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Önsöz

Yunan ve Rodos Deniz Kanunlarından itibaren gelişmeye başlayan ulus-

lararası hukukta kabul edilen temel prensip “açık denizlerin serbestliği”

ilkesi olup bu ilke 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi’nde ve

1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde ifade edilmiştir.

Denizlerde seyir ve sefer serbestîsi; Mare Liberum ilkesi doğrultusun-

da ticaret gemileri, dünya denizlerinde herhangi bir formaliteye tabi

olmaksızın, gece-gündüz demeden, serbestçe ancak zararsız olmak ko-

şuluyla duraksız ve uğraksız seyir yapabilme hakkına sahip olabilmektez -

dir. Ancak, geçiş sahildar devletin barışına, düzenine veya güvenliğine 

zarar veriyorsa BMDHS (Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 

UNCLOS)’ne göre sahildar devlet, karasularında zararsız olmayan her 

türü geçişi engellemek için gerekli tedbirleri alabilir.

Uluslararası deniz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutan gemiler, 

denizde seyrüseferleri sırasında müsadere, alıkonulma, haczedilme gibi

çeşitli uygulamalara maruz kalmaktadır. Son yıllarda Karadeniz’de seyre-

den ve Abhazya’ya sefer yapan ticari gemilere Gürcistan tarafından sık-

lıkla el konulduğu görülmektedir. Gürcistan’ın Karadeniz’de Abhazya’ya

sefer yapan gemilere el koymasının Abhazya ile arasındaki politik sorun-

lardan kaynaklanmakta olduğu düşünülmektedir. Ancak bu tür uygula-

malar Karadeniz ticaretini olumsuz yönde etkilemekte ve bu tür uygu-

lamaların hukuka uygunluğu konusunda soru işaretleri doğurmaktadır.

Sahildar Devlet iç sularında mutlak egemenlik yetkisine sahip olup

bir devletin iç sularına ya da limanlarına giriş yapan yabancı gemilerin 
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o devletin kanun ve düzenlemelerine uyması gerekmektedir. Sahildar 

Devlet yerel kanunlarına aykırılık tespit ederse iç sularında ve limanların-

da yabancı gemileri durdurma yetkisine sahiptir. Ancak Sahildar Devlet

iç sularında bu yetkileri kullanırken uluslararası örf ve adet hukukundan

ya da uluslararası andlaşmalardan kaynaklanan sınırlamalara uymalıdır.

Bu sempozyum da başta Karadeniz’de seyrüsefer yapan ticaret gemi-

lerine el koymasının tarihsel gerekçeleri, bu uygulamaların hukukiliği, 

uluslararası deniz hukukunda gemilere el konulması uygulaması ve kıyı

devletinin bu kapsamdaki yetkileri, bu yetkinin sınırları ve bayrak devleti

tarafından bu uygulamalara karşı ne tür tedbirler alınabileceği konuları 

tartışılmıştır. Gemilere kuralsızca el koymalar denzi ticaretini olumsuz

yönde etkilemektedir. Uluslararası kural çerçevesinde gemi tutulmaları-

nın ve denetlemelerin yapılması gerekmektedir. Yapılan hukuk dışı tüm

tutulmalar barışa, ticarete ve en önemlisi hayatını denizlere adamış ge-

miadamalrının hayatına mal olabileceği unutulmamalıdır.

Sempozyuma bildiri gönderenlere, bildiri sunumu için buraya kadar

gelenlere, düzenleme kurulu üyelerine değerli konuklarımıza çok teşek-

kür ederiz. Ayrıca sempozyumda ev sahipliği yapan Karadeniz Teknik

Üniversitesi ve maddi desteklerini esirgemeyen Trabzon Ticaret ve

Sanayi Odasına şükranlarımızı sunarız.

Saygılarımızla,

Hasan
Kanbolat
ORSAM
Başkanı

Prof.Dr.Hayati 
Aktaş KTÜ, 
Uluslararası

İlişkiler Bölüm 
Başkanı

Mustafa Suat 
Hacısalihoğlu

Trabzon Ticaret ve 
Sanayi Odası Başkanı

Y.Doç.Dr.Ersan 
Başar

KTÜ, Deniz
Ulaştırma İşletme 

Müh. Bölüm 
Başkanı
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Türkiye’nin Deniz Alanlarındaki Sınır
Anlaşmaları ve Güncel Durum

(1)G. Ç. Ceyhun, (2)E. Z. Oral,

(1)Dokuz Eylül Üniversitesi, SBE, Denizcilik İşletmeleri ve Yönetimi ABD, 
gokceceyhun@hotmail.com
(2)Dokuz Eylül Üniversitesi, Denizcilik Fakültesi

erseloral@deu.edu.tr

Özet

Küreselleşmeyle birlikte uluslararası ticarette sınırların hızla ortadan

kalktığı günümüzde özellikle ulaştırmanın odağında ülkelerce uygulanan 

uluslararası politikalar büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda do-

ğu-batı ve kuzey-güney yönlü önemli enerji ve ulaştırma koridorlarının

güzergâhında yer alan ülkemiz, deniz ulaştırması ve deniz alanları konu-

sundaki gelişmelerin merkezinde yer almaktadır.

Deniz ulaştırmasının serbestliği temel ilke olarak kabul edilmişse de

seyir halindeki geminin tâbi olacağı hukukî rejim, doğrudan rotasının 

geçtiği deniz alanlarının hukukî rejimi ile ilişkilidir. Bu bağlamda sahil-

dar devletlerin iç sular, karasuları ve münhasır ekonomik bölge gibi de-

niz alanlarındaki sınırları ile birlikte bu alanlardaki mevcut uygulama ve

politikaları sadece kıyı ülkeleri için değil, söz konusu deniz alanını deniz

ticaretinde kullanan tüm ülkeler için önem arz etmektedir.



ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU

7

Bu çalışmanın amacı Türkiye’nin deniz alanlarındaki sınırlandır-

ma anlaşmalarının temellerine dayanarak Ege Denizi, Akdeniz ve

Karadeniz’deki sınırlandırma anlaşmaları konusunda bilgi vermek ve söz 

konusu anlaşmaların önemini vurgulayarak, deniz alanlarındaki sınır-

landırmalar ile deniz ticareti arasındaki ilişkiyi ortaya koymaktır. 

Anahtar Kelimeler: İç sular, Karasuları, Kıta sahanlığı, Münhasır

Ekonomik Bölge, Ulaştırma, Deniz ticareti.
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Giriş

Küreselleşmenin en belirgin özelliği uluslararası ticarette sınırların ve sı-

nırlamaların ortadan kalkmaya başlamasıdır. Bu süreçte bir yandan ülke-

lere daha fazla ticarî serbestlik tanınırken, diğer yandan henüz paylaşımı 

tamamlanmamış denizlerde sınırlarının belirlenmesi gündeme gelmiştir. 

Bu doğrultuda deniz alanlarında belirlenmiş olan sınırlandırma anlaş-

maları, özellikle ülkelerin ticarî, siyasî ve askerî faaliyetleri açısından bü-

yük önem arz etmektedir. Her ne kadar denizlerin serbestliği ilkesi kap-

samında zararsız ve transit geçiş rejimleri aracılığıyla serbestlik sınırları 

belirlenmiş olsa da fiiliyatta göze çarpan farklı uygulamalar, sınırlandır-

ma anlaşmalarıyla gelen haklar ve serbestliklere ilişkin olarak yeni sorun

alanlarının habercisidir.

Özellikle Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz gibi dünya ticaretinde 

önemli deniz alanlarını birleştiren Türkiye’nin, denizlerdeki sınırlandır-

maları, mevcut durumunun arz ettiği önem ve etkileri gerek uluslararası 

ticaret gerekse uluslararası seyir rotaları bakımından ülkemiz denizlerini

kullanan tüm ülkeler için önemlidir. Bu çalışmada öncelikle deniz alanla-

rına ilişkin önemli kavramlardan bir kısmını oluşturan iç sular, karasuları 

ve mühasır ekonomik bölge tanımlarına yer verilerek, Türkiye’nin deniz 

alanlarındaki başlıca sınır anlaşmaları incelenmiş ve deniz ticareti ile iliş-

kilerine değinilmiştir.

Deniz Alanlarına İlişkin Bazı Kavramlar

Deniz alanları doktrinde; “ulusal sınırlar içindeki deniz alanları ve

“ulusal sınırlar dışındaki deniz alanları” olmak üzere iki ana gruba ay-
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rılmaktadır. Ulusal sınırlar içindeki deniz alanları; iç sular, karasuları,

takımada suları ve boğazlardan oluşmaktadır. Ulusal sınırlar dışındaki 

deniz alanlarını ise bitişik bölge, münhasır ekonomik bölge, kıta sahan-

lığı, açık deniz ve uluslararası deniz yatağı teşkil etmektedir. Bu çalışma 

kapsamında Türkiye’nin deniz alanlarındaki sınırlandırma sözleşmeleri-

ne ilişkin olarak bu kavramlardan sadece iç sular, karasuları ve münhasır

ekonomik bölge üzerinde durulacaktır.

İç Sular

İç sular, kıyı devletinin kara ülkesine en yakın suları teşkil eder. Esas

hatların kara tarafında kalan deniz alanları olarak tanımlanabilen iç sular,

kıyı devletinin tam egemenliği altındadır. İç suların dış sınırı, karasula-

rının genişliğinin ölçüldüğü esas hatlardır (Sur, 2006, s.297). Devletler

hukukunda genel ilke, iç suların kıyısal devletin ülkesinin bir parçası olu-

şudur. Yani limanlar, koylar, körfezler, kapalı denizler gibi iç suları teşkil

eden deniz parçası kara ülkesinin bir uzantısı, bir parçasıdır. Böylece ka-

raların bittiği yerden, karasularının iç sınrılarına kadar uzanan ve kıyının

bütün eğilimlerine göre uzayıp giden deniz parçası iç suları teşkil eder

(Akın, 1978, s.191).

15.05.1964 tarih ve 476 sayılı Karasuları Kanunu ve bu Kanunu de-

ğiştiren 20.05.1982 tarih ve 2674 sayılı son Karasuları Kanunu da

Türkiye’nin iç sulara sahip olduğunu belirtmektdir. 1982 tarihli karasu-

ları kanunun 3.Maddesinde Türk karasularının genişliğinin ölçümün-

de başlangıç noktasının esas hat (çizgi) olduğu belirtilmiştir. Yine aynı 

Kanun’un 4.Maddesine göre “Esas hatların kara tarafında kalan sular ve

körfez suları, Türk iç sularıdır. Daimi liman tesisleri kıyının bir parçası 

sayılır ve bu tesislerden en açıkta olanlarının kara tarafında kalan sular 

ve dış limanlar iç sulara dahildir” (Kuran, 2007, s.37).

Karasuları 

Karasuları, devletin sahillleri veya iç sularının dış sınırı (normal esas 

çizgi veya düz esas çizgi) ile açık deniz arasında belirli genişlikteki bir 

deniz alanını ifade eder. Dolayısıyla karasuları kavramı da diğer bazı de-

niz alanları gibi coğrafi bir kavram olmaktan çok hukuki bir kavramdır

(Özman, 2006, s.285). Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’ ne
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göre bir devletin egemenliği kara ülkesinin ve iç sularının ötesinde kı-

yısına bitişik ve karasuları olarak tarif edilen bir deniz kuşağını kapsar. 

Bu egemenlik, işbu maddelerin hükümlerine ve milletlerarası hukukun 

diğer kurallarına tabi şekilde kullanılır. Bir kıyı devletinin egemenliği, ka-

rasularının deniz yatağını ve toprak altını olduğu kadar, üzerindeki hava 

sahasını da kapsar (Gündüz, 2009, s.330).

20 Mayıs 1982 tarihli 2674 sayılı Karasuları Kanunu’na göre Türk

karasularının genişliği altı deniz milidir. Ancak Bakanlar Kurulu, belirli

denizler için, o denizlerle ilgili bütün özellikleri ve durumları gözönün-

de bulundurmak ve hakkaniyet ilkesine uygun olmak şartıyla, altı deniz

milinin üstünde karasuları genişliği tespit etmeye yetkilidir. Bakanlar

Kurulu mezkur kanuna dayanarak 29.05.1982 tarih ve 8/4742 sayılı bir

kararıyla 1982 tarihli kanunun «yürürlüğe girmesinden önce karasula-

rının genişliği ile ilgili olarak Karadeniz’de ve Akdeniz’de mevcut olan 

durumun sürdürülmesini yani 12 mil olarak kalmasını kabul etmiştir 

(R.G., 29.05.1982, sayı 17708). Bu gün, Türk karasularının genişliği Ege

Denizi’nde 6 mil, Akdeniz ve Karadeniz’de 12 mildir.

Münhasır Ekonomik Bölge

Münhasır ekonomik bölge kavramı, bazı Latin Amerika devletlerince

1945’lerden sonra uygulanan 200 millik miras denizi (patrimonial sea)

kavramı ile 1960’ların başında gündeme gelen balıkçılık bölgesi (fishery 

zone) kavramlarının etkisi altında ortaya çıkmıştır (Pazarcı, 2010, s.287). 

Münhasır ekonomik bölge kavramı başlangıçta az gelişmiş devletlerin

gelişmesine olanak sağlamak amacıyla ortaya çıkmışsa da zamanla di-

ğer gelişmiş devletler tarafından da benimsenmiştir. Nitekim günümüz-

de 100’ü aşkın devlet 200 mil genişliğinde bir münhasır ekonomik bölge

veya balıkçılık bölgesine sahiptir. Uluslararası Adalet Divan kararların-

da gerek kavram gerekse 200 mile uzanan genişliği yönünden münha-

sır ekonomik bölge, örf ve âdet kuralı olarak kabul edilmiş durumdadır 

(Toluner, 1996, s.272).

Münhasır ekonomik bölge, karasularının ötesinde ve bu sulara bitişik

bir bölge olup belirlenmiş olan özel hukuki rejime tabidir ve rejim ge-

reği sahildar devletin hakları ve yetkileri ile diğer devletlerin hakları ve 

serbestlikleri BMDHS’nin ilgili maddeleriyle düzenlenmiştir (BMDHS,

Md.55).
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05.12.1986 tarihli ve 86-11264 sayılı kararnamenin eki Türk Münhasır

Ekonomik Bölgesi Hakkındaki Karara göre; Karadeniz’de Türk karasula-

rına bitişik deniz alanlarının deniz yatağı üzerindeki sularda, deniz yata-

ğında ve deniz yatağının altında canlı ve cansız doğal kaynakları araştır-

mak; işletmek, muhafaza etmek, yönetmek ve Türkiye Cumhuriyeti’nin 

sair iktisadî menfaatlerini korumak amacıyla ilan edilen Türk Münhasır 

Ekonomik Bölgesi, bu denizde Türkiye karasuları genişliğinin ölçülmeye

başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz miline kadar uzanır (www.

denizcilik.gov.tr). Ege ve Akdeniz’ de münhasır ekonomik bölgemiz yok-

tur.

Kıta Sahanlığı 

1982 BMDHS’nin 76.Maddesine göre “Bir kıyı devletinin kıta sahan-

lığı, 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” (Gündüz, 2009, s.383).

Kıta sahanlığı terimiyle sahile kadar inen ana kara parçasının giderek 

değişen bir eğimle denizin içinde de devam ettiği ve böylece ana kara

parçasıın deniz içindeki doğal uzantısı olduğu ifade edilmektedir. Bu ve-

riden hareketle kıyısal devletin bu deniz kesimi üzerinde belli bir uzak-

lığa kadar, kıtasal egemenlik hakkının bulunduğu, yani deniz dibindeki

bu kesimin de aynen işletilmesi, onun zenginliklerine sahip olunması, o 

zenginliklerin korunması, başka devletlerin nüfuz ve tesir alanları dışın-

da tutulması istenmektedir (Akın, 1978, s.252). 

Buraya kadar anlatılmış olan iç sular, karasuları, mühnasır ekonomik 

bölge ve kıta sahanlığının hangi alanları ifade ettiği Şekil 1’de görülmek-

tedir.
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Şekil 1: Ulusal ve Uluslararası Sular
Kaynak: http://en.wikipedia.org/wiki/File:Zonmar-en.svg

Türkiye’nin Deniz Alanlarındaki Sınır Anlaşmaları

Deniz taşımacılığı uluslararası haklı rekabete açıktır. Ticaret gemile-

ri, bayrakları ne olursa olsun, denizlerde birbirleriyle rekabet olanağına

sahiptir. Bunu da denizlerin insanlığın ortak malı oluşu şekillendirmiştir.

Bu şekillendirme, “mare liberum” ilkesi olarak bilinir. Mare liberum, de-

nizde seyir yapan gemilerin, kimin karasularında olursa olsun, seyrüse-

fer özgürlüğünden yararlanacağını söyler. Bu ilkenin özünde denizlerin 

insanlığın ortak malı olduğu kuramı yatar. Bu ilke doğrultusunda ticaret 

gemileri, dünya denizlerinde herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın

serbest –ancak zararsız olmak koşuluyla– duraksız ve uğraksız seyir ya-

pabilme hakkına sahiptirler (Akten, www.dto.org.tr).

Gemilerin yabancı devletlerin karasularından geçmelerine imkân ve-
ren zararsız geçiş hakkı, devletler hukukunun teamülî bir kuralını teşkil
eder. Böyle bir teamüle, denizde ulaştırmadan istifade edilmesi ve ulusla-
rarası ticaretin devamı dolayısıyla gereksinim duyulmuştur. Uluslararası
hukuk bir yandan geçiş hakkı tanımak suretiyle deniz ulaştırmasının ola-
bildiğince serbestçe gerçekleştirilebilmesini sağlamaya çalışarak yabancı
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devletlerin çıkarlarını korurken öte yandan da bu geçişin kıyı devletine
zarar vermemesini sağlamaya çaba göstererek ilgili kıyı devletinin çıkar-
larını gözetmek zorundadır (Kender, Çetingil, 2007, s.233). Bir yandan
kıyı devletine karasularında gelebilecek herhangi bir zararı önlemek, bir
yandan da karasularını kullanan diğer devletlerin gemilerine serbestlik
tanıyarak deniz ulaştırmasına herhangi bir şekilde engel olmama yönün-
deki düşünceler, “zararsız geçiş” kavramının doğmasına neden olmuştur.

Zararsız geçiş, genel olarak sahildar bir ülkenin karasularını diğer ül-
kelerin gemilerinin geçiş yapmak için kat etmesi olarak kabul edilmek-
tedir. Gerek 1930 La Haye Kodifikasyon Konferansı’nda, gerekse de I.
ve III. Deniz Hukuku Sözleşmelerinde zararsız geçiş amacında üç unsur
görülmektedir; iç sulara girmek için karasularından geçmek, iç sulardan
çıkmak için karasularından geçmek ve iç sulara girmeksizin karasuların-
dan geçmek (Kutluk, 1987: 40).

Ancak, denizlerde seyir ve sefer serbestîsi olan ticaret gemilerinin
zararsız olmak koşuluyla duraksız ve uğraksız seyir yapabilme hakkına
sahip olduğu “Mare Liberum” ilkesinin yer almasına rağmen kıyı devle-
tinin egemenlik hakkını kullanma konusunda değişik gerekçeler ile sahip 
olduğu tasarruflar bulunmaktadır. Sahildar devlet, yapmış olduğu çeşitli 
sınırlandırma anlaşmaları ile belirli deniz alanlarında hak ve yetkilerini
kullanabilir ve bu yetkileri kullanış şekliyle uluslararası ticarete doğru-
dan ya da dolaylı olarak etkide bulunabilir. Bu anlamda bir kıyı devleti 
olarak Türkiye; Akdeniz, Ege Denizi ve Karadeniz’de çeşitli sınırlandırma 
anlaşmalarına sahiptir ve bu vesileyle bulunduğu bölgede etkin bir rol

oynama potansiyeline sahiptir.

Akdeniz’deki Sınırlandırmalar ve Güncel Durum

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de herhangi bir ülke ile deniz sınırı bu-

lunmamaktadır. Türkiye’nin bu bölgedeki tek sınırlandırma antlaşma-

sı, Meis ile Anadolu sahilleri arasını kapsamaktadır. Meis ile ilgili ola-

rak Türkiye ile İtalya arasında yapılmış 4 Ocak 1932 tarihli bir sözleş-

me bulunmaktadır. “Anadolu Sahilleri ile Meis Adası Arasındaki Ada 

ve Adacıkların ve Bodrum Körfezi Karşısındaki Adanın Ciheti Aidiyeti 

Hakkındaki İhtilâfname” başlığını taşıyan bu antlaşma onaylanmış

ve Milletler Cemiyeti’ne tescil ettirilmiştir. Daha sonra, Paris Barış

Antlaşması ile Menteşe Adaları ve Meis İtalya’dan alınıp Yunanistan’a

verilince Yunanistan İtalya’nın halefi olarak bu anlaşmaya taraf olmuş-

tur. Bu Antlaşma ile söz konusu adalar İtalya’dan alınarak Yunanistan’a 
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verilmiştir. Türkiye, Paris İtalyan Barış Antlaşması’nı imzalayan devletler

arasında yer almamıştır. 4 Ocak 1932 Antlaşması’ndaki 5. Madde, do-

ğuda Ulu Burun ile batıda Çatal Ada’nın (Volo Adası) üç mil güneyinde 

bir noktaya kadar Meis Adası ile çevresindeki ada, adacık ve kayalıklarla

Türkiye arasındaki sınırı bizzat saptamaktadır (Koç, 2006: 276; Başeren, 

2007: 25).

Şekil 2: Meis Adası ve Civarındaki Adalar
Kaynak: Uğur, 2006: 35

Bu anlaşma haricinde Doğu Akdeniz’de sınırlandırma anlaşması bu-

lunmayan Türkiye, bu bölgede komşu ülkeler tarafından yapılan sınırlan-

dırma anlaşmalarından etkilenmektedir.

Doğu Akdeniz’in, Kıbrıs Adası’nı da kapsayan bölgesi hidrokarbon 

potansiyeli açısından zengin bir bölgedir. Doğu Akdeniz’in hidrokarbon 

potansiyelini gösteren alanlar Şekil 3’te görülmektedir. Görüldüğü üze-

re bu bölgede altı alan vardır. Nil Deltası, Levant, Latakya-İskenderun 

Körfezi, Mersin, Antalya ve Derin Deniz denen Girit ile Kıbrıs arasındaki 

bölgeyi Yunanistan, Mısır ile paylaşmak girişimlerini sürdürmektedir. Bu

bölgede hidrokarbon potansiyeli olduğu tespitleri yapılmıştır. Söz ko-

nusu bu gelişmelerden dolayı başta GKRY olmak üzere Doğu Akdeniz’e

sınırdaş olan kıyı devletlerinin dikkatleri bu bölgeye çevrilmiştir. Bu

anlamda en önemli gelişmeler GKRY ile Doğu Akdeniz’de kıyıları olan

devletler arasında yapılmış olan münhasır ekonomik bölge sınırlandırma

anlaşmalarıdır (Bulunç, 2008, s.16).
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Şekil 3: Doğu Akdeniz’in Hidrokarbon Potansiyeli
Kaynak: Bulunç, 2008, s.16 (Sertaç H.Başeren’in çalışmasından alıntı)

GKRY ile Mısır arasında MEB sınırlandırmasına ilişkin antlaşma 17

Şubat 2003 tarihinde imzalanmış, Şubat 2004’te de BM’ye tescil ettiril-

miştir. Sınırlandırmanın 1982 BMDHS’nin referans kabul edildiği belir-

tilerek yapıldığı Mısır – GKRY sahilleri arasında güney – kuzey yönünde

ortay hat belirlenirken sekiz coğrafi koordinatın kullanıldığı, doğu–batı 

yönünde bir sınırlandırma yapılmadığı, sınırlandırmanın en kuzey nok-

tasının 33º 45’ 00” D boylamından geçtiği görülmektedir (Başeren, 2007,

s.27).

Şekil 4: 17 Şubat 2003 tarihli GKRY- Mısır MEB Sınırlandırması Antlaşması’nın
Harita Uygulaması
Kaynak: Başeren, 2007, s.27
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GKRY, Mısır ile MEB Antlaşması’nı imzaladıktan sonra Lübnan nez-

dindeki girişimlerini yoğunlaştırmış, aynı amaçla yürüttüğü müzakere-

ler çerçevesinde Lübnan ile 6 Ekim 2005 tarihinde MEB oluşturulması

için “İşbirliği Memorandumu” imzalamıştır. GKRY’nin Lübnan ile deniz 

yetki alanlarını sınırlandırma antlaşması imzalama çalışmalarına ilişkin 

Türkiye’nin olumsuz yaklaşımına rağmen GKRY ile Lübnan arasında 

MEB Sınırlandırma Antlaşması’nın 17 Ocak 2007 tarihinde imzalandığı

duyurulmuştur (Başeren, 2007, s.29). Söz konusu anlaşmanın harita uy-

gulaması Şekil 5’teki gibi gösterilmiştir.

Şekil 5: GKRY – Lübnan Sınırının Harita Uygulaması
Kaynak: Başeren, 2007, s.29

Diğer taraftan İsrail, deniz alanlarına ilişkin ilk sınırlandırma anlaş-

masını 17 Aralık 2010 tarihinde GKRY ile Doğu Akdeniz’de MEB sınırını 

belirlemek suretiyle imzalamıştır. Söz konusu anlaşma ile GKRY ve İsrail

arasında belirlenen MEB sınırlarında iki ülkenin işbirliğinde yapılacak

petrol ve doğal gaz araştırma çalışmalarının önünün açılması hedeflen-

mektedir.

GKRY Parlamentosu GKRY – Mısır ve GKRY – Lübnan MEB 

Antlaşması imzalandıktan sonra 26 Ocak 2007 tarihinde bir yasa kabul

ederek Kıbrıs Adası’nın güneyinde çizilen sınırların içerisinde 13 adet

petrol arama ruhsat sahası ilan etmiştir. Bunun üzerine Türk Dışişleri

Bakanlığı, konunun siyasî ve hukukî boyutlarına bir kez daha dikkat 

çeken bir açıklama yapmıştır. Ardından, bu koordinatlar içinde GKRY 
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bandıralı Northern Access isimli bir gemi, sismik araştırmalar yapmaya

teşebbüs etmiştir. Bu bölgede kıta sahanlığı haklarını ilgilendiren araştır-

ma yapılması demek, buranın araştırma izni veren devlete ait olması de-

mektir. Yani GKRY, Northern Access gemisiyle kıta sahanlığı araştırması

yaptırtmakta ve haritada kırmızı ile gösterilen alan üzerinde ileride hak

ilan edebilmek için hukuki zemin hazırlamaktadır (Başeren, 2007, s.22-

23). Northern Access gemisine bu ruhsat verildikten sonra orada gerekli

sismik araştırmalara başlandığı zaman Türkiye, Türk Deniz Kuvvetleri

Komutanlığı’nın o bölgeye gönderdiği gemilerle gerekli uyarıyı yapmış ve

buranın Türkiye’nin MEB alanının içinde olduğunu belirtmiştir (Bulunç, 

2008: 23).

Şekil 6: GKRY’nin İlan Ettiği Ruhsat Bölgeleri
Kaynak: Başeren, 2007, s.31

Doğu Akdeniz’de bugüne dek meydana gelen tüm bu gelişmeler, söz

konusu alanının ne denli önemli olduğunun ve bu gün olduğu gibi ile-

ride de önemli mücadelelere konu olacağının önemli birer göstergesi-

dir. Bölgede komşu ülkeler arasında imzalanan bu sözleşmeler ile deniz

alanlarında hak ilan eden ülkeler, bu alanlarda uygulayabilecekleri yap-

tırımlar ile uluslararası ticarete de doğrudan ya da dolaylı olarak etkide

bulunabileceklerdir.
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Ege Denizi’ndeki Sınırlandırmalar ve Güncel Durum

Ege Denizi’nde sınırlandırmayla ilgili en önemli konu başlığı ka-
rasuları sorunudur. Yunanistan’ın mevcut haliyle 6 mil olan karasuları 
sınırını 12 mile çıkarmak istemesi temeline dayanan bu soruna ilişkin
Yunanistan’ın talepleri gerçekleştiği taktirde Ege Denizi’nde Türkiye için
gerek ekonomik ve ticari, gerekse güvenlik ve askerî boyutlarda büyük 
kayıplara yol açabilecektir. Diğer taraftan bu durum sadece Türkiye’yi de-
ğil, Ege Denizi’ni kullanan tüm devetlerin gemilerini etkileyecektir. Ege
Denizi’nde mevcut halde iki ana ulaştırma koridoru bulunmaktadır ve 
bu durum, Türk bayraklı ya da diğer bayrakları taşıyan tüm gemilere Yu-
nan karasularından geçmeden, İzmir Limanı’na ya da Çanakkale’ye gir-
me hakkı vermektedir. Yani mevcut konumuyla bu denizi kullanan tüm 
gemiler açık denizden serbestçe yararlanma hakkına sahiptirler. Ancak
Yunanistan’ın karasularını 12 mile çıkarması durumunda şu anda açık
deniz statüsünde bulunan alanlar, Yunanistan’ın egemenliğine girecek ve
önceleri buralardan serbest geçiş yapan gemiler, tamamen Yunanistan’ın
karasularını kullanmak zorunda kalmakla buradan ancak zararsız geçiş
yapabileceklerdir. Böylelikle Ege Denizi’nde yargı ve idare yetkisi tama-
men Yunanistan’a geçecek ve seyir halindeki gemilerin bu alanlardaki
hakları kısıtlanacaktır.

Ege’de Yunanistan’ın 12 mil karasuyu ilan ettiğini ve bunun uygulama-
ya geçirildiğini varsayıldığında, Ege’deki Uluslararası suların %48,5’ten 
%20’lere gerileyeceği, Yunan karasularının %38,7’den %60’a çıkacağı, 
EGEAYDAK karasularının Türk karasularını geçeceği görülmektedir.

Şekil 7: Ege Denizi Karasuları Alan ve Oranları

Kaynak: Güngören, 2006, s.162
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Karadeniz’deki Sınırlandırmalar ve Güncel Durum

Karşılıklı sahillerin uzaklığı nedeniyle, sadece komşu devletlerle deniz 

yan sınırının söz konusu olabildiği Karadeniz’de ilk sınırlandırma anlaş-

ması, o dönemde henüz varlığını devam ettiren SSCB (Sovyet Sosyalist 

Cumhuriyetler Birliği) ile 17 Nisan 1973 tarihinde akdedilmiştir. SSCB

ile yapılan sınır antlaşmalarının en büyük önemi, birlik dağıldıktan son-

ra söz konusu sınır antlaşmalarının bazı ülkelerce tanınmasıdır. Şekil 8,

Türkiye ile SSCB arasındaki 12 deniz mili karasuları sınırlandırmasını

göstermektedir (Charney and Alexander, 1993, s.1685; Özman, 2006,

s.345).

Şekil 8: Türkiye – SSCB Arasındaki Karasuları Sınırlandırması
Kaynak: Charney and Alexander, 1993, s.1685

Türkiye ve SSCB arasında kıta sahanlığının sınırlandırılması ile ilgili
sözleşme 23 Haziran 1978’de Moskova’da imzalanmıştır (R.G. 20 Ocak



ORSAM

20

1981, Sayı: 17226). Ukrayna ve Gürcistan, bu sözleşmeye ve sözleşmeden 

doğan sınırlara halef olmuştur (http://www.mae.ro/poze_editare/RcU_ 

memoriu_Chapter6.pdf). 

