kavramı, tarafların sınırlandırılacak olan alanda sahip oldukları 

karşılıklı kıyılarının uzunlukları ile, sınırlandırma yoluyla kendilerine verilen ilgili deniz 

alanı arasındaki ilişkiye dayanmaktadır.297 Sınırlandırma hukukunda, orantılılık 

kavramının iki ayrı rolü vardır. Orantılılığın ilk rolünde, kıyılar ve alanlar arasındaki 

orantının karşılaştırılması, geçici olarak yapılmış olan sınırlandırmanın hakkaniyete 

uygunluğunun sınanması olarak kullanılır. Orantılılığın ikinci rolünde ise, kıyı hatlarının 

karşılıklı uzunluklarının değerlendirilmesi, sınırlandırmayı yapmak için kullanılan 

yöntemin tespitinde göz önüne alınan faktörlerden biri olmaktadır. Yani bu ikinci 

kullanımda, orantılılığın ilgili koşul olarak ele alınması söz konusu olmaktadır.298 

Nitekim ilgili koşulların yöntemi belirleyici bir özelliğe sahip olduğundan daha önce 

bahsedilmişti. 

 

Bu iki kullanım biçimi arasındaki farkı Libya-Malta Davası çok açık bir biçimde 

dile getirmiştir. Nitekim Divan’a göre, kıyı uzunluklarının her bir devlete bırakılacak 

kıta sahanlığı alanı oranının saptanmasında esas alınması ile, bunların bizzat 

sınırlandırmanın gerçekleştirilmesi sırasında ilgili koşullar arasında göz önünde 

tutulması aynı şeyler değildir. Kıyı uzunluklarının birbiri karşısındaki durumunun göz 

                                                 
296 “Divan, bu yorumu yaparken, tarafların karşılıklı kıyılarının uzunluklarının (the extent of the respective 
coasts of the parties) göz önüne alınmasının kendi başına sınırlandırma için doğrudan temel olacak (direct 
basis for delimitation) bir kriter oluşturmadığının veya böyle bir sınırlandırmanın uygulanmasında 
kullanılacak bir yöntem oluşturmadığının farkındadır…Divan’a göre, bir deniz alanının sınırlandırılması, 
uyuşmazlık konusu alanın, doğrudan ilgili alandaki tarafların kıyılarının karşılıklı uzunluklarının 
orantısına göre bölünmesi suretiyle gerçekleşemez. Fakat, farklı bir temel üzerinden yapılan 
sınırlandırmadan doğan bu kıyılar arasındaki önemli orantısızlık, uygun bir düzeltme için bir koşul 
yaratacaktır…” (I.C.J. Reports 1984, Parag. 185; I.C.J. Reports 1985, Parag. 66-68; I.C.J. Reports 1993, 
Parag. 61-71). 
297 Leonard Legault, Blair Hankey, ‘‘Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in 
Maritime Boundary Delimitation,’’ International Maritime Boundaries , Ed., J.I. Charney and L.M 
Alexander, C. I, Netherlands, A.S.I.L. 1993, s. 217. 
298 Đlgili koşul bağlamında ayrı bir kategori olarak ele alınan orantılık kavramının, uygulanabilir yöntemin 
seçimini etkileyen bir ilgili koşul değil de, davanın genel coğrafî çerçevesi içerisinde görülmesi gerektiğini 
savunan bir görüş olarak Bkz.: Evans,  Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 224. 
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önünde tutulması, başlangıçtaki orta hattan hareketle hakkaniyete uygun bir sınır 

saptama sürecinin bir kısmını oluşturur; oysa, makul ölçüde bir oranın gerçekleştirilmesi 

ölçütü, hangi yöntemle gerçekleştirilmi ş olursa olsun herhangi bir hattın hakkaniyete 

uygunluğu değerlendirilirken başvurulabilen bir ölçüttür.299 

 

Bu başlık altında ele alınacak olan orantılılık, Divan tarafından kararlarında 

“ilgili ko şul” olarak kullanılmış olan orantılılıktır.300 Bu bağlamda, ilgili kıyıların 

uzunlukları arasındaki önemli farkın bir ilgili koşul oluşturduğu –ilgili koşullar yöntemi 

belirleyici özellik arzettikleri için- ve dolayısıyla sınırlandırma yöntemini belirleyici 

veya düzeltici etki yaptıkları davalara örnek olarak Libya-Malta ve Jan Mayen davaları 

söz konusu olabilir. Orantılılık meselesi, her iki anlamıyla da bir bütün olarak ayrıca 

ilgili konu başlığı altında da incelenecektir. Dolayısıyla, burada ilgili koşul bahsi ile 

ilgili olan kısımlara genel olarak değinildikten sonra, orantılılık meselesinin bir bütün 

olarak daha ayrıntılı anlatımı için ilgili kısma gönderme yapmanın yerinde olacağı 

kanaatindeyiz.301  

 

Libya-Malta Davası’nda Divan, sınırlandırma sürecinde kıyı uzunlukları 

arasındaki farkı dikkate alırken şu ifadeyi kullanmıştır. “Divan sonucun hakkaniyete 

uygunluğunu değerlendirirken, geçici olarak çizilen orta hattın ayarlanmasını 

gerektirecek kadar olmak üzere belli ilgili koşulların, kendilerinin göz önüne alınmasını 

haklı kılacak kadar ağırlık taşıyıp taşımadıklarını incelemiştir. Bu bağlamda Divan 

önünde tartışılan önemli bir konu da, tarafların ilgili kıyılarının uzunlukları arasındaki 

dikkate değer farktır. Divan yaptığı değerlendirmede 24 mil uzunluğundaki Malta kıyısı 

ve 192 mil uzunluğundaki Libya kıyısı arasındaki farkı çok belirgin bulmuştur. Divan, 

bu durumu orta hattın ayarlanmasını gerektiren bir ilgili ko şul olarak değerlenmiştir” 302. 

 

                                                 
299 I.C.J. Reports 1985, Parag. 66. 
300 Orantılılık kavramının, geçici olarak yapılmış sınırlandırmanın hakkaniyete uygunluğunun ex post 
facto olarak sınanmasında olan kullanılması için Bkz.: I.C.J. Reports 1982, Parag.116-123. 
301 infra, s. 142-153. 
302 I.C.J. Reports 1985, Parag. 65-68. 
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Jan Mayen Davası’nda Divan, ilk olarak ilgili kıyı hatlarını (relevant coastlines) 

ve ilgili deniz alanlarını belirledikten sonra,303 ilgili kıyı hatlarının uzunluklarını 

ölçmüştür. Divan, Jan Mayen ile Grönland’ın ilgili kıyıları arasındaki oranın 1:9 

olduğuna karar vermiştir.304 Böylelikle, tarafların kesişen hak kazanımlarının doğduğu 

bölgelerde Divan tarafından ilk belirlenen faktör, tarafların kıyı uzunlukları arasındaki 

aşırı orantısızlık olmuştur. Divan’a göre, “tarafların ilgili kıyılarının uzunlukları 

arasındaki fark o kadar fazladır ki, bu özellik sınırlandırma işleminde de göz önüne 

alınmalıdır”305. Bu yüzden Divan’a göre, “bir kıta sahanlığının sınırlandırılması için 

oluşturulan kıyılar arasındaki aşırı orantısızlık, 1958 Cenevre Sözleşmesi’nin 6. maddesi 

anlamında özel koşul oluşturmaktadır. Eğer sınırlandırılacak olan bir balıkçılık bölgesi 

ise, o halde ilgili koşul oluşturmaktadır”306. Sonuç olarak Divan, kıyı hatlarının 

uzunlukları arasındaki mevcut orantısızlığın “ilgili ko şul” (relevant circumstance) 

yarattığını, ilgili koşul olduğu için de eşit uzaklık hattının uygulanmasına engel 

olduğunu, bu yüzden de başka bir çözümün lehe olacağını tespit etmiştir.307  

 

Katar-Bahreyn Davası’nda “orantılılık” bir ilgili koşul olarak göz önüne 

alınmamıştır. Bu davada Katar, tarafların kıyı uzunlukları arasında önemli bir fark 

olduğunu, bunlar arasında var olan 1.59:1 oranının, geçici olarak çizilmiş olan 

sınırlandırma hattının düzeltilmesini sağlayacak bir özel/ilgili koşul oluşturması 

gerektiğini ileri sürmüştür. Divan ise Katar’ın bu iddiasını reddetmiştir.308 Dolayısıyla 

orantılılık, kıyı uzunlukları arasında aşırı bir orantısızlık olduğu durumlarda 

değerlendirilecektir.  

 

Durumu Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı bağlamında değerlendirecek 

olursak, Türkiye ile Yunanistan kıyılarının uzunlukları arasında önemli bir orantı farkı 

                                                 
303 I.C.J. Reports 1993, Parag. 18-21.  
304 Ibid., Parag. 61.  
305 Ibid., Parag. 68. 
306 Ibid., Parag. 68. 
307 Ibid., Parag. 65-69.  
308 I.C.J. Reports 2001, Parag. 243. 
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olmadığı görülecektir. Nitekim doktrindeki yazarlardan birinin görüşüne göre, 

Yunanistan’a ait olan anakara kıyısı 1,156 mil uzunluğunda iken, Türkiye’ye ait olan 

anakara kıyısı 1,287 mil uzunluğundadır.309 

 

(5) Đlgili Ko şul Olarak Adalar 310 

 

Adaların varlığının, kıyıları karşı karşıya veya yan yana olan devletler arasındaki 

sınırlandırma sürecini daha karmaşık hale getiren bir durum oluşturduğunu 

söyleyebilmek mümkündür. Nitekim bu karmaşık durumun, hukukçuların ve 

Milletlerarası Hukuk Komisyonu'nun uzun süre gündemini meşgul etmiş olduğunu da 

söylemek mümkündür.311   

 

1958 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesinde ada 

kavramı tanımlanmıştır. Buna göre “bir ada, su ile çevrilmiş, suların en çok yükseldiği 

zaman su üstünde kalan, doğal olarak oluşmuş bir toprak parçasıdır”. Bu tanım, 1982 

B.M.D.H.S.’nin 121’inci maddesinin 1’inci fıkrasında da aynen yer almıştır. 

 

1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 1. madde ve 1982 B.M.D.H.S. 121/2. maddesine 

göre adaların deniz alanlarına olan hak kazanım esasları ile anakaraların deniz alanlarına 

olan hak kazanım esasları birbirine paraleldir.312  

                                                 
309 Acer, The Aegean Maritime Disputes and International Law, s. 237. 
310 Bu konuda ayrıca Bkz.: Derek Bowett, ‘‘Đslands, Rocks, Reefs, and Low-Tide Elevations in Maritime 
Boundary Delimitations’’, International Maritime Boundaries , Ed., J.I. Charney and L.M Alexander, C. 
I, Netherlands, A.S.I.L., 1993, s. 131-151; Ian Kawaley, ‘‘Delimitation of Đslands Fringed with Reefs: 
Article 6 of the 1982 Law of the Sea Convention,” I.C.L.Q. , C. XLI, S. 1., Jan., 1992, s. 152-160. 
311 Donald E. Karl, ‘‘Đslands and the Delimitation of the Continental Shelf: A Framework for Analysis’’, 
A.J.I.L.  C.LXXI, S. 4, Oct., 1977, s. 642-643. 
312 I.C.J. Reports 2001, Parag. 185. “Milletlerarası örf ve âdet hukukunun bir yansıması niteliğinde olan 
adalar, büyüklüklerine bakılmaksızın, diğer kara parçaları ile aynı esaslar uyarınca hak kazanımına tâbi 
olur”. Adaların rejimi başlığını taşıyan 1982 B.M.D.H.S.’nin 121. maddesi şu şekildedir: 
“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. 
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Adaların durumu hakkında yapılmış olan tartışmalar, bunların kıta sahanlığı veya 

münhasır ekonomik bölge haklarına sahip olup olmadığı etrafında şekillenmiştir. Fakat 

bu tarz bir düşünce sistemi ile meseleye bakmak oldukça aldatıcıdır.313 Gerçekten, -

sınırlandırma meselelerinde-314 adaların durumunun, bunların kendi kıta sahanlığı 

olduğu biçiminde ele alınarak ortaya konulması, yanıltıcı ve aldatıcıdır.315  Nitekim kıta 

sahanlığı hakları kıyılara değil kıyıları aracılığı ile devletlere aittir. Örnek olarak, “ülkesi 

anakara ve iki adadan oluşan bir devleti ele alırsak, anakaraya ait olan, birinci adaya ait 

olan ve ikinci adaya ait olan kıta sahanlığı alanlarının toplamı olarak değil, o devlete ait 

olan ve denize kıyıları olması hesabiyle bir bütün olarak sahip olduğu kıta sahanlığı 

hakkı söz konusudur. Sınırlandırma ise, iki devletin haklarının yarıştığı bölgede, 

herbirinin kıyılarına ne kadar etki tanınacağının, hakkaniyet kriterlerine göre 

belirleneceği bir işlemdir. Adalar da, bu kıyıların bir parçası olarak sınırlandırma 

bölgesinin ilgili koşullarından biri olarak göz önüne alınacaktır”316.  

 

                                                                                                                                                
3- Đnsanların oturmasına elverişli olmayan veya kendilerine özgü ekonomik bir yaşamı 
bulunmayan kayalıkların münhasır ekonomik bölgeleri veya kıta sahanlıkları olmayacaktır”. 
313 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 141. 
314 Đtalik biçimde cümle içinde yapılan vurgu tarafımıza aittir. 
315  Yunanistan’ın, Ege’de Türkiye’ye karşı öne sürdüğü iddiası da bu şekildedir. Yani adaların da 
kıta ülkeleri ile eşit bir biçimde kıta sahanlığına sahip olmalarına ilişkindir. Nitekim, Yunanistan adaların 
kıta sahanlığına sahip olması iddiasını, Türkiye’ye verdiği ilk notası olan 7 Şubat 1974 tarihli notasından 
başlayarak sürekli olarak bütün milletlerarası forumlarda tekrarlamıştır. Böylece Yunan temsilcilerinin 
B.M. Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı sırasındaki konuşmalarından, anılan Konferans’ta önermiş 
olduğu madde taslaklarına kadar, 31 Ocak – 2 Şubat 1976 tarihli Bern görüşmelerinden, Yunanistan’ın 10 
Ağustos 1976 tarihli U.A.D.’ye tek taraflı başvurusuna kadar her yerde, adaların kıta sahanlığına sahip 
olması iddiasına rastlamak mümkündür. 

Yunanistan’a göre, hem 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 1. maddesinin b fıkrasında, hem de 
1982 B.M.D.H.S.’nin 121. maddesinin 2’nci fıkrasında, adaların kıta sahanlığının kıta ülkelerinin ki gibi 
tanımlanmış olması, adaların da kıta sahanlığı konusunda kıta ülkeleri ile eşit haklara sahip olduğunu 
göstermektedir. Aslında Yunanistan’ın iddiası iki temel unsuru içermektedir. Sözü edilen iddia ile bir 
yandan adaların da kıta sahanlıkları olduğu vurgulanırken, öte yandan adaların kıta sahanlığı 
sınırlandırması sırasında, kıta ülkeleri ile eşit koşullarda ele alınması gerektiği belirtilmektedir. 
(Hüseyin Pazarcı, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî Açıdan,” Ege’deki 
Deniz Sorunları Semineri, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No:552, 
1986, s. 82-83; Sertaç Hami Başeren, Ege Sorunları, Ankara, Tüdav Yayınları No: 15, 2003, s. 147).  
316 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 32. 
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Sonuç olarak, anakaralar ile adaların durumlarının aynı olması, sadece hak 

kazanım esası bakımından doğrudur. Fakat sınırlandırma bakımından adalar ile 

anakaraların aynı ağırlıkta ele alınması, kural olarak, mümkün değildir. Nitekim her 

iki sözleşmede de, adalar ile anakaraların aynı durumda olacağı sadece hak kazanım 

hükümleri içinde düzenlenmiştir. Sınırlandırma hükümlerinde böyle bir düzenleme 

yoktur.317 Dolayısıyla sınırlandırma bağlamında değerlendirilen adaların durumu, 

bunların ilgili koşul olarak değerlendirilmesi çerçevesinde incelemeye tâbi tutulması 

gereken bir husustur.318 Nitekim doktrinde de, kıyıları karşı karşıya veya yan yana olan 

devletler arasında kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölge alanlarının  

sınırlandırılması meselesinde, adaların durumunun ilgili koşul oluşturduğuna 

değinilmektedir.319 

 

1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6’ncı maddesinde yer alan özel koşullar 

Sözleşme’de tarif edilmemiştir. Bununla beraber, uygulamada sınırlandırılacak alanda 

adaların ve özellikle yabancı devlet kıyılarına yakın adaların bulunması, özel koşullar 320 

olarak mütalaa edilmektedir.321 

 

                                                 
317  Türkiye de, bir bölgede adaların bulunmasının kıta sahanlığı sınırlandırması açısından özel 
koşullar oluşturduğu ve bunların özellikle coğrafî konumları ve öteki özelliklerine bağlı olarak 
değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. 

Nitekim Türkiye 27 Şubat 1974 tarihli cevabi notasında, bazı anlaşmaları da örnek göstererek 
milletlerarası uygulama tarafından oluşturulan kuralların kıta sahanlığının sınırlandırması konusunda 
konumları ve özel koşulları dikkate alınmadan tüm adalara eşit değer verilmesini reddettiğini belirtmiştir. 
Türkiye’ye göre Ege Adaları ve tüm Ege Denizi özel koşulların tipik bir örneğini oluşturmaktadır. 
Türkiye, adaların özel koşullar oluşturduğu görüşünü, ayrıca B.M. Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı 
sırasında yapılan konuşmalarda ve Konferans’a sunduğu Türk madde taslaklarında ileri sürmüştür. 
(Pazarcı, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüsleri: Hukukî Açıdan,” s. 87; I.C.J. 
Application 1976, s. 37-39). 
318 Kamerun-Nijerya Davası’nda da bu hususa değinilmi ştir. I.C.J. Reports 2002, Parag. 299. 
319 Brownlie, Principles of Public International Law, s. 220. 
320 Đleride daha ayrıntılı olarak görüleceği gibi, adaların bu anlamdaki durumu sınırlandırma hukukunda 
“olağan dışı coğrafî özellikler”  olarak adlandırılmaktadır. Fakat, yine ileride belirtileceği üzere, olağan 
dışı coğrafî özellikler niteliğinde olan adalar, 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. maddede özel koşullar 
istisnasına tanınan görev ile aynı işleve sahiptir. Dolayısıyla, bu başlık altında özel koşul tabiri 
kullanılmaya devam edilecektir. 
321 Toluner, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dı ş Politika Sorunları , s. 28. 



 104

Đlgili durum olarak göz önüne alınacak olan adalara yargı kararlarında bazen tam 

etki, bazen de yarım etki verilmesi söz konusu olmuştur. 

 

Kuzey Denizi Davaları’nda Divan, kıyıları karşı karşıya olan devletler arasındaki 

sınırlandırmada adacıkların, kayaların ve ufak kıyı izdüşümlerinin (minor coastal 

projections) ve başka yollarla giderilebilecek orantısız etkilerin dikkate alınmaması 

gerektiğini belirtmiştir.322 Divan ayrıca, adaların, bunlara tam etki verildiğinde âdil 

olmayan muamele farklılıklarına yol açacak olan bir özel koşul oluşturduğuna 

değinmiştir.323  

 

Tunus-Libya Davası’nda, Tunus tarafından, bu devletin doğu kıyı yüzünü 

oluşturan adalar, adacıklar ve cezir yüksekliklerinin (low-tide elevations) 324 varlığının 

ilgili ko şul oluşturduğu ileri sürülmüştür.325 Divan, burada ilgili alanın dış bölgesini 

Tunus Devleti’nin genel kıyı istikametine göre çizmiştir. Divan, bu hattın doğu tarafında 

büyüklüğü ve konumu itibarıyla sınırlandırmada bir ilgili koşul oluşturan Kerkennah 

Adaları’nın olduğunu ve bu yüzden bu adalara kısmî etki verilmesi gerektiğini 

belirtmiştir.326 Bu davada ele alınmış olan Kerkennah Adaları’nın kıyıdan uzaklığı 11 

km olup, yüzölçümü 180 km dir.327 

 

Maine Körfezi Davası’nda Divan, bir kıyının önünde uzanmış olan bir ada veya 

adalar topluluğunun varlığına bir coğrafî özellik olarak sınırlı da olsa bir kısım etki 

                                                 
322 I.C.J. Reports 1969, Parag. 57. 
323 Ibid., Parag. 91. 
324  Cezir yükseklikleri, (Low tide elevations) anakaraya yakın bir yerde iseler, sadece, esas hatların 
kurulmasında ilgili bir unsur olarak değerlendirilebilirler. Anakaraya yakın değil iseler, ne deniz 
alanlarının oluşumunda göz önüne alınırlar ne de esas hatların kurulumunda etkileri vardır. (Acer, The 
Aegean Maritime Disputes and International Law, s. 218)  

Met yükseklikleri’nin de (High tide elevations) karasuları olabilmesine rağmen, bunların 
kendilerine ait kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölgesi olması söz konusu değildir. Bunlar da, 
insan yerleşimi ve kendilerine ait ekonomik yaşamı olmadığı için, eğer devletlerden birinin karasularının 
içerisinde bulunuyorsa, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılması amacıyla esas 
noktalar olarak değerlendirilebilir. (Ibid.).  
325 I.C.J. Reports 1982, Parag. 76. 
326 Ibid., Parag. 128. 
327 Ibid., Parag. 128, 129, 133. 
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verilmesinin gerekli olduğunu belirtmiştir.328 Divan, bu davada coğrafî kriterlerin 

kullanılması gerektiğini, bu kapsamda ilgili devletlerin kıyılarının yansımasının 

örtüştüğü bölgede eşit paylaşımın yapılmasının ana kriter olduğunu,329 bu ana kriterin 

ise, yardımcı kriterler vasıtasıyla düzeltilmesi gerektiğini belirterek, yukarıdaki durumu 

da bu kapsamda değerlendirmiştir.330 Divan, ikinci bölgede Seal Adası’nın, ölçüleri ve 

özellikle coğrafî durumu nedeniyle göz önüne alınması gerektiğini ve bu adaya yarım 

etki tanınmasının uygun oluğunu belirtmiştir.331  

 

Libya-Malta Davası, daha önce de belirtmiş olduğumuz gibi, Malta’nın bir ada 

devleti olması sebebiyle diğer davalardan ayrılmaktadır. Divan, Malta’nın bir ada devleti 

olmasının, kıta sahanlığında bu adalara nasıl bir muamele yapılması gerektiği konusunda 

taraflar arasında tartışmalara yol açtığını belirtmiştir. Taraflar, kıta sahanlığı üzerinde 

hak kazanımının, hem anakara hem de adalar için aynı olduğu konusunda aynı 

fikirdedir. Ancak Libya, bir ada devleti ile bir anakara devletine siyasî olarak bağlı olan 

ada arasında herhangi bir fark olmadığını iddia etmiştir. Malta ise, ada devletleri için 

herhangi bir ayrıcalıklı statü iddia etmemekle beraber, kıta sahanlığının sınırlandırılması 

amacıyla ada devletleri ile bir anakara devletine bağlı olan adalar arasında bir ayrım 

yapılması gerektiğini belirtmiştir. Malta’nın görüşüne göre, milletlerarası hukuk, sadece 

bağımlı adaların söz konusu olduğu durumlarda, bu adalara ekonomi, nüfus, coğrafî 

konum, büyüklük gibi faktörlere bağlı olarak değişken etkiler tanımaktadır.332 

 

Divan’a göre, burada söz konusu olan mesele kıta sahanlığı hakları ile ilgili bazı 

özel statülere sahip olan “ada devleti” meselesi değildir. Asıl mesele, daha geniş bir 

                                                 
328 I.C.J. Reports 1984, Parag. 196. 
329 Ibid., Parag. 195. 
330 Bunlar, devletlerin bölgedeki kıyılarının karşılıklı uzunlukları; kıyı hatlarının uygun yansımalarından 
kesilmesinden kaçınılması; bir kıyının ötesindeki adalara tam etki vermek gerekli olmasada, kısmi etki 
verilmesinin gerekli olması, olarak adlandırılabilir. (Ibid., Parag. 196). 
331 Ibid., Parag. 222. 
332 I.C.J. Reports 1985, Parag. 52. 
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coğrafî içeriğe ilişkin olarak adaların konumu ile ilgilidir. Mesele, daha özel olarak, yarı-

kapalı bir denizde333 bu adaların konumuna ilişkindir.334 

 

Kamerun-Nijerya Davası’nda Kamerun, Bioko Adası’nın varlığının 

sınırlandırmada Divan tarafından göz önüne alınmasını gerektiren bir ilgili koşul 

oluşturduğunu iddia etmiştir. Divan ise adaların, “bu adalar sınırlandırılacak olan 

bölgede bulunduğu zaman ve ayrıca taraflardan birinin egemenliği altında olduğu 

zaman, sınırlandırmada bazen ilgili koşul olarak göz önüne alınabileceğini kabul 

etmiştir” 335. Fakat bu davada Bioko Adası davaya taraf olmayan bir devlet olan Ekvator 

Ginesi’ne ait olan bir ada olduğu için, Divan tarafından yapılan bu sınırlandırma için 

ilgili olarak kabul edilmemiştir.336 

 

Önemle ifade edilmelidir ki, tüm olaylarda adaların etkisi bütün coğrafî çerçeve 

içinde değerlendirilecektir. Adaların yaptıkları etki bütün ilgili koşullar dolayısıyla söz 

konusu olan bir durumdur. Bu bağlamda, sadece coğrafî çerçeve kararı 

etkilememektedir. Ayrıca, hakkaniyet kriterlerinin coğrafî olmayan mülâhazalardan 

doğduğu durumda da, coğrafî olmayan mülâhazalar coğrafî özelliklere verilen etkiyi 

belirleyecektir. Bu ise, meselenin hak kazanımı değil, sınırlandırma meselesi olduğu 

sonucuna varılması gerektiğini belirtmektedir.337 

 

Eğer Ege Denizi, üzerinde hiçbir ada olmayan bir deniz olarak kabul edilmiş 

olsaydı, buradaki kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgenin sınırlandırılması 

oldukça basit olacaktı. Nitekim böyle bir durumda sınırlandırma hattı, bütün 

sınırlandırma alanının iki bölgesinde de, yani orta ve güney Ege’de, kabaca eşit uzaklık 

hattı olacaktı. Sadece Kuzey Ege’de, o bölgeyi tanımlayan coğrafî gerçekler sebebiyle, 
                                                 
333Türkiye, Ege Denizi’nin yarı-kapalı bir deniz olma özelliğinin “özel koşullar’ın tipik bir örneği” 
olduğunu, dolayısıyla da bu özelliğine uygun olarak Yunanistan ile arasında olan uyuşmazlığa özel 
kuralların uygulanması gerektiğini belirtmiştir. (I.C.J. Pleadings, Aegean Sea Continental Shelf, s. 24). 
334 I.C.J. Reports 1985, Parag. 53. 
335 I.C.J. Reports 2002, Parag. 299. 
336 Ibid. 
337 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 141. 
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Yunanistan’ın Türkiye’ye göre daha fazla deniz alanı olacaktı. Tabi, gerçek duruma 

şöyle bir göz atıldığında, Ege Denizi’nde 3000’den fazla ada adacık ve kayalıkların 

bulunduğu görülecektir. Bu da Ege Denizi’ni deniz alanlarının sınırlandırılması 

bakımından oldukça güç bir dava haline getirmiştir.338  

 

Özet olarak belirtmek gerekirse, sınırlandırmaya konu olan kıta sahanlığı 

bölgesinde adaların varlığı “özel koşul” veya “ilgili koşul” oluşturabilmektedir. 

Sınırlandırmada bir adanın etkisi, adanın büyüklüğü, anakaradan uzaklığı gibi coğrafî 

özelliklere ve sınırlandırmadaki bozucu etkisine bağlıdır. Özellikle, sınırlandırılacak 

olan alanda, diğer devlet kıyısına yakın bölgede bulunan ada ve adacıkların “özel koşul” 

olma ve etki tanıma bağlamında çok daha fazla önem arzettiği göz önüne alınırsa, Ege 

Denizi’nde Türkiye kıyılarına yakın olan Yunan adalarının da bulunduğu hesaba 

katıldığında,339 “Ege Denizi’nde adaların özel koşul oluşturuğu” yönündeki Türk tezinin 

hukukî açıdan oldukça güçlü olduğunu söylemek mümkündür.340 

 

(6) Diğer Đlgili Ko şullar 

 

Daha önce de belirtilmiş olduğu gibi, göz önüne alınacak olan ilgili koşullar 

sınırlı sayıda değildir.341 Dolayısıyla, burada, sınırlı sayıda olmayan ilgili koşullardan, 

sadece temel öneme haiz ve en çok ele alınan ilgili koşullar ele alınmıştır. Bunların 

haricinde, genel coğrafî çerçeve veya içerik (the general geographical framework or 

                                                 
338 Acer, The Aegean Maritime Disputes and International Law, s. 217. 
339 Eğer bu Yunan adalarına, tam veya sınırlı etki tanınırsa, Türkiye’nin karasularının ötesinde kıta 
sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgesi sadece kuzey Ege Denizi’nde söz konusu olacaktır. (Acer, The 
Aegean Maritime Disputes and International Law, s. 227). 
340 Bu konuda Bkz.: Doğru, Uluslararası Hukukta Kıta Sahanlığı ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı 
Uyuşmazlığı, s. 113-114. 
341 “Đlgili koşulların sınırlı sayıda sayıldığı bir liste olmamasına rağmen, bunların arasına sadece kıta 
sahanlığı kurumu ve onun hukukî gelişimi ile ilgili olanlar ve ayrıca kıta sahanlığının 
sınırlandırılmasına hakkaniyet ilkelerinin uygulanması ile ilgili olanların dahil edilmesi mümkündür. 
Aksi takdirde, doğasına yabancı olan durumların ele alınması sebebiyle kıta sahanlığı kurumunun 
hukukî anlamı değişecektir”. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 48.) Tırnak içindeki metinde yapılmış olan 
koyu ve italik vurgu tarafımıza aittir. 
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context),342 tarafların tutumu, (the conduct of the parties),343 uyuşmazlık konusu alanın 

doğal kaynaklarına hakkaniyete uygun erişim ilkesi, (the principle of equitable access to 

the natural resources of the disputed area),344 kara sınırının genel istikameti ile tutarlılık 

(consistency with the general direction of the land boundary)345 gibi, Divan tarafından 

ele alınmış olan bir çok ilgili koşul vardır.  

 

Sonuç olarak, hakkaniyet ilkeleri belirli olmadığı gibi “ilgili ko şullar” da teorik 

                                                 
342  Libya-Malta Davası’nda “Divan, davayla ilgili olan alanın ötesine de göz atıp, sınırlandırmaya 
etkisi olabilecek olan genel coğrafî içeriğe de göz atmıştır. Divan’a göre bu sınırlandırma, sadece iki 
devlete ait olan kıta sahanlığına ilişkin olmasına rağmen, aynı zamanda Orta Akdeniz’in güney kıyı kesimi 
ile kuzey kıyı kesimi arasında olan bir sınırlandırmadır. Olayın geçtiği yer dikkate alınırsa, Malta Adaları 
ilgili alanın kuzey kıyısında küçük bir özellik olarak görünmektedirler ve çok sınırlı bir kıyı hattı 
oluşturmaktadırlar. Bölgenin genel coğrafyası açısından, Malta adalarının kıyılarının bu güney yönündeki 
istikameti, ilgili koşul olarak göz önüne alınmasını gerektiren bir coğrafî özellik oluşturmaktadır”. (Ibid., 
Parag. 69) Divan, bu hususları dile getirdikten sonra, açık bir biçimde genel coğrafî içeriğin 
sınırlandırmadaki rolünü dile getirmiştir. Buna göre, “Divan sınırlandırmada ilk basamak olarak eşit 
uzaklık (median line) hattını ele almıştır. Fakat ilgili koşullar, sınırlandırmanın hakkaniyete uygun sonuç 
doğurması için sınır hattının kuzey yönüne doğru kaydırılmasını gerektirmektedir. Bu ilgili koşullardan 
ilki, Malta adalarının yarı kapalı bir denizde göreceli küçük bir özellik olarak göründüğü genel coğrafî 
içeriktir. Đkincisi..” (Ibid., Parag. 73)   

“Jan Mayen Davası’nda Divan, sınırlandırma sürecinde ilk aşama olarak, geçici olarak çizilecek 
bir orta hatta başvurmanın uygun olduğuna karar verdikten sonra, bu davadaki ilgili koşulların bu hattın 
ayarlanmasını veya kaydırılmasını gerektirip gerektirmeyeceğini incelemeye başlamıştır. Divan, bu 
bağlamda uyuşmazlığın coğrafî içeriğini ayrıntılı bir biçimde ele almıştır”. (I.C.J. Reports 1993, Parag. 
59). 
343  Tunus-Libya Davası’nda, tarafların tutumu ilgili koşullar arasında değerlendirilmiştir. (I.C.J. 
Reports 1982, Parag. 81) Bu davada, Divan’a göre, bir ilgili ko şul olarak tarafların tutumu, bu davadaki 
sınırlandırma yöntemini belirlemekte önemli bir yere sahiptir. (Ibid., Parag.117) Divan, Tunus-Libya 
Davası kararının sonuç kısmında da tarafların tutumunu hakkaniyete uygun sınırlandırma yapılması 
amacıyla göz önüne alınacak ilgili koşulların arasında belirtmiştir. Buna göre, tarafların 1974 yılı 
öncesinde petrol imtiyazı verilmesine ilişkin tutumları, ilgili koşulların arasında değerlendirilmelidir. 
(Ibid., Parag. 133; I.C.J. Reports 1984, Parag. 149-153) 

Jan Mayen Davası’nda, Norveç’e ait olan ve tarafların tutumları vasıtasıyla eşit uzaklık (median 
line) sınırlandırmasının uygulanabilirliğini kabul ettiğine dair olan, iddia reddedilmiştir. (I.C.J. Reports 
1993, Parag. 40) Divan, tarafların tutumunu başka bir içerikte de incelemiştir. Nitekim Danimarka da 
Norveç’in tutumları ile bağlantılı olan iddialar ileri sürmüştür. Divan, tarafların tutumunun birçok davada 
sınırlandrmaya etkili olmadığını  belirtmiş, taraflar arasında akdedilmiş olan 1980 ve 1981 andlaşmaları 
ile oluşturulan durumun ancak resmî bir ağırlığı olabileceğini belirtmiştir. Divan, tarafların tutumunun, bu 
davada sınırlandırma işlemini etkileyen bir unsur oluşturmadığını belirtmiştir. (Ibid., Parag. 82-86). 
344 “Divan, karşılıklı iddiaların çakıştığı bölgedeki kaynaklara erişimin sınırlandırma ile ilgili bir faktör 
oluşturup oluşturmadığı meselesine değinmiştir ve bu koşulun, eşit uzaklık hattının kaydırılması veya 
ayarlanmasını gerektirdiğini belirtmiştir”. (Ibid., Parag. 72-78; Ibid., Parag. 90). 
345 Divan’a göre, kara sınırının genel istikameti ile tutarlılık, hakkaniyete uygun sonucu sağlayacak 
sınırlandırma hattının seçilmesinde göz önüne alınması gereken ilgili kriterler arasında yer almaktadır. 
(I.C.J. Reports 1982, Parag. 120).  
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olarak sınırlandırılmış değildir. Bunun yanında, önemli bir hususa tekrar değinmek 

gerekmektedir. Buna göre, şimdiye kadar göz önüne alınması gereken “ilgili koşullar” 

kapsamında belirtilenlerden biri olan coğrafya, sınırlandırmada kullanılan olan diğer 

ilgili ko şullara göre çok daha önemlidir.346 

 

3. “Đlgili Ko şullar” ile “Özel Ko şullar” Arasındaki Đlişki ve Divan 

Kararlarındaki Durum 

 

Sınırlandırmanın bölgenin coğrafî biçim (geographic configuration) ve diğer 

ilgili ko şullari (relevant circumstances) çerçevesinde hakkaniyete uygun bir sonucu 

gerçekleştirecek hakkaniyete uygun kriterler uygulanarak ve uygulanabilir yöntemler 

kullanarak yapılması gerektiği yolundaki kural gereğince; ilgili koşullar ile hakkaniyet 

ilkelerinin uygulanması kuralının birleşik bir kural olduğunu söylemek mümkündür.347 

 

Gerek doktrinde gerekse Divan kararlarında hakkaniyet ilkeleri-ilgili koşullar 

birleşik kuralından bahsedilirken, bunun bir örf ve âdet hukuku kuralı olmasına rağmen, 

sık sık 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesi hükmüne değinildiği 

görülmektedir.348 Bu sebeple, Divan kararlarında ve doktrinde eşit uzaklık ilkesinin özel 

koşullar istisnası ile birlikte uygulanacağına dair var olan ve 1958 Kıta Sahanlığı 

Sözleşmesi 6. maddesinde de öngörülen bu birleşik kural ile, örf ve âdet uyarınca var 

olan hakkaniyet ilkeleri-ilgili koşullar birleşik kuralı arasında bir bağlantı olup 

olmadığını incelemek gerekmektedir. Nitekim, bu iki kuralın aslında aynı şeyleri ifade 

                                                 
346 Arpat, ‘‘Elements of an Equitable Equitable Solution of the Aegean Continental Shelf Delimitation 
Issue’’, s. 99. “Deniz alanlarının sınırlandırılması hukukunun amacı, öteden beri, uyuşmazlık konusu 
alanın coğrafî özelliklerini göz önüne almak suretiyle, hakkaniyete uygun sonucu sağlayacak ilke ve 
kuralları koymak olmuştur”. (Rauf Versan, ‘‘Some Reflections Upon Maritime Boundary Delimitation Đn 
the Aegean Sea’’, Problems of Regional Seas 2001: Proceedings of the International Symposium on 
the Problems of Regional Seas, Ed., Bayram Öztürk, Nesrin Algan, Đstanbul-Turkey, Ataköy Marina, 12-
14 May 2001, s. 245). 
347 Manş Denizi Tahkimi’nde de bunların birleşik kural oldukları ifade edilmiştir. Manş Denizi Tahkimi, 
Parag. 70.  
348 infra, s. 184-185. 
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etmek için kullanılılıp kullanılmadığını tespit etmek bir zaruret halini almıştır. Ayrıca, 

bu konuyu tartışmanın kavramların daha fazla açığa kavuşmasına faydalı olacağı 

inancındayız. 

 

Divan’ın Jan Mayen Davası kararında ifade etmiş olduğu görüşüne göre, “karşı 

karşıya kıyılar arasındaki sınırlandırmada 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. maddenin 

etkisi ile, hakkaniyet ilkelerine dayanarak sınırlandırma yapılmasını gerektiren örf ve 

âdet hukukunun etkisi arasında, özlerine ilişkin bir fark bulmak güçtür”. Divan bu 

görüşünü, Manş Denizi Tahkimi kararındaki “6. madde’deki bileşik kuralın, örf ve âdet 

hukuku kuralının özel bir görünümü olduğu” ifadesine atıf yapmak suretiyle, dile 

getirmiştir.  Bu duruma göre Divan, 6. madde ile örf ve âdet hukuku kuralını eş 

tutmuştur. Divan’ın, ayrıca, eşit uzaklık yöntemini örf ve âdet hukukuna taşımış 

olduğunu söylemek mümkündür.349 Divan aynı kararında, bu genellemesi ile örtüşür 

biçimde, 6. madde’nin kullandığı “özel koşullar” ile örf âdet hukukunun “ilgili 

koşullar”ının, bu kavramların her ikisinin amacının da hakkaniyete uygun sonucu 

sağlamak olması nedeniyle örtüştüklerini belirterek, bunların içeriklerinde bir fark 

görmediğini belirtmiştir.350  

                                                 
349  1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin bu davadaki kıta sahanlığı sınırlandırılmasına uygulanacağı 
gerçeği, 6. madde’nin, konu hakkındaki örf ve âdet hukuku olmadan uygulanacağı veya yorumlanacağı 
veya bu alanda ayrıca bir balıkçılık bölgesi sınırlandırılmasının söz konusu olduğu gerçeğinden bağımsız 
olarak değerlendirileceği anlamına gelmemektedir. (I.C.J. Reports 1993, Parag. 46) Manş Denizi 
Tahkimi’ne göre, “eşit uzaklık-özel koşullar kuralı, taraflar arasında andlaşma olmaması halinde aynı kıta 
sahanlığı üzerinde olan devletler arasında sınırın hakkaniyet ilkeleri uyarınca belirleneceği yolundaki 
genel kuralının özel bir ifadesinden başka bir şey değildir”. (Manş Denizi Tahkimi, Parag. 70) Dolayısıyla, 
kıyıları karşı karşıya olan devletler  arasında yapılan sınırlandırmadaki 6. maddenin etkisi ile, örf ve âdet 
hukukunun etkisi arasında herhangi bir fark yoktur. Her ikisi de hakkaniyet ilkeleri uyarınca 
sınırlandırmayı öngörür. (I.C.J. Reports 1993, Parag. 46) 

Sadece kıta sahanlığı sınırlandırılasının talep edildiği Libya-Malta Davası’nda, Divan, kıta 
sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgenin modern hukukta birbirine bağlı olduğunu ve dolayısıyla her iki 
kurum için de aynı olan kıyıdan mesafe gibi unsurlara daha fazla ağırlık verilmesi gerektiğini belirtmiştir. 
(I.C.J. Reports 1985, Parag. 33). 
350 Kaynak ve isim olarak farklı kategoride olsalar bile, 6. maddedeki özel koşullar ile örf ve âdet 
hukukundaki ilgili koşullar arasında kaçınılmaz olarak bir benzeşme eğilimi vardır. Bunun sebebi, her 
ikisinin de amacının hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak olduğudur. Eşit uzaklık-özel koşullar kuralı, 
hakkaniyet ilkeleri-ilgili koşullar kuralı ile, karşı karşıya kıyıların olduğu yerlerde, ister kıta sahanlığı ister 
balıkçılık bölgesi, isterse de tek bir sınır ile birden çok deniz alanının sınırlandırılması söz konusu olsun, 
aynı sonucu doğurur. (I.C.J. Reports 1993, Parag. 56).  
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Bu duruma göre, 6. madde’deki özel koşullar ile örf ve âdet hukukundaki ilgili 

koşullar arasında geçerli bir ayrım yapabilmemiz mümkün değildir. Bu yüzden, 

birbirlerine yakınlığı yüzünden aynı başlık altında ele almış olduğumuz bu terimleri, 

kaynaklarında kullanıldığı gibi aktarmanın daha uygun olacağı kanısındayız. Ayrıca, 

özel koşullar ve ilgili koşullar kavramlarının, ortaya çıkışlarından bugüne kadar olan 

zaman diliminde geçirdiği değişiklikleri incelemenin, bu konuyu anlatabilmek için en 

uygulanabilir yöntem olduğu kanısındayız. Bu çerçevede, Kuzey Denizi Davaları’ndan 

Nikaragua-Honduras Davasına kadar olan davaların hepsini değerlendirmek 

gerekecektir. 

 

Kuzey Denizi davaları’nda, Federal Almanya Cumhuriyeti, 351 1958 Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesi’ni daha önce imzalamış olmasına rağmen, bunu onaylamamış 

olduğu için bu sözleşmenin 6. maddesi, taraflar arasında uygulanabilir durumda 

değildi.352 Dolayısıyla, Divan’ın eşit uzaklığın uygulanmasını etkileyen herhangi bir özel 

koşulun olup olmadığına karar vermek gibi bir yükümlülüğü de yoktu. Bu sebeple, 

hakkaniyet ilkeleri uyarınca sınırlandırma yapacak olan Divan, kıyıdaki düzensizliklerin 

etkisi (the effects of coastal irregularities) gibi coğrafî koşullar ın eşit uzaklık yöntemini 

hakkaniyet uyarınca uygulanamaz hale getirdiğini belirtmiştir.353  

                                                 
351  Orta Avrupa’da kurulu olan Almanya, kuzey ile güney, doğu ile batı arasında bir geçiş noktası 
oluşturmaktadır. Almanya’nın kuzey sınırı Kuzey Denizi ve Baltık Denizi tarafından şekillenmektedir. 
batısında Hollanda, Belçika, Lüksemburg ve Fransa bulunan Almanya’nın, doğusunda Polonya ve Çek 
Cumhuriyeti, güneyinde ise, Đsviçre ve Avusturya devletleri yer almaktadır. 

II. Dünya Savaşı’nda galip devletlerce işgalinin ardından Almanya, Doğu ve Batı Almanya 
olmak üzere ikiye ayrılmıştır. 1990 yılında ise bu iki devlet birleşmiştir. (Bu devlet hakkında daha ayrıntılı 
bilgi için Bkz.: (Çevrimiçi) http://lcweb2.loc.gov/frd/cs/profiles/Germany.pdf), 20 Aralık 2007. 
352 I.C.J. Reports 1969, Parag. 26-34. 
353  “Ardından ifade edilmelidir ki, oldukça sık karşılaşılan böyle belirli coğrafî koşullarda; eşit 
uzaklık yöntemi, bilinen avantajlarına rağmen, hakkaniyete aykırılığa götürecektir:  

a) Kıta sahanlığının sınırlandırılmasının sonuçları bakımından, kıyı hattındaki en ufak bir 
düzensizlik (the slightest irregularity in a coastline) bile, eşit uzaklık hattı tarafından otomatik olarak 
büyütülmektedir. Bu yüzden iç bükey (concave) veya dış bükey (convex) kıyı hatlarının olduğu hallerde 
eşit uzaklık yöntemi uygulanırsa, sınırlandırılacak olan alanın kıyı hattındaki düzensizlik artacak ve daha 
makul olmayan sonuçlar üretilecektir. Öyleyse, kendili ğinden hakkaniyete aykırılık yaratan böyle doğal 
coğrafî özelliklerin kötü sonuçlarının telâfi edilmesi veya daha büyütülmemesi için, bir an evvel bir çare 
bulunmalıdır.   
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Bu davada, hakkaniyet ilkeleri uygulanırken göz önüne alınan faktörler arasında, 

Divan tarafından şunlar sayılmıştır: “Tarafların kıyılarının genel şekli (özel veya olağan 

dışı herhangi bir özellik olması gibi); bilindiği ve halihazırda saptandığı derecede olmak 

üzere ilgili kıta sahanlığının fiziksel ve jeolojik yapısı; ilgili kıta sahanlığının doğal 

kaynakları; her devlete ait olan kıta sahanlığının kapsamı ile -kıyı hattının genel 

istikametinde çizilmiş olan- kıyı uzunluğu arasında makul derecede orantılılık; aynı 

bölgedeki başka bir kıta sahanlığı sınırlandırmasının şimdiki veya gelecekteki 

etkileri”354. “Divan, bu davada bunlardan ilgili koşul olarak bahsetmemiştir fakat bir 

süre sonra bunlar devletler tarafından öyle kabul edilecektir”355. 

