
 

 

Dosya No: 33 

Doğu Akdeniz Enerji Çıkmazında Türkiye – Mısır İşbirliğinin Önemi 

Cihan UZUN – UGSAM Araştırmacısı – Mart 2019 

 Avrupa, Asya ve Afrika kıtaları arasında yerleşen Akdeniz, önemli medeniyetleri 

içerisinde barındırmaktadır. Bulunduğu konumdan dolayı Akdeniz, dünya deniz ticaretinde 

önemli bir yere sahiptir. Özellikle Doğu Akdeniz dünya petrol rezervlerinin %68’i, gaz 

rezervlerinin %41’inin bulunduğu Ortadoğu coğrafyası ile büyük enerji ithalatçıları olan 

Avrupa arasında önemli bir noktada bulunmaktadır. Doğu Akdeniz enerji transit hatlarının 

güzergâhlarının önemli noktalarından olmasının yanı sıra son zamanlarda bölgede keşfedilen 

gaz ve petrol rezervleri bölgenin öneminin daha da artmasını sağlamıştır. Doğu Akdeniz gibi 

yarı kapalı denizlerde keşfedilen bu kaynakların paylaşımı asıl sorun olarak öne çıkmaktadır. 

 Son dönemlerde keşfedilen enerji kaynakları ile gündemde yer edinen Doğu 

Akdeniz’de bulunan bu rezerv ile süreç daha da karmaşık hale gelmiş olup uluslararası 

aktörlerinde dikkatini çekmiştir. Amerika Doğu Akdeniz’de bulunan hidrokarbon kaynaklarını 

bir ‘’elmalı şeker’’ şeklinde Kıbrıs Türk halkına ve Türkiye’ye yönelik bir uzlaşma olması 

halinde kullanılacak ve çıkarılacak olan doğalgaz ve petrolün Türkiye üzerinden Avrupa’ya 

götürülebileceği, dolayısıyla zenginlik ve refah gelebileceği, bunun için de önce Kıbrıs 

meselesinin çözümlenmesi gerektiği şeklindeki bir strateji geliştirmeye çalışmışlardır. Bu 

şekilde Kıbrıs’ın Türkiye’den koparılmasını hedeflemektedirler.  

Bunun yanında bölgede diğer bir mesele de İsrail, GKRY, Yunanistan ve Mısır işbirliği 

ile çizilen MEB sınırları vasıtasıyla Türkiye’yi Antalya körfezine hapsetme planıdır. Yunanistan 

ve GKRY istekleri olursa Türkiye’nin sahip olması gereken MEB alanı 145000 km² den 41000 

km² düşecektir. Mısır, GRKY ile Kıbrıs gazının da ülkesine aktarılması için temas halindedir. 

Böylece hem İsrail hem de GKRY ile müzakereler yürüten Mısır, enerji arz merkezine 

dönüşmek için bir sıra hamleler yapmaktadır. İsrail ve Kıbrıs Adası’nda tespit edilmiş doğalgaz 

kaynaklarının boru hattı vasıtasıyla birleşmesi için birtakım görüşmeler yapılmıştır. Boru hattı 

vasıtasıyla Mısır’a taşınan doğalgazın, buradan da LNG olarak ihraç edilmesi 

düşünülmektedir. 

 

 

 



 

 

Grafik1: Doğu Akdeniz ve Bölge Ülkelerinin Sınırları 1 

Doğu Akdeniz genişliği 554 mil 

Kuzey-Güney Hattı uzunluğu 340 mil 

Türkiye kıyı uzunluğu 533 mil 

Suriye kıyı uzunluğu 86 mil 

Lübnan kıyı uzunluğu 125 mil 

İsrail kıyı uzunluğu 128 mil 

Mısır kıyı uzunluğu 528 mil 

 

 

 

 

 

Grafik 2:Doğu Akdeniz Bölge Ülklerinin Kıyı Uzunlukları 2 

Türkiye – Mısır – 

Kıbrıs Adasının Batısı 

Türkiye (Dalaman Çayı – Antalya Gazipaşa) 255 mil 

Mısır (Ras Alem El Rum) 318 mil 

Kıbrıs (Arnauti Burnu - Baf) 25 mil 

 

Türkiye ve Kıbrıs 

Adasının Kuzeyi 

Türkiye (Antalya Gazipaşa – Akıncı Burnu) 215 mil 

Kuzey Kıbrıs (Arnauti Burnu - Karpas Burnu) 135 mil 

Kuzey Kıbrıs’ta GKRY uzunluğu 30 mil 

Kuzey Kıbrıs’ta KKTC uzunluğu 105 mil 

 

Türkiye ve Suriye 

Türkiye (Taşucu – Kara Sınırı) 146 mil 

Suriye (Kara Sınırı – Lazkiye Burnu) 26 mil 

Türkiye (Anamur Burnu – Kara Sınırları) 219 mil 

Suriye (Kara Sınırı - Tartus) 73 mil 
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 İslam Safa Kaya Uluslararası Deniz Hukuku Çerçevesinde Doğu Akdeniz'deki Petrol ve Doğalgaz Kaynakları 

2 İslam Safa Kaya, a.g.e.  