“Karadeniz’de Kıta Sahanlığı Sınırlandırması” hakkındaki bu 

Antlaşmaya, 23 Aralık 1986’da “Karadeniz’de Kıta Sahanlığı Olarak 

Belirlenen Sınırın Münhasır Ekonomik Bölgelerin de Sınırını Teşkil 

Etmesi Hakkında Teati Edilen Mektupların Onayına Dair Karar” eklen-

miş ve taraflar, kıta sahanlığı sınır çizgisinin aynı zamanda MEB sınır çiz-

gisi olması konusunda anlaşmışlardır (Charney, Alexander, 1993, s.1701)

Şekil 9: Türkiye – SSCB Kıta Sahanlığı ve MEB Sınırı
Kaynak: Charney, Alexander, 1993, s.1697

Rusya Federasyonu ile yapılan sınır anlaşmalarına ilişkin olarak ise Tür-

kiye ile SSCB arasında 23 Haziran 1978 tarihinde imzalamış olan kıta 

sahanlığı sınırlandırılması anlaşması, devletlerin ardıllığı ilkesinden ha-

reketle, SSCB’nin 1991 yılında dağılmasından sonra Rusya Federasyonu 

için de geçerli olmuştur (R.G. 20 Ocak 1981, Sayı: 17226; Pazarcı, 2003, 

s.373). 1973’te Rusya ve Türkiye arasında 12 mil üzerine kurulu, karşılıklı 

karasuları sınırları anlaşması imzalanmıştır (İnan, Gözen, 2009, s.169).
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Türkiye, 05.12.1986 tarih ve 11264 sayılı Bakanlar Kurulu kararname-

siyle Karadeniz’de münhasır ekonomik bölge ilan etmiştir ve ilân edilen

Türk Münhasır Ekonomik Bölgesi, bu denizde Türk karasuları genişli-

ğinin ölçülmeye başlandığı esas hatlardan itibaren 200 deniz miline ka-

dar uzanır (R.G. 17.12.1986, Sayı: 19314). Daha sonra, 23/6/1978 tarihli

“Türkiye Cumhuriyeti ve SSCB Arasında Karadeniz’de Kıta Sahanlığı

Sınırlandırılması Hakkında Anlaşma” ile belirlenen sınırın, aynı zamanda 

Türkiye ile SSCB arasında Karadeniz’deki münhasır ekonomik bölgelerin

de sınırını teşkil etmesi hakkında teati edilen 23/12/1986 ve 6/2/1987 ta-

rihli ekli mektupların onaylanması; Dışişleri Bakanlığı’nın 11/2/1987 ta-

rihli ve ÇTAD/II-754-510-352-786 sayılı yazısı üzerine, 31/5/İ963 tarihli 

ve 244 sayılı Kanunun 3.Maddesine göre, Bakanlar Kurulu’nca 17/2/1987

tarihinde kararlaştırılmıştır (R.G., 28.02.1987, Sayı: 19386).

Karadeniz’de Ukrayna ile sınırlandırmaya ilişkin olarak ise Ukrayna, 

25 Mart 1994’te Türkiye’ye yazdığı bir mektupla, uluslararası ve ulusal 

kurallara göre Karadeniz’de SSCB ile yapılan denizcilik sözleşmelerinin

Türkiye ile ilgili olarak hala geçerli olduğunu belirtmiştir. Karşılıklılık te-

meline dayanarak genel uygulamada Türkiye 6 mil karasularına sahipken

Karadeniz’de bu sınırı 12 mil olarak uygulamakta ve aynı zamanda kı-

ta sahanlığı ile münhasır ekonomik bölgeye de sahip bulunmaktadır. İki

ülke arasında deniz sınırlarının belirlendiği tarihten bu yana, yasa dışı

kalkan avlama olayları, Ukrayna münhasır ekonomik bölgesi içinde ya-

sadışı avlanan balıkçıların yakalanması ve hatta hapse girmeleri dışında, 

herhangi bir büyük anlaşmazlık bulunmamaktadır (İnan, Gözen, 2009, 

s.173-174).

Karadeniz’de, komşu devlet Bulgaristan’la olan yan sınır konusunda,

özellikle sınır çizgisinin başlangıç noktası üzerinde görüş birliği sağla-

namaması nedeniyle, oldukça uzun bir süre anlaşmaya varılamamıştır. 

Nihayet sorun, 4 Aralık 1997 tarihinde imzalanan anlaşma ile halledile-

rek, iki devlet arasındaki deniz yan sınırı eşit uzaklık yöntemi esas alına-

rak tespit edilmiştir (Özman, 2006, s.345). 

Gürcistan ile sınırlandırmaya bakıldığında ise Karadeniz’de SSCB ile 

17 Nisan 1973’te imzalanan ilk sınırlandırma antlaşmasının Gürcistan ile 

Türkiye arasında yürürlükte olduğu uygulamada kabul edilmiştir. Hopa

Liman sınırı; batıda 41° 20´ 02´´ kuzey enlemi; 41° 15´ 18´´ doğu boylamı
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mevkiinden Genel Kuzey istikametine çizilen hat ile doğuda, Türkiye –

Gürcistan deniz yan sınırı başlangıç noktası arasında kalan Türk ka-

rasuları ile sınırlandırılan kıyı ve deniz alanıdır (R.G. 28.04.2005, Sayı: 

25799). Taraflar, Karadeniz’de Tibilisi Protokolü’nce belirlenen alanlarda

kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölgeye sahiptirler. İki ülke arasında

karşılıklı anlaşmaya dayanarak sınırlandırılmış deniz alanlarında herhangi

bir büyük sorun bulunmamaktadır.

Şekil 10: Gürcistan Sınırı:
Kaynak: R.G. 28.04.2005, sayı 25799:

Uluslararası ticarette önemli bir konumda bulunan Karadeniz’deki sı-

nırlandırma anlaşmalarından görüleceği üzere bölgede deniz alanlarına 

ilişkin çok büyük problemlerin bulunmadığı görülmektedir. Ancak ülke-

leri karşı karşıya getiren en önemli ekonomik değerlerden biri olan petro-

le ilişkin Karadeniz’deki çalışmalar, gelecekte Karadeniz sınırlarının tek-

rar gündeme gelmesine neden olabilecektir. Zira geleceğin enerji kaynağı

olarak görülen gaz hidratça zengin olan Karadeniz, gaz hidratların enerji 

sektöründe kullanıma başlanması ile daha önemli bir konuma gelecektir.

Bu yönde ileride doğabilecek gelişmelere paralel olarak Karadeniz’de ye-

ni güvenlik bölgeleri oluşabilir ve seyir halindeki gemilerin rotalarının da 

bu yeni oluşumlardan etkilenmesi beklenebilir.
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Sonuçç

Sahildar devletlerin iç suları, karasuları ve münhasır ekonomik bölge

gibi alanlarda ilan ettikleri yetkiler, her ne kadar denizlerin serbestliği 

ilkesini gözetse de uluslararası ticarete doğrudan ya da dolaylı etkide bu-

lunmaktadır. 

Seyir halindeki gemiler üzerinde hukuken ancak bayrak devletinin

yetkili olduğu kabul edilse de uygulamada ilan edilen deniz alanları ile 

gemiler üzerindeki yetki kullanımı gündeme gelmektedir. Sahildar dev-

letlerin iç sular, karasuları, kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge

gibi deniz alanlarındaki sınırları ile birlikte bu alanlardaki mevcut uy-

gulama ve politikaları sadece kıyı ülkeleri için değil, söz konusu deniz 

alanını deniz ticaretinde kullanan tüm ülkeler için önemlidir. Bu nedenle

bölgede ulusal ticaret, güvenlik ve askerî anlamda olası her gelişmeyi ta-

kip etmek, söz konusu alanlarda aktif rol oynamak ve uygun stratejileri

belirlemek gerekli ve önemlidir. Zira devletlerin deniz alanlarında sınır-

landırma sözleşmeleri ile çeşitli yetkiler kullanabilecekleri ve ileride söz

konusu alanlarda uluslararası ticaret dâhil her konuda kendilerini hak 

sahibi ilan edebilecekleri gözden kaçırılmamalıdır.

Daha önceki çalışmalar göstermiştir ki; hem Ege Denizi hem

Akdeniz’de deniz yetki alanlarının sınırlandırılması sorunu Türkiye’nin

ulusal güvenliğini tehdit etmekte ve her geçen gün bu konuda yeni ça-

lışmaların yapılmasını gerektirmektedir. Bu çalışmalar; denizlere yönelik

olarak güçlü teknolojilerin, bilimsel araştırmaların ve arama kurtarma

faaliyetlerinin geliştirilmesi ile desteklenerek, her süreçte ülkemizi güçlü

kılacak siyasî, ekonomik ve hukuksal stratejiler belirlenmelidir (Ceyhun

ve Oral, 2009, s.76).

Deniz alanlarındaki mevcut ve gelecekteki uygulamaları ile dikkat 

çekici bir konumda bulunan ülkemizin stratejilerinden Akdeniz, Ege

Denizi ve Karadeniz’i kullanmakta olan tüm ülke gemileri etkilenecektir. 

Bu anlamda denizleri sahiplenici faaliyetler yürütmek, deniz alanlarında-

ki haklarımızı gözetmek ve bu kapsamdaki faaliyetleri uluslararası hukuk

kurallarına uygun şekilde gerçekleştirmek önemlidir.

Ülkemizin en uzun kıyı şeridine sahip olan Ege Denizi ve Akdeniz’de

henüz paylaşım süreci tamamlanmamıştır. Her iki deniz de önemli u-

luslararası deniz ticaret rotaları üzerinde bulunmaktadır ve hukuki re-

jimi sadece ülkemizi ve söz konusu denizlere kıyısı olan ülkeleri değil 
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bu denizleri kullanan tüm ülkeleri ilgilendirmektedir. Deniz alanlarının

paylaşımının tamamlanması ile ülkelerin hükümranlık alanlarını belirle-

yen deniz alanlarında kıyı ülkelerinin yeni uygulamalar ile deniz ticareti 

üzerindeki etkileri gelecekte artacaktır. Geleceği bu günden görmek ve 

geleceğe ilişkin pozisyonumuzu değişik alternatifler altında bu günden

belirlemek ulusal çıkarlarımız açısından önemlidir.
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Özet

Soğuk Savaş’ın sona ermesi ve Sovyetler Birliği’nin dağılmasının, tüm u-
luslararası sistemde olduğu gibi, Karadeniz bölgesinde de etkisi olmuştur.
Bölgede haritaların değişmesi ve yeni devletlerin ortaya çıkması, jeopoli-
tik ve jeostratejik dengeleri de değişmiştir. Bunun sonucunda Karadeniz,
daha önce olmadığı kadar bir öneme sahip olmuştur.  Bu değişimin yanı
sıra, çeşitli nedenlerin de etkisiyle, Karadeniz, hem önemi artan, hem
de uluslararası güvenlik gündeminin önemli maddelerinden biri duru-
muna gelmiştir. Karadeniz’in, bölgesel düzeyi aşan ve uluslararasılaşan,
hatta küresel nitelik kazanan güvenliği, Türkiye’nin ulusal güvenlik ve dış 
politikasında da önemli yer tutmaktadır. Bu çalışmada, Karadeniz’in jeo-
politiği ve güvenliği ile Türkiye’nin bu konulardaki algılamaları ve yakla-

şımları ele alınmıştır.
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Giriş

Dünya tarihinin bir bölümü, “sıcak denizlere inme” hikâyesi hakkında 

yazılmıştır. Örneğin, Ruslar’ın yüzyıllar boyunca, sıcak denizlere inme

arzuları ve bu yöndeki politikaları, özellikle Türkler ve Büyük Devletlerle rr

ilişkilerinin seyrini belirlemiştir. Türk tarihinde de, “Karadeniz-Boğazlar-

Sıcak Denizler” üçlemesi önemli yer tutmuştur. En bilinen “sıcak deniz”

olan Akdeniz, Soğuk Savaş döneminin en önemli rekabet coğrafyaların-

dan birisiydi. Soğuk Savaş sonrasında ise, Karadeniz’in harareti gittikçe

yükselmektedir. Soğuk Savaş sonrasında ortaya çıkan asimetrik güvenlik 

tehditleri, dünyanın her bölgesini derinden etkilemiştir. Büyük aktör-

lerin ilgi, çıkar ve rekabet alanları değişmiştir. Bu yeni alanlar arasında 

Karadeniz de vardır. 

On beşinci yüzyıldan itibaren, ağırlıklı olarak Osmanlı İmparatorluğu 

ile Rusya İmparatorluğu arasında egemenlik ve nüfuz mücadelesi alanı

olan Karadeniz, 20. yüzyılda Birinci Dünya Savaşı hariç dingin bir nitelik 

göstermiştir. Soğuk Savaş boyunca da “mutedil dalgalı” olan Karadeniz’in

göreceli sükuneti, Soğuk Savaş sonrasında bozulmuş ve bölge dışı aktör-

lerin de dahil olmasıyla, bölgedeki “güç mücadelesi” çok taraflı bir nitelik

kazanmıştır. Dolayısıyla bugün artık, “bölgesel” değil, hem işbirliği, hem 

de rekabet açısından “uluslararası” bir niteliği olan Karadeniz vardır. 

Zbigniew Brzezinski, Avrasya’yı Büyük Satranç Tahtası olarak ta-

nımlamış ve aynı isimli kitabında, Avrasya için “Amerika için en önemli“

jeopolitik ödül” ifadesini kullanmıştı. Avrasya, tüm Avrupa ve Asya kı-
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talarını kapsıyor olsa da, fiili olarak ve daha çok Balkanlar-Karadeniz-

Kafkasya bölgelerini vurgulayan bir siyasal kavramdır. Karadeniz de, bu 

coğrafyanın tam göbeğindedir.

Karadeniz Neresi?

Avrasya’nın en önemli iç denizi olan Karadeniz, Türkiye’nin kuzeyinde 

ve Avrupa’nın güneydoğusunda yer almaktadır. Türk Boğazları, Marmara 

Denizi, Ege Denizi ve Akdeniz üzerinden Atlantik Okyanusu’na bağlanan

Karadeniz’in Boğazlar’la Akdeniz’e, Kerç Boğazı’yla Azak Denizi’ne, Ren-

Tuna Kanalı’yla Kuzey Denizi’ne, Main-Tuna Kanalı’yla Baltık Denizi’ne 

ve Volga-Don Kanalı’yla da Hazar Denizi’ne bağlantısı vardır. 

Karadeniz, coğrafi olarak, yarı kapalı bir denizdir. Uluslararası huku-

ka göre, yarı kapalı deniz, iki ya da daha çok devlet tarafından çevrilmiş

ve dar bir çıkışla diğer bir denize bağlanan deniz olarak tanımlanmakta-

dır. Bu tanım, açık bir biçimde, altı kıyıdaş ülke (Bulgaristan, Romanya,

Ukrayna, Rusya Federasyonu, Gürcistan ve Türkiye) tarafından çevre-

lendiği için Karadeniz’e de uymaktadır. Dahası Karadeniz’den bir diğer

denize tek deniz çıkışı, Türk Boğazları yoluyladır.

Uluslararası ilişkilerde, bir bölge olarak Karadeniz bölgesinin tanımı 

ise, bugün artık “geniş” olarak yapılmaktadır. Bu geniş tanım, “dar” tanım-

daki kıyıdaş ülkelere ek olarak, Moldova, Ermenistan ve Azerbaycan’ı da

kapsamaktadır. Bunun da ötesinde bir tanımlamayı kabul eden Karadeniz 

Ekonomik İşbirliği Örgütü’nün üye sayısı ise 12’dir (altı kıyıdaş ülke +

Arnavutluk, Azerbaycan, Ermenistan, Moldova, Sırbistan, Yunanistan). 

Karadeniz’in jeopolitiği

Karadeniz, çağdaş jeopolitik teorilere göre, önemli bir bölge konu-

mundadır. Zira Mackinder’in “kara hakimiyet teorisi”ne göre, “mer-

kez” bölgesine en kolay ulaşımı sağlayacak konumda olan Karadeniz,

Spykman’ın “kenar kuşak teorisi”ne göre de Avrupa’yı Ortadoğu ve

Asya’ya bağlamaktadır. Mahan’ın “deniz hakimiyet teorisi”ne göre ise,

Karadeniz’e hakim olan güç, bölgeyi kontrol edecek coğrafi konuma 

sahip olur. Schaklian’ın “hava hakimiyet teorisi”ne göre de, Karadeniz, 

merkez bölgesine ve dünya adasına hakim olacak bir coğrafi konumdadır

(Harp Akademileri Basımevi, 1995: 2).



31

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU

Huntington’ın “uygarlıklar çatışması” tezinde savunduğu biçimiyle, 

kültür ve uygarlığın, insanlar ve ülkeler arasındaki ilişkileri etkileyen en 

önemli faktör olduğu düşünülmese bile, Müslüman dünyası ile Ortodoks

dünyasını birbirinden ayıran çizginin Karadeniz’den geçtiği ve bu bağ-

lamda jeostratejik açıdan bir fay hattı oluşturduğu söylenebilir (Oktay,

2006: 152). Mackinder’in jeopolitik kalpgahında merkezi bir yerde bulu-

nan Karadeniz, birçok etnik ve siyasal sorunlarıyla birlikte, Avrupa tari-

hinin biçimlenmesinde önemli rol oynamıştır (Aydın, 2004: 5).

Sovyetler Birliği’nin çöküşüyle birlikte, Karadeniz bölgesinde siya-

sal coğrafya kökünden değişmiştir. Karadeniz ve Hazar havzasında yeni 

devletler ortaya çıkmış, Varşova Paktı’nın dağılmasıyla da, bu örgütün

üyesi ülkeler, Rusya’dan uzaklaşarak Batı’ya yönelmişlerdir. Bu ülkelerin 

hemen hepsi, başta NATO ve/veya Avrupa Birliği olmak üzere, birçok 

Batılı/Avrupa merkezli örgütün üyesi olmuşlardır. Kimlik arayışında

olan bu ülkelerin Doğu’dan Batı’ya doğru süren eden bu jeopolitik ka-

yış süreci, Karadeniz’in Doğu ile Batı arasındaki tarihsel sıkışmışlığını

da yansıtmaktadır. Soğuk Savaş döneminde, Karadeniz (Türkiye kıyı-

ları hariç ) ve Hazar (İran kıyıları hariç) Sovyet denizleri iken, bugün

Karadeniz Avrupa denizi, Hazar ise Avrasya denizi haline dönüşmüştür 

denilebilir. Sovyetler Birliği’nin mirasçısı olan Rusya ise, Karadeniz’de

Kuzeybatı Kafkasya, Hazar’da ise Kuzeydoğu Kafkasya kıyılarına sıkış-

mıştır (Kanbolat, 2006: 26-27 ve Kanbolat, 2007a: 76-77).

Karadeniz’in stratejik önemi

Soğuk Savaşın sona ermesi ile birlikte bölgede oluşan güç boşluğu

stratejik açıdan bakıldığında bir yandan bölgedeki diğer devletler için 

bölge üzerinde etkinlik kazanma açısından fırsat oluşturmuş, diğer yan-

dan da bölgenin güvenlik sorununu ortaya çıkarmıştır.

Karadeniz’in en önemli stratejik özelliklerinden biri, diğer kıyıdaş ül-

keler, özellikle de Rusya gibi bir kıta ülkesinin denizlere çıkması için en 

uygun yol güzergâhı olmasıdır. Karadeniz, doğal yapısı ve suni bağlantı-

ları da dikkate alındığında, içinde bulunduğu bölgenin deniz ve kara bağ-

lantılarının irtibatını sağlayan konumu itibariyle hayati önem taşımakta-

dır. Bu noktada, özellikle Türk Boğazlarının stratejik önemi, gerek askeri,

gerekse siyasal yönden önem arz etmektedir. 
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Karadeniz, son gelişmelerle birlikte, doğudan Avrupa’nın, güneyden

Rusya’nın, Batıdan Kafkasya ve Orta Asya’nın, kuzeyden de Anadolu’nun 

içlerine müdahale ihtimalinin daha çok konuşulmasına yol veren bir coğ-

rafya haline gelmiştir. Bu müdahaleyi de sadece askeri açıdan değil, aynı

zamanda politik ve ekonomik açılardan da görmek gerekir. Bu tablo kar-

şısında, Montrö’nün Karadeniz’e sunduğu kısmen kapalı ve sakin yapı-

nın, fiilen zorlanacağını ve değiştirilmek isteneceğini beklemek gerekir.

Bu kadar çok yönlü avantajlar sunar hale gelen Karadeniz, doğal olarak

uluslararası politikadaki dengeler üzerinde de etkili olacaktır. Ancak, he-

men ifade etmek gerekir ki, bu etki yeni değildir. Yeni olan, Karadeniz’in 

uluslararası politika üzerindeki etkisinin dengeleri belirleyici özelliğinin

hiç bu kadar öne çıkmamış olmasıdır. Sonuç olarak Karadeniz’i kontrol

eden, bu denizin sunduğu bütün avantajları da kontrol eder ve bu avan-

tajlar, kontrol eden aktöre rakipleri karşısında hâkim bir üstünlük sağlar.

Karadeniz’in Artan Önemi

Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucunda, Karadeniz’in önemini art-

tıran nedenler şöyle sıralanabilir. Birinci neden, Sovyetler Birliği’nin ve 

Varşova Paktı’nın dağılması ve bu dağılma sonrası AB’nin ve NATO’nun, 

Karadeniz’i -ve Güney Kafkasya’yı- kapsayacak biçimde batıdan doğuya

doğru genişlemesidir. İkinci neden, Karadeniz ülkelerinin yaklaşık son 

iki yüzyıldır Çarlık Rusyası ve Sovyetler Birliği’nin egemenlik ve nüfuz

alanında kalması nedeniyle, Rusya’nın, gelecek yıllarda ekonomik, askeri

ve siyasal alanlarda tekrar toparlanmasıyla eski nüfuz alanına dönmek 

isteyebileceği olasılığıdır. Böylesi bir olasılık, bu egemenlik ve nüfuz coğ-

rafyasında yer alan ülkelerin, NATO ve AB üyeliğini gelecekteki siyasal, 

ekonomik ve askeri güvenliklerinin en önemli teminatı olarak görmeleri-

ne neden olmaktadır. Üçüncü neden, 11 Eylül saldırıları sonrası ABD’nin 

“terör merkezleri”ni yok etmeye yönelik olarak başlattığı strateji içinde 

Karadeniz’in sahip olduğu özel konumdur. Karadeniz, ABD’nin Orta 

Doğu’ya ve Orta Asya’ya ulaşımı açısından stratejik bir konumdadır.

Nitekim daha önce “Doğu-Batı Enerji Koridoru” olarak literatüre giren

coğrafya, artık “Karadeniz Güvenlik Koridoru” olarak adlandırılmakta-

dır. Dördüncü neden, ABD’nin, genel olarak Beyaz Rusya ile Rusya’nın

askeri hareketlerini kontrol altında tutmak, özel olarak da İran’a karşı

olası bir askeri harekât için Karadeniz’i, askeri üs, radar istasyonları ve

casus uçaklarıyla izleme merkezi olarak düşünmesidir. Beşinci neden,
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11 Eylül saldırıları sonrası, dünya petrolünün % 65’ini, doğal gazının % 

40’ını bulunduran ve giderek istikrarsızlaşan Orta Doğu’ya alternatif ola-

bilecek enerji kaynakları arayışıdır. Karadeniz Bölgesi ve Hazar Bölgesi,

jeopolitik önemi yanında, zengin enerji kaynaklarına sahiplerdir. Altıncı 

neden, enerji aktarımı güvenliğinin dünyada büyük önem kazanmasıdır. 

Özellikle Rusya-Ukrayna doğalgaz krizinin ardından, gözler Karadeniz 

bölgesine çevrilmiştir. Gerek tanker taşımacılığı, gerek petrol ve gerekse

de doğal gaz boru hatları, yeni “Doğu-Batı Enerji Koridoru” üzerindedir, 

yani Karadeniz’dedir. Bu nedenle, Avrupa’nın enerji güvenliğinin sağlan-

ması için Karadeniz ön plana çıkmaktadır. Bütün bu nedenler, Karadeniz’i 

ister istemez giderek Batı ile Doğu arasındaki nüfuz mücadelesinin mer-

kezi durumuna getirmektedir (Kanbolat, 2006: 28 ve Kanbolat, 2007a:

80). 

Türkiye’nin Karadeniz’de güvenlik arayışları

Karadeniz Havzası’nın nispeten güvenli olmasında, uluslararası ör-

gütlerin bölgeye ilişkin politikaları, bölgesel örgütlenmeler, bölgesel giri-

şimler ve bu girişimler sayesinde kıyıdaş ülkeler arasında gerçekleştirilen 

işbirlikleri etkili olmuştur. Bunlar arasında, özellikle ikisi, Türkiye’nin 

inisiyatifiyle gerçekleştirilen yapılar olarak, öncelikle Türkiye’nin güven-

liği açısından önem taşımaktadırlar.

Karadeniz  Deniz İşbirliği Görev Grubu  

(BLACKSEAFOR)

Karadeniz coğrafyasındaki tek bölgesel askeri örgütlenme olan 

BLACKSEAFOR, Türkiye’nin öncülük ettiği bir oluşumdur. Türkiye 

ile birlikte Bulgaristan, Gürcistan, Romanya, Rusya Federasyonu ve 

Ukrayna arasında 2001’de kurulan BLACKSEAFOR, askeri imkânları ve 

yetenekleri ile katkıları birbirinden farklı, siyasal geçmişleri de birbirine 

pek benzemeyen kıyıdaş ülkeleri ortak bir hedef etrafında toplayan ve 

pek benzeri olmayan bir koalisyon niteliğinde olmasına karşın, üye ülke-

ler arasında bölgesel barışın ve güvenliğin geliştirilmesine büyük katkılar 

sağlamaktadır. 

Karadeniz’de deniz güvenliği alanındaki ilk işbirliği mekanizmasını 

oluşturan BLACKSEAFOR’un amacı, kıyıdaş ülkelerin deniz kuvvet-
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leri arasında işbirliği ve birlikte çalışabilirliğin geliştirilmesi suretiyle, 

Karadeniz’de dostluk, iyi ilişkiler ve karşılıklı anlayışın daha da güçlendi-

rilmesine katkıda bulunmaktır. Gerek duyulduğunda göreve çağrılması 

öngörülen BLACKSEAFOR çerçevesinde, üye ülkelerin deniz kuvvetle-

rinin katılımıyla denizde arama-kurtarma operasyonları, insani yardım, 

çevre koruma operasyonları, mayın temizleme faaliyetleri, iyi niyet ziya-

retleri ve üye ülkeler tarafından kararlaştırılacak diğer görevlerin gerçek-

leştirilmesi amaçlanmaktadır. BLACKSEAFOR’un komutası, kıyıdaş ül-

keler arasında altı aylık dönemlerle paylaşılmaktadır (http://www.dzkk.

tsk.tr/blackseafor/turkce/anasayfa.php). 

BLACKSEAFOR’un görev yönergesi, 2004’te değiştirilerek, organize 

suçlar ve terörist tehditler de görev kapsamı içine alınmış ve “Terörizmle

Mücadele Operasyonu” isimli ilk tatbikat, yine 2004’te gerçekleştirilmiş-

tir. Görev yönergesinin değiştirilmesinin ve hemen ardından tatbikat

yapılmasının perde arkasında, NATO unsurlarının Karadeniz’e girmesi-

nin önlenmesi bulunuyordu. NATO üyesi olmasına karşın Türkiye, yeni

NATO üyeleri Romanya ve Bulgaristan’ın, NATO’nun Akdeniz’de ger-

çekleştirdiği Etkin Çaba Harekâtı’nın Karadeniz’e yayılması yönündeki 

girişimlerinden rahatsız olmuştu. Romanya ve Bulgaristan, Karadeniz’de

Rusya ve Ukrayna’nın gücünü dengelemek için NATO deniz unsurları-

nın devriye hizmetinde bulunmasını istiyordu. Fakat Montrö Boğazlar

Sözleşmesi konusunda duyarlı olan Türkiye, sözleşmenin zedelenmesine

neden olabilecek bu girişime sıcak bakmamış ve Karadeniz’in güvenliği-

nin kıyıdaş ülkelerce sağlanması fikrini paylaşan Rusya’yla işbirliği yapa-

rak, BLACKSEAFOR’un görev yönergesini değiştirmek yoluyla organize 

suçlar ve terörist tehditleri de görev kapsamına almıştır (Oktay, 2006: 

168). 

Karadeniz Uyum Harekâtı (KUH)

Karadeniz’de güvenliği sağlama konusunda en son geliştirilen yapı,
KUH’dur. KUH, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi’nin 1373, 1540 ve 
1566 sayılı kararlarıyla uyumlu olarak 1 Mart 2004’de, Türkiye’nin ta-
rafından başlatılmıştır. Bununla birlikte, KUH, NATO’nun Akdeniz’de 
devam eden Etkin Çaba Harekâtı’nın (Operation Active Endeavour) 
amaçları ve hedefleriyle uyumlu ve onunla bilgi paylaşımına dayanan bir 
işbirliği içindedir. 
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Bir deniz harekâtı olan KUH, başlangıçta Türk Deniz Kuvvetleri’ne 

ait firkateynler, hücumbotlar, denizaltılar, helikopterler ve deniz karakol 

uçakları vasıtasıyla, Türk karasuları içinde, Karadeniz’in uluslararası su-

larında ve bu bölgelerin üzerindeki hava sahasında icra edilmiştir. KUH’a 

daha sonra Rusya Federasyonu, Ukrayna ve son olarak da Romanya katıl-

mıştır. Burada belirtmek gerekir ki, her ne kadar deniz kuvvetleri olmasa 

da, Gürcistan’ın da bu harekât içinde yer alması bölge barışı açısından 

yararlı olacaktır.

KUH’un görevi, Karadeniz’de belirsiz aralıklarla karakol faaliyetleri 

icra ederek, yasa dışı faaliyetlere karıştıklarından şüphe duyulan ticaret 

gemilerini tespit etmek ve izlemektir. Şüpheli bir gemi tespit edildiğinde, 

varış limanına kadar takip edilmekte, arama yapılması gerektiğinde, alı-

konularak yasal işlem başlatılmak üzere ilgili makamlara devredilmekte-

dir. KUH unsurlarınca, Batı, Orta ve Doğu Karadeniz’de periyodik olarak

keşif-gözetleme / karakol ve izleme faaliyetleri icra edilmektedir. Şüpheli

ve dikkati çeken gemiler, Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından Türk

karasularında ve limanlarında ziyaret edilmekte ve aranmaktadır. Tespit 

edilen şüpheli ve dikkati çeken gemileri ilişkin bilgiler NATO makam-

larına aktarılmaktadır. Bu bağlamda, bugüne kadar binlerce gemi tespit 

edilmiş ve kimlikleri belirlenmiştir. Türkiye, bu harekâtın yasa dışı faali-

yetlere karşı caydırıcılık sağladığını ve Karadeniz’de gün geçtikçe artan 

ticari deniz trafiğinin daha emniyetli ve güvenli bir biçimde sürdürülme-

sine katkıda bulunduğuna inanmaktadır (http://www.dzkk.tsk.tr).

Sonuç

Karadeniz’in güvenliği konusunda, hiçbir güvenlik sorunu yokmuş

gibi davranmak da, abartılı bir güvenlik algılamasına sahip olmak da 

sağlıklı değildir. Çalışmanın başında belirtildiği gibi, Karadeniz, ulusla-

rarası ortamdaki bütün olumsuz gelişmelere karşın, Soğuk Savaş dönemi

sonrasında göreceli “güvenli” bir bölge olma niteliğini sürdürmektedir.

Zira Karadeniz, uluslararası güvenlik ortamında çağdaş risklerin hepsine

sahip olmakla birlikte, tehditlerin varlığı, önemli oranda potansiyel dü-

zeydedir.

Karadeniz’in bir güvenlik sorunu olmasında, küresel aktörlerin önemli

etkisinin olduğu da bir gerçektir. Bu konuda en göze çarpan ülke ABD’dir.

Polonya, Romanya ve Bulgaristan ekseninde askeri bir hat kurmakta o-

lan ABD, Ortadoğu’ya yönelik amaçlarını gerçekleştirmede bu coğraf-ff
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yadaki limanlardan yararlanmaktadır. Karadeniz kıyısında, Köstence’de
(Romanya) ve Burgaz’da (Bulgaristan) üsler kurması, bunun en önemli
göstergesidir. ABD, Batı için endişe kaynağı olan uyuşturucu, silah, insan
kaçakçılığı, yasadışı göç, terörizm ve olası nükleer yayılma gibi tehdit-
lerin kapsamlı biçimde, ancak Karadeniz bölgesinin de NATO’ya dahil 
edilmesiyle ele alınabileceğine inanmaktadır. Bu nedenle, Karadeniz’de,
Türkiye’nin önderliğinde oluşturulan BLACKSEAFOR örneğinde oldu-
ğu gibi “Karadeniz’de güvenliğin Karadeniz’e kıyıdaş ülkelerle sağlanması
anlayışı”, başta ABD olmak üzere, bölgeye kıyısı olmayan ülkeleri dışarıda
bırakması nedeniyle eleştirilmektedir (Oktay, 2006: 169-170).