 

Đncelenmesi gereken bir başka dava da, Tunus-Libya davası’dır. Bu davada 

taraflar iddialarını doğal uzantıya dayandırmış olsalar da,356 ayrıca ilgili koşullar 

bağlamında çeşitli iddialar da ileri sürmüşlerdir.357 Tunus, ilgili koşullar bağlamında şu 

                                                                                                                                                
b) Özellikle Kuzey Denizi Davaları’nda olmak üzere, kıta sahanlığının dış sınırının olmadığı 

(outer boundary) davalarda çeşitli devletlerin iddialarının “kıyıya olan mesafesine rağmen denizin yatağı 
mutlaka kıta sahanlığından oluşur”. Görüşü çerçevesinde birleşmesi söz konusu olmaktadır. Devletlerin 
birleşmiş olan bu iddiaları incelenecek olursa; böyle coğrafî koşulların dikkate alınmaması ile sadece eşit 
uzaklık yöntemine dayanmak suretiyle yapılan sınırlandırma sonucu meydana gelen aşikar 
basitleştirmenin, haritalar tarafından da ortaya konulduğu üzere hakkaniyete uygun olmadığı 
görünmektedir”. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 89). 
354 Ibid., Parag. 95-98. “Divan, son olarak, taraflarca müzakereler sırasında göz önüne alınacak çeşitli 
faktörler belirtmiştir. Kararda bunlar, tarafların kıyılarının genel şekli, (özel veya olağan dışı herhangi bir 
özellik olması gibi), bilindiği ve hali hazırda saptandığı derecede olmak üzere ilgili kıta sahanlığının 
fiziksel ve jeolojik yapısı, ilgili kıta sahanlığının doğal kaynakları, her devlete ait olan kıta sahanlığının 
kapsamı ile -kıyı hattının genel istikametinde çizilmiş olan- kıyı uzunluğu arasında makul derecede 
orantılılık, aynı bölgedeki başka bir kıta sahanlığı sınırlandırmasının şimdiki veya gelecekteki etkileri 
olarak ifade edilmiştir”. (Ibid., Parag. 101 (D) 1, 2, 3). 
355 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 6. Hakem Mahkemesi, Manş Denizi 
Tahkimi’nde, özel koşullar’ın 6. maddede bulunması gerektiğini, çünkü “coğrafî özellik veya şekiller 
(geographical features or configurations) sebebiyle eşit uzaklığın makul veya hakkaniyete uygun olmayan 
sonuçlara götürebileceğini belirtmektedir. (Manş Denizi Tahkimi, Parag. 70) Mahkeme ayrıca, 
“hakkaniyete uygun sınırlandırmayı etkilemek amacıyla eşit uzaklık veya herhangi başka yöntemin 
uygunluğu, her bir davanın coğrafî ve diğer ilgili koşullarının bir yansımasıdır”. ifadesini kullanmıştır. 
(Manş Denizi Tahkimi, Parag. 97). 
356 I.C.J. Reports 1982, Parag. 38-44. 
357 Her iki taraf ta “bölgeyi tanımlayan ilgili koşul” olarak göz önüne alınabilecek çeşitli unsurlar ileri 
sürmüşlerdir. Tunus, adaların ve adacıkların varlığını; ilgili bölgedeki Libya kıyıları ile 
karşılaştırıldığında, Tunus kıyılarını tanımlayan düzensizliklerin varlığını;  kıyıları birbirine çok yakın 
olan karşı karşıya devletler olarak Tunus’un durumunu, ilgili koşul olarak ileri sürmüştür. Libya ise, kıta 
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iddiaları ileri sürmüştür: “Tunus’un doğu kıyı yüzünün bir kısmını oluşturan ada, adacık 

ve low-tide elevations’ların varlığı; Đlgili alandaki Libya kıyılarının genel düzenliliği ile 

karşılaştırıldığında, Tunus kıyılarının sergilediği düzensizlikler; kıyıları birbirine çok 

yakın olan karşı karşıya devletler olarak Tunus’un konumunu”358 Libya ise, iddialarında 

önceleri sadece jeolojik ve coğrafî özelliklere dayanırken, yargılamanın sözlü 

aşamalarında ilgili koşullar bağlamında ileri sürmüş olduğu iddialarını genişletmiştir. 

Libya’ya göre bu davada, “tarafların kıyılarının genel şeklini; potansiyel üçüncü devlet 

sınırlandırmasını; balıkçılık, karasuları ve petrol imtiyazlarına ilişkin olarak taraflarca 

yapılmış kanunî düzenlemelerin varlığını; ilgili alanda bulunan petrol kuyuları ve 

alanlarının varlığını” ilgili ko şul olarak değerlendirmek gerekmektedir.359  

 

Divan, alan üzerinde iddia edilen tarihî haklar meselesini cevapsız bırakmayı 

tercih etmiştir.360 Ekonomik faktörlerin ise, bu sınırlandırmada göz önüne 

alınamayacağını beyan etmiştir.361 Sınırlandırılacak olan alandaki petrol kuyularının ise, 

duruma göre, ancak hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak amacıyla bütün ilgili faktörlere 

ağırlık verilmesi sürecinde göz önüne alınabilecek bir unsur olabileceğini belirtmiştir.362 

Divan, bütün bu değerlendirmelerden sonra, bu davada hangi koşulların göz önüne 

alınacağını belirtmiştir. Buna göre, “Hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak için dikkate 

alınacak ilgili koşullar aşağıdakileri içerir. 1) Sınırlandırma ile ilgili olan alan, Tunus 

kıyılarında Ras Ajdir’dan Ras Kaboudia’ya kadar, Libya kıyılarında ise Ras Ajdır’dan 

Ras Tajoura’ya kadar olan kısımdadır ve üçüncü devletlerin hakları saklı tutulmuştur. 2) 

Tarafların kıyılarının genel şekli, özellikle, Tunus kıyısında olan “Ras Ajdır” ve 

                                                                                                                                                
sahanlığının jeolojik yapısı ve bunun bağlı olduğu kara kütlesi ile ilgili ve kıyıların coğrafî şekli ile ilgili 
olan ilgili koşulları ileri sürmüştür. Bunlardan bazıları şunlardır: Balıkçılıkla, karasuları ile ve petrol 
ruhsatları ile ilgili olarak taraflarca yapılmış olan birtakım hukukî işlemlerin varlığı; kıta sahanlığı 
alanlarının devamlı olduğu gerçeği; tarafların kıyılarının genel şekli. Divan, bu ve taraflarca ileri sürülmüş 
olan diğer bütün unsurların ilgili koşul olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini  her bir iddia için 
ayrıca değerlendirmiştir. (Ibid., Parag. 76-108). 
358 Ibid., Parag. 76. 
359 Ibid., Parag. 77. 
360 Ibid., Parag. 105. 
361 Ibid., Parag. 107. 
362 Ibid., Parag. 133. 
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“Kaboudia” arasında olan istikametteki belirgin değişim. 3) Kerkennah Adalarının 

varlığı ve konumu 4) Taraflar arasındaki kara sınırı ve 1974 petrol imtiyazının 

verilmesinden önceki tarafların tutumu 5) Hakkaniyet ilkeleri uyarınca yapılması 

gereken sınırlandırmanın, kıyı devletlerine ait olan kıta sahanlığı alanı ile ilgili 

devletlerin bu alanla ilgili kıyılarının uzunluğu -bu kıyı uzunluğu kıyı hatlarının genel 

istikametinden çizilecek- arasındaki makul derecede orantılılığı unsuru; şimdi var olan 

veya gelecekte yapılacak aynı bölgedeki herhangi başka devlet sınırlandırmasına etkisi 

bakımından dikkate alınması”363.   

 

Sonuç olarak, Divan’ın “hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak sadece bütün ilgili 

koşulların göz önüne alınması ile olur” inancı ile hareket ettiğini söylemek mümkündür. 

Bu sebeple, Divan tarafından göz önüne alınacak olan ilgili koşulların kapsamının 

belirlenmesinde liberal bir politika izlendiğini ifade etmek mümkündür. 

 

Maine Körfezi davası’nda A.B.D, ileri sürmüş olduğu ilgili koşulları üç ayrı 

kategoriye ayırmak suretiyle ifade etmiştir. Buna göre A.B.D: Birinci kategori 

kapsamında, ilgili koşul olarak coğrafî koşulları ileri sürmüştür. A.B.D, bunların taraflar 

arasındaki genel coğrafî ilişkiler olduğunu belirtmiştir ve ilgili coğrafî koşulları şöyle 

sıralamıştır. a) Kıyının genel istikameti (general coastal direction), b) Maine Körfezi’nin 

doğal iç bükeyi (The concave nature of the Gulf of Maine), c) Birincil ve ikincil kıyı 

yüzleri arasındaki mesafe (a distinction between primary and secondary coastal fronts), 

d) Kara kütlesi ile kara sınırı arasındaki ilişki (The relationship of land masses to the 

land boundary), e) Çeşitli kıyılar (various banks; özellikle Georges Bank), f) Kuzeydoğu 

Kanalı. (deniz yatağının önemli jeomorfolojik bir özelliği olarak) Đkinci kategori 

kapsamında ise çevresel koşulları ileri sürmüştür. Bu ilgili koşul kapsamında, ilgili 

bölgede farklı ekolojik rejimler olduğunu ileri sürmüştür. Üçüncü kategoride, ilgili koşul 

olarak A.B.D. nin baskın menfaatlerini kanıtlayan koşulları ileri sürmüştür. Bunlar daha 

çok balıkçılık, araştırma ve geliştirme ve denizcilik yardımlarından sorumluluk ve 

                                                 
363 Ibid., Parag. 133. 
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inceleme ve bölgedeki kurtarma operasyonları olarak adlandırılan koşullardır.364 

 

Bu davada Kanada ise dört kategori halinde ilgili koşul ileri sürmüştür. Bunlar 

arasında ilk kategori olarak coğrafî koşulların belirtilmesi mümkündür. Đkinci kategori 

olarak jeolojik,  jeomorfolojik ve okyanusyografik koşulları ileri süren Kanada, üçüncü 

kategori  olarak ekonomik koşullar bağlamında bölgedeki yerli balıkçının bağımsızlığını 

vurgulamıştır. Kanada Devleti, son kategori olarak, ilgili koşullar bağlamında, hem 

uyuşmazlık konusu alanla ilgili hem de diğer deniz alanı sınırlandırmaları için söz 

konusu olan tarafların genel tutumunu ileri sürmüştür.365 

 

Görüldüğü üzere bu davada taraflar, oldukça karışık ve birbirinden farklı iddialar 

ileri sürmüşlerdir. Divan ise, ileri sürülen bu iddiaların hemen hemen hepsini 

reddetmiştir. Divan, özellikle, bölgedeki balıkçılık üzerindeki ekonomik bağımlılık ve 

tarihî haklar iddialarını bunların doğrudan ilgili olmadığı gerekçesi ile reddetmiştir.366  

 

Divan, bu davada ayrıca, milletlerarası hukukta sınırlandırmada kullanılan 

hakkaniyet kriterlerinin sadece alanın coğrafî özellikleri ile bağlantılı olan kriterler 

arasından seçilmesi gerektiğine işaret ederek, ilgili koşulları coğrafî faktörlere 

hasretmiştir.367 Bu bağlamda Divan, ilgili koşulların sınırlandırma yöntemini 

belirlemekte sahip olduğu rolü de göz önüne alarak, A.B.D’nin ileri sürmüş olduğu 

sınırlandırma yöntemini bölgenin gerçek coğrafî şekli ile uyumlu olmadığı gerekçesiyle 

reddetmiştir.368 Divan, ayrıca, sınırlandırma hattını eşit uzaklık çerçevesinde belirlerken, 

küçük adaların ve kayalıkların göz önüne alınarak bu hattın ayarlanması gerektiği 

görüşünü dile getirmiştir. 369 Bu bağlamda, adaların bir ilgili koşul olarak ele alınmış 

olduğunu söylemek mümkündür. 
                                                 
364 I.C.J Reports, 27 September 1982, Memorial of the United States of America, Parag. 375, s. 213-214. 
365 I.C.J Reports, 27 September 1982, Memorial of Canada, Parag. 17-36; 64-85; 89-98; 98-107; 149-203; 
I.C.J Reports, 12 December 1983, Reply of Canada, parag. 375B (1-4). 
366 I.C.J. Reports 1984, Parag. 47, 57, 58, 59. 
367 Ibid., Parag. 59. 
368 Ibid., Parag. 177. 
369 Ibid., Parag. 201. 
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Libya-Malta Davası’nda da taraflar, ilgili koşullar ile ilgili olarak çok çeşitli 

iddialar ileri sürmüşlerdir. Malta Devleti’ne göre Divan tarafından göz önüne alınması 

gereken ilgili koşullar şunlardır: “a) Tarafların tutumu b) Taraflar arasındaki aşırı 

ekonomik fark. (özellikle enerji kaynakları bakımından) c) Güvenlik d) Andlaşmaların 

sabitliliği. e) Balıkçılık faaliyetleri f) Gelişmekte olan bir ada devleti olarak Malta’nın 

durumu”370. Libya ise, Malta tarafından ileri sürülen bütün bu gibi mülâhazaların ilgili 

olduğu iddiasına itiraz etmiştir. Üstelik, bu itirazına ek olarak dört ayrı kategori altında 

olmak üzere ilgili koşullar ileri sürmüştür. Libya’ya göre, Divan tarafından göz önüne 

alınması gereken ilgili koşullar şunlardır: a) Coğrafî b) Jeomorfoloji ve jeoloji c) 

Tarafların tutumu d) üçüncü devletler ile sınırlandırma.371 

 

Divan’a göre, ilgili koşullar konusunda dikkate alınabilecek sınırlı sayıda bir liste 

yoktur, fakat ilgili koşullar listesine dahil edilebilecek olanlar kıta sahanlığı kurumu ve 

bunun hukukî gelişimi ile bağlantılı olanlar ve bunun sınırlandırılmasına hakkaniyet 

ilkelerinin uygulanması ile bağlantılı olanlardır. 372 

 

“Libya, kıyının arkasındaki kara kütlesinin ilgili coğrafî mülâhazalar arasında 

olduğu iddiasını, bu kara kütlesinin, bir devletin kıta sahanlığı haklarını kazanmasının 

hukukî temelini oluşturduğu ve daha büyük kara kütlesine sahip olan devletin daha fazla 

doğal uzantısı olacağı görüşlerine dayanarak ileri sürmüştür. Divan ise, bu durumun 

ilgili mülâhaza olmasını kabul edilebilir bulmamıştır. Nitekim, daha büyük kara 

kütlesine sahip olan devletin daha geniş kıta sahanlığına sahip olacağı tezi, hem devlet 

uygulamasında, hem içtihatta, hem de Üçüncü B.M. Deniz Hukuku Konferansı 

çalışmalarında esassız bulunmuştur” 373. 

 

                                                 
370 I.C.J. Reports, 26 April 1983, Memorial of Malta, Parag. 226- 234. 
371 I.C.J. Reports, 26 April 1983, Memorial of the Libyan Arab Jamahiriya, Parag. 6/44-6/94. 
372 I.C.J. Reports 1985, Parag. 48. 
373 I.C.J. Reports 1985, Parag. 49. 
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Malta tarafından, göz önüne alınması gereken mülâhazalar arasında ekonomik 

faktörler ve güvenlik hususları gösterilmiştir. Divan, bir sınırlandırmanın, uyuşmazlık 

tarafı iki devletin karşılıklı ekonomik durumları tarafından etkileneceği iddiasını kabul 

edilebilir bulmamıştır. Ayrıca Divan, iki tarafın savunma ve güvenlik menfaatleri ile 

ilgili olarak şu ifadeyi kullanmıştır: “Bu kararın uygulanmasından doğan sınırlandırma 

hattı, her iki tarafın da kıyılarına bu meseleyi özel olarak değerlendirecek kadar çok 

yakın değildir”. Bu suretle Divan, bir yandan Malta’nın bu iddiasını reddetmekle 

beraber, diğer yandan bu konuya tam olarak değinmemeyi daha uygun görmüştür.374 

 

Bu davada Libya, orantılılık faktörüne dikkate değer bir önem vermiştir. Divan, 

orantılılığın, 1969 Kuzey Denizi Davaları’nda da belirtildiği üzere, göz önüne 

alınabilecek diğer bir çok faktör arasında tek mümkün olan ilgili faktör olduğunu 

belirtmiştir. Divan ayrıca, “doğanın tamamen şekillendirilmesinin söz konusu 

olmaması” ve “seçilen yöntem ve bunun sonuçlarının güncel coğrafî koşula sadık 

olması” genel ilkelerinin, orantılılık ile bağlantılı olan (pertinent) genel ilkeler olduğuna 

değinmiştir.375   

 

Böylelikle, Libya-Malta Davası’nda ilgili koşullara, Maine Körfezi Davası’nda 

verilen ağırlığa göre daha fazla ağırlık verilmiş olduğunu söylemek mümkündür. 

 

Jan Mayen Davası’nda Divan, geçici olarak çizilmiş olan orta hattın ayarlanması 

(adjustment) veya kaydırılmasını (shifting) gerektirebilecek her bir faktörü ele almıştır. 

Divan’a göre “her durumda amaç, hakkaniyete uygun sonucu sağlamaktır. Bu bağlamda, 

1958 Cenevre Sözleşmeleri özel koşulların araştırılmasını, hakkaniyet ilkelerine dayanan 

örf ve âdet hukuku ise ilgili koşulların araştırılmasını gerektirmektedir”376. Divan, ilgili 

koşullar bağlamında, orta hattan ayrılmayı haklı kılan iki faktör belirlemiştir. Bunlardan 

birincisi, tarafların karşılıklı hak kazanımlarını sağlayan kıyılarının uzunluğu arasında 

                                                 
374 Ibid., Parag. 50, 51. 
375 Ibid., Parag. 55, 56, 57. 
376 I.C.J. Reports 1993, Parag. 54. 
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bariz fark olmasıdır. Nitekim Grönland’ın kıyıları Jan Mayen’in kıyı uzunluğundan 9 kat 

fazla uzundur.377 Đkinci ilgili faktör, balıkçılık kaynaklarına ulaşım ile ilgilidir. Nitekim, 

taraflar balıkçılık kaynaklarına erişim konusunda uyuşmazlık içindedirler. Balıkçılık 

kaynakları ise, genel olarak uzlaşmazlık konusu alanın güney kesiminde bulunmaktadır. 

Bu sebeple Divan, Danimarka’ya hakkaniyete uygun erişim sağlamak amacıyla, orta 

hattın, batı yönüne doğru kaydırılması gerektiğini belirtmiştir.378 

 

Divan, Jan Mayen Adası’nn nüfusunu veya sosyo-ekonomik faktörleri göz önüne 

alınması gereken bir faktör olarak değerlendirmemiştir.379 

 

Divan, güvenlik mülâhazaları, tarafların tutumu gibi faktörlerin potansiyel olarak 

ilgili olabileceğini kabul etmekle beraber, bu davada bu mülâhazaları ilgili olarak kabul 

etmemiştir.380 

 

Katar-Bahreyn Davası’nda Katar, tarafların kıyı uzunlukları arasında önemli bir 

fark olduğunu, bunlar arasında var olan 1.59:1 oranının geçici olarak çizilmiş olan 

sınırlandırma hattının düzeltilmesini sağlayacak bir özel/ilgili koşul oluşturması 

gerektiğini ileri sürmüştür. Divan, Katar’ın bu iddiasını reddetmiştir.381 

 

Bu davada Divan, güney bölgesinde karasularının sınırlandırılmasında eşit 

uzaklık-özel koşullar kuralını uygularken, kuzey bölgesinde (kıta sahanlığı-münhasır 

ekonomik bölge sınırlandırmasının olduğu bölge) hakkaniyet ilkeleri-ilgili koşullar 

kuralını uygulamıştır ve uyguladığı bu iki kuralın birbirlerine çok yakın bağlantı içinde 

olduğunu belirtmiştir.382 

 

                                                 
377 Ibid., Parag. 61. 
378 Ibid., Parag. 72-78. 
379 Ibid., Parag. 72-78. 
380 Ibid., Parag. 77, 78; 82-86. 
381 I.C.J. Reports 2001, Parag. 241, 243. 
382 Ibid., Parag. 231. 
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 Divan, her iki sektörde de geçici eşit uzaklık hattı üzerinden hareket etmiş ve bu 

hattı coğrafî faktörler temelinde düzeltmiştir. Divan, burada sadece “Fasht al Jarim” i 

ilgili ko şul olarak ele almıştır ve tam etki verildiğinde bozucu veya orantısız bir etkisi 

olacağı için bunu dikkate almamıştır.383 

 

Kamerun-Nijerya Davası’nda Divan, önce tarafların ilgili kıyı hatları arasındaki 

eşit uzaklık hattını belirlemiştir. Ardından, belirlenmiş olan bu eşit uzaklık hattının 

hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak amacıyla ayarlanmasını gerektiren ilgili koşullar 

olup olmadığını değerlendirmiştir.384 

 

Divan, bir kıyı hattının iç bükey şeklinde oluşunun sınırlandırma ile ilgili bir 

koşul olduğunu kabul etmekle birlikte, bu durumun, ancak iç bükey kıyı hattının 

sınırlandırılacak olan alanda var olması halinde söz konusu olabileceğini belirtmiştir. 

Divan, bu davada da Kamerun ile Nijerya arasında olan sınırlandırma ile ilgili kıyı 

hatlarının, taraflar arasında Gine Körfezi’nde söz konusu olan bütün kıyı hatlarını 

kapsamadığını belirtmiştir. Bunun yanında, bu sınırlandırma ile ilgili olan kıyı hattı 

bölgelerinin bir iç bükey halini içermediğini belirtmiştir. Sonuç olarak Divan, kıyı 

hatlarının şeklinin (configuration), eşit uzaklık hattının ayarlanmasını haklı gösterecek 

bir ilgili koşul olarak değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir.385 

 

Divan, adaların, bunlar sınırlandırılacak olan alanın içinde yer aldığında ve 

taraflardan birinin egemenliğine dahil olduğunda, bazen sınırlandırmada ilgili koşul 

olarak ele alınabileceğini belirtmiştir. Fakat bu davada, aynı durumda olan Bioko Adası 

davaya ve sınırlandırma sürecine taraf olmayan Ekvator Ginesi’nin egemenliği 

altındadır. Divan, dolayısıyla, bu meselenin Kamerun ve Ekvator Ginesi arasında söz 

                                                 
383 Ibid., Parag. 246-248. 
384 I.C.J. Reports 2002, Parag. 292-293. 
385 Ibid., Parag. 297. 
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konusu olacağına ve bu adaların ilgili koşul kapsamında değerlendirilmeyeceğine 

hükmetmiştir.386 

 

Divan, tarafların ilgili kıyı hatlarının uzunlukları arasındaki açık farkın, geçici 

sınırlandırma hattının kaydırılması veya ayarlanması amacıyla göz önüne alınabilecek 

bir faktör olduğunu kabul etmiştir. Fakat Divan’a göre, bu davada Kamerun yararına eşit 

uzaklık hattının kaydırılmasını gerektirecek kadar büyük bir fark yoktur.387 

 

Divan, deniz alanları uyuşmazlıklarında var olan petrol konusundaki uygulamayı 

da ele almıştır. Divan, petrol ruhsatlarına ilişkin olarak, ancak taraflar arasında bu 

durumun göz önüne alınacağına ilişkin açıkça veya örtülü bir anlaşma bulunması halinde 

bu durumun göz önüne alınacağını belirtmiştir. Bu davada ise, taraflar arasında petrol 

ruhsatlarına ilişkin olarak herhangi bir anlaşma yoktur. Dolayısıyla, Divan bu davada 

tarafların petrol ile ilgili uygulamalarını göz önüne alınacak bir faktör olarak 

görmemektedir.388 

 

Divan, hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak amacıyla eşit uzaklık hattının 

ayarlanmasını gerektiren başka bir sebep olmadığına değinerek, eşit uzaklık hattının, 

Divan’ın bu kararı vermekle yetkili olduğu bölüm bakımından hakkaniyete uygun bir 

sonucu temsil edeceğine karar vermiştir.389 

 

Nikaragua-Honduras Davası’nda, Nikaragua’nın görüşüne göre bu davadaki 

sınırlandırmada eşit uzaklık-özel koşullar bakış açısı pek uygun görünmemektedir. 

Nitekim, Nikaragua-Honduras kara sınırının bitiminde yer alan Coco Irmağı’nın ağzının 

sabit olmaması, geçici eşit uzaklık hattının oluşturulmasında esas hatların oluşturulması 

ve kullanılmasını problemli bir hale getirecektir. Nikaragua, bu sebeple, kıyı 

                                                 
386 Ibid., Parag. 299. 
387 Ibid., Parag. 301. 
388 Ibid., Parag. 304. 
389 Ibid., Parag. 305, 306. 
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coğrafyasının göz önüne alınıp bütün tek deniz alanı sınırının -her iki devletinde tüm 

kıyı yüzlerini temsil eden iki hattın açıortayı- bisektor yönteminin kullanılması ile 

oluşturmasını talep etmiştir. 390 

 
 Honduras da, dikey yöntemi (perpendiculars) ve açıortay yöntemi (bisectors) gibi 

geometrik sınırlandırma yöntemlerinin, bazı durumlarda hakkaniyete uygun 

sınırlandırma yapılmasını sağlayan yöntemler olduğunu kabul etmiştir. Eşit uzaklığa 

ili şkin olarak da, Coco Irmağı’nın ağzının her yıl önemli biçimde kayan bir yapı 

arzettiğini, dolayısıyla, ırmağın ağzı değiştikçe deniz alanı sınırının değiştirilmesini 

gerektirmeyecek bir tekniğin kabul edilmesi gerektiğini belirtmiştir.391 

 
 
 Divan, karasularının sınırlandırılmasında tartışmasız olarak bir sınırlandırma 

yöntemi olarak kabul edilen 1982 B.M.D.H.S. 15. madde’nin, 1958 tarihli Karasuları ve 

Bitişik Bölge Sözleşmesi  12/1. maddesi hükmü ile eşdeğer olduğunu belirtmiştir.  1958 

Sözleşmesi 12. maddesi metninin oluşumunda ise, kıyıların özel şekillerinin farklı bir 

sınırlandırma yönteminin uygulanmasını gerektirebileceği belirtilmiştir.392  

  
Divan, sonuç olarak, burada da 15. madde anlamında eşit uzaklık ilkesinin 

uygulanmamasını gerektiren bir istisnanın söz konusu olduğunu belirtmiştir. Ayrıca 

taraflarda karasularının sınırandırılmasına ilişkin olarak eşit uzaklık hattının 

çizilmesinden farklı olan yöntemler öngörmüşlerdir.393 

 

Görüldüğü üzere, bütün bu davalarda, ilgili koşullar olarak bir veya birden fazla 

faktörün göz önüne alınması söz konusu olabilmektedir. Nitekim ilgili koşullar, sınırlı 

sayıda bir yapı arzetmezler. Daha önce de değinilmiş olduğu üzere, ilgili koşullar 

kavramı, çok fazla esneklik payı içermesi gereken bir kavramdır. Çünkü nihaî amaç, 

hakkaniyete uygun sonuca ulaşmaktır ve hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak ise, ancak 
                                                 
390 I.C.J. Reports 2007, Parag. 273. 
391 Ibid., Parag. 274. 
392 Ibid., Parag. 280. 
393 Ibid., Parag. 281, 282. 
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her türlü ilgili koşulların göz önüne alınması ile mümkündür. Đlgili koşullar kavramının 

çok fazla esneklik payı içermesi ihtiyacı ise, bu kavramın kapsamına giren –coğrafî, 

ekonomik, jeolojik, çevresel gibi isimlerle adlandırılan- kategorilerin sınırsız olmasına 

yol açmıştır. Böylece ilgili koşullar kavramı, hakkaniyete uygun sınırlandırmayı sağlama 

görevini doğru biçimde yerine getirebileceklerdir. Ancak, ilgili ko şulların sınırlı sayıda 

olmayışını mutlak bir sınırsızlık olarak da algılamamak gerekmektedir. Yani ilgili 

koşulların sınırsız oluşunun da bir sınırı vardır. Dolayısıyla bütün bu anlatılanlardan 

sonra, ilgili koşulların sınırsızlığının sınırına da değinmek bir zorunluluk olmuştur. 

Şimdi bunları ele almak gerekir. 

 

Sınırsızlığın ilk sınırı olarak, hak kazanım esasının ele alınabileceğini 

belirtmek mümkündür.394 Nitekim Divan, sınırlandırmada göz önüne alınacak olan ilgili 

koşullar kavramının, hak kazanım esasına dayalı olarak belirlenmesi gereken bir kavram 

olduğunu, Libya-Malta Davası’nda hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde belirtmiştir. 

Divan’ın bu davadaki kararına göre, “hak kazanım esasının kurulmasında hiçbir rolü 

olmayan bir faktörün sınırlandırma amacıyla ilgili koşul olarak göz önüne alınması için 

hiçbir sebep yoktur.395 

  

Öncelikle belirtelim ki, ilgili koşullar kavramının belirlenmesinde, hakkın 

kavramsal temelinin etkisi olduğunu, Divan kararlarının incelenmesine dayalı olarak 

belirleyebilmek mümkündür. Nitekim, Divan tarafından belli bir davada bir faktörün 

neden “ilgili koşul” olduğu açıklanırken kullanılan gerekçeler, Divan’ın hak kazanımını 

dikkate aldığını gösteren ibarelerle doludur. Bu duruma göre, Divan her ne kadar Libya-

Malta Davası’nda hiçbir tereddüte yer vermeyecek şekilde ilgili koşulların hak kazanım 

esası ile uyumlu olması gerektiğini ortaya koymuş ise de, bu konuyu açıklığa 

kavuşturmak amacıyla, bu konudaki bazı Divan kararlarına da değinilmesi daha faydalı 

olacaktır. 

                                                 
394 Evans, Maritime Delimitation and Expanding Categories of Relevant Circumstances, s. 18. 
395  I.C.J. Reports 1985, Parag. 40. 
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Divan, Kuzey Denizi Davaları’nda, ilk önce hak kazanımı ile sınırlandırma 

ilkeleri arasında bağlantı kurduktan sonra,396 ilgili koşulların hak kazanım esasından 

etkilendiğini ispatlamıştır. Bunu, Divan’ın ilgili koşulları kabul ederken sunduğu 

gerekçelerde görmekteyiz. Nitekim, Divan’a göre -ilgili koşul olarak- jeoloji önemlidir; 

çünkü “kıta sahanlığı kurumu fiziksel gerçeklerin tanınması ile kurulmuştur”397. Kıyının 

coğrafî şekli –ilgili koşul olarak- dikkate alınmalıdır; çünkü, “uygulanan ilke, kara 

denize hâkimdir ilkesidir”398.  

 

Divan, Tunus-Libya Davası’nda da hak kazanım esasını dikkate almıştır. Bu 

davada Tunus, “tarihî haklar” kavramının ilgili koşul olarak değerlendirilmesi 

gerektiğini ileri sürmüştür. Divan ise, bu konuya şu biçimde değinmiştir: “Tarihî haklar 

veya sular kavramı ile kıta sahanlığı kavramı, örf ve âdet hukukunda birbirinden farklı 

hukukî rejimler tarafından düzenlenmektedir. Bunlardan ilki, devralma ve işgal 

kavramlarına dayanırken, ikincisi, ipso facto ve ab initio var olan haklara 

dayanmaktadır”399. Divan, bu ifadeyi kullanmak suretiyle hak kazanım esasının önemini 

açıkça vurgulamıştır.400 

 

Bu konunun ele alındığı başka bir dava olan Libya-Malta Davası’nda Malta, 

“güvenlik” konularının ilgili koşul olarak değerlendirilmesi gerektiğini ileri sürmüştür. 

Çünkü, Malta’ya göre “güvenlik, Truman Bildirisi’ni hayata geçiren en hayatî 

                                                 
396 Divan, Kuzey Denizi Davaları’nda, hak kazanımı ile sınırlandırma ilkeleri arasındaki bağlantıyı şöyle 
kurmuştur. “Herhangi bir devletin kıta sahanlığı, onun kara parçasının doğal uzantısıdır ve bu kıta 
sahanlığı, başka bir devletin doğal uzantısını kapatmamak zorundadır”. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 85.c). 
397 Ibid., Parag. 95. 
398 Ibid., Parag. 96. 
399 I.C.J. Reports 1982, Parag. 100; Ibid., Parag. 73, 75. 
400 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi ve 1982 B.M.D.H.S., kıyı devletlerinin kıta sahanlığı üzerindeki 
haklarının işgale veya bir bildirimde bulunmaya bağlı olmadığını belirtmiştir. (1958 Kıta Sahanlığı 
Sözleşmesi 2/3. madde; 1982 B.M.D.H.S. 77/3. madde) Bu bağlamda, kıyı devletlerinin kıta Sahanlığı 
üzerindeki haklarının ipso facto ve ab initio olarak var olduğu Kuzey Denizi Davaları’nda da kesin bir 
biçimde ifade edilmiştir. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 39, 43). 
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mülâhazadır ve hâlâ kıta sahanlığı haklarının en önemli unsurudur”401. Libya ise, kıta 

sahanlığı ve bunun hukukî rejimi ile olan bağlantısının çok doğrudan olmaması 

sebebiyle, güvenlik menfaatlerinin ilgili koşul olarak değerlendirilemeyeceğini 

belirtmiştir.402 Divan da kararında, bu bakış açısını kabul etmek suretiyle, hak kazanım 

esasını belirli faktör kategorilerinin ilgili olmadığını sağlamak için kullanmıştır.403 

Divan bu kararında, kara kütlesi kavramının ilgili koşul olarak değerlendirilemeyeceğini 

belirtirken, gerekçe olarak bu kavramın hiçbir zaman kıta sahanlığı haklarının hak 

kazanım esası olarak sayılmamış olduğunu ifade etmiştir.404 

 

Sonuç olarak hak kazanım esası, sınırlandırma sürecinde Divan veya taraflarca 

ilgili ko şul olarak değerlendirilebilecek kategorilere bir sınır oluşturmuştur. 

 

Đkinci bir sınır olarak, davanın koşulları ile bağlantılı olan faktörlere 

değinmenin gerekli olduğu kanısındayız. (factors relating to the circumstances of the 

case) Doktrinde yer alan bir görüş uyarınca, bir sınırlandırmanın hakkaniyete uygun 

olması için davanın bütün ilgili koşullarının dikkate alınması gerekir. Bu ifadenin genel 

olarak ilgili koşulların kapsamını genişletici etkisi olsa da, aynı zamanda, belirli 

faktörlerin ilgili faktör olmasını engellemek için de kullanılabileceğini söylemek pek de 

yanlış olmayacaktır. Nitekim, ilgili koşulların sınırsız yapısını sınırlandırmanın bir yolu 

da, bunları davanın ilgili koşulları ışığında değerlendirmektir. Doktrindeki aynı görüş 

uyarınca, “hakkaniyet ilkelerini uygulamak amacıyla Divan’ın göz önüne alabileceği 

mülâhazaların sayısında yasal sınır olmadığı gibi, belirli durumlarda belirli faktörlerin 

                                                 
401 I.C.J. Reports, Oral Arguments - Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, 
from 26 November to 3 December 1984, President Elias presiding, s. 309-318 (Mr. Mizzi, Agent of 
Malta). 
402  I.C.J. Reports, 26 April 1983, Memorial of the Libyan Arab Jamahiriya, Parag. 6.77-6.87. 
403 Divan’a göre, kıyıdan 200 mil mesafe içerisindeki kıta sahanlığının hak kazanımı, mesafe esasında 
yatmaktadır ve Divan, bu alanların coğrafî ve jeomorfolojik özelliklerinin tamamen gereksiz olduğunu 
belirtmiştir. “Nitekim hak kazandırmanın ve sınırlandırmanın hukukî temeli, o sınırlandırma ile ilgili 
olandan başkası olamaz”. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 27)  Kara kütlesi de ilgisizdir çünkü “bu hiçbir 
zaman kıta sahanlığı haklarının hak kazanım esası olarak sayılmamıştır. (Ibid., Parag. 49) Divan’a göre 
hak kazanım esasının kurulmasında hiçbir rolü olmayan bir faktörün sınırlandırma amacıyla ilgili koşul 
olarak göz önüne alınması için hiçbir sebep yoktur. (Ibid., Parag. 40). 
404 Ibid., Parag. 49. 
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uygulanabilirliğini sınırlamak amacıyla Divan’ın göz önüne alabileceği koşulların 

sayısında da gerçek bir sınır yoktur”405. Bunlardan iki tanesine birbirinden farklı olması 

ve önemli olmaları sebebiyle değinmek gerekmektedir. 

 

Bunlardan birincisi “bir sınırlandırma kaynağı olarak coğrafî faktörlerdir”. Divan 

kararlarında, “davanın coğrafî koşulları” (geographical circumstances of the case) bazen 

bir faktör veya özelliğin (factor or feature) sınırlandırmadaki etkisini sınırlamak için 

kullanılmıştır. 406 Nitekim Kuzey Denizi Davaları’nı buna örnek olarak göstermek 

mümkündür. 

 

Kuzey Denizi Davaları’nda Divan, taraflar arasında var olan bir coğrafî koşul 

olarak (a geographical circumstance) eşitlik-benzeri durumu (the situation of quasi 

equality) dikkate alarak, bu bağlamda sınırlandırmada haklı olmayan nitelikte muamele 

farklılıklarına yol açabilecek faktör veya ilgili koşulların etkisini azaltmak gerektiğini 

belirtmiştir.407 Divan, ayrıca, burada yapılan ilgili koşulların veya faktörlerin etkisini 

azaltmak meselesinin, doğanın yeniden şekillendirilmesi meselesi olarak görülmemesi 

gerektiğini belirtmiştir. Divan, bu kurala uygun olarak önüne gelmiş olan somut olayla 

ilgili olarak şu değerlendirmeyi yapmıştır: “kıyı hatları uzunluk olarak birbirine yakın 

olmasına rağmen, bir durumda kıyı hattı dış bükey diğer durumda ise kıyı hattı açık bir 

biçimde içbükey olduğu için bir devletin kıta sahanlığı haklarından komşularına göre 

açık bir biçimde az yararlanması kabul edilebilir bir durum değildir” 408. 

                                                 
405 Evans, Maritime Delimitation and Expanding Categories of Relevant Circumstances, s. 22. 
406 Ibid., s. 23. 
407 “Bu, coğrafyayı tamamiyle yeniden şekillendirme meselesi değildir…. Fakat, eşitlik benzeri coğrafî 
duruma bakıldığında …âdil olmayan muamele farklılıkları doğuracak olan dışarıdan gelen “özel 
özelliklerin” etkilerinin azaltılması…” (I.C.J. 1969, Parag. 91).  
408 “...Bu davada teorik durumda eşitlik söz konusu olmasına rağmen, hakkaniyete uygun olmayan bir 
durum yaratılmıştır. Bu durumda kabul edilemeyecek olan, bu üç devletin de kıyılarının uzunluk olarak 
oldukça birbirine yakın olmasına rağmen, bir devletin, sadece bu kıyılardan birinin dış bükey diğerlerinin 
ise iç bükey olması sebebiyle, komşularından önemli derecede farklı olarak kıta sahanlığından 
faydalanmasıdır. Bu, durumun gerekleri ne olursa olsun, tamamiyle coğrafyanın yeniden şekillendirilmesi 
değildir. Fakat belirli devletler arasındaki eşitlik benzeri coğrafî durum düşünüldüğünde, haklı 
kılınamayacak bir muamele farkı doğuracak tesadüfi bir özel özelliğin etkilerinin azaltılmasıdır”. (Ibid., 
Parag. 91) Paragrafın tam metni için Bkz.: supra, s. 81, not 228. 
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Aslında, bu karardan, ilk bakışta coğrafî faktörlerin ilgili koşulların dikkate 

alınmasında bir sınır olarak kullanıldığı çıkarımını yapmak oldukça zor görünmektedir. 

Divan, bu konuda hiçbir açıklama yapmadığı gibi, bu konu hakkında doktrinde 

belirtilmiş herhangi bir başka bir görüş bulmakta mümkün görünmemektedir. Doktrinde 

bu konuya değinen ilgili görüş ise, sadece coğrafî koşulların ilgili koşulların sınırını 

oluşturabileceğine dair bir saptama yaptıktan sonra, bu konuda tatminkâr bir açıklama 

yapmamayı tercih etmiştir. Dikkat edileceği üzere, ilgili Mahkeme kararına göre -daha 

önce sınırlandırılmada göz önüne alınacak ilgili koşullar arasında ele alınmış olan- bir 

ilgili ko şul olarak coğrafî koşullar, daha önce ele alınan bu özelliğine ek olarak, ilgili 

koşulların belirlenmesinde bunların etkisini azaltan bir sınır oluşturmaktadır. Tek 

cümleyle ifade etmek gerekirse, bir ilgili ko şul başka bir ilgili koşulun sınırını 

oluşturmaktadır. Bu durum, kimi zaman bu ilgili koşulun etkisini azaltmak için söz 

konusu olabileceği gibi, kimi zaman da göz önüne alınmasını tamamen engellemek için 

söz konusu olabilir. Bizim görüşümüze göre, yukarıda belirtilmiş olan Divan’ın 

kararında, eşitlik benzeri coğrafî durumların göz önüne alındığı belirtilmiş olduğuna 

göre, göz önüne alınan bu eşitlik benzeri durum, ancak “tarafların kıyı uzunlukları 

arasında fark olmadığı” hususu olabilir. Đşte Divan, kıyıların uzunluğu bakımından 

eşitlik benzeri olarak göz önüne aldığı coğrafî koşulları; başka bir coğrafî koşul olan, 

kıyıların iç bükey ve dış bükey oluşunu göz önüne almak suretiyle sınırlandırma 

yaparken kullanmaktadır. Yani eşitlik benzeri coğrafi koşul, kıyıların içbükey veya 

dışbükey olduğu coğrafi koşulun yol açtığı haklı olmayan muamele farklılıklarını 

azaltmak için kullanılmaktadır. Başka bir anlatımla, kıyıların içbükey veya dışbükey 

olması gibi bir coğrafi koşul sebebiyle, normal olarak taraflar arasında meydana gelecek 

olan bir eşitsizlik durumu vardır. Bunun yanında, tarafların kıyılarının uzunluklarının 

birbirine yakın olması gibi eşitlik benzeri bir coğrafi durum daha vardır. Bu yüzden 

kıyıların içbükey veya dışbükey oluşunun yaratacağı haklı olmayan muamele 

farklılığının etkisi azaltılmalıdır. Dolayısıyla burada bir coğrafî koşul, başka bir coğrafî 
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koşulun etkisini azaltmak amacıyla kullanılmıştır. 

 

Divan kararlarında “davanın coğrafî koşulları” sadece bir faktör veya özelliğin 

etkisini sınırlamak için kullanılmamaktadır. Coğrafî koşullar, ayrıca bazı iddia edilen 

ilgili ko şulların göz önüne alınmasını engellemek için de kullanılmaktadır. Nitekim, 

Tunus-Libya Davası’nda “Tripolitanian Yarığı” için benzer ifadeler kullanılmıştır.409 Bu 

davada, hâkim olan coğrafî koşullar sebebiyle, ilgili koşul olma olanağına sahip olan bir 

jeolojik özelliğin -yani Tripolitanian Yarığı’nın- ilgili koşul olarak göz önüne alınması 

olanağı engellenmiştir.410 

 

Libya-Malta Davası’nda da, buna benzer olarak, “Escarpment-Fault zone hattı” 

potansiyel olarak ilgili koşul özelliğini taşımasına rağmen, bu bölge Divan’ın kararında 

ilgili olarak belirlediği sınırın ötesinde oluşmuş olan bir bölge olduğu için, ilgili koşul 

olarak göz önüne alınması mümkün olmamıştır.411 

 

Davanın koşulları ile bağlantılı olarak değinilmesi gereken ikinci faktör, 

“sınırlandırmanın tarafların tutumu temelli kaynağı” dır. Bu bağlamda, Tunus-Libya 

Davası, Maine Körfezi Davası ve Libya-Malta Davaları’nda taraflar, tek taraflı olarak, 

tutum temelli sınırlandırma hatları öne sürmüşlerdir. Divan ise bunları, tarafların bu 

konuda anlaşmamış olması sebebiyle kabul etmemiştir.412 

 

 

 

                                                 
409 “Libya kıyılarına nispeten yakın ve paralel uzanan bir özellik..ki, göz önüne alınması için uygun 
değildir”. (I.C.J. Reports 1982, Parag. 80). 
410 Ibid., Parag. 68. 
411 I.C.J. Reports 1985, Parag. 37; Ayrıca Ibid., Parag. 22. 
412 I.C.J. Reports 1982, Parag. 117, 118; I.C.J. Reports 1984, Parag.149, 150; I.C.J. Reports 1985, Parag. 
25. 
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C. Sınırlandırmanın Tarafların Anla şması Yoluyla Yapılması 413 

 

Kıyıları yan yana veya karşı karşıya olan devletler arasında olan kıta sahanlığı ve 

münhasır ekonomik bölgeler bakımından sınırlandırmanın nasıl yapılacağı 1982 

B.M.D.H.S.’nin 74. maddesi ve 83. maddesi hükümlerinde birbirine paralel olacak 

biçimde düzenleme konusu yapılmıştır. Aynı sözleşmenin karasularının 

sınırlandırılmasını düzenleyen 15. maddesi de, yukarıdaki iki maddeyi, ele aldığımız 

taraflar arasında sınırlandırmanın anlaşma yoluyla yapılması kuralı bağlamında, aynen 

tasdik eden bir düzenleme içermektedir.414 Hatırlanacağı üzere, bu sözleşmenin 74. 

maddesi hükmü münhasır ekonomik bölge sınırlandırılmasını düzenlerken, 83. maddesi 

hükmü kıta sahanlığı sınırlandırmasını düzenlemiştir.  