 

 

 

 

Harita 1: GKRY’nin Mısır ve Lübnan ile Yapmış Olduğu Anlaşmalarla Çizmiş Olduğu Sınırlar 3 

 

 GKRY, Mısır ve Lübnan ile anlaşmalar yaparak çizmiş olguğu MEB Sınırları 

çerçevesinde şekildeki durum ortaya çıkmaktadır. KKTC ve Türkiye hükümetinin düşüncesine 

göre, GKRY’nin Ada’nın tek temsilcisi gibi davranarak Mısır, İsrail ve Lübnan’la imzaladığı MEB 

anlaşmalarının hiçbiri hukuki yükümlülük taşımamaktadır.GKRY’nin Ruhsat Alanlarının Türk 

Kıta Sahanlığı ve KKTC Yetki Alanlarıyla ÇakışmasıGKRY’nin Türkiye ve KKTC’yi yok sayarak 

MEB anlaşmaları imzalaması ve Türkiye ve KKTC’nin deniz yetki alanları içinde arama 

ruhsatları vermesi 1982 tarihli BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin MEB sınırlarının 

belirlenmesine yönelik 74. maddesi’ne, kıta sahanlığı sınırlarını belirleyen 83. maddesi’ne, 

Yarı Kapalı Denizlere ilişkin 122. ve 123. maddelerine, sözleşmenin uygulanmasında hakkın 

kötüye kullanılmamasını düzenleyen 300. ve 311. maddelerine aykırıdır. 

 

 

                                                           
3
 http://ankaenstitusu.com/kibris-ve-dogal-zenginlikleri-mavi-vatanimizin-vazgecilmez-parcasidir/2-

4/ 
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Harita 2:Yunanistan ve GKRY’nin Çizmiş Olduğu Sınırlar 4 

 

 Yunanistan ise GKRY’nin adanın tek temsilcisi gibi davranarak Mısır ve Lübnan ile 

yaptığı anlaşmalar sonucunda çizmiş olduğu sınırlara ek olarak Mısır ile görüşmeler yaparak 

Meis, Girit, Kerpe, Kaşot ve Rodos Adası üzerinden çizmek istediği sınırlarla Türkiye’yi Antalya 

körfezine hapsetmek istemektedir. Ancak yürütülen bu çalışmalar Birleşmiş Milletler Deniz 

Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’ne göre Hakkaniyete göre belirlenmesi gereken MEB Sınırları 

kurallarını ihlal etmektedir. Rodos, Kerpe ve Kaşot ters ada konumunda bulunduğu için kıta 

sahanlığı mevcut değildir. Türkiye bu noktada Uluslararası Hakem Mahkemesi’nin İngiltere ile 

Fransa arasındaki Saint Miquelon AdasıKanal kıta sahanlığı uyuşmazlığında belirttiği gibi Türk 

ana karası ile Yunan ana karası arasında çizilecek ortay hattın ters tarafında yer aldıkları için, 

bunlara sınırlandırma esasında karasuları dışında kıta sahanlığı ya da MEB verilmeyeceği 

tezini kullanmalıdır.  
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 http://www.hidropolitikakademi.org/gkrynin-turkiye-cumhuriyetine-ve-kuzey-kibris-turk-cumhuriyetine-ait-

deniz-yetki-alanlarinda-hidrokarbon-arama-calismalari-ve-munhasir-ekonomik-bolge-anlasmalari.html 
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Harita 3:Türkiye ve KKTC’nin Çizmiş Olduğu Sınırlar 5 

 

 

 Doğu Akdeniz’de Türkiye açısından kıta sahanlığının sınırlandırılması meselesi 3 

noktada toplanabilir. Kuzeyde Kıbrıs Adası’yla Anadolu Kıtası arasındaki sınırlandırma, 

Türkiye ile Suriye arasındaki kıta sahanlığı sınırlandırması bölgesi ve Türkiye- GKRY-Mısır 

arasındaki bölgedeki kıta sahanlığı sınırlandırmasıdır. 
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 Kuzeyde Kıbrıs Adası’nın sınırlarının Türkiye’ye oranla çok daha az olması, Türkiye’nin 

limanlarına ulaşımının korunması (Örneğin Gine - Gine Bissau uyuşmazlığında Buba 

Limanı’nın ulaşımının korunması) gibi sebepler Türkiye’nin bölgede olabilecek en geniş kıta 

sahanlığına sahip olmasını, Kıbrıs Adası’nın ise, karasuları dışında kıta sahanlığı ya da MEB’e 

sahip olmamasını hakkaniyete uygun hale getirmektedir. 

 

 Türkiye- GKRY-Mısır arasındaki sınırların çizilmesinde ise ortay hatlar hakkaniyete 

uygun olarak düzeltilmesi ile çizilmesiyle; Girit ve Kaşot adaları üzerinden Yunanistan’la olan 

bölgede sınırlandırılarak oluşturulmalı ve Antalya körfezine hapsedilmenin önüne 

geçilmelidir. Bu şekilde hem Kıbrıs ile bağımızın kesilmesinin önüne geçilecek hemde mevcut 

enerji kaynaklarından maksimum düzeyde fayda sağlanabilecektir. 

 

 