Karadeniz’e kıyıdaş bir ülke olan Türkiye, -dar ya da geniş anlamda-
Karadeniz bölgesinin bir parçasıdır. Soğuk Savaş sonrasında yaşanan
bölgesel ve küresel gelişmeler, Karadeniz’i uluslararası aktörlerin nüfuz 
mücadelesinin en önemli ve öncelikli alanlarından birisi durumuna ge-
tirmiştir. Dünyanın bazı coğrafyaları gibi, Karadeniz bölgesi de, uluslara-
rası aktörlerin yeniden yapılandırılmasını düşündükleri coğrafyalarından 
birisidir. Kafkasya ve Orta Asya’nın Batı’ya açılan kapısı olan ve uluslara-
rası enerji taşımacılığının güzergâhını oluşturan Karadeniz, uluslararası 
güç mücadelesinin yeni arenalarından biridir. Karadeniz’in, gittikçe bir 
NATO -ve göreceli AB- denizine dönüşmesi ve Rusya Federasyonu’nun
Akdeniz’e açılmak için Karadeniz’de güçlenmeye çalışması, bunun gös-
tergeleridir. Türkiye’nin dış politika karar alıcılarının ve uygulayıcıları-
nın, bu konuda uyanık ve duyarlı olması bir zorunluluktur.

Türkiye, dış politikasındaki bazı sorunları ve bölgesel ve uluslararası
birçok sorunu çözmek için Karadeniz merkezli oluşumları ve örgütle-
ri kullanabilir. Türkiye, Karadeniz’i kullanma konusunda yeterli cesareti
ve başarıyı gösteremezse, bu coğrafyada olup bitenlere seyirci durumu-
na düşeceği gibi, kendi inisiyatifi dışında gelişen yeni oluşumları da ka-
bul etmek zorunda kalacaktır. Özellikle KEİ, BLACKSEAFOR ve KUH,
Türkiye’nin Karadeniz’de, dolayısıyla da uluslararası ortamda etkili bir
aktör olmasını sağlayacak araçlar olarak değerlendirilmelidirler. Bu bağ-
lamda, sözü edilen yapılanmalar, daha işler verimli ve etkili duruma geti-
rilmelidirler. Ayrıca, bu yapılanmaların AB ve NATO’yla ilişkilerinin ge-
liştirilmeleri, Karadeniz’in güvenliğini sağlama konusunda yararlanılabi-
lecek bir unsur oluşturacaktır. Zira hem AB, hem de NATO, yeni üyeleri 
sayesinde Karadeniz’e kıyıdaş olmuşlardır. Bir yazarın belirttiği gibi, “bu
durum, bölge ülkelerinin Karadeniz’i daha çok sahiplenmelerini sağla-
yabilecek, sahiplendikçe de Karadeniz ülkeleri arasında gizli güvensizlik
zamanla yerini güvene bırakabilecektir.” (Alkan, 2006: 185).
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Özet

Avrupa İnsan hakları Sözleşmesi taraf olan devletler bakımından

gözetilmesi gereken zorlayıcı bir hukuk normudur. Gürcistan’da bu 

Sözleşmeye taraf olduğundan Karadeniz açık sularında el koyduğu ve

müsadere ettiği gemiler açısından AİHS’ye Ek Protokol’ün 1. Maddesinde 

korunan mülkiyet hakkını ihlal etmemek yükümlülüğü altındadır.

Ancak çeşitli sebeplerle bu gereklilikler yerine getirilmemiştir. Öncelikle

el koyma eylemlerinin Deniz Hukukuna ilişkin Birleşmiş Milletler

Konvansiyonuna aykırı olması, devletin mülkiyet hakkına getirdiği

müdahalenin yasal olması zorunluluğunu ihlal etmektedir. İkinci olarak
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müsadere işlemleri delil toplama gibi usul hukukunun bir gerekliliği

olarak değil de cezai müeyyidenin bir parçası olarak yapılmaktadır. Yasal

ticari faaliyetin konusu olabilecek malların ticaretinde uyulması gereken 

hukuk kuralları çiğnenmiş olsa dahi uygulanan yaptırımın hem malın ve

hem de geminin müsadere edilmesi ve ayrıca idari para cezası ile faillerine

hapis cezası uygulanması, müdahalenin koruduğu kamu yararı ile

bağdaşmaz derecede ağır bir nitelik arz etmektedir. Bu açıklanan durum,

AİHM’nin içtihadıyla ortaya koyduğu mülkiyet hakkının korunmasına

ilişkin prensiplere aykırı olup hakkın ihlalini oluşturmaktadır.
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Giriş

Açık deniz gibi devletlerin egemenlik alanları dışında kalan alanlar temel 

olarak uluslararası hukuk kurallarına tabidir. Uluslararası deniz hukuku-

na ilişkin Birleşmiş Milletler Konvansiyonu ve diğer uluslararası hukuk

kaynaklarından gelen yükümlülükler saklı kalmak üzere, Avrupa İnsan

Hakları Sözleşmesi (“AİHS”) de bu konuda uygulama alanı bulabilmek-

tedir. Uygulanacak yer bakımından devletlerin fiili kamu gücü kullandık-

ları yerler dâhil olduğundan açık deniz üzerinde dahi olsa Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesine taraf devletlerin bu Sözleşme’deki hakları ihlal et-

meme sorumlulukları bulunmaktadır.

Konumuz bakımından AİHS’ye Ek 1. Protokol’ün 1. Maddesinde dü-

zenlenmiş olan mülkiyet hakkı uygulama alanı bulmaktadır. Bu madde

metni şöyledir:

Madde 1 Mülkiyetin korunması1 Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve 

mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir

kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve 

uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden

yoksun bırakılabilir.

Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun

olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların 

1 AİHM’nin internet sitesinde yayınlanan dili güncelleştirilmiş metin. Madde başlığı, 1 kasım 

1998 tarihinde yürürlüğe giren 11. Protokol ile eklenmiştir.
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veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasa-

ları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez.

Bu Sözleşmeye taraf devletler, açık denizler dâhil fiilen kamu gücünü 

kullanabildikleri yerlerde kişilerin mülkiyet hakkına getirdikleri müda-

halelerin bu maddedeki koşullara uygun olarak yapılmış olması yüküm-

lülüğü altındadır.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi “case-law” hukuk sistemi anlayı-

şını benimsemiş ve yazılı hukuk metnine oluşturduğu içtihat ile anlam

kazandırmış ve adeta bu metnin içeriğini doldurmuştur. AİHS’ye ek

Protokol’ün 1. Maddesi ile getirilen kuralların AİHM içtihadıyla uygu-

lanması koşulları bakımından genel prensipler şu şekildedir.2

Konu bakımından mülkiyet ve malvarlıksal haklara getirilen devlet

müdahaleleri suretiyle özel kişilerin bu hakları etkilenmiş veya sınırlan-

mış ise bu hakkın ihlali iddiası gündeme gelebilir. Bu devlet müdahalesi-

nin Sözleşme’ye uygun olabilmesi için müdahalenin yasal bir temele da-

yalı olması gerekir. Yasal temel kavramı, AİHM içtihadı ile çeşitli bakım-

lardan incelenmiştir. Konumuz bakımından sadece iç hukuk metinleri 

değil, uluslararası konvansiyonlara taraf olan devletler için bu uluslarara-

sı hukuk düzenlemesi de yasallık unsurudur. Yasal temele uygun olan bu

devlet müdahalesi kamu yararına yönelik meşru bir amaca hizmet ediyor

olmalıdır. Üçüncü olarak devlet müdahalesi ile mülkiyet hakkına getiri-

len sınırlama, bu kamu yararı ile güdülen amaç ile orantılı olmalı, kişiye 

aşırı derecede ağır bir yük bindirmemelidir. Mülkiyet hakkının kişinin 

elinden alındığı durumlarda orantılılığın sağlanması için kaybedilen ma-

lın değeri ile ilişkili bir tazminatın ödenmesi gerektiği AİHM içtihadı ile

ortaya konmuştur.3

Devletin Bir Gemiye El Koyması: Gürcistan Örneği

Gürcistan Devleti, kolluk kuvvetleri marifetiyle Karadeniz’de askeri

olmayan medeni amaçlar ile seyreden ticari gemilere el koymaktadır. Bu 

gemiler açık denizde seyrettikleri sırada fiilen kumanda merkezi ele geçi-

rilerek Gürcistan’a ait bir limana çekilmekte. Mürettebatı yargılanmakta

ve gemilerin mülkiyeti, Gürcistan ulusal mahkemelerinin gördükleri ce-

2 Detaylı açıklama için bkz. Sarı, H. Gürbüz, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokol’e 

göre malvarlığı haklarının korunması, On iki levha, İstanbul, 2. Baskı, 2010, s. 6 vd

3 Lithgow and Others v. the United Kingdom judgment of 8 July 1986, Series A no. 102
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za davaları sırasında verdikleri kararla Gürcistan’a geçirilmektedir. Başka

bir deyişle gemilerin asıl malikleri mülkiyet haklarını kaybetmektedirler.

Bu şekilde bir devlet müdahalesi, kişinin mülkiyetinden mahrum edilme-

sinin ancak yasal temele uygun, meşru amaca yönelik ve orantılı olması

halinde AİHS’ye Ek Protokol’ün 1. Maddesine uygun bir müdahale olabi-

lir, aksi halde hakkın ihlalini teşkil eder.

Gürcistan’ın Gemilere El Koymasının Yasallık 

Açısından İncelenmesi

Yasallık unsuru hem iç hukuk ve hem de uluslar arası hukuk açısın-

dan ele alınabilir. Biz burada sadece 1982 tarihli Deniz Hukuku Üzerine 

Birleşmiş Milletler Konvasiyonu açısından ele alacağız. Gürcistan 21

Mart 1996 tarihinde bu Konvansiyonu onaylayarak taraf olmuştur.

Dolayısıyla Bu Konvansiyon devletin uyması gereken yasal normlar ara-

sındadır.

Yaşanan olaylarda fiili durum genelde gemilerin Gürcistan kıyıların-

dan 150-250 mil açığında bulunduğu sırada askeri müdahale ile el kon-

masıdır. Gürcistan Mahkeme kararlarında ise 60-70 mil gibi aralıklarda el 

koymanın gerçekleştiği belirtilmektedir. Deniz Hukuku Konvansiyonuna

göre ise, açık denizde seyir serbesti esas alınmıştır. Belirtilen mesafeler

her halükarda Devletlerin egemenlik yetkilerini kullanabilecekleri 3.

Maddesindeki kara suları ve 33. Maddesindeki komşu bölge ölçülerini

aşmaktadır. Ayrıca Konvansiyonun 111. Maddesindeki sıcak takip kriter-

leri de olayda mevcut değildir.

Bu koşullar altında Gürcistan Devleti Abhazya için gümrük veya am-

bargo düzenlemesi kapsamında nasıl başka bir Kanun kabul etmiş olursa 

olsun, uluslar arası bir Konvansiyonu onaylayarak bağlayıcı hale getirdiği

bu normlara aykırı bir müdahale ile mülkiyet hakkını kişilerin elinden 

alarak AİHS’nin getirdiği yükümlülükleri ihlal etmektedir.

Müdahalenin Meşru Amaca Uygun Olması Zorunluluğu

AİHM’nin içtihatlarına göre Devletin sınır geçişi veya gümrük düzen-

lemeleri kamu yararı bakımından meşru kabul edilmektedir. Dava ko-

nusu olan olaylarda çoğunlukla, yasa dışı kabul edilen uyuşturucu veya

silah gibi malların yakalanması halinde el konması meşru kabul edilmek-
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tedir. Bunları taşıyan araçlar bakımından ise genelde bekletme, arama,

delillerin toplanması için geçici bekletme gibi müdahaleler söz konusu

olmaktadır.

Gürcistan devletinin uygulamasında ise gemiler sivil olup ticaret

yasal olan ve hiçbir risk taşımayan kuru yük veya akaryakıt gibi mal-

lar taşımaktadır. Yasa dışı mal ticareti iddiası bile ortaya atılmamıştır. 

Gürcistan, Abhazya’ya ambargo uygulanması yönünde kendi kabul ettiği

yasal düzenlemesine dayalı olarak, bir kere Abhazya’ya mal taşıdığı tespit

edilen gemileri kara listeye almakta ve bundan sonra nerede yakalanırsa

yakalansın geminin müsaderesine karar vermektedir. Tabii burada Yasal

amaç siyasi bir ambargonun işlevsel kılınmasıdır. Mahkeme kararlarında

dahi cezai kovuşturmanın selameti, delillerin toplanması gibi hiçbir haklı 

görülecek gerekçeye dayanılmamaktadır. Bu yönüyle Gürcistan’ın dayan-

dığı yasal temelin genel kamu yararına ve meşru amaca yönelik olduğu

söylenemez. Tabii bir devletin kanununun meşru amaca yönelik olmadı-

ğını söylemek çok hassas bir konu olduğundan AİHM bakımından da bir 

güçlük olduğunu kabul etmek gerekir.

Mülkiyet Hakkına Getirilen Devlet 

Müdahalesinin Orantılılığı Bakımından

AİHM’nin orantılılık ölçütü soyut olarak Devletin mülkiyet hakkına

getirdiği müdahalenin, korunan kamu yararı ile orantılı olması ve kişi ü-

zerine çok ağır bir yük bindirmemesi şeklinde ifade edilmektedir. Benzer

türde davalarda AİHM’nin yorumuna ve orantılılık uygulamasına ba-

kıldığında temel olarak devletin gümrük kanunları gibi düzenlemelerle

belirli malların taşınmasına ilişkin kurallar koymasının kamu yararına

olduğu, bunları ihlalinin suç sayılması ve idari para cezası gibi yaptırım-

ların uygulanması makul kabul edilebilmektedir. Ancak AİHM çok temel

olarak, bizatihi suç konusu olan uyuşturucu ve silah gibi yasal olarak ti-

careti yapılmayan malların yakalanması halinde müsadere dâhil devlet

müdahaleleri orantılı kabul edilmektedir.4 Bunun sebebi bu tip malların

zaten suç olan faaliyetlerden kazanıldığı veya bu amaçla kullanılacağının

devlet tarafından karine olarak kabul edilmesi doğru görülmüştür.

4 Raimondo;  Air Canada;  Welch c. Royaume-Uni, arrêt du 9 février 1995, série A no 307 A
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Buna karşın, yasal olarak ticaretinin, taşınmasının yapılabileceği biza-

tihi suç konusu olmayan mallar da devletin gümrük veya diğer mevzuatı

ile düzenlenmiş olabilir ve bu kurallara aykırı davranmak da suç sayıl-

mış olabilir. AİHM bu ikinci durumda özellikle son yıllardaki içtihadıyla 

belirgin bir ayrım yaratmıştır. Örneğin para gibi belirli bir limitin elden 

gümrükten geçirilmesinin yasak olduğu durumlarda devletin bu eyle-

mi suç sayması ve yakalanan tüm paraya el koyma şeklide bir müdahale

mülkiyet hakkı ile orantısız derecede ağır bulunmuştur.5

Özellikle kendisi suç teşkil etmeyip belirli bir gümrük veya taşıma ka-

nununun ihlali sebebiyle suça konan malların taşınmasında kullanılan

araçlar bakımından ise sadece kovuşturma sürecinde delillerin toplan-

ması gibi usul hukuku düzenlemeleri kapsamında geçici süre alıkoyma

mümkün olabilmektedir. AİHM bu delil toplama gereklerinin tamam-

lanmasının ardında sebepsiz yere alı koymaya devam etmeyi mülkiyet

hakkına getirilen orantısız derecede ağır bir yük olarak değerlendirmek-

tedir.6

AİHM içtihatlarıyla ortaya konan bu yaklaşımı Gürcistan’ın açık de-

nizde gemilere el koyması ve onları kesin olarak müsadere etmesi olay-

larına uygulamamız gerekmektedir. Orantılılık bakımından Gürcistan, 

Abhazya topraklarına herhangi bir ticari malı götürmeyi bir suç olarak

saymaktadır. Bu eylemi gerçekleştiren gemi mürettebatı suç faili olarak 

hapis cezasına çarptırılmaktadır. Ayrıca gemiyi temsilen kaptana idari 

para cezası uygulanmakta, gemiye ve taşıdığı mallara el konmaktadır.

Burada söz konusu olan mallar da yasal olarak ticareti yapılan mallardır.

Gürcistan’ın bu şekilde bir yasal temele dayanarak suç delillerinin 

toplanması için yeterli olacak asgari zaman süresince gemileri alıkoy-

ması devletlerin kamu düzeni bakımından makul takdir yetkisi olarak 

kabul edilebilir. Ayrıca belirli oranda idari para cezası uygulanması da 

AİHM’nin bu tip taşıma ve gümrük kurallarını ihlallerde makul kabul 

ettiği yaptırımlardandır. Ancak olay üzerine açılan ceza davaları 1-2 ay 

gibi çok kısa sürelerde zaten tamamlanmış ve Devlet gemileri delil top-

lama gibi usul hukuku gerekleri için değil cezanın bir parçası ve yaptırım

olarak müsadere etmiştir. Ayrıca gemilerde bulunan mallar da bizatihi 

yasaklanmış bir mal veya suç konusu olabilecek mal olmadıkları ayrımı

5 Cabric v. Croatia, 5 February 2009, no : 9702/04,

6 Peyto Petkov v. Bulgaria, 7 January 2010, no: 32130/03
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gözetilmeden müsadere edilmiştir. Bu durum artık devlete AİHS ile ta-

nınmış olan suç ile mücadele kapsamında takdir yetkisi sınırlarının çok 

ötesine geçmektedir.

Dolayısıyla, Gürcistan devletinin açık denizde al koyduğu gemilerin

ve içlerinde bulunan bizatihi suç unsuru teşkil etmeyen malların mülki-

yetinin devlete geçirilmesi bu malların değeri ile makul şekilde orantı bir

tazminat verilmediği sürece çok açık bir şekilde mülkiyet hakkına getiri-

len orantısız derecede ağır bir müdahaledir. AİHS’ye Ek 1. Protokol’ün 1.

Maddesi anlamında mülkiyet hakkı da ihlal edilmiştir.



47

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU

Kaynakçay ç

Kitap

Sarı, H. Gürbüz, Avrupa İnsan hakları Sözleşmesine Ek 1. Protokol’e göre 

malvarlığı haklarının korunması, On iki levha, İstanbul, 2. Baskı, 2010

AİHM Kararı

Agosi / Birleşik Krallık, 24 Ekim 1986, KD A-108, başv. No: 9118/80

Air Canada / Birleşik Krallık, 5 Mayıs 1995, KD A-316A, başv. No: 18465/91

Bosphorus Hava Yolları Turizm ve Ticaret Anonim Şirketi / İrlanda, BD, 30

Haziran 2005, başv. No: 45036/98

Cabric v. Croatia, 5 February 2009, no: 9702/04,

Forminister Enterprises Limited / Çek Cumhuriyeti, 9 Ekim 2008, başv. No:

38238/04

Grifhorst / Fransa, 26 Şubat 2009, başv. No: 28336/02

Honecker, Axen, Teubner, Jossifov / Almanya, 15 Kasım 2001, 2001-XII,

başv. No: 53991/00, 54999/00

Islamic Republic of Iran Shipping Lines /Türkiye, 13 Aralık 2007, başv. No:

40998/98

Islamische Religionsgemeinschaft e. V. / Almanya, 5 Aralık 2002, 2002-X,

başv. No: 53871/00

Lithgow and Others v. the United Kingdom judgment of 8 July 1986, Series 

A no. 102

Peyto Petkov v. Bulgaria, 7 January 2010, no: 32130/03

Phillips / Birleşik Krallık, 5 Temmuz 2001, KD 2001-VII, başv. No: 41087/98

Raimondo; Air Canada; Welch c. Royaume-Uni, arrêt du 9 février 1995, série

A no 307A

Viktor Konovalov / Rusya, 24 Mayıs 2007, başv. No: 43626/02





49

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU

Uluslararası Deniz Hukukunda 
Gemilere El Konulması Halinde

Bayrak Devletinin Yetkileri

A. E. Açıkel LL.M.

Avukat, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Deniz Hukuku A.B.D Doktora Öğrencisi, 

Tel: 533 259 48 96 E-posta: aslihan.erbas@gmail.com

Özet

Uluslararası deniz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutan gemiler, de-
nizde seyrüseferleri sırasında müsadere, alıkonulma, haczedilme gibi çe-
şitli uygulamalara maruz kalmaktadır. Ancak denizlerin serbestliği ilke-
sini kabul eden uluslararası deniz hukuku hem gemilere el konulmasını 
sınırlandırmakta hem de el koyan ülkenin kanunlarına göre yargılama-
nın yapıldığı sırada belirli koşulların yerine gelmesi şartıyla el konulan 
geminin serbest bırakılmasına izin vermektedir.

 

Anahtar Sözcükler: Gemi-El Koyma-Bayrak Devleti-Deniz Hukuku 
Sözleşmesi-Derhal Serbest Bırakma-Finansal Güvence 
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Giriş

Uluslararası deniz hukukuna göre denizde seyrüsefer özgürlüğü ku-

ral olup, gemilere el konulması ancak istisnai hallerde mümkündür. Bu

nedenle gemilere el konulması, gerek kamu hukuku kaynaklı gerek özel 

hukuk kaynaklı gerekçelerle olsun uluslararası alanda daima çeşitli sınır-

lamalara tabi tutulmuştur. Nitekim uluslararası deniz hukukuna ilişkin 

kuralları düzenleyen Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi

(Sözleşme), kıyı devletine gemilere el koyma yetkisini ancak güvenli-

ğini tehdit eden hallerde tanımakta ve böylece kural olarak deniz ticareti

ve ulaşımını emniyet altına almaktadır. Hatta Sözleşme bazı durumlarda

gemisine el konulan bayrak devletine bu uygulamaya karşı çeşitli başvuru

imkânları tanımaktadır. Bu imkânlar arasında belirli bir finansal güven-

ce karşılığında gemi ve mürettebatın derhal serbest bırakılmasını talep

etme, bu talebin yerine getirilmemesi halinde yargı yoluna başvurma ve 

çeşitli geçici tedbirlerin alınmasını talep etme hakları yer almaktadır. Bu

başvuru haklarının yanında bayrak devletinin, kıyı devleti tarafından ya-

pılan işlemlerden haberdar edilmesi gerekmektedir. 

Bilgilendirilme Hakkı

Yabancı bir gemiye el koyan kıyı devleti, mümkün olan en kısa süre-

de bayrak devletini bu durumdan haberdar etmeli ve bilgilendirmelidir.

Sözleşmenin 231. maddesine göre el koyan devlet konu ile ilgili tüm res-
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mi raporları sunmalı ve diplomatik temsilciler ile mümkün olduğu öl-

çüde denizcilikle ilgili kuruluşları gemi ile ilgili alınan tüm tedbirlerden 

haberdar etmelidir. Bayrak devleti ise 283. madde uyarınca kıyı devleti 

tarafından alınan tedbirlerle ilgili olarak görüş teatisinde bulunulmasını

isteyebilir ve bu talep kıyı devleti tarafından reddedilemez.

Geminin ve Mürettebatın Derhal Serbest 

Bırakılmasını Talep Etme

Kıyı devletinin hâkimiyet yetkileri ile uluslararası ticaret özgürlüğü

arasında denge kurmaya çalışan Sözleşme, bazı hallerde geçiş hakkının

durdurulması ve gemiye el konulması hususunda kıyı devletine yetki ver-

mekte, bazı hallerde ise el konulan geminin bayrak devletine, belirli bir

finansal güvence göstermesi karşılığında gemi ve mürettebatının derhal

serbest bırakılmasını (prompt release(( ) talep etme hakkı tanımaktadır.

Bu tür bir finansal güvencenin amacı ileride davanın esasını inceleyen 

yerel mahkemenin vereceği cezanın ödenmesini teminat altına almaktır

(Karaman, 1996).

Gemi ve mürettebatının derhal serbest bırakılmasına ilişkin bu dü-

zenleme uluslararası deniz hukuku için yeni bir düzenlemedir. Bu düzen-

lemenin temelinde Sözleşme ile yeni bir konsept olan münhasır ekono-

mik bölgenin tesisi ve kıyı devletinin bu alandaki yetkilerinin arttırılması 

önemli rol oynamıştır (Treves, 1996). 

Bu yetkilerin kötüye kullanılmasını engellemek ve kıyı devleti ile

bayrak devleti arasında adil bir denge kurabilmek amacıyla “gemi ve

mürettebatının derhal serbest bırakılması” hükmü getirilmiştir. Bu tür

bir düzenlemenin tesisinde özellikle Pasifik’teki balıkçılık gemilerine 

el konulmasından rahatsızlık duyan Amerika’nın rolü büyük olmuştur

(Anderson, 1996).

Sözleşmeye göre gemi ve mürettebatının belirli bir finansal güven-

ce karşılığında serbest bırakılması ancak Sözleşme’de açıkça öngörülen

hallerde mümkündür. Yani kıyı devleti tarafından yabancı bir gemiye el

konulması, her durumda geminin finansal güvence karşılığında serbest

bırakılmasını gerektirmemektedir. Örneğin deniz haydutluğu veya kor-

sanlık, köle taşımacılığı gibi hallerde ya da sadece ulusal kurallara uyma-

ma halinde el konulan gemiler için derhal serbest bırakma söz konusu
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değildir (Lagoni, 1996). 

Sözleşme’ye göre finansal güvence karşılığında geminin serbest bıra-

kılmasını gerektiren haller şunlardır:

Madde 73. (1): Balıkçılıkla ilgili kanunların ve kuralların uygu-

lanması nedeniyle el koyma

Sözleşme’nin 73. Maddesinin ilk fıkrasında kıyı devletine, münhasır 

ekonomik bölgedeki canlı kaynakların araştırılması, işletilmesi, muha-

fazası ve yönetimi konularındaki egemen haklarının kullanılmasında, 

Sözleşmeye uygun olarak kabul ettiği kanunlara ve kurallara riayeti sağ-

lamak için gemiye çıkılması, geminin denetimi, gemiye el konulması ve 

hakkında dava açılması da dâhil olmak üzere, gerekli bütün tedbirleri

alabilme hakları tanınmış olup, maddenin ikinci fıkrasında bir teminat 

veya diğer yeterli bir garanti gösterilirse, el konulan gemi ve tutukla-

nan mürettebatının, gecikmeksizin serbest bırakılacağı düzenlenmiştir 

(Treyes, 1996). Böylece kıyı devletinin, kanunlarına uyulmasını sağlamak

amacıyla uygun önlemler alabilmesi hususundaki menfaatleri ile gemisi-

ne el konulan bayrak devletinin gemi ve mürettebatının derhal serbest

bırakılması hususundaki menfaatleri arasında adil bir denge kurulmaya 

çalışılmıştır (Monte Confurco Kararı, Dava No. 6).

73. madde sadece balıkçılıkla ilgili olmakla birlikte, bazı durumlarda

genişletici bir yorumla balıkçılıkla benzerlik gösteren faaliyetlerin de bu

kapsamda değerlendirilmesi mümkündür. Örneğin Hamburg’da faaliyet

gösteren Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (UDHM) ilk davası

olan Saiga davasında, bir balıkçı gemisine yakıt ikmali işleminin belir-

li koşullarda balıkçılığa benzer bir faaliyet olarak değerlendirilmesinin 

mümkün olduğunu belirtmiştir (Saiga Kararı, Dava No. 1, par. 57).

Madde 220. (6) ve (7): Deniz çevresi ile ilgili kuralların uygulan-

ması nedeniyle el koyma

Sözleşme’nin 220. maddesi, gemi kaynaklı kirlenmenin önlenme-

si, azaltılması ve kontrol altında tutulması için getirilen kuralların ve 

standartların uygulanmasını düzenlemektedir. Maddenin 6. fıkrası, kıyı 

devletinin, açık ve objektif bir delil olması halinde münhasır ekonomik
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bölgede ya da karasularında seyreden bir gemiye ilişkin olarak gemiye 

el konulması da dâhil olmak üzere işlemler yapabileceğini düzenlenmiş-

tir. Bunun için geminin münhasır ekonomik bölgedeyken uygulanmakta

olan uluslararası kuralları ve standartları ihlâl ederek kıyı devletinin kı-

yılarına ve ilgili menfaatlerine ciddi bir zarar ya da zarar tehdidi oluştur-

ması gerekmektedir. 

Maddenin 7. fıkrasında ise yetkili uluslararası kuruluş aracılığıyla ol-

sun ya da diğer bir şekilde kararlaştırılmış olsun teminat ya da diğer bir 

şekilde mali garanti temin edildiği takdirde kıyı devletinin gemiyi serbest

bırakacağı düzenlenmişse, kıyı devletinin bu tür düzenlemeler ile bağlı 

olması halinde, geminin deniz seyrüseferine izin verileceği düzenlenmiş-

tir.

Burada kast edilen uluslararası kuruluş Uluslararası Denizcilik 

Örgütü’dür (IMO, Anderson, 1996). IMO çerçevesinde kabul edilen

ve gemilerin serbest bırakılmasını düzenleyen sözleşmeler ise 1969

tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile

İlgili Uluslararası Sözleşme ve 1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı 

Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Sözleşme’dir ( Madde 13. 2). Bir

diğer örnek ise CMI tarafından geliştirilen Gemilerin İhtiyati Haczine

İlişkin 1952 tarihli Brüksel Konvansiyonu’dur (Madde 5.1). Özel hukuka

ilişkin olan bu sözleşmelerde yer alan ve bir tazminat fonunun oluştu-

rulması ya da yeterli teminat verilmesi karşılığında geminin serbest bıra-

kılmasını düzenleyen hükümler 220.7. madde uyarıca Sözleme’ye dâhil 

edilmiş olmaktadır (Anderson, 1996). Bu durum geminin derhal serbest

bırakılması kurumunun kamu hukuku niteliğinin bazı hallerde özel hu-

kuk ile kesiştiğini göstermektedir ( Karaman, 1996).

73.2. maddede serbest bırakılma zorunlu bir unsur olmakla birlik-

te 220.7. madde uyarınca serbest bırakma sadece uygun düzenlemeler 

mevcut ise söz konusu olmaktadır. Bu şekilde geminin serbest bırakıla-

bilme hükmünün uygulanabilmesi için gemiye el koyan devlet ve bayrak 

devletinin hem ilgili Konvansiyona hem de BMHDS’ye taraf olması ha-

linde uygulanabilecektir ( Treves, 1996; Karaman, 1996).

226. (1) (b) ve (c): Yabancı gemilerin denetimi neticesinde el koy-

ma
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Yabancı bir geminin denetlenmesi (investigation) ile ilgili olan 226.

madde de bu kapsamda değerlendirilmesi gereken bir düzenlemedir.

226.1.a, yabancı gemilerin boşaltma (dumping, Madde 216), kirletici gg

maddeleri tahliye etme (discharge, Madde 218) ve 220 maddeye aykırı bir 

şekilde kıyı devletinin kurallarının ihlâli halinde kıyı devletinin denetim

yapabileceğini düzenlemektedir (Lagoni, 1996). Bu denetim neticesinde 

uygulanmakta olan kanun ve düzenlemelere ya da uluslararası kural ve

standartlara aykırılık tespit edilirse kıyı ya da liman devleti tarafından

kanuni süreç başlatılacaktır (Anderson, 1996). Maddede açıkça gemiye 

el konulmasından bahsedilmemekle birlikte, 226.1.b uyarınca denetim

sonucunda deniz çevresini korumaya ilişkin yürürlükte olan kanun ve 

tüzükler ya da uluslararası kural ve standartların ihlâli durumunda, ge-

minin teminat ya da diğer finansal güvenceler gösterilmesi karşılığında 

derhal serbest bırakılması öngörüldüğünden, geminin denetimi sonu-

cunda seferinden alıkonulabileceği anlaşılmaktadır (Treves, 1996).