 

“Kıyıları karşı-karşıya veya yan-yana olan devletler arasında kıta sahanlığının 

sınırlandırılması” başlığını taşıyan 83. maddeye göre:  

“1- Kıyıları karşı karşıya veya yan-yana olan devletler arasında kıta sahanlığının 

sınırlandırılması, hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak amacıyla, M.A.D.S.’nin 38. 

maddesinde belirtildiği şekliyle, milletlerarası hukuka uygun olarak anlaşma ile 

yapılacaktır. 

 2- Uygun bir süre içerisinde bir anlaşmaya varamadıkları takdirde, ilgili devletler XV. 

Kısımda öngörülen usullere başvuracaklardır. 

 3- 1. paragrafta öngörülen anlaşmaya varılıncaya kadar, ilgili devletler, anlayış ve 

işbirliği ruhu içerisinde, pratik çözüm getiren geçici düzenlemelere girişmek ve bu geçiş 

süresi içerisinde nihaî anlaşmaya varılmasını tehlikeye düşürmemek veya engellememek 

                                                 
413 Bu konuda incelenmesi gereken eserler olarak ayrıca Bkz.: Colson, ‘‘The Legal Regime of Maritime 
Boundary Agreements’’, s. 41-73; Anne Sheehan, ‘‘Dispute Settlement Under Unclos: The Exclusion of 
Maritime Delimitation Disputes’’, Queensland Law Journal, 2005, s.165-190; Lewis M. Alexander, 
‘‘Geography and the Law of the Sea’’, Annals of the Association of American Geographers, C.58, S.1, 
Mar. 1968, s. 177-197. 
414 1982 B.M.D.H.S. 15. maddesine göre, “iki devletin kıyısının karşı karşıya veya yan-yana olduğu 
durumlarda, iki devletten hiçbirisi, aralarında aksini öngören bir anlaşma olmadıkça, karasularını...”. 
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için ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Geçici düzenlemeler, nihaî 

sınırlandırmaya halel getirmeyecektir. 

 4- Đlgili devletler arasında yürürlükte olan bir anlaşma varsa, kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasına ilişkin sorunlar bu anlaşmaya uygun olarak çözümlenecektir”. 

   

“Kıyıları karşı-karşıya veya yan-yana olan devletler arasında münhasır ekonomik 

bölgenin sınırlandırılması” başlığını taşıyan 74. maddenin metni ise, 83. maddenin metni 

ile birebir aynıdır.  

 

1982 B.M.D.H.S. 74 ve 83. maddelerinin yorumunu yapmadan önce bir de, 

tezimiz kapsamında yer yer değinmiş olduğumuz, deniz alanlarının sınırlandırılmasında 

söz konusu olan temel kuralı gözden geçirmek gerekmektedir. “Kıyıları karşı karşıya 

veya yan yana olan komşu devletler arasındaki deniz alanı sınırları tek taraflı olarak 

saptanamaz. Böyle bir sınırlandırma, iyi niyetle ve sonuca varmak gerçek iradesiyle 

sürdürülecek görüşmeler sonucunda anlaşmayla (agreement) gerçekleştirilmelidir. 

Anlaşmaya varılamıyorsa, yetkili bir üçüncü merci tarafından yapılmalıdır. Her iki 

durumda da sınırlandırma…”415  

 

1982 B.M.D.H.S. 74 ve 83. maddeleri ile de paralel bir düzenleme içeren temel 

kurala göre, deniz alanlarının sınırlandırılması, anlaşma yoluyla yapılabilir. 

Milletlerarası hukukta uyuşmazlıkların yargı yoluyla çözülmesi, bu uyuşmazlıkların 

taraflar arasında doğrudan ve barışçı yollardan çözülmesinin bir alternatifi 

                                                 
415         I.C.J. Reports 1984, Parag. 112. Divan, Kuzey Denizi Davaları 85. paragrafını tekrarlamak 
suretiyle, bu kararında temel kural olarak ifade etmiştir.; Divan, hakkaniyet ilkelerine, açıkça örf ve âdet 
hukukunun genel bir kuralı niteliğini tanımaktadır. (Ibid., Parag. 92, 112) 

Türkiye Đle Yunanistan arasındaki Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığında, Türkiye, kural 
olarak bütün uyuşmazlıkları görüşmeler yoluyla masaya yatırılması taraftarıdır. Bu arada, milletlerarası 
yargı organlarına başvuru için kapıları kapatmış da değildir. Yunanistan ise, böyle düşünmemektedir. 
Yunanistan’a göre uyuşmazlık Adalet Divanı önüne götürülmelidir. (Aslan Gündüz, ‘‘A tentative Proposal 
For Dealing with the Aegean Disputes’’, The Aegean Sea 2000: Proceedings of the International 
Symposium on the Aegean Sea,  Ed., Bayram Öztürk, Bodrum-Turkey, 5-7 May 2000, s. 148). 
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niteliğindedir.416 Yani asıl olan, uyuşmazlıkların yargı yoluyla değil de taraflar arasında 

doğrudan ve barışçı yollarla çözülmesidir. Sınırlandırma uyuşmazlıklarının tarafların 

anlaşması yoluyla çözümlenmesi de, hem örf ve âdet hukukunda, hem de ahdî hukukta 

(conventional law) -74. ve 83. maddeler bu durumun bir örneğidir.- en çok vurgulanan 

yöntemdir.417 Deniz alanlarının sınırlandırılmasının anlaşma yoluyla yapılması 

konusunda en özlü ve ayrıntılı açıklamayı Maine Körfezi Davası kararında bulmak 

mümkündür. Buna göre: “Deniz alanlarının sınırlandırılması bakımından –bu ister 

karasuları, ister kıta sahanlığı, isterse de münhasır ekonomik bölge ile ilgili olsun- hem 

örf ve âdet hukuku, hem de ahdî hukuk, (conventional law) sınırlandırmanın 

milletlerarası hukuka saygı çerçevesinde ilgili tarafların anlaşması suretiyle yapılması 

kriterine diğerlerine göre bir öncelik tanımıştır. Tahkim veya yargılama yollarıyla 

sınırlandırmaya başvurmak, uyuşmazlıkların taraflar arasında doğrudan ve barışçı 

yollarla çözümlenmesi için son aşamada bir alternatiftir”418. Maine Körfezi Davası’nda 

çok genel biçimde ele alınmış olan deniz alanlarının sınırlandırılmasının anlaşma 

yoluyla yapılması ilkesi ve bunun anlamının ne olduğu, Divan’ın çeşitli yargı 

kararlarında ayrıntılı olarak ifade edilmiş olan bir husustur. 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, deniz alanlarının sınırlandırılmasının anlaşma 

yoluyla yapılması ilkesi, hiçbir şekilde bu yolla yapılacak olan sınırlandırmanın 

hakkaniyet ilkeleri uyarınca yapılmayacağı anlamına gelmemelidir.419 Nitekim Divan, 

Libya-Malta Davası’nda bu hususa değinerek şunları belirtmiştir: “Örf ve âdet 

                                                 
416 Free Zones of Upper Savoy and the District of Gex (1929), P.C.I.J., Series A, no: 22, s. 13, Aktaran : 
Sevin Toluner, ‘‘Opening Speech on Means and Method for the Settlement of Disputes”, Aegean Issues: 
Problems- Legal and Political Matrix-Conference Papers, Ed., Seyfi Taşhan, Foreign Policy Đnstitute, 
September 1995, s. 44. 
417 Sevin Toluner,  ‘‘Opening Speech on Means and Method for the Settlement of Disputes” Aegean 
Issues: Problems-Legal and Political Matrix-Conference Papers, Ed., Seyfi Taşhan, Foreign Policy 
Đnstitute, September 1995, s. 44-45. 
418 I.C.J. Reports 1984, Parag. 22. 
419 Diplomatlar, bir üçüncü tarafça yapılacak uyuşmazlık çözüm yönteminin gelecekte gerçekleşebilme 
ihtimalinin farkındalardır. Bu farkındalık tarafların müzakereler esnasında takındıkları tutumu sınırlayıcı 
bir rol teşkil etmektedir. (Jonathan I. Charney, ‘‘Progress in International Maritime Boundary Delimitation 
Law’’, A.J.I.L. , C. LXXXVIII, 1994, s. 228) Bu konuda ayrıca Bkz.: Churchill,  Lowe, The Law of the 
Sea, s. 197. 
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hukukunun bir parçası olarak uygulanan hakkaniyet ilkelerinin normatif niteliği 

önemlidir. Çünkü, bu ilkeler, sadece… değil, ayrıca ve özellikle, tarafların ilk olarak 

hakkaniyete uygun sonucu sağlamak amacıyla anlaşma yoluyla sınırlandırma yapmasını 

öngören kuralı da düzenlemektedir”420. Dolayısıyla hakkaniyet ilkeleri, hem 

milletlerarası yargı organlarınca  yapılacak olan, hem de herhangi bir yargı organı 

olmaksızın tarafların aralarında anlaşması yolu ile yapılacak olan, deniz alanı 

sınırlandırılmalarını düzenleyen bir işleve sahiptir. 

 

Bu duruma göre, deniz alanı sınırını belirleyen bir anlaşmanın, sonradan 

taraflardan birince, yapılmış olan anlaşmanın hakkaniyete uygun ilkeler uyarınca 

yapılmadığı gerekçesiyle gündeme getirilmesi mümkün gibi gözükebilir. Fakat, bu 

durum sınırların değişmezliği ve kesin olması ilkesine aykırı olacağı için böyle bir 

olasılık mümkün değildir.421 Jennings’e göre, bu ilke, her ne kadar kara sınırına ilişkin 

bir ilke olsa da, deniz sınırlarını düzenleyen anlaşmalara ilişkin de uygulanması 

mümkün olabilmektedir. Bunun devamında, yazar tarafından bu ilkelerin Temple 

Davası’nda da ifade edildiği belirtilmiştir. Buna göre: “Genel olarak, iki devlet 

aralarında bir sınır belirledikleri zaman, bu sınırın belirlenmesindeki amaçlardan birisi 

de değişmezlik (stability) ve kesinliğin (finality) sağlanmasıdır”422. 

  

Böylelikle, her ne kadar sonradan hakkaniyet ilkelerine uygun olmadığı 

gerekçesi ile tekrar gündeme getirilemeyecek olsa da, deniz alanlarının 

sınırlandırılmasına ilişkin anlaşmaların hakkaniyete uygun bir biçimde yapılması 

gerektiği su götürmez bir gerçektir. Bu durum, Divan’ın Maine Körfezi Davası kararında 

da belirtilmiştir. Nitekim Divan’a göre “… Her iki durumda da sınırlandırma, bölgenin 

coğrafî biçim (geographic configuration) ve diğer ilgili koşulları (relevant 

circumstances) çerçevesinde, hakkaniyete uygun bir sonucu gerçekleştirecek 

hakkaniyete uygun kriterler uygulanarak ve uygulanabilir yöntemler kullanarak 

                                                 
420  I.C.J. Reports 1985, Parag. 46. 
421 Jennings, ‘‘The Principles Governing Marine Boundaries,’’ s. 402. 
422 I.C.J. Reports 1962, Parag. 34. 
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yapılmalıdır”423.  

 

Divan’a göre sınırlandırma anlaşma yoluyla yapılacaktır ve bu andlaşma 

yapılırken de hakkaniyet ilkelerine uygunluk gözardı edilmeyecektir. Fakat bu 

durumda, tarafların arasında anlaşma yoluyla sınırlandırma yapılması ilkesinin 

kapsamının daha fazla açıklığa kavuşturulması gerekli olmaktadır.424 Daha doğru ifade 

etmek gerekirse, tarafların, sınırlandırmayı gerçekleştirecek olan anlaşmayı yapana 

kadar geçen süreç içerisindeki yükümlülüklerini ele almak gerekli olmaktadır. 

Nitekim, sınırlandırmayı gerçekleştirecek olan anlaşmayı yapana kadar olan sürecin 

açıklanması da anlaşma yoluyla sınırlandırma ilkesinin  kapsamını belirlemek için 

yeterli olacaktır. Ancak bu durumu ele almadan önce son olarak sınırlandırmanın 

anlaşma yoluyla yapılması ilkesinin genel olarak milletlerarası hukuktaki yerine 

değinmek gerekmektedir. Nitekim deniz alanlarının sınırlandırılmasının anlaşma yoluyla 

yapılmasını öngören bu ilke, milletlerarası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümünü 

öngören genel ilkenin özel bir uygulamasını oluşturmaktadır. Bu ilke, ayrıca, devletin 

iyiniyetle ve anlaşmaya varmak maksadıyla görüşmeler yapma yükümlülüğüne özel bir 

vurgu yapmaktadır.425 Anlaşma ilkesi, Divan’ın da uygulamış olduğu doktrinin etkisi ile, 

1982 B.M.D.H.S. 74 ve 83. maddedeki ana ilkelerin arasına dahil edilmiştir. Anlaşmaya 

varmak amacıyla müzakereler yapılması, genel olarak deniz hukukunda ve özellikle 
                                                 
423 I.C.J. Reports 1984, Parag. 112. Divan, Kuzey Denizi Davaları 85. paragrafını tekrarlamak suretiyle, bu 
kararında temel kural olarak ifade etmiştir.; Divan, hakkaniyet ilkelerine, açıkça örf ve âdet hukukunun 
genel bir kuralı niteliğini tanımaktadır. (Ibid., Parag. 112, 92). 
424  Divan, bu ilkenin kapsamını Kuzey Denizi Davaları kararında açıklığa kavuşturmuştur. Nitekim 
bu karara göre, “deniz alanlarının sınırlandırılmasının anlaşma yoluyla yapılması ilkesi, B.M. Şartı’nın 33. 
maddesinde ifade edilen milletlerarası uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi yollarından birinin özel 
bir uygulamasını oluşturmaktadır. (Ibid., Parag. 86)  

Uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi başlıklı Birleşmiş Milletler Şartı’nın VI. Bölümünde 
yer alan 33. maddesi şu şekildedir:  
             “1. Süregitmesi milletlerarası barış ve güvenliğin korunmasını tehlikeye düşürebilecek nitelikte bir 
uyuşmazlığa taraf olanlar, her şeyden önce görüşme, soruşturma, arabuluculuk, uzlaşma, hakemlik ve 
yargısal çözüm yolları ile, bölgesel kurulu ya da anlaşmalara başvurarak veya kendi seçecekleri başka 
yollarla buna çözüm aramalıdırlar.  

2. Güvenlik Konseyi, gerekli gördüğünde, tarafları aralarındaki uyuşmazlığı bu gibi yollarla 
çözmeye çağırır”. 
425 Deniz Alanlarının Sınırlandırılması hukukunda görüşmeler yapmaya dair bir yükümün olmadığına dair 
görüş için Bkz.: Antunes, Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation-Legal and 
Technical Aspects of a Political Process, s. 105. 
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deniz alanlarının sınırlandırılması meselelerinin çözümlenmesi konularında önemli bir 

yere sahip olan, milletlerarası işbirliğinin (co-operation) hukukî anlamına da 

uygundur.426  

 

Yukarıda bahsi geçen, sınırlandırmayı gerçekleştirecek olan anlaşmayı yapana 

kadar geçen süreç içerisindeki tarafların yükümlülüklerinin açıklanması için 1982 

B.M.D.H.S. 74. ve 83. maddesi’nin üçüncü fıkrasındaki düzenlemenin incelenmesi 

gerekmektedir. Üçüncü fıkraya göre “1. paragrafta öngörülen anlaşma akdedilinceye 

kadar (pending agreement…), ilgili devletler, anlayış ve işbirliği ruhu içerisinde, pratik 

çözüm getiren geçici düzenlemelere (interim measures) girişmek ve bu geçiş süresi 

içerisinde nihaî anlaşmanın akdini tehlikeye düşürmemek veya engellememek için 

ellerinden gelen gayreti göstereceklerdir. Geçici düzenlemeler, nihaî sınırlandırmaya 

halel getirmeyecektir.427 

 

Üçüncü fıkrayı iki unsur halinde incelemek mümkündür. Bunlardan biri, 

“anlayış ve işbirli ği ruhu içerisinde pratik çözüm getiren geçici düzenlemelere 

girişmek için gayret göstermek”, diğeri ise “nihaî anlaşmaya varmayı engellememek 

veya tehlikeye düşürmemek için gayret göstermek” olarak sınıflandırılabilir. Görüldüğü 

üzere, bu fıkranın ilk unsuru olarak taraflara bir yapma yükümü, ikinci unsuru olarak ise 

bir yapmama yükümü yüklenmiştir.  

                                                 
426 Kwiatkowska, ‘‘Equitable Maritime Boundary Delimitation: A Legal Perspective’’, s. 293. 
427 “Uyuşmazlıkların barışçı yollardan çözülmesi ilkesi, asıl olarak, B.M. Şartı’nın 2/3. maddesi’nde 
ifadesini bulmuştur. Bu maddeye göre “bütün üye devletler, milletlerarası uyuşmazlıklarını, uluslarararası 
barış ve güvenlik ve adaleti tehlikeye sokmayacak biçimde barışçı yollarla çözmekle yükümlüdür. 
Devletlere buradaki barışçı çözüm yollarından birini seçmek konusunda serbestlik tanıyan şartın 33. 
maddesi ise, devamı milletlerarası barış ve güvenliğin muhafazasını tehlikeye düşürebilecek nitelikte olan 
uyuşmazlıkların, taraflarca barışçı çözüm yolları kullanılarak çözümlenmesinin zorunlu olduğunu 
belirtmiştir. Uyuşmazlıkların barışçı yollarla çözülmesi meselesi, kuvvet veya kuvvet kullanma tehdidinin 
yasaklanması meselesi ile doğrudan bağlantılı olarak görülebilir ve ayrıca, belki de buna bağlı olarak, 
sadece B.M. üyesi devletleri değil, bütün devletleri bağlayan bir hükümdür”. (Obrad Racic, ‘‘The 
Principle that States shall Settle their International Disputes by Peaceful Means in such a Manner that 
International Peace and Security and Justice are not Endangered’’, Principles of International Law 
Concerning Friendly Relations and Cooperation, Ed., Milan Sahovic, New York, The Đnstitute of 
International Politics and Economics, Belgrade and Oceana Publications, Đnc., Dobbs Ferry, 1972, s. 130-
134). 
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Sözü edilen ilk unsur, taraflara bir yapma yükümü yüklemektedir. Nitekim, 

ilgili devletler anlayış ve işbirliği ruhu içerisinde pratik çözüm getiren geçici 

düzenlemelere ulaşmak için bütün gayretlerini göstermekle yükümlüdürler. Geçici 

düzenlemeler, ilgili devletlerin nihaî sınırlandırma anlaşması için görüşmelere 

başlamasından önce uygulanmaya konulacak olan bir husustur. Dolayısıyla üçüncü 

fıkranın amacının, sınırlandırılacak olan alandan geçici olarak yararlanılması hususunun 

düzenlenmesi olduğu söylenebilir. Buradan, aynı zamanda, geçici düzenlemelerin 

görüşmeler meselesi ile ilgili olmadığını çıkarmak mümkündür. Nitekim geçici 

düzenlemeler, ilgili alandaki kaynakların keşfedilmesi ve kullanılması ile ilgili olan bir 

husustur.428 

 

Anlayış ve işbirliği ruhu içerisinde bütün gayretlerin gösterilmesi kavramı 

aslında hukukî anlamda iyiniyeti (good faith) ifade etmektedir. Nitekim, iyiniyet 

çerçevesinde anlaşma yükümlülüğü, çoğunlukla işbirliği yapma yükümlülüğü olarak 

adlandırılan bir kavramdır.429 Đyiniyet çerçevesinde anlaşma yükümlülüğünün kapsamını 

Divan Kuzey Denizi Davaları’nda ele almıştır. Buna göre “yükümlülük sadece 

görüşmeler yapma yükümlülüğü değildir; fakat ayrıca, anlaşmaya varmak amacıyla 

olabildiğince görüşmelere devam etmektir”. 430 Ayrıca Divan’a göre görüşmeler anlamlı 

(meaningful) olmalıdır. Yani “her bir devletin, bunu hiç değiştirmeyi düşünmeden var 

olan durumlarında ısrar etmemesi gerekir”431. Ayrıca “görüşmeler yapma yükümlülüğü 

bir anlaşmaya varmak yükümlülüğü olduğu anlamına gelmez”432 Geçici önlemler için 

                                                 
428 Rainer Lagoni, ‘‘Đnterim Measures Pending Maritime Delimitation Agreements’’, A.J.I.L. , C. 
LXXVIII, 1984, s. 354. 
429 Ibid., s. 355. 
430 I.C.J. Reports 1969, Parag. 85 a.  
431 Ibid. 
432 “Divan, milletlerarası uyuşmazlıkların yargısal yollarla çözümünün, bu uyuşmazlıkların taraflar 
arasında doğrudan ve dostça çözümünün basit bir alternatifi olduğunu belirtmiştir. Divan, ayrıca 
görüşmeler yapma yükümlülüğünü de ele almıştır. Divan’a göre yükümlülük, sadece görüşmeler 
yapmaktan ibaret değildir. Buna göre ayrıca anlaşmaya varmak gerçek iradesiyle görüşmeleri 
olabildiğince sürdürmek gerekmektedir. Ayrıca Divan’a göre, görüşmeler yapma yükümlülüğü, anlaşma 
yapma yükümlülüğü olduğu anlamına gelmemektedir”. (Ibid., Parag. 87). 
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iyiniyet çerçevesinde görüşmeler yapılması, bir anlaşmaya varılıncaya kadar devam 

edecek olan bir husustur.433  

 

Pratik çözüm getiren geçici düzenlemelere ulaşmak teriminden anlaşılması 

gereken ise, sınırlandırma veya egemenlik ile ilgili meseleleri ele almaksızın, ilgili 

alanın kullanılması ile ilgili pratik çözümler üretmektir.434 

 

Bütün gayretleri göstermekle yükümlü olmak demek, sadece belirli eylemlerin 

icra edilmesi değil, ayrıca geçici düzenlemeler konusunda anlaşmaya varabilmek için 

çaba göstermek demektir.  

 

Nihaî anlaşmanın akdini tehlikeye düşürmemek veya engellememek için 

herkesin ellerinden gelen gayreti göstermesi gerektiği de, üçüncü fıkrada sözü geçen 

ikinci unsurdur ve bu hüküm, taraflara bir yapmama yükümü yüklemektedir. 1982 

B.M.D.H.S.’de, hangi eylemlerin bu kapsamda değerlendirileceği sayılmamıştır. Fakat 

örneğin, uyuşmazlık konusu alanda devletlerden biri tarafından herhangi bir egemen hak 

veya yetkinin kullanılması, anlaşmanın akdinin tehlikeye düşürülmemesi için gerekli 

gayretin gösterilmediği anlamında yorumlanabilecek bir husustur. Dolayısıyla bu 

eylemin, bu madde kapsamında değerlendirilebilmesi mümkündür.435 

 

Türkiye, 27 Şubat 1974 tarihînde Yunanistan’a verdiği ilk karşı notasından 

itibaren sürekli bir biçimde Ege Kıta Sahanlığı uyuşmazlığının “görüşmeler sonucunda 

gerçekleştirilecek bir anlaşma” ile çözülmesini savunmaktadır.436 

 

                                                 
433 Lagoni, ‘‘Đnterim Measures Pending Maritime Delimitation Agreements’’, s. 357. 
434 Ibid., s. 358.  
435 Ibid., s. 365. 
436 I.C.J. Pleadings, 27 Şubat 1974 Tarihli Nota Metni, s. 23 ve 24; Hüseyin Pazarcı, ‘‘I- Kıta Sahanlığı 
Konusunda Hukuksal Görüşler’’, Ege’de Deniz Sorunları Semineri, Ankara, Ankara Üniversitesi Siyasal 
Bilgiler Fakültesi Yayınları: 552, 1986, s. 86. 
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Yukarıda bahsetmiş olduğumuz bütün milletlerarası hukuk mevzuatından da 

anlaşıldığı üzere, devletler, aralarında var olan deniz alanları sınırlandırmalarını 

öncelikle “anlaşma” yoluyla gerçekleştireceklerdir.437 Nitekim milletlerarası hukukta, 

deniz alanlarının anlaşma yoluyla sınırlandırılmasına dair bir çok uygulama örnekleri 

mevcuttur.438 

 

Ege Denizi’nde kıta sahanlığının “anlaşma” yoluyla sınırlandırılması görüşü, bir 

uyuşmazlıkları çözme yöntemi olmanın yanı sıra, ayrıca, bir kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasının karmaşıklığı nedeniyle, sınırlandırmanın ilkelerini en kabul edilir bir 

biçimde saptayan öze ilişkin bir sınırlandırma ilkesi olarak da ortaya çıkmaktadır. 

Türkiye, geçmişte bu amaçla Yunanistan ile bir çok görüşmeler gerçekleştirmiş, bunların 

bazılarında da küçük de olsa bazı gelişmeler kaydedilmiştir.439 

 

D. Sonucun Hakkaniyete Uygunluğu ve Bunun Sınanması: 

Orantılılık ve Di ğer Devletin Doğal Uzantısını Kapatmama Đlkeleri  

 

Bu bölüm kapsamında, öncelikle, deniz alanlarının sınırlandırılmasında 

ulaşılması gereken nihaî bir amaç olarak hakkaniyete uygun sonuç kavramının içeriğinin 

ne olduğu tespit edilecektir. Ardından, yapılan sınırlandırmanın hakkaniyete uygun bir 

sonucu yansıtıp yansıtmadığının tespit edilmesi gerekmektedir. Dolayısıyla, sonucun 

hakkaniyete uygunluğu sınayan bir ilke olarak orantılılık ilkesine değinilecektir. 

Sonucun hakkaniyete uygunluğunu sınayan diğer bir ilke olarak, her ne kadar bu işleve 

sahip olduğu tartışmalı olsa da, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesine yer 

                                                 
437 Paria Körfezi’nde olan ve Đngiltere’nin Kolonisi olan Trinidad Devleti ile aynı körfezde olan Venezuela 
Devleti arasında 1942 yılında yapılmış olan andlaşma ilk kıta sahanlığı sınırlandırılması andlaşması olarak 
bilinmektedir.  (Churchill, Lowe, The Law of the Sea, s. 184).  
438 Bu konuda ayrıntılı bir eser için Bkz.: International Maritime Boundaries , Ed., J.I. Charney and L.M 
Alexander, A.S.I.L., Netherlands., 1993, s. 131-151. 
439 Doğru, Uluslararası Hukukta Kıta Sahanlığı ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı, s. 107. 
Türkiye,  çeşitli devletler ile deniz alanlarının sınırlandırılması andlaşmaları yapmıştır. Bu andlaşmaların 
ingilizce metinleri için Bkz.: (Çevrimiçi) 
http://www.un.org/Depts/los/LEGISLATIONANDTREATIES/STATEFILES/TUR.htm, 4 Mayıs 2008. 
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verilecektir. Diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesinin tartışmalı işlevi 

sebebiyle, bu konu kapsamında, bu kavramın işlevi konusundaki farklı Divan ve doktrin 

değerlendirmelerine de aynen yer verilecektir. 

 

1.  Hakkaniyete Uygun Sonuç 

 

Sonucun hakkaniyete uygun olması şartını, sınırlandırma sürecinin son unsuru 

olarak kabul etmek mümkündür. Başka bir anlatımla, hakkaniyete uygun sonuç, 

sınırlandırma sürecinin zorunlu olarak ulaşılması gereken ve nihaî olan amacını 

teşkil eder. Sözü edilen bu tüme varım, aşağıda belirtilecek olan yargı kararlarında 

olduğu gibi, 1982 B.M.D.H.S. 83. maddesinde de dayanağını bulmuş olan bir husustur. 

Buna göre, “milletlerarası hukuk temelinde anlaşma ile yapılacak 

sınırlandırma...hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak amacıyla yapılmalıdır”440.  

 

Hakkaniyete uygun sonuç deyimi, Kuzey Denizi Davaları’nda kendisine açıkça 

yer verilen bir kavram olmamıştır. Nitekim, bu davada daha çok sınırlandırmanın 

hakkaniyet ilkelerinin uygulanması ile yapılması gerektiği meselesine ağırlık verilmiştir. 

Fakat Divan’ın bu kararında, açıkça olmasa bile, hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak 

amacıyla sınırlandırma yapılması gerektiği örtülü olarak kabul edilmiştir. Divan bu 

konuda şu ifadeyi kullanmıştır: “...Milletlerarası kıta sahanlığı sınırlandırılması hukuku, 

hakkaniyet ilkelerinin uygulanması ile makul bir sonuca ulaşılabilmesi şartıyla herhangi 

bir emredici kural içermemiştir ve çeşitli ilke ve yöntemlere veya uygun olduğunda 

bunların birleşimine başvurulmasına izin vermiştir”  441. 

 

                                                 
440 Sınırlandırma sürecindeki son unsur, sonucun hakkaniyete uygun olmasının gerekliliğidir. Bu durum 
1982 B.M.D.H.S. 83. maddede özetlenmiştir. Hakkaniyete uygun sonuç, sınırlandırma sürecinin nihaî 
amacını temsil eder. Yani, eğer varılan sonuç hakkaniyete uygun değilse, bu durum hakkaniyet ilkelerinin 
doğru olarak uygulanmadığına veya bütün ilgili koşulların göz önüne alınmadığına işaret eder. Bu konuda 
Bkz.: Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 84-85. 
441 I.C.J. Reports 1969, Parag. 90. 
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Hakkaniyete uygun sonuç terimini, deyim yerinde ise, “kıssadan hisseye” 

açıklayan yargı, Tunus-Libya Davası’dır. Nitekim, bu davadaki karara göre “her bir ilke, 

kendi başına hakkaniyete uygun değildir. Bir ilkenin hakkaniyete uygunluğu, bu ilkenin 

hakkaniyete uygun sonuca ulaşmaya uygunluğuna göre belirlenecektir. Dolayısıyla, 

Divan tarafından ifade edilen ilkeler, bu ilkelerin hakkaniyete uygun sonuca erişmek için 

olan uygunluğuna göre belirlenmelidir”442. 

 

Özü itibarıyla,  “Đlkeler, amaca tâbidir ve üstün olan sonuçtur”443. Yani, hem 

ilkelerin, hem de amacın hakkaniyete uygun olması gerekir. Fakat ilkelerin hakkaniyete 

uygun olabilmesi için önkoşul, bu ilkelerin uygulanması sonucunda varılacak sonucun 

hakkaniyete uygun olmasıdır.444  

 

 Aslında Divan’ın bu kararında, kıyı devletlerine, istedikleri bir çok iddiayı ileri 

sürmek konusunda cesaretlendiren bir mesaj verilmiştir. Bu kuralın, kıyı devletlerine 

istedikleri iddiayı ileri sürmek konusunda cesaretlendiren bir kural olmasının sebebi, 

bunun çok genel bir kural oluşundandır.445 Tabii ki, bu kuralın genel oluşu, sebepsiz 

olmasa gerekir. Nitekim “bu kuralın genelliği, deniz alanları ile ilgili olan çok çeşitli 

somut olayların her birine ayrı ayrı kural getirmenin zorluğundan olsa gerek. Bu durum 

da Divan’ın takdir yetkisini kullanması için çok açık kapı bırakmaktadır”446.  

                                                 
442 I.C.J. Reports 1982, Parag. 70; I.C.J. Reports 1984, Parag. 81. 
443 “Divan davayı hakkaniyet ilkeleri temelinde karara bağlamaya karar verdiğine göre, öncelikle bu 
ilkelerin neyi gerektirdiğini incelemesi gerekir...Hakkaniyet ilkelerinin uygulanmasının sonucu 
hakkaniyete uygundur. Bu terminoloji, tam olarak tatmin edici değildir. Çünkü, hakkaniyet terimi, hem 
sonucu ifade etmek için, hem de bu sonuca ulaşmak için gerekli olan yolu ifade etmek için 
kullanılmaktadır. Ancak, üstün olan sonuçtur. Đlkeler, amaca tâbidir. Bir ilkenin hakkaniyete uygunluğu, 
hakkaniyete uygun sonuca ulaşmaya uygunluğuna göre belirlenecektir. Divan tarafından ifade edilen 
ilkeler hakkaniyete uygun sonuca erişmek için uygunluğuna göre belirlenmelidir. Dolayısıyla hakkaniyet 
ilkeleri, bu kapsamda yorumlanmalıdır...” (I.C.J. Reports 1982, Parag. 70; I.C.J. Reports 1984, Parag. 81). 
444 Hakkaniyete uygun sonuç kavramı, her ne kadar çok genel bir ifade olsa da, hakkaniyet ilkelerinin 
belirlenmesinde bir sınır niteliği taşımaktadır. 
445 Bu kuralın genelliği, devletlere herhangi bir iddianın hakkaniyete uygun sonuca ulaşmaya uygun 
olduğunu karşı tarafa veya bir yargı organına kanıtlama yolunda daha kuvvetli bir kanaat uyandırmaktadır.   
446  Nelson, ‘‘The Roles of Equity in the Delimitation of Maritime Boundaries’’, s. 854-855; “Maine 
Körfezi ve Libya-Malta Davaları’nda hakkaniyete uygun sonuç kavramı yerine hakkaniyete uygun çözüm 
ifadesinin kullanılması, tam anlamıyla bir takdir yetkisine götürmektedir”. (Kwiatkowska, ‘‘The ICJ 
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Tabii ki, Divan’ın buradaki takdir yetkisini kullanırken dikkatli davranması 

gerektiği de su götürmez derecede önemlidir. Çünkü, Kuzey Denizi Davaları’nda ileri 

sürülen görüşe göre, “taraflardan birince hakkaniyete uygun olmadığı düşünülen 

sonuçların, hem o devletçe yerine getirilmesi zor olmaktadır, hem de bunların 

zamanında uygulanmasından kaçınılmaktadır. Bunlar, üstelik, yeni uyuşmazlıklar 

doğurmaktadır”447. 

 

         Genel olduğundan bahsetmiş olduğumuz bu kuralın içeriğini doldurabilmek 

açısından, hakkaniyete uygun sonucun ne olduğunu belirlemek önem kazanmaktadır. 

Aslında hakkaniyete uygun sonucun ne demek olduğunu belirlemek, her zaman olduğu 

gibi, temel kuralın dikkatli incelenmesi ile mümkündür. Dolayısıyla burada temel kuralı 

tekrar hatırlatmak gerekmektedir. Buna göre, “sınırlandırma, bölgenin coğrafî biçim 

(geographic configuration) ve diğer ilgili koşullari (relevant circumstances) çerçevesinde 

hakkaniyete uygun bir sonucu gerçekleştirecek hakkaniyete uygun kriterler uygulanarak 

ve uygulanabilir yöntemler kullanarak yapılmalıdır”448.  

 

 Bu duruma göre, “hakkaniyete uygun sonuç, hakkaniyet ilkelerinin 

uygulanmasının bir ürünü olduğuna, ve hakkaniyet ilkelerinin uygulanması da olaya 

özgü ilgili durumların bir yansıması olduğuna göre, hakkaniyete uygun sonuç da, 

öncelikle olayda tespit edilen ilgili durumları, tüm bu durumların dengelenmesi gereğine 

bağlı olarak, yansıtmalıdır”449. Yani, hakkaniyet ilkelerinin uygulanmasını, yöntemin 

tespit edilmesi de dahil olmak üzere bir süreç olarak düşündüğümüzde, Hakkaniyete 

                                                                                                                                                
Doctrine of Equitable Principles Applicable to Maritime Boundary Delimitation and its Đmpact on the 
International Law of the Sea,’’ s. 135).  
447 I.C.J. Reports 1969, Parag. 92. 
448 I.C.J. Reports 1984, Parag. 112. Divan, bu davadaki kararında Kuzey Denizi Davaları 85. paragrafına 
bir gönderme yapmak suretiyle bu ifadeyi bir temel kural olarak nitelendirmiştir. Maine Körfezi 
Davası’nın hakkaniyete uygun sonuç kavramı bağlamında bir incelemesi için Bkz.: Jan Schneider, ‘‘The 
Gulf of Maine Case: The Nature of an Equitable Result’’, A.J.I.L. , C. LXXIX, S. 3., Jul. 1985, s. 539-
577. 
449 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 96. 
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uygun sonuç, bu sürece etkisi olan tüm faktörleri yansıtabilmelidir.450 Dolayısıyla, ilgili 

koşulları yansıtamayan bir sonucun hakkaniyete uygun olduğu söylenemez.451 

 

 Özet olarak hakkaniyete uygun sonuç, ilgili koşullar sınırlandırma sürecini 

etkilediği için, ilgili ko şullar kavramını mutlaka yansıtacaktır. Đlgili koşullar, 

yöntemin tespit edilmesinde, son zamanlardaki kararlarda ise, düzeltilmesinde de 

kullanıldığı için yöntem de hakkaniyete uygun sonucu yansıtacaktır. Yani yöntemin 

tespit edilmesi, son zamanlarda düzeltilmesi de hakkaniyete uygun sonucu sağlamak 

amacıyla olacaktır.452 

 

 Đlgili koşullar kavramının yöntemin tespit edilmesinde kullanıldığı, dolayısıyla  

yöntemin de ilgili koşullar gibi hakkaniyete uygun sonucu yansıtıcı nitelikte olması 

gerektiği, belki de bu konudaki en yeni kararlardan olan, Kamerun-Nijerya Davası 

kararında ifade edilmiştir. Nitekim, Divan’ın bu davadaki görüşüne göre, “hakkaniyet 

ilkeleri-ilgili ko şullar kuralı bir sınırlandırma yöntemi olarak karasularının 

sınırlandırılmasında kullanılan eşit uzaklık-özel koşullar yöntemine çok benzemektedir 

ve bu yöntem, ilk önce bir eşit uzaklık hattının çizilmesini, ardından bu hattın 

hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak için ayarlanmasını veya kaydırılmasını gerektiren 

faktörlerin bulunup bulunmadığını dikkate almayı içermektedir”453. Divan, bu davada 

hakkaniyet ilkeleri-ilgili koşullar kuralı için “yöntem” tâbirinde bulunmuştur. Fakat bu 

karar açısından bizim için önemli olan, Divan’ın bu konuda kullanmış olduğu 

terminoloji değildir. Burada asıl önemli husus, sınırlandırmada kullanılan bir yöntemin, 

ilgili ko şulların gerektirmesi halinde değiştirilebileceğinin ve yapılan bu değiştirmenin 

de hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak amacıyla yapılabileceğinin Divan’ın bu yargısı 

ile açık bir biçimde ispatlanmış olmasıdır. 

                                                 
450 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 84-85. 
451 Đlgili koşullar, hem yöntemin tespit edilmesinde, hem de hakkaniyet ilkelerinin uygulanmasında 
kullanılmaktadır. 
452 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 96. 
453 I.C.J. Reports 2002, Parag. 288. 
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 Yöntemin yanında ilgili koşulların da hakkaniyete uygun sonucu yansıtacak 

nitelikte olmasına ise, “orantılılık” kavramı çerçevesinde değinmek mümkün olsa gerek. 

Burada belirtmek gerekir ki, orantılılık, sınırlandırma işleminde iki ayrı aşamada 

kullanılmaktadır. Bunlardan ilki, hakkaniyet ilkelerinin uygulanması sırasında göz 

önüne alınması gereken ilgili koşullardan biri olarak kullanımdır. Bu anlamda, kıyı 

uzunluklarının oranı, kullanılan yöntemi “belirleyici”454 olabildiği gibi, daha sıklıkla 

“düzeltici”455 rol oynayan bir ilgili koşul olarak kabul edilmektedir. Đkinci kullanım ise, 

sınırlandırma sürecinin sonucunda hakkaniyete uygun sonuca ulaşılıp ulaşılmadığını 

sınamak maksadıyla, tarafların kıyı uzunluklarının oranının sınırlandırma sonucunda 

herbirine kalan alana da yansımış olmasının aranmasıdır.456 

 

 Orantılılığın bu ikinci kullanımı, deyim yerinde ise, hakkaniyete uygun olarak 

yapılacak bir sınırlandırmanın emniyet sibobu niteliğindedir. Çünkü sınırlandırmanın 

sonucunun bu anlamda orantısız olması demek, hakkaniyete uygun olmayan sonuç 

doğması demektir. Bu da hakkaniyet ilkelerinin uygulanmamış olduğu anlamına 

gelmektedir. Fakat orantılılık, hakkaniyet ilkelerinin uygulanmasının hakkaniyete 

uygunluğunu belirlemekte kullanılan tek bir faktör olarak değerlendirilemez.457 Bu 

durum, Tunus-Libya Davası’nda, hakkaniyete uygun bir sonuç olarak çizilen sınırın 

bütün uygun faktörleri yansıtan bir yapı arzettiğini belirtmek suretiyle, ele alınmıştır. 

Dolayısıyla, sonucun hakkaniyete uygunluğu sadece orantılılık tarafından 

değerlendirilmemektedir. Çünkü, hakkaniyete uygun sonuç hakkaniyet ilkelerinin bir 

ürünüdür ve Divan tarafından belirlenen ilgili koşullar, uygulanan sınırlandırma 

yöntemini ve bunun uygulanmasını belirlemektedir. Bu yüzden sonuç, orantılılık 

                                                 
454 I.C.J. Reports 1969, Parag. 91. 
455 I.C.J. Reports 1982, Parag. 58; I.C.J. Reports 1984, Parag. 184; I.C.J. Reports 1993, Parag. 68. 
456 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 99; Bu anlamıyla orantılılık, “hakkaniyetin bir fonksiyonu”dur. (I.C.J. Reports 
1982, Parag. 104). 
457 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 84-85; Ayrıca Bkz.: Manş Denizi 
Tahkimi, Parag. 114. 
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haricinde ilgili koşulları, hakkaniyet ilkelerinin uygulanmasını ve sınırlandırma 

yöntemini de yansıtan bir yapı arz etmektedir.458  

 

2. Orantılılık Đlkesi  

 

Orantılılık kavramı, meşrû müdafaa, milletlerarası sorumluluk, andlaşmalar 

hukuku, insancıl hukuk gibi milletlerarası hukukun çeşitli alanlarında önemli bir role 

sahiptir. Şüphesiz, milletlerarası hukukun alanlarından bir diğeri olan milletlerarası 

deniz hukuku da, orantılılık kavramının ayrıca önem arzettiği alanlardan bir tanesidir. 

Orantılılık ilkesine göre, deniz alanlarının, her bir tarafa verilmiş olan kıta sahanlığı 

alanları ile bunların kıyı hatlarının uzunlukları arasındaki oranın göz önüne alınması 

suretiyle sınırlandırılması gerekmektedir. Deniz alanlarının sınırlandırılmasında bir 

ilgili ko şul olarak önemli bir role sahip olan orantılılık kavramının rolü, zamanla Divan 

ve mahkemeler tarafından genişletilmiş ve bugünkü haline getirilmiştir.459 

 

Divan kararlarında orantılılık kavramının kapsamının hem coğrafî olarak hem de 

işlevsel olarak genişletildiğini görmekteyiz. Önceki davalarda kıyıları yan yana olan 

devletler arasındaki sınırlandırma meselelerinde uygulanacağı belirtilen orantılılık, 

sonraki davalarda karşı karşıya olan kıyılar arasında da uygulanmaya başlanmıştır. 

Günümüzde ise, Divan ve hakem mahkemeleri, bu kavramı her coğrafî durumda 

uygulayabilmektedirler. Bunun yanında, Divan kararları incelendiğinde orantılılık 

kavramının rolünün işlevsel olarak da genişlemiş olduğunu söyleyebilmek 

mümkündür.460 Yani, orantılılık kavramı sadece tek bir anlama bağlı olarak 

kullanılmamaktadır.  

 

“Orantılılık” kavramı, sınırlandırma işleminde iki ayrı aşamada 

                                                 
458  Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 84-85. 
459 Tanaka Yoshifumi, ‘‘Reflections on the Concept of Proportionality in the Law of Maritime 
Delimitation’’, I.J.M.C.L. , C.XVI., S. 3, Kluwer Law International, 2001, s. 433-434.  
460  Ibid., s. 457-458. 
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kullanılmaktadır. Bu kullanımlardan ilki, hakkaniyet ilkelerinin uygulanması 

sırasında göz önüne alınması gereken ilgili koşullardan biri olarak kullanımdır.461 Bu 

kullanım, tarafların kıyılarının uzunlukları arasındaki önemli farkın doğrudan sınırın 

belirlenmesi aşamasında dikkate alınmasını belirtmektedir. Burada, orantılılık 

kavramının bir ilgili koşul olarak kullanımı söz konusu olduğu için, devletlerin ilgili kıyı 

uzunluklarının oranı, kullanılan yöntemi “belirleyici” olabildiği gibi,462 daha sıklıkla 

“düzeltici” rol oynamıştır.463 Yani, bu kullanımda ilgili kıyıların uzunluğu ile 

sınırlandırma sonucu elde edilen alanların birbirlerine oranının ele alınması söz konusu 

değildir. 