226.1.c ise, liman ya da kıyı devletinin, geminin deniz çevresine zarar 

verme tehlikesi bulunduğu hallerde gemiyi serbest bırakmaktan imtina

edebileceğini ya da geminin en yakın tamir tersanesine çekilmesi husu-

sunu şart olarak koşabileceğini düzenlemektedir. Bu durumda, bayrak

devletinin derhal bilgilendirileceği ve geminin XV. Kısım hükümlerine 

göre serbest bırakılmasının talep edilebileceği ifade edilmiştir. 292. mad-

denin Sözleşme’nin XV. Kısmında yer alması nedeniyle bir takım yazar-

lar 226.1.c halinde de derhal serbest bırakma hükmünün işletilebileceği-

ni iddia etmektedir (Anderson 1996; Lagoni, 1996). Ancak bu durumda 

sadece “serbest bırakma konusu” ile ilgilenecek olan mahkeme, mali ni-

telikte bir teminat gösterilmesi durumunda deniz çevresi ile ilgili tehli-

kenin hala ortadan kalkmaması nedeniyle geminin serbest bırakılması 

talebini reddedebilecektir (Lagoni, 1996).  

Diğer Haller

Lagoni’ye göre 292. maddede yer alan “geminin ve mürettebatın derhal 

serbest bırakılması ile ilgili bu Sözleşme hükümleri” sadece Sözleşmede

yer alan hükümleri değil aynı zamanda diğer andlaşmalarda yer alan ilgili 

hükümleri de kast etmektedir. Lagoni’ye göre “şemsiye andlaşma” niteliği 

taşıyan Sözleşme, taraf Devletlerin diğer andlaşmalardan kaynaklanan 

hak ve yükümlülüklerine halel getirmemektedir. Dolayısıyla derhal bı-
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rakma başvurularının kabul edilebilirliğini incelerken 292.1’in atıf yaptığı 

hükümleri incelemek ve 292. maddenin başlangıç noktası oluşturduğu

hukuki atıflar ağına bakmak gerekmektedir (Lagoni, 1996).

Treves ise, teminat ve diğer garanti karşılığında geminin derhal ser-

best bırakılmasına ilişkin düzenlemenin, yukarıda anılan ve Sözleşme’de 

açıkça belirtilen haller dışında da uygulanabileceğini savunmaktadır. 

Treves’e göre Sözleşme’de bir gemiye el konulmasının izin verildiği hal-

lerde bu hükmün uygulanabilmesi, ancak gemiye el konulmasının ya-

saklandığı hallerde bu hükmün uygulanmaması anlam ifade etmemek-

tedir. Örneğin 97. maddede açık denizde meydana gelen bir çatma ya da

diğer bir deniz kazası olayında, geminin bayrak devleti dışında hiç bir 

makam tarafından soruşturma amacıyla da olsa gemiye el konulamaya-

cağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla Sözleşme’ye aykırı bir şekilde gemiye el 

konulması halinde 292. maddenin uygulanabilmesi mümkün olmalıdır

(Treves, 1996). Ancak Saiga davasında davacı tarafından ileri sürülen bu 

tez, Mahkeme tarafından kabul edilmemiş ve geminin makul güvence

karşılığında serbest bırakılmasına ilişkin taleplerin sadece Sözleşme’de 

açıkça ifade edilen 73.2, 220. 6-7 ve 226 1. c maddelerine münhasıran

kullanılabileceği açıklanmıştır (Saiga Kararı, Dava No. 1, par. 52 ve 53).

Geminin ve Mürettebatın Serbest Bırakılması

İçin Yargıya Başvuru

Geminin, ilgili maddelerde düzenlendiği üzere belirli bir teminat ve-

ya başka bir finansal güvence karşılığında serbest bırakılmaması halinde 

292. madde kapsamında uyuşmazlığın yargıya taşınması mümkündür.

Bu maddeye göre Sözleşme’ye taraf olan devletlerden biri, sözleşmeye

taraf olan diğer bir devletin bayrağını taşıyan bir gemiye el koyar ve el

koyan devletin geminin ve mürettebatın makul bir teminat ya da diğer

bir finansal güvence verilmesi karşılığında derhal serbest bırakılmasına

ilişkin Sözleşme hükümlerine aykırı davrandığı iddia edilirse, uyuşmaz-

lık taraflarca kararlaştırılan herhangi bir mahkeme ya da yargı yerinde,

el koyma anından itibaren 10 gün içerisinde bu yönde bir anlaşmaya va-

rılamaması halinde ise 287. Madde uyarınca el koyan devlet tarafından

kabul edilen bir mahkeme veya yargı organına ya da taraflarca aksi karar-

laştırılmadıkça Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne götürülebilir.
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Burada dikkat edilmesi gereken nokta tarafların sözleşme ile aksi 

yönde bir anlaşma yapabilecekleridir. Yani 292. madde emredici bir dü-

zenleme olmayıp, tarafların, müzakere etmek için öngörülmüş olan 10 

günlük süreyi uzatmaları, özel tahkim kararlaştırmaları ya da derhal ser-

best bırakma usulünü hiç kullanmamayı kararlaştırmaları mümkündür

(Treves, 1996).

Yetkili Yargı Organları

Taraflar, geminin teminat veya başka bir finansal güvence karşılığında 

serbest bırakılmasına ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlığı aralarında

anlaştıkları bir yargı merciine getirebilir. Ancak gemiye el konulmasın-

dan itibaren 10 gün içerisinde bu tür bir anlaşma sağlanamazsa, uyuş-

mazlık, 287. madde kapsamında yer alan bir yargı organına götürülebi-

lir. 287. maddede yer alan yargı organları sırasıyla, Uluslararası Deniz

Hukuku Mahkemesi (UDHM), Uluslararası Adalet Divanı (UAD), Ek VII 

uyarınca oluşturulan Ad Hoc Tahkim Divanı (TD) ve Ek VIII’de belirtilen

uyuşmazlık kategorilerinden bir veya daha fazlası için Ek VIII hükümleri

uyarınca oluşturulan Özel Tahkim Divanıdır (ÖTD). 

Bu yargı organları içerisinde geminin “derhal serbest bırakılması”

ile ilgili uyuşmazlıklarda UDHM’nin özel bir önemi olduğu düşünül-

mektedir. Zira UDHM, kendi iç Kuralları içerisinde “derhal serbest bı-

rakma” ile ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer vermiştir (Bkz. Mahkeme

Kuralları Madde 110-114). Diğer yandan UDHM, şimdiye kadar 9 adet

davada “derhal serbest bırakma” konusunu incelemiş ve karar vermiştir.

UAD’nin ise çok sayıda uyuşmazlığa bakmakla görevli olması nedeniyle

uyuşmazlığı gerektiği şekilde “derhal” çözmekte başarılı olamayacağı dü-

şünülmektedir (Treves, 1996). Hakem mahkemelerinin ise oluşturulması 

vakit alacağından yine hızlı bir şekilde karar verilmesi gereken serbest

bırakma davaları için uygun bir yargılama merci olmayacağı düşünül-

mektedir (Lagoni, 1996).

Süre

292. maddede yer alan 10 günlük süre şartı, gemiye el koyan devlete, 

bu süre içerisinde gemiyi serbest bırakmak suretiyle konunun uluslara-
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rası bir mesele haline gelmesini engelleme fırsatı vermektedir Bu sürenin 

kesin bir süre olup olmadığı ve bu süre geçtikten sonra uyuşmazlığın hala

yargı önüne götürülüp götürülemeyeği hususu, Comuocu davasında tar-

tışma konusu olmuştur. Bu davada davalı, davanın gemiye el konulma-

sından 3 ay sonra açıldığını belirtmiş ve bu süre içerisinde pasif davranan 

davacının davasının kabul edilemeyeceğini ileri sürmüştür. Mahkeme

ise, bayrak devletinin gemiye ve mürettebatına el konulmasından son-

ra belirli bir süre içerisinde dava açmak zorunda olmadığını belirtmiştir.

Mahkemeye göre, 292. maddede ifade edilen 10 günlük süre tarafların 

uyuşmazlığı anlaştıkları bir yargı organı önüne götürmelerini sağlamak-

tır. 10 günlük süre içerisinde herhangi bir yargı önüne götürülmeyen ya 

da 10 gün geçtikten sonra derhal Mahkeme’ye iletilmeyen başvuruların 

292. madde kapsamında “derhal serbest bırakma” başvurusu olarak kabul 

edilmemesi söz konusu değildir (Camouco Kararı, Dava No. 6, par. 67).

Başvurunun Bayrak Devleti Tarafından Yapılması

Geminin derhal serbest bırakılması hakkındaki işlemler bayrak dev-

leti tarafından yapılacak başvuru ile başlar. Bu başvuru ancak geminin 

bayrak devleti tarafından ya da bayrak devleti adına (on behalf of the

flag state) yapılabilir (Madde 292.2). Dava mürettebatın serbest bırakıl-

ması hususunu da içeriyorsa bu başvuru dâhi bayrak devleti tarafından

yapılmalıdır. Yani mürettebatın tabi olduğu devletin dava açma ehliyeti

bulunmamaktadır (Treves, 1996). 

292. madde kapsamında yapılacak bir başvuru, ancak Sözleşme’ye ta-

raf olan bir Devlet tarafından yine söz konusu Sözleşme’ye taraf olan bir

Devlete karşı yapılabilir. Sözleşme’nin XV. Kısmı Sözleşme’ye taraf olan 

uluslararası organizasyonlara da mutadis mutandis uygulama alanı bulsa

da şimdiye kadar bir uluslararası kuruluş tarafından bu tür bir başvuru

söz konusu olmamıştır (Lagoni, 1996). Başvurunun bayrak devleti adına

yapılabilmesi imkânı, gemi donatanı gibi özel kişilerin de menfaatleri-

ni Mahkeme önünde savunabilmelerine olanak sağlamaktadır (Treves,

1996). Ancak bu tür bir başvurunun yapılabilmesi için ilgili kişinin bay-

rak devleti tarafından yetkilendirilmesi gerekmektedir (Treves, 1996).
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Başvurunun Sözleşme’ye taraf olmayan devletlerce de yapılabilece-

ği Lagoni tarafından gündeme getirilmiştir. Lagoni, Sözleşme’nin 288.2 

maddesini ileri sürerek, diğer uluslararası andlaşmalara taraf olan dev-

letlerin 288.2 kapsamında Mahkeme’nin yetkisi ve serbest bırakma ile

ilgili yargılama hususunda anlaşabileceğini ifade etmiştir (Lagoni, 1996).

288.2, 287. maddede sıralanan yargı organlarının yani UDHM, UAD, Ad 

Hoc Tahkim ya da özel tahkim örgütünün, bu Sözleşme’nin amacı ile

ilgili olan uluslararası andlaşmaların uygulanması ve yorumlanması ile 

ilgili olan uyuşmazlıklarda yetkili olduğunu düzenlemektedir. Böylece

Sözleşme’ye taraf olmayan ancak Sözleşme’nin amacı ile ilgili olan baş-

ka bir uluslararası sözleşmeye taraf olan devletlere Sözleşme’de öngö-

rülen yargı organlarına başvuru imkânı tanınarak uluslararası deniz hu-

kukunun yeknesaklaştırılması yönünde önemli bir fırsat tanınmaktadır

(Rosenne ve Sohn, 1989).

Uyuşmazlığın Esasına İlişkin Yargılama Yasağı

Mahkeme, önüne gelen uyuşmazlıkta, öncelikle yetkili olup olmadı-

ğını inceleyecektir. Yetkili olduğuna karar veren Mahkeme, Sözleşme’nin

294. maddesi uyarınca bir duruşma hazırlığı (preliminary proceedings(( )

mekanizmasına göre ön incelemede bulunacaktır. Buna göre Mahkeme,

kendisine sunulan bir dava talebinin hukuki yolların suistimalini teşkil e-

dip etmediği veya dayanaktan yoksun olup olmadığı hususunda taraflar-

dan birinin talebi üzerine veya re’sen karar verebilmektedir. Mahkeme,

söz konusu dava talebi ile hukuki yolların kötüye kullanıldığına veya ta-

lebin dayanaktan yoksun olduğuna karar verdiği takdirde davayı redde-

decektir (Akçapar, 1997).

292. maddenin 3. fıkrasına göre Mahkeme, sadece geminin ve mü-

rettebatın serbest bırakılması konusu ile ilgilenmelidir. Yani Mahkeme, 

konunun esasına ilişkin olarak bir yargılama yapmaz. Uyuşmazlığın e-

sası genellikle gemiye el koyan devletin yargılama merci önünde görül-

mektedir. Mahkemenin derhal bırakmaya ilişkin yaptığı yargılama yerel

mahkeme önünde görülen davaya halel getirmemektedir. Mahkemenin 

yetkisi, davanın prima facie iyi bir temele dayanıp dayanmadığına karar 

vermek ve iyi bir temele dayandığını kabul ederse geminin güvence kar-

şılığında serbest bırakılmasına hükmetmektir.
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“Makul” Nitelikteki Finansal Güvenceyi Tespit Etme

Geminin derhal serbest bırakılmasına ilişkin açılan bir davada, davacı

tarafından ileri sürülen iddianın iyi bir temele dayandığına (well-founded)

hükmeden Mahkeme’nin, geminin serbest bırakılması için gerekli olan

finansal güvencenin, miktarına, niteliğine ve şekline karar vermesi gerek-

mektedir (Camouco Kararı, Dava No. 6, par. 67). 292. madde kapsamında

finansal güvencenin hangi hallerde “makul” olarak kabul edilebileceğini 

tespit edecek olan Mahkeme, bu tespitini Sözleşme’ye ve Sözleşme’ye ay-

kırı olmayan diğer uluslararası hukuk kurallarına göre yapmalıdır (Monte 

Confurco Kararı, Dava No. 6, par. 75). Mahkeme, “Camouco” davasında

finansal güvencenin “makul” olarak değerlendirilip değerlendirilemeye-

ceği ile ilgili olarak çeşitli unsurlar sıralamış ve bu unsurları diğer ka-

rarlarında da dikkate almıştır. Bu unsurlar, isnat edilen suçun ağırlığı, el 

koyan devletin kanunlarına göre uygulanan ya da uygulanabilecek olan

cezalar, el konulan geminin ve yükün değeri, el koyan devlet tarafından

istenen güvencenin miktarı ve şeklidir (Camouco Kararı, Dava No. 6, par. 

67). UDHM Mahkemesi tarafından tespit edilen bu unsurlar tam bir liste 

oluşturmayıp, Mahkeme’nin ilk davası olan “MV/Saiga ”da tespit ettiği

kriterlere ek olarak uygulanmaktadır. MV/Saiga Davasında mahkeme,

“makullük” kriterinin finansal güvencenin miktarı, niteliği ve şeklini de

içine alan bir kavram olduğunu ve tüm bu hususların bir arada makul 

olması gerektiğini ifade etmiştir (Saiga Kararı, Dava No. 1, par. 82).

292. maddede “makul” nitelikte bir finansal güvenceden söz edilmekle

birlikte, gemiye el koyan kıyı devleti tarafından finansal nitelikte olma-

yan koşulların ileri sürülmesi mümkün müdür? Bu tür bir sorun “Volga”

davası sırasında UDHM’nin önüne gelmiştir. Olayda, Avustralya balık-

çılıkla ilgili kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koyduğu Rus gemisini 

3,332,500 Avustralya Doları karşılığında serbest bırakabileceğini söy-

lemiştir (Volga Kararı, Dava No. 11). Avustralya söz konusu teminatın 

miktarının (i) geminin,  yakıtın, yağ ve balıkçılık malzemelerinin değeri

(ii) potansiyel cezalar ve (iii) yargılama sona erene kadar tam olarak işle-

yen bir Araç İzleme Sisteminin (VMS) taşınması ve CCAMLR koruma 

tedbirlerine uyulması hususlarına dayandığını ifade etmiştir. Rusya ise 

talep edilen miktarın “makul” olmadığını söyleyerek finansal nitelikte

olmayan koşulları reddetmiştir. Mahkeme, kıyı devletinin Sözleşme kap-

samında egemen haklarını kullanması sırasında bu tür koşullar koymaya 
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yetkili olup olmadığı sorusunun bu dava sırasında çözümlenmesinin uy-

gun bir yer olmadığını, sadece 73.2’de yer alan “teminat ya da diğer bir 

garantinin” bu tür koşulları içerip içeremeyeceği sorusuna cevap vermek 

gerektiğini ifade etmiştir (Volga Kararı, Dava No. 11, par. 76). Mahkeme, 

bu yoldan hareketle Sözleşme’nin teminat ve diğer finansal garantilere

ek olarak koşullar ileri sürmek istediğinde bunu açıkça yaptığını ifade et-

miş ve bu kapsamda 226.1.c’yi örnek göstermiştir. Mahkeme bu nedenle 

mali nitelikte olmayan koşulların teminat ve diğer garantilerin kapsamı

içerisinde yer alamayacağına karar vermiştir. Mahkemenin bu dar yo-

rumu, Sözleşme’nin imzalanmasından bugüne değin çeşitli balık türle-

rine ait stokların dünya genelinde önemli ölçüde azaldığı ifade edilerek 

eleştirilmiş ve teminat ya da diğer finansal güvence terimlerinin liberal

ve amaçsal bir şekilde yorumlanarak, kıyı devleti tarafından gerekli gö-

rülen ve bölgesel balıkçılık kuruluşları tarafından getirilen tedbirlerin de

Mahkeme tarafından dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir (Nelson, 

2004).

Mahkeme tarafından belirlenen finansal teminatın verilmesi üzerine 

el koyan devletin derhal Mahkeme kararına uyarak gemi ve mürettebatı 

serbest bırakması gerekmektedir. 

Geçici Tedbirler Alınmasını Talep Etme

Bayrak devletinin diğer bir hakkı 290. madde kapsamında “geçici ted-

birler” (provisional measures(( ) alınmasını talep etmektir. Bu maddeye gö-

re bir uyuşmazlığın prima facie kendisini yetkili gören bir mahkeme veya 

yargı organı önüne getirilmesi halinde, bu mahkeme ya da yetkili yargı 

organı, içinde bulunulan koşullara uygun olarak nihai karar çıkıncaya 

kadar tarafların haklarını korumak veya deniz çevresinin uğrayabileceği

ciddi tehlikeleri önleyebilmek amacıyla her türlü geçici tedbiri alabilir.

Başvurulan yargı organı başka bir çözüm yolu devreye girinceye kadar, 

uyuşmazlığa taraf olan devletlerin haklarının korunması veya çevrenin

muhafazası amacıyla kıyı devletinin alıkoyduğu gemilerin derhal salıve-

rilmesi konusunda acil “geçici tedbir” (provisional measures) alabilecek-

tir ( Karaman, 1996; Akçapar, 1997).

Geçici tedbir kapsamında geminin serbest bırakılmasına ilişkin bir 

başvuru UDHM’sine Kasım 2011’de yapılmıştır. UDHM’sinin en son

kararı olan ve Saint Vincend and The Grenadines tarafından İspanya’ya 

karşı açılan “Louisa” davasında, bir Amerikan gemisi olan ve Saint
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Vincent and The Grenadines bayrağı taşıyan Louisia, petrol ve doğal gaz 

araştırmaları yapmak üzere İspanya’nın Cadiz körfezi yakınlarında bu-

lunmaktaydı. Louisa’ya İspanyol yetkililer tarafından İspanya’ya ait tarihi 

eserlerin çalınması ve gemide silah bulundurulması iddialarıyla Şubat

2006’da el konulmuş, ancak aradan geçen dört buçuk yıl içerisinde so-

ruşturma herhangi bir sonuca bağlanmamıştı. Yargılamadaki bu ağır iş-

leyiş nedeniyle gerekli bakımı yapılamayan gemi önemli değer kaybına

uğradı. Ayrıca gemide bulunan yakıtın denize sızma tehlikesi bulunması 

nedeniyle bayrak devletinin önemli tazminat yükümlülüğü olabileceği

dile getirilerek Saint Vincend and The Grenadines tarafından geçici ted-

birler alınarak geminin derhal serbest bırakılması talebi ile dava açıldı. 

Mahkeme tarafların haklarının telafi olanaksız şekilde gerçek ve yakın bir

tehlike altında olmaması ve çevreye verilebilecek bir zarar tehlikesinin

olmaması nedeniyle geçici tedbir alma yoluna başvurmamıştır.

Sonuç

Kıyı devletinin gemilere el koyma yetkisi onun hâkimiyet yetkisinin

doğal bir sonucudur. Bu yetkiye dayanan kıyı devletleri gerek özel hu-

kuktan kaynaklanan sebeplerle gemiye el koyabilecekleri gibi, kamu hu-

kukundan kaynaklanan ve çevre, balıkçılık gibi ulusal kanunlarına aykırı 

davranılması gibi sebeplerle de gemiye el koyabilmektedir. Ancak ulus-

lararası hukuk bu halleri sınırlayıcı olarak kabul etmektedir. Buna göre

iç sularında mutlak egemenlik yetkisine sahip olan kıyı devleti, yerel ka-

nunlarına aykırılık tespit ettiği hallerde yabancı gemileri durdurabilecek-

tir. Fakat ambargo gibi sebeplerle, iç sularında diğer ülke gemilerine el 

koyma uygulamasının ancak uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde

mümkün olabileceği düşünülmektedir. Yani kıyı devletinin diğer ülke-

lere ait gemileri keyfi bir şekilde el koymaması gerektiği ve iç sularında 

uluslararası örf ve adet hukukundan kaynaklanan ya da uluslararası and-

laşmalar ile kabul ettiği sınırlamalara uymak zorunda olduğu düşünül-

mektedir. Karasularında kıyı devletinin sahip olduğu yetkilerin kapsamı

daralmaktadır. Zira hem örf adet hukuku olarak tüm dünyada geniş öl-

çüde uygulanmakta olan hem de Sözleşme ile pozitif hukukun bir parçası 

haline gelen zararsız geçiş hakkı nedeniyle kıyı devletinin karasularından 

zararsız geçiş yapan gemileri durdurma ve alıkoyma yetkisi bulunma-

maktadır. Bu nedenle kıyı devletinin barışına, düzenine veya güvenliğine 

zarar vermedikçe bu geçiş hakkından yararlanan gemilerin durdurularak

bu gemilere el konulması uluslararası hukuka aykırıdır. Kıyı devleti ancak
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gümrük,  maliye,  sağlık veya muhaceret konularındaki kanun ve kuralla-

rına aykırı bir şekilde mal,  para veya kişilerin gemiye alınması veya gemi-

den çıkartılması veya diğer zararlı geçiş sayılacak faaliyetlerin söz konusu

olması halinde ve güvenliği için gerekli ise, zararsız geçişi durdurabilir.

Münhasır ekonomik bölgede ise kıyı devletinin yetkileri iyice daralmak-

tadır. Bu bölgede kıyı devleti ancak canlı kaynakların araştırılması, işle-

tilmesi, muhafazası ve yönetimi konularındaki egemen haklarının kulla-

nılmasında,  Sözleşmeye uygun olarak kabul ettiği kanunlara ve kurallara

riayeti sağlamak için gemiye el koyabilir. Çoğu zaman kanunlarını ihlal

ettiği gerekçesiyle gemi ve mürettebat hakkında soruşturma başlatılır ve 

yargılama sürecine girilir.

Hangi sebeple olursa olsun bir gemiye el konulması, gemi donatanına,

geminin yüksek ekonomik değeri nedeniyle ağır zararlar verir. Donatan, 

her şeyden önce gemisini işletme hakkından mahrum kalır (Ekşi, 2004).

Diğer yandan yolculukla ilgili olan, yük sahipleri, yolcular, mürettebat ve 

sigortacılar gibi diğer kimseler de gemilere el konulmasından olumsuz

şekilde etkilenir (Ekşi, 2004). Gemiyle birlikte alıkonulan mürettebat açı-

sından da dillerini ve kültürlerini bilmedikleri bir ülkede uzun bir süre 

tutulmaları insan hakları açısından endişe verici bir durumdur (Oxman,

1996). Durması ya da manevra yapması zor olan büyük tankerler ya da 

tehlikeli madde taşıyan gemilere el konulması da deniz kazasına neden 

olabilir ve çevre güvenliği açısından risk taşımaktadır (Oxman, 1996).  

Yerel yargılamanın yıllar boyu sürebilecek olması ve sonunda serbest bı-

rakılmasına rağmen, bu süre içerisinde hiç bir bakım görmemesi nede-

niyle hurdaya dönüşmesi ihtimali de bulunmaktadır.

Anılan riskleri göz önünde bulunduran uluslararası deniz hukuku bir 

yandan sınırlı olarak da olsa gemilere el konulmasına müsaade ederken

diğer yandan geminin bayrak devletine belirli bir finansal güvence gös-

terme kaydıyla gemi ve mürettebatın serbest bırakılmasını talep etme 

imkânı tanımaktadır. Böylece özellikle yerel mahkemede uyuşmazlığın e-

sasına ilişkin yargılama devam ederken geminin deniz ticaretinden mah-

rum kalması engellenir. Ayrıca uluslararası hukuk geminin el konulması

halinde kıyı devletine derhal bayrak devletini haberdar etme yükümlü-

lüğü getirmiştir. Finansal güvence gösterilmesine rağmen gemi ve mü-

rettebatın serbest bırakılmaması halinde ise uyuşmazlığın 292. Madde

kapsamında yargı merci önüne götürülmesi mümkündür. 292. maddeye 

dayanılamayan hallerde ise 290. madde kapsamında mahkemeden geçici

tedbir alınmasını isteme imkânı bulunmaktadır.
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Özet

Uluslararası hukukta kabul edilen temel prensip “açık denizlerin ser-

bestliği” ilkesi olup bu ilke 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi

ve  1982 Birleşmiş Milletler  Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’nde 

ifade edilmiştir. BMDHS’nin 17. Maddesine göre sahili bulunsun veya

bulunmasın, bütün devletlerin gemileri, sahildar devletin barışına, dü-

zenine veya güvenliğine zarar vermeden karasularından zararsız geçiş

hakkından yararlanırlar. Ancak, Sahildar Devlet Sözleşmenin 19.2 mad-

desinde sıralanan diğer zararlı geçiş sayılacak faaliyetlerin söz konusu 

olması halinde ve güvenliği için gerekli ise, zararsız geçişi durdurabilir.

Kıyı devletinin diğer ülke gemilerine el koyma uygulaması ancak ulusla-

rarası hukuk prensipleri çerçevesinde mümkün olabilmektedir. Kıyı dev-

leti uluslararası örf ve adet hukukundan kaynaklanan ya da uluslararası 

andlaşmalar ile kabul ettiği sınırlamalara uymak zorundadır. Bu çalışma-
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da kıyı devletinin içsular, karasuları, münhasır ekonomik bölge ve açık

denizde gemilere el koyma yetkisinin sınırları incelenmiştir.

Anahtar Sözcükler: Gemilere el koyma, Kıyı devleti, seyrüsefer hak-

kı, uluslararası sular, içsular, karasuları, münhasır ekonomik bölge, açık

deniz, Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, finansal güvence.
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Giriş

Uluslararası deniz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutan gemiler, de-

nizde seyrüseferleri sırasında müsadere, alıkonulma, haczedilme gibi çe-

şitli uygulamalara maruz kalmaktadır. Gemilere el konulması genellikle,

çevreye ya da balıkçılık kaynaklarına zarar verilmesi hallerinde olduğu

gibi kamu yararı gözetilerek yapılmaktadır. Savaş zamanında gemilerin

müsadere edilmesi ya da insanlık adına yapılan el koymalar da kamu ya-

rarına hizmet etmektedir. Gemilerin, deniz alacak taleplerinin güvenceye

alınması gibi sebeplerle ihtiyati hacze konu olması da mümkündür. Diğer

yandan tamamen kanun dışı bir şekilde olmak üzere, deniz haydutluğu

gibi sebeplerle gemilere el konulması da oldukça sıklıkla karşılaşılan bir

durumdur.

Gemilere el konulması, gerek kamu hukuku kaynaklı gerek özel hukuk

kaynaklı gerekçelerle olsun uluslararası alanda çeşitli sınırlamalara tabi

tutulmuştur. Uluslararası deniz hukukuna göre denizde seyrüsefer öz-

gürlüğü kural olup, gemilere el konulması ancak belirli hallerde istisnaen

mümkündür. Hatta gemilere el konulmasına müsade edilen hallerde dahi 

belirli bir finansal teminat karşılığında geminin derhal serbest bırakılma-

sı söz konusu olabilmektedir. Uluslararası deniz hukukunda geçerli olan

bu temel prensipler bugün pek çok devletin ulusal düzenlemelerinde de 

yer almaktadır.

Bu çalışmada kıyı devletinin gemilere el koyma yetkisinin sınırları ve

bayrak devleti tarafından bu uygulamalara karşı ne tür tedbirler alınabi-

leceği irdelenmiştir.
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Kıyı Devletinin El Koyma Yetkisi

Kıyı devletinin gemilere el koyma yetkisi onun hâkimiyet yetkisinin

doğal bir sonucudur. Bu yetkiye dayanan kıyı devletleri gerek özel hu-

kuktan kaynaklanan ve bir takım alacakların emniyete alınmasını sağla-

mak amacıyla uygulanan bir yöntem olan ihtiyati haciz (arrest) yoluylat

gemiye el koyabilecekleri gibi, kamu hukukundan kaynaklanan ve çevre,

balıkçılık gibi ulusal kanunlarına aykırı davranılması gibi sebeplerle de

gemiye el koyabilmektedir. 

Hangi sebeple olursa olsun bir gemiye el konulması, gemi donatanına,

geminin yüksek ekonomik değeri nedeniyle ağır zararlar verir. Donatan,

her şeyden önce gemisini işletme hakkından mahrum kalır (Ekşi, N.,

2004:3). Diğer yandan yolculukla ilgili olan, yük ve gemi sahipleri, ta-

şıyıcılar, imalatçılar, yolcular, mürettebat, ve sigortacılar gibi diğer kim-

seler de gemilere el konulmasından olumsuz şekilde etkilenir (Ekşi, N.,

2004:3). Gemiyle birlikte alıkonulan mürettebat açısından da dillerini 

ve kültürlerini bilmedikleri bir ülkede uzun bir süre tutulmaları insan 

hakları açısından endişe verici bir durumdur (Oxmann, B.H., 1996:203). 

Durması ya da manevra yapması zor olan büyük tankerler ya da tehlikeli

madde taşıyan gemilere el konulması da deniz kazasına neden olabilir ve 

çevre güvenliği açısından risk taşımaktadır (Oxmann, B.H., 1996:204).

Bu olumsuz etkileri nedeniyle kıyı devletinin gemilere el koyması u-

luslararası deniz hukukunda sınırlı bir şekilde kabul edilmekte ve bu uy-

gulama uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümler ile düzenlenmekte-

dir. Özel hukuk kaynaklı alacaklar hakkında gemilerin ihtiyati haczi ile il-

gili olarak Brüksel Sözleşmesi’nde ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır.

Kamu hukuku ile ilgili konularda ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku

Sözleşmesi’nde ve bölgesel nitelikteki bazı protokol ve andlaşmalarda

gemilere el koyulması ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Konumuz

kamu hukukuna ilişkin bir incelemeyi gerektirdiğinden aşağıda ağırlıklı 

olarak BMDHS hükümlerine yer verilecektir.

BMDHS, denizlerde ve okyanuslardaki bilimsel, ticari ve ekonomik

faaliyetleri kontrol ederek gerekli sınırlandırmaları düzenlemek, deniz ve

deniz çevresi ile ilgili izlemeleri yaparak koruma önlemleri almak ama-

cı taşımaktadır. Günümüzde, okyanuslar ve deniz hukuku ile ilgili tüm 

faaliyetlerin BMDHS kurallarına uygun olması gerektiği dünya çapında

kabul görmüştür.
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Sözleşme, 320 maddesi ve 9 eki ile birlikte uluslararası deniz huku-

kunu düzenleyen en kapsamlı metindir. BMDHS’de gemilere el konul-

masını açık ya da zımni bir şekilde düzenleyen pek çok madde bulun-

maktadır. Bu maddeler incelendiğinde gemiye kıyı devleti, bayrak dev-

leti ya da üçüncü bir devlet tarafından el konulabileceği anlaşılmaktadır. 

Sözleşmenin karasuları, münhasır ekonomik bölge ve açık denizlerle

ilgili maddelerinde hangi hallerde gemilere el konulabileceğine yer ve-

rilmiştir. Devletlerin mutlak hakmiyetine tabi olan içsular konusunda ise 

ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemiştir.

1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni Türkiye karasularının genişliği ve 

deniz hukuku uyuşmazlıklarında zorunlu yargı yetkisine ilişkin düzen-

lemeler nedeniyle imzalamamış  olup Gürcistan BMDHS’ni 21 Mart

1996’da imzalamış ve onaylamıştır (www.un.org, 2009). Türkiye’nin

Sözleşme çerçevesinde kabul ettiği ve hatta halen uyguladığı pek çok sa-

yıda hüküm mevcut bulunmaktadır.( Akçapar, B., 1997).

İçsularda gemilere el koyma yetkisi

Devlet ülkesinin bir parçası olarak kabul edilen içsular kıyı devletinin 

kara ülkesine en yakın suları teşkil etmekte olup devletin mutlak ege-

menliğine tabidir (Sur,M., 2006:300-332; Oral, E.Z., 2010:3). Bu nedenle

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde, içsuların hukuki re-

jimiyle ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemiştir (Yang, H., 2006:

45). Kıyı devletinin, içsularında balıkçılık, kabotaj, arama, kurtarma ve 

kılavuzluk gibi faaliyetleri sadece kendi vatandaşlarına münhasır olarak 

kullandırma yetkisi bulunmaktadır (Yang, H., 2006: 48). Karasularından 

farklı olarak zararsız geçiş hakkı da içsularda geçerli değildir (Yang, H.,

2006: 45).1

İç sular devletin mutlak egemenliğine tabi olmakla birlikte, deniz 

alanlarının ve özellikle bunlar üzerinde gerçekleştirilen deniz taşımacı-

lığı gibi bazı faaliyetlerin özelliği gereği yabancı bayraklı gemilerin gi-

riş ve çıkış yapmak zorunda oldukları alanlardır (Özman, A., 2006:248). 

Dolayısıyla içsularda geçerli olan mutlak devlet egemenliğinin uluslara-

1 Bunun tek istisnası ise Sözleşme’nin 8.2. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre bir düz

esas hat daha önce iç su olarak kabul edimeyen suları da içsulara dâhil ettiği takdirde, zararsız geçiş

hakkı bu sularda da uygulanacaktır. Bkz. Yang, H.
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rası örf ve adet hukuku ya da uluslararası andlaşmalar yoluyla sınırlandı-

rılması mümkündür (Yang, H., 2006: 45).

Esasen yabancı gemilerin limanlar dışında içsulara girişi hemen da-

ima, makine arızası, kötü hava koşulları vb. nedenlerle sığınma gibi

zaruret sonucu olmaktadır (Özman, A., 2006:249). Bu nedenle içsu-

lardan söz edildiğinde, limanlar ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır. 

Günümüzde ticari limanlara girişlerin “karşılıklılık ve eşit işlem” ilkeleri 

ve sahildar devletin öngöreceği düzenlemeler çerçevesinde bütün devlet-

lerin gemilerine serbest olduğu kabul edilmektedir (Yang, H., 2006: 49).2

Ancak sağlık nedenleriyle veya sahildar devletin kamu düzenine veya

güvenliğine tehdit oluşturabileceği şüphesinin bulunduğu durumlarda

limanın bütün gemilerin veya ilgili geminin girişine kapatılması müm-

kündür (Özman, A., 2006:251; Yang, H., 2006: 50).  Son yıllarda, özellikle

kamu düzeni ve güvenlik kavramları geniş bir şekilde yorumlanmakta ve

özellikle deniz kirliliğine sebep olacak veya yaşlı ve teknik donanımları-

nın yetersiz olmaları nedeniyle seyrüseferi aksatacak gemilerin limana

girişleri yasaklanabilmektedir (Özman, A., 2006:252).

Bazen kıyı devletlerinin politik, ekonomik ya da güvenlik gibi sebep-

lerle bazı devlet gemilerine ambargo uyguladığı görülmektedir. Bu yaptı-

rım nedeniyle, ambargo uygulanan ülkelerin gemilerinin kıyı devletinin

içsularına ve limanlarına girişi engellenir (Yang, H., 2006: 88). Birleşmiş

Milletler Genel Kurulu, serbest ticareti ve denizciliği olumsuz yönde et-

kileyen bu tür uygulamaların Birleşmiş Milletler kapsamında uygulanan

yaptırımlar ile sınırlı olması ya da ancak karşılılıklılık ilkesinin gerektir-

diği hallerde uygulanması gerektiği doktrinde ifade edilmektedir (Yang,

H., 2006: 88).

Bir devletin içsularına ya da limanlarına giriş yapan yabancı gemilerin 

o devletin kanun ve düzenlemelerine uyması gerekmektedir. Dolayısıyla 

içsularında mutlak hâkimiyet yetkisine sahip olan kıyı devleti, yerel hu-

kuk kurallarına uymadığı gerekçesiyle yabancı gemilere içsularda el koy-

2 Limanlara girişin bir hak mı olduğu yoksa tamamen kıyı devletinin takdir yetkisine bağlı bir 

husus mu olduğu konusunda doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Bir kırım yazarlar uluslara-

rası deniz ticareti ve seyrüsefer özgürlüğü ile bu hakkın çoğunlukla ikili anlaşmalar yoluyla taahhüt

edilmesinden  yola çıkarak barış zamanında limanlara giriş hakkının bulunduğunu ve kıyı devletinin

limanlarını açık tutması gerektiğini söylerken diğer bir takım yazarlar ise uluslararası örf ve adet

hukukunda bu tür bir hakkın varlığına şüpheyle yaklaşmaktadır. Bu yöndeki tartışmalar için bkz.

Yang, s. 49 vd.
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ma yetkisine sahiptir. Ancak kıyı devleti içsularında bu yetkileri kullanır-

ken uluslararası örf ve adet hukukundan ya da uluslararası andlaşmalar-

dan kaynaklanan sınırlamalara uymalıdır.

Karasularında gemilere el koyma yetkisi

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 2. maddesine göre

“Karasuları”; kara ülkesinin ve içsularının ötesinde kıyısına bitişik ve ka-

rasuları olarak tarif edilen bir deniz kuşağını kapsar (Oral, E.Z., 2010:3). 

Karasuları, kıyı devletinin eğemenliği altındadır. Karasuları da içsular 

gibi devlet ülkesinin bir parçası olarak kabul edilmekle birlikte, kara-

sularının birçok bölgede geçilmesi zorunlu bir yol olması veya ulaşıma 

daha uygun şartlara sahip olması nedeniyle açık denizlerin serbestliği

ilkesi çerçevesinde deniz seyrüseferlerinin kesintisiz gerçekleştirilebil-

mesi için kıyı devletinin bu alanlardaki bazı yetkilerine birtakım sınır-

lar getirilmiştir. Bu sınırlamalardan en önemlisi “zararsız geçiş” hakkı-

dır. Yabancı gemilere tanınan zararsız geçiş hakkı, karasuları kavramının

ortaya çıkması ve kıyı devletinin bu alandaki yetkilerinin arttırılması-

nın bir sonucudur (Özman, A., 2006:310). BMDHS’nin 17. maddesine3

göre sahili bulunsun veya bulunmasın, bütün devletlerin gemileri, sahil-

dar devletin barışına, düzenine veya güvenliğine zarar vermeden karasu-

larından zararsız geçiş hakkından yararlanırlar. Karasularından geçişte 

en önemli husus, geçişin kıyı devletine zarar verici nitelikte olmamasıdır.

Diğer sınırlama ise kıyı devletinin karasularındaki yargı yetkisinin kulla-

nılmasına ilişkin sınırlamadır (Kuran, S., 2009:81-82).

BMDHS’nin “Zararsız geçiş” başlıklı 19.1 Maddesine göre “Geçiş, 

sahildar devletin barışına, düzenine veya güvenliğine zarar vermedikçe

zararsızdır. Geçiş işbu Sözleşmenin hükümlerine ve uluslararası huku-

kun diğer kurallarına uygun şekilde gerekleştirilecektir.” BMDHS’nin

19.2 Maddesine göre “Yabancı bir geminin geçişi eğer bu gemi karasuları

içerisinde bu maddede belirtilen faaliyetlerden herhangi birinde bulu-

nursa, sahildar devletin barışına düzenine veya güvenliğine zarar vermiş 

sayılacaktır.4

3 “İşbu SözIeşme hükümleri saklı kalmak üzere, sahili bulunsun veya bulunmasın, bütün devletle-

rin gemileri, karasularından zararsız geçiş hakkından yararlanırlar”.

4 “Yabancı bir geminin geçişi eğer bu gemi karasuları içerisinde aşağıdaki faaliyetlerden herhangi
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Bu maddeden anlaşıldığı üzere; “Zararsız Geçiş”, kıyı devletinin gü-

venliğini, huzurunu, iyi yerleşik düzenini ihlal etmeyen geçiştir. Bir ge-

minin geçiş sırasında maruz kalacağı yahut sebebiyet vereceği herhangi

bir deniz kazası çevre, sağlık ve can güvenliği açısından bir tehdit oluş-

turduğunda geçiş “zararlı” hale dönüşür.

Kıyı devletinin zararsız geçiş hakkına ilişkin yetkileri ve yükümlü-

lükleri i) hukuk mevzuatını uygulama yetkisi ii) zararsız geçişi erteleme

yetkisidir. Kıyı devletinin Hukuk Mevzuatını Uygulama Yetkisinde Kıyı 

devleti karasularında geçerli olan hukuk düzenini ihlal eden gemilere

karşı zararlı geçişi yasaklamanın dışında uluslararası hukuk ilkelerine 

uygun olan  kendi hukuk mevzuatının öngördüğü bütün önlemleri alma

yetkisine sahiptir. Zararsız geçişi erteleme yetkisinde Kıyı devleti karasu-

larında  yabancı gemiler arasında ayırım yapmadan, kendi güvenliğinin

gerektirdiği hallerde zararsız geçişi geçici olarak erteleyebilir. (Kuran, S., 

2009:81-82).

BMDHS’inin “Sahildar devletin yükümlülükleri” başlıklı 24. mad-

desine göre sahildar devlet, işbu Sözleşmede öngörülen haller dışında,  

karasularından yabancı gemilerin zararsız geçişlerine engel olmayacak, 

zararsız geçiş haklarını kullanmalarını engelleyecek veya kısıtlayacak yü-

kümlülükler getirmeyecek, belirli bir devletin gemilerine veya belirli bir 

devletten veya devlete veyahut da belirli devlet hesabına yük taşıyan ge-

milere karşı hukuki veya fiili ayrım yapmayacaktır. Sahildar devlet ayrı-

ca karasularında seyrüsefere ilişkin bilgisi dâhilindeki her türlü tehlikeyi 

birinde bulunursa, sahildar devletin barışına düzenine veya güvenliğine zarar vermiş sayılacaktır.

a) Sahildar devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdide veya

kuvvete başvurulması veya Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde belirtilen  uluslararası hukuk ilkeleri-

ne aykırı diğer herhangi bir davranışta bulunulması;

b) Herhangi bir tip silahla deneme veya manevralar yapılması;

c) Sahildar devletin savunmasına veya güvenliğine zarar verecek şekilde bilgi toplanması;

d) Sahildar devletin savunmasına veya güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan her türlü propagandada

bulunulması;

e) Her türlü uçağın uçurulması, güverteye indirilmesi veya gemiye alınması;

f ) Her türlü askeri makinelerin uçurulması, güverteye indirilmesi veya gemiye alınması;

g) Sahildar devletin gümrük, maliye, sağlık veya muhaceret konularındaki kanun ve kurallarına aykı-

rı bir şekilde mal,  para veya kişilerin gemiye alınması veya gemiden çıkartılması;

h)  İşbu Sözleşmeye aykırı olarak, bilerek ve isteyerek ağır kirlenmeye sebebiyet veren fiillerde bu-

lunulması;

i) Balık avlama faaliyetlerinde bulunulması;

j) Araştırma veya ölçüm faaliyetlerinde bulunulması;

k) Sahildar devletin herhangi bir haberleşme sisteminin veya diğer herhangi bir deniz teçhizat veya

tesisinin işleyişini engelleyecek her türlü faaliyette bulunulması;

l) Geçişle doğrudan ilgisi bulunmayan diğer her çeşit faaliyette bulunulması.



73

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU

uygun şekilde duyuracaktır. Diğer yandan sahildar devletin zararsız ge-
çişle ilgili kanun ve kuralların duyurulması; zararsız geçişin geçici olarak 
durdurulması söz konusu olduğunda uygulamaya geçilmeden önce bu 
durumun duyurulması; tespit edilecek ulaşım yollarının ve trafik ayrım
düzenlerinin duyulması gibi yükümlülükleri de bulunmaktadır (Özman, 
A., 2006:326).

BMDHS’nin “Sahildar Devletin koruma hakları” başlıklı 25. madde-
sine göre sahildar devlet, karasularında zararsız olmayan her türü geçişi
engellemek için gerekli tedbirleri alabilir. Sahildar devlet, yabancı gemiler 
arasında hukuki veya fiili hiç bir ayrım yapmaksızın, karasularının belirli 
bölgelerinde, atış talimleri yapmak da dâhil olmak üzere, eğer güvenliği 
için gerekli ise, zararsız geçişi geçici olarak durdurabilir.  Bu durdurma,
ancak gereken şekilde duyurulduktan sonra yürürlüğe konacaktır. 

Karasuları üzerinde sahildar devletin yetkileri zararsız geçiş hakkı ile
sınırlanmış olmakla birlikte bu hakkın kullanılmasını düzenleme yetkisi
sahildar devlete aittir. (m.21) Böylece bir bakıma sahildar devletin çıkar-
ları ile bayrak devletinin çıkarları dengelenmiş olmaktadır (Özman, A., 
2006:322). Yani kıyı devletinin zararsız geçiş ile ilgili kanunlarının ihlali
halinde yabancı bir gemiye el koyma yetkisi bulunmaktadır.

Kıyı devleti, karasularından geçiş yapan bir gemiye Sözleşme’nin 27.
ve 28. maddelerinde öngörülen cezai ve hukuki yargılama yetkileri ne-
deniyle de el koyabilir (Karaman, I.: 9). 27. maddede düzenlenmiş olan
“yabancı bir gemide cezai yargı yetki” konusu olan suçların, gemi men” -
supları ya da yolcular tarafından işlenmiş olması durumunda, kıyı dev-
letinin olaylardan herhangi bir şekilde etkilenmesi söz konusu değilse,
kıyı devletinin yargı yetkisinin kullanılmaması gerektiği görüşü benim-
senmektedir (Pazarcı, H., 2008:263).

BMDHS’nin 27. Maddesine göre “Karasularından geçen yabancı ge-
mide, geçiş sırasında işlenmiş bir suçtan ötürü bir şahsın tutuklanması 
veya bir soruşturmada bulunulması amacıyle sahildar devlet aşağıdaki
durumlar dışında cezai yargı yetkisini kullanmamalıdır:”(a) suçun sonuç-
ları kıyı devletine uzanıyorsa (b) suç kıyı devletinin barışını ve düzenini
bozuyorsa (c) gemi kaptanı ya da geminin bayrak devletinin diplomasi 
temsilciliği ya da konsolosluğu kıyı devleti yetkililerinden yardım iste-
mişse (d) uyuşturucu kaçakçılığı söz konusu ise mümkündür (Pazarcı,
H., 2008:263). Ancak BMDHS’nin 27.2 Maddesine göre suçun kıyı dev-
letinin içsularından gelerek karasularından geçen bir gemide işlenmesi
durumunda kıyı devletinin yargı yetkisi bu sınırlamalara bağlı bulunma-

maktadır (Pazarcı, H., 2008:264).
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Hukuki yargı yetkisi söz konusu olduğunda ise BMDHS’nin “Yabancı

gemilere ilişkin hukuki yargı yetkisi“ başlıklı 28. maddesinin birinci 

bendine göre “Sahildar devlet, karasularından geçen bir yabancı gemi-

yi, gemide bulunan bir kişi hakkında hukuki yargı yetkisini kullanmak 

üzere ne durdurmalı, ne de yolundan çevirmelidir.” Sözleşmenin ikinci

bendinde “Sahildar devlet, bu gemi hakkında özel hukuk alanında icrai

veya ihtiyati tedbirleri, bu tedbirler ancak bizzat geminin sahildar dev-

letin sularından geçişi sırasında veya geçiş sebebiyle yüklendiği  yüküm-

lülüklere veya tabi olduğu sorumluluklara ilişkin ise, alabilir.”  hükmü 

yer almaktadır. Söz konusu hükme göre kıyı devleti, geminin yolcu-

luğu esnasında veya yolculuk nedeniyle doğan kılavuz, römorkaj, tamir

ücretleri gibi borçlardan dolayı gemiyi haczedebilir (Ekşi, N., 2004:157).

BMDHS’nin 28.2 Maddesine göre “Sahildar devlet, bu gemi hakkında ö-

zel hukuk alanında icrai veya ihtiyati tedbirleri, bu tedbirler ancak bizzat

geminin sahildar devletin sularından geçişi sırasında veya geçiş sebebiyle 

yüklendiği  yükümlülüklere veya tabi olduğu sorumluluklara ilişkin ise,

alabilir”. Sözleşmenin 28.3 maddesinde ise kıyı devletinin karasularında 

duran veya içsuları terk ettikten sonra karasularından geçen yabancı ge-

miyi hukuk davası sebebiyle kanunlarına uygun olarak haczetmek veya

tutuklamak yetkisinin bulunduğunu açıklanmıştır (Ekşi, N., 2004:156).

Ancak geminin olağan seferi gereği veya bir tehlike nedeniyle durması

veya demirlemesi “geçiş” olarak kabul edilmektedir. Sis, fırtına veya ma-

kinelerdeki arızalar, buz istilası ve benzeri sebeplerle geminin durması 

normal denizciliğin bir gereği sayılır ve bu hallerde dahi geminin geçiş

yaptığı farz edilir. Geçişe dâhil sayılan bu durma hallerinde kıyı devle-

tinin yargı yetkisinin olmadığı kabul edilmektedir (Ekşi, N., 2004:157). 

Kıyı devleti ayrıca BMDHS’nin 245. maddesi uyarınca gerekli izinler

alınmadan karasularında yürütülen deniz bilimsel araştırmaları nedeniy-

le de yabancı bir gemiye el koyabilir (Karaman, I.: 10).

Münhasır ekonomik bölgede gemilere el koyma yetkisi

Münhasır Ekonomik Bölge, karasularının ötesinde ve bu sulara biti-

şik bir bölge olup Devletin deniz ülkesi içsular ve karasularından oluşan 

kıyı devletine, kıyıdan başlayarak açık denize doğru en fazla 200 mil ka-

dar uzanan bölgede bazı egemenlik haklarının tanınmasını içeren özel 

hukuki rejime tabi bir kavramdır (Pazarcı, H., 2008:282). Söz konusu 
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bölgede gerek deniz yatağı altında, gerekse içerisinde su yüzeyi toprak 
altı ve üstü canlı ve cansız doğal kaynakların araştırılması, muhafazası, 
işletilmesi, korunması ve idaresine ilişkin haklara ve yetkilere sahip olup
bu deniz alanında kıyı devletine önemli ekonomik haklar ve yetkiler ve-
ren bir kavramdır (Kuran. S., 2009.215-216).

Bu alan kıyı devletinin mutlak egemenliği altında bir alan olmayıp, 
kıyı devletine sadece doğal kaynaklar üzerinde münhasır yetkiler tanıyan
bir deniz alanıdır. Bu hukuksal statü diğer devletlerin bu alanı diğer ko-
nularda serbestçe kullanmaya devam edebilecekleri anlamına gelir. Diğer
bir ifade ile doğal kaynaklar dışında münhasır ekonomik bölge, açık de-
nizlerin sağladığı neredeyse bütün hakları diğer devletlere sağlamakta-
dır. Öyle ki sözleşmenin BMDHS’nin “Münhasır ekonomik bölgede diğer 
Devletlerin hakları ve yükümlülükleri” başlıklı 58. maddesine göre diğer 
devletler, bu alandaki deniz ulaşımına, bu alan üzerindeki hava ulaşımı-
na, telekomünikasyon kabloları veya enerji nakil boruları döşemeye, bi-
limsel araştırmalar yapmaya ve devletler hukuku açısından kabul edilen
diğer faaliyetlere ilişkin hakları kullanmaya devam edebilirler.

Kıyı devleti münhasır ekonomik bölgede ekonomik nitelikli haklar dı-
şında üç ana konuda idari ve yargı yetkisine sahiptir. Bu konular; her tür-
lü tesis, araç yapay adaların bu alana yerleştirilmesi ve kullanılması deniz 
bilimsel araştırmaları ve deniz çevresinin korunması ve düzenlenmesidir 
(Kuran. S., 2009.218).   

Ancak BMDHS’nin “Sahildar devletin kanun ve kurallarının yürürlü-
ğe konulması” başlıklı 73. maddesine göre münhasır ekonomik bölgedeki
canlı ve cansız kaynakların araştırılması, işletilmesi, muhafazası ve yö-
netimi konularındaki egemen haklarının kullanılmasında,  sahildar dev-
let Sözleşmeye uygun olarak kabul ettiği kanunlara ve kurallara riayeti 
sağlamak için gemiye çıkılması, geminin denetimi, gemiye el konulması
ve hakkında dava açılması da dâhil olmak üzere, gerekli bütün tedbirleri
alabilir. 

BMDHS’nin “Kıyı devletinin icra yetkisi” başlıklı 220. maddesi uya-
rınca kıyı devletinin gemilerden kaynaklanan kirliliğin önlenmesi azal-
tılması ve kontrol edilmesi amacıyla ilgili kanun ve kurallarına uygun-
luğu sağlamak amacıyla gemiye el koyması mümkündür (Karaman, I.: 
10). Ayrıca BMDHS’nin “246. maddesi uyarınca karasularında olduğu
gibi bu bölgede de kıyı devletinin izni olmadan yürütülen deniz bilim-
sel araştırmaları nedeniyle yabancı bir gemiye el konulması mümkündür

(Karaman, I.: 10).
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Açık denizde gemilere el koyma yetkisi

1958 Cenevre ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmelerine göre Açık 

Deniz, hiçbir devletin ülkesine, egemenliğine ait olmayan içsular, ka-

rasuları, takımada suları ve münhasır ekonomik bölge dışında kalan 

uluslararası deniz alanını kapsamaktadır (Pazarcı; H.2008:.284; Kuran.

S., 2009.237). Deniz yatağı rejiminin ayrıca düzenlenmesi nedeniyle 

açık denizden yalnızca su alanının anlaşılması gerekmektedir (Pazarcı;

H.2008:.284). Devletlerin açık deniz üzerinde eğemenlik iddiaları huku-

ken geçersizdir.

Açık denizde “Tek Bayrak Devleti Kuralı” olup her devlet, uyrukluğu-

nun gemilere verilmesi, gemilerin ülkesinde tescil edilmesi ve bayrağını

taşımaları hakkı için gerekli şartları tesbit edebilir. Açık denizde gemiler 

ancak tek bir devletin bayrağı altında seyredebilir ve uluslararası andlaş-

malarla öngörülen istisnalar dışında, açık denizde bulunan bir gemi üze-

rinde ancak bayrağını taşıdığı devlet, yargı yetkisi kullanabilir  (Kuran. s. 

2009.218, 240).

BMDHS’nin “Açık denizler serbestisi” başlıklı 87. maddesine göre,

açık denizler, sahili bulunsun veya bulunmasın tüm devletlerin yararlan-

masına açık bir alan olup burada açık denizlerin serbestliği ilkesi geçer-

lidir (Akten, 2005:154).5 Ancak bu serbestlik bu alan üzerinde hiç bir ku-

ralın varolmayacağına anlamına gelmemektedir (Pazarcı; H. 2008:.285).aa

Zira Sözleşme, 88. maddesinde açık denizin ancak barışçıl amaçlarla

kullanılabileğini düzenleyerek bu konuda genel nitelikte bir sınırlama 

getirmiştir. 

Devletler, bayrak devleti kuralının istisnaları olarak uyrukluk ayrımı 

yapmadan denetleme ve cezalandırma yetkilerini şu durumlarda kulla-

nabilir: Kesintisiz Takip, Ziyaret Hakkı, Deniz Haydutluğu, Köle ticareti,

Uyuşturucu madde kaçakçılığı ve İzinsiz Yayınlar. Kesintisiz takip yetki-

si, kıyı devletine, yabancı bayraklı bir geminin, kıyı devletinin yetkisine 

tabi deniz alanlarında bulunduğu bir sırada, bu deniz alanındaki hakları-

5 Denizlerde seyir ve sefer serbestisi; denizde seyir yapan gemilerin, kimin karasuyunda olur-

sa olsun, seyrüsefer özgürlüğünden yararlanacağını belirten 16. yüzyılda Hollandalı Hugo Grotius

tarafından ortaya atılan ve savunulan Mare Liberum ilkesiyle şekillenmiştir. Mare Liberum, ilkesi

doğrultusunda ticaret gemileri,  dünya denizlerinde herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın, gece-

gündüz demeden,  serbestçe – ancak zararsız  olmak koşuluyla duraksız ve uğraksız seyir  yapabilme  z

hakkına sahip olabilmektedir. Duraksız seyir ancak, gemi arızası, deniz kazası, barınma gibi  zorun-

lu nedenlerle kesintiye uğratılabilir. Deniz Hukuku Sözleşmeleriyle birlikte navigasyon (seyrüsefer)

serbestisinin yerini zararsız geçiş almıştır. Bkz. Akten, s. 154.
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nın ihlal edilmesi halinde bu gemiyi açık denizde de takip etme hakkını 

veren istisnai bir yetkidir (Kuran. s. 2009.246).  

BMDHS’inde açık denizde seyreden gemilere el konulmasını düzen-

leyen hükümler şu şekildedir: açık denizde çatma ile ilgili konularda kıyı

devletinin cezai yargılama yetkisini kullanması sırasında bayrak devleti 

tarafından gemiye el konulması (Madde 97); bayrak devleti tarafından 

köle taşımacılığı yapan gemiye elkonulması (Madde 99); açık denizde

veya hiçbir devletin yetkisine tabi olmayan her hangi bir yerde, deniz

haydudu bir gemiyi veya uçağı yahut deniz haydutluğu fiilleri sonucunda 

ele geçirilmiş olan ve deniz haydutlarının elinde bulunan bir gemiye el

konulması (Madde 105); uyuşturucu madde ve psikotrop madde taşıyan

gemilere el konulması (Madde 108); izinsiz radyo yayını yapan gemilere

el konulması (Madde 109).

BMDHS “Ziyaret Hakkı” başlıklı 110. Maddesinde belirtildiği üzere

müdahalenin bir andlaşma ile tanınan yetkilerden kaynaklanması du-

rumu dışında, açık denizde Sözleşmenin 95. (açık denizlerde savaş ge-

milerinin dokunulmazlığı) ve 96. (münhasıran, ticari olmayan bir kamu 

hizmetinde kullanılan gemilerin dokunulmazlığı) maddelerde öngörülen

tam dokunulmazlıklardan yararlananlar haricindeki bir yabancı gemiyle 

karşılaşan bir savaş gemisi aşağıda belirtilen konularda ciddi nedenler 

olmadıkça, bu gemiyi  durdurup denetleme hakkına sahip değildir. 

Geminin deniz haydutluğu yaptığı; geminin köle ticaretine karıştığı; 

geminin izinsiz yayına hizmet ettiği; geminin tabiiyetsiz olduğu; veya ya-

bancı bir bayrak çekmiş olmasına veya bayrağını göstermekten kaçın-

masına rağmen, geminin gerçekte savaş gemisiyle aynı tabiiyette olduğu  

durumlar dışında gemiler açık denizde alıkoyulamaz.

Sonuç ve Değerlendirme

Denizlerin serbestliği ilkesi, Yunan ve Rodos Deniz Kanunlarından i-

tibaren gelişmeye başlayan uluslararası hukukta kabul edilen temel pren-

sip “açık denizlerin serbestliği” ilkesi olup bu ilke 1958 tarihli Cenevre

Açık Deniz Sözleşmesi’nde ve  1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde

ifade edilmiştir (Akten, N., 2005; Ece, N.J., 2007). Denizlerde seyir ve se-

fer serbestisi; Mare Liberum ilkesi doğrultusunda ticaret gemileri, dünya

denizlerinde herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın, gece-gündüz de-

meden, serbestçe – ancak zararsız olmak koşuluyla duraksız ve uğraksız

seyir yapabilme hakkına sahip olabilmektedir. 



78

ORSAM

BMDHS’nin “Seyrüsefer Hakkı” başlıklı 90. Maddesine göre sahili bu-

lunsun veya bulunmasın her devlet, açık denizlerde kendi bayrağını ta-

şıyan gemileri seyrettirme hakkına sahiptir. BMDHS’nin 17. Maddesine

göre sahili  bulunsun veya bulunmasın, bütün devletlerin gemileri, ka-

rasularından zararsız geçiş hakkından yararlanırlar. Ancak, BMDHS’nin 

19.1 Maddesine göre geçiş, sahildar devletin barışına, düzenine veya

güvenliğine zarar vermedikçe zararsızdır. BMDHS’nin 24. maddesine

göre sahildar  devlet,  söz konusu Sözleşmede öngörülen  haller  dışın-

da,  karasularından yabancı  gemilerin zararsız  geçişlerine  engel  ol-

mayacak, zararsız geçiş haklarını kullanmalarını engelleyecek veya kısıt-

layacak yükümlülükler getirmeyecektir. Ancak,  geçiş sahildar devletin

barışına, düzenine veya güvenliğine zarar veriyorsa BMDHS’nin 25 nci 

Maddesine göre sahildar devlet, karasularında zararsız olmayan her türü

geçişi engellemek için gerekli tedbirleri alabilir. Sahildar Devlet içsula-

rında mutlak egemenlik yetkisine sahip olup yerel kanunlarına aykırılık

tespit ederse içsularında ve limanlarında yabancı gemileri durdurma yet-

kisi bulunmaktadır. 

Sahildar Devletin içsularında diğer ülke gemilerine el koyma uygula-

masının ise ancak uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde mümkün

olabileceği ve içsularında uluslararası örf ve adet hukukundan kaynakla-

nan ya da uluslararası andlaşmalar ile kabul ettiği sınırlamalara uymak 

zorunda olduğu düşünülmektedir.

BMDHS’nin ”Gemilerin ve personelin derhal serbest bırakılması”

başlıklı 292. maddesi gemi ve mürettebatının derhal serbest bırakılma-

sına (prompt release(( )  ilişkindir. Kıyı devletinin hâkimiyet yetkileri ile

uluslararası ticaret özgürlüğü arasında denge kurmaya çalışan BMDHS

bazı hallerde geçiş hakkının durdurulması ve gemiye el konulması hu-

susunda kıyı devletine yetki vermekte olup el konulan geminin bayrak

devletine, belirli bir finansal güvence göstermesi karşılığında geminin ve

mürettebatın derhal serbest bırakılmasını (prompt release(( ) talep etme 

hakkı tanımaktadır. Yabancı bir gemiye el koyan kıyı devleti, mümkün

olan en kısa sürede bayrak devletini bu durumdan haberdar etmeli ve

bilgilendirmelidir.