 

Orantılılık kavramının ikinci bir kullanımı ise, sürecin sonunda hakkaniyete 

uygun sonuca ulaşılıp ulaşılmadığını sınamak amacıyla, tarafların ilgili kıyı 

uzunlukları arasındaki oranın sınırlandırma sonucunda söz konusu tarafların her 

birine verilen alana da yansımış olmasının aranmasıdır. Bir başka ifade ile orantılılık, 

yukarıdaki çerçeve ile sonuçlanan “sınırlandırmanın hakkaniyete uygunluğunu test eden 

bir nihaî kontrol ilkesi” işlevi görmektedir.464 Bu ilke doğrultusunda, “herhangi bir 

                                                 
461 Karşı Görüş: “Orantılılık kavramı, ilgili koşul olarak kıyı uzunlukları arasındaki bariz fark ile çok sıkı 
bağlantı içerisinde olsa dahi, uygulanabilir yöntemin seçimini etkileyen bir ilgili koşul değildir. Bu 
kavram, sonucun hakkaniyete uygunluğunu sınayan bir özellik arzeder”. (Evans, Relevant 
Circumstances and Maritime Delimitation, s. 224). 
462 Kuzey Denizi Davaları’nda, her üç devletin kıyılarının da hemen hemen aynı uzunlukta olması, eşit 
uzaklık yönteminin reddedilmesini belirleyen bir durum olmuştur. Yani, burada orantılılığın yöntemin 
uygulanmaması yönünde bir belirleyiciliği olmuştur denilebilir. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 91).  
463 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 99. “Davanın belirli coğrafî durumlarında (particular geographical situation) 
hakkaniyet ilkelerinin uygulanması, sınırlandırmanın yapılacağı alanı gören ilgili kıyıların uzunlukları 
arasındaki önemli farkın sınırlandırmada göz önüne alınmasını gerektirir…Ancak, kıyı uzunluklarının 
oranının kendi başına deniz yönüne ulaşımı ve her tarafa özgü  kıta sahanlığı alanlarını belirleyici biçimde 
kullanımı, hakkaniyetin sınanması olarak ve sınırlandırma hattını çizen bazı yöntemlerden doğan haklı 
olmayan muamele farklılıklarının düzeltilmesi olarak orantılılığın çok ötesine geçmektir. Orantılılığın 
böyle kullanımı doğru olsaydı, diğer herhangi bir mülâhaza için yer kalmazdı”. (I.C.J. Reports 1985, 
Parag. 58); “...Divan’ın görüşüne göre, kıyı uzunlukları arasındaki fark, eşit uzaklık hattı veya başka bir 
hatta düzeltme yapılmasını haklı kılan bir özel koşul oluşturur”. (I.C.J. Reports 1984, Parag. 184; I.C.J. 
Reports 1993, Parag. 68). 
464 Bilindi ği üzere, hak kazanım esası ne olursa olsun, coğrafyanın sınırlandırmada önemli ve öncelikli 
bir yeri vardır. Dolayısıyla, hakkaniyete uygun sonuca ulaşmış olmak için, coğrafî durumun sonuca 
mümkün olduğunca sadık bir şekilde yansımış olması gerekmektedir. Coğrafya kavramından kıyı 
coğrafyasının anlaşılması gerekli olduğuna göre, hak kaynağı olan kıyılar ile, bu kıyıların 
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faktör, devletlerin ilgili kıyı uzunlukları arasındaki oranının sınırlandırma sürecinin 

sonunda ilgili devletlere verilecek sınırlandırma alanına yansımasını önemli ölçüde 

değiştirecek bir etkiye sahip ise, sınırlandırmada hakkaniyeti sağlayan bir yöntem olarak 

değerlendirilemeyecektir”465. Burada dikkat edilmesi gereken bir başka husus olarak, 

sözü edilen bu orantıdan matematiksel bir orantının kasdedilmediğini belirtmek 

mümkündür. Yani, mutlaka matematiksel bir orantının bulunması aranmamaktadır.466 

 

Orantılılığın bu iki kullanımı arasındaki fark, ilk defa Libya-Malta Davası’nda 

dile getirilmiştir.467 Divan’a göre, “kıyı uzunluklarının karşılaştırılması, başlangıç orta 

hattı temelinde hakkaniyete uygun sınırın belirlenmesi sürecinin bir parçasıdır. Buna 

karşılık, makul ölçüde orantılılık ölçütü ise, hangi yöntem tespit edilmiş olursa olsun, 

herhangi bir hattın hakkaniyete uygunluğunu sınamakta kullanılabilecektir”468. Kararda 

                                                                                                                                                
doğurdukları alanlar arasındaki orantı da, bu yansımanın uygulamada var olan bir görüntüsünü 
oluşturmaktadır. (Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve 
Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 97) Nitekim, Divan da konuyla ilgili olan ilk içtihadında, 
hakkaniyet ilkeleri uyarınca yapılan bir sınırlandırmanın ardından meydana gelen sonucun, tarafların 
kıyılarının uzunlukları ile kıta sahanlıkları arasındaki orantıyı yansıtması gerektiğini belirtmiştir. (I.C.J. 
Reports 1969, Parag. 98, 101-D-3) Yani, bir deniz alanı sınırının seçimi bölgesel olarak bir doğruluğu 
(fairness) içermelidir. Davalar, bu doğruluğu (fairness) ilgili devletlerin kıyı hatlarının oranının, bu sınır 
hattının ilgili devletlere atfedeceği deniz alanlarına olan oranına ili şkilendirerek ele almışlardır. (Charney, 
‘‘Ocean Boundaries between Nations: A Theory for Progress’’, s. 600). 
465 Manş Denizi Tahkimi, Parag. 182. 
466 I.C.J. Reports 1985, Parag. 75. Ege denizi’nde, eşit uzaklık (median line) hattının kullanılması suretiyle 
en doğudaki Yunan adaları ile Türk kıyıları arasında yapılan kıta sahanlığı sınırlandırılması da açıkça 
orantısız olacak olan bir sınırlandırmadır. (Dolunay Özbek, ‘‘Islands and Maritime Boundary Delimitation 
in the Semi-Enclosed Sea of the Aegean,” Problems of Regional Seas 2001: Proceedings of the 
International Symposium on the Problems of Regional Seas, Ed., Bayram Öztürk, Nesrin Algan, 
Ataköy Marina, Đstanbul-Turkey, 12-14 May 2001,  s. 170). 
467  Divan, orantı faktörünün, hakkaniyet ilkeleriyle yakından ilişkili olması ve ayrıca kıta sahanlığı 
haklarının doğumunda kıyıların taşıdığı önem nedeniyle bu davada titizlikle üzerinde durulması gereken 
bir sorun olduğunu belirtmiştir. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 55) Ayrıca burada geçerli olan genel ilke ki, 
orantı faktörü bunun uygulanması ile ilgili olabilir, doğanın tamamen yeniden biçimlendirilmesi gibi bir 
durumun söz konusu olmayacağıdır. Seçilecek olan yöntemin veya bunun sonuçlarının gerçek coğrafî 
duruma sadık olması gerekir. (Ibid., Parag. 57) Divan’a göre, “kıyı uzunlukları arasındaki orantıya, her bir 
devlete bırakılacak kıta sahanlığı alanlarını belirleme işlevinin tanınması, bu faktörün başlı başına hak 
kazanım esası sayılması gibi milletlerarası uygulamada hiçbir zaman kabul görmemiş bir sonuca götürür. 
Ancak, orantı faktörüne tek başına sınırı belirleyici bir işlev tanınmaması, bir sınırlandırmada varılan 
sonucun nısfete uygunluğu değerlendirilirken bu kriterin bir ölçüt olarak uygulanmasını reddetme 
anlamına gelmez”. (Ibid., Parag. 59). 
468 Divan’a göre, kıyı uzunluklarının her bir devlete bırakılacak kıta sahanlığı alanı oranının 
saptanmasında esas alınması ile, bunların bizzat sınırlandırmanın gerçekleştirilmesi sırasında ilgili 
koşullar arasında göz önünde tutulması, aynı şeyler değildir. Kıyı uzunluklarının birbiri karşısındaki 
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iki kullanım biçimi arasındaki fark açık bir biçimde tespit edilmiştir. Ancak, bu iki 

kullanımın “teorik olarak farklı, ama uygulamada birbirlerini tamamlayıcı” olduğunu da 

belirtmek gerekmektedir.469 Çünkü, herhangi bir yöntem uyarınca belirlenmiş olan 

sınırın düzeltilmesi, ancak taraflara düşen alanların kıyı uzunluklarının oranını 

karşılamıyor olması halinde yapılabilecektir. Bu konuda herhangi bir problem yoktur. 

Fakat, bu oranın düzeltici bir etkisinin olup olmayacağının anlaşılması için, seçilen 

yöntemin alanları kıyılarla orantısız olarak böleceğini gösteren bir ön orantılılık 

hesabının yapılması gerekmektedir.470 

 

Özet olarak, orantılılık kavramı tek yönlü olarak düşünülmemelidir. Bunun 

birden fazla anlamı, ve buna bağlı olarak birden fazla işlevi vardır. Bu başlık altında 

orantılılığın ilgili koşul olarak kullanılan anlamına, sadece gerekli olduğu ölçüde 

değinilecektir. Nitekim, ilgili koşul olarak orantılılık kavramını ilgili koşullar bahsinde 

geçen hükümler bağlamında ele alarak, ona göre değerlendirme yapılabilmesi 

mümkündür ve böyle de yapılmıştır. Dolayısıyla, bu başlık kapsamında, asıl olarak 

sınırlandırmanın hakkaniyete uygunluğunun sınanması anlamında orantılılık kavramına 

değinilecektir.  

 

Öncelikle, hakkaniyete uygun sonucu sınamak amacıyla kıyıların alanlara olan 

orantısının değerlendirilmesi, her bir olayın coğrafî koşullarına bağlı olarak 

gerçekleşmektedir. Nitekim ilgili alanın, ucu açık bir şekilde açık bir denize doğru 

uzanması ya da bu alanın üçüncü devletlerin hak iddiaları gibi olayın coğrafî durumuyla 

                                                                                                                                                
durumunun göz önünde tutulması, başlangıç orta hattan hareketle hakkaniyete uygun bir sınır saptama 
sürecinin bir kısmını oluşturur; oysa, makul ölçüde bir oranın gerçekleştirilmesi ölçütü, hangi yöntemle 
gerçekleştirilmi ş olursa olsun herhangi bir hattın hakkaniyete uygunluğu değerlendirilirken başvurulabilen 
bir ölçüttür. (Ibid., Parag. 66). 
469 Guenther Jaenicke, “The Role of Proportionality in the Delimitation of Maritime Zones”, Realism in 
Law-Making,  Essays on International Law in Honour of Wiilem Riphagen, Ed., Adriaan Bos, Hugo 
Siblesz, 1986, s. 67. 
470 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 100. 
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ilgisi olmayan nedenlerle ölçülmeye müsait olmaması halinde, matematiksel bir 

orantının tespit edilmesi mümkün olmayacaktır.471 

 

Kuzey Denizi Davaları’nda, Divan, orantılılık kavramını göz önüne alınması 

gereken “son faktör” olarak kabul etmiştir. Nitekim Divan’a göre, “hakkaniyet ilkelerine 

göre yapılan bir sınırlandırmada, devletlere ait olan kıta sahanlığı ile ilgili kıyı hatlarının 

(coastlines) uzunluğu arasında makul derecede bir oranın bulunması unsurunun bir son 

faktör olarak göz önüne alınması gerekmektedir. Burada bahsi geçen karşılıklı kıyı 

hatları, bunların genel istikametine göre çizilecektir. Bu durum düz kıyı hatları olan 

devletler ile kıyıları iç bükey veya dış bükey biçiminde olan devletler arasında bir 

dengenin sağlanması için düşünülmüş olduğu gibi, çok düzensiz kıyı hatları olması 

durumunda bunun etkisini azaltmak için de düşünülmüştür”472. 

 

Divan, ilgili üç devletin de kıyılarının birbirine bitişik olduğunu ve ayrıca bu üç 

devletin de Kuzey Denizi’ndeki kıyı hatlarının uzunluk bakımından birbirine yakın 

olduğunu belirtmiştir. Fakat bu devletler arasında yer alan Almanya’nın kıyıları iç 

bükeydir.473   

 

Divan’a göre böyle coğrafî durumlarda eşit uzaklık yönteminin uygulanması, 

kıyı hatlarının uzunluk olarak benzer olmasına rağmen, Almanya’nın kıta sahanlığının 

komşularına göre daha az olmasına yol açacaktır.474 Đşte, eşit uzaklık yönteminin 

                                                 
471  Ibid., s. 102. 
472 “Hakkaniyet ilkelerine göre yapılan sınırlandırmada, ilgili devletlere verilen kıta sahanlığının kapsamı 
ile bu devletlerin ilgili kıyı hatlarının (coastlines) uzunluğu arasındaki  makul derecede orantılılık, son 
faktör olarak göz önüne alınması gereken bir unsurdur. Đlgili kıyı hattının uzunlukları, kıyı hatları düz olan 
devletler ile açıkça iç bükey veya dış bükey olan devletler arasında  gerekli dengelerin kurulabilmesi için 
veya çok düzensiz kıyı hatlarının yol açacağı bu orantısızlığı azaltmak için, devletlerin ilgili kıyı hatlarının 
genel istikametine göre ölçülecektir…” (I.C.J. Reports 1969, Parag. 98). 
473 Ibid., Parag. 94. 
474 “...Bu durumda kabul edilemeyecek olan, bu üç devletin de kıyılarının uzunluk olarak oldukça birbirine 
yakın olmasına rağmen, bir devletin, sadece bu kıyılardan birinin dış bükey diğerlerinin ise iç bükey 
olması sebebiyle, komşularından önemli derecede farklı olarak kıta sahanlığından faydalanması 
durumudur. Bu, durumun gerekleri ne olursa olsun, tamamiyle coğrafyanın yeniden şekillendirilmesi 
değildir. Fakat belirli devletler arasındaki eşitlik benzeri coğrafî durum düşünüldüğünde, haklı 
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uygulanması ile yaratılan böyle coğrafî bozuklukların azaltılması maksadıyla 

orantılılığın devreye girmesi, bu özel coğrafî durumlarda söz konusudur.475  

 

Bu bağlamda, orantılılık, hakkaniyet ilkeleri uyarınca sınırlandırma yapılmasını 

sağlayan faktörlerden biri olarak algılanmıştır. Fakat Divan’a göre orantılılık, bir son 

faktördür.476  

 

Sonuç olarak,  Kuzey Denizi Davaları’nda “orantılılık” -her ne kadar göz önüne 

alınacak faktörlerin arasında sayılmış olsa da- hakkaniyet ilkelerinin uygulanmasının 

sonucuna bağlanarak ifade edilmiştir.477 Bu yüzden orantılılık,  burada sınırlandırmanın 

hakkaniyete uygun olup olmadığını değerlendirme işlevinde kullanılmıştır.478 Diğer bir 

anlatımla orantılılık, “başka yolllarla ulaşılan sonucun hakkaniyete uygunluğunun ex 

post facto yollarla değerlendirilmesi” işlevini görmüştür. Buna göre, orantılılığın gerekli 

derecesine varmakta başarısızlığın söz konusu olması, hakkaniyet ilkelerinin yeterli 

derecede uygulanmadığına delâlettir.479 

 

Tunus-Libya Davası’nda, kıyıları yan yana olan devletler söz konusudur. Bu 

devletlerin kıyılarında bir iç bükeylik durumu söz konusu değildir. Divan, yine de, bu 

davada da orantılılık kavramını ele almıştır. Nitekim Divan, orantılılık kavramının ilgili 

devletler arasında hakkaniyete uygun bir sınırlandırma yapılmasını sağlayan temel bir 

ilke olduğunu vurgulamıştır.480 Bu davada da, orantılılığın rolü, sınırlandırma hattının 

                                                                                                                                                
kılınamayacak bir muamele farkı doğuracak tesadüfi bir özel özelliğin etkilerinin azaltılmasıdır”. (Ibid., 
Parag. 91) Paragrafın tam metni için Bkz.: supra, s. 81, not 228. 
475 Yoshifumi, ‘‘Reflections on the Concept of Proportionality in the Law of Maritime Delimitation’’, s. 
433, 434. 
476 Yoshifumi, ‘‘Reflections on the Concept of Proportionality in the Law of Maritime Delimitation’’, s. 
435.  
477 I.C.J. Reports, 1969, Parag. 98, 101 (D) (3). 
478 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 103. Manş Denizi Tahkimi’nde, orantılılık kavramının bir kural veya ilke 
olmaktan ziyade, eşit uzaklık veya başka bir sınırlandırma yönteminin uygunluğunun 
değerlendirilmesinde bir unsur olduğu belirtilmiştir. (Manş Denizi Tahkimi, Parag. 98).  
479 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 225. 
480 I.C.J. Reports 1982, Parag. 103. 
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hakkaniyete uygunluğunun ex post facto olarak kontrol edilmesi olarak görülmüştür. 

Divan, bu davada sonucun orantılılık sınamasını geçtiğini de belirtmiştir.481  

 

Divan bu davada orantılılık kavramına, daha önceki davalara göre çok daha fazla 

önem vermiştir.482 Bu davada, Divan iki devletin kıyı hatlarının karşılıklı uzunluğu ve 

bunların edinmiş olduğu kıta sahanlığı alanları konusunda matematiksel oranlar 

hesaplamıştır.483 Fakat, Divan burada orantılılık sınamasına başvururken karmaşık bir 

hesap yapmıştır. Bu davada, Divan’ın orantılılığın hesaplanmasında kullandığı yöntem 

çeşitli yönlerden eleştirilmi ştir.484 

  

Divan, Maine Körfezi Davası’nda, kısaca Manş Denizi Tahkimi ve Kuzey Denizi 

Davaları’nı özetlemiştir. Buna göre “bir deniz alanı sınırlandırılmasının, uyuşmazlık 

konusu olan alanın, kıyıların ilgili uzunluklarına orantılı olarak bölünmesi suretiyle 

yapılması söz konusu olamaz. Fakat, değişik bir temelden yapılan sınırlandırmadan 

doğan kıyıların uzunlukları arasında var olan önemli orantısızlıkların, uygun bir 

düzeltme gerektiren bir koşul oluşturduğunu söylemek mümkündür”485. 

 

Divan bu davada, “önemli ölçüde olan orantısızlıklar, ya bir ilgili koşul 

oluştururlar veya herhangi bir yöntemin uygulanmasından doğan hattın uygun biçimde 

düzeltilmesini gerektirirler” ifadesini kullanmak suretiyle, orantılılık kavramının ikili 

işlevini başka bir biçimde teyit etmiştir.486 

 

                                                 
481 Ibid., Parag. 97-131. 
482 ‘‘The United States Canada Gulf of Maine Maritime Boundary Delimitation,’’ MD. Journal of 
International Law &Trade , s. 173. 
483 I.C.J. Reports 1982, Parag. 131. 
484 Yoshifumi, ‘‘Reflections on the Concept of Proportionality in the Law of Maritime Delimitation,’’ s. 
439. Đlk olarak, Divan, bu davada hukukî anlamda kıta sahanlığı alanının, içsular ve karasularının altındaki 
alanı kapsamadığını teyit etmesine rağmen, (Ibid., Parag. 104) orantılılığı hesaplarken, bu bölgeleri kıta 
sahanlığının bir parçası gibi değerlendirmiştir. Đkinci olarak, Divan tarafından bu davada kıyı 
uzunluklarının ve ilgili alanların nasıl hesaplandığı tam olarak belirli değildir.  
485 I.C.J. Reports 1984, Parag. 185. 
486 Ibid., Parag. 246. 
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Bu dava, orantılılık kavramının hem coğrafî hem de işlevsel yönlerden 

genişletilmiş olması nedeniyle, ayrıca önem arzetmektedir. Đlk olarak, Divan orantılılık 

kavramını haklı kılmaya çalışan herhangi bir özel coğrafî koşula (special geographical 

circumstances) değinmemiştir. Nitekim orantılılık ilkesinin kullanımı, Kuzey Denizi 

Davaları’nda da değinildiği üzere, kıyıları yan yana olan devletler arasındaki 

sınırlandırmalarda söz konusu olan bir durum ola gelmiştir. Fakat bu davada Divan, 

başvurulmasını gerektiren orjinal coğrafî koşullara zıt olarak, orantılılık ilkesine kıyıları 

karşı karşıya olan devletler arasındaki sınırlandırma için başvurmuştur.487 Đkinci olarak, 

Divan, orantılılığın sınırlandırmayı doğrudan etkileyen bir temel değil, fakat hakkaniyete 

uygunluğunun sınanmasının bir yolu olduğunu teyit etmiştir.488 

 

Libya-Malta Davası’nda, hem orantılılık sınamasının kapsamı daha da 

genişletilmiştir, hem de Maine Körfezi Davası’nda olduğu gibi orantılılık kavramının 

kıyıları karşı karşıya olan devletler arasındaki sınırlandırmalarda uygulanması söz 

konusu olmuştur. Bu sebeplerle, bu davanın da ayrıca incelenmesi gerekmektedir. Đlgili 

davada, orantılılık kavramının Divan tarafından üç ayrı aşamada değerlendirildiğini 

görmekteyiz.  

 

Đlk olarak, orantılılığın kıta sahanlığı sınırının çizilmesinde bir ilke veya yöntem 

olarak kullanılmasını içeren Libya teklifi, Divan tarafından reddedilmiştir. Nitekim, 

Divan’a göre “davanın belirli coğrafî durumlarında (particular geographical situation) 

hakkaniyet ilkelerinin uygulanması, sınırlandırmanın yapılacağı alanı gören ilgili 

kıyıların uzunlukları arasındaki önemli farkın sınırlandırmada göz önüne alınmasını 

                                                 
487 Yoshifumi, ‘‘Reflections on the Concept of Proportionality in the Law of Maritime Delimitation’’, s. 
444. 
488 “Divan bu yorumu yaparken, tarafların karşılıklı kıyılarının uzunluklarının (the extent of the respective 
coasts of the parties) göz önüne alınmasının, kendi başına sınırlandırma için doğrudan temel olacak (direct 
basis for delimitation) bir kriter oluşturmadığının veya böyle bir sınırlandırmanın uygulanmasında 
kullanılacak bir yöntem oluşturmadığının farkındadır…Divan’a göre bir deniz alanının sınırlandırılması, 
uyuşmazlık konusu alanın, doğrudan ilgili alandaki tarafların kıyılarının karşılıklı uzunluklarının 
orantısına göre bölünmesi suretiyle gerçekleşemez. Fakat, farklı bir temel üzerinden yapılan 
sınırlandırmadan doğan bu kıyılar arasındaki önemli orantısızlık, uygun bir düzeltme için bir koşul 
yaratacaktır…”. (I.C.J. Reports 1984, Parag.185). 
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gerektirmektedir. Ancak, kıyı uzunluklarının oranının, tek başına deniz yönüne ulaşımı 

ve her tarafa özgü kıta sahanlığı alanlarını belirleyici biçimde kullanılması, hakkaniyetin 

sınanması olarak ve sınırlandırma hattını çizen bazı yöntemlerden doğan haklı olmayan 

muamele farklılıklarının düzeltilmesi olarak orantılılığın çok ötesine geçmek anlamına 

gelmektedir. Şayet orantılılığın böyle bir kullanımı doğru olsaydı, sınırlandırmada diğer 

herhangi bir mülâhaza için yer kalmazdı” 489. 

 

Đkinci olarak, sınırlandırma sürecinde kıyı uzunlukları arasındaki fark dikkate 

alınırken şu ifade kullanılmıştır. “Divan, sonucun hakkaniyete uygunluğunu 

değerlendirirken, geçici olarak çizilen orta hattın ayarlanmasını gerektirecek kadar 

olmak üzere, belli ilgili koşulların kendilerinin göz önüne alınmasını haklı kılacak 

ağırlığı taşıyıp taşımadıklarını incelemiştir. Bu bağlamda, Divan önünde tartışılan 

önemli bir konu da tarafların ilgili kıyılarının uzunlukları arasındaki dikkate değer 

farktır. Divan, yaptığı değerlendirmede 24 mil uzunluğundaki Malta kıyısı ve 192 mil 

uzunluğundaki Libya kıyısı arasındaki farkı çok belirgin bulmuştur. Divan, bu durumu 

orta hattın ayarlanmasını gerektiren bir ilgili koşul olarak değerlendirmiştir” 490. 

 

 Üçüncü olarak ve son aşamada, orantılılık, sınırlandırmanın sonucunun 

hakkaniyete uygunluğunun sınanmasında kullanılmıştır. Divan, bu noktada değişik bir 

hususa değinmiştir. Buna göre, sınırlandırılacak olan alanın muhtemel üçüncü devlet 

sınırlandırmaları yüzünden çok küçük olması ve bu üçüncü devletler için bir 

sınırlandırma yapıldığında durumun çok değişecek olması sebebiyle, burada orantılılık 

sınamasının yapılmasının uygun olmayacağını kabul etmek mümkün olsa bile, bu 

durum, hiçbir şekilde sonucun hakkaniyete uygunluğunun dar şekilde değerlendirilmesi 

suretiyle orantılılık sınamasının uygulanmasını engellemeyecektir.491 

                                                 
489 I.C.J. Reports 1985, Parag. 58. 
490 Ibid., Parag. 65-68. 
491 “Bu durum, Divan’ı kıyılar ile kıta sahanlığı arasındaki ilişkinin orantılılığı yönünden  sınırlandırmanın 
hakkaniyete uygunluğunu değerlendirmekten alıkoymaz. Divan, ilgili kıyılar ve bunlar tarafından 
oluşturulmuş kıta sahanlığı alanları arasındaki ilişkinin önceden belirlenmiş aritmetik oranının 
(arithmetical ratio) sınırlandırma operasyonunda kullanılan ilkeler ile uyumunu değerlendirmeye 
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 Buna göre, orantıllığın aynı sınırlandırma meselesine ilişkin olarak her iki 

anlamıyla ayrı ayrı kullanılmasının mümkün olduğu söylenebilir. Yani orantılılık, 

aynı sınırlandırma meselesinde, hem geçici olarak çizilen eşit uzaklık hattının 

ayarlanmasında bir faktör olarak kullanılıp, hem de sonucun hakkaniyete 

uygunluğunun sınanmasında kullanılabilmektedir. 

 

 Libya-Malta Davası’ndan sonra, orantılılık meselesine ilişkin olarak önemli 

birtakım sorunların çıkmış olduğunu söylemek mümkündür. Bu sorunlar arasında en 

önemlisi, kıyıları karşı karşıya olan devletler arasındaki sınırlandırmada orantılılığın 

uygulanması sorunudur. Nitekim, bu durumlarda orantılılığın uygulanmasının çeşitli 

sorunlara kapı açtığını söylemek mümkündür.492  

 

Đlk sorun Kuzey Denizi Davaları ve Manş Denizi Tahkimi ile geliştirilmi ş olan 

orjinal orantılılık kavramı ile, burada kullanıldığı anlamında orantılılık kavramı 

arasındaki önemli fark ile ilgilidir. Nitekim orantılılık, orjinal olarak, kıyıları eşitlik 

benzeri uzunlukta olup ta yan yana olan devletlerin düzenli ve düzenli olmayan kıyı 

şekilleri arasında bir denge kurmak için getirilmiştir.493 Libya-Malta Davası’nda ise, 

orantılılığın olup olmadığının sınanması tamamen farklı bir durum için uygulanmıştır.  

 
Đkinci olarak, iki devletin kıyı uzunlukları arasında aşırı derecede bir orantısızlık 

olduğunda, Malta gibi bir devletin hiçbir kıta sahanlığı alanı olmayabileceğine dikkat 

                                                                                                                                                
çalışmamaktadır. Tarafların ilgili kıyılarının uzunlukları arasındaki ilişki daha önceden sınırlandırma 
hattının belirlenmesi aşamasında göz önüne alınmıştır. Divan sınırın her iki tarafında bulunan kıta 
sahanlığı alanlarına baktığında, aritmetik bakımdan söz konusu paylara bakmaksızın, sonucun hakkaniyete 
uygunluğunun genel bir değerlendirilmesinin yapılabileceğini saptadı. Divan bu bakımdan her bir tarafa 
verilen kıta sahanlıkları bakımından ciddî bir orantısızlık olmadığına karar verdi”. Divan, bu kararında, 
“hakkaniyetin bir görünümü olarak orantılılık sınamasının gerekleri” deymini kullanmıştır. (Ibid., Parag. 
75). 
492 Yoshifumi, ‘‘Reflections on the Concept of Proportionality in the Law of Maritime Delimitation,’’ s. 
441.  
493 I.C.J. Reports, Oral Arguments - Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, 
from 26 November to 3 December 1984, President Elias presiding, Argument of Prof. Brownlie, s. 456-
460. 
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çekmek gerekmektedir.494 Bu durum, özellikle, kıyıları karşı karşıya olan devletler 

arasındaki mesafenin görece daha kısa olduğu durumlarda doğrudur.495 Sonuç olarak, 

orantılılığın karşı karşıya olan kıyılar arasında ilgili olup olmadığı şüpheli olarak 

görülmesi gereken bir husustur. 

 

Libya-Malta Davası’ndan sonra, orantılılık konusundaki uygulama örneklerine 

rastlamak pek mümkün olmamıştır. Nitekim, Jan Mayen Davası’nda, Katar-Bahreyn 

Davası’nda, Kamerun-Nijerya Davası’nda ve Nikaragua-Honduras Davası’nda ex post 

facto olarak orantılılığa hiç atıf yapılmamıştır. 

 

Đncelemiş olduğumuz kararları bir özet halinde değerlendirmek gerekirse, 

Divan’ın kararlarında orantılılığın kapsamının, hem coğrafî hem de işlevsel olarak 

genişlemiş olduğunu görmek mümkündür. Bu iki durumu ayrı ayrı değerlendirmek 

gerekecektir.  

 

Đlk olarak coğrafya bakımından bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Buna 

göre, orantılılık kavramının  uygulanabilmesi için Kuzey Denizi Davaları’nda üç ayrı 

coğrafî durumun (1. Kıyıların yan yana olması 2. Đç bükey ve dış bükey gibi belirli kıyı 

şekillerinin varlığı 3. Kıyı uzunluklarının eşitlik benzeri olması) bir arada oluşması 

gerektiğinin öngörüldüğünü söylemek mümkündür. Eşit uzaklık yöntemlerinin 

uygulanması ile doğan hakkaniyete uygunsuzlukları düzeltmek için orantılılık 

kavramının kullanılması, belirtilmiş olan bu üç coğrafî koşulun oluşması halinde söz 

konusu olmuştur. Ancak Divan, bu dava’nın ardından, orantılılık kavramına başvururken 

sayılan bu coğrafî koşullara riayet etmemeye başlamıştır. Nitekim Tunus-Libya 

Davası’nda, yan yana olan kıyıları sınırlandırırken iç bükey veya dış bükey gibi bir kıyı 

şeklinin söz konusu olmamasına rağmen orantılılığa dayanmıştır. Ardından Maine 

                                                 
494 I.C.J Reports, Dissenting Opinion of Judge Schwebel, 3 June 1985, s. 186. 
495 Oral Arguments (concluded) - Minutes of the Public Sittings held at the Peace Palace, The Hague, from 
6 to 14 December 1984, from 4 to 22 February 1985 and on 3 June 1985, President Elias presiding, Prof. 
Brownlie, s. 288-300. 
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Körfezi, Libya- Malta ve Jan Mayen davaları’nda, orantılılık, kıyıları karşı karşıya olan 

devletler arasındaki sınırlandırmada kullanılmıştır.  

 

Đkinci olarak yapılacak değerlendirme, orantılılığın işlevine ilişkindir. Nitekim 

orantılılığın işlevi de genişletilmiştir. Kuzey Denizi Davaları’nda orantılılık, müzakere 

aşamasında başlıca son faktör olarak göz önüne alınmıştır. Tunus-Libya Davası’nda 

orantılılık, önerilen sınırlandırma hattının hakkaniyete uygunluğunun sınanmasında 

ayrıntılı matematiksel hesaplamalar yapılmak suretiyle kullanılmıştır. Libya-Malta 

Davası da bu bakış açısını takip etmiştir. Diğer durumlarda orantılılık, geçici olarak 

çizilmiş eşit uzaklık hattının kaydırılmasında bir faktör olarak kullanılmıştır.  

 

Divan’ın vermiş olduğu kararlarla ilgili olarak yukarıda bahsi geçen 

değerlendirmeyi yaptıktan sonra son olarak bir hususu daha belirtmek gerekmektedir. 

Belirtilecek olan husus, orantılılığın uygulanma biçimine ilişkindir. Bununla ilgili 

olarak, hem “orantılılık” ilkesinin, hem de aşağıda bahsi geçecek olan “diğer devletin 

doğal uzantısını kapatmama” ilkesinin, sınırlandırmada mutlak bir biçimde uygulanması 

gereken ilkeler olmadığını söylemek mümkündür. Zira, sınırlandırma hattı, sadece 

anakara kıyı uzunluklarını tam olarak yansıtan bir hat olsaydı, diğer ilgili faktörlere 

bir rol tanınmamış olacak ve hakkaniyet sağlanamamış olacaktı. Öte yandan, bir ana 

karanın deniz çıkışını ne pahasına olursa olsun kapatmamaya çalışmak, belki de 

bölgenin daha önemli bir faktörüne hakkaniyet açısından gereken değerin 

verilmemesine yol açabilecektir. Bu nedenlerle, bu iki ilkeyi, adalar da dahil olmak 

üzere, ilgili faktörlere ne dereceye kadar etki tanınacağını “genel olarak” belirleyen 

ilkeler olarak değerlendirmek gerekmektedir.496 

 

 

 

 
                                                 
496 Acer, “Ege Kıta Sahanlığı Sorunu ve Uluslararası Yargı Kararları”, s. 75. 
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3. Diğer Devletin Doğal Uzantısını Kapatmama Đlkesi 

 

Coğrafî anlamda doğal uzantı, diğer devletin doğal uzantısını kesmeme, veya 

bunu kesmeme gibi isimlerle de anılabilecek olan diğer devletin doğal uzantısını 

kapatmama ilkesinin497 en iyi biçimde anlaşılabilmesi için, bunun genel olarak doğal 

uzantı kavramı ile karşılaştırılması bir gerekliliktir. Şüphesiz, nispeten yeni bir hak 

kazanım esası olan mesafe esası ile bu kavramın arasındaki bağ da ayrıca açıklığa 

kavuşturulmalıdır. Bütün bunların ardından, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama 

ilkesi ve bu ilkenin Divan kararlarındaki durumuna değinilecektir. Bir ön değerlendirme 

olarak belirtmek gerekirse, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesinin 

sınırlandırmadaki işlevi konusundaki değerlendirmeler oldukça tutarsız bir yapı 

arzetmektedir. Dolayısıyla, bu konudaki çeşitli görüşler arasından kendi katıldığımız 

görüşe yer verdikten sonra, hem Divan kararlarında hem de doktrinde belirtilmiş olan 

birbirinden değişik görüşlere aynen yer verilecektir. 

 

        a. Doğal Uzantı ve Genel Olarak Diğer Devletin Doğal Uzantısını 

Kapatmama Đlkesi 

 

Libya-Malta Davası’na kadar olan dönemde, kıyı devletinin kıta sahanlığı 

üzerindeki hak kazanımı, kıta sahanlığının kara ülkesinin doğal uzantısını oluşturması 

gerçeğine dayanmakta olan bir husustur. Başka bir ifadeyle, kıta sahanlığının kara 

ülkesinin bir doğal uzantısını oluşturduğu düşüncesiyle, kıyı devletinin kıta sahanlığı 

üzerinde hak kazanabilmesi mümkün olmuştur. Yani, kıyı devletinin kıta sahanlığı 

üzerinde hak kazanımında esas, kazanılacak olan bu kıta sahanlığının kıyı devletinin bir 

doğal uzantısı olması görüşüdür. Görüldüğü gibi, burada doğal uzantı kavramı, tamamen 

                                                 
497 Doktrinde ve içtihatta; kesmeme kavramı “no cut-off” terimi ile ifade edilirken, kapatmama kavramı 
ise “non-encroachment” terimi ile ifade edilmektedir. Bu iki kavramın ilgili konularda kullanımları göz 
önüne alındığında, bunların arasında bir anlam farkı olmadığı görülecektir. Buna rağmen, biz ilgili 
yerlerde bu kavramları olduğu gibi kullanmanın uygun olacağı kanısına vardık. 
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fiziksel bir anlamda kullanılmıştır. Dolayısıyla, Libya-Malta Davası öncesine kadar olan 

dönem için, “fiziksel anlamda doğal uzantı” kavramı kıta sahanlığında hak kazanımı için 

bir esas oluşturmuştur.498 

 

Doğal uzantı, yukarıda değinilmiş olduğu gibi, öncelikle fiziksel499 bir 

kavramdır.500 Fakat, bu kavram Divan kararlarında yalnızca bu anlamıyla 

kullanılmamıştır. Yani, doğal uzantı kavramının ikinci bir kullanım biçimi daha vardır. 

Bu ikinci kullanım biçimi ise, doğal uzantıya, “kıyıların” doğal uzantısı olarak, coğrafî 

bir anlam yüklemektedir. Buna göre doğal uzantı, hem fiziksel hem de coğrafî anlamda 

kullanılan bir kavram olarak düşünülmelidir. Fakat coğrafî anlamda doğal uzantı, 

fiziksel anlamda doğal uzantıda olduğu gibi, bir hak kazanım esası olarak 

kullanılmamıştır. Bilakis, coğrafî anlamda doğal uzantı kavramının buradaki anlamı, 

yani sınırlandırmada ne olarak kullanıldığı, oldukça tartışmalıdır. 

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, coğrafî anlamda doğal uzantı, literatürde ve 

davalarda “diğer devletin doğal uzantısını kapatmama (non-encroachment)501 veya 

bunu kesmeme” (no-cut off) olarak adlandırılmaktadır.502 Bizim “diğer devletin doğal 

uzantısını kapatmama ilkesi” olarak adlandırdığımız bu ilkenin sınırlandırmadaki 

rolü, çeşitli kaynaklarda ve hatta çeşitli yargı kararlarında çok farklı 

değerlendirmelere konu olmuştur. Diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi, 

bazen bir hakkaniyet ilkesi olarak, bazen bir hakkaniyet kriteri olarak, kimi zaman ise 

                                                 
498 Đlgili yerde ayrıca değinileceği üzere, ayrıca coğrafî anlamda doğal uzantı kavramı da söz konusudur. 
499 Bu kavram orjinal metninde “jeofiziksel” olarak ifade edilmiştir. Fakat fiziksel ile jeofiziksel terimi 
aynı anlamdadır. 
500 Bu durumda, jeolojik anlamda doğal uzantı veya fiziksel anlamda doğal uzantı demek de 
mümkündür. 
501 Divan, bu hakkaniyet ilkelerine bazı örnekler vermektedir: “...b) Taraflardan biri tarafından diğerinin 
doğal uzantısını kapatmama ilkesi (Bu kural, kıyı devletinin ilgili koşullarda, milletlerarası hukukça bu 
yetkiler verildiğinde, kıta sahanlığı uzantısı üzerindeki egemen haklarını sonuna kadar kullanacağı pozitif 
hukuk ilkesinin negatif bir ifade biçimidir.)...” (I.C.J. Reports 1985, Parag. 46) Paragrafın tam metni için 
Bkz.: supra, s. 76. 
502 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 86; Diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesinin hem ilgili koşul 
olarak hem de bir hakkaniyet ilkesi olarak mütalaa eden bir görüş için Bkz.: Evans, Relevant 
Circumstances and Maritime Delimitation, s. 154. 
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sonucun hakkaniyete uygunluğunu sınayan bir ilke olarak kullanılmıştır.503 Fakat 

burada önemli olan, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesinin terminolojideki 

kullanımından ziyade, pratikteki işlevidir.504 Dolayısıyla biz, bir ülkenin yakınındaki 

deniz alanlarını bir başka ülkeye vermekle sonuçlanan bir sınırlandırma yönteminin 

hakkaniyete aykırı olduğuna değinen505 böyle bir ilkeyi, sonucun hakkaniyete 

uygunluğunu sınayan ilkeler arasında ele almayı uygun bulduk ve dolayısıyla bu başlık 

altında değerlendirdik. Diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesinin, aşağıda ele 

alınmış olan Divan kararlarında tutarsız bir biçimde, -kimi zaman bir ilgili koşul, kimi 

zaman ise bir hakkaniyet ilkesi biçiminde- değerlendirildiği görülecektir. Biz, diğer 

devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi konusundaki görüşümüzü burada belirtmekle 

yetinip, aşağıdaki yargı kararlarının bu kavramı ele alma biçimlerini bire bir vermekle 

yetineceğiz. 

 

Daha önce de bahsedildiği üzere, bir hak kazanım esası olarak fiziksel anlamda 

doğal uzantı kavramının, taraflar arasında kesintisiz ve ortak bir kıta sahanlığı 

bulunduğunda506 uygulanması söz konusu olmayacaktır. Đşte bu durumda, “kıyıların 

uzantısının birbirlerini kesmemesi” meselesi, yani diğer devletin doğal uzantısını 

kapatmama ilkesi devreye girecektir. Yani, coğrafî anlamda doğal uzantı, taraflar 

arasında kesintisiz ve ortak kıta sahanlığı bulunan böyle durumlarda uygulama alanı 

bulacaktır.507 Taraflar arasında iki ayrı kıta sahanlığı olduğu durumlarda zaten 

                                                 
503 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 154; Özbek, ‘‘Komşu Devletler 
Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 86; 
I.C.J. Reports 1984, Parag. 110, 170; I.C.J. Reports 1985, Parag. 46; Acer, “Ege Kıta Sahanlığı Sorunu ve 
Uluslararası Yargı Kararları”, s. 74; Acer, “Deniz Hukuku: Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku-
Ders Notları”. 
504 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 154. 
505 I.C.J. Reports 1984, Parag. 92, 98.  
506 Kıta sahanlığının jeolojik bakımdan her iki devletin ülkesinin “doğal uzantısı” sayılabileceği 
durumlarda, bir bölgenin bu devletlerden hangisine ait oldugu, kıta sahanlığını oluşturan hukuk kuralları 
uygulanarak saptanir. Böyle durumlarda doğal uzantının etkisi, yalnız belirli coğrafî ve diğer koşulların 
değil ve fakat aynı zamanda hukuk ve nısfet düşüncelerine bağlıdır. (Manş Denizi Tahkimi Parag. 191, 
192, 194); Orjinal metinde “fiziksel anlamda kıta sahanlığı” ifadesi kullanılmıştır. Biz bunun yerine 
“fiziksel anlamda doğal uzantı” terimini tercih ettik. 
507 Manş Denizi Tahkimi’nde, “sınırlandırma sorunu, tam da, iki veya daha çok devletin ülkesi tek ve 
sürekli bir kıta sahanlığına bitişik olduğunda, coğrafî olarak bu devletlerin her birinin doğal uzantısını 
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sınırlandırma söz konusu olmayacağı için, bir “sınırlandırma ilkesi” olan bu ilkenin 

uygulanması da söz konusu olmayacaktır. 

 

Başka bir anlatımla, komşu iki devlet, ortak özelliklere sahip devamlı bir kıta 

sahanlığını paylaşıyorsa, her birinin en doğal uzantısını belirlemek suretiyle jeolojik ve 

jeomorfolojik verilerin doğrudan doğruya sınırlandırma ilkesi olarak kullanılması kabul 

edilmemektedir. Ortak özelliklere sahip devamlı bir kıta sahanlığı söz konusu değilse, 

taraflardan herhangi biri için bir hak kazanım esası oluşmamış olacaktır. Dolayısıyla, 

kime ait olduğu bir hak kazanım esası ile belirlenmemiş olan ortak kıta sahanlığında 

yapılması gerekli olarak tek bir olanak kalmaktadır. Bu olanak ise, bu alanın taraflar 

arasında sınırlandırılmasıdır. Sınırlandırma ise kendi kurallarına tâbi olarak 

yapılacaktır. Sınırlandırmanın temel kuralı, hukukî bir süreç olan hakkaniyet 

ilkelerinin uygulanmasıdır.508 Đşte coğrafî anlamda kıta sahanlığı anlamına gelen 

“di ğer devletin doğal uzantısını kapatmama” ilkesinin uygulanması da bu süreçte söz 

konusu olacaktır. Başka bir anlatımla, burada sınırlandırma ile ilgili olarak daha 

önce değinmiş olduğumuz temel kural uygulama alanı bulacaktır. Temel kural ise, 

taraflar arasındaki sınırlandırmanın bütün ilgili koşulların göz önüne alınması 

suretiyle hakkaniyete uygun sonucu gerçekleştirecek hakkaniyet ilkelerinin 

uygulanması ile yapılacağını belirtmektedir. Đşte, uygulanan hakkaniyet ilkelerinin 

hakkaniyete uygun sonucu gerçekleştirip gerçekleştirmediğinin sınanması söz konusu 

olduğu zaman, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi devreye girecektir. 

 

Özet olarak, bu durumlarda coğrafî anlamda doğal uzantının uygulanmasında bir 

mesele yoktur.509 Fakat, burada coğrafî anlamda doğal uzantı, sınırlandırma sürecinde 

sonucun hakkaniyete uygunluğunun sınanmasında söz sahibi olabilecektir. Yoksa, bu 

                                                                                                                                                
oluşturduğu söylenebileceği için ortaya çıkar”. ifadesi kullanılmıştır. (Manş Denizi Tahkimi, Parag. 79) 
Divan, bu bölgenin hukuken hangi devletin doğal uzantısı olduğunu, Birleşik Krallık’ın ve Fransa’nın 
ilgili kıyılarının belirlenmesi ışığında incelemeye geçmiştir. (Manş Denizi Tahkimi, Parag. 191). 
508 “Andlaşma olmaması halinde, aynı kıta sahanlığı üzerinde olan devletler arasındaki sınır, hakkaniyet 
ilkelerine göre belirlenmelidir”. (I.C.J. Reports 1984, Parag. 92). 
509  Bu konuda Bkz.: Gine/Gine-Bisso Tahkimi, Parag. 92, 103; I.C.J. Reports 1984, Parag. 219. 
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kavramın tek başına daha doğal uzantıyı belirlemesi söz konusu olmayacaktır. Nitekim 

bu ilke bir hak kazanım esası değil, sınırlandırmanın hakkaniyete uygunluğunun 

sınanmasında kullanılacak ilkelerden birisidir. Dolayısıyla, bu ilkenin, yalnızca 

sınırlandırmaya ilişkin olan hukuk çerçevesinde uygulanması söz konusu olabilecektir. 

 

b. Mesafe Esası ve Diğer Devletin Doğal Uzantısını Kapatmama 

Đlkesi 

 

Libya-Malta Davası’nda, Divan tarafından kıta sahanlığına hak kazandıran 

hukukî esasın doğal uzantıdan mesafeye dönüştüğü kabul edilmiştir. Mesafe esasına 

göre, bir devletin, kıyısından itibaren 200 deniz miline kadar olan kesimler için, hiçbir 

jeolojik veya jeomorfolojik oluşum dikkate alınmaksızın bir hak sahipliği mevcuttur. 

Nitekim, Divan da bu ilkeye uygun olarak kıyılarının birbirlerine olan uzaklığı 400 

milden daha yakın olan iki devlet arasında, fiziksel oluşumların birincil kural olarak 

doğal uzantıyı belirleme niteliğini reddetmiştir. Ayrıca, fiziksel özelliklerin hak 

sahipliğini belirlemekte hiçbir rolü olmadığını ve sınırlandırma amacı bakımından ilgili 

bir koşul olarak da göz önüne alınamayacağını belirtmiştir.510 

 

Bu bağlamda, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesinin 

uygulanmasında bir farklılık yaşanıp yaşanmayacağı sorusu ortaya çıkabilir. Diğer 

devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesinin, kıta sahanlığının sınırlandırılmasında, 

kıta sahanlığı üzerindeki hak kazanım esasının fiziksel doğal uzantı veya mesafe olması 

farkı gözetmeksizin, uygulanması olanağı ve gereği vardır.511 Yani, coğrafî anlama 

bürünen doğal uzantı da, hak kazanım esasından bağımsız olarak uygulama alanı 

                                                 
510 Libya-Malta Davası’nda, esas hattan itibaren 200 millik mesafeye kadar olan bölgeler için fiziksel 
anlamda doğal uzantı kavramı tamamen kaldırılmıştır. Buna göre, artık kıta sahanlığı üzerinde hak 
kazanımı sadece mesafe esasına dayalı olarak mümkün olabilecektir. Yani, 200 millik mesafe içerisinde 
söz konusu olabilecek herhangi bir jeolojik kesintiye bir değer verilmeyecektir. (I.C.J. Reports 1984, 
Parag. 39-40). 
511 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 89. 
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bulmaktadır.512 Zaten kıta sahanlığı açısından, bu esasın fiziksel doğal uzantı uyarınca 

jeolojik veya jeomorfolojik özelliklerin sınırlandırmayı belirlemeye yeter belirginlikte 

olmadığı durumlarda ikincil anlamında işlediği, daha önce belirtilmişti. Bu da, mesafe 

esasının bir hak kazanım esası olarak sınırlandırma hukukuna gelip gelmemesinin 

herhangi bir etkisi olmayacağını kanıtlar niteliktedir.513 

 

c. Diğer Devletin Doğal Uzantısını Kapatmama Đlkesi ve Bu 

Konudaki Divan Kararları 

 

Diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi, “yalnızca kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasında değil, münhasır ekonomik bölge, münhasır balıkçılık bölgesi veya 

tüm bu alanların tek bir hatla sınırlandırılması durumunda da uygulanması söz konusu 

olan bir ilkedir”514. 

 

Diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi ile, özellikle kıta sahanlığı 

genişliğinin tespitinde mesafe esasının kabul edilmesi ile birlikte, sınırlandırma hattının 

her ülkeye kıyılarına yakın alanları bırakmasını sağlaması gerektiği kabul edilmiştir.515 

Diğer bir ifade ile, bir ülkenin yakınındaki deniz alanını bir başka ülkeye vermekle 

sonuçlanan bir sınırlandırma yönteminin hakkaniyete aykırı olduğuna değinilmi ştir.516  

 

Fakat, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesinin mutlak bir biçimde 

uygulanması gerektiğini ileri sürmek mümkün değildir. Aksi takdirde, bu ilkenin mutlak 

bir biçimde uygulanması sebebiyle, bölgenin daha önemli bir faktörüne hakkaniyet 

                                                 
512 Ibid., s. 92. 
513 Ibid., s. 89. 
514 Bu durum St. Pierre ve Miquelon Tahkimi’nde açıkça belirtilmiş olan bir husustur. (Ibid., s. 88.). 
515 Doğal uzantı kavramı coğrafî anlama büründüğünde,  hakkaniyete uygun bir sınırlandırma için, her 
devletin kendi kıyılarının karşısında ve civarında olan deniz alanlarını kontrol etmesinin gerekliliğini ifade 
etmektedir. (Gine/Gine-Bisso Tahkimi, Parag. 92, St. Pierre ve Miquelon Tahkimi, Parag. 58). 
516 Acer, “Ege Kıta Sahanlığı Sorunu ve Uluslararası Yargı Kararları”, s. 75, Ayrıca Bkz.: I.C.J. Reports 
1984, Parag. 92, 98. 
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bakımından gerekli değerin verilmemesi sonucu doğabilir.517 Bu durum yukarıda da 

açıklanmıştır. Nitekim hakkaniyet ilkelerinin uygulanması, bazı hallerde, bir devletin 

kıyılarına mutlak olarak daha yakın olan bir alanının, bu devletin kıyılarının denize 

doğru olan uzanımını kesmemek için, daha uzak bir devlete bırakılmasına yol açan bir 

yöntem kullanılmasını gerektirebilir.518 Meselâ, deniz alanları sınırlandırılırken, her iki 

tarafın da kıyılarının doğal uzantısında, özellikle de adaların varlığı söz konusuysa, bir 

miktar kesme etkisinin olması kaçınılmazdır.519  

 

Divan’ın Kuzey Denizi Davaları’nda520 vermiş olduğu karara göre, 

“sınırlandırma, hakkaniyet ilkeleri doğrultusunda bir andlaşma ile bütün ilgili faktörleri 

dikkate alarak ve mümkün olduğu ölçüde521 her iki tarafın da kara ülkelerinin denizde ve 

denizin altında doğal uzantısını oluşturan kıta sahanlığının bütün kesimlerinin 

bırakılmasını sağlayacak şekilde yapılmalıdır”522. Böylelikle, doğal uzantının kıta 

                                                 
517  Acer, “Ege Kıta Sahanlığı Sorunu ve Uluslararası Yargı Kararları”, s. 75. 
518 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 93. 
519 St. Pierre ve Miquelon Tahkimi, Parag. 67, Gine/Gine-Bisso Tahkimi, Parag. 103. 
520 Maine Körfezi Davası’nda, bir ülkenin kıta sahanlığının başka ülkenin doğal uzantısı ile örtüşmemesi 
gerektiği vurgulanmıştır. Bunun sebebi, Divan’ın bu faktöre önem vermemesinden değil, bölgedeki doğal 
uzantının sahip olduğu özellikten kaynaklanmaktadır. Đki ülkenin de kabul ettiği gibi, iki ülke arasındaki 
doğal uzantı birbirinden ayrılabilen değil, süreklilik gösteren bir jeolojik yapı özelliği göstermiştir. Bu 
nedenle de karar üzerinde bir etki sahibi olamamıştır. Divan, iki ülkenin anlaşmazlık bölgesinde doğal 
uzantılarını birbirinden ayırdığı iddia edilen çok derin fay bölgesinin (hard deep fault zone) bile, bu 
niteliğe sahip olacak kadar önemli bir jeomorfolojik yapıya sahip olmadığını belirtmiştir. (I.C.J. Reports 
1984, Parag. 46, 47)  Dolayısıyla, burada jeolojik anlamıyla doğal uzantının uygulanması söz konusu 
olamayacaktır. Burada Divan’ın vereceği karar üzerinde etki sahibi olabilecek olan, ancak coğrafî anlamda 
doğal uzantı olabilecektir. 
521 Acer, “Ege Kıta Sahanlığı Sorunu ve Uluslararası Yargı Kararları”, s. 75. 
522  Divan, bu kararında, sınırlandırmada eşit uzaklık yönteminin taraflar arasında emredici 
olmadığına karar vermiştir. Bunun yanında, herhangi başka bir sınırlandırma yönteminin da bütün 
koşullarda emredici olmadığına karar vermiştir. Divan’a göre sınırlandırma, anlaşma ile hakkaniyet 
ilkeleri uyarınca ve bütün ilgili koşullar göz önüne alınarak yapılmalıdır. Öyle bir sınırlandırma 
yapılmalıdır ki; bütün taraflara kara ülkelerinin doğal uzantısını oluşturan bütün kıta sahanlığı alanlarını 
mümkün olduğunca bırakacak şekilde ve diğerinin kara ülkesinin doğal uzantısına bir kapatma söz konusu 
olmayacak şekilde yapılmalıdır. Eğer yapılan bu sınırlandırma kesişen alanlar yaratıyor ise, bu alanlar 
taraflar arasında anlaşılan orantıda (agreed proportion) veya anlaşılamaz ise eşit olarak  paylaşılmalıdır. 
Tarafların birleşik karara dayanan bir rejim öngörmeleri hali de saklıdır. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 101 
(C) 1, 2) 

Fakat, bir sonraki dava olan Manş Denizi Tahkimi’nde, doğal uzantı faktörünün mutlak bir rolü 
olamayacağı belirtilmiştir. Aynı görüş, St. Pierre ve Miquelon Tahkimi’nde, (St. Pierre ve Miquelon 
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sahanlığı haklarının kaynağı olmasının yanı sıra, bu kavramın aynı zamanda 

sınırlandırma sürecinde de önemli bir rolü olduğu belirtilmiştir.  

 

Coğrafî anlamda kıta sahanlığının sınırlandırmadaki rolü, Tunus-Libya 

Davası’nda dile getirilmiş olan bir husustur. Divan, hak kazanım esası olarak kara 

ülkesinin fiziksel doğal uzantısının, tek başına, bu hakların diğer bir devlete nazaran 

nereye kadar uzandığını belirlemeye yeterli olmadığını belirtmiştir.523 Divan, ardından 

şu ifadeyi kullanmıştır: “Sınırlandırma sürecinde, hakkaniyet ilkelerinin tatmin edilmesi 

önde gelen bir öneme sahiptir ve daha sonra bu kararda da belirtileceği üzere, doğal 

uzantının tespit edilmesi, bazı olaylarda kıta sahanlığı haklarının sebebi olarak önemi 

göz önüne alındığında, coğrafî durumlar uygun olduğunda, hakkaniyetli bir 

sınırlandırmayı tanımlamakta önemli bir role sahip olabilir; ama bu iki mülâhaza- 

hakkaniyet ilkelerinin tatmin edilmesi ve doğal uzantının teşhis edilmesi- eşitlik ili şkisi 

içine sokulamaz”524. Yani, doğal uzantı, “daha” doğal uzantıyı fiziksel verilerle tespit 

ederek bunu bir sınır hattına dönüştürmek şeklinde mutlak bir sınırlandırma kuralı olarak 

kullanılmayacaktır. Sonuç olarak bu davada, doğal uzantı ile hakkaniyet ilkelerinin eş 

anlamlı olarak kullanılmadığını söylemek mümkündür.525 

 

            Bu davada Tunus, ilgili koşullar listesinde (potansiyel) kesme etkisini de 

belirtmiştir. Divan ise, kesme etkisinin, sınırlandırma hattının önceden belirlenmiş olan 

bir istikamet doğrultusundaki sınır noktasından doğrudan çizildiği haller olan eşit 

uzaklık gibi geometrik sınırlandırma yöntemlerinin uygulanması hallerinde söz konusu 

olabileceğini belirttikten sonra, bu davada böyle bir hat çizilmediği ve eşit uzaklık 

                                                                                                                                                
Tahkimi, Parag. 47) Tunus-Libya Davası’nda (I.C.J. Reports 1982, Parag. 98) ve Libya-Malta Davası’nda 
tekrarlanmıştır. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 61). 
523 I.C.J. Reports 1982, Parag. 43. 
524 Ibid., Parag. 44. 
525 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 84. 
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yöntemi uygulanmadığı için ilgili koşul olarak göz önüne alınmanın söz konusu 

olmayacağını belirtmiştir.526 

 

Divan’ın bu davada, kesme etkisini potansiyel bir ilgili koşul olarak belirttiği 

gözlemlenmektedir. Nitekim Divan burada, sadece uyguladığı yöntem sebebiyle bunun 

ilgili olmadığını dile getirmiştir. Divan, kesme etkisinin yöntemin seçimini etkileyip 

etkilemediğini ise değerlendirmemiştir. Sözü edilen kesme etkisi, belirli coğrafî 

durumlarda belirli bir yöntemin uygulanmasının sonucu olarak ortaya çıkan ve 

uygulanan bu yöntemin neden uygulanamayacağını belirten bir sebeptir. Bu anlamda, 

kesme etkisi bir ilgili koşuldur ve Kuzey Denizi Davaları’nda ve Guinea – Guinea Bisso 

Hakem Kararı’nda da bu çerçevede kullanılmıştır.527 Divan, burada kesmeme’nin, 

yöntemin uygulanmasını ve hattın çizilmesini etkileyen bir ilgili koşul olarak da 

kullanılabileceğini teyit etmiştir.528 Diğer yandan da, Divan’ın Maine Körfezi 

Davası’nda belirtmiş olduğu gibi, “kapatmama veya kesmeme kavramları belirli 

koşullarda hakkaniyete uygun kriter oluşturmaktadır”529 

 

             Maine Körfezi Davası’nda, bazı kıyılar için, bunların uzanımının 

kesilmemesinin mutlak bir gereklilik olmadığı ifade edilmiştir. Bununla beraber Divan, 

sonuç olarak kıyıların doğal uzantısının kesilmemesi kriterini uygulamıştır. Divan, bu 

davada, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesini hakkaniyet kriterleri arasında 

göstermiştir.530 

                                                 
526 I.C.J. Reports 1982, Parag. 76. 
527 Nitekim hakkaniyete uygun sınırlandırma, her bir devlete kıyı hattının önünde olan kesimdeki deniz 
alanlarının bırakılmasını gerektirir. (Guinea/Guinea-Bisso Tahkimi, Parag. 92) Burada bir iç bükeylik söz 
konusu olduğu için, bu durum bir kesme ile sonuçlanacaktır ve Hakem Mahkemesi bunu ilgili koşul olarak 
değerlendirmiştir. Mahkeme ayrıca bu durumu, uygulanacak yöntemin seçimini etkileyici olarak 
belirtmiştir. (Guinea/Guinea-Bisso Tahkimi, Parag. 103). 
528 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 155. 
529 I.C.J. Reports 1984, Parag. 110. 
530 Ibid., Parag. 170, 196 “Herhangi bir deniz alanı sınırlandırılmasında göz önüne alınacak olan 
hakkaniyete uygun kriterlerin sistematik bir tanımı yoktur. Bunu yapmak, değişik belirli durumlarda 
yüksek değişkenlik göstermeleri sebebiyle çok zordur. Divan, ardından hakkaniyet kriterlerine örnekler 
vermiştir. Bunlar, kara denize hâkimdir; özel koşullar’ın onun düzeltilmesini gerektirmediği hallerde, 
komşu devletlerin karşılıklı kıyılarına ait olan ve çakışan deniz ve denizaltı alanlarında eşit bölünme 



 163

 

Bu ilke, Libya-Malta Davası’nda da hakkaniyet ilkeleri örneklerinden biri olarak 

ifade edilmiştir.531 Libya-Malta Davası’ndan sonra, yani doğal uzantı yerine mesafe 

esasının bir örf ve âdet hukuku kuralı olarak kabul edilmesinden sonra, bir hak kazanım 

esası olarak doğal uzantı, sadece 200 milin ötesine uzanan kıta sahanlığı alanları için 

geçerli olmak üzere uygulama alanı bulmuştur. 532 Dolayısıyla, deniz yatağının ve 

bunun altındaki alanın jeolojik ve jeomorfolojik özelliklerinin ilgili ko şul olarak göz 

önüne alınması meselesi ve diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi, ancak 

200 milin ötesine uzanan bu alanlarla ilgili olarak uygulama alanı bulabilecektir. 

  

Divan Jan Mayen Davası’nda, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi 

ile ilgili olarak değerlendirilmesi gereken bir durum olmadığı düşüncesiyle, sadece 

Kuzey Denizi Davaları’nın diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi ile ilgili 

olarak vermiş olduğu bilgilere atıfta bulunmakla yetinmiştir.533 

 

Kamerun-Nijerya Davası’nda davaya iştirak eden Ekvator Ginesi, sınırın, kendi 

kıyıları ile Kamerun ve Nijerya arasındaki orta hattı kapatmadan oluşturulmasını talep 

etmiştir. Ekvator Ginesi, bunun “Ekvator Ginesi’nin tarafı olmadığı bir uyuşmazlıkta 

hukukî hak ve menfaatlerinin ihlâl edilmemesi gerektiğinin makul bir açıklaması” olarak 

görülmesi gerektiğine değinmiştir.534 Özet olarak, bu davada diğer devletin doğal 

uzantısını kapatmama ilkesine, önceki davalara göre önemli bir değişiklik söz konusu 

olmaksızın değinilmek durumunda kalınmıştır.535 

                                                                                                                                                
kriteri; mümkün olduğu sürece, devletin kıyısının denize doğru uzantısının diğer devletin kıyısına çok 
yakın olan alanları kapatmaması kriteri;...”. ( Ibid., Parag. 157). 
531 I.C.J. Reports 1985 , Parag. 46; I.C.J. Reports 1984, Parag. 157.  
532 Yukarıda da belirtildiği üzere, Libya-Malta Davası’nda, esas hattan itibaren 200 millik mesafeye kadar 
olan bölgeler için fiziksel anlamda doğal uzantı kavramı tamamen kaldırılmıştır. Buna göre, artık kıta 
sahanlığı üzerinde hak kazanımı, sadece mesafe esasına dayalı olarak mümkün olabilecektir. Yani, 200 
millik mesafe içerisinde söz konusu olabilecek herhangi bir jeolojik kesintiye bir değer verilmeyecektir. 
(Ibid., Parag. 39-40). 
533 I.C.J. Reports 1993, Parag. 59. 
534 I.C.J. Reports 2002, Parag. 284. 
535 Ibid., Parag. 229, 230, 274, 279, 283, 284. 
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           Nikaragua-Honduras Davası’nda, Nikaragua’nın açıortay yönteminin 

uygulanmasını haklı kılmak maksadıyla geliştirdiği çeşitli gerekçelerin arasında, bu 

davada  açıortay yönteminin diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi ile de 

uyumluluk arzettiği gerekçesi yer almaktadır.536 Yani, böylelikle bir yöntemin seçim 

sebebi olarak, diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesi ile daha uyumlu olacağı 

gerekçesi verildiği göze çarpmaktadır. Bu davada da bunun haricinde diğer devletin 

doğal uzantısını kapatmama ilkesi ile ilgili değinilecek bir husus mevcut değildir.537 

 

E. Coğrafyanın Üstünlüğü Đlkesi 538
 

 

1. Genel Olarak 

 

Coğrafyanın üstünlüğü ilkesi539 ile tam olarak ifade edilmek istenen hususları 

daha iyi kavrayabilmek açısından, öncelikle burada kullanılan ve üstün olduğuna 

değinilen “coğrafya” teriminden ne anlaşılması gerektiğinin açıklanması bir gereklilik 

olmuştur. 

 

 Coğrafya, aslında her bir deniz alanı sınırlandırılmasında var olan bir üstünlüğe 

sahiptir. Bu durum karasuları, balıkçılık bölgesi veya münhasır ekonomik bölge’nin 

sınırlandırılması açısından herhangi bir değişiklik arzetmez. Hatta, coğrafyanın bu 

üstünlüğü, uyuşmazlığın taraflarca kendi aralarında çözülmesi ile bunun bir yargı veya 

hakemlik organı aracılığıyla çözülmesi arasında herhangi bir fark gözetmeksizin bütün 

                                                 
536 I.C.J. Reports 2007, Parag. 290. 
537 Ibid., Parag. 90, 98, 222. 
538 “The Primacy of Geography” kavramının kullanılmış olduğu ve coğrafyanın üstünlüğü çerçevesinde 
bir dava değerlendirilmesinin yapılmış olduğu bir eser için Bkz.:  Legault, Hankey, ‘‘From Sea to Seabed: 
The Single Maritime Boundary in the Gulf of Maine Case’’, s. 961-991. 
539 Gerek Türk gerekse yabancı doktrine şöyle bir göz atıldığında, her ne kadar dolaylı olarak ifade edilmiş 
olsa da, bu terimin bire bir kullanımı az sayıda eserde mevzu bahistir. 
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uyuşmazlıklarda söz konusu olacaktır.540  

 

 Devletlerin, deniz alanları üzerinde ileri sürdükleri yetkilerinin temelinde iki ana 

ilke yatmaktadır. Bunlar, sırasıyla, “kara denize hâkimdir” ilkesi 541 ve “kara bu 

hâkimiyetini kıyı yüzü aracılığı ile kullanır” ilkesidir. Kıyı devletinin deniz alanları 

üzerindeki yetkileri kıyı yüzü tarafından oluşturulduğu için, “ilgili coğrafya” kavramı 

yerini “kıyı coğrafyası” kavamına bırakmıştır.542 Yani, coğrafya kavramından 

anlaşılması gereken, aslında kıyıların coğrafyasıdır. Bunun sebebi ise, yukarıda 

açıklandığı üzere, devletin deniz alanı üzerindeki yetkisini kıyı yüzü aracılığı ile 

kullanmasından kaynaklanmaktadır. Bu bağlamda, kıyının arkasında kalan kara 

kütlesi’nin “ilgili” olması mümkün değildir.543 Nitekim, Divan Libya-Malta Davası’nda 

bu durumu ayrıca bir açıklamaya yer bırakmayacak şekilde ele almıştır. Yukarıda da yer 

vermiş olduğumuz ifadeyi burada tekrar ele almanın faydalı olacağı inancındayız. Buna 

göre, “kıta sahanlığı hakları, kara kütlesinden doğmaz. Bunlar devletin kara kütlesi 

üzerindeki egemenliğinden doğar. Bu egemenliğin deniz üzerinde kullanılması ise kıyı 

yüzü vasıtasıyla olur”544.  

  

Daha önce belirttiğimiz üzere, Divan Tunus-Libya Davası’nda da kıyıların 

önemini vurgulamayı ihmal etmemiştir. Nitekim Divan’a göre, “bir devletin kara 

ülkesinin kıyıları, ona bitişik olan deniz altı alanları üzerindeki hak kazanımında nihaî 

                                                 
540 Weil, ‘‘Geographic Considerations in Maritime Delimitation’’, s. 116. 
541   “...Hem kıta sahanlığı hem de bitişik bölge için uygulanacak olan ilke, kara denize hâkimdir 
ilkesidir. Sonuç olarak, kıta sahanlığı sınırlandırılacak olan devletlerin kıyı hatlarının coğrafî şekillerinin 
yakından incelenmesi gerekmektedir”. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 96).  

“Öncelikle belirtmek gerekir ki, deniz altı üzerindeki münhasır haklar, kıyı devletine aittir. Kıyı 
ile kıyının açığındaki denizaltı alanları arasındaki coğrafî bağlantı, kıyı devletinin hukukî hakkının 
temelidir. Divan’ın Kuzey Denizi Davaları’nda da açıklamış olduğu üzere, kıta sahanlığı kara denize 
hâkimdir ilkesinin uygulandığı bir hukukî kavramdır. Bir devletin kara ülkesine ait olan kıyısı, ona bağlı 
olan denizaltı alanlarının kazanımında (title to) nihaî faktördür”. (I.C.J. Reports 1982, Parag. 73) 

“Kıta sahanlığı hakları, kıyı devletinin kara üzerindeki egemenliği ile hukuken hem bağlı hem de 
onun yansıması niteliğinde olan bir kavramdır”. (I.C.J. Reports 1978, Parag. 86). 
542 Weil, ‘‘Geographic Considerations in Maritime Delimitation,’’ s. 117.  
543 Ibid. 
544 I.C.J. Reports 1985, Parag. 49. 
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(decisive) bir faktördür”545. Öz ve önemli olarak ifade etmek gerekirse, ilgili coğrafya 

kavramından anlaşılması gereken, kıyı coğrafyasıdır. Dolayısıyla, coğrafyanın 

üstünlüğü ilkesinden anlaşılması gereken de, kıyı coğrafyasının üstünlüğüdür.  

 

Coğrafya’nın üstünlüğü ilkesi, Kuzey Denizi Davaları’nda, Tunus-Libya 

Davası’nda ve Maine Körfezi Davası’nda ve diğer davalarda da ifadesini bulmuştur. 

Nitekim Kuzey Denizi Davaları’nda, “deniz alanları sınırlandırılacak olan devletlerin 

kıyı hatlarının coğrafî şeklinin yakından incelenmesi gerektiği” belirtilmi ştir.546 Tunus-

Libya Davası’nda, “her iki tarafın da kıyıları...” ifadesi ile cümleye başlanarak bu husus 

dile getirilmiştir. Maine Körfezi Davası’nda ise, bu ilke şu biçimde ifade etmiştir: “ilgili 

alanda çizilen sınır hattı, kıyıların şekline bağlı olacaktır”547. Ayrıca, Libya-Malta 

Davası’nda Divan tarafından “tarafların kıyıları başlama hattını oluşturur” ifadesi 

kullanılmıştır.548 Hem kıta sahanlığı, hem de münhasır ekonomik bölge alanlarının tek 

bir davada sınırlandırıldığı davalarda da coğrafyanın üstünlüğü ilkesi aynı şekilde ön 

plâna çıkarılmıştır.549  

 

 2. Coğrafyanın Sınırlandırmadaki Đşlevi 

  

Bütün bu açıklamalardan sonra, öncelikle coğrafya kavramının sınırlandırmadaki 

                                                 
545 I.C.J. Reports 1982, Parag. 73. 
546 I.C.J. Reports 1969, Parag. 96. 
547 I.C.J. Reports 1984, Parag. 205. 
548 “Hakkaniyetin doğası, bu yerleşmiş ilkelerden (Divan’ın saydığı örnek ilkeler) başka hiçbir yerde daha 
aşikâr olarak anlatılmamıştır. Bunları yorumlarken şu akılda tutulmalıdır ki, yeniden biçimlendirilmemesi 
gereken coğrafya demek, kıta sahanlığının hukukî anlamı ile en çok ilişkili olan demektir. Bu da, 
taraflardan her birine ait deniz yönü istikametine uzanan deniz altı alanlarının, ne kadar uzak olduğunu 
belirlemek için oluşturulması gereken başlama hattını oluşturan, her bir devletin kıyısıdır”. (I.C.J. Reports 
1985, Parag. 47). Tırnak içindeki metinde yapılmış olan koyu ve italik vurgu tarafımıza aittir. 
549  I.C.J. Reports 1993, Parag. 51-53; St. Pierre ve Miquelon Tahkimi, Parag. 24. “Divan, daha önceki 
davalarda, deniz alanları üzerindeki hakların kıyı devletinin kara üzerindeki egemenliğinden doğduğunu 
açıklığa kavuşturmuştur. Bu “kara denize hâkimdir”. ilkesi şeklinde ifade edilebilir. Bu yüzden karasal 
durum, bir kıyı devletinin deniz altı alanları haklarının belirlenmesi için bir başlama noktası olarak esas 
alınmalıdır. Örf ve âdet hukukunu yansıtan 1982 B.M.D.H.S. 121. maddenin 2. fıkrası uyarınca, 
büyüklüklerine bakılmaksızın adalar, bu bakımdan aynı statüye sahip olmalı ve bu yüzden diğer kara alanı 
gibi aynı haklara sahip olmalıdır”. (I.C.J. Reports 2001, Parag. 185). 
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ikili i şlevini açıklamak gerekmektedir. Coğrafî mülâhazalar, sınırlandırmaların bir çoğu 

için, bunlar üzerinde tam belirleyici olmadıkları zamanlarda bile (if they do not dictate), 

en azından bunlar için esin kaynağı olmaktadırlar. Bu anlamda coğrafya, bütün 

düzensizlikleri ve eşitsizlikleri ile, (irregularities and inequities) doğa (nature) ne ise onu 

temsil etmektedir. Divan bu durumu çeşitli davalarda, “Sınırlandırma, doğası itibarıyla 

eşit olmayan durumu eşit hale getirmek değildir” 550 ve “Doğanın veya coğrafyanın 

tamamen baştan şekillendirilmesi gibi bir durum söz konusu olamaz”551. gibi ifadeler ile 

dile getirmiştir.  

 

Ancak burada, özel olarak (very) tamamen kelimesinin kullanılması, coğrafî 

mülâhazaların başka bir yönüne daha işaret etmektedir.552 Nitekim coğrafya, bir yandan 

özel olarak sınır hattı üzerinde belirleyici  (dictates the boundary line) olmakla beraber, 

bazı durumlarda hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak maksadıyla, belli coğrafî 

özelliklerin etkisinin gözardı edilmesi veya azaltılması gerektiğini ifade etmektedir. 

Çünkü, bu gerçekler tamamen göz önüne alındığı takdirde, hakkaniyete uygun sonuca 

ulaşmak mümkün olmayacaktır. Bu duruma, yani coğrafî mülâhazaların bu ikinci 

yönüne göre; kendiliğinden eşitsiz olan (of itself creative of inequality) belirli, özel 

coğrafî özelliklere (special, incidental, particular, unusual geographical feature) hiç etki 

vermemek veya kısmi etki vermek gerekmektedir.553 Dikkat edilecek olursa, her iki 

halde de coğrafya, doğa ne ise onu temsil etmektedir. Fakat coğrafya ilk halinde olumlu, 

ikinci halinde ise olumsuz bir işleve sahip olmaktadır. 

 

Sonuç olarak coğrafya kavramının, sınırlandırma hattını belirlemek gibi 

pozitif bir sınırlandırma işlevi olduğu olduğu gibi, özel veya olağan dışı özelliklerin 

dikkate alınmamasını veya etkisini azaltmasını sağlamak gibi negatif bir 
                                                 
550 “Divan bu hakkaniyet ilkelerine bazı örnekler vermektedir. a) Coğrafyanın yeniden 
biçimlendirilmemesi veya doğadan gelen eşitsizlikleri telâfi etmeme ilkesi..” (I.C.J. Reports 1985, Parag. 
46) Paragrafın tam metni için Bkz.: supra, s. 76. 
551 I.C.J. Reports 1969, Parag. 91. 
552 Doğanın tamamen baştan şekillendirilmesinin söz konusu olmaması ifadesinden, doğanın kısmen 
baştan şekillendirilebilmesinin mümkün olduğunu çıkarmak mümkündür. 
553 Weil, ‘‘Geographic Considerations in Maritime Delimitation,’’ s. 119.  
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sınırlandırma işlevi de vardır.554 Aslında her iki halde de coğrafya, bir ilgili koşul 

niteliğinde olmak üzere, sınırlandırma sürecinde önemli bir role sahiptir. Fakat 

işlevleri farklıdır. 

 

3. Bir Đlgili Ko şul Olarak Coğrafya 

 

Yukarıda belirtildiği gibi, “coğrafya” sınırlandırmada ilgili koşul olarak göz 

önüne alınan bir kavramdır. Burada, coğrafyanın diğer ilgili koşullar karşısındaki 

üstünlüğünü belirtmek gerekmektedir. Nitekim coğrafyanın diğer ilgili koşullar 

karşısındaki bu üstünlüğüne, yukarıda ilgili koşullar bahsinde de değinilmiştir.555 

 

Coğrafî mülâhazalar556 kavramı, öteden beri sınırlandırmada kullanılan bir ilgili 

koşul olarak görülmüştür. Fakat bu kavram zaman içinde o kadar büyük bir değişim 

geçirmiştir ki; sınırlandırmanın yapılmasında çok önemli bir yer sahibi olmuştur ve 

sınırlandırma sürecindeki önemi çok artmıştır.557 Coğrafî mülâhazalar, her zaman için 

sınırlandırmaya hâkim olmuş olan bir kavramdır. Nitekim -coğrafi mülahâzalar 

kavramının kapsamına dahil bir kavram olan- coğrafî faktörler, genellikle coğrafyadan 

doğan hakkaniyet kriterlerinin seçimini etkilediği gibi, uygulanacak olan uygulanabilir 

yöntemlerin seçimini de etkilemektedir.558 

 

Bu başlık altındaki konuyu ele almadan önce önemli bir hususa daha değinmek 

gerekmektedir. Bu, coğrafî mülâhazaların sınırlandırma sürecinde nasıl işleyeceği 

(operate) hususudur.  Bu durumu belirleyebilmek için ise, öncelikle coğrafî faktörler ile 

                                                 
554 Ibid., s. 120. 
555 supra, s. 81. 
556 Atıf yapmış olduğumuz orjinal metinde coğrafî faktörler terimi tercih edilmiş olmasına rağmen, burada 
bizim konu bütünlüğümüz içerisinde ele alındığında “mülâhazalar” terimi daha tercihe şayan 
gözükmektedir. 
557 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 119. 
558 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 120.  
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coğrafî özellikler559 olmak üzere terminolojik olan bir ayrımın yapılması faydalı 

olacaktır. Nitekim, coğrafî faktörler her zaman için –bu yöntemin uygulanması için 

bir çerçeve çizmek suretiyle- sınırlandırma yöntemini etkilemişlerdir. Çünkü, gerek 

1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. maddesine göre yapılan, gerekse örf ve âdet hukuku 

uyarınca yapılan sınırlandırmalarda, belirli coğrafî koşulların eşit uzaklık veya başka 

geometrik yöntemlerin hakkaniyete aykırı hale gelmesine yol açabildiği görülmektedir. 

Bu durum, Kuzey Denizi Davaları’nda da belirtilmiştir.560 Bu yüzden 6. madde veya örf 

ve âdet hukuku çerçevesinde yapılan herhangi bir sınırlandırmada bir yöntemin 

uygulanabilmesi, genel coğrafî koşulların bir sonucu olarak mümkün olabilecek olan bir 

husustur.  

 

Coğrafî özellikler ise, ilişkinin normal durumundan anormal olan özelliği ile 

ayrılması ile dikkat çekmektedir. Küçük ada, adacık, kayalar ve cezir yükseklikleri’nin 

(low tide elevations) varlığı gibi durumlar, bir coğrafî özellik olarak görülebilecek olan 

durumlardır. Coğrafî özelliklerin sınırlandırmadaki rolü, esas itibarıyla yöntemin 

uygulanmasından doğan sertliği gidermektir.561 Sınırlandırma süreci çerçevesinde 

coğrafî faktörler ile coğrafî özellikler terimleri altında ifadesini bulan coğrafî 

mülâhazalar birbirinden farklıdır. Dolayısıyla, bu konunun da bu ayrım çerçevesinde ele 

alınması gerekmektedir.562 

 

Coğrafî faktörler ile coğrafî özellikler arasındaki farkı ele almadan önce, bunlar 

                                                 
559 Coğrafi özellikler teriminden anlaşılması gereken, olağan dışı coğrafi özelliklerdir. Bunun orjinal 
metinlerinde çoğunlukla coğrafi özellikler kavramı ile ifade edilmesi sebebiyle ve her coğrafi özelliğin 
olağan dışı olmayabileceği düşüncesiyle, çoğunlukla coğrafi özellikler teriminin kullanılması tercih 
edilmiştir. Fakat bu terimin ilgili yerlerde olağan dışı kavramı ile birlikte düşünülmesi gerekmektedir.  
560 I.C.J. Reports 1969, Parag. 89, 90. 
561 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 120. 
562 Bazı durumlarda ise coğrafya, bir olağan dışı coğrafî özellik olarak, tamamen veya kısmen gözardı 
edilerek sınırlandırmada rol oynayan bir kavram olmaktadır. Bizim görüşümüze göre, coğrafya kavramı, 
bu halde bir hakkaniyet ilkesi olarak sınırlandırma sürecine hizmet etmektedir. Nitekim ilgili yargı 
kararlarından ortaya çıkmaktadır ki, herhangi bir sınırlandırma işleminde, aralarından duruma uygun olan 
ilkelerin seçilebileceği bir hakkaniyet ilkeleri listesi mevcuttur. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 46; I.C.J. 
Reports 1984, Parag. 88) Bu ilkelerden biri de, Kuzey Denizi Davaları kararında, “coğrafyanın yeniden 
şekillendirilmesi söz konusu olamaz” (I.C.J. Reports 1969, Parag. 91) biçiminde ifade edilmiştir. 
(Doktrinde buradaki terim, “coğrafyanın üstünlüğü ilkesi” nin bir ispatı şeklinde sunulmaktadır.  
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arasındaki sınırlandırma sürecinde bulundukları yer bakımından var olan farklara da göz 

atmak gerekmektedir. Nitekim, sınırlandırma işlemine başlanırken, iki anakara ülkesi 

arasında, bu ülkelerin “coğrafî faktörlerini” yansıtan bir sınırlandırma hattı 

belirlenmektedir. Şayet, iki ülkenin kıyı şekilleri birbirlerine benzer ve kıyı uzunlukları 

yaklaşık ise, belirlenen bu sınırlandırma hattı başlangıç olarak –çoğunlukla-563 eşit 

uzaklık hattı olmaktadır. Kıyı şekillerindeki önemli farklılıklar veya kıyı uzunlukları 

arasındaki fark ise, sınırın eşit uzaklık dışında –veya kabul edilecek olan başka bir 

yöntem dışındaki- bir sınır olmasını gerektiren unsurlar olarak karşımıza çıkmaktadır. 564 

 

Sınırlandırmanın ikinci aşamasında ise, belirlenen bu sınırın diğer ‘ilgili’ co ğrafî 

mülâhazalar dikkate alındığında da hakkaniyete uygun sayılıp sayılmayacağı 

değerlendirilmektedir. Bu diğer coğrafî mülâhazaların başında, olağan dışı bir coğrafî 

özellik olarak,565 adalar gelmektedir ve adalara verilecek etkinin ne olması gerektiği bu 

aşamada değerlendirilmektedir. Adalara ne kadar etki verileceğini de, özellikle 

anakaralar arasındaki coğrafî denge ve büyüklük, konum ve nüfus gibi adaların sahip 

oldukları özellikler belirlemektedir.566 

 

Divan’ın önüne gelen davalarda, kural olarak, coğrafi faktörler ve coğrafi 

özellikler kavramları çerçevesinde ilgili koşul değerlendirmeleri yapılmaktadır. Fakat 

bunun yanında, çok seyrek de olsa, meselenin daha geniş bir coğrafi içerikten 

incelendiği durumlar da söz konusu olmuştur. Divan’ın makrocoğrafik bir bakış açısı 

benimsemiş olduğu böyle durumlar da söz konusu olduğu için, bu başlık kapsamında 

kısaca makrocoğrafya kavramına da yer verilmiştir.  

 

Burada son olarak, aslında sınırlandırma hukukundaki temel kuralımızdan ve 

daha önce verilmiş olan bilgilerimizden rahatlıkla akla gelebilecek nitelikte olan bir 

                                                 
563 Vurgu yapılmış kelime, paragrafa tarafımızdan eklenmiştir. 
564 Divan, Libya-Malta, Jan Mayen, Maine Körfezi ve Katar-Bahreyn Davaları’ndaki kararlarında, kıyı 
coğrafyasını en iyi yansıtan eşit uzaklık hattı ile sınırlandırma işlemine başlamıştır.  
565 Vurgu yapılmış cümlecik paragrafa tarafımızdan eklenmiştir. 
566 Acer, “Deniz Hukuku: Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku-Ders Notları”. 
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hatırlatmayı tekrar yapmak gerekmektedir. Buna göre, sınırlandırmada hakkaniyete 

uygun çözüme ulaşılması için sadece coğrafyanın değil, diğer bütün ilgili koşulların da 

dikkate alınması gerekmektedir. Bu, sınırlandırma hukukunun öngördüğü bir 

gerekliliktir. Nitekim Divan da, sınırlandırma ile ilgili kararlarında “coğrafya dışı ilgili 

koşulları” dikkate almıştır.567  

 

a. Coğrafî Faktörler 

 

(1) Genel Olarak 

 

Coğrafî faktörler, belirli bir yöntemin uygulanabilirliğini veya uygulanamazlığını 

belirleyen bir kavramdır. Divan’ın Kuzey Denizi Davaları’nda vermiş olduğu kararı, 

coğrafî faktörlerin uygulanışına bir örnek oluşturması açısından önem arzetmektedir.568 

Bu kararda ilgili hususa şöyle değinilmiştir: “Bu davada, hepsinin de Kuzey 

Denizi’ndeki kıyı  uzunlukları  birbirine yakın olan üç devlet vardır ve bu yüzden, bu 

devletlerden birinin kıyısının biçimi hariç olmak üzere, doğa bu devletlere eşit muamele 

yapmıştır denilebilir. Burada eşit uzaklık yönteminin uygulanması halinde, bu kıyılardan 

birinin biçimi nedeniyle bu devletlerden birine diğer ikisine göre eşit olmayan bir 

muamele yapılması söz konusu olacaktır. Bu davada teorik durumda eşitlik söz konusu 

olmasına rağmen, hakkaniyete uygun olmayan bir durum yaratılmıştır”569. Daha önce 

belirtildiği üzere, coğrafya kavramından anlaşılması gereken kıyı coğrafyasıdır. Bu 

davada da, kıyı coğrafyası olarak, devletlerden birinin kıyısının biçiminin -yani bir 

coğrafî faktörün- yöntemin tespit edilmesini etkilemesi söz konusudur.   

                                                 
567“Bölgeyi tanımlayan ilgili koşullar (relevant circumstances) ... coğrafya ya da jeomorfolojinin 
gerçekleri ile sınırlı değildir.... Divan, bu davada ilgili devletlerin tutumundan doğduğu iddia edilen bir 
kaç deniz alanı sınırını dikkate almalıdır. Hatta Tunus tarafından iddia edilen tarihî haklara uygun önemi 
vermelidir. Bunun yanında taraflardan birince ilgili (relevant) olduğu ileri sürülen ekonomik mülâhazalara 
da (economic considerations) uygun önem verilmelidir”. (I.C.J. Reports 1982, Parag. 81). 
568 I.C.J. Reports 1969, Parag. 91.  
569 Ibid., Dikkat edilecek olursa, kıyılar arasındaki uzunlukların eşit olması, doğanın bu devletlere eşit 
muamele yapmış olduğu anlamına gelmektedir. Kuzey Denizi Davası 91. paragrafın tam metni için Bkz.: 
supra, s. 81, not 228. 



 172

 

 

Özet olarak, coğrafî faktörler, uygulanacak sınırlandırma yöntemine karar 

vermek için gerekli olan temeli sağlarlar. Bu bağlamda, yani kıyı coğrafyasının 

kapsamına dahil olan coğrafi faktörler bağlamında, ilgili olarak ele alınabilecek olan 

çeşitli faktörler olmakla birlikte, tarafların iddiaları ve Divan’ın gerekçelerinde sıklıkla 

kullanılmış olan en önemli olan iki faktöre  değinmek gerekmektedir.570 

 

Coğrafî faktör olarak değerlendirilebilecek olan ilk durum, anakara kıyılarının 

genel şeklidir.571 Anakara kıyılarının genel şekli ile ilgili değerlendirmeler kapsamında 

en çok ismi geçen kavram ise, kıyı hattının baskın bir şekilde içbükey veya dışbükey 

olmasıdır. Nitekim, Kuzey Denizi Davaları’ndan bu yana, kıyı şekillerinin baskın 

biçimde içbükey veya dışbükey olmasının belirli bir yöntemin -örneğin eşit uzaklık gibi- 

uygulanmasının sonucunun hakkaniyete aykırı olmasına yol açtığı kabul edilmiştir. 

“Özellikle bu çeşit kıyılar esas alınmak suretiyle oluşturulan hattın, deniz yönüne doğru 

önemli derecede uzanması halinde hakkaniyete aykırılık söz konusu olmaktadır”572.  