Deniz haydutluğu veya korsanlık, köle taşımacığı gibi hallerde ya da

sadece ulusal kurallara uymama halinde el konulan gemiler için derhal

serbest bırakma söz konusu değildir (Lagoni, R., 1996:153). Geminin

derhal serbest bırakılması hakkındaki işlemler bayrak devleti tarafından 
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yapılacak başvuru ile başlar. Bu başvuru ancak geminin bayrak devleti 

tarafından ya da bayrak devleti adına (on behalf of the flag state) yapıla-

bilir. 6 Dava mürettebatın serbest bırakılması hususunu da içeriyorsa bu

başvuru dahi bayrak devleti tarafından yapılmalıdır. Yani mürettebatın 

tabi olduğu devletin dava açma ehliyeti bulunmamaktadır (Lagoni, R.,

1996:153; Treves, T., 1996:182).

Kıyı devletinin bu kurala uymaması halinde ise BMDHS’nin 292. 

maddesi uyarınca bayrak devletine uyuşmazlığı gemiye el koyan dev-

letin kabul ettiği bir yargı organına ya da Uluslararası Deniz Hukuku 

Mahkemesi’ne götürme hakkı tesis edilmiştir. 292. madde kapsamında

yapılacak bir başvuru, ancak BMDHS’ne taraf olan bir Devlet tarafın-

dan yine söz konusu Sözleşme’ye taraf olan bir Devlete karşı yapılabilir.

Başvuru Sözleşme’ye taraf olmayan devletlerce de yapılabilir (Lagoni,R., 

1996: 150). Sözleşme’ye taraf olmayan ancak Sözleşme’nin amacı ile ilgili

olan başka bir uluslararası sözleşmeye taraf olan devletlere Sözleşme’de 

öngörülen yargı organlarına başvuru imkanı tanınarak uluslararası deniz 

hukukunun yeknesaklaştırılması yönünde önemli bir fırsat tanınmıştır

(Rosenne, S./Sohn, L. B., 1989:48; (Keskin, F., 1998: 197).

Sonuç olarak, deniz ticaretinin işleyişini sürdürebilmek, ülkelerin 

ekonomisi ile dünya ve bölge barışını olumsuz yönde etkilememek için

anlaşmazlıkların barışcıl yollardan çözüme kavuşturulması ve hem sa-

hildar devlet ve hemde bayrak devletinin uluslararası hukuk, anlaşma ve

kuralları yerine getirmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.

6 Madde 292.2: “The application for release may be made only by or on behalf of the flag state of 

the vessel.”
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Özet

Dünya ticaretinin her geçen gün artması ile deniz taşımacılığı önemli 
bir gelişme göstermiştir. Son yıllarda petrol yanında doğal ve petrol ga-
zı taşımacılığı da artan bir şekilde gelişme göstermektedir. Günümüze
petrol türevi taşıyan tankerlerin sayıları her geçen gün artmaktadır. 
Karadeniz kuru yükler ile petrol ve petrol ürünlerinin taşınmasında ö-
nemli bir suyolu olma özelliğini artan bir şekilde korumaktadır. Bu ça-
lışmada, Karadeniz’de taşımacılığık yapan gemi rotaları Otomatik Gemi
Tanımlama sistemi kullanılarak tespit edilmiştir. Bu rotalar üzerinde
trafiğin yoğun olduğu ve gemilerin yoğun olarak kullanadıkalrı rotalar 
tespit edilmiştir. Karadeniz’e kıyısı olan yoğun liman ve bölgeler tespit
edilmişitir. Gemi rotalarının ülkelerin ticareti ile doğrudan ilgili olduğu
anlaşılmakltadır.

Anahtar Sözcükler: Gemi rotaları, Karadeniz, AIS, gemi trafik, li-

man, risk, denizcilik
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Giriş

Dünyada nüfus artışına paralel olarak ihtiyaçlar da artmış mal ve hiz-

metlerin taşınması ihtiyacı ortaya çıkmıştır. Taşımacılık dendiğinde kara, 

deniz ve hava taşımacılığı akla gelmektedir. Kara taşımacılığı karayolu 

ve demiryolu olarak sınıflandırılabilir. Maliyetler ve taşıma kapasiteleri

dikkate alındığında deniz taşımacılığı büyük bir üstünlük göstermekte-

dir. Diğer bir ifade ile en fazla yükü en ucuz maliyetle deniz taşımacılığı

gerçekleştirebilir. Bunun nedenin fizik kuralları çerçevesinde suyu kal-

dırma kuvvetinin olması ve suda sürtünme katsayısının düşük olması 

deniz taşımacılığını diğer taşıma şekillerine göre avantajlı kılmaktadır.

Ayrıca deniz yolu ile kara ve hava yoluna göre hacim olarak çok daha faz-

la yük taşınabilmektedir. Günümüzde bir ham petrol tankeri 400000 ton

kadar petrolü bir seferde taşıyabilmektedir. Örneğin bu taşımacılığı kara

yolunda tanker kamyonlar ile yapılması halinde 20000 kamyona ihtiyaç

duyulacağı söylenebilir. Yolcu gemilerinin taşıma kapasiteleri 3000 kişiyi

aşmıştır. Bu da şehirlerarası yolcu taşıyan 80-100 yolcu otobüsüne eş-

değerdir. Deniz taşımacılığında mutlak gerekli ana unsurlar gemi, liman 

ve destek hizmetleridir. Ayrıca taşımacılıkta kullanılan farklı nitelikteki

gemilerin yapımı, bakım ve onarımlar için tersaneler de büyük önem ta-

şımaktadır.

Karadeniz’e kıyısı bulunan Türkiye, Gürcistan, Rusya, Ukrayna,

Romanya ve Bulgaristan yoğun olarak ticaretinde bu denizi kullanmak-

tadır. Karadeniz Türk Boğazları Sistemi ile Ege Deniz’ine ve oradan da 

Akdeniz aracılığı ile okyanuslara açılmaktadır. Karadeniz kıyısı bulun-

duğu ülkelerin ticareti açısından önem taşıyan bir deniz olma özelliği
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yanında stratejik açıdan da ülkelerin önem verdiği bir denizdir. Rusya’nın 

Novorossiysk, Ukrayna’nın Odesa, Romanya’nın Köstence, Bulgaristan’ın

Varna, Gürcistan’ın Batum ve Türkiye’nin de İstanbul, Samsun ile

Trabzon limanları başta olmak üzere deniz ticaretinin ve gemi trafiğinin 

yoğun olduğu limanlardır (Şekil 1).

Karadeniz ülkeleri arasında kısa mesafeli yük ve yolcu taşıması etkin

bir şekilde gerçekleştirilmektedir. Karadeniz’in Kuzey ve Güney liman-

ları arasında yoğun bir RoRo taşımacılığı yapıldığı gözlemlenmektedir.

Türkiye’nin Rize limanından Gürcistan’ın Poti limanına, Trabzon’dan

Rusya’nın Soçi Limanına, Samsun’dan Novorosyski limanına, Ereğli’den

Odesa limanına ve İstanbul’dan Romanya’nın Köstence ile Ukrayna 

Odesa limanlarına RoRo seferleri yapılmaktadır. Bu seferlerin düzenli

olarak uygulanması yük ve yolcu taşımacılığını daha da artıran bir yönde

etkilemektedir. Taşımanın şekli, genellikle Karadeniz’in güneyinden ku-

zeyine doğru olmaktadır. RoRo taşımacılığı hızlı yükleme ve boşaltma, 

limanda kalma sürelerinin azlığı nedeni limanların daha fazla gemi tara-

fından kullanılmasını sağlayarak liman verimliliğini arttırmaktadır.

Karadeniz’in kuzeyinden güney yönüne yük gemileri ile kömür başta

olmak üzere demir çelik taşınmaktadır. Kuzeyden Türk limanlarına başta

Trabzon, Samsun ve Ereğli olmak üzere gemi hareketliliği bulunmakta-

dır. 

Şekil 1: Karadeniz Limanları
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Karadeniz’in doğu ile batı arasında da gemi trafiği olduğu görül-

mektedir. Romanya’nın Köstence limanı ile Türkiye’nin Samsun ve

Trabzon limanlarında petrol ürünü taşınmaktadır. Batum-Trabzon ve 

Batum-Odesa yönlerinde batı yönüne bir gemi hareketi olduğu açıktır.

Karadeniz’in Güneyinde Türk limanları arasında çalışan gemiler, batı-

sında Ukrayna, Romanya ve Bulgaristan limanları arasında taşımacılık

yapmaktadırlar. Bunun yanı sıra Tuna nehrine giren ve çıkan gemiler de

İstanbul Boğazı’nı kullandıklarından İstanbul-Romanya yönünde deniz

trafiğini arttırmaktadırlar.

Karadeniz’de başta Trabzon, Soçi, Yalta, Odesa ve Varna limanları 

arasında turizm amaçlı kurvaziyer taşımacılığı yapılmaktadır. Akdeniz 

ve Ege Deniz’inden gelen kurvaziyerler Türk Boğaz’larını kullana-

rak Karadeniz’e giriş yapıp limanları ziyaret etmektedirler. Kurvaziyer

taşımacılığı genellikle yaz aylarında yapılmaktadır. Bunun yanı sıra 

Karadeniz’in kuzey kısmında Rusya ve Ukrayna limanları arasında yolcu 

taşımacılığı yoğun olarak yapılmaktadır. Özellikle Soçi, Yalta ve Odesa

limanları arasında yolcu gemileri çalışmaktadır. Rusya’nın Novorossisyk

limanı ile Romanya’nın Köstence limanı arasında petrol ve petrol ürü-

nü taşımacılığı yapılmaktadır. Karadeniz’de çalışan gemilerin izlemiş ol-

dukları rotalar Şekil 2 de verilmiştir. Burada da görüldüğü gibi İstanbul

Boğazının kuzey çıkışında ve Rusya’nın Novorossiysk liman ağzında yo-

ğun bir gemi trafiği olduğu açıktır.

Şekil 2: Karadeniz’de Gemi Trafik Rotaları
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Karadeniz’in Novorossiysk limanı başta olmak üzere Batum ve

Köstence limanlarında yoğun tanker trafiği olmaktadır. Orta Asya’dan

Rusya’nın Novorossiysk limanına gelen ham petrol tankerler vasıtası

ile Türk Boğaz’larına gelmekte ve sonrasında da oradan Akdeniz’e in-

mektedir. Bunun yanı sıra Gürcistan’ın Batum ve Poti limanlarına bo-

ru hatları ve trenlerle gelen petrol bu limanlardan yüklenerek yine Türk 

Boğaz’larına ulaşıp alıcılarına doğru gitmektedir. Karadeniz’de ham pet-

rol taşımacılığının yanı sıra petrol ürünü taşımacılığı da yapılmaktadır.

Köstence, Varna limanları başta olmak üzere petrol ürünü yüklemesi ya-

pılan başlıca limanlar arasındadır. 

Otomatik Gemi Tanımlama Sistemi AIS

Yapılan çalışmada, Otomatik Tanımlama Sistemi-AIS sistemi verileri 

kullanılarak Karadeniz’deki gemilerin rotaları ve miktarları tespit edil-

meye çalışılmıştır. AIS, Uluslararası Denizcilik Örgütü (International 

Maritime Organization, IMO) tarafından 1997 yılında yayımlanan bazı

performans tavsiyeleri belgesi ile uluslararası geçerlik kazanmış olan bir

sistemdir. Günümüzde konvansiyonel AIS sistemi, VHF deniz bandında 

çalışan bir transponder sistemidir. Bu sistem geminin adı, çağrı işareti, 

mevkisi, o anki rotası, eni-boyu, tipi, draftı, tehlikeli yük varsa cinsi gi-

bi verileri diğer gemilere veya sahile otomatik olarak iletmektedir (AIS, 

2006). AIS sistemi deniz emniyeti ve güvenliği açısından kullanılması

önem kazanmaktadır. Bunun yanı sıra gemilerin tanınmasını sağlamak-

tadır.

Yapılan Çalışmalar ve Bulgular

Karadeniz’de sefer yapan gemilerin sefer rotaları ve gemi tipleri belir-

leyebilmek için gemi takip sistemi olan AIS kullanılarak haritalandırıl-

mıştır (URL-1), (URL-2). Şekil 3 de Karadeniz’deki AIS verileri gösteril-

miştir. Alınan AIS verileri gemilerin genel rotalarını tespit edilmesinde 

kullanılmıştır. Elde edilen AIS verileri neticesinde şekil 4 de görülen gemi 

rotaları bulunmuştur.
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Şekil 3: Karadeniz’de elde edilmiş anlık AIS verileri

Şekil 4: Karadeniz’deki gemi rotaları
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Sonuç

Dünyada artan deniz ticaretine paralel olarak gemi miktarlarında ve 

seferlerinde artış olmaktadır. Karadeniz’e kıyısı bulunduğu ülkeler ithalat

ve ihracatlarını Karadeniz limanlarından gerçekleştirmektedirler. Orta 

Asya petrollerinin de Karadeniz’e boru hatları ile taşınarak buradan ge-

miler aracılığı ile taşınması her geçen gün gemi miktarlarını ve büyük-

lüklerini artırmaktadır.

Karadeniz’de gemi trafik rotalarının İstanbul Boğazı kuzey girişi, 

Karadeniz’in orta güney kıyılarına yakın bölgede ve yoğun olarak Kerç 

Boğaz’ının çıkışı ile Novorossiysk açıklarında olduğu tespit edilmiştir. 

Bu bölgeler tankerler başta olmak üzere diğer gemilerinde yoğun kar-

şılaştıkları sahalardır. Trafik rotalarının yoğun olarak birleşiği İstanbul 

Boğazı girişi ve boğaz başta olmak üzere Novoroski liman girişi ile Kerç

Boğazı riskli bölgeler olarak görülmektedir. Gemi rotaları Karadeniz’e 

kıyısı olan 6 ülkenin karasularında Türk Boğazlar Sistemi hariç baskı 

oluşturacak bir durumda değildir. Deniz yolu ile yapılan ham petrol ta-

şımacılığı sonucunda gemi yoğunluğunun bu rotalarda artması nedeni 

ile riskli rotalar olarak görülmektedir. Gürcistan’ın Batum, Türkiye’nin

İstanbul, Samsun ve Trazbon, Romanya’nın Köstence, Bulgaristan’ın

Varna, Ukrayna’nın Odesa ve Rusyan’nında Novorsiski ve Tuapse liman-

ları yoğun gemi hareketine maruz kaldığı bunun yanı sıra Kerç ve Türk

Boğazlarıda gemi tarfiğinin en yoğun yaşandığı bölgeler olmaktadır.

Karadeniz’de kıyısı bulunan ülkelerin ithalat ve ihracatının artması

taşınan yükleri artıracağı için gemi taşımacılığına olan talebi artıracaktır.

Talebin artması sonucunda Karadeniz’deki gemi hareketinin fazlalığını

ve rotalar üzerindeki yoğunluğun artacağı anlaşılmaktadır. Bunun yanı 

sıra Karadeniz’de kuruluacak olan petrol arama ve sondaj platformları-

nın bazıları gemi trafik rotaları üzerinde oluşu yeni riskleride oluştura-

cağı düşünülmektedir.
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Gemileri Tutmada Yeni Bir Boyut:

Liman Devleti Denetimi

(1)N. Akten, (2)B. Koldemir

(1)İ.Ü Deniz Bilimleri ve İşletmeciliği Enstitüsü, Vefa-İstanbul
(2) İ.Ü Mühendislik Fak. Deniz Ulaş.İşlet. Müh., Avcılar-İstanbul

ş ğş ğ

Özet

Deniz taşımacılığı günümüzde “kontrollü serbesti” süreci yaşamaktadır.

Denizlerde seyir ve sefer tam serbestîsi vardır; ancak liman hizmetle-

rinden yararlanabilme eskisi gibi serbest değildir. Cenevre’de kabul edil-

miş “Deniz Limanlarının Uluslararası Rejimine İlişkin Konvansiyon ve

Statü (Cenevre,1923),” bütün ticari limanların uluslar arası deniz taşı-

macılığına açık tutulacağını ve giriş-çıkış serbestîsine sahip olduğunu 

belirtse de bu Konvansiyon hükümleri artık geçerliğini yitirmiş görü-

nümdedir. Zira “Liman devleti denetimi” mekanizmasıyla gemilerin li-

mana girip çıkabilmeleri ve yük alıp verebilmeleri konusundaki serbesti,

öngörülen“seçicilik” enstrümanı ile artık kontrollü serbestîye dönüşmüş-

tür.

Liman denetimi uygulamasına geçilmesiyle birlikte “bayrak devleti”

ve “liman devleti”  kavramları ortaya çıkmıştır. “Bayrak devleti” deniz 

ticaret filosuna sahip ülkeleri sembolize ederken “liman devleti” liman

sahibi ülkeleri işaret etmektedir.
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Liman devleti denetiminin AB ölçeğinde uygulamaya konmasıyla 

birlikte global deniz taşımacılığında kontrollü serbesti dönemini başla-

mıştır. Liman devleti denetimi, uluslar arası deniz taşımacılığında genel

kabul görmüş temel uluslar arası kuralların ticaret gemilerince yolunca /

usulünce uygulanıp uygulanmadığı, uluslar arası standartların korunup

korunmadığı bağlamında ticaret gemisinin uğrak yaptığı liman(lar)ın

devlet(ler)ince denetlenmesini öngörmektedir. Bir anlamda, liman dev-

letine bayrak devletini denetleme hakkı bahşeden uygulamadır.

Ticaret gemilerinin ulusal limanların dışında denetlenme düşünü

1973 yılında kabul edilmiş “B.M Navlun Konferansları Kodu”nun kabulü 

sonrasına rastlar. Bu Kodla, layner (hat /tarifeli hizmet) taşımacılığı da-

lında ülkelere yük kotası getirilmiştir. Yükün satıcısı ve alıcısı ülkelerin 

gemileri kotanın %80’ni sahiplenirken geri kalan %20 üçüncü bayraklı 

gemilere bırakılmaktadır. Dolayısıyla dünya layner taşımacılığının ne-

redeyse 2/3’nü taşıyan AB layner armatörleri uğrayacakları yük kaybını

örtbas etmek için İdarelerini harekete geçirerek karşı denetim mekaniz-

masını devreye soktu.

Bu karşı hareketin ilk adımını 1978 Lahey Memorandumu oluştur-

muş, sonrasında da Paris Memorandumu 1982 yılından itibaren devreye

girmiştir. Konu IMO kararlarıyla da küreselleşmiştir.

Gemilere liman denetimi: Anlamı “Denizlerde serbesti; limanlar-

da yasak”!

Denizler, birkaç yüzyıl öncesinde olduğu gibi günümüzde de insan-

lığın ortak mirasıdır. İsteyen gemi ya da yüzer yapı, istediği denizde za-

rarsız olmak koşuluyla bayrak dalgalandırabilir. Açık denizlere serbesti 

getiren, bayraklara eşitlik tanıyan bu uygulama, gücünü “mare liberum”

olarak bilinen devletler hukuku ilkesinden alır.

Oysa dün öyle değildi. Güçlü bir devlet bir denizi kapattı mı, orada

başka bayraklar için yaşam hakkı pek yoktu. Türklerin “kuzeydeki deniz”

adını verdiği Karadeniz’e Osmanlının izin verdiği bayrak ancak girebilir-

di. “Kapalı deniz” diye de bilinen “mare clausum” böyle doğdu.

Günümüzde limanlar bazı bayraklara kapatılabilmektedir. Artık bir 

ticaret gemisi düşük standartlı (sub-standard)  ise o geminin limana gi-
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rip yük alabilme şansı pek yoktur. Bunun nedeni, 1980’li yıllarla birlikte

“liman devleti denetimi” mekanizmasının ön plana çıkmasıdır. Devletler 

hukuku enstrümanları arasına - 1982 yılında Paris Memorandumu’nun

fiilen varlık kazanmasıyla birlikte - artık “bayrak devleti” ile birlikte  “li-

man devleti” kavramı da girmiştir.

Bu işin tohumu 1973 yılında UNCTAD’da bağıtlanmış “B.M Navlun 

Konferansları Kodu” sonrasında atılmıştır. Denizlerin ve denizciliğin 

kaymağını yiyen zengin denizci ekonomiler UNCTAD’da“77’ler Grubu”

da denen gelişmekteki ülkelere layner yüklerinin paylaşımı konusunda

yenik düşmüştür. Bu ülkeler diplomatik konferans sürecinde dünya tica-

retinde açık-açık pay isteyerek “tarifeli yük” taşımacılığında kendi kota-

larını %40 olarak belirlemişlerdir.

Dolayısıyla 77’ler Grubunun yaptığı, denize servet bağlayanların ge-

lirlerini kısmak, onları kota sahiplerinin yükleri için komisyon / tellâliye

ödemeye zorlamak olunca UNCTAD’ın gelişmiş ülkeler grubu olan

OECD ülkelerinin AET kanadı (AT Dokuzları), dünya navlun konferans-

ları rejimine karşı bir “karşı duruş” sergileme kararı almıştır. Bu kapsam-

da önce 1978 Lahey Memorandumunu oluşturmuş, sonrasında da AB

14’leri tarafından 1982 Paris memorandumu devreye sokulmuştur.

Gerek Lahey, gerekse Paris Memorandumu gemilerin ticari faali-

yetlerini, uğrak limanında denetim yoluyla kısıtlamayı amaçlamaktadır.

Uğrak limanı, Topluluk limanlarıdır; denetleme de bu limanlara yük alıp

vermek için gelen ticaret gemilerine dönüktür.

Bunun anlamı gemileri uğrak yaptığı liman(lar)da uluslar arası söz-

leşmeler bağlamında teknik ve soysa içerikli denetime tabi tutarak ku-

rallara uygunluklarına bakmaktır. Uygun olmayan gemilere liman devleti

tarafından değişik yaptırımlar uygulanmaktadır. Oysa Cenevre’de kabul

edilmiş “Deniz Limanlarının Uluslar arası Rejimine İlişkin Konvansiyon

ve Statü (Cenevre,1923),”bütün ticari limanların uluslar arası deniz taşı-

macılığına açık tutulacağını ve giriş-çıkış serbestîsine sahip olduğunu, 

ticaret gemilerinin limandan, seyir ve ticari operasyonlarından “işlem

eşitliği” ilkesi kapsamında tamamen yararlandırılacağını” belirtmektedir.

Bu bağlamda bir ticari liman, ticaret gemilerini, bayrak ayırt etmek-

sizin “eşit muamele” ilkesiyle bağımlı olarak şu hususlardan yararlandı-

racaktır:
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�� Giriş-çıkış serbestîsi,

�� Uluslar arası deniz taşımacılığına açık tutulma,

�� Seyir hizmetlerinde bayrak ayrıcalığından kaçınma,

�� Hizmetlerde bayrak ayırt etmeksizin eşit muamele.

Dolayısıyla “uğrak ve hizmet serbestîsi” ilkeleri üzerine oturtulmuş, 

“1923 Cenevre Deniz Limanları Uluslar arası Rejimi” varken limanlar ar-

tık uluslararası standartların denetleme yoluyla saptandığı yerler haline

gelmiştir.

Gemileri kendi limanında denetlemenin ilk uygulaması: PARİS 

MEMORANDUMU

Gemiler önceden bayrak devleti tarafından denetlenirdi. Denetleme

sonrasında genel kabul görmüş standartları yakalayan / koruyan gemi-

ler sertifikalandırılır ve uğrak limanlarında bu belgelere itibar edilirdi.

Büyüyen tonaja koşut olarak deniz çevresinde risklerin artması ve facia

boyutuna tırmanabilmesi bayrak devleti denetimlerine karşı liman dev-

leti denetimini gündeme taşıdı. 

Nitekim IMO bünyesinde yürütülen çalışmalardan ayrı fakat IMO 

kararları doğrultusunda olarak gemilerin - liman devletince - denetlen-

mesi mekanizmasının oluşturulması çabaları ilk ürününü Lahey (Hague) 

Memorandumu ile vermiştir.1

Ortak Pazar 9’ları uluslar arası teknik ve sosyal sözleşmelerde yer alan
liman denetlemesine ilişkin hükümleri harekete geçirerek Lahey memo-
randumunu oluşturdu.

Liman devletine ticaret gemilerini - bayrak devleti gibi - denetleme 
hakkı veren uluslararası sözleşmelerden bazıları şunlardır:

� SOLAS 60 (Denizde Can Emniyeti Uluslar arası Sözleşmesi 60),

� SOLAS 74/78 (Denizde Can Emniyeti Uluslar arası Sözleşmesi 74/78),

� MARPOL 73/78 (Denizlerin Gemilerce Kirletilmesinin Önlenmesi 
Uluslar arası Sözleşmesi 73/78),

1 Necmettin Akten ve Aydoğan Özman (1985): Liman Devletleri Tarafından Gemilerin Kontrolü 

Sözleşmesi (Paris Memorandumu), Günlük Ticaret Gazetesi Tesisleri, İstanbul,8.
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� STCW 78/95 Eğitim, Belgelendirme ve Vardiya Tutma Standartları 
Uluslar arası Sözleşmesi),

� ColRegs 72 (Denizde Çatışmaları Önleme Uluslar arası Kuralları 72),

� Load Lines 66 (Yükleme Sınırı Uluslar arası Sözleşmesi 66)

Bu uluslararası sözleşmelerde yer alan liman devleti denetlemesine
ilişkin hükümler Ekte verilmiştir.2

Gemilerin denetlenmesi çabaları Hague Memorandumuyla böl-
gesel olarak başlatılmıştır. 9 Ortak Pazar ülkesinin oluşturduğu Lahey 
Memorandumu bölgesel bir konvansiyon niteliğindeydi. Esas aldığı te-
mel felsefe;

�� Gemilerin denize elverişliliklerinin günün koşullarına uygun düzeye 
getirilmesi,

�� Düşük standartlı gemilerin standartlarının kabul edilebilir düzeye 
getirilmesinin sağlanması, idi. Ancak Lahey Memorandumu istenen 

sonucu vermedi. Zira yaptırım dozu düşük tutulmuştu. 3

Lahey Memorandumu istenen sonucu vermeyince 1982 yılı ortasında

Paris Memorandumu devreye sokuldu.

Memorandum, dilimize “mutabakat muhtırası” olarak uyarlanabilir.

Yasal düzenlemelerimizde memorandum karşılığı bu kavramın kullanıl-

dığı gözlenmektedir. Mutabakat muhtırasında taraf ülkeler kabul edilmiş 

olan kuralları uygulamakta ve de uygulamayı taahhüt etmektedirler.

Paris Memorandumu, 14 Avrupa ülkesinin katılmasıyla oluşturulmuş

bir ortak davranış belgesidir. Gemilerin, liman devleti tarafından kontro-

lü amacıyla düzenlenmiştir.4

Paris Memorandumu 28 Ocak 1982 tarihinde Paris’te imzalanmış-

tır. 01 Temmuz 1982’den bu yana yürürlükte olan Memorandum’un

açık adı, “Liman Devleti Tarafından Gemilerin Kontrolü Hakkında 

Memorandum” dur.

2 Necmettin Akten ve Aydoğan Özman (1985): age,62.

3 Necmettin Akten ve Aydoğan Özman (1985): age,7.

4 Paris Memorandumu bölgesel nitelikli bir uluslararası sözleşmedir.
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Paris Memorandumu, 1978 yılından beri uygulanan Hague

Memorandumu’nun yerini almıştır. Hague Memorandumu 2 Mart

1978’de imzalanmıştır. Paris Memorandumunun varlık kazanmasıyla 

birlikte yürürlüğünü yitirmiştir. 5

Hague Memorandumu 9 Avrupa ülkesi tarafından ticaret gemilerinin 

denetlenmesinde uyum ve eşgüdüm sağlanması amacıyla oluşturulmuş-

tur. Böyle bir adımın atılmasında temel neden olarak Amoco Cadiz adlı 

tankerin Mart 1978’de yolaçtığı deniz kirletmesi gösterilebilir. Amoco

Cadiz tankerinin neden olduğu deniz kazasıyla birlikte Kuzey Avrupa ül-

keleri çevre sorunlarının büyüklüğünü kavrayabilmiştir…

Hague Memorandumunun dar olan kapsamı, daha sonra kabul edilen

uluslararası kurallarla genişletilerek Paris Memorandumu şekillendiril-

miştir. 6

Paris Memorandumunun özünü teknik ve sosyal içerikli 6 uluslara-

rası sözleşme (konvansiyon) oluşturmaktadır. Bu Sözleşmeler şunlardır:

� Yükleme Sınırı Uluslararası Sözleşmesi 1966 (L.L. 66),

� Denizde Can Emniyeti Uluslararası Sözleşmesi 1974 (SOLAS 74)

� ve 1978 Protokolü.

� Gemilerin Denizleri Kirletmelerinin Önlenmesi Uluslararası 

Sözleşmesi

� 1973 (MarPol 73) ve 1978 Protokolü,

� Gemiadamlarının Eğitim, Yeterlik ve Vardiya Tutma Esasları

Uluslararası

� Sözleşmesi (STCW 78),

� Denizde Çatışmayı Önleme Uluslararası Kuralları (ColReg 72) ve

� 1981 Tadilatı,

� Ticaret Gemilerinde Asgari Standartlara İlişkin Sözleşme (ILO 147).

Paris Memorandumu ülkeleri, limanlarına uğrayan yabancı ticaret 

gemilerinin bu Sözleşmelerde belirlenmiş esaslara uygun olup olmadık-

5 Paris Memorandumu m. 8.3.

6 SOLAS 78 Protokolü, STCW Sözleşmesi, MarPol 78 Protokolü, ColReg 81 Tadilatı, Hague Me-

morandumu oluşturulduğunda henüz kabul edilmemişlerdi.



97

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU

larını denetleyeceklerdir.7 Memoranduma varlık kazandıran Sözleşmeler

uygulanırken bayrak ayrımına gidilmeyecektir.8

Paris Memorandumunun kaynağını oluşturan uluslararası kurallar, 

bunlardan birine taraf olmayan bir devletin bayrağını taşıyan gemiler için 

de uygulanmaktadır. Memorandum, bir Sözleşmeye taraf olmamayı taraf 

olmaya göre “daha müsait şart” veya “ayrıcalık” olarak nitelendirmek-

tedir.9 Bu nedenle, bir kaynak Sözleşmenin hükümleri Memoranduma 

taraf olan ülkelerden birinin limanına uğrayan fakat o sözleşmeye taraf 

olmayan Devletin gemileri için de uygulanacaktır.

Paris Memorandumunun Tarafları

Paris Memorandumu 14 Batı Avrupa ülkesi tarafından imzalanmıştır.

Bu ülkeler:

Birleşik Almanya, Belçika, Danimarka, Finlandiya, Fransa,

Hollanda, İngiltere, İrlanda, İspanya, İsveç, İtalya, Norveç, Portekiz ve

Yunanistan’dır.

Memorandumun dibağçesinde bu Sözleşmeye taraf olarak ülkele-

rin yetkili denizcilik makamları gösterilmektedir. Bu yetkili makamlar,

Memorandumun ve onun ayrılmaz parçasını oluşturan Ekleri’nin hü-

kümlerine işlerlik kazandırmayı taahhüt etmişlerdir.10

Paris Memorandumuna taraf olmak, buna katılmış bulunan bütün 

üye Devletlerin yetkili makamlarının rızasını almakla mümkündür.11

Dolayısıyla Paris Memorandumuna taraf olabilmek sadece taraf olmayı 

arzulayan Devletin girişimiyle ve rızasıyla sınırlı değildir. Taraf ülkelerin

de “olur”u gerekmektedir. Bu açıdan Birleşmiş Milletler ve organlarının 

oluşturduğu Sözleşmelerden “taraf olma şartları” farklıdır.

Paris Memorandumunun İlkeleri ve Temel Denetleme Konuları

Paris Memorandumunun ilkeleri Sözleşmenin dibağçesinde (chape-

au) şöyle sıralanmaktadır.