 

Tunus-Libya Davası’nda, Divan, tarafların ileri sürdükleri talepler arasında, 

Kuzey Denizi Davaları’nda “özel veya olağan dışı özelliklerin varlığı gibi tarafların 

kıyılarının genel şekli” kavramı altında ifade edilmiş olan, “bölgeyi tanımlayan ilgili 

koşulların (the relevant circumstances that characterize the area)  göz önüne alınması 

gerektiği” talebinin de yer aldığını belirtmiştir.573 Divan, bu davadaki kararında, 

tarafların kıyılarının genel şeklini ilgili koşul olarak göz önüne almış ve Ras Ajdir ve 

Ras Kaboudia arasındaki Tunus’a ait kıyı hattının istikametindeki belirgin değişimin göz 

önüne alınması gerektiğine karar vermiştir.574 

                                                 
570 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 123. 
571 Acer, “Deniz Hukuku: Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku-Ders Notları”. 
572 I.C.J. Reports 1969, Parag. 8. 
573 I.C.J. Reports 1982, Parag. 76. 
574 “Tarafların kıyılarının genel şekli ve bu bağlamda Tunus’un Ras Ajdir ve Ras Kaboudia arasındaki kıyı 
hattının istikametinde var olan belirgin değişim, bir ilgili koşul olarak ele alınmıştır”. (Ibid., Parag. b. 
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Divan Libya-Malta Davası’nda da, hakkaniyete uygun bir sınırlandırma yapmak 

için göz önüne alınacak faktör ve koşulların arasında tarafların kıyılarının genel şeklinin 

de olması gerektiğini belirtmiştir.575 

 

Kamerun-Nijerya Davası’nda Kamerun’a göre, genel olarak Gine Körfezi’nin ve 

özel olarak Kamerun’un kıyılarının içbükey oluşu, sınırlandırma sürecinde göz önüne 

alınacak olan bir özel koşul oluşturmaktadır.576 Divan, genel olarak kıyıların içbükey 

oluşunun bir özel koşul oluşturma niteliğini kabul etmekle beraber, bunun bu davada 

özel koşul olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Çünkü, Divan’a göre bir özel koşul 

oluşturabilmesi için içbükey olma durumunun herşeyden önce sınırlandırılacak olan 

bölgede olması gerekmektedir.577  

 

Nikaragua-Honduras Davası’nda, tarafların ilgili kıyılarının şekline daha 

sistematik olarak değinilmiştir. Nitekim, Divan öncelikle tarafların ilgili kıyılarının 

şeklini belirlemiştir.578 Divan, eşit uzaklık yönteminin uygulanmasının uygun veya 

mümkün olmadığı belirli durumlarda açıortay yönteminin uygun yöntem olduğuna 

değindikten sonra, deniz alanlarının sınırlandırılmasında açıortay yönteminin 

uygulanmasını haklı kılan hususun ilgili kıyı yüzlerinin şekli ve deniz alanları arasındaki 

ili şki olduğunun altını çizmiştir.579 Dolayısıyla, Divan bu davada da yöntemi belirlerken, 

ilgili ko şul olarak kıyıların genel coğrafî şeklini dikkate almıştır. 

 

Coğrafî faktör olarak değerlendirilebilecek olan ikinci bir durum, kıyılar 

arasındaki ilişki’dir.  Bu bağlamda yapılan değerlendirmelerde karşımıza en fazla çıkan 

                                                                                                                                                
133/2) Paragrafın tam metni için Bkz.: supra, s. 113-114. 
575 I.C.J. Reports 1985, Parag. 79 Libya-Malta Davası’nda, göz önüne alınacak faktör ve koşulların 
arasında “tarafların kıyılarının genel şekli, bunların karşı karşıya oluşu ve bunların genel coğrafî içerikte 
birbirleri ile olan ilişkileri” ele alınmıştır. (Ibid., Parag. 79 b). 
576 I.C.J. Reports 2002, Parag. 296. 
577 Ibid., Parag. 297. 
578 I.C.J. Reports 2007, Parag. 20-30. 
579 Ibid., Parag. 287. 
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kavram olarak “kıyıların karşı karşıya veya yan yana olması gibi bir oluşumun söz 

konusu olması” örnek gösterilebilir. Meselâ, eşit uzaklık yöntemi normal olarak karşı 

karşıya olan kıyılar arasında uygulanırken, bu yöntemin kıyıları yan yana olan devletler 

için uygulanmasında, hat deniz yönüne gittikçe belirli özelliklerin etkisi büyüyeceği için, 

sınırlandırmanın hakkaniyete aykırı olma şansı çok daha fazladır.580  

 

(2) Coğrafî Olan Faktörlerden Meydana Gelen Faktörler 

 

Herşeyden önce belirtmek gerekir ki; burada bahsi geçen coğrafya kavramından 

da kıyısal coğrafyanın anlaşılması gerekmektedir. Burada kıyıların şekli, coğrafî ilişki 

gibi kıyısal coğrafya’nın faktörlerinden çok, bu faktörlerden meydana gelen koşullar söz 

konusudur. Bunlar, aynı coğrafî faktörlerde olduğu gibi, bir sınırlandırma yönteminin 

uygulanabilirliğini veya uygulanamazlığını belirlemeye ve ayrıca aşağıda ele alınacak 

olan coğrafî özellikler üzerinde de bunların uygulanmasını etkilemek suretiyle işlerlik 

sağlamalarına yardımcı olabilir.581 

 

i. Kıyı Uzunlukları 

 

Tarafların kıyılarının uzunlukları ilgili alanın bir fonksiyonudur. Başka bir 

anlatımla, ilgili kıyılar, ilgili alanın bir unsurudur. Dolayısıyla, tarafların ilgili kıyılarının 

uzunlukları önemli bir faktördür.  

 

Đlk olarak, kıyı uzunluklarının, sınırlandırma yönteminin seçimini etkileyen bir  

faktör olduğunu belirtmek gerekmektedir. Nitekim, Divan’ın Kuzey Denizi 

Davaları’ndaki kararında, kıyıların uzunlukları kavramına öncelikli bir husus olarak 

dayanılmıştır. Tekrar belirtmek gerekirse, Divan, bu durumla ilgili olarak “Kuzey 

                                                 
580 I.C.J. Reports 1969, Parag. 57; Bu konuda ayrıca Bkz.: Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz 
Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 130. 
581 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 152. 
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Denizi’ndeki kıyı hatları uzunlukları birbirine yakın olan üç ayrı devletin...” ifadesini 

kullanmak suretiyle, kıyı uzunlukların önemini vurgulayan bir gerekçeye 

başvurmuştur.582  

 

Đkinci olarak, kıyı uzunlukları, orantılılık kavramı çerçevesinde ele alınan bir 

anlama sahiptir. Bu konu ilgili bahiste ayrıntılı bir biçimde ele alınmış olduğu için 

burada bunu belirtmekle yetinmekteyiz.583 

 

ii. Deniz Yönüne Doğru Olan Uzantının Uzunluğu 

 

“Bir sınır hattı deniz yönüne doğru ne kadar fazla uzanırsa, kabul edilmiş olan 

yöntem ne olursa olsun, sonucun hakkaniyete aykırı olma olasılığı o kadar çok 

fazlalaşır” 584. Dolayısıyla, bu faktör de yöntemin seçimini etkileyecektir.  

 

Bu konuya ilişkin bir örnek olarak Libya-Malta Davası’nı vermek mümkündür. 

Divan bu davada, tarafların kıyıları arasındaki önemli mesafeyi, taraflar arasındaki orta 

hattı kaydırırken dikkate almıştır.585 

 

b. Daha Geniş Coğrafî Đçerik: Makrocoğrafya 

 

Divan, bazı kararlarında makrocoğrafîk bir bakış açısıyla meseleyi ele alıp, bu 

durum çerçevesinde de ilgili koşul değerlendirmesinde bulunmuştur. Kuzey Denizi 

Davaları’nda bu durumun bir örneğine rastlamak mümkündür. Nitekim bu davada 

Federal Almanya Cumhuriyeti, “Kuzey Denizi’nde olduğu gibi şekillenmiş olan bir 

denizde...” ifadesini kullanmak suretiyle “bu denizdeki devletlerin “U” biçiminde ve 

                                                 
582 I.C.J. Reports 1969, Parag. 91 Ayrıca bu konuda Bkz.: Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz 
Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 133. 
583 supra, s. 98-101; 142-153. 
584 Manş Denizi Tahkimi, Parag. 242. 
585 I.C.J. Reports 1985, Parag. 73. 
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birbirine bitişik olan (circumadjacent) durumlarının, bu devletlerin karşılıklı kıta 

sahanlığı alanlarının doğal olarak merkezi bir noktaya doğru örtüşmesine sebep 

olduğunu” ileri sürmüştür.586 Divan, bu davada ilgili alanı bölgelere ayırarak incelemeyi 

kabul etmemiş, ne var ki daha geniş coğrafî içerikte bazı ilgili koşullar olduğunu 

görmüştür. Divan, bu denizde bir çok devletin iddialarının örtüştüğünü belirtmiştir. 

Devletlerin örtüşmüş olan bu iddiaları, coğrafî koşullar dikkate alınmaksızın sadece eşit 

uzaklık yöntemine dayanan sınırlandırma tarafından meydana getirilen görünüşte 

basitleştirmenin nasıl hakkaniyete aykırı olduğunu göstermektedir.587 Divan’ın bütün 

Kuzey Denizi’ni sınırlamamamış olduğu bu davadaki belirleyici coğrafî faktörler, 

tarafların kıyılarının uzunluğu ve şeklidir. Fakat Divan, eşit uzaklık yönteminin uygun 

olmadığını teyit eder biçimde, genel konumu da (general sitting) incelemiş ve karar 

üzerinde etkili olduğu sonucuna varılmıştır.588  

 

Buna ilâveten, ilgili alanda önemli olan bir faktörün daha geniş olan bir alanda, 

yani makrocoğrafîk olan içerikte, önemsiz hale gelebilmesi mümkündür.  Son bir husus 

olarak, daha geniş içerikten inceleme yapıldığında; normalde kıyıları yan yana olan bir 

bölgenin karşı karşıya, karşı karşıya olan bir bölgenin ise yan yana halinde görüldüğünü 

söylemek mümkündür.589 

 

Makrocoğrafîk bakış açısı sadece genel coğrafî ilişkiyi etkileyen bir durum 

değildir. Bunlar, ayrıca coğrafî özelliklerin ilgili olup olmadığını ve bunların 

sınırlandırma yönteminin uygulanmasını etkileyen ilgili koşul olarak sahip oldukları 

potansiyel işlevlerini etkilemektedir.590 

 

Maine Körfezi Davası’nda, A.B.D’nin ileri sürdüğü kıyı yüzü uzantısının 

öncelikli olduğuna dair hakkaniyet kriteri, makrocoğrafîk içerik uyarınca dikkate 

                                                 
586 I.C.J. Reports 1969, Parag. 15. 
587 Ibid., Parag. 89 (b). 
588 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 128. 
589 Ibid., 129. 
590 Ibid. 
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alınmıştır.591 

 

Libya-Malta Davası’nda Divan, davayla ilgili olan alanın ötesine de bakılması 

gerektiğini ve sınırlandırmanın yapılacağı alanın genel coğrafî içeriğinin de dikkate 

alınması gerektiğini belirttikten sonra, bütün Orta Akdeniz Bölgesi’nin coğrafyasına 

büyük ağırlık vermiştir.592 

 

c. Olağan Dışı Coğrafî Özellikler 

 

Coğrafî özellikler, genel coğrafî çerçeve ve diğer koşullar ışığında kabul edilmiş 

uygulanabilir yönteminin uygulanmasını etkilerler. Yani coğrafî özellikler, kıyı 

coğrafyasının herhangi bir unsuru olarak seçilmiş olan yöntemin uygulanmasını, bir 

ilgili ko şul olarak etkileyebilmektedir. Coğrafî özelliklere tanınmış olan bu rol, 6. 

maddede özel koşullara atfedilmiş olan bir roldür ve sınırlandırma sürecinde üçüncü 

aşamaya tekabül etmektedir.593 Burada öncelikle şuna değinilmesi gerekir ki, coğrafî 

faktörler ile coğrafî özellikler arasında, bunların kapsamına nelerin dahil olduğu 

konusunda kesin bir ayrım yapabilmek mümkün değildir. Meselâ, kıyının şekli 

kavramını, kesin olarak, bir faktör veya bir olağan dışı coğrafi özellik kategorisi kapsamı 

içerisinde ele almak mümkün değildir. Yani, herhangi bir coğrafî mülâhaza davanın 

koşullarına göre bir faktör veya bir olağan dışı özellik olabilmektedir. Herhangi bir 

coğrafî mülâhazanın rolünün ne olduğunu, davanın koşulları belirlemektedir.594  

 

Burada önemle vurgulanması gereken husus şudur: Herhangi bir özellik, ancak 

söz konusu alanda normal olarak kabul edilenin ışığında gözlemlendiğinde olağan dışı 

oluyorsa öyle kabul edilir. Dolayısıyla, herhangi bir özelliğe sadece bir ada veya dağlık 

burun (promontory) olmasından dolayı ilgili koşul olarak muamele yapılması mümkün 

                                                 
591 I.C.J. Reports 1984, Parag. 170. 
592 I.C.J. Reports 1985, Parag. 69 Ayrıca Bkz.: Ibid, Parag. 53, 73, 78, 79 (b). 
593 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 133. 
594 Ibid. 
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değildir. Bunun olağan dışı özelliği, sadece uygun nokta olan sınırlandırma sürecinin 

üçüncü aşamasında belirlenebilecek olan bir husustur. Yine, doğal olarak, bir özelliğin 

olağan dışı olup olmadığını uygun hakkaniyet kriteri ve uygulanabilir yöntemin tespit 

edilmesinden önce belirleyebilmek söz konusu olamaz.595  

 

Bir coğrafî özelliğin olağan olup olmadığı, normal olarak bir çok faktörün 

karşılıklı ili şkisine bağlıdır. Fakat, bir coğrafî özelliğin olağan olup olmadığı konusunda 

en belirleyici husus olarak, bunların “konumu” ve “büyüklüğünü” belirtmek 

mümkündür.596 

 

Sözü geçen olağan dışı coğrafî özellik bağlamında, yani bir coğrafî özel koşul 

bağlamında, en çok kabul edilen ve doktrinde en çok değinilen bir kavram olarak 

“adaların” belirtilmesi mümkündür.597 

 

 Kural olarak her ada, coğrafî çerçevenin bir kısmını oluşturduğu ölçüde, bir 

ilgili ko şul olarak kabul edilecektir. Ancak, bütün adalara potansiyel ilgili koşul olarak 

muamele yapılamayacağı da su götürmez bir gerçektir. Meselâ, “ada devletleri”, bir 

coğrafî çerçeve içinde dikkate alınacak potansiyel özellikler değildir. Bilâkis, bunlar 

çerçeve yaratıcıdır ve bunlara tam etki verilmek gerekir. Yani, bunlara tıpkı bir anakara 

devletiymiş gibi muamele yapmak gerekmektedir. Burada “ilgili ko şul” olarak 

muamele görebilecek olan adalar, sadece sınırlandırmada taraf olan bir anakara 

devletine siyasî olarak bağlı olan adalardır.598 

 

Tunus-Libya Davası’nda Divan, ilgili alanın dış bölgesini Tunus’un genel kıyı 

istikametine göre çizmiştir. Divan, bu hattın doğu tarafında büyüklüğü ve konumu 
                                                 
595 Ibid. 
596 Ibid., s. 143. 
597 Adalar, yazarların bir çoğu tarafından bir coğrafî koşul olarak görülmekle beraber, tezimiz kapsamında 
ayrı bir ilgili koşul olarak ele alınmış olan bir kavramdır. Dolayısıyla, burada kısa bir bilgi vermekle 
yetinilecektir.  
598 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 135; Ayrıca Bkz.: I.C.J. Reports 
1985, Parag. 53. 
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itibarıyla sınırlandırmada bir ilgili ko şul oluşturan Kerkennah Adaları’nın olduğunu ve 

bu yüzden bu adalara bir kısım etki verilmesi gerektiğini belirtmiştir.599  

 

Maine Körfezi Davası’nda Divan, bir kıyının önünde uzanmış olan bir ada veya 

adalar topluluğunun varlığına, bir coğrafî özellik olarak, sınırlı da olsa bir kısım etki 

verilmesinin gerekli olduğunu belirtmiştir.600 Divan, bu davada coğrafî kriterlerin 

kullanılması gerektiğini, bu kapsamda ilgili devletlerin kıyılarının yansımasının 

örtüştüğü bölgede eşit paylaşımın yapılmasının ana kriter olduğunu,601 bu ana kriterin 

yardımcı kriterler vasıtasıyla düzeltilmesi gerektiğini belirterek, yukarıdaki durumu da 

bu kapsamda değerlendirmiştir.602 Divan ikinci bölgede Seal Adası’nın, ölçüleri ve 

özellikle coğrafî konumu nedeniyle göz önüne alınması gerektiğini ve bu adaya yarım 

etki tanınmasının uygun oluğunu belirtmiştir.603  

 

Önemle ifade edilmelidir ki, tüm olaylarda adaların etkisi, bütün coğrafî çerçeve 

içinde değerlendirilecektir. Çünkü adaların yaptıkları etki, bütün ilgili koşullar 

dolayısıyla söz konusu olan bir durumdur. Bu bağlamda, sadece coğrafî çerçeve kararı 

etkilememektedir. Ayrıca, hakkaniyet kriterlerinin coğrafî olmayan mülâhazalardan 

doğduğu durumda da, coğrafî olmayan mülâhazalar coğrafî özelliklere verilen etkiyi 

belirleyecektir. Bu ise, meselenin hak kazanımı değil, sınırlandırma meselesi olduğu 

sonucuna varılması gerektiğini belirtir.604 

 

Son olarak önemle vurgulanmalıdır ki; olağan dışı coğrafî özelliklere etki 

verilmesini düzenleyen herhangi bir kural yoktur. Nitekim, olağan dışı özelliklerin 

belirlenmesi ve bunlara ne kadar etki verileceği, ancak her bir davanın koşulları ışığında 

                                                 
599 I.C.J. Reports 1982, Parag. 128. 
600 I.C.J. Reports 1984, Parag. 196. 
601 Ibid., Parag. 195. 
602 Bunlar, devletlerin bölgedeki kıyılarının karşılıklı uzunlukları; kıyı hatlarının uygun yansımalarından 
kesilmesinden kaçınılması; bir kıyının ötesindeki adalara tam etki vermek gerekli olmasa da, kısmî etki 
verilmesinin gerekli olması olarak adlandırılabilir. (Ibid., Parag. 196). 
603 Ibid., Parag. 222. 
604 Evans, Relevant Circumstances and Maritime Delimitation, s. 141.  
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değerlendirilecek olan bir husustur.605  

 

 

F. Uygulanabilir Yöntemler  

 

1. Genel Olarak  

 

“Sınırlandırma, bölgenin coğrafî biçim (geographic configuration) ve diğer ilgili 

koşullari (relevant circumstances) çerçevesinde, hakkaniyete uygun bir sonucu 

gercekleştirecek hakkaniyete uygun kriterler uygulanarak ve uygulanabilir yöntemler 

kullanarak yapılmalıdır”606. 

 

Bu başlık altında incelenecek olan husus, Divan tarafından bir deniz alanı 

sınırlandırması yapılırken kullanılan uygulanabilir yöntemlere ilişkin olacaktır. 

Öncelikle, “sınırlandırma yöntemleri” ile “uygulanabilir yöntemler” terimleri arasında 

bir fark olup olmadığını açıklığa kavuşturmak gerekmektedir. Divan, Tunus-Libya 

Davası’nda, kararını verirken, uygulanabilir yöntemler ile sınırlandırma yöntemleri 

arasında herhangi bir fark olup olmadığını dikkate almamıştır. Nitekim Divan’a göre, 

“sınırlandırma yöntemi” ile “her iki ülkenin uzmanlarına ilgili alanı sınırlandırma 

imkânı verebilmek amacıyla, ilke ve kuralların uygulanması için olan uygulanabilir 

yöntemler” ifadeleri arasındaki farklılık, sadece “Divan” ile “her iki ülkenin uzmanları” 

arasında var olan vurgu farklılığıdır.607 

 

Bizim görüşümüze göre de, temel kuralda ifade edilen “uygulanabilir yöntemler” 

terimi ile “sınırlandırma yöntemi” terimi arasında herhangi bir önemli fark 

görülmemektedir. Bu durum, Maine Körfezi Davası kararının ilgili kısımlarından –
                                                 
605 Ibid., 146. 
606Ibid., Parag. 112. Divan bu kararda bu kuralı temel kural olarak ifade etmiş ve Kuzey Denizi 
Davaları’nın 85. paragrafını tekrarlamıştır. 
607 Ibid., Parag. 29. 
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örtülü de olsa- kolayca anlaşılabilen bir husustur.608 Dolayısıyla, bu konu başlığı altında 

yapılacak olan inceleme, bu çerçeve içerisinde ele alınacaktır.  

 

Deniz alanlarının sınırlandırılması hukukuna geçmişten günümüze kadar bir göz 

atıldığında, bu konuda iki yarışan (conflicting) görüşün varlığının belirgin olduğunu 

görmekteyiz. Bunlardan ilki, üzerinde iddialar ileri sürülen deniz alanlarının 

sınırlandırılmasında kullanılan kuralın; açık, kesin, hakkaniyete uygun kurallar 

sağlayacak olan hukukî ilke ve uygulanabilir yöntemlerin sentezinden oluşan bir 

kural olmasıdır. Đkincisi ise, hukuki ilkeler ile uygulanabilir yöntemlerin bu sentezini 

reddetmekte, sınırlandırmada kullanılacak tek hakkaniyete uygun kuralın, yöntemin 

açık ve kesin olarak üstünlüğüne dayanan kural olduğunu ileri sürmektedir.609 

 

Yukarıda bahsedilen yöntemci bakış açısının çeşitli şekillerde ortaya çıkmış 

olduğu görülmektedir. Bunlardan bazıları şunlardır: 610 a) Thalweg veya en derin su hattı 

(Deepest water line), b) Orta hat veya eşit uzaklık hattı -sınırlandırma ile ilgili olan her 

bir kıyının en yakın noktalarına eşit uzaklıkta olan hat- (the median or equidistant line), 

c) Eşit uzaklığın özel olarak uygulanmasını temsil eden, kıyıların genel istikametine olan 

dik hatlar. d) Enlem derecesi bir olan veya boylam derecesi bir olan noktalar kullanmak.  

 

Sentez yanlısı bakış açısı ise, daha farklıdır. Nitekim, hakkaniyete açık kapı 

bırakmak için, başka deyişle hakkaniyete uygun göründükleri hallerde diğer yöntemlerin 

uygulanabilmesine imkân vermek için, özel koşullar kavramı ile yumuşatılmış olan eşit 

uzaklık kavramı, yukarıda aranılan sentezi oluşturmaya müsaittir. Dolayısıyla sentez 

yanlısı bakış açısının bir ürünü olan bu birleşik kural, 1958 Karasuları ve Bitişik Bölge 

Sözleşmesi 12. maddesi ve 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesini de kabul 

                                                 
608 Ibid., Parag. 107, 113, 156, 159. 
609 Legault, Hankey, ‘‘Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime Boundary 
Delimitation’’, s. 203. 
610 Bu konuda incelenebilecek olan ilgili paragraflar için Bkz.: I.C.J. Reports 1969, Parag. 53; I.C.J. 
Reports 1984, Parag. 159. 
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edilmiş bulunmaktadır.611 

  

 Şüphesiz, sentez yanlısı bakış açısı, yöntemci bakış açısı karşısında tercih edilmiş 

olan bir görüştür ve aşağıda da ele alınacağı üzere, bu bakış açısının Divan kararlarında 

da sıklıkla uygulandığı görülmektedir. 

 

Sentezci bakış açısının bir ürünü olan eşit uzaklık-özel koşullar birleşik kuralı, 

karşılıklı iddialara konu olan alanın eşit bölünmesine uygun olan bir kuraldır. Meğer ki 

ilgili alanda anormal kıyı özelliklerinden veya kıyı uzunlukları arasındaki önemli 

farklardan doğan eşitsizlikler bulunsun. Bu kural, kıyıya olan bitişiklik (adjacency) veya 

yakınlık (proximity) kavramını, karasuları için bir hak kazanım esası olarak kullanmıştır. 

Eşit uzaklık-özel koşullar birleşik kuralı aynı zamanda, kıyıya olan bitişiklik veya 

yakınlık kavramını kıta sahanlığında olan hak kazanımının tamamlayıcı bir parçası 

olarak kullanmıştır. Fakat münhasır ekonomik bölge’nin kabulü ile birlikte, bitişiklik 

kavramının rolünü mesafe esasının aldığını söylemek mümkündür.612 

 

Divan, Kuzey Denizi Davaları’nda, 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. 

maddesinde öngörülen kuralın, sadece andlaşmadan doğan bir kural olduğunu ve bu 

kuralın bir örf ve âdet hukuku kuralı olmadığını ifade etmiştir. Buna ek olarak Divan’a 

göre, “her ne kadar eşit uzaklık yöntemi613 uygulanması bakımından pratik bir yapı 

arzetse ve uygulanabilmesi mümkün olan bir yöntem olsa da, bu özellikler tek başına bu 

yöntemi bir kurala dönüştürmek için yeterli değildir” 614. 

 

Tunus-Libya Davası’nda, Divan eşit uzaklığın sınırlandırmadaki rolü ile ilgili 

giderek uzayan bütün şüpheleri gidermiştir. Divan, 1982 tarihli Tunus-Libya Davası 

kararında, eşit uzaklık ilkesinin hakkaniyete uygun bir çözüme götürdüğü takdirde 

                                                 
611 Legault, Hankey, ‘‘Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime Boundary 
Delimitation’’, s. 204. 
612 Ibid. 
613 infra, s. 204, not 666. 
614 I.C.J. Reports 1969, Parag. 23. 
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uygulanabilen bir yöntem olduğunu; aksi takdirde başka yöntemlerin kullanılmasının 

zorunlu olduğu sonucuna varılması gerektiğini belirtmiştir. Divan’a göre bu yöntem ne 

emredici bir ilkedir ne de diğer yöntemler karşısında imtiyazlı bir statüye tâbidir.615 

 

Bununla birlikte, Kuzey Denizi Davaları’nda değinilmi ş olan bir hususu burada 

belirtmek, eşit uzaklık yönteminin diğer yöntemler bakımından durumunun daha iyi 

kavranması bakımından hayatî önem arzetmektedir. Buna göre: “Eşit uzaklık 

yönteminin uygulanması yolunda bir emredici kural bulunmamakla birlikte, bu 

yöntemin uygulanabilirlik bakımından çok uygun, hemen hemen bütün koşullarda 

uygulanabilme olanağına sahip olan bir yöntem olduğu, bütün davalarda tereddütsüz 

biçimde dile getirilmiştir” 616. 

 

Divan’ın bakmış olduğu davalarda, her ne kadar bir yandan ısrarlı bir biçimde 

uygulanması emredici olan bir yöntem olmadığı belirtilse de, diğer yandan uygulanma 

olanağı en fazla olan yöntem olan eşit uzaklık yönteminin diğer yöntemler 

karşısındaki durumu netleştiğine göre, genel olarak eşit uzaklık yöntemi ve diğer 

yöntemlerden bahsetmek gerekmektedir. Fakat bunu yapmadan önce, eşit uzaklık 

kavramına, gerek Divan gerekse bazı hakem mahkemelerinin vermiş olduğu kararlar 

ışığında ayrıntılı bir biçimde değinmek gerekmektedir. Çünkü bu kavramın yöntem 

olarak kullanımının daha iyi anlaşılabilmesi açısından, bu bir zorunluluktur. Ayrıca, bu 

kavramın hakkaniyet ilkeleri ile olan ilişkisini de açığa çıkarmak gerekmektedir. Bütün 

bunlardan sonra, eşit uzaklık yönteminin ve diğer yöntemlerin anlaşılması açısından 

herhangi bir sorun yaşamaksızın, çeşitli yöntemleri genel olarak ele almak mümkün 

olabilecektir. 

                                                 
615 “Eşit uzaklık yönteminin uygulanması ile yapılan sınırlandırmanın etkilerinin bir ilk aşama olarak 
incelenmesi ve eşit uzaklık hattının hakkaniyete uygun sonuç vermemesi halinde bu yöntemin diğer 
yöntemler lehine olarak reddedilmesi, bu davada öngörülmemiştir. Divan’a göre eşit uzaklık emredici bir 
hukuk kuralı veya diğer yöntemlere göre özel bir statüye sahip bir yöntem olmadığı için, Divan tarafından 
eşit uzaklık hattı uyarınca yapılacak bir sınırlandırma hükmü, ancak bütün ilgili koşulların 
değerlendirilmesi ve dengelenmesinden doğan mülâhazalara dayanabilir....” (I.C.J. Reports 1982, Parag. 
109, 110). 
616 I.C.J. Reports 1969, Parag. 22. 
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2. Eşit Uzaklık Kavramı   

  

a. Genel Olarak 

 

Kıyıları karşı karşıya veya yan yana olan devletler arasında kıta sahanlığının 

sınırlandırılması meselesi 1958 tarihli Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesinde 

çözüme kavuşturulmuş olan bir husustur.617 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. 

maddesine göre:  

“1. Aynı kıta sahanlığının, kıyıları karşı karşıya olan iki ya da daha fazla devletin 

ülkesine bitişik olduğu yerlerde, bu devletlere ait kıta sahanlığının sınırı bu devletler 

arasında anlaşma ile tespit edilecektir. Anlaşma yoksa ve özel şartlar başka bir sınır 

hattını haklı kılmıyorsa, sınır, her noktası her bir devletin karasularının genişliğinin 

ölçülmeye başlandığı esas hatların en yakın noktalarına eşit uzaklıkta olan orta hattır. 

 2. Aynı kıta sahanlığının kıyıları yan yana olan iki devletin ülkesine bitişik 

olduğu yerlerde, kıta sahanlığının sınırı bu devletler arasında anlaşma ile tespit 

edilecektir. Anlaşma yoksa ve özel şartlar başka bir sınır hattını haklı kılmıyorsa, sınır 

her bir devletin karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatların en yakın 

noktalarından itibaren eşit uzaklık ilkesinin uygulanması suretiyle tespit edilecektir. 

 3. Kıta sahanlığının sınırlarını tespit ederken, bu maddenin 1. ve 2. paragraflarına 

uygun şekilde çizilen herhangi bir hat belirli bir tarihte mevcut olan haritalara ve coğrafî 

hususiyetlere göre tarif edilmeli ve kara üzerindeki teşhisi kabil daimi sabit noktalar 

dikkate alınmalıdır”. 

 

Đşte, eşit uzaklık 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. maddesinde öngörülmüş olan 

bir kavramdır. Görüldüğü gibi, bu Sözleşme’nin 6. maddesine göre, aynı kıta sahanlığı 

üzerinde olan devletler arasındaki sınır, bu devletlerin kıyıları ister karşı karşıya isterse 

                                                 
617 Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer  ve Kişiler Bakımından Çevresi ve 
Niteliği, s. 202. 
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yan yana olsun, öncelikli olarak tarafların anlaşması yoluyla, eğer o yoksa özel koşullar 

istisnası618 ile beraber eşit uzaklığın uygulanması suretiyle belirlenecektir. Eşit uzaklık, 

karasularının sınırlandırılmasında da aynen kabul edilmiştir.619 

 

Eşit uzaklık, 1958 Cenevre Sözleşmeleri’nde bir “sınırlandırma ilkesi” olarak 

tanımlanmış olmasına rağmen, bu kavramın münhasır ekonomik bölge ve kıta sahanlığı 

sınırlandırılmasındaki rolü aslında başından beri tartışmalı olan bir husustur.620 Bu ilke, 

1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. maddesinde621 sınırlandırma ilkesi olarak 

tanımlanmış olmasına rağmen, Divan Kuzey Denizi Davaları’nda bu ilkenin örf ve âdet 

hukukunun bir parçasını oluşturmadığını saptamıştır. Çünkü, Divan’a göre 

sınırlandırma, bütün ilgili koşulların ışığında hakkaniyet ilkelerinin uygulanmasına 

dayanması gereken bir husustur. Bu duruma göre, sınırlandırmanın yapılması konusunda 

iki yarışan standardın varlığının söz konusu olduğu tekrar ortaya çıkmıştır. Bunlardan 

ilki, sözleşmeye dayalı bir kural olan eşit uzaklık, diğeri ise örf ve âdet hukuku kuralı 

niteliğinde olan hakkaniyet ilkeleridir.  

 

Ancak, Manş Denizi Tahkimi’nde Hakem Mahkemesi’nin, 6. madde ve eşit 

uzaklığı daha genel bir kuralın çerçevesi içine alarak bu iki standart arasındaki yarışa bir 

                                                 
618 Özel/ilgili koşulların sınırlandırma işlemindeki tarihî, eşit uzaklık ile aynıdır. Bu, ilk başta genel kurala 
getirilen çok dar olarak anlaşılacak bir kaç istisnayken, sonradan bu istisnaların listesi o kadar çok 
genişlemiştir ki, bütün sınırlandırma sürecinde bir kuvvet merkezi haline gelmiştir. Danimarka-Norveç 
Davası eşit uzaklık hususundaki özel/ilgili koşulların durumunda değişiklik yapmıştır: “onlar daha çok 
sınırlandırmanın meydana getirilmesinde değil de, tadil edilmesinde rol oynarlar”. (Evans, Relevant 
Circumstances and Maritime Delimitation, s. 162). 
619 “Kıyıları karşı-karşıya veya yan-yana olan devletler arasında karasularının sınırlandırılması” başlığını 
taşıyan 1982 B.M.D.H.S. 15. maddesine göre, “iki devletin kıyısının karşı karşıya veya yan yana (bitişik) 
olduğu durumlarda, iki devletten hiçbirisi, aralarında aksini öngören bir anlaşma olmadıkça, karasularını, 
her noktası iki devletin herbirinin karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı esas hatlar üzerindeki en 
yakın noktalara eşit uzaklıkta olan orta hattın ötesine geçirmeye yetkili değildir. Bununla beraber, tarihî 
bir hak veya diğer özel şartlar sebebiyle, iki devletin karasularını bu hükümle bağdaşmıyan bir şekilde 
sınırlandırmasını gerekli olduğu yerlerde, yukarıdaki hüküm uygulanmaz”. 
620 Malcolm D. Evans, ‘‘Maritime Delimitation after Denmark v. Norway: Back to the future?’’, The 
Reality of International Law Essays in Honour of Ian Brownlie, Ed., Guy S. Goodwin-Gill and Stefan 
Talmon, Oxford, Clarendon Press, 1999, s. 156. 
621 supra, s. 184. 
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son verdiğini söylemek mümkündür.622 Mahkeme bu davada, 6. maddede tek bir 

kuraldan bahsedildiğini ve bu kuralın birleştirilmi ş eşit uzaklık-özel koşullar kuralı 

olduğunu belirtmiştir. Mahkemeye göre bu kural, “tarafların anlaşamaması halinde aynı 

kıta sahanlığı üzerindeki devletlerin sınırlarının hakkaniyet ilkeleri uyarınca 

belirleneceği ana kuralının özel bir ifade ediş biçimi olan bir kuraldır. Her iki kuralın 

amacı, sınırlandırmanın nısfet ilkeleri uyarınca yapılmasını öngörmeleri nedeniyle, 

aynıdır”623. Bu duruma göre devletler arasında deniz alanlarının sınırlandırılması 

yapılırken, hakkaniyet ilkeleri, eşit uzaklığa göre daha ön plânda olmaktadır. Çünkü 

eşit uzaklık-özel koşullar kuralının “hakkaniyet ilkeleri/ilgili koşullar kuralının özel bir 

ifade ediliş biçimi”624 olduğu görüşü, bizi eşit uzaklık/özel koşullar kuralının hiçbir 

şekilde hakkaniyet ilkeleri-ilgili koşullar kuralının kapsamı dışına çıkamaması gibi bir 

tümevarıma götürmektedir.  

 

                                                 
622 Aslında bir Divan yargılaması olmayıp tahkim yargılaması niteliğinde olan Manş Denizi Uyuşmazlığı, 
bu konuyu ele almadaki önemi açısından burada ayrıca ve öncelikli olarak değinilmesi gereken bir 
uyuşmazlıktır.  
623  Manş Denizi Tahkimi, Parag. 70, 75. “Divan Jan Mayen Davası’nda da bu görüşü kabul ettiğine 
açıklık getirdi. Nitekim Divan’a göre bu sözleşmeye dayanan bir analiz örf ve âdet hukukuna dayanan bir 
analiz ile aynı olacaktır. Her iki durumda da amaç hakkaniyete uygun sonuç yaratmaktır. Dahası, 
sözleşmedeki “özel koşullar”, örf ve âdet hukukunda kullanılan “ilgili koşullar” ile aynı sonucu 
doğurmaktadır. Bu aynı noktada birleşim, Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin yorumlanmasıyla bağlantılı 
olarak örf ve âdet hukukunun gelişmesi tarafından desteklenmektedir”. Jan Mayen Davası’nda eşit 
uzaklık, geçici hat için kullanılmıştır ve kesin hat buna göre oluşturulmuştur. (I.C.J. Reports 1993, Parag. 
91, 92) 
 “Danimarka, yerinde olarak, sınırlandırma sürecinde geçici ve ilk basamak olarak eşit uzaklık 
hattı çizilmesinin uygunluğunu tartışmıştır ve bu bağlamda Divan’ın eski kararlarını hatırlatmıştır...Bu 
davalarda özel koşullar tarafından başka bir sınırlandırma hattı haklı kılınmadıkça orta hattın 
uygulanacağını öngören 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesi uygulanmamıştır. Diğer taraftan, 
Manş Denizi Tahkimi’nde Hakem Mahkemesi, 1958 Sözleşmesi 6. maddesini Atlantik Bölgesi’ndeki 
karşı karşıya olan kıyılar arasındaki sınırlandırmada uygularken önce eşit uzaklık yöntemini uygulamış, 
ardından ortaya çıkan sonucu Sicilya Adaları’nın (Scilly Đsles) varlığı gibi ortaya çıkan özel koşullar 
ışığında ayarlamıştır. (adjust)...Divan, eşit uzaklık hattının geçici olarak çizilmesinin her davada gerekli 
veya zorunlu bir koşul olmadığını belirtmiştir. Şimdiye kadar bahsedilmiş olan sınırlandırmanın karşı 
karşıya olan kıyılar arasında olduğu Maine Körfezi ve Libya-Malta Davaları’nda böyle bir geçici hat ile 
başlamak tamamen uygun bulunmuştur. Bu yüzden, bu davadaki kıta sahanlığı sınırı bakımından 1958 
Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. maddesi değilde, daha önce karar verilmiş olan davalarda gelişmiş olan kıta 
sahanlığı ile ilgili örf ve âdet hukuku uygulansa bile, emsallere uygun olarak geçici hat olarak orta hat ile 
başlamak ve ardından özel koşulların bu hattın bir ayarlama (adjust) veya kaydırmasını (shift) gerektirip 
gerektirmediğini incelemek gerekmektedir”. (Ibid., Parag. 51). 
624 Manş Denizi Tahkimi, Parag. 70. 
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Ayrıca, bu karara göre eşit uzaklık-özel koşullar kuralı ve örf ve âdet hukuku 

kurallarının amacı aynıdır. Bu amaç, sınırlandırmanın hakkaniyet ilkeleri uyarınca 

yapılmasıdır.625 Mahkeme bu karara varırken, Kuzey Denizi Davaları’nın “1958 Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesinin bir örf ve âdet hukuku kuralı ifade etmediğine 

dair” kararına da değinmiştir.626 

 

 Bu duruma göre, eşit uzaklık kavramının, hakkaniyet ilkeleri karşısında 

kendisinden vazgeçilmemiş olsa da, herhangi bir özel statüsünün olmadığı da kesindir. 

Eşit uzaklığı, sınırlandırmayı tamamen etkileyen bir ilke olmaktan ziyade faydalı bir 

sınırlandırma yöntemi olarak görmek daha yerinde olur.627  

 

 Manş Denizi Tahkimi kararında, eşit uzaklık yöntemi ve örf ve âdet hukuku 

arasındaki ilişki de ele alınmıştır. Bu davada, 6. maddeye Fransa tarafından ileri 

sürülmüş olan çekince, eşit uzaklığın uygulanmasının dışarıda bırakılması sonucunu 

doğurmuştur. Mahkeme, sonuç olarak bu davada örf ve âdet hukuku kurallarının 

uygulanabilir olduğuna değinmiştir. Fakat Mahkeme, davanın koşullarında örf ve âdet 

hukuku kurallarının uygulanmasının 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. maddesinin 

hükümlerinin doğurduğu sonuçlar ile aynı sonuçlara götürdüğünü belirtmiştir.628 

 

Kuzey Denizi Davaları kararında da, Hollanda629 ve Danimarka’nın iddialarının 

aksine, eşit uzaklık ilkesinin ya da yönteminin, uygulanması zorunlu bir hukuk kuralı 

niteliğine sahip olmadığı belirtilmiştir.630 Eşit uzaklık yöntemi ya da ilkesinin zorunlu 

                                                 
625 Ibid., Parag. 75. 
626 I.C.J. Reports 1969, Parag. 41. 
627 Evans, ‘‘Maritime Delimitation after Denmark v. Norway: Back to the future?’’, s. 157. 
628 Manş Denizi Tahkimi, Parag. 65. 
629 Hollanda, Batı Avrupa’da Belçika ile Almanya arasında kurulu olan ve Kuzey Denizi’ne komşu olan 
bir devlettir. 20 yıllık bir Fransız işgalinden sonra Hollanda krallığı 1815 yılında kurulmuştur. I. Dünya 
savaşında tarafsız olan Hollanda, II. Dünya savaşında Almanya tarafından saldırı ve işgale uğramıştır. Bu 
devlet Nato’nun ve Avrupa Birliği’nin kurucu üyesidir. (Bu devlet hakkında daha fazla bilgi için Bkz.: 
(Çevrimiçi) https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/geos/nl.html), 10 Şubat 2008. 
630 Divan, Milletlerarası Hukuk Komisyonu’nun eşit uzaklık kavramını, bir örf ve âdet ve emredici kural 
değerini kazanmış bir ilke olarak değerlendirmediğini vurgulamıştır. (I.C.J. Reports 1969, Parag. 49-53).  
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olmadığı anlayışı, daha sonraki yıllarda verilmiş olan milletlerarası yargı ya da hakemlik 

kararlarında da sıkça vurgulanmış olan bir husustur.631  

 

1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. maddesi, özellikle bu sözleşmeye taraf olanlar 

için, belirli istisnalar ve değişiklikler ile (modifications) eşit uzaklık hattını hukuk kuralı 

(rule of law) tarafından konulmuş bir sınır haline getirmiştir.632 Divan, Kuzey Denizi 

Davaları kararında, 6. madde’nin sadece sözleşmeden kaynaklanan bir kural olduğunu, 

örf ve âdet hukukunda böyle bir kural olmadığını belirtmiştir. Eşit uzaklık yöntemi, 

pratik kolaylıklar içerse ve bu yöntemin uygulanma kabiliyeti olsa bile, “bu faktörler, 

kendi başlarına bir yöntemi bir hukuk kuralına çevirmek konusunda yeterli 

değildirler” 633. 

 

Tunus-Libya Davası’nda, eşit uzaklığın rolü ile ilgili olarak artmakta olan bütün 

şüpheler giderilmiştir. Bu davada Divan, eşit uzaklık ilkesinin hakkaniyete uygun bir 

çözüme götürdüğü takdirde uygulanabilen bir yöntem olduğunu; aksi takdirde başka 

yöntemlerın kullanılmasının zorunlu olduğu sonucuna varılması gerektiğini belirtmiştir. 

Divan’a göre bu yöntem ne emredici bir ilkedir ne de diğer yöntemler karşısında 

                                                 
631
 Manş Denizi Tahkimi kararında tarafların oluşturdukları Ad Hoc Hakem Mahkemesi, 1958 Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesi ile örf ve adet hukuku arasında bir fark olmadığını ve her iki 
hukukun da eşit uzaklık ilkesinin uygulanmasını zorunlu kılmadığını vurgulamıştır. (Manş Denizi 
Tahkimi, Parag. 70) “Divan, taraflarca tartışılan sınırlandırma yöntemine değinmeden önce, eşit uzaklık 
yöntemi hakkında bazı gözlemler yapılması gerektiğini belirtmiştir. Divan, kıyıları bitişik olan devletleri 
de ele aldığı Kuzey Denizi Davaları’nda, sınırlandırma yöntemi olan eşit uzaklık yönteminin örf ve âdet 
hukukunun emredici bir kuralı olarak görülmediğini belirtmiştir. Diğer taraftan, bu kuralın esaslarını 
bunun uygulanmasının hakkaniyete uygun çözüme götürdüğü davalarda vurgulamıştır. kıta sahanlığı 
alanları üzerine olan anlaşmalarda da açık olduğu üzere devletlerin sonraki uygulamaları eşit uzaklık 
yönteminin bir kısım davalarda uygulandığını göstermektedir. Fakat aynı zamanda, anlaşmanın daha iyi 
bir yol olduğunu düşündüklerinde eşit uzaklık hattından saptıklarını ve başka kriterleri kullandıklarını da 
göstermektedir. Buna örnek bir çözüm olarak; alanın belirli kısımlarında eşit uzaklık hattı, diğer 
kısımlarında ise ilgili koşullar tarafından zorunlu kılınmış başka bir sınırlandırma hattı çizilmesi söz 
konusu olabilir. Bunun bir örneği Manş Denizi Tahkimi’nde ve Fransa ve Đspanya arasındaki iki devlet 
arasındaki Biscay Körfezi’nde söz konusu olan 29 Ocak 1974 tarihli kıta sahanlığı sınırlandırma 
anlaşmasında söz konusu edilmiştir. Anlaşmalardan doğan uygulama ve 1982 B.M.D.H.S. 83. maddesinin 
tasarı metni, eşit uzaklığın hakkaniyete uygun sonuca götürdüğü takdirde uygulanabileceğini, aksi halde 
başka yöntemlerin uygulanabileceğini göstermektedir”. (I.C.J. Reports 1982, Parag. 109).   
632 Jennings, ‘‘The Principles Governing Marine Boundaries’’, s. 398. 
633 I.C.J. Reports 1969, Parag. 23. 
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imtiyazlı bir statüye tâbidir.634 Divan’ın bu davada eşit uzaklık kavramı ile ilgili olarak 

belirtmiş olduğu bu görüşün, bu kavrama bundan sonraki çeşitli davalarda da 

değinilmesine rağmen, şu an güncelliğini korumaya devam ettiğini söylemek 

mümkündür. 

 

Maine Körfezi Davası’nda, aslında daha ileri bir aşama kaydedilerek, bitişiklik 

(adjacency), yakınlık (proximity), mesafe (distance) gibi değişik adlar altında ifade 

edilen sözde hukukî ilkelerin, bir devletin kıyılarına diğer bir devletinkinden daha yakın 

olan alanlarda kendiliğinden hak kazanma sonucu doğurabilecek olan iddialar olduğu 

belirtilmiştir. Divan, bunları eşit uzaklık ilkesini gerçek bir hukuk kuralına dönüştürme 

girişimlerinden bir diğeri olarak nitelendirmiştir. Bu bağlamda, bu kavramın hukuken 

bağlayıcı olan veya diğerlerine göre öncelikli olarak uygulanması gereken bir örf ve âdet 

hukuku kuralından kaynaklanan bir norm olmadığı belirtilmiştir.635  

 

 Libya-Malta Davası’nda, hak kazanım esası olarak mesafenin kabul edilmesiyle 

birlikte eşit uzaklık yönteminin, özellikle kıyıları karşı karşıya olan devletler arasında 

gerçekleştirilecek olan bir sınırlandırmalarda öncelik kazandığı yolundaki Malta iddiası 

da reddedilmiştir. Divan’ın bu iddiayı reddederken ileri sürmüş olduğu gerekçesi dikkate 

değerdir. Divan’a göre, “mesafe ilkesinin kabulü bile, eşit uzaklık yöntemini tek uygun 

sınırlandırma yöntemi veya müsaade edilmiş tek hareket noktası sayılmasına yol 

açmıyacaktır. Nitekim belirli ilgili koşullarda hakkaniyet ilkelerinin uygulanması, başka 

bir sınırlandırma yönteminin veya yöntemler birleşiminin uygulanmasını gerektirebilir” 
636.  

                                                 
634 “Divan bu davada, ilk basamak olarak eşit uzaklık yönteminin uygulanmasının sınırlandırmaya olan 
etkisinin incelenmesi gerektiği ve eşit uzaklık hattının sonuçlarının hakkaniyete aykırı olduğunun 
saptanması halinde diğerleri lehine bu yöntemin reddedilmesi gerektiği görüşünde değildir. Divan’a göre 
eşit uzaklık emredici bir hukuk kuralı veya diğer yöntemlere göre özel bir statüye sahip bir yöntem 
olmadığı için, Divan tarafından eşit uzaklık hattı uyarınca yapılacak bir sınırlandırma hükmü ancak bütün 
ilgili ko şulların değerlendirilmesi ve dengelenmesinden doğan mülâhazalara dayanabilir....” (I.C.J. 
Reports 1982, Parag. 110). 
635  I.C.J. Reports 1984, Parag. 107, 108. 
636 “Divan, geçici sınırlandırma hattının çizilmesi bağlamında veya eşit uzaklık yönteminin uygulanması 
halinde gerçekleşecek sınırlandırmanın etkilerininin incelenmesi bağlamında, eşit uzaklık yönteminin 
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Libya-Malta Davası’nda, Divan’ın bu konuyu ele alış biçimi aynen şöyledir: 

“Sınırlandırma hattını çizmede ilk ve geçici bir basamak olarak bile, eşit uzaklık 

yönteminin tek başına zorunlu olarak kullanılması gereken bir yöntem olduğunu kabul 

edemeyiz veya Divan’ın, ilk basamak olarak, eşit uzaklık yöntemine başvurulması 

halinde sınırlandırmanın etkilerinin incelenmesi bağlamında eşit uzaklık yönteminin 

emredici olarak uygulanması söz konusu olamaz. Çünkü böyle bir kural, Divan’ın 1969 

yılındaki davasında reddettiği ve 3. B.M. Deniz hukuku Konferansı’nda kabul edilmemiş 

olan, kesin orantılılık (absolute proximity) fikrinin kabulüne çok yakın bir durum olur. 

Kıyı devletinin, deniz yatağı ve onun toprak altının fiziksel özelliklerine bakmaksızın, 

kendi kıyısına olan mesafe’den ötürü kıta sahanlığı haklarına sahip olacağı, karşı karşıya 

veya yarı karşı karşıya olan kıyılar olsa bile, eşit uzaklığın tek uygun sınırlandırma 

yöntemi veya tek başlangıç noktası olmasını gerektirmez. Đlgili koşullarda hakkaniyet 

ilkelerinin uygulanması, hala başka bir sınırlandırma yönteminin veya yöntemler 

birleşiminin kabulünü gerektirebilir”637. 

 

Divan’ın bu davadaki kararına göre, kıyı devletinin deniz yatağı ve onun toprak 

altının fiziksel özellikleri dikkate alınmaksızın sınırlandırma yöntemi olarak eşit uzaklık 

yönteminin tayin edilmesi mümkün değildir. Çünkü eşit uzaklık yöntemi, 

sınırlandırmada çok uygun bir yöntem olmasına rağmen, belirli durumlarda görünüş 

itibarıyla sıradışı, normal olmayan veya makul olmayan sonuçlar üretebilir. Böyle 

sonuçlar, özellikle devletlerden birinin kıyısının belirgin biçimde içbükey (concave) 

kıvrımı olup da, diğerinin düzenli kıyı hatlarının var olması halinde söz konusu olabilir. 

                                                                                                                                                
mutlaka uygulanması gerekli olan bir yöntem olarak kabul edilemeyeceğini belirtmiştir. Böyle bir kural, 
Divan tarafından 1969 Davası 41. paragrafında reddedilmiş olan mutlak yakınlık (absolute proximity) 
fikrinin desteklenmesi anlamına gelmektedir. Bir devletin kıta sahanlığı haklarına, deniz yatağı ve toprak 
altının fiziksel özelliklerine bakılmaksızın, kıyıdan olan mesafe gereğince sahip olması- karşı veya yarı 
karşı kıyılar söz konusu olsa bile- ne başlama noktası olarak ne de bir sınırlandırma yöntemi olarak eşit 
uzaklığın tek uygun sınırlandırma yöntemi olmasını gerektirmez. Belirli ilgili koşullarda hakkaniyet 
ilkelerinin uygulanması, başka bir sınırlandırma yönteminin veya yöntemler birleşiminin uygulanmasını 
gerektirebilir”. (I.C.J. Reports 1985, Parag. 43).  
637 Ibid. 
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Sonuç olarak eşit uzaklık, bunun uygulanması açıkça hakkaniyete aykırı sonuçlara 

götürdüğü takdirde milletlerarası hukukun bir ilkesi olamayacaktır.638 

 

Divan’ın, şimdiye kadar bahsetmiş olduğumuz davalarda, Kuzey Denizi 

Davaları’nda belirtmiş olduğu hususlara sadık kalmış olduğunu söylemek 

mümkündür. Tekrar etmek gerekirse, sözü edilen bu kararda, eşit uzaklık yönteminin, 

örf ve âdet hukuku uyarınca emredici olan bir yöntem olmadığı ve başka hiçbir 

yöntemin de tek başına bütün koşullarda emredici olmayacağı belirtilmiştir.639 Fakat 

Divan, eşit uzaklığı, özellikle kıyıları karşı karşıya olan devletler arasında, çoğunlukla 

uygun olan bir yöntem olarak kabul etmiştir. Divan, kıyıları karşı karşıya olan devletler 

arasında sınırlandırmayı içeren Libya-Malta Davası’nda bu görüşünü korumuştur. 

Nitekim Divan bu davada, birçok sınırlandırma andlaşmalarını, “eşit uzaklığın bir çok 

farklı durumda hakkaniyete uygun sonuca götürebilen bir yöntem olduğunun” önemli bir 

kanıtı niteliğinde görerek tanımıştır.640  

 

Düzeltilmiş eşit uzaklık yöntemi, (modified principle of equidistance) bugüne 

kadar yapılmış olan hemen hemen bütün kıta sahanlığı sınırlandırmalarında 

sınırlandırma için bir çerçeve teşkil etmiştir. Bu duruma göre, sınırlandırmaların 

hakkaniyet ilkeleri uyarınca yapılması gerektiğine dair olan gereklilik birçok olayda 

(instances) eşit uzaklık yöntemine başvurulmak suretiyle yerine getirilmektedir.641 

 

Her ne kadar mesafe esasının kabulü sınırlandırma hukukunda eşit uzaklık 

yöntemini uygulanması zorunlu bir yöntem haline getirmemiş ise de, eşit uzaklık 

yöntemi, sınırlandırmada çoğunlukla uygun olan bir yöntem olarak görülmektedir. Bu 

yöntemin çoğunlukla uygun olan bir yöntem olarak görülmesinin sebeplerinden birisi 

olarak, mesafenin bir hak kazanım esası olarak kabulünü göstermek mümkündür. 
                                                 
638 Blechter, ‘‘Equitable Delimitation of Continental Shelf’’, A.J.I.L. , C. LXXIII, S.1. (Jan., 1979) s. 69. 
639 I.C.J. Reports 1969, Parag. 85; I.C.J. Reports 1982, Parag. 109, 110; I.C.J. Reports 1984, Parag. 106, 
107.  
640 I.C.J. Reports 1985, Parag. 44.  
641 ‘‘ Đslands and the Delimitation of the Continental Shelf: A Framework for Analysis’’, s. 653. 
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Nitekim doğal uzantı esasının jeolojik ve jeomorfolojik faktörlerin dikkate alınmasını 

vurgulamasına benzer olarak; mesafe esası da normal durumlarda eşit uzaklık hattının 

(equidistance line) hakkaniyete uygun yöntemine önem vermektedir.642 200 mil mesafe 

içerisinde münhasır ekonomik bölge veya kıta sahanlığı’na olan hak kazanımını 

düzenleyen mesafe, genel olarak bu alanların sınırlandırılmasına uygulanan bir 

hakkaniyet ilkesi olarak, eşit uzaklığın rolünün öneminin artmasına sebep olmuştur.643 

Böyle bir sonuç, hem sınırlandırma andlaşmalarında ayarlanmış eşit uzaklık hattına 

başvuru suretiyle, hem de birçok devletin münhasır ekonomik bölge kanunlaştırmasında 

bu yönteme yapmış oldukları birçok atıf tarafından desteklenmiştir.644  

 

Özet olarak, Divan ve hakem kararları tutarlı bir biçimde herhangi bir yöntemin 

zorunlu olma niteliğini reddetmektedir. Daha önce de ifade edildiği üzere, mesafeye 

dayanan hak kazanım esası bile eşit uzaklığı emredici bir yöntem haline 

getirmemektedir. Belirli ilgili koşullarda hakkaniyet ilkelerinin uygulanması, baştan 

itibaren de olsa, başka bir sınırlandırma yönteminin veya yöntemler birleşiminin kabul 

edilmesini gerekli kılabilir.645  

 

 Divan, Jan Mayen Davası’nda, eşit uzaklık yönteminin bir istisnası niteliğinde 

olan özel koşullar kavramı ile, hakkaniyet ilkeleri kavramının bir istisnası niteliğinde 

olan ilgili koşullar kavramı arasında bir karşılaştırma yapmıştır. Divan’a göre “bu 

sözleşmeye dayanan bir analiz örf ve âdet hukukuna dayanan bir analiz ile aynı 

olacaktır. Her iki durumda da amaç hakkaniyete uygun sonuç yaratmaktır. Dahası, 

sözleşmedeki “özel koşullar”, örf ve âdet hukukunda kullanılan “ilgili koşullar” ile aynı 

sonucu doğurmaktadır. Bu aynı noktada birleşim, Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 

                                                 
642 Kwiatkowska, ‘‘Equitable Maritime Boundary Delimitation: A Legal Perspective’’, s. 300. 
643 Ibid., s. 301.  
644 Ibid. 
645 I.C.J. Reports 1985, Parag. 43. 
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yorumlanmasıyla bağlantılı olarak örf ve âdet hukukunun gelişmesi tarafından 

desteklenmekte olan bir birleşimdir”646.  

 

Eşit uzaklığın önemli bir rol oynamış olduğu önceki davalarda olduğu gibi, bu 

davalarda da sınırlandırılacak olan alan birbirine karşı karşıya olan kıyılar arasında olan 

bir alandır.647 

 

Jan Mayen Davası’nda eşit uzaklık, geçici hat çizmek için -yani bir başlangıç 

noktası olarak- kullanılmıştır ve kesin hat da buna göre oluşturulmuştur.648 Bu 

bağlamda, yani başlangıç noktası olarak eşit uzaklığın uygulanması ile ilgili olarak, 

taraflarca yapılmış olan bir itiraz da yoktur. Nitekim bu davada, iki tarafta 1958 Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesi’ne taraf olduğu için, andlaşmalar hukuku gereğince taraflar 

arasında eşit uzaklık ilkesinin uygulanması ile Divan’ın bağlı olduğu ifade edilmiştir.649 

Oysa ki Maine Körfezi Davası’nda, Divan 6. maddenin kıta sahanlığına 

uygulanabilirliğini onayladıktan sonra, bu onaylamanın 6. madde’nin yorumunda ve 

uygulanmasında örf ve âdet hukukunun göz önüne alınmayacağı anlamına gelmediğini 

ve bu hususun balıkçılık bölgesi meselesinden tamamen ayrı olarak da 

değerlendirilemeyeceğini belirtmiştir.650 Dolayısıyla, Divan’ın bu kararında da önceki 

davadaki kararına uygun bir biçimde yorum yapması beklenirdi. 

 

Katar-Bahreyn Davası’nda Divan, hakkaniyet ilkeleri-ilgili ko şullar kuralı ile eşit 

uzaklık-özel koşullar kuralının birbirine çok sıkı bağlı olduğunu (closely interrelated) ve 

bunlara kabaca eşit muamele yapılması gerektiğini belirtmiştir.651 Nitekim Divan, her iki 

                                                 
646 I.C.J. Reports 1993, Parag. 46, 58, 59; 65-68. 
647  Charney, ‘‘Progress in International Maritime Boundary Delimitation Law’’, s. 244. 
648  I.C.J. Reports 1993, Parag. 51, 91, 92. 
649  Bu görüş ilk olarak, Manş Denizi Tahkimi’nde tarafların 6. madde ile bağlı olmasına rağmen bu 
durumun genel hakkaniyet çerçevesinde değerlendirilmeyi engellemediği  gerekçesiyle, ikinci olarak ise, 
6. maddenin sadece kıta sahanlığının sınırlandırılmasında uygulanacağı, münhasır ekonomik bölge veya 
balıkçılık bölgesi için uygulanmayacağı gerekçesiyle eleştirilmi ştir. (Evans, ‘‘Maritime Delimitation after 
Denmark v. Norway: Back to the future?’’, s. 159). 
650 Ibid., s. 160. Konuyu açıklamaya, çeşitli yargı kararları ışığında devam  etmiştir. 
651  I.C.J. Reports 2001, Parag. 231. 
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bölgede de geçici eşit uzaklık hattı çizip, bu hattı coğrafî faktörler temelinde ayarlamak 

(adjusted) suretiyle işlem yapmıştır. 

 

1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. madde, “taraflarca anlaşmaya varılamadığında 

aynı kıta sahanlığı üzerinde olan devletler arasındaki sınırın hakkaniyet ilkeleri uyarınca 

belirlenmesi gerektiğini belirten genel normun özel bir ifadesi olarak görüldüğü için...” 

6. maddedeki özel koşullar ile örf ve âdet hukukundaki ilgili koşullar arasında herhangi 

bir fark yoktur.652 

 

b. Eşit Uzaklık Kavramı ve Hakkaniyet Đlkeleri ile Đlişkisi 

 

Eşit uzaklık-özel koşullar bileşik kuralı, sınırlandırmanın hakkaniyet ilkelerince 

yapılmasını öngören hukuk kuralının özel bir görünümüdür;653 ancak, münhasır bir 

ifadesi değildir. Eşit uzaklık yöntemi -mutlak şekilde uygulandığı haliyle bile- olayın 

şartları içinde hakkaniyet ilkelerinin uygulanması sonucunda hakkaniyete uygun bir 

çözüme ulaştıracaksa kullanılabilecek bir yöntem olup, diğer yandan hakkaniyet 

ilkelerinin bir olayın kendi koşulları içinde uygulanması, daha ilk aşamada bile, başka 

bir yöntemin kabul edilmesini gerektirebilir.654 

 

Manş Denizi Tahkim Kararı’na göre, “hakkaniyete uygun bir sınırlandırma 

gerçekleştirmek amacıyla eşit uzaklık veya başka bir yöntemin uygunluğu, her bir olayın 

coğrafî veya diğer ilgili koşullarının bir fonksiyonu veya yansımasıdır. Bu 

nedenle,…yöntem veya yöntemlerin seçimi, her bir olayda bu durumların, ve temel 

kural olan sınırlandırmanın hakkaniyet ilkelerine uygun olması ışığında 

belirlenmelidir”655. 

 

                                                 
652 Evans, ‘‘Maritime Delimitation after Denmark v. Norway: Back to the future?’’, s. 163. 
653 Manş Denizi Tahkimi, Parag. 70. 
654 I.C.J. Reports 1985, Parag. 43. 
655 Manş Denizi Tahkimi, Parag. 97. 
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Manş Denizi Tahkimi’nde de ifade edildiği üzere, herşeyden önce eşit uzaklık 

kavramının bir ilke olarak sunulmasından ziyade, bir yöntem olarak ele alınarak bu 

konuyu incelemeye başlamanın gerekli olduğu kanısındayız.656 Nitekim, konunun şeffaf 

bir biçimde ele alınması bakımından daha başından bu durumun belirtilmesinin önemli 

olduğunu düşünmekteyiz. Eşit uzaklık ilkesinin sınırlandırma hukukunun normatif 

içeriğini oluşturması, içtihatta kabul edilmemiş olan bir husustur ve doktrinde de 

içtihatın bu tutumu destek bulmuştur. Buna göre, eşit uzaklık “ilke” sinden bahsetmek 

mümkün değildir.657 Daha öncede değinmiş olduğumuz gibi, eşit uzaklık kavramı, özel 

koşullar istisnası ile beraber ele alınması gereken, birleşik olan kuralın bir parçasını 

oluşturan bir özellik arzetmektedir. Eşit uzaklık-özel koşullar kuralının hakkaniyet 

ilkeleri ilgili koşullar kuralı ile yakından ilişki içinde olduğu da Divan kararlarından ve 

doktrinden açık biçimde anlaşılan bir husustur. Bu bağlamda, bu ilişkinin gün yüzüne 

çıkarılmasının faydalı olacağı kanaatini taşımaktayız. 

 

Jan Mayen Davası’nda Divan, “karşı karşıya kıyılar arasındaki sınırlandırmada 6. 

maddenin etkisiyle, hakkaniyet ilkelerine dayanarak sınırlandırma yapılmasını 

gerektiren örf ve âdet hukukunun etkisi arasında, özlerine ilişkin bir fark bulmak 

güçtür658 demiştir. Yani, Divan burada 6. madde ile örf ve âdet hukuku kuralını eş 

tutmuş ve böylelikle eşit uzaklık yöntemini örf ve âdet hukukuna taşımıştır.659  

 

Oysa ki Mahkeme, Manş Denizi Tahkimi’nde bunun tam tersini yapmıştır. 

Mahkeme 6. maddede yer alan eşit uzaklık-özel koşullar birleşik kuralının 

                                                 
656 Eşit uzaklık yöntemi, bir yöntem olarak “...gibi” bir hukukçudan daha çok deniz alanı gözlemcisi 
(maritime surveyor) ve hidrografistin yetenek alanına dahil olan meseleleri kapsamına almaktadır. Buna 
ek olarak daha bir çok değişik eşit uzaklık “yöntemi” vardır. Bu yöntemlerden bir hukuk kuralı olarak 
bahsetmek, Divan’ın kendisinin kabul ettiğinden fazla bir şekilde tekilleştirmeye (solecism) yol açar. 
Dolayısıyla, eşit uzaklık ilkesini, uygulanan yöntem veya yöntemler ile eşdeğer kılmak bir hata olur. 
(Jennings: ‘‘The Principles Governing Marine Boundaries,” s. 399). 
657 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 54. 
658 I.C.J. Reports 1993, Parag. 46. 
659 Evans, ‘‘Maritime Delimitation after Denmark v. Norway: Back to the future?’’, s. 160. 
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“yorumlanması ve tamamlanması” için vazgeçilmez bir araç olduğundan660 bahisle 

hakkaniyet ilkelerinin esnekliğini bu maddeye taşımıştır. Jan Mayen Davası’nda ise, 6. 

madde ile örf ve âdet hukuku kuralı eş tutulmuş ve bu defa eşit uzaklık yöntemi örf ve 

âdet hukukuna taşımıştır.661 Böylelikle Jan Mayen Davası eşit uzaklığı, ilgili koşulların 

bu yönteme başvurulmasını gerektirecek şekilde belirleyici rollerini 

değerlendirmeksizin, 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi ile örf ve âdet hukukunun 

etkilerinin eş olduğu gerekçesine dayanarak, “prima facie” hakkaniyete uygun sonuca 

ulaştıracak yöntem olarak kabul etmiş olmaktadır.662 

 

Katar-Bahreyn Davası, eşit uzaklığın kullanımına öncelik verme eğilimini daha 

da ileri götürmüştür. Divan, bu davada, B.M.D.H.S. 15. maddesinin örf ve âdet hukuku 

kuralı niteliğini kazandığını savunarak, eşit uzaklığı karasuları sınırlandırmasında özel 

koşullar dışında ayarlanarak uygulanacak öncelikli bir yöntem olarak kullanmakla 

kalmamıştır. Divan ayrıca, eşit uzaklık yönteminin tarafların kıyılarının coğrafî 

ili şkisinin yan-yana olduğu kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge alanlarının 

sınırlandırılmasında da kullanılmasının uygun olduğuna karar vermiştir.663 

 

Kamerun-Nijerya Davası’nda Divan, hakkaniyet ilkeleri-ilgili ko şullar 

yönteminden bahsetmiştir.664 Divan, Katar-Bahreyn Davası’nda yapmış olduğu gibi,665 

bunun, karasularının sınırlandırılmasına uygulanacak olan eşit uzaklık-özel koşullar 

yöntemi ile benzerliğine dikkat çekmiştir. 

 

Buraya kadar olan kısımda içtihadın, eşit uzaklığın kullanımını, gittikçe daha öne 

çıkardığı bir gerçektir. Ancak, yakın tarihli kararlar, her ne kadar “emsale uygun olduğu 

gerekçesiyle eşit uzaklık ile başlayıp, bunun özel koşullar ışığında ayarlanması usulünü 
                                                 
660 Manş Denizi Tahkimi, Parag. 75. 
661 Evans, ‘‘Maritime Delimitation after Denmark v. Norway: Back to the future?’’, s. 160. 
662 Özbek, ‘‘Komşu Devletler Arasında Deniz Alanlarının Sınırlandırılması Hukuku ve Ege Denizi Kıta 
Sahanlığı Uyuşmazlığı’’, s. 50. 
663 I.C.J. Reports 2001, Parag. 170. 
664 I.C.J. Reports 2002, Parag. 288. 
665 I.C.J. Reports 2001, Parag. 231. 
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benimsemiş olsalar da,666 eşit uzaklığın “uygulanacak yegâne yöntem olmadığı ve hatta, 

lehine bir karineden faydalanmadığını belirtmeyi de ihmal etmemektedirler.667  

 

c. Eşit Uzaklık Yöntemi ve Diğer Yöntemler 

 

1. Eşit Uzaklık Yöntemi 

 

i.  Katı Eşit Uzaklık (Strict Equidistance) 

 

1958 Karasuları ve Bitişik Bölge Sözleşmesi 12. maddeye göre, her bir noktası, 

her bir devletin karasularının genişliğinin ölçülmeye başlandığı kıyı hatlarından eşit 

uzaklıkta olan hat, eşit uzaklık hattıdır. 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. 

maddesinde de benzer ifadeler kullanılmıştır.668  

 

Geometrik olarak, herhangi bir iki nokta arasında eşit uzaklıkta olan hat, bu iki 

noktayı bağlayan hattın dik açıortayıdır. Fakat hemen hemen bütün kıyılarda az çok 

düzensiz bir oluşum olacağı için, düz bir hat, çok seyrek olarak ihtiyaçları 

karşılayacaktır. Dolayısıyla bunun eşit uzaklık niteliğini koruyabilmek için, eşit uzaklık 

hattının yönü değiştirilecektir. Yani doğru bir eşit uzaklık hattı, tarafların kıyılarının en 

yakın noktalarını bağlayan düz hatların dik açı ortaylarının parçalarından 

oluşmaktadır.669  

 

                                                 
666 I.C.J. Reports 1993, Parag. 51, 53; I.C.J. Reports 2001, Parag. 227, 228, 230; I.C.J. Reports 2002, Par 
ag. 289, 290. 
667 I.C.J. Reports 1985, Parag. 63; I.C.J. Reports 2001, Parag. 233; I.C.J. Reports 2002, Parag. 293. 
668  supra, s. 184. 
669 Legault, Hankey, ‘‘Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime Boundary 
Delimitation’’, s. 207. 
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Maine Körfezi Davası’nda, Kanada tarafından, başlangıçta, katı eşit uzaklık 

yönteminin uygulanması ileri sürülmüştür.670 Kanada, ardından, özel koşulların 

gerektirmesi halinde katı eşit uzaklık hattından başka hatlarında çizilmesinin mümkün 

olduğunu ve bu durumun 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi 6. maddesinde de öngörülmüş 

olduğunu belirtmiştir.671 

 

Kamerun-Nijerya Davası’nda da Kamerun, katı eşit uzaklık hattının çizilmiş 

olması halinde, Nijerya’ya göre ilgili kıyı hattının daha uzun olmasına rağmen, 

uygulamada herhangi bir kıta sahanlığı veya münhasır ekonomik bölgesi’ne sahip 

olmayacak olduğunu beyan etmiştir.672 

 

ii. Basitleştirilmi ş Eşit Uzaklık (Simplified Equidistance) 

 

Birçok kıyı hattında, katı eşit uzaklık, dönüş noktalarında (turning point) 

çeşitlili ği ve birçok kısa düz hat parçalarını biraraya getirecektir. Dolayısıyla son olarak 

varılan sınır, denizciler, petrol ve gaz imtiyazı verenler için karmaşık ve uygulamaya 

ili şkin zorlukları olan bir yapı arzedecektir. Bu yüzden devletler, eşit uzaklık hattını,  

dönüş noktalarını azaltmak, sınırı oluşturan düz hat parçalarını sayı itibarıyla azaltıp 

uzunluğunu artırmak suretiyle basitleştirmek yoluna gitmektedirler. Böyle bir 

basitleştirme taraflar arasındaki eşit alanların karşılıklı olarak değiştirilmesi sonucunu 

doğuracaktır.673 

 

Bu tez kapsamında incelemiş olduğumuz Divan’ın hiçbir kararında, 

basitleştirimiş eşit uzaklık yöntemi söz konusu edilmemiştir. 

 

                                                 
670 I.C.J. Reports 1984, Parag. 61. 
671 Ibid., Parag. 71. 
672 I.C.J. Reports 2002, Parag. 271. 
673 Legault, Hankey, ‘‘Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime Boundary 
Delimitation’’, s. 207. 
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iii. Değiştirilmi ş Eşit Uzaklık (Modified Equidistance) 

 

Değiştirilmi ş eşit uzaklık hattı, hakkaniyet ilkelerine dayanan tek yöntemdir. 

Değiştirilmi ş eşit uzaklık, karasuları esas hatlarından -adalar, kayalar, low-tide 

elevations’lar gibi özelliklere etki verilmemesinden veya bunlara kısmi etki 

verilmesinden dolayı- katı olarak eşit uzaklık durumunda olmayan doğru parçalarının 

bağlanma noktalarından oluşmaktadır. Böyle bir hat, yani değiştirilmi ş eşit uzaklık hattı, 

katı eşit uzaklık yoluyla çizilen bir hatta göre çok farklı yerde bulunmaktadır.674 Çünkü, 

değiştirilmi ş eşit uzaklık hattına ulaşmak için katı eşit uzaklık hattında yapılacak olan 

değiştirme, basitleştirilmi ş eşit uzaklık hattına ulaşmak için yapılan değiştirmeye göre 

çok daha fazladır. Zaten, basitleştirilmi ş eşit uzaklık, alanların karşılıklı eşit değişimini 

öngörürken, değiştirilmi ş eşit uzaklık hattı, katı eşit uzaklık hattı ile yapılan paylaşım ile 

karşılaştırıldığında, deniz boşluklarının (maritime space) biri aleyhine bir diğerine 

verilmesi sonucunu doğurmaktadır.675 

 

Eşit uzaklık hattının değiştirilme sebepleri sınırsızdır ve değiştirmenin sonuçları 

o kadar esaslıdır ki, meydana gelen son sınır, eşit uzaklık kavramı ile pek te ilgili 

olmayan bir sonuç doğurabilir.676 

 

Burada, basitleştirilmi ş eşit uzaklık yöntemi ile değiştirilmi ş eşit uzaklık 

arasındaki farkın daha fazla açıklığa kavuşturulması gerekmektedir. Her iki yöntem de 

katı eşit uzaklık başlangıç noktasıdır. Bunların arasındaki fark, sadece ulaşılması 

gereken amaç bakımından söz konusudur. Basitleştirilmi ş eşit uzaklık daha basit bir hattı 

amaçlarken, değiştirilmi ş eşit uzaklık, katı eşit uzaklığın uygulanmasından doğan 

                                                 
674 Ibid. 
675 Antunes, Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation-Legal and Technical Aspects 
of a Political Process, s. 158. 
676 Legault, Hankey, ‘‘Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime Boundary 
Delimitation’’, s. 208.  
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paylaşım alanlarının değiştirilmesini amaçlamaktadır. Basitleştirilmi ş eşit uzaklıkta 

amaç, hukukun uygulanması, kaynakların yönetimi vb. bakımlardan sınırların 

yönetilmesini daha basit hale getirmektir.677  

 

2. Diğer Yöntemler 

 

Eşit uzaklık yöntemi, tek ve uygulanması zorunlu olan bir yöntem olmadığına 

göre, Divan, hakkaniyete uygun sonuca ulaşmak uğruna, diğer yöntemleri de 

uygulayabilecektir. Doktrinde, bu yöntemlerin çeşitleri konusunda kesin bir ayrım 

yoktur ve çok fazla yöntemin bahsi geçmektedir. Ancak, uygulamaya gözatılacak olursa, 

eşit uzaklık dışındaki yöntemlerin kullanımının çok seyrek bir sıklık arzetmiş olduğu 

görülmektedir. Dolayısıyla, bu yöntemlerden sadece en önemli olan üç tanesini 

belirtmek gerekmektedir. 

 

i. Enlemler ve Boylamlar Yöntemi (Parallels, Meridians) 

 

Eşit uzaklıktan sonra en çok kullanılan yöntem olarak, enlem (enlem derecesi bir 

olan noktalar) ve boylam (boylam derecesi bir olan noktalar) yöntemlerini göstermek 

mümkündür. Bu yöntem, kıyıları yan yana olan devletler arasında sınırın denize ulaştığı 

noktadan enlemler veya boylamlar çizmek suretiyle  uygulanmaktadır.  

 

Kıyıları yan yana olan devletlerin bulunduğu hallerde enlem veya boylam 

yönteminin uygulanması, içbükey veya dışbükey kıyı hatlarının olduğu hallerde ya da 

ada veya kayaların bulunduğu yerlerde eşit uzaklık yönteminin uygulanmasından 

doğabilecek kesmeyi (cut-off) önleyebilir. 

 

                                                 
677 Antunes, Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation-Legal and Technical Aspects 
of a Political Process, s. 158. 
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Bu yöntemin uygulanması, kıyıların genel istikameti kabaca kuzey-güney 

yönünde veya doğu-batı yönünde ise, uygun sonuçlar doğuracaktır. Diğer durumlarda bu 

yöntemin uygulanması, taraflardan birinin deniz uzantılarının hakkaniyete uygun 

olmayan biçimde kesilmesi (cut-off) sonucunu doğuracaktır.678 

 

ii. Ku şatma Yöntemi (Enclaving) 

 

Bu yöntemde bir adaya, uygun burunlardan (headland) çizilen daire 

kavislerinden (arcs of circles) oluşan bir sınır vasıtasıyla, belirli bir deniz bölgesi 

verilmektedir. Bu yöntemin kullanılması, bu ada eşit uzaklık hattı çizilirken esas hat 

olarak kullanılsaydı kazanılacak olan deniz alanına göre, -kaçınılmaz olarak- adası 

kuşatılan devletin deniz alanları bakımından daha az bir deniz alanı alınması sonucunu 

doğuracaktır.679 

 

Uygulanması eşit uzaklık ile paralellik arzeden kuşatma yöntemi, hem iki 

anakara kıyısının eşit uzaklık hattının civarında olan adalara, hem de ters tarafta bulunan 

adalara uygulanabilen bir yöntemdir. Bu yöntemin kullanıldığı yargılardan biri olarak, 

bir hakem yargısı olan Manş Denizi Tahkimi’ni örnek göstermek mümkündür.680 

 

iii. Dikey Yöntemi (Perpendiculars) 

 

Kıyıdaki girintilerin kapatma hatlarına da dikeyler çizilmesine rağmen, kıyının 

genel istikametine çizilen dikeylerin bu yöntemi oluşturduğunu söylemek mümkündür. 

Ayrıca bu yöntemin mantıksal temeli olarak, bunun eşit uzaklık yönteminin 

basitleştirilmi ş bir halini oluşturması olarak düşünülmesi mümkündür. Tarafların ilgili 

                                                 
678 Legault, Hankey, ‘‘Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime Boundary 
Delimitation’’, s. 211-212. 
679 Ibid., s.212. 
680 Antunes, Towards the Conceptualisation of Maritime Delimitation-Legal and Technical Aspects 
of a Political Process, s. 169; Manş Denizi Tahkimi, Parag. 31-37. 



 202

kıyılarının, ender olarak da olsa, basit düz bir hat oluşturması, bu yöntemin uygulanması 

için gerekli olan bir önşartı oluşturmaktadır.681  

 

G. Genel Olarak Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sorunu 

 

 1. Genel Olarak 682 

 

Bilindiği üzere, Türkiye ve Yunanistan, Ege Denizi’ndeki kıta sahanlığı üzerinde 

hak sahipliği ve kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunda uyuşmazlık halindedirler. 

Konumuz, deniz alanlarının, yani asıl olarak kıta sahanlığının sınırlandırılmasında 

uygulanacak olan ilkeler olduğundan dolayı tezimiz kapsamında genel olarak Ege 

Denizi Kıta Sahanlığı meselesine de değinmek yerinde olacaktır.  

  

 Genel olarak incelendiğinde, Türkiye ile Yunanistan arasında var olan Ege 

Sorunu şu sorunları kapsamına almaktadır: Kıta sahanlığının sınırlandırılması, 

karasularının genişletilmesi, Hava sahası ve Uçuş Bilgi Bölgesi (Flight Information 

Region) sorumlulukları, Ege Adaları’nın silâhsızlandırılmış statüsünün ihlâli, 

Egemenliği devredilmemiş ada adacık ve kayalıklar. 683 

 

Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı sorunu, taraflar arasında iki ayrı 

nitelikte uyuşmazlığın meydana gelmesine sebep olmuştur. Bunlardan birincisi,  kıta 

sahanlığının sınırlandırılmasının esasına ilişkin olan uyuşmazlık; ikincisi ise, bu 

                                                 
681 Legault; Hankey, ‘‘Method, Oppositeness and Adjacency, and Proportionality in Maritime Boundary 
Delimitation’’, s. 213. Bu yöntem, Maine Körfezi Davası’nda kullanılmıştır.  
682 Bu uyuşmazlığın Yunanistan Devleti’nin bakış açısıyla anlatıldığı bir kaynak olarak Bkz.: Yunanistan 
Devleti Washington Büyükelçiliği Sitesi, Hellenic Republic Embassy of Greece, Delimitation of the 
Continental Shelf, Washington DC, (Çevrimiçi) 
http://www.greekembassy.org/Embassy/content/en/Article.aspx?office=11&folder=43&article=7., 17 
Mart 2008. Uyuşmazlığı kıta sahanlığı kavramı ile bağlantılı olarak anlatan bir kaynak olarak Bkz.: 
Pazarcı, “Kıta Sahanlığı Kavramı ve Ege Kıta Sahanlığı Sorunu”, Aziz Köklü’nün Anısına Armagan, 
Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yayınları No: 535, Ankara, 1984, s. 395-412. 
683 Aksu,  Türk-Yunan Đli şkileri: Đli şkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Đnceleme, s. 
59. 
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uyuşmazlığın hangi yollarla çözüme bağlanması gerektiğine ilişkin olan 

uyuşmazlıktır.684 Biz öncelikle bu uyuşmazlığın hangi yollarla çözümlenmesi 

gerektiğine ilişkin olan uyuşmazlığı ele alıp, ardından kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasının esasına ilişkin olan uyuşmazlığa değinmenin daha uygun olduğu 

fikrinde olduğumuzdan dolayı, konuyu bu çerçevede ele alacağız. Bu bağlamda, 

öncelikle bu uyuşmazlığın esasını hangi olayların oluşturduğuna ilişkin genel bir bilgi 

verdikten sonra, Ege Denizi Kıta Sahanlığı Davası’nı da göz önüne almak suretiyle 

uyuşmazlığın hangi yolla çözüleceğine ilişkin tarafların görüşleri ve Divan’ın kararı 

ele alınacaktır. Bunun ardından, Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’nın esası 

hakkında tarafların ileri sürdüğü görüşlere yer verilip, bunlar hakkında kısa 

değerlendirmelere gidilecektir. 

 

2. Uyuşmazlığın Esasını Oluşturan Olaylar ve Bu Uyuşmazlığın 

Hangi Yolla Çözüleceği Meselesi 

 

Türkiye, Yunanistan’ın daha önce bölgede yoğunlaştırdığı sismik araştırmalara 

ili şkin faaliyetlerine karşılık olmak üzere, 18 Ekim 1973 tarihînde Türkiye Petrolleri 

Anonim Ortaklığı’na (T.P.A.O.) Ege Denizi’nde Türk karasuları dışında ve kıta 

sahanlığında bulunan bölgelerle ilgili olarak 27 adet petrol arama ruhsatı vermiştir.685 

 

Yunanistan, Anadolu ve Trakya kıyıları yakınında bulunan Semadirek 

(Samothrace), Limni (Lemnos), Midilli (Lesbos), Bozbaba (Aya Evstratios), Sakız 

(Chios), Psara (Psara), Antiipsara Adaları’nın 6 mil genişlikteki karasuları dışında kalan 

fakat adalar arasında yer alan alanları da kapsayan, Türkiye’nin T.P.A.O.’ya ruhsat 
                                                 
684 Pazarcı, ‘‘Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî Açıdan’’, s. 80. 
685 Karar No: 7/7217. Karar 1 Kasım 1973 tarih ve 14699 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır.  
(Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer  ve Kişiler Bakımından Çevresi ve 
Niteliği, s. 248); Türkiye Cumhuriyeti’nin bu davayla ilgili olarak çıkardığı T.P.A.O.’ya arama izni 
verilmesine dair kararnameler ayrıca Yunanistan hükümetinin Divan’a yapmış olduğu başvurunun ekler 
kısmında mevcuttur. (Aegean Sea Continental Shelf, Application Instituting Proceedings Submitted by the 
Government of Greece, I.C.J.Application, 10 August 1976, s. 13-19; Ayrıca Bkz.: I.C.J. Applications, 10 
August 1976, Parag. 1). 
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vermesi işlemini 7 Şubat 1974 tarihli notası ile protesto etmiştir. Yunanistan, sözü edilen 

alanların 1958 tarihli Cenevre Kıta Sahanlığı Sözleşmesi (1958 Kıta Sahanlığı 

Sözleşmesi) uyarınca adaların kıta sahanlığına girdiğini ileri sürerek bu alanlardaki 

egemen haklarının saklı olduğunu belirtmiştir.686  

 

Türkiye, her defasında Yunanistan’ın protestoları ile karşılaşmasına rağmen, bu 

protestoları reddetmiş ve araştırma ruhsatı verdiği sularda 1974 yılında Çandarlı Gemisi 

ve 1976 yılında Maden Teknik Arama (M.T.A.) Sismik-1 gemisiyle687 manyetometrik 

ve sismik araştırmalarını sürdürmeye devam etmiştir.688 Bunun üzerine Yunanistan 

Devleti, uyuşmazlığı hem Birleşmiş Milletler (B.M.) Güvenlik Konseyi’ne, hem de 

Divan’a tek taraflı olarak götürmüştür. Güvenlik Konseyi, 25 Ağustos 1976 tarih ve 395 

sayılı kararında689 tarafların birbirlerinin milletlerarası hak ve yükümlerine saygı 

göstermeleri ve durumun ağırlaşmasına yol açabilecek ve bundan ötürü barışçı bir 

çözüme ulaşma çabalarını tehlikeye düşürebilecek herhangi bir olaydan kaçınmaları 

gereğini belirtmiştir. Konsey, ayrıca, Yunanistan ve Türkiye Cumhuriyeti hükümetlerine 

görüş ayrılıkları üzerinde doğrudan görüşmelere başlamaları gerektiğini ve bu 

görüşmelerin karşılıklı olarak kabul edilebilir bir sonuca ulaşmasını sağlamak için 

ellerinden gelen her şeyi yapmaları gerektiğini belirtmiştir. Konsey bunun yanında her 

iki hükümeti, bu uyuşmazlıkla ilgili olarak tarafların bir çözüm getiremediklerini 

belirttikleri sorunların çözümü konusunda, uygun yargı usullerinin, özellikle Divan’ın, 

yapmaya ehliyetli oldukları katkıyı göz önünde bulundurmaya devam etmeye davet 

etmiştir.690 

                                                 
686 I.C.J. Application, 10 August 1976, 7 Şubat 1974 tarihli Nota Metni, s. 21-22. 
687 Hem Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü’nün denizler üzerinde sürdürdüğü çalışmalar hem de 
Maden Teknik Arama Sismik-1 Gemisi’nin yapmış olduğu çalışmalar hakkında detaylı bilgi için Bkz.: 
Türkiye Cumhuriyeti Maden Tetkik ve Arama Genel Müdürlüğü Resmi Sitesi, (Çevrimiçi) 
http://www.mta.gov.tr/v1.0/daire_baskanliklari/deniz/index.php?id=tarihce&m=1., 3 Mayıs 2008. 
688 Bu araştırmalar esnasında iki ülke arasında yaşanan süreç ve olaylar hakkında daha ayrıntılı bilgi için 
Bkz.: Aksu,  Türk-Yunan Đlişkileri: Đli şkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Đnceleme, 
s. 69-74. 
689 1976 I.L.M. , C. XV, S. 5, s. 1235. 
690 Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer  ve Kişiler Bakımından Çevresi ve 
Niteliği, s. 249-250. 
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Yunanistan Devleti uyuşmazlığı, yukarıda belirtildiği üzere, sadece Güvenlik 

Konseyi’ne değil Divan’a da götürmüştür. Meselenin Divan aşamasını incelemeye 

geçmeden önce, Türkiye ile Yunanistan arasındaki 1975 ve 1976 tarihînde söz konusu 

olmuş olan önemli görüşmeler ve notaların içeriğine değinilmesi gerekmektedir. 

Nitekim Türkiye’nin 1974 ve 1976 tarihlerinde yapmış olduğu iki araştırma faaliyeti 

arasındaki siyasî süreç ve yaşanan olaylar, Divan’a götürülmek istenen uyuşmazlığın 

temelini oluşturması açısından son derece önemlidir. 