7 Paris Memorandumu m. 1.2

8 ags, m. 1.2

9 ags, m. 2.4

10 ags, m. 1.1

11 ags, m. 8.2
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� Denizde can emniyetinin artırılması,

� Deniz çevresinin korunması,

� Gemilerde yaşama ve çalışma şartlarının geliştirilmesi,

� Gemilerin uluslar arası standartlara uygunluğunun sağlanması

� Düşük standartlı gemilerin çalıştırılmalarının önlenmesi,

� Limanlar arasında rekabeti bozmaktan kaçınılması, 

� Uyumlu bir gemi denetim sisteminin tesisi,

� Taraf Devletler arasında işbirliğinin ve bilgi alışverişinin güçlendiril-

mesi,

� Bayrağına bakılmaksızın gemiler için ayrıcalıklı olmayan işlem uygu-

laması

Paris Memorandumunun temel ilkeleri Memorandum hükümlerini 

uygulama durumunda olan sörveyörler için standart bir talimat şekline

dönüştürülmüştür. Bu talimatlarda IMCO›nun a.466 (XII) ve A.481 (XII)

sayılı kararları ile bu Kararların ekleri göz önünde bulundurulmuştur.

Paris Memorandumu hükümleri şu temel konularda denetimler ya-

pılmasını öngörmektedir:12

� Gemi sertifikaları/belgeleri,

� Gemiadamlarının sayısı ve yeterlikleri,

� Yaşam mahalleri,

� Yiyecek ve iaşe,

� Çalışma mahalleri,

� Can kurtarma araçları,

� Yangın savunma araç-gereçleri,

� Kazaların önlenmesi,

� Alarm düzenekleri,

� Bağlama araç-gereçleri,

12 Necmettin Akten ve Aydoğan Özman (1985): age, 10-13.
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� Ana ve yardımcı makineler,

� Seyir ve sefer emniyeti,

� Radyo haberleşme araçları,

� Denizi kirletme,

� Tanker güvenliği,

� Gemi güvenliği,

� Yük güvenliği.

Liman Devleti Kontrolünde Globalleşme

Ticaret gemilerinin - denetleme yoluyla - standartlarının korunması

çabaları Paris Memorandumuyla başlamış; günümüzde de globalleşmiş-

tir.

Bu konudaki özendirme ve yönlendirme IMO Sekretaryasından gel-

miştir.13

Günümüzdeki uluslararası eğilim SOLAS, MARPOL gibi IMO ens-

trümanlarında tadilat şeklinde oynamalar yapmak yerine, mevcut sözleş-

melerin işleyişteki verimini artırma yönündedir. Bu nedenle, 21. Yüzyıl

başlarına kadar tüm IMO enstrümanları zorunlu olmadıkça revize edil-

memiş; tersine taraf İdarelerin enstrüman hükümlerini tam ve zama-

nında yani etkin uygulamaları yoluna gitmeleri politika olarak benim-

senmiştir.

Bu konuda da IMO çözümü “Liman Devleti Kontrolü”nde görmüştür.

Buysa bir anlamda, bayrak devleti idarelerinin liman devleti idareleri ta-

rafından denetlenmesi anlamındadır. 14

IMO Enstrümanlarının uygulanışı pratikte bir İdareden diğerine de-

ğişiklik gösterebilmektedir.15 Teoride, aranan şartlar yani gerekler aynı 

olmasına karşın, olaylar sonrasındaki bulgular değişik uygulamaların 

varlığını ortaya koymaktadır.

13 IMO (1991):  Regional Co-operation in the Control of Ships and Discharges, Resolution A.682 

(17), Londra, 21 Kasım 1991.

14 Fernando Plaza (1994): Port State Control: Towards Global Standardization, IMO News, 1-1994,

Londra, 14.

15 agm,13.
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IMO, günümüze değin kural değişiklikleriyle denizde can güvenliği-

ni artırma yoluna gitmiş; denetimleri bayrak devletinin - bir anlamda - 

takdirine bırakmıştır. Ancak bazı taraf İdareler, Paris Memorandumuyla 

birlikte – bir bayrak devletinin sözleşmelere taraf olmasına rağmen ge-

milerde eksikliklerin varlığı olgusunu göz önünde tutarak - etkin dene-

timlere ağırlık verip standartları sağlatmaya başlamışlardır.

Denizlerde teknik sözleşmelerle öngörülen standartların denetimle-

me yoluyla sağlanması artık esas haline gelmiştir. Bunun da öncülüğünü

Paris Memorandumu ülkeleri yapmıştır.

Taraf bir İdare için, teknik sözleşmeyi onaylamak demek, o sözleşme-

nin gereklerini, bayrak devleti olarak, gemilerine uygulatmak demektir. 

Bir anlamda, gereklerin tam uygulanıp uygulanmadığı liman devletine de

tanınan denetleme hakkıyla karşılıklı olarak irdelettirilmektedir.

IMO, liman devleti kontrolüne denizde can emniyeti konusunda son

emniyet sübapı olarak bakmaktadır. Donatanın, klâs kurumlarının, si-

gortacıların ve bayrak devletinin öyle ya da böyle görevi tam yerine geti-

rememeleri durumunda liman devleti kontrolü devreye girmektedir.

IMO ideal bir dünyada liman devleti kontrolünün gerekliliğini vurgu-

lamaktadır. Ancak, yadsınamayan realitelerle liman devleti kontrolünün 

can güvenliğinin standart bir öğesi haline geldiğini de kabul etmektedir.

IMO Genel Kurulu’nun 21 Kasım 1991 tarihinde kabul etmiş olduğu

A.682(17) sayılı kararla kontrol rejiminin Paris Memorandumu uygula-

masından edinilen deneyimlere paralel, dünyanın değişik bölgelerinde 

hizmet verecek biçimde ve bölgesel işbirliği çerçevesinde oluşturulması 

ortak anlayış kapsamına alınmıştır.

Söz konusu kararın operasyonel (uygulama içerikli) paragraflarının

birincisinde Taraf Hükümetler, liman devleti kontrolü önlemlerinin uy-

gulanması konusunda Örgütle işbirliği içinde bölgesel anlaşmalar sonuç-

landırmaya davet edilmekte; ikinci paragrafta Örgüt genel sekreterine

çağrıda bulunularak, SOLAS 74, L.L.66, STCW 78 ve MARPOL 73/78

çerçevesinde yapılacak denetimlere hazırlık olmak üzere fon oluşturul-

ması ve bölgesel seminerler ihdası istenmektedir. 3. Paragrafta da Paris

Memorandumu ülkelerinin ve liman devleti denetimi yapmakta olan di-

ğer ülkelerin otoriteleri, benzeri bölgesel anlaşmaların sonuçlandırılması

konusunda destek vermeye ve yardıma çağrılmaktadır.

Hâlihazırda Paris Memorandumuyla başlayan kontrol rejimi hareketi 
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birçok bölgeye de sıçramıştır. Kasım 1992’de “Liman Devleti Denetimi 

Konusunda Latin Amerika İşbirliği Anlaşması” (Auerdo de Vina del Mar) 

ile Tokyo’da Aralık 1993’de imzalanmış olan “Liman Devleti Denetiminde

İşbirliği Konusunda Asya-Pasifik Anlaşması”, IMO şemsiyesi altındaki 

denetim zincirinin ilk halkaları olmuştur. Buna günümüzde Karadeniz 

ve Doğu Akdeniz, Batı ve Orta Afrika, Doğu Afrika ve Hint Okyanusu

liman denetim mekanizmaları da eklenmiştir.

Günümüzde dünya denizlerinde seyir serbestîsi limanlarda sona 

ermektedir. İdareler limanlarına gelen ticaret gemileri için genel ka-

bul görmüş kuralları içleyen etraflı denetim mekanizması oluşturmuş-

tur. Önceleri limanları da kapsayan seyir ve limanlardan yararlanma

serbestîsi sadece standardı uygun gemiler için söz konusu olmuştur.

IMO bu konuda siyah, gri ve beyaz liste oluşturmuş; standardı tuttu-

ran ve koruyan gemilere sahip bayraklar ancak beyaz listede yer alabil-

mişlerdir. Türkiye de Haziran 2009 tarihinden bu yana beyaz liste ülkesi

olmaya hak kazanmıştır.

Sonuç

Dünya denizlerinde yüzyılları alan uğraşlar sonucu seyir ve sefer tam

serbestîsi uygulana gelmiştir. Bu serbesti, 1923 Cenevre Konvansiyonu 

ile limanlara giriş ve çıkışı da serbesti kapsamına almıştır.

Ancak,1978 yılında Hague Memorandumu ile Avrupa 9’larınca baş-

latılan limanlara giriş-çıkışta “denetime dayalı” serbesti, IMO’nun da ko-

nunun tarafı olmasıyla evrensel boyut kazanmıştır.

Artık denizlerdeki mare liberum, limanlarda kısmi yasağa dönüşmüş-

tür. Gemilerin limanlara giriş-çıkışlarında artık liman devleti denetimi 

söz konusudur. Hatta bu denetim, bayrak devleti denetiminin de önüne

geçmiştir.

Dünya denizciliğinde 1980’li yıllarla birlikte artık “denizlerde serbesti, 

limanlarda yasak” dönemi başlamıştır. Evrensel boyut kazanmış bu döne-

min bir sonraki aşamasının; denizlerdeki seyir ve sefer tam serbestîsinin, 

bir şekilde, karasularında ve uzantısı durumundaki ekonomik bölgede

“seyir ve sefer sınırlı serbestîsi” olarak daraltılması güçlü olasılık gibi gö-

rünmektedir…

Seyir ve sefer sınırlı serbestîsinin mağdurları da özellikle düşük stan-

dartlı gemiler olacaktır demek, kehanet olmasa gerektir.



102

ORSAM

Kaynakça:

Necmettin Akten (2010): Denizlerde denetim neden var?, Dünya Gazetesi, 

Perşembe Rotası, 22.07.2010, 2.

Necmettin Akten ve Aydoğan Özman (1985): Liman Devletleri Tarafından 

Gemilerin Kontrolü Sözleşmesi (Paris Memorandumu), Günlük Ticaret

Gazetesi Tesisleri, İstanbul,129 s.

Necmettin Akten (1995): Taşımacılık Kılavuzu, , İstanbul Ticaret Odası

(1995–27),Can Matbaa, İstanbul,172 s.

Necmettin Akten (200.): Liman Devleti denetiminin ilk yüzü: Paris 

Memorandumu, İTOVİZYON, İstanbul Ticaret Odası Dergisi, İstanbul,13 s.

IMCO (1960 ..): SOLAS 1960, SOLAS 1974, MARPOL 73/78, STCW 

78/95,Load Line 1966 Uluslar arası Sözleşmeleri,Londra.

IMO(1991):  Regional Co-operation in the Control of Ships and Discharges,

Resolution A.682 (17), Londra, 21 Kasım 1991.

Fernando Plaza (1994): Port State Control: Towards Global Standardization,

IMO News, 1-1994,  Londra, 14.

T.C. Resmi Gazete: 24.06.1990 tarih, 20558 sayı, 5. 

Kapt. Muhittin Uzel ve Kapt. Reşit Uğur (1966): Mer’i Deniz Mevzuatı, ikinci 

baskı, İstanbul, 547-66.



103

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU

Ek: 

Liman Denetimine Olanak Tanıyan 

Konvansiyonlar ve Hükümleri

a. SOLAS 60: 1

Kaide 19- Kontrol

12 ve 13’ncü Kaidelere göre verilmiş bir belgeye sahip olan her gemi; 

diğer akit hükümetlerin limanlarında bu hükümetler tarafından 

usulen salahiyet verilmiş memurlar tarafından, gemide muteber bir 

belge mevcut olup olmadığının tespitine matuf kontrollere tabi tutulur. 

Geminin durumu veya teçhizatı bu belgenin muhteviyatına esas 

itibariyle uyduğuna kanaat getirildiği takdirde, belge kabul edilecek; aksi 

halde, kontrolü yapan memur, geminin yolcu veya mürettebatına tehlike

vermeden denize çıkabilecek duruma gelmesi için icap eden tedbirleri

aldırtacak ve bu tedbirler yerine getirilinceye kadar geminin hareketine

müsaade etmeyecektir.rr

1 Kapt. Muhittin Uzel ve Kapt. Reşit Uğur (1966): Mer’i Deniz Mevzuatı, ikinci baskı, 547-66.
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Bu kontrol herhangi bir müdahaleyi gerektiriyorsa kontrolü yapan 

memur; müdahale zaruretini icap ettiren bütün halleri yazılı olarak 

geminin tescil edildiği memleket konsolosluğuna bildirecek ve bu hususlar 

Teşkilat’a rapor edilecektir.

b. SOLAS 74 2 

Kural 19- Kontrol

Bu bölümün 12 ve 13’üncü Kurallarına uyularak verilen bir belgeye

sahip olan her gemi, diğer bağlantılı hükümetlerin limanlarında gemide 

geçerli bir belge bulunup bulunmadığı konusunda, bu limanların

yetkili memurlarınca kontrole tabi tutulur. Geminin veya teçhizatının 

durumu belgede belirlenen ayrıntılardan esaslı bir halde ayrılındığına 

dair bir kanı elde edilinceye kadar böyle bir belge geçerli olacaktır. Böyle 

bir ayrıltı olduğuna memur kanı getirecek olursa geminin yolcu veya 

mürettebatına tehlike vermeden denize açılabilecek duruma gelmesi için

tedbirler aldırtacak ve bu tedbirler yerine getirilinceye kadar geminin

hareketine izin vermeyecektir. Bu kontrol herhangi bir şekilde müdahaleyi

gerektiriyorsa, kontrolü yapan memur, müdahaleyi gerektiren bütün 

halleri yazılı olarak, geminin tescil edildiği memleket Konsolosluğuna

bildirecek ve bu hususta Örgüte bilgi verecektir.

2 T.C. Resmi Gazete, 25.5.1980 tarih
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c. STCW 78 3

Madde X - Kontrol

1/ Madde III uyarınca istisna tutulanların dışındaki gemiler, taraf bir 
ülkenin limanlarında iken, gemiadamlarında sözleşmenin gerektirdiği
belge veya geçici muafiyetin bulunup bulunmadığını saptamak amacıyla 
o tarafın gerekli yetki verilmiş memurları tarafından kontrole tabidir. 
İbraz edilen belgeler, sahte olarak düzenlendiğine veya hamilinin, belge 
adına düzenlenen şahıs olmadığına dair inandırıcı haklı bir sebep 
bulunmadıkça kabul edilecektir.

Kural 1 (4) - Kontrol İşlemleri

1. Gerektiği gibi yetki verilmiş kontrol makamları tarafından Madde
X uyarınca yapılacak kontroller aşağıdaki gibi sınırlandırılmıştır:

(a) Gemide çalışan tüm gemiadamlarının, Sözleşmenin gerektirdiği
geçerli belge veya geçerli geçici muafiyet tezkeresinin bulunup bulunmadığı
hususunun Madde X(1) uyarınca denetlenmesi;

2. Yukarıdaki paragraf 1 uyarınca yapılan kontrol sonunda, aşağıdaki 
noksanlıklar bulunursa, kontrolü yapan makam, Madde X uyarınca, gemi
kaptanına ve geminin bayrağını taşıdığı Devletin gereken temsilcisine
yazılı olarak bilgi verecektir:

(a) Bölge sahibi olması gerekli gemiadamlarında geçerli belgenin veya
geçerli geçici muafiyet tezkeresinin bulunmaması,

(b) Seyir veya makine vardiya düzenlerinin, bayrak Devleti tarafından 
gemi için belirlenen gereklere uymaması;

(c) Güvenli bir seyir için veya deniz kirlenmesinin önlenmesi için gerekli 
cihazları kullanacak nitelikteki personelin vardiyada bulunmaması;

(d) Kaptanın sefer başlangıcında ilk vardiya için ve daha sonra bunu
izleyen vardiyalar için istirahat etmiş personel sağlayamaması.

3. Paragraf 2(a)’da değinilen noksanlıklardan kaptan, başmühendis,
güverte ve makine vardiyalarından sorumlu zabitlerin ve paragraf  (b)’de 
değinilen noksanlıkların ve gerektiği ahvalde telsiz zabitlerinin yeterlik 
belgeleriyle ilgili olanların giderilememesi, Madde X uyarınca kontrolü 
yapan Tarafın gemiyi seferden alı koyabilmesinin tek gerekçesi olacaktır.

3  Ahmet Keşkek, Dinçer Sürter, Fahrettin Küçükşahin, Kudret Rodopman, Necati Sansa, Nejat 

Odman, Nusret Belirdi, Rafet Yalçın (1985): Gemiadamlarının Eğitimi ve Belgelendirilmesi Hakkın-

da Uluslararası Konferans 1978, İstanbul, 18-19.
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ç. LOAD LINE 664

Madde 21 - Kontrol

1. Bu Sözleşmenin 16. ve 17. maddelerine göre verilmiş belgeye sahip 

olan gemiler, diğer Akit Hükümetlere ait limanlarda bulundukları 

zaman, bu Hükümetler tarafından usulen yetki verilmiş memurlar 

vasıtasıyla kontrole tabi tutulurlar. Akit Hükümetler böyle bir kontrolün, 

gemide işbu

Sözleşme hükümlerine uygun muteber bir belgenin bulunup 

bulunmadığından ibaret olduğunu temin edeceklerdir. Gemide geçerli

bir 1966 Beynelmilel Fribord Belgesi mevcut ise, bundan sonraki kontrol 

sadece:

(a) geminin belgede müsaade edilen sınırdan daha fazla yüklenmemiş 

olduğu;

(b) gemi üzerindeki fribord markası mevkiinin belgeye uygun

bulunduğu,

(c) gemide, 19. maddenin 3. paragrafının (a) ve (b) bentlerinde

belirtildiği üzere, hâlihazır durumları ile can tehlikesi olmaksızın 

denize çıkmasını engelleyecek derecede önemli değişiklik bulunmadığı

hususlarının tespitine inhisar eder.

Eğer gemide geçerli bir Beynelmilel Fribord Muafiyet Belgesi mevcut 

ise, böyle bir kontrol, bu belgedeki şartların gemide bulunduğunu tespite 

inhisar eder.

2. Bu maddenin birinci paragrafının (c) bendine göre kontrol yapılması

halinde, bu kontrol sadece geminin yolcularına veya mürettebatına 

tehlike olmadan denize açılabilecek durumda bulunduğunu tespitten

ibaret olacaktır.

3. Bu madde gereğince yapılacak bir kontrol herhangi şekilde bir 

müdahaleyi icap ettiriyorsa, bu kontrolü yapan memur, geminin mensup 

olduğu Devletin konsolos veya diplomatik temsilcisine bu kararı ve

müdahaleyi gerektiren bütün mücbir sebepleri yazılı olarak bildirecektir.rr

4 T.C. Resmi Gazete, 28.6.1968 tarih ve 12936 sayı.
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d. ILO 147 5         

Madde 4:

Şayet bu sözleşmeyi onaylamış bir Üye, bu Sözleşme yürürlüğe 

girdikten sonra, normal ticari faaliyeti sırasında veya işletme nedenleriyle 

limanına uğramış bir gemi için şikayet alırsa veya bu geminin işbu

Sözleşmenin esaslarına uymadığına dair kanı elde ederse, geminin tescil 

edildiği Ülkenin Hükümetine - bir kopyası da Uluslararası Çalışma

Bürosu Genel Direktörüne gönderilmek üzere - muhatap bir rapor 

hazırlayabilir ve gemide güvenlik veya sağlık koşullarını bariz biçimde

tehlikeye sokan herhangi bir durumun düzeltilmesi için gerekli önlemleri

alabilir.

e. COLREG 72 6      

Kural 1(e) - Uygulama

Özel bir şekilde veya özel bir amaç için inşa edilmiş olan bir teknenin 

fenerlerinin sayısı, yeri, kapasitesi veya görünüş açıları veya şekilleri

ile sesli işaret aletlerinin yeri veya nitelikleri bakımından bu Kuralların 

hükümlerine uymadığının ilgili Hükümetçe saptanmış olması halinde, 

teknenin özel faaliyetlerine müdahale etmeden böyle bir teknenin

fenerlerinin sayısı, yeri, kapasitesi, görünüş mesafe ve açıları ile sesli

işaret aletlerinin yerleri ve nitelikleri bakımından o tekne için Hükümeti 

bu Kurallara mümkün olduğu kadar yakın olanını   saptayacaktır.

f. MARPOL 73/78 7

Madde 5(2) - Belgeler ve Gemilerin Denetlenmesine Ait Özel 

Kurallar

Kurallar gereğince bir belge taşıması istenen bir gemi, bir Sözleşme

Tarafının yasama hakkına sahip olduğu limanlar veya kıyı açığı 

terminallerde bulunduğu sırada bu Tarafın yetkili kıldığı memurlar 

tarafından denetime tabi tutulur. Gemi veya teçhizatının bu belge 

ayrıntılarından oldukça önemli bir tarzda ayrıldığına inandıracak açık 

5 Necmettin Akten ve Aydoğan Özman (1985): age, 113.

6 Kapt. Refik Akdoğan, Kapt. Fikret Altınçubuk (1992): Denizde Çatışmaları Önlemeye İlişkin

Uluslararası Kurallar, DTO Yayın No: 4, İstanbul, 2.

7 T.C. Resmi Gazete, 24.06.1990 tarih, 20558 sayı, 5.
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deliller bulunmadığı durumda bu denetim gemide geçerli belge bulunup

bulunmadığı soruşturması ile sınırlı olacaktır.

Bu durumda veya gemide geçerli bir belge bulunmadığı zaman 
denetlemeyi yapan Taraf geminin deniz çevresine, makul olmayan bir 
zarar tehlikesi arz etmeyecek hale getirilmesini sağlayacak tedbirleri
alacak ve gemi bu hale getirilmeden hareketine müsaade etmeyecektir.
Mamafih; bu Taraf geminin en yakın uygun bir tamir limanına gidebilmesi
için liman veya kıyı açığı terminalini terk etmesine müsaade verebilir.

g. PARİS MEMORANDUMU8

Bölüm 3- Denetim Usulleri, Eksikliklerin Düzelttirilmesi ve 

Seferden Alıkoyma

3.1. Yetkili Makamlar, taahhütlerini yerine getirirlerken,

Memorandum’un amacıyla ilişkili sertifikaların ve belgelerin kontrolü

için gemi ziyaretinden ibaret olacak denetimler yapacaklardır. Geçerli

sertifikaların veya belgelerin yokluğu halinde veya geminin bir ilgili 

belgenin hükümlerini esastan yerine getirmediğine inandırıcı haklı

sebeplerin olması halinde, daha etraflı bir denetime başvurulacaktır. 

Denetimler 1. EK’e uygun olarak yürütülecektir.

3.7. Güvenlik, sağlık veya çevre için açık bir tehlike oluşturan eksiklikler 

mevcut olduğu takdirde, Yetkili Makam; Bölüm 3.8’de öngörülen durum 

dışında, geminin yola çıkmasına izin verilmeden önce tehlikenin

ortadan kalkmış olmasını sağlayacak ve bu amaçla, geminin seferden alı

konmasına kadar varabilen uygun tedbirleri alacaktır.

Yetkili Makam, mümkün olduğu kadar erken şekilde, alınan tedbirleri

konsolosu veya onun yokluğunda en yakın diplomatik temsilcisi veya

denizcilik makamı aracılığıyla bayrak devletine bildirecektir. Sertifikaları 

onaylayan makamın denizcilik idaresinden başka bir kuruluş olması 

durumunda bu kuruluş da haberdar edilecektir.

8 Necmettin Akten ve Aydoğan Özman (1985): age, 24-26.
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Uluslararası Deniz Hukuku’nda

Kıyı Devletinin Gemilere El Koyma

Yetkisinin Sınırları:

Gürcistan’ın Karadeniz’de Seyreden

Gemilere El Koyması
(1)N. J. Ece (2)A. E. Açıkel

(1) T.C. Başbakanlık, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Tel: 312-4304560 
(2)Avukat, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
( ) ş ş ş ğ

Deniz Hukuku A.B.D Doktora Öğrencisi,  Tel: 533 259 48 96                                                             
( ) y

E-posta: aslihan.erbas@gmail.com

Özet

Uluslararası hukukta kabul edilen temel prensip “açık denizlerin ser-

bestliği” ilkesi olup bu ilke 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi

ve  1982 Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi (BMDHS)’nde 

ifade edilmiştir. BMDHS’nin 87. maddesine göre, açık denizler, sahili

bulunsun veya bulunmasın tüm devletlerin yararlanmasına açık bir alan 

olup burada açık denizlerin serbestliği ilkesi geçerlidir. Sözleşme’nin

17. Maddesine göre sahili bulunsun veya bulunmasın, bütün devletle-

rin gemileri, sahildar devletin barışına, düzenine veya güvenliğine za-

rar vermeden karasularından zararsız geçiş hakkından yararlanırlar.

Sözleşmenin 19.1 Maddesine göre “Geçiş, sahildar devletin barışına, dü-

zenine veya güvenliğine zarar vermedikçe zararsızdır. Ancak, Sahildar

Devlet Sözleşmenin 19.2 maddesinde sıralanan diğer zararlı geçiş sayı-

lacak faaliyetlerin söz konusu olması halinde ve güvenliği için gerekli
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ise, zararsız geçişi durdurabilir. Sözleşmnin 25. Maddesine göre sahildar

devlet, karasularında zararsız olmayan her türü geçişi engellemek için

gerekli tedbirleri alabilir ve eğer güvenliği için gerekli ise, zararsız geçişi

geçici olarak durdurabilir.

Son yıllarda Karadeniz’de seyreden ve Abhazya’ya sefer yapan ticari 

gemilere Gürcistan tarafından sıklıkla el konulduğu görülmektedir. Bir

gemiye el konulması halinde gemi donatanı, yük sahipleri, taşıyıcılar,

imalatçılar, yolcular, mürettebat, ve sigortacılar vb. gemilere el konulma-

sından olumsuz şekilde etkilenir. Gemiyle birlikte alıkonulan mürettebat

açısından da dillerini ve kültürlerini bilmedikleri bir ülkede uzun bir süre 

tutulmaları insan hakları açısından endişe verici bir durumdur Durması 

ya da manevra yapması zor olan büyük tankerler ya da tehlikeli madde 

taşıyan gemilere el konulması da deniz kazasına neden olabilir ve çevre

güvenliği açısından risk taşımaktadır. 

Sahildar Devletin iç sularında diğer ülke gemilerine el koyma uygula-

masının ise ancak uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde mümkün

olabileceği ve iç sularında uluslararası örf ve adet hukukundan kaynak-

lanan ya da uluslararası andlaşmalar ile kabul ettiği sınırlamalara uymak 

zorunda olduğu düşünülmektedir. Uluslararası deniz hukukunda sınır-

lı bir şekilde kabul edilen gemiye el konulması uygulamasında mutlaka

bayrak devletini en kısa sürede bu uygulamadan haberdar etme yüküm-

lülüğü bulunmaktadır. Sahildar Devletin uluslararası deniz hukukunda 

izin verilen durumlarda yabancı bir gemiye el koyması halinde, özellikle

Sözleşme’de öngörülen durumlarda, belirli bir finansal güvence verilmesi 

koşuluyla gemi ve mürettebatı derhal serbest bırakması gerekmektedir.

Sahildar Devletin finansal güvenceyi kabul etmemesi, yetersiz bulması

ya da diğer herhangi bir sebeple güvence verilmiş olmasına rağmen gemi 

ve mürettebatı serbest bırakmaması halinde ise Sözleşmenin 292. madde

uyarınca bayrak devletine uyuşmazlığı gemiye el koyan devletin kabul

ettiği bir yargı organına ya da Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi’ne

götürme hakkı tesis edilmiştir. Ancak bu tür bir başvuru BMHDS’ye taraf 

devletler tarafından yapılabilir.

Sorunun bir an önce ortadan kalkması amacıyla anlaşmazlıkların ba-

rışcıl yollardan çözüme kavuşturulması ve ayrıca hem sahildar devlet ve 

hemde bayrak devletinin uluslararası hukuk, anlaşma ve kuralları yerine

getirmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
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Giriş

Uluslararası deniz ticaretinde oldukça önemli bir yer tutan gemiler, 

denizde seyrüseferleri sırasında müsadere, alıkonulma, haczedilme gibi

çeşitli uygulamalara maruz kalmaktadır. Gemilere el konulması genel-

likle,  çevreye ya da balıkçılık kaynaklarına zarar verilmesi hallerinde

olduğu gibi kamu yararı gözetilerek yapılmaktadır. Savaş zamanında ge-

milerin müsadere edilmesi ya da insanlık adına yapılan el koymalar da 

kamu yararına hizmet etmektedir. Gemilerin, deniz alacak taleplerinin

güvenceye alınması gibi sebeplerle ihtiyati hacze konu olması da müm-

kündür. Diğer yandan tamamen kanun dışı bir şekilde olmak üzere, de-

niz haydutluğu gibi sebeplerle gemilere el konulması da oldukça sıklıkla

karşılaşılan bir durumdur.

Gemilere el konulması, gerek kamu hukuku kaynaklı gerek özel hukuk 

kaynaklı gerekçelerle olsun uluslararası alanda çeşitli sınırlamalara tabi 

tutulmuştur. Uluslararası deniz hukukuna göre denizde seyrüsefer öz-

gürlüğü kural olup, gemilere el konulması ancak belirli hallerde istisnaen

mümkündür. Hatta gemilere el konulmasına müsade edilen hallerde dahi

belirli bir finansal teminat karşılığında geminin derhal serbest bırakılma-

sı söz konusu olabilmektedir. Uluslararası deniz hukukunda geçerli olan 

bu temel prensipler bugün pek çok devletin ulusal düzenlemelerinde de 

yer almaktadır.

Son yıllarda Karadeniz’de seyreden ve Abhazya’ya sefer yapan tica-
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ri gemilere Gürcistan tarafından sıklıkla el konulduğu görülmektedir.

Resmi rakamlara göre 1999-2003 yılları arasında 40’tan fazla ve 2004-

2006 yılları arasında ise 22 gemiye Gürcistan tarafından “Gürcistan sula-

rını yasadışı yollardan geçmek” suçundan el konulduğu belirtilmektedir

(Kanbolat, H., 2009).

Gürcistan’ın Karadeniz’de Abhazya’ya sefer yapan gemilere el koyma-

sının Abhazya ile arasındaki politik sorunlardan kaynaklanmakta olduğu 

düşünülmektedir. Ancak bu tür uygulamalar Karadeniz ticaretini olum-

suz yönde etkilemekte ve bu tür uygulamaların hukuka uygunluğu konu-

sunda soru işaretleri doğurmaktadır.

Bu çalışmada Gürcistan’ın Karadeniz’de seyrüsefer yapan ticaret ge-

milerine el koymasının tarihsel gerekçeleri, bu uygulamaların hukukiliği, 

uluslararası deniz hukukunda gemilere el konulması uygulaması ve kıyı

devletinin bu kapsamdaki yetkileri, bu yetkinin sınırları ve bayrak devleti

tarafından bu uygulamalara karşı ne tür tedbirler alınabileceği irdelen-

miştir.

GÜRCİSTAN (BAKIŞ AÇISI) - ABHAZYA SORUNU 

VE 1996 AMBARGOSU

Sovyetler Birliği’nin çözülmeye başladığı ve Gürcistan’ın bağımsızlı-

ğa doğru yol aldığı sürece denk düşen 1980’lerin sonlarında, Abhazlar

ile Gürcüler arasındaki gerilim iyice yükselmiş ve pek çok Abhaz mu-

halif, Gürcistan’ın bağımsızlığını kazanması halinde, Abhazya’nın da ba-

ğımsızlığını ilan etmesi hakkı bulunduğunu ileri sürmüştür. Gelişmeler

sonucunda Gürcistan, 6 Nisan 1991’de bağımsızlığını ilan etmiş olup 

Abhazlar da bağımsızlık için 1994 yılına kadar beklemiştir. 

Yeni Abhazya bugüne kadar sadece Rusya, Nikaragua, Venezüella, 

Nauru, Güney Osetya ve Transnistria tarafından tanınmıştır (http://

en.wikipedia.org). 1996 yılında Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ta-

rafından alınan bir karar gereği Abhazya’ya ambargo uygulanmaya başla-

mıştır. Türkiye esasen BDT üyesi olmamasına rağmen, Gürcistan’ın bölge-

sel bütünlüğünün korunması gerekçesiyle ambargo kararına uyma kararı 

alarak, Abhazya ile olan ilişkilerini askıya almıştır (Punsmann,G.,2009:5). 