 

Yunanistan, 27 Ocak 1975 tarihînde vermiş olduğu nota ile iki ülke arasında Ege 

Denizi Kıta Sahanlığı konusunda milletlerarası hukuk kuralları çerçevesinde bir 

sınırlandırmadan yana olduğunu bildirmiş, uygulanacak hukuk ve sorun ile ilgili görüş 

ayrılıklarının Divan’a götürülmesi ve Divan’a tek taraflı başvuru hakkı saklı kalmak 

koşuluyla, iki devlet arasında özel bir anlaşmanın yapılmasını önermiştir. Türkiye, 6 

Şubat 1975 tarihli notasında, iki ülke arasında Ege Denizi’ne ilişkin esaslı sorunların 

varlığını korumakta olduğu ve Türkiye’nin sorunlara doğrudan barışçıl görüşmeler 

yoluyla çözüm bulunmasından yana olduğunu tekrar etmiştir. Türkiye bunun yanında 

milletlerarası uyuşmazlıkların çözümlenmesinde temel yöntemin, taraflar arasında 

yapılacak olan doğrudan anlamlı görüşmeler olduğuna inanmakla birlikte, kural olarak 

Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’nın Divan’a götürülmesine karşı olmadığını 

belirtmiş ve iki ülke arasında üst düzey görüşmelere başlanmasını önermiştir.691 

 

31 Mayıs 1975 tarihînde iki ülkenin Başbakanları Nato Zirve toplantısı nedeniyle 

biraraya gelerek Brüksel Bildirisi’ni açıklamışlardır. Bu ortak bildiride, iki devlet 

arasındaki sorunların barış içinde “görüşmeler yoluyla ve Ege Denizi Kıta Sahanlığı 

sorununun ise La Haye’deki Divan tarafından çözümlenmesi gerektiğini 

kararlaştırdıkları” ve bu amaçla “kıta sahanlığı sorunuyla olduğu gibi hava sahası 

                                                 
691 27 Ocak 1975 tarihli nota için Bkz.: I.C.J. Application, 10 August 1976, s. 29-30; 6 Şubat 1975 tarihli 
nota için Bkz.: Ibid., s. 30-31. 
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sorunuyla da ilgili olarak teknik heyetlerin toplantı tarihîni öne almayı kararlaştırdıkları” 

açıklanmıştır.692 

 

Brüksel Bildirisi daha sonra taraflar arasında hukukî niteliği ve içeriği itibarıyla 

tartışmalı hale gelmiştir. Türkiye 30 Eylül ve 18 Kasım 1978 tarihli notalarında anlamlı 

görüşmeler yapılmadan sorunun Divan’a götürülmesinde bir fayda bulunmadığını, Roma 

Toplantısı’nda tahkimname hazırlıklarına paralel olarak üzerinde anlaşmaya varılmış 

hakkaniyete uygun bir sınırlandırmayı gerçekleştirmek amacıyla anlamlı görüşmeler 

yapılmasının da kararlaştırılmış olduğunu açıklamış, görüşmeler yoluyla 

çözümlenemeyecek olan belirli hukukî sorunların Divan’a götürülmesi görüşünde 

olduğunu belirtmiştir. Yunanistan ise, 2 Ekim ve 19 Aralık 1975 tarihli notalarında, 

tarafların Brüksel Bildirisi’nde sorunun önce Divan’a sunulması konusunda anlaşmaya 

varmış olduklarını, tahkimname hazırlıkları ile ilgili görüşmeler sırasında 

sınırlandırmayla ilgili görüş ayrılıklarını giderecek önerilerin ortaya atılması halinde 

bunların da tartışılabileceği görüşünde olduklarını açıklamıştır.693 

 

Yunanistan, 10 Ağustos 1976 tarihînde Divan’a tek taraflı olarak sunduğu 

başvurusunda iki ayrı talepte bulunmuştur. Yunanistan’ın Divan’dan birinci talebi; esasa 

ili şkin bir karar verene kadar Türkiye’nin arama ruhsatı verdiği alanlarda veya davada 

tartışma konusu yapılan diğer alanlarda bütün araştırma faaliyetlerini durdurmasını ve 

barışı tehlikeye sokacak davranışlardan kaçınmasını öngören ihtiyatî tedbir kararı 

vermesidir. Yunanistan’ın Divan’dan ikinci talebi ise; doğudaki Yunan adaları ile 

Türkiye arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırmasının hangi kurallara göre yapılacağının, 

saptanması talebi olmuştur. Yunanistan’ın uyuşmazlığın esasına ilişkin isteğinden de 

anlaşılacagı gibi, Türkiye’nin batısında bulunan adaların Yunanistan’a bakan tarafları ile 

daha beride kalan adaların otomatik olarak Yunanistan lehine kıta sahanlığı doğurdukları 

                                                 
692 I.C.J. Application, 10 August 1976, s. 57. Ayrıca Bkz.: Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-
Devletin Yetkisi: Yer ve Kişiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 249. 
693 I.C.J. Application, 10 August 1976, Parag. 14-18 Ayrıca Bkz.: Toluner, Milletlerarası Hukuk 
Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer ve Kişiler Bakımından Çevresi ve Niteliği, s. 249. 
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varsayımından hareket edilmekte ve böylece bu alan uyuşmazlık dışı kabul ettirilmeye 

çalışılmaktadır694 

 

Divan, Türkiye tarafından yapılan sismik araştırmaların deniz yatağı ve toprak 

altına ve doğal kaynaklara zarar verebilecek nitelikte olmadığını, bu araştırmaların 

geçici olduğunu, deniz yatağında tesis kurulmasını gerektirmediğini, bu konuda doğal 

kaynakların kullanılması ve tahsisi gibi bir işlemin yapılmadığını da dikkate alarak, 

Yunanistan’ın koruma önlemine ilişkin talebini 11 Eylül 1976 tarihli kararı ile 

reddetmiştir.695 

 

Davanın gerek yazılı gerek sözlü aşamasında Yunanistan, Divan’ın yargı 

yetkisini, iki devlet için de yürürlükte bulunduğunu belirttiği 26 Eylül 1928 tarihli 

Milletlerarası Uyuşmazlıkların Barışçı Yollarla Çözümüne Dair Genel Sened’in 17. 

maddesine ve iki Devlet Başbakanları’nın 31 Mayıs 1975 tarihînde yayınladıkları 

Brüksel Ortak Bildirisi’ne dayandırmıştır.696 

 

Yunanistan’ın bu iddiaları karşısında Türkiye, Divan’ın yargı yetkisini baştan 

beri kabul etmediğinden dolayı, Yunanistan’ın görüşlerine karşı görüş bildirmemiş ve 

Divan’ın yetkisi hakkındaki görüşlerini 24 Nisan 1978, 10 Ekim 1978 tarihli 

mektuplarıyla Divan’a bildirmiştir.697 

 

Divan, Yunanistan’ın 31 Mayıs 1975 tarihli Brüksel Ortak Bildirisi’ne dayanan 

yetki gerekçesine ilişkin olarak; milletlerarası hukukta bir ortak bildirinin bir 

uyuşmazlığı hakeme veya adlî çözüme götürme hususunda bir andlaşma teşkil etmesini 

engelleyen herhangi bir kural bulunmadığını belirttikten sonra, Brüksel Ortak 

Bildirisi’nin böyle bir andlaşma teşkil edip etmediği saptanırken göz önünde 

                                                 
694 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk Dersleri II. Kitap , s. 375. 
695 Aksu, Türk-Yunan Đli şkileri: Đlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Đnceleme,  
s. 78. Bkz.: I.C.J. Application, Order of 11 September 1976, Parag. 31- 46. 
696 Gündüz, “Ege Denizi Kıta Sahanlığı Davası ve Bazı Düşünceler”, s. 13. 
697 I.C.J. Judgement of 19 December 1978, Parag. 7, 8, 9, 14. 
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bulundurulması gereken hususun işlemin biçimi degil, Bildiri’de ifade edilen işlem veya 

davranışın niteliği olduğunu, bu işlem ve davranışın niteliği saptanırken de, Bildiri’de 

kullanılan ifadeye ve yapıldığı şartlara bakılması gerektiğini belirtmiştir. Buna göre; 

Bildiri’nin yayınlandıgı şartlar ve Bildiri’nin hükümleri şartsız bir havalenin 

öngörülmediği sonucunu verdiğinden Divan, Brüksel Bildirisi ile yargı yetkisinin kabul 

edilmediği yargısına varmıştır.698 

 

Sonuç olarak Divan, Yunanistan’ın tek taraflı başvurusuyla açılan Ege Kıta 

Sahanlığı Davası’nda yargılama yetkisine sahip olmadığına, 2 olumsuz oya karşılık 12 

olumlu oyla karar vermistir.699 
 

 

3. Ege Kıta Sahanlığının Esasına Đlişkin Olan Uyuşmazlık 

 

 Yukarıda da belirttiğimiz gibi, Türkiye ile Yunanistan arasındaki kıta sahanlığı 

sorunu taraflar arasında iki ayrı nitelikte uyuşmazlığın meydana gelmesine sebep 

olmuştur. Bunlardan birincisi, aşağıda genel olarak değinecek olduğumuz, kıta 

sahanlığının sınırlandırılmasının esasına ilişkin uyuşmazlık; ikincisi ise, yukarıda 

bahsedilmiş olan, bu uyuşmazlığın hangi yollarla çözüme bağlanması gerektiğine ilişkin 

olan uyuşmazlıktır.700  

 

Ege Denizi Kıta Sahanlığı Sınırlandırmasının esasına ilişkin olan uyuşmazlıkla 

ilgili olarak Türkiye ile Yunanistan’ın karşılıklı görüşlerinin genel olarak ele 

alınmasının, tezimizin konusunun ülkemizle ilgili olan bir somut olay görünümü 

kazanması anlamında oldukça faydalı olacağı inancındayız. Bu bağlamda Türkiye ve 

Yunanistan’ın bu mesele ile ilgili olarak görüşlerine bir genel bakış atacak olursak; 

                                                 
698 Aegean Sea Continental Shelf, Judgement, I.C.J. Reports 1978, Parag. 99-108; Gündüz, “Ege Denizi 
Kıta Sahanlığı Davası ve Bazı Düşünceler”, s. 22-23. 
699 I.C.J. Reports 1978, Parag. 109. 
700 Pazarcı, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî Açıdan”, s. 80. 
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Yunanistan’ın görüşlerini üç grupta ele almamız mümkündür. Bunlardan ilki 

Yunanistan’ın siyasal ve ülkesel bütünlüğünü esas alarak ileri sürmüş olduğu görüşleri, 

ikincisi Ege Denizi’ndeki adaların ayrı kıta sahanlığına sahip olduğunu iddia eden 

görüşleri, sonuncu olarak ise Türkiye ile Ege Denizi’ndeki adalar arasında eşit uzaklığın 

uygulanması ile bağlantılı olan görüşünü belirtmek mümkündür. 

 

a. Yunanistan’ın Görüşleri 

 

Siyasal ve ülkesel bütünlük görüşü: Yunanistan’ın Ege Kıta Sahanlığı 

uyuşmazlığı hakkındaki esasa ilişkin görüşlerinden ilk olanı, Ege Denizi’nde bulunan 

adaların Yunanistan ülkesinin ayrılmaz bir parçası ve bunların ülkesinin siyasal ve 

ülkesel bütünlüğü açısından önemli olduğu varsayımına dayanmaktadır. Nitekim 

Yunanistan’ın, Türkiye’ye vermiş olduğu 7 Şubat 1974 tarihli notasında yer alan 

iddiasına göre, Türkiye’nin karşısında bulunan adalar, Yunan ülkesinin ayrılmaz bir 

parçasıdır. Dolayısıyla, Yunan egemenliğinde bulunan söz konusu adaları kıta 

ülkesinden ayırmadan, Yunan ülkesini bir bütün olarak ele almak gerekmektedir.701 

 
Yunanistan, siyasal ve ülkesel bütünlük iddiasıyla, Türkiye kıyılarına yakın 

Doğu Ege Adaları’nın batısında Türkiye’ye kıta sahanlığı bırakmamayı amaçlamaktadır. 

Böylece Yunanistan, kıta sahanlığı sınırlandırmasında ülkesinin Türkiye’ye karşı kıyıları 

olarak en uçtaki adaların esas alınmasını sağlamaya çalışmaktadır. Ancak uygulanan 

milletlerarası hukukun, kıta sahanlığının sınırlandırılması bakımından siyasal ve ülkesel 

bütünlük iddiasına herhangi bir etki tanımadığını söylemek mümkündür.702 

 

Adaların ayrı kıta sahanlığına sahip olduğu görüşü: Yunanistan’ın bu 

uyuşmazlık hakkındaki ikinci görüşü, Ege Denizi’ndeki adaların ayrı kıta sahanlığına 

sahip olduğu iddiasından oluşmaktadır. “Yani sınırlandırma yapılırken bu adaların, ayrı 

                                                 
701 Pazarcı, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî Açıdan”, s. 80. 7 Şubat 1974 
tarihli Türk notası metni için Bkz.: I.C.J. Application, 10 August 1976, s.  21-22. 
702 Pazarcı, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî Açıdan”, s. 82. 
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ve ayrıca bir kıta sahanlığına sahip oldukları kabul edilecek ve sınırlandırma buna göre 

yapılacaktır”703. Nitekim Yunanistan’a göre, hem 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 1. 

maddesinin b fıkrasında, hem de 1982 B.M.D.H.S. 121. maddesinin 2. fıkrasında, 

adaların kıta sahanlığının kıta ülkelerininki gibi tanımlanmış olması, adaların da kıta 

sahanlığı konusunda kıta ülkeleri ile eşit haklara sahip olduğunu göstermektedir. Aslında 

iki unsuru içermekte olan Yunanistan’ın iddiası ile bir yandan adaların da kıta ülkesinin 

olduğu gibi kıta sahanlıkları olduğu vurgulanırken, öte yandan adaların kıta sahanlığı 

sınırlandırması sırasında, kıta ülkeleri ile eşit koşullarda ele alınması gerektiği 

belirtilmektedir.704 

 

Daha sonra ilgili bahislerde de ayrıca değinileceği üzere, adaların her koşulda 

kendi adlarına kıta sahanlığına sahip olabilecekleri görüşü doğru değildir. Zira 1958 Kıta 

Sahanlığı Sözleşmesi’nin 1. maddesinin b fıkrasında ve 1982 B.M.D.H.S.’nin 121. 

maddesinde adalara da kara ülkeleri için uygulanması öngörülen kuralların 

uygulanmasının kabul edilmiş olması, koşullar ne olursa olsun adaların kıta sahanlığına 

sahip olacakları ve üstelik karşılarında yer alan kıta ülkelerine eşit bir biçimde sahip 

olacakları anlamına gelmemektedir. Nitekim Kuzey Denizi Davaları’nda da Divan bu 

durumu açık bir biçimde dile getirmiştir.705 

 
 Eşit uzaklık ilkesinin uygulanması görüşü: Yunanistan’ın Ege Denizi Kıta 

Sahanlığı Uyuşmazlığı kapsamında ileri sürdüğü son görüşü ise, Türkiye ile adalar 

arasında sınırlandırmada eşit uzaklık ilkesinin uygulanmasını savunan görüştür. 

 

Yunanistan, bu iddiasını 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesine 

dayandırmaktadır. (Yunanistan ayrıca bu sözleşmenin örf ve âdet hukuku kuralı 

niteliğini de kazandığını iddia etmektedir.) Söz konusu maddede, kıta sahanlığı 

sınırlandırmasının anlaşma ile gerçekleştirilmesi öngörüldükten sonra, anlaşma 

                                                 
703 Vurgu yapılıp tırnak içerisine alınmış olan ifade bizim bu konudaki yorumumuzdur. 
704 Pazarcı, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî Açıdan,” s. 83. 
705 I.C.J. Reports 1969, Parag. 57. 
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yapılamaması durumunda, eğer özel koşullar başka türlü bir sınırlandırmayı 

gerektirmiyorsa, eşit uzaklık ilkesinin uygulanacağı kabul edilmektedir. Böylece, 

Yunan iddiasının iki unsuru içerdiği görülmektedir. Bunlardan birincisine göre, anlaşma 

yapılamamışsa, kıta sahanlığı sınırlandırılmasında genel ilke olan eşit uzaklık ilkesi 

uygulanacaktır; ikincisi ise, Türkiye ile Yunanistan arasındaki sınırlandırma Türkiye’ye 

en yakın bulunan adalar ile Türkiye kıyıları arasında eşit uzaklık ilkesine göre 

yapılacaktır.706  

 

Yunanistan’ın bu konuda ileri sürmüş olduğu iddiaları her türlü dayanaktan 

yoksundur. Zira 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesinin Türkiye’ye karşı ileri 

sürülmesinin, anılan Sözleşmeye Türkiye taraf olmadığı için hukuken imkânı yoktur. 

Ayrıca 6. maddede yer alan eşit uzaklık ilkesinin örf ve âdet hukuku kuralı niteliği de 

kazanmadığı, yargı kararlarıyla belirtilmiş olan bir husustur.707 Dolayısıyla bu ilkenin bu 

yolla da Türkiye’yi bağlaması mümkün değildir. 

 

Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’nda 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 

6. maddesi hükmünün uygulanması kabul edilse dahi, Yunanistan’ın bu maddeyi 

yorumlamak suretiyle gerçekleştirmek istediği sonuca varılması olanaksızdır. Çünkü eşit 

uzaklık, 6. maddede var olan tek kural değildir. 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. 

maddesinde kıta sahanlığı sınırlandırılmasında tarafların anlaşmasına öncelik 

tanınmıştır. Eğer taraflar arasında kıta sahanlığı sınırlandırılması konusunda bir anlaşma 

yoksa ve özel koşullar da bir başka çözümün kabulünü haklı kılmıyorsa, ancak o zaman 

sınırlandırmada eşit uzaklığın uygulanması zorunlu olur. Yani 1958 Kıta Sahanlığı 

Sözleşmesi’nin 6. maddesinde eşit uzaklık-özel koşullar unsurlarından oluşan tek bir 

kural öngörülmüştür. 6. maddede yer alan “özel koşullar” unsurunun işlevi hakkaniyete 

uygun bir sınırlandırmanın gerçekleşmesini sağlamaktır. Bu bağlamda, yabancı devlet 

kıyılarının yakınında bulunan adalar, öteden beri, eşit uzaklığın uygulanmasını 

                                                 
706  Başeren, Ege Sorunları, s. 150. 
707 Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri-Devletin Yetkisi: Yer  ve Kişiler Bakımından Çevresi ve 
Niteliği,  s. 255-256. 
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engelleyen ve hakkaniyete uygun bir sınırlandırmanın gerçekleştirilmesini gerekli kılan 

özel koşullar olarak değerlendirilmiştir. Ege Denizi’ndeki koşulun, özel bir koşul olduğu 

ise hiçbir kuşku götürmeyecek kadar açık olan bir husustur. Nitekim Ege Denizi’ndeki 

Yunan adalarının, Yunanistan’ın esas kara ülkesine uzak olmalarına karşın Anadolu 

kıyısının çok yakınında olmaları ve Anadolu kıyısında bunların bir dizi halinde 

sıralanmış olmaları, bu konumun, yeryüzünün bir başka bölgesinde benzerine kolayca 

rastlanamayacak olan özel bir coğrafî konum olarak değerlendirilmesini gerekli kılan 

özelliklerdir.708 Sınırlandırmada eşit uzaklık ilkesinin Anadolu kıyısı ile adalar esas 

alınmak suretiyle uygulanması, Anadolu’nun Ege Denizi’ne bakan yüzünün, adaların 

Ege Denizi’ne bakan yüzlerinin toplamından daha fazla olmasına rağmen kıta 

sahanlığından hiç pay alamaması gibi hakkaniyete tamamen ters düşecek bir durumun 

meydana çıkmasına yol açar. Ayrıca Ege Denizi’nde özel koşul sayılabilecek tek özellik 

yanlış tarafta yer alan Yunan adaları değildir. Nitekim yeryüzünde hakkaniyete uygun 

bir çözümü ve bunu gerçekleştirecek çeşitli yöntem ve ilkelerin uygulanmasını 

gerektiren bu özelliklere sahip bir başka deniz bulmanın güç olduğunu söylemek 

mümkündür.709 

 

Yunanistan, B.M. Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı’nda, eşit uzaklığın 

uygulanmasında adaların da esas alınmasını açıkça öngören öneriler sunmuş, fakat bu 

öneriler etkin olamamıştır. Zira 1982 B.M.D.H.S.’nin kıta sahanlığı ve ekonomik 

bölgenin sınırlandırılmasına ilişkin 74. ve 83. maddelerinde eşit uzaklık kabul 

edilmediği gibi bu konuda eşit uzaklık ilkesinden hiç bahsedilmemiştir. Kıta 

sahanlığının sınırlandırılmasına ilişkin kuralı düzenleyen 83. maddede sınırlandırmaya 

ili şkin ilkelerden çok gerçekleşmesi istenen sonuca önem verilmiş ve hakkaniyete uygun 

bir çözümün gerçekleştirilmesi gerektiği öngörülmüştür.710 

 

 
                                                 
708 Ibid., s.256-257. 
709 Ibid., s.258-259. 
710 Ibid., s.260-261. 
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b. Türkiye’nin Görü şleri 

 

Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı hakkındaki Türkiye’nin görüşlerini altı 

ayrı iddia kapsamında incelemek gerekmektedir.  

 

Anlaşmanın esas olması görüşü: Türkiye’nin Ege Denizi Kıta Sahanlığı 

Uyuşmazlığı bağlamında savunduğu ilk görüş, kıta sahanlığının sınırlandırılmasında 

anlaşmanın esas olmasına dair olan görüştür. Nitekim Türkiye, 27 Şubat 1974 tarihînde 

Yunanistan’a verdiği ilk notasından itibaren başlamak suretiyle sürekli bir biçimde Ege 

Denizi Kıta Sahanlığı sınırlandırmasının görüşmeler sonucunda gerçekleştirilecek bir 

anlaşma ile yapılmasını savunmuştur. Türkiye’nin bu görüşü, hem genel bir biçimde 

B.M. Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı sırasında dile getirilmiş, hem de Türkiye’nin 26 

Ağustos 1976 tarihînde Ege Kıta Sahanlığı Davası’na ilişkin olarak Divan’a sunmuş 

olduğu görüşlerinde yer almıştır.711 

 
Türkiye’nin kıta sahanlığının sınırlandırılmasında anlaşmanın esas olması 

gerektiğine dair görüşünü, tezimizin ilgili kısımlarında bütün ayrıntılarıyla değinilmiş 

olan 1958 Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin ve 1982 B.M.D.H.S.’nin kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasına ilişkin düzenlemelerinde bulmak mümkündür. Nitekim hem 1958 

Kıta Sahanlığı Sözleşmesi’nin 6. maddesi, hem de 1982 B.M.D.H.S.’nin 83. maddesi 

kıta sahanlığının sınırlandırılması konusunda anlaşmaya öncelik tanımaktadır. 

 

Doğal uzantının esas olması görüşü: Türkiye’nin kıta sahanlığının 

sınırlandırılmasının esasına ilişkin olarak benimsemiş olduğu ikinci görüş, 

sınırlandırmada doğal uzantı esasının temel kıstas olduğuna ilişkindir. Nitekim Türkiye, 

                                                 
711 Pazarcı, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî Açıdan”, s. 86; Nota 
metinleri 10 Ağustos 1976 tarihli Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı dava dilekçesinde mevcuttur. 
(I.C.J. Application, 10 August 1976); 26 Ağustos 1976 tarihli Türkiye Hükümeti’nin görüşü için Bkz.: 
“Observations of the Government of Turkey on the Request by the Government of Greece for Provisional 
Measures of Protection” Türkiye Hükümeti’nin vermiş olduğu bu dilekçede özellikle Bkz.: (I.C.J. 
Application, 26 August 1976, Parag. 13, 15, 16). 
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27 Şubat 1974 tarihli cevabî notasında,712 Ege’deki deniz yatağının önemli bir bölümünü 

Anadolu Yarımadası’nın doğal uzantısının oluşturduğunu, dolayısıyla Anadolu’nun 

doğal uzantısı üzerinde bulunan Yunan adalarının kendilerine has kıta sahanlıklarının 

bulunmasının mümkün olmadığını, bu adaların Yunan anakarasına uzaklıklarına rağmen 

Türkiye’ye çok yakın olmaları ve Yunan anakarası ile adalar arasında açık deniz 

alanlarının bulunması sebebiyle adaların Yunan Yarımadası’nın devamı niteliğinde 

olduklarının kabul edilmesinin mümkün olmadığını belirtmiştir.713  

 

Ege Denizi’nin deniz dibi, “Ege Oluğu” denilen bir doğal kesintiyle “S” şeklinde 

kuzeyden güneye, nispeten Yunanistan anakara ülkesine daha yakın bir eksende ikiye 

bölünmekte ve bu kesinti her iki devletin kıta ülkelerinin deniz altındaki doğal 

uzantısının sınırını oluşturmaktadır. Söz konusu doğal uzantının üzerinde bulunan ve 

büyük bölümüyle Yunanistan’a ait olan adalar, sözü edilen doğal uzantının su üzerine 

çıkmış çıkıntılarından başka bir şey değildir. Bu nedenle de bu adaların kıta sahanlığı 

haklarının olması mümkün değildir.714 

 

Sınırlandırmanın hakkaniyet ilkelerine göre yapılması: Türkiye’nin kıta 

sahanlığının sınırlandırılması konusunda ileri sürdüğü başka bir görüşe göre, kıta 

sahanlığının sınırlandırılmasının hakkaniyet ilkelerinin uygulanması suretiyle yapılması 

gerekmektedir. Nitekim asıl amaç, hakkaniyete uygun çözüme ulaşmaktır. Dolayısıyla 

hakkaniyete uygun bir çözüme ulaşmak için hakkaniyet ilkelerinin uygulanması 

gerekmektedir.715 Burada ifade edilmiş olan hakkaniyet ilkeleri ve hakkaniyete uygun 

çözüm kavramlarına tezimiz kapsamında yeterince değinilmi ştir. 

 

Adaların özel koşul oluşturması görüşü: Türkiye’ye ait olan bir başka görüş ise, 

bir bölgede adaların bulunmasının kıta sahanlığı sınırlandırması açısından bir özel koşul 

                                                 
712 Türkiye bu notasında Divan’ın Kuzey Denizi Davaları’nda vermiş olduğu kararına dayanmıştır. (I.C.J. 
Reports 1969, Parag. 85) Bu konuya ileride kapsamlı bir biçimde değinilecektir. 
713 27 Şubat 1974 tarihli Türk notası metni için Bkz.: I.C.J. Application 1976, s. 23-25. 
714 Başeren, Ege Sorunları, s. 151. 
715 Pazarcı, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî Açıdan”, s. 87. 
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oluşturduğu ve bunların özellikle coğrafî konumları ve öteki özelliklerine bağlı olarak 

değerlendirilmesi gerektiği görüşüdür.716 Türkiye, 27 Şubat 1974 tarihli cevabî 

notasında, bazı anlaşmaları da örnek göstermek suretiyle, milletlerarası uygulama 

tarafından oluşturulan kuralların kıta sahanlığının sınırlandırması konusunda konumları 

ve özel koşulları dikkate alınmadan tüm adalara eşit değer verilmesini reddettiğini, Ege 

Adaları’nın ve tüm Ege Denizi’nin özel koşulların tipik bir örneğini oluşturduğunu 

belirtmiştir.717 Sınırlandırılacak olan alanda adaların ve özellikle de yabancı devlet 

kıyılarına yakın adaların bulunmasının özel koşullar kapsamında değerlendirildiği, 

çalışmamızın ileriki bölümlerinde de ifade edilmiştir. 

 

Ege Denizi’nin yarı-kapalı deniz olması görüşü: Ege Denizi’nin yarı–kapalı bir 

deniz olduğu ve bu nedenle Ege Denizi’nde bu bölgenin niteliğine uygun olarak özel 

kuralların uygulanması gerektiği yolundaki görüş de Türkiye’nin görüşleri arasındadır. 

Türkiye Ege Denizi’nin yarı-kapalı bir deniz olduğu görüşünü ilk defa Yunanistan’a 

vermiş olduğu 27 Şubat 1974 tarihli notasıyla belirtmiştir. Türkiye, bunun ardından 

B.M. Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı esnasında Konferans’a sunmuş olduğu madde 

taslakları ile de bu görüşünü desteklemiştir.718 

 

Đleride değinileceği üzere, kıta sahanlığının sınırlandırılması konusundaki yargı 

kararları, sınırlandırmanın hakkaniyete uygun sonuca varacak şekilde yapılmasını 

öngörmüş ve bu bağlamda denizlerin yarı – kapalı olma özelliğinin, sınırlandırma 

uyuşmazlıklarında diğer ilgili koşullar yanında göz önünde bulundurulması gerektiğine 

hükmetmişlerdir.719 

 

                                                 
716 Aslında bu görüş, ileride görüleceği gibi, Divan ve Hakem Mahkemesi’nin kararları tarafından da 
tutarlı bir biçimde kabul gören bir görüştür. 
717  27 Şubat 1974 tarihli Türk notası metni için Bkz.: I.C.J. Application, 10 August 1976, s. 23-25. 
718  Pazarcı, “Ege’deki Deniz Sorunlarında Türk ve Yunan Görüşleri: Hukukî Açıdan”, s. 88. 
719 Nitekim Divan, 1985 tarihli Libya-Malta Davası’nda, “Akdeniz gibi yarı-kapalı denizlerde komşu 
devletler arasındaki deniz alanlarının sınırlandırılmasının, bölgenin coğrafî koşullarıyla yakından ilgili 
olduğunu” belirtmiştir. (I.C.J. Reports 1985, Par 47). 
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Lozan dengesi ile bağlantılı olan görüş: Türkiye’nin bu konuda ileri sürmüş 

olduğu altıncı ve son görüş olarak Lozan Dengesi ile bağlantılı olarak ileri sürmüş 

olduğu iddiasını belirtmek mümkündür. Aslında Lozan dengesi ile ilgili olan 

Türkiye’nin görüşü esas itibarıyla karasuları genişliği ile ilgili konuları esas almaktadır. 

Fakat karasularının genişliği meselesi, aşağıda da açıklayacağımız üzere, kıta sahanlığı 

meselesini de yakından etkileyecek olan bir husustur.  

 

Türkiye ile Yunanistan arasında bir denge kurmayı amaçlayan Lozan Barış 

Andlaşması’nda720 karasularının genişliği konusunda açık bir hüküm mevcut değildir. 

Bununla beraber Lozan Barış Andlaşması’nın imzalandığı dönemde Türkiye ve 

Yunanistan’ın karasuları 3 deniz mili olarak belirlenmiştir.721 Buna bağlı olarak Ege 

Denizi’nde geniş bir açık deniz alanı bırakılmıştır. Ancak Yunanistan, 17 Eylül 1936 

tarih ve 230 sayılı Yunanistan karasuları Hududunun Tespiti Hakkında Kanun ile 

karasularını, tek taraflı olarak 3 milden 6 mile çıkarmıştır.722 Türkiye ise, o tarihten 28 

yıl sonra 15 Mayıs 1964 tarih ve 476 sayılı Karasuları Kanunu ile karasularını 6 mile 

çıkarmıştır.723 

 

Hem Yunanistan, hem de Türkiye’nin ulusal karasuları sınırlarını 6 mil olarak 

belirlemelerinden sonra Ege Denizi’ndeki son durum olarak, bu denizde Yunanistan’a 
                                                 
720   Lozan Barış Andlaşması’nın Elektronik ortamdaki Pdf formatında olan tam metni için Bkz.: Türk 
Tarih Kurumu Resmi Sitesi, (Çevrimiçi) http://www.ttk.org.tr/index.php?Page=Sayfa&No=249, 1 Mayıs 
2008.  Bu andlaşmanın Türkçeleştirilmi ş özet metni için Bkz.: Başkent Üniversitesi Stratejik Araştırmalar 
Merkezi, (Çevrimiçi) http://sam.baskent.edu.tr/belgeler/LOZAN_tr_.pdf , 01 Mayıs 2008. 

Türk Devleti’nin milletlerarası kişili ğinin resmen ve tartışmasız bir biçimde tanınmış olduğu tarih 
olarak 24 Temmuz 1923 tarihîni göstermek mümkündür. Bu tarihte Lozan Barış Andlaşması ve buna bağlı 
birçok andlaşmalar gerçekleştirilmi ştir. Lozan Konferansı 20 Kasım 1922 tarihînde başlayıp çeşitli 
anlaşmazlıklar nedeniyle 4 Şubat 1923 tarihînde kesintiye uğramıştır. 23 Nisan 1923 tarihînde tekrar 
komiteler şeklinde çalışmalara başlayan Konferans, 24 Temmuz 1923 tarihînde imzalanan Barış 
andlaşması ve ekleri ile son bulmuştur. Bu konuda daha ayrıntılı bilgi için Bkz.: Pazarcı, Uluslararası 
Hukuk Dersleri , I. Kitap,  s. 93-96. 
721 Başeren, Ege Sorunları, s. 153. 
722 Ali Karamahmut (Yay. Haz.), Ege’de Temel Sorun Egemenliği Tartı şmalı Adalar, Ankara: TTK 
Yayınları, 1998. Aktaran: Aksu, Türk-Yunan Đlişkileri: Đli şkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler 
Üzerine Bir Đnceleme, s. 61. 
723 Aksu, Türk-Yunan Đlişkileri: Đlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Đnceleme, s. 
61; Ayrıca 476 sayılı Karasuları Kanunu metni için Bkz.: Gündüz, Milletlerarası Hukuk-Temel Belgeler 
Örnek Kararlar , s. 461-462. 
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ait 3000 civarında ada ve adacık bulunmasından dolayı, Yunanistan’ın karasuları %35, 

Türkiye’nin karasuları ise %8,8 oranında olmuştur.724 Bu duruma göre her iki ülkenin de 

karasuları genişliğinin 6 milden daha uzun bir genişliğe kadar uzatılması halinde, bu 

genişlik uzatıldığı oranda durum daha da Türkiye’nin aleyhine değişecektir.  

 

Sonraki dönemde Yunanistan, 1982 B.M.D.H.S.’ye dayanmak suretiyle Ege 

Denizi’ndeki karasularını 12 mile çıkaracağı yoluda açıklamalarda bulunmaya 

başladıktan sonra, Türkiye bu durumun bir casus belli sayılacağını belirtmek suretiyle 

Yunanistan’ın yapmış olduğu bu açıklamalara bir karşılık vermiştir.725  

 

Ege Denizi’nde tarafların karasularının 12 mile çıkarılması halinde bunun Ege 

Denizi’nde Türkiye için birçok olumsuz sonucu olacağı gibi, bunun yanında Ege Denizi 

kıta sahanlığının büyük çoğunluğunun Yunanistan’a ait olması ve aynı oranda buradaki 

münhasır ekonomik bölge haklarının da Yunanistan’a devredilmiş olması gibi bir 

sonucu olacaktır. Nitekim karasularının 12 mile çıkarılması, “Türkiye’nin Ege’deki kıta 

sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge haklarının da ortadan kaldırılmasının en kestirme 

yoludur”726. 

 

Sonuç olarak, Ege’de karasularının 3 milden 6 mile çıkarılması ile Lozan Barış 

Andlaşması’nın kurmuş olduğu dengenin günümüzde Türkiye aleyhine bozulduğunu 

iddia etmek mümkündür.727 

                                                 
724 Aksu, Türk-Yunan Đlişkileri: Đlişkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Đnceleme, s. 
61. 
725 Bu konuyla ilgili olarak zamanın Dışişleri Bakanı Đhsan Sabri Çağlayangil’in 15 Nisan 1976 tarihînde 
A.B.D Dışişleri Bakanı Henry Kissinger’a yazmış olduğu mesaj için Bkz.: Aksu,  Türk-Yunan Đlişkileri: 
Đli şkilerin Yönelimini Etkileyen Faktörler Üzerine Bir Đnceleme, s. 62. 
726 Toluner, Milletlerarası Hukuk Açısından Türkiye’nin Bazı Dı ş Politika Sorunları , s. 25; “Yazar bu 
konuda daha ayrıntılı bilgi vermeye devam ediyor”. 
727  Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı hakkında gerekli bilgiler verildikten sonra, Doğu 
Akdeniz Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığından da bahsetmek gerekmektedir. Nitekim bu uyuşmazlık ta, Ege 
Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı ile hem konu itibarıyla benzer, hem de bağlantılıdır. 

Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı, sınırlandırması söz konusu olan alan itibarıyla Ege 
Denizi’nin güney kısmını oluşturmakta olduğu için, Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı ile yakın ilgi 
içindedir. Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığının tarafları Türkiye, Yunanistan, Libya, Mısır, Đsrail, 
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Filistin, Lübnan, Suriye, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (G.K.R.Y.) ve Kuzey Kıbrıs Türk 
Cumhuriyeti’nden (K.K.T.C.) oluşmaktadır. Türkiye’nin bu devletlerle arasında herhangi bir deniz sınırı 
yoktur. Fakat bu bölgede Meis Adası ile Anadolu sahilleri arasındaki bölge ile ilgili bazı düzenlemeler 
mevuttur. Bunlardan biri “Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve Adacıkların ve Bodrum 
Körfezi Karşısındaki Adanın Ciheti Aidiyeti Hakkındaki Đtilafname” dir.  

Yunanistan, Meis adasına dayanmak suretiyle, Türkiye’nin Rodos, Meis, Kıbrıs hattının 
güneyinde kıta sahanlığı haklarını elinden alacak bir politika oluşturmaya çalışmaktadır.  

Mısır, 1958 yılından beri 12 mil genişliğinde karasuları uygulamasını sürdürmekte, bunun 
yanında 200 metre ya da işletilebilir derinliğe kadar kıta sahanlığı haklarını kullanacağını öngören bir 
düzenlemeye sahiptir.  

G.K.R.Y.’nin karasularının genişliği 12 mildir. G.K.R.Y. bunun yanında 200 mil derinlik ya da 
işletilebilirlik esasına göre kıta sahanlığına sahip olduğunu öngören bir yasaya sahiptir. G.K.R.Y.’nin 
politikası da, Yunanistan’a benzer şekilde, Rodos, Meis, Kıbrıs hattının güneyinde Türkiye’nin kıta 
sahanlığı haklarını elinden almaya yöneliktir.  

Uygulamada kıta sahanlığına ilişkin haklarını kullanmakta ve korumakta olan K.K.T.C.; 
sınırlandırmanın milletlerarası hukuka uygun olarak K.K.T.C. ile bir anlaşmaya varılmadan mümkün 
olamayacağını, Rum Yönetimi’nin K.K.T.C. ile birlikte hareket etmesinin zorunlu olduğunu, aksi halde 
haklarını gerektiği gibi savunacağını belirtmiştir.  

Suriye, 1981 tarihinden beri karasularının genişliğini 35 mile çıkarmıştır. Bunun yanında, 200 
metre ya da işletilebilir bir derinliğe kadar kıta sahanlığı’na sahip olduğunu hüküm altına alan bir 
düzenlemesi bulunmaktadır.  

Türkiye, bu bölgede Yunanistan ile Meis, Rodos ve Rodos’un güney batısındaki adalar sebebiyle 
komşudur. Türkiye, şüphesiz, kıta sahanlığı’na ilişkin bölgedeki haklarını korumaya yönelik politikalar 
izlemekte ve uygulamalar yapmaktadır.  

Bu bölgede, kıta sahanlığı sınırlandırılmasına ilişkin kurallar gereğince hakkaniyete uygun bir 
sınırlandırmanın ortaya çıkaracağı sınır hatlarının muhtemel istikameti üzerinde, ancak tahminlerde 
bulunmak mümkündür. Burada ayrıca belirtilmesi gereken bir başka durum ise, tarafların Ege’deki kıta 
sahanlığı belirlenmeden, Akdeniz kıta sahanlığı’na ilişkin tam bir değerlendirme yapmanın mümkün 
olmadığıdır. Bu vesileyle, tezimiz kapsamında, sadece şu değerlendirmeyi belirtmek mümkündür: Türkiye 
ile Kıbrıs arasındaki kıta sahanlığı sınırı, Anadolu ile Kıbrıs sahilleri arasındaki orta hattın ilgili koşullar 
dikkate alınarak kaydırılması suretiyle oluşturulacaktır. Bu kaydırma ise Türkiye’ye 2/3, K.K.T.C.’ye 1/3 
oranında kıta sahanlığı verilmesine yol açacaktır. (Sertaç Hami Başeren, “Doğu Akdeniz Kıta Sahanlığı 
Uyuşmazlığı Üzerine Bir Değerlendirme”, Ege Kıta Sahanlığı ve Đli şkili Sorunlar Sempozyumu 
Bildiriler Kitabı , Ataköy Marina-Đstanbul, 14-15 Aralık, 2002, s. 104-117; Yukarıda sözü geçen 
“Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada ve Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki 
Adanın Ciheti Aidiyeti Hakkındaki Đtilafname” nin Resmi Gazete kaynak bilgileri: “R.G., 25 Ocak 1933, 
s. 2313, s. 2173-2174”. (Buradaki ilgili Resmi Gazete’ye erişilememiş olup bu bilgi sözü geçen eserden 
aktarım yoluyla edinilmiştir). 
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SONUÇ 

 

            Bu tezde amaç, öncelikle Divan’ın deniz alanlarının sınırlandırılması 

uyuşmazlıklarında dikkate aldığı ilkelerin içeriğini net bir biçimde ortaya koymaktır. Bu 

uyuşmazlıklar karşısında Divan’ın takınmış olduğu tutumu mümkün olduğunca 

belirleyip, bunu Türk doktrininin yararlanmasına sunmak da, başka bir amaçtır. 

Böylelikle, içeriği yakın zamanlarda doldurulmaya başlanmış ve süratli bir biçimde 

gelişme kaydeden bu milletlerarası hukuk alt-dalının, Türk doktrini tarafından daha rahat 

bir biçimde takip edilebilmesi amaçlanmıştır.  

 

            Burada çok önemli bir husus daha vardır ve bu da ülkemizle ilgilidir. Nitekim 

Türkiye, coğrafî konumu itibarıyla, her zaman için herhangi bir deniz alanı 

sınırlandırılması uyuşmazlığının doğrudan tarafı olabilme özelliğine sahiptir. Bunun 

yanında, şu an hâla muhatabı olduğumuz Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’nı da 

kesinlikle unutmamak gerekmektedir. 

 

            Başka bir mesele de, tezimizin metin kısmındaki açıklamalar ışığında yapmış 

olduğumuz değerlendirmeler ile ilgilidir. Bu bölümde, deniz alanlarının sınırlandırılması 

davalarında dikkate alınan ilkeler ile ilgili olarak varmış olduğumuz çeşitli sonuçlara ve 

değerlendirmelere de yer vermek gerekmektedir. 

 

            Ulaşım, iletişim veya doğal kaynaklardan yararlanılması amacıyla kullanılması 

mümkün olan belirli deniz alanlarının üzerinde hangi devletin yetkili olduğunun sağlıklı 

bir biçimde belirlenebilmesi gerekmektedir. Böylelikle, bu deniz alanları üzerinde, ilgili 

devletler arasında hukukî veya siyasî sıkıntılar yaşanmasının önüne geçilebilecektir. 

Bütün bunlar, taraflar arasındaki deniz alanlarının milletlerarası hukuka uygun bir 

biçimde sınırlandırılması ile mümkündür. 
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            Herhangi bir deniz alanlarının sınırlandırılması hukuku uyuşmazlığı söz konusu 

olduğu zaman, Divan tarafından göz önüne alınacak milletlerarası hukuk kaynakları; örf 

ve âdet, 1958 Cenevre Sözleşmeleri ve 1982 B.M.D.H.S., hukukun genel ilkeleri, içtihat 

ve doktrindir. 1958 Cenevre Sözleşmeleri, 1982 B.M.D.H.S. ve örf ve âdet hukuku 

uyarınca bir değerlendirme yapıldığında; karasuları, münhasır ekonomik bölge, kıta 

sahanlığı ve balıkçılık bölgesi gibi deniz alanlarının tümünün aynı kural ve ilkeler 

uyarınca sınırlandırılmasının mümkün olduğu görülecektir. Buna göre sözü edilen deniz 

alanlarının tümü, kural olarak, taraflar arasında yapılacak bir anlaşma ile 

sınırlandırılabilecektir. Taraflar arasında bir anlaşma yoksa, sınırlandırma bir üçüncü 

merci tarafından yapılacaktır. Sözü geçen üçüncü merci, bir hakem mahkemesi veya 

Divan olabilir. Ancak, sınırlandırma, ister anlaşma yolu ile isterse de üçüncü bir merci 

tarafından yapılsın, hakkaniyete uygun bir sonucu gerçekleştirecek hakkaniyete uygun 

ilkeler uygulanacaktır. Bu ilkeler uygulanırken, bölgenin coğrafî biçim ve diğer ilgili 

koşulları göz önüne alınacaktır. Hakkaniyet ilkelerinin ilgili koşulların göz önüne 

alınması suretiyle uygulandığı bu sınırlandırma, mutlaka uygulanabilir yöntemlerin 

kullanılması suretiyle yapılmalıdır. 

 

            Bir deniz alanı üzerinde devletlerden biri tarafından hak kazanılması mümkün 

olmadıkça, bu deniz alanı üzerindeki sınırlandırma uyuşmazlıklarında söz konusu 

devletin taraf olması mümkün değildir. Çünkü, kazanılması mümkün olmayan bir 

hakkın, ilgili devletler arasında sınırlandırılması zaten söz konusu olamayacaktır. Libya-

Malta Davası’na kadar olan dönemde kıta sahanlığı alanları üzerinde hak kazanım esası 

olarak fiziksel anlamda doğal uzantı kullanılırken, bu davadan itibaren günümüze kadar 

uzanan süreçte ise -200 millik- mesafe esası kullanılmıştır. 

 

            Her olaya göre değişkenlik arzedebilecek hakkaniyet ilkeleri, sınırlı sayıda ve 

kesin uygulanabilir bir kurallar bütünü olarak görülmemelidir. Bu özelliğe sahip 

hakkaniyet ilkeleri herhangi bir somut olayda uygulanırken, daima ilgili koşullar göz 

önüne alınmalıdır. Özel koşullar kavramı ile sınırlandırmada aynı işleve sahip olan ilgili 
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koşullar kavramının kapsamı ise, -hakkaniyet ilkelerinde olduğu gibi- kural olarak sınırlı 

değildir. Fakat sınırsız olarak sayılabilecek jeolojik, ekonomik, siyasi gibi birçok 

kategori arasında en önemlisi coğrafyadır.  

 

            Hakkaniyet ilkeleri, ilgili koşullar ve uygulanabilir yöntemler kavramlarının 

hepsi de, hakkaniyete uygun sonucu yansıtmalıdır. Bir sınırlandırmanın sonucunun 

hakkaniyete uygun olup olmadığının anlaşılması ise, ancak sonucun hakkaniyete 

uygunluğunun sınanması ile mümkün olan bir husustur. Bu konudaki sınamayı ise iki 

ayrı ilke aracılığıyla gerçekleştirmek mümkündür. Bunlardan ilki, orantılılık, ikincisi ise, 

diğer devletin doğal uzantısını kapatmama ilkesidir. 

 

            Uygulanabilir yöntemler arasında sayılan eşit uzaklık, bir yandan hiçbir davada 

uygulanması zorunlu bir yöntem olarak görülmemiş, diğer yandan ise, herhangi bir 

sınırlandırma meselesinde diğer yöntemlere göre uygulanma olanağı en fazla olan 

yöntem olarak kabul edilmiştir. 

 

            Son olarak, Ege Denizi Kıta Sahanlığı Uyuşmazlığı’nın esasına ilişkin olan yönü 

bakımından da bir değerlendirme yapmak gerekmektedir. Yunanistan, Ege Denizi’ndeki 

sahip olduğu adaların kendilerine ait ayrı kıta sahanlığı olduğu görüşünü savunmaktadır. 

Bunun yanında, Türkiye ile adalar arasında sınırlandırmada eşit uzaklık ilkesinin 

uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Türkiye ise, Ege Denizi’nde olan 

sınırlandırmada tarafların anlaşmasının esas olduğunu belirtmektedir. Ülkemizin 

görüşüne göre sınırlandırma hakkaniyet ilkelerinin uygulanması suretiyle hakkaniyete 

uygun çözüme ulaşmak amacıyla yapılmalıdır. Türkiye ayrıca, Ege Denizi’nde bulunan 

adaların özel koşullar kapsamında değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. Geçmişte 

bu konuda verilmiş yargı kararları göz önüne alındığında, Türkiye’nin bu konudaki 

görüşlerinin Yunanistan’a ait görüşler karşısında oldukça baskın olduğunu ileri sürmek 

mümkündür. 
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