Rusya ise 2001 yılında Abhazya’ya uyguladığı yaptırımları yumuşatmaya 

başlamış ve 2003-2008 yılları arasında Abhazya ile olan ilişkilerini kuv-
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vetlendirmiştir.2008 yılının Mart ayında ise ambargoyu tamamen kal-

dırmıştır (Punsmann, G., 2009: 16-17). Abhazya’ya uygulanan Türk ve

Gürcü ambargosu ise sürmektedir. 

Gürcistan, Abhazya ile olan sorunları nedeniyle,  Karadeniz’de 

Abhazya’ya giden gemileri pek çok kez durdurmakta ve ve bu gemilere

el koymaktadır. Bu kapsamda el konulan Türk gemileri Selim 1 ve Şeker 

Baba 2003 yılında Tiflis’te satılmıştır. 30 Ekim 2006’da sahil güvenlik güç-

leri bir Bulgar gemisini yakalamış ve gemi malikini 448.000 dolar taz-

minat ödemeye mahkûm etmiştir. 10 Ocak 2007’de ise Rus ve Ukrayna 

balıkçı gemilerinin kaptanları iki ay süreyle tutuklu tutulmuştur. Nisan 

2009’da ise ‘Densa Demet’ ve ‘New Star’ gemilerine, Ağustos 2009’da

ise ‘Buket’ gemisine el konulmuştur. Gürcistan suları dışında yakalanan

Buket gemisi önce Poti limanına oradan da satılmak üzere Batum lima-

nına götürülmüştür (Punsmann, G, 2009:28). 31 Ağustos 2009 yılında

24 yıl hapis cezası ile cezalandırılan gemi kaptanı, Türk dışişleri baka-

nı Ahmet Davutoğlu’nun 4 Eylül 2009 tarihinde Gürcistan’a yaptığı gezi

sonrasında serbest bırakılmıştır (Punsmann, G., 2009: 28).

KARADENİZ’İN HUKUKİ STATÜSÜ

Karadeniz, Azak Denizi’ni de içine alan haliyle Türkiye, Bulgaristan, 

Romanya, Ukrayna, Rusya ve Gürcistan ile çevrili, açık denizlere dar bir 

su yolu olan İstanbul Boğazı ile bağlıdır. Karadeniz’in en önemli özellik-

lerinden birisi kapalı deniz olmasıdır. Kapalı ve yarı kapalı deniz kavz -

ramı, uluslararası hukuk doktrininde ve uygulamada uzunca bir süre

tartışılmış ve nihayetinde 1982 tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku

Sözleşmesi (BMDHS-Sözleşme) ile pozitif hukukun bir parçası haline

gelmiştir.

BMDHS’nin 122. maddesinde kapalı ve yarı kapalı deniz “…iki veya

daha çok devlet tarafından çevrili ve diğer bir denize veya okyanusa dar 

bir geçitle bağlı bulunan veyahut da bütünüyle veya büyük bölümü ile iki 

veya daha çok devletin karasularından ve münhasır ekonomik bölgele-

rinden oluşan bir körfez, bir deniz havzası veya bir deniz alanı” şeklinde

tanımlanmıştır (Güneş, Ş., 1991: 20-30).1

1 Bu kavramın sözleşme kapsamına alınmasında Üçüncü Deniz Hukuku Konferansı’na aktif ola-

rak katılan ve çeşitli taslak maddeleri öneren Türk heyetinin önemli katkısı olmuştur. Kapalı ve ya-

rı-kapalı denizlerle ilgili 122. ve 123. madde hükümleri Türkiye’nin önerilerinin gerisinde kalmakla
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Karadeniz’e kıyısı olan devletler, bir yandan karasularının genişliğini 

12 deniz mili olarak belirlemiş2 diğer yandan münhasır ekonomik böl-

geler ilan etmiştir (www.un.org). Karadeniz’in diğer bir özelliği karşılıklı

sahillerin uzaklığı nedeniyle sadece komşu devletlerle deniz yan sınırla-

rın olmasıdır. Söz konusu sınırlar kıyı devletleri arasında iki taraflı anlaş-

malar yoluyla tespit edilmiştir.

KIYI DEVLETİNİN EL KOYMA YETKİSİ

Kıyı devletinin gemilere el koyma yetkisi onun hâkimiyet yetkisinin

doğal bir sonucudur. Bu yetkiye dayanan kıyı devletleri gerek özel hu-

kuktan kaynaklanan ve bir takım alacakların emniyete alınmasını sağla-

mak amacıyla uygulanan bir yöntem olan ihtiyati haciz (arrest) yoluylat

gemiye el koyabilecekleri gibi, kamu hukukundan kaynaklanan ve çevre, 

balıkçılık gibi ulusal kanunlarına aykırı davranılması gibi sebeplerle de 

gemiye el koyabilmektedir. 

Hangi sebeple olursa olsun bir gemiye el konulması, gemi donatanına,

geminin yüksek ekonomik değeri nedeniyle ağır zararlar verir. Donatan, 

her şeyden önce gemisini işletme hakkından mahrum kalır (Ekşi, N.,

2004:3). Diğer yandan yolculukla ilgili olan, yük ve gemi sahipleri, ta-

şıyıcılar, imalatçılar, yolcular, mürettebat, ve sigortacılar gibi diğer kim-

seler de gemilere el konulmasından olumsuz şekilde etkilenir (Ekşi, N.,

2004:3). Gemiyle birlikte alıkonulan mürettebat açısından da dillerini 

ve kültürlerini bilmedikleri bir ülkede uzun bir süre tutulmaları insan

hakları açısından endişe verici bir durumdur (Oxmann, B.H., 1996:203). 

Durması ya da manevra yapması zor olan büyük tankerler ya da tehlikeli 

madde taşıyan gemilere el konulması da deniz kazasına neden olabilir ve 

çevre güvenliği açısından risk taşımaktadır (Oxmann, B.H., 1996:204).

birlikte, bu denizlerin mevcudiyetinin hukuksal anlamda teyidi bakımından önem taşımaktadırlar. 

Konferansa katılmakla birlikte, BMDHS’ni kabul etmemiş olan Türkiye’nin, kapalı ve yarı-kapalı de-

nizlerle ilgili olarak konferans sürecinde yaptığı çalışmalarla ilgili olarak bkz. Güneş, Ş.

2 Türkiye: Karasuları Kanunu, 20 Mayıs 1982; Rusya: Federal Act on the internal maritime waters,

territorial sea and contiguous zone of the Russian Federation, 17 Temmuz 1998; Ukrayna: Statute

of Ukraine concerning the State frontier, 4 Kasım 1991; Bulgaristan: Maritime Space, Inland Water-

ways and Ports Act of the Republic of Bulgaria, 28 Ocak 2000; Romanya: Act concerning the Legal

Regime of the Internal Waters, the Territorial Sea and the Contiguous Zone of Romania, 7 Ağustos 

1990.
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Bu olumsuz etkileri nedeniyle kıyı devletinin gemilere el koyması u-

luslararası deniz hukukunda sınırlı bir şekilde kabul edilmekte ve bu uy-

gulama uluslararası sözleşmelerde yer alan hükümler ile düzenlenmekte-

dir. Özel hukuk kaynaklı alacaklar hakkında gemilerin ihtiyati haczi ile il-

gili olarak Brüksel Sözleşmesi’nde ayrıntılı düzenlemeler yer almaktadır.

Kamu hukuku ile ilgili konularda ise Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku

Sözleşmesi’nde ve bölgesel nitelikteki bazı protokol ve andlaşmalarda

gemilere el koyulması ile ilgili düzenlemeler bulunmaktadır. Konumuz

kamu hukukuna ilişkin bir incelemeyi gerektirdiğinden aşağıda ağırlıklı 

olarak BMDHS hükümlerine yer verilecektir.

BMDHS, denizlerde ve okyanuslardaki bilimsel, ticari ve ekonomik

faaliyetleri kontrol ederek gerekli sınırlandırmaları düzenlemek, deniz ve

deniz çevresi ile ilgili izlemeleri yaparak koruma önlemleri almak ama-

cı taşımaktadır. Günümüzde, okyanuslar ve deniz hukuku ile ilgili tüm 

faaliyetlerin BMDHS kurallarına uygun olması gerektiği dünya çapında

kabul görmüştür.

Sözleşme, 320 maddesi ve 9 eki ile birlikte uluslararası deniz huku-

kunu düzenleyen en kapsamlı metindir. BMDHS’de gemilere el konul-

masını açık ya da zımni bir şekilde düzenleyen pek çok madde bulun-

maktadır. Bu maddeler incelendiğinde gemiye kıyı devleti, bayrak dev-

leti ya da üçüncü bir devlet tarafından el konulabileceği anlaşılmaktadır. 

Sözleşmenin karasuları, münhasır ekonomik bölge ve açık denizlerle

ilgili maddelerinde hangi hallerde gemilere el konulabileceğine yer ve-

rilmiştir. Devletlerin mutlak hakmiyetine tabi olan içsular konusunda ise 

ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemiştir.

1982 Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni Türkiye karasularının genişliği 

ve deniz hukuku uyuşmazlıklarında zorunlu yargı yetkisine ilişkin dü-

zenlemeler nedeniyle imzalamamış olup Gürcistan BMDHS’ni 21 Mart

1996’da imzalamış ve onaylamıştır (www.un.org, 2009). Türkiye’nin

Sözleşme çerçevesinde kabul ettiği ve hatta halen uyguladığı pek çok sa-

yıda hüküm mevcut bulunmaktadır.( Akçapar, B., 1997).

İç Sularda Gemilere El Koyma Yetkisi

Devlet ülkesinin bir parçası olarak kabul edilen iç sular kıyı devletinin 

kara ülkesine en yakın suları teşkil etmekte olup devletin mutlak ege-

menliğine tabidir (Sur,M., 2006:300-332; Oral, E.Z., 2010:3). Bu nedenle
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Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde, iç suların hukuki re-

jimiyle ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer verilmemiştir (Yang, H., 2006:

45). Kıyı devletinin, iç sularında balıkçılık, kabotaj, arama, kurtarma ve 

kılavuzluk gibi faaliyetleri sadece kendi vatandaşlarına münhasır olarak 

kullandırma yetkisi bulunmaktadır (Yang, H., 2006: 48). Karasularından 

farklı olarak zararsız geçiş hakkı da iç sularda geçerli değildir (Yang, H.,

2006: 45).3.

İç sular devletin mutlak egemenliğine tabi olmakla birlikte, deniz 

alanlarının ve özellikle bunlar üzerinde gerçekleştirilen deniz taşımacılığı

gibi bazı faaliyetlerin özelliği gereği yabancı bayraklı gemilerin giriş 

ve çıkış yapmak zorunda oldukları alanlardır (Özman, A., 2006:248). 

Dolayısıyla iç sularda geçerli olan mutlak devlet egemenliğinin uluslara-

rası örf ve adet hukuku ya da uluslararası andlaşmalar yoluyla sınırlandı-

rılması mümkündür (Yang, H., 2006: 45).

Esasen yabancı gemilerin limanlar dışında iç sulara girişi hemen dai-

ma, makine arızası, kötü hava koşulları vb. nedenlerle sığınma gibi zaru-

ret sonucu olmaktadır (Özman, A., 2006:249). Bu nedenle iç sulardan söz 

edildiğinde, limanlar ayrı bir öneme sahip bulunmaktadır. Günümüzde

ticari limanlara girişlerin “karşılıklılık ve eşit işlem” ilkeleri ve sahildar 

devletin öngöreceği düzenlemeler çerçevesinde bütün devletlerin gemi-

lerine serbest olduğu kabul edilmektedir (Yang, H., 2006: 49).4 Ancak

sağlık nedenleriyle veya sahildar devletin kamu düzenine veya güvenli-

ğine tehdit oluşturabileceği şüphesinin bulunduğu durumlarda limanın

bütün gemilerin veya ilgili geminin girişine kapatılması mümkündür

(Özman, A., 2006:251; Yang, H., 2006: 50).  Son yıllarda, özellikle kamu 

düzeni ve güvenlik kavramları geniş bir şekilde yorumlanmakta ve özel-

likle deniz kirliliğine sebep olacak veya yaşlı ve teknik donanımlarının

yetersiz olmaları nedeniyle seyrüseferi aksatacak gemilerin limana giriş-

leri yasaklanabilmektedir (Özman, A., 2006:252).

3 Bunun tek istisnası ise Sözleşme’nin 8.2. maddesinde belirtilmiştir. Bu maddeye göre bir düz

esas hat daha önce iç su olarak kabul edimeyen suları da iç sulara dahil ettiği takdirde, zararsız geçiş

hakkı bu sularda da uygulanacaktır. Bkz. Yang, H.

4 Limanlara girişin bir hak mı olduğu yoksa tamamen kıyı devletinin takdir yetkisine bağlı bir 

husus mu olduğu konusunda doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır. Bir kırım yazarlar uluslara-

rası deniz ticareti ve seyrüsefer özgürlüğü ile bu hakkın çoğunlukla ikili anlaşmalar yoluyla taahhüt

edilmesinden yola çıkarak barış zamanında limanlara giriş hakkının bulunduğunu ve kıyı devletinin

limanlarını açık tutması gerektiğini söylerken diğer bir takım yazarlar ise uluslararası örf ve adet

hukukunda bu tür bir hakkın varlığına şüpheyle yaklaşmaktadır. Bu yöndeki tartışmalar için bkz.

Yang, s. 49 vd.
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Bazen kıyı devletlerinin politik, ekonomik ya da güvenlik gibi se-

beplerle bazı devlet gemilerine ambargo uyguladığı görülmektedir. Bu 

yaptırım nedeniyle, ambargo uygulanan ülkelerin gemilerinin kıyı dev-

letinin iç sularına ve limanlarına girişi engellenir (Yang, H., 2006: 88).

Yakın tarihte bu tür bir ambargonun Amerika Birleşik Devletleri tara-

fından Küba’ya uygulanmış olduğu görülmektedir. 1960 yılında Castro

hükümetinin göreve gelmesiyle uygulanmaya başlanan Küba ambargosu 

giderek daha sert bir şekil almıştır. 1992 yılında Amerika, Küba’ya gi-

den ya da Küba’dan dönen ticari gemilerin Amerikan limanlarını kullan-

masını engellemiştir. 1996 yılında ise Helms-Burton Kanunu çıkarılarak 

Küba ile ticari ilişkileri bulunan yabancı denizcilik şirketlerinin dahi ce-

zalandırılması öngörülmüştür. On yılı bulan hapis cezaları ve 1.000.000 

Dolara varan para cezası içeren bu düzenlemeler sınır aşan uygulamalar

nedeniyle diğer devletler tarafından eleştirilmiştir (Yang, H., 2006: 89).

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu, Amerika’nın söz konusu uygulamaları-

na son vermesi yönünde kararlar alsa da Amerika bu yaptırımlarına de-

vam etmiştir. Serbest ticareti ve denizciliği olumsuz yönde etkileyen bu

tür uygulamaların Birleşmiş Milletler kapsamında uygulanan yaptırımlar

ile sınırlı olması ya da ancak karşılılıklılık ilkesinin gerektirdiği hallerde

uygulanması gerektiği doktrinde ifade edilmektedir (Yang, H., 2006: 88).

Bir devletin iç sularına ya da limanlarına giriş yapan yabancı gemilerin 

o devletin kanun ve düzenlemelerine uyması gerekmektedir. Dolayısıyla

iç sularında mutlak hâkimiyet yetkisine sahip olan kıyı devleti, yerel

hukuk kurallarına uymadığı gerekçesiyle yabancı gemilere iç sularda el 

koyma yetkisine sahiptir. Ancak kıyı devleti iç sularında bu yetkileri kul-

lanırken uluslararası örf ve adet hukukundan ya da uluslararası andlaş-

malardan kaynaklanan sınırlamalara uymalıdır.

Karasularında Gemilere El Koyma Yetkisi

Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’nin 2. maddesine gö-

re  “Karasuları”; kara ülkesinin ve iç sularının ötesinde kıyısına bitişik

ve karasuları olarak tarif edilen bir deniz kuşağını kapsar (Oral, E.Z., 

2010:3). Karasuları da iç sular gibi devlet ülkesinin bir parçası olarak ka-

bul edilmekle birlikte, açık denizlerin serbestliği ilkesi çerçevesinde de-

niz seyrüseferlerinin kesintisiz gerçekleştirilebilmesi için kıyı devletinin 

bu alanlardaki yetkilerine birtakım sınırlar getirilmiştir. Bu sınırlama-
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lardan en önemlisi “zararsız geçiş” hakkıdır. Yabancı gemilere tanınan

zararsız geçiş hakkı, karasuları kavramının ortaya çıkması ve kıyı devle-

tinin bu alandaki yetkilerinin arttırılmasının bir sonucudur (Özman, A.,

2006:310). BMDHS’nin 17. Maddesine5 göre sahili bulunsun veya bulun-

masın, bütün devletlerin gemileri, sahildar devletin barışına, düzenine

veya güvenliğine zarar vermeden karasularından zararsız geçiş hakkın-

dan yararlanırlar. Karasularından geçişte en önemli husus, geçişin kıyı

devletine zarar verici nitelikte olmamasıdır.

BMDHS’nin “Zararsız geçiş” başlıklı 19.1 Maddesine göre “Geçiş, 

sahildar devletin barışına, düzenine veya güvenliğine zarar vermedikçe

zararsızdır. Geçiş işbu Sözleşmenin hükümlerine ve uluslararası huku-

kun diğer kurallarına uygun şekilde gerekleştirilecektir.” BMDHS’nin 

19.2 Maddesine göre “Yabancı bir geminin geçişi eğer bu gemi karasuları 

içerisinde bu maddede belirtilen faaliyetlerden herhangi birinde bulu-

nursa, sahildar devletin barışına düzenine veya güvenliğine zarar vermiş

sayılacaktır.6

Bu maddeden anlaşıldığı üzere; “Zararsız Geçiş”, kıyı devletinin gü-

venliğini, huzurunu, iyi yerleşik düzenini ihlal etmeyen geçiştir. Bir ge-

minin geçiş sırasında maruz kalacağı yahut sebebiyet vereceği herhangi

bir deniz kazası çevre, sağlık ve can güvenliği açısından bir tehdit oluş-

turduğunda geçiş “zararlı” hale dönüşür.

5 “İşbu SözIeşme hükümleri saklı kalmak üzere, sahili bulunsun veya bulunmasın, bütün devletle-

rin gemileri, karasularından zararsız geçiş hakkından yararlanırlar”.

6 “Yabancı bir geminin geçişi eğer bu gemi karasuları içerisinde aşağıdaki faaliyetlerden herhangi

birinde bulunursa, sahildar devletin barışına düzenine veya güvenliğine zarar vermiş sayılacaktır.

a) Sahildar devletin egemenliğine, toprak bütünlüğüne veya siyasi bağımsızlığına karşı tehdide veya

kuvvete başvurulması veya Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nde belirtilen uluslararası hukuk ilkeleri-

ne aykırı diğer herhangi bir davranışta bulunulması;

b) Herhangi bir tip silahla deneme veya manevralar yapılması;

c) Sahildar devletin savunmasına veya güvenliğine zarar verecek şekilde bilgi toplanması;

d) Sahildar devletin savunmasına veya güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan her türlü propagandada

bulunulması;

e) Her türlü uçağın uçurulması, güverteye indirilmesi veya gemiye alınması;

f ) Her türlü askeri makinelerin uçurulması, güverteye indirilmesi veya gemiye alınması;

g) Sahildar devletin gümrük, maliye, sağlık veya muhaceret konularındaki kanun ve kurallarına aykı-

rı bir şekilde mal,  para veya kişilerin gemiye alınması veya gemiden çıkartılması;

h)  İşbu Sözleşmeye aykırı olarak, bilerek ve isteyerek ağır kirlenmeye sebebiyet veren fiillerde bu-

lunulması;

i) Balık avlama faaliyetlerinde bulunulması;

j) Araştırma veya ölçüm faaliyetlerinde bulunulması;

k) Sahildar devletin herhangi bir haberleşme sisteminin veya diğer herhangi bir deniz teçhizat veya

tesisinin işleyişini engelleyecek her türlü faaliyette bulunulması;

l) Geçişle doğrudan ilgisi bulunmayan diğer her çeşit faaliyette bulunulması.
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BMDHS’inin 24. maddesine göre sahildar devlet, işbu Sözleşmede

öngörülen haller dışında, karasularından yabancı gemilerin zararsız ge-

çişlerine engel olmayacak, zararsız geçiş haklarını kullanmalarını engel-

leyecek veya kısıtlayacak yükümlülükler getirmeyecek, belirli bir devle-

tin gemilerine veya belirli bir devletten veya devlete veyahut da belirli 

devlet hesabına yük taşıyan gemilere karşı hukuki veya fiili ayrım yapma-

yacaktır. Sahildar devlet ayrıca karasularında seyrüsefere ilişkin bilgisi 

dâhilindeki her türlü tehlikeyi uygun şekilde duyuracaktır. Diğer yandan

sahildar devletin zararsız geçişle ilgili kanun ve kuralların duyurulması; 

zararsız geçişin geçici olarak durdurulması söz konusu olduğunda uygu-

lamaya geçilmeden önce bu durumun duyurulması; tespit edilecek ula-

şım yollarının ve trafik ayrım düzenlerinin duyulması gibi yükümlülük-

leri de bulunmaktadır (Özman, A., 2006:326).

BMDHS’nin “Sahildar Devletin koruma hakları” başlıklı 25. madde-

sine göre sahildar devlet, karasularında zararsız olmayan her türü geçişi

engellemek için gerekli tedbirleri alabilir. Sahildar devlet, yabancı gemi-

ler arasında hukuki veya fiili hiç bir ayrım yapmaksızın, karasularının 

belirli bölgelerinde, atış talimleri yapmak da dâhil olmak üzere gerekli

tedbirleri alabilir ve eğer güvenliği için gerekli ise, zararsız geçişi geçici

olarak durdurabilir. Bu durdurma, ancak gereken şekilde duyurulduktan

sonra yürürlüğe konacaktır.

Karasuları üzerinde sahildar devletin yetkileri zararsız geçiş hakkı ile

sınırlanmış olmakla birlikte bu hakkın kullanılmasını düzenleme yetkisi

sahildar devlete aittir. (m.21) Böylece bir bakıma sahildar devletin çıkar-

ları ile bayrak devletinin çıkarları dengelenmiş olmaktadır (Özman, A., 

2006:322). Yani kıyı devletinin zararsız geçiş ile ilgili kanunlarının ihlali 

halinde yabancı bir gemiye el koyma yetkisi bulunmaktadır.

Kıyı devleti, karasularından geçiş yapan bir gemiye Sözleşme’nin 27.

ve 28. maddelerinde öngörülen cezai ve hukuki yargılama yetkileri ne-

deniyle de el koyabilir (Karaman, I.: 9). 27. maddede düzenlenmiş olan

cezai yargı yetki konusu olan suçların, gemi mensupları ya da yolcular

tarafından işlenmiş olması durumunda, kıyı devletinin olaylardan her-

hangi bir şekilde etkilenmesi söz konusu değilse, kıyı devletinin yargı 

yetkisinin kullanılmaması gerektiği görüşü benimsenmektedir (Pazarcı, 

H., 2008:263). Kıyı devletinin ancak (i) suçun sonuçları kıyı devletine

uzanıyorsa (ii) suç kıyı devletinin barışını ve düzenini bozuyorsa (iii) ge-

mi kaptanı ya da geminin bayrak devletinin diplomasi temsilciliği ya da
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konsolosluğu kıyı devleti yetkililerinden yardım istemişse (iv) uyuşturucu 

kaçakçılığı söz konusu ise mümkündür (Pazarcı, H., 2008:263). Ancak

27.2’ye göre suçun kıyı devletinin iç sularından gelerek karasularından

geçen bir gemide işlenmesi durumunda kıyı devletinin yargı yetkisi bu sı-

nırlamalara bağlı bulunmamaktadır (Pazarcı, H., 2008:264). Hukuki yargı

yetkisi söz konusu olduğunda ise Sözleşme’nin 28.2. maddesine göre kıyı

devleti, geminin yolculuğu esnasında veya yolculuk nedeniyle doğan kı-

lavuz, römorkaj, tamir ücretleri gibi borçlardan dolayı gemiyi haczede-

bilir (Ekşi, N., 2004:157). Madde 28.3’te ise kıyı devletinin karasularında

yatan veya iç suları terk ettikten sonra karasularından geçen yabancı ge-

miyi hukuk davası sebebiyle kanunlarına uygun olarak haczetmek veya

tutuklamak yetkisinin bulunduğunu açıklanmıştır (Ekşi, N., 2004:156). 

Ancak geminin olağan seferi gereği veya bir tehlike nedeniyle durması

veya demirlemesi “geçiş” olarak kabul edilmektedir. Sis, fırtına veya ma-

kinelerdeki arızalar, buz istilası ve benzeri sebeplerle geminin durması

normal denizciliğin bir gereği sayılır ve bu hallerde dahi geminin geçiş

yaptığı farz edilir. Geçişe dâhil sayılan bu durma hallerinde kıyı devle-

tinin yargı yetkisinin olmadığı kabul edilmektedir (Ekşi, N., 2004:157). 

Kıyı devleti ayrıca 245. madde uyarınca gerekli izinler alınmadan ka-

rasularında yürütülen deniz bilimsel araştırmaları nedeniyle de yabancı 

bir gemiye el koyabilir (Karaman, I.: 10).

Münhasır Ekonomik Bölgede Gemilere El Koyma Yetkisi

Münhasır Ekonomik Bölge, kıyı devletine, kıyıdan başlayarak açık

denize doğru en fazla 200 mil kadar uzanan bölgede gerek deniz yatağı

altında, gerekse içerisinde bazı egemenlik haklarının tanınmasını içeren 

bir kavramdır (Pazarcı, H., 2008:282). Münhasır ekonomik bölge bu de-

niz alanında kıyı devletine önemli ekonomik haklar ve yetkiler veren bir

kavramdır (Kuran. S., 2009.215).

Bu alan kıyı devletinin mutlak egemenliği altında bir alan olmayıp, 

kıyı devletine sadece doğal kaynaklar üzerinde münhasır yetkiler tanıyan

bir deniz alanıdır. Bu hukuksal statü diğer devletlerin bu alanı diğer ko-

nularda serbestçe kullanmaya devam edebilecekleri anlamına gelir. Diğer

bir ifade ile doğal kaynaklar dışında münhasır ekonomik bölge, açık de-

nizlerin sağladığı neredeyse bütün hakları diğer devletlere sağlamakta-

dır. Öyle ki sözleşmenin 58. maddesine göre diğer devletler, bu alandaki



121

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU

deniz ulaşımına, bu alan üzerindeki hava ulaşımına, telekomünikasyon 

kabloları veya enerji nakil boruları döşemeye, bilimsel araştırmalar yap-

maya ve devletler hukuku açısından kabul edilen diğer faaliyetlere ilişkin

hakları kullanmaya devam edebilirler.

Ancak Sözleşmenin 73. maddesine göre münhasır ekonomik bölge-

deki canlı kaynakların araştırılması, işletilmesi, muhafazası ve yönetimi 

konularındaki egemen haklarının kullanılmasında,  sahildar devlet işbu 

Sözleşmeye uygun olarak kabul ettiği kanunlara ve kurallara riayeti sağ-

lamak için gemiye çıkılması, geminin denetimi, gemiye el konulması ve 

hakkında dava açılması da dâhil olmak üzere, gerekli bütün tedbirleri

alabilir.

Diğer yandan 220. madde uyarınca kıyı devletinin çevre ile ilgili ka-

nun ve kurallarına uygunluğu sağlamak amacıyla gemiye el koyması

mümkündür (Karaman, I.: 10). Ayrıca 246. madde uyarınca karasula-

rında olduğu gibi bu bölgede de kıyı devletinin izni olmadan yürütülen

deniz bilimsel araştırmaları nedeniyle yabancı bir gemiye el konulması

mümkündür (Karaman, I.: 10).

Açık Denizde Gemilere El Koyma Yetkisi

1958 Cenevre ve 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmelerine göre Açık 

Deniz, hiçbir devletin ülkesine, egemenliğine ait olmayan iç sular, ka-

rasuları, takımada devletlerinin takımada suları ve münhasır ekonomik

bölge dışında kalan uluslararası deniz alanını kapsamaktadır (Pazarcı;

H.2008:.284; Kuran. S., 2009.237). Deniz yatağı rejiminin ayrıca dü-

zenlenmesi nedeniyle açık denizden yalnızca su alanının anlaşılma-

sı gerekmektedir (Pazarcı; H.2008:.284). BMDHS’nin 87. maddesine

göre, açık denizler, sahili bulunsun veya bulunmasın tüm devletlerin

yararlanmasına açık bir alan olup burada açık denizlerin serbestliği 

ilkesi geçerlidir (Akten, 2005:154).7 Ancak bu serbestlik bu alan üzerin-

7 Denizlerde seyir ve sefer serbestisi; denizde seyir yapan gemilerin, kimin karasuyunda olur-

sa olsun, seyrüsefer özgürlüğünden yararlanacağını belirten 16. yüzyılda Hollandalı Hugo Grotius

tarafından ortaya atılan ve savunulan Mare Liberum ilkesiyle şekillenmiştir. Mare Liberum, ilkesi

doğrultusunda ticaret gemileri, dünya denizlerinde herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın, gece-

gündüz demeden, serbestçe – ancak zararsız  olmak koşuluyla duraksız ve uğraksız seyir yapabilme

hakkına sahip olabilmektedir. Duraksız seyir ancak, gemi arızası, deniz kazası, barınma gibi  zorun-

lu nedenlerle kesintiye uğratılabilir. Deniz Hukuku Sözleşmeleriyle birlikte navigasyon (seyrüsefer)

serbestisinin yerini zararsız geçiş almıştır. Bkz. Akten, s. 154.
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de hiç bir kuralın varolmayacağına anlamına gelmemektedir (Pazarcı;

H.2008:.285). Zira Sözleşme, 88. maddesinde açık denizin ancak barışçıl

amaçlarla kullanılabileğini düzenleyerek bu konuda genel nitelikte bir sı-

nırlama getirmiştir.

BMDHS’inde açık denizde seyreden gemilere el konulmasını düzen-

leyen hükümler şu şekildedir: açık denizde çatma ile ilgili konularda kıyı

devletinin cezai yargılama yetkisini kullanması sırasında bayrak devleti

tarafından gemiye el konulması (Madde 97); bayrak devleti tarafından 

köle taşımacılığı yapan gemiye elkonulması (Madde 99); açık denizde ve-

ya hiçbir devletin yetkisine tabi olmayan her hangi bir yerde, deniz hay-

dudu bir gemiyi veya uçağı yahut deniz haydutluğu fiilleri sonucunda

ele geçirilmiş olan ve deniz haydutlarının elinde bulunan bir gemiye el 

konulması (Madde 105); uyuşturucu madde ve psikotrop madde taşıyan 

gemilere el konulması (Madde 108); izinsiz radyo yayını yapan gemilere

el konulması (Madde 109).

BMDHS  “Ziyaret Hakkı” başlıklı 110. Maddesinde belirtildiği üze-

re müdahalenin bir andlaşma ile tanınan yetkilerden kaynaklanması 

durumu dışında, açık denizde Sözleşmenin 95. ve 96. maddelerde ön-

görülen tam dokunulmazlıklardan yararlananlar haricindeki bir yabancı 

gemiyle karşılaşan bir savaş gemisi aşağıda belirtilen konularda ciddi ne-

denler olmadıkça, bu gemiyi durdurup denetleme hakkına sahip değildir. 

“Geminin deniz haydutluğu yaptığı; geminin köle ticaretine karıştı-

ğı; geminin izinsiz yayına hizmet ettiği; geminin tabiiyetsiz olduğu veya

yabancı bir bayrak çekmiş olmasına veya bayrağını göstermekten kaçın-

masına rağmen, geminin gerçekte savaş gemisiyle aynı tabiiyette olduğu” 

durumlar dışında gemiler açık denizde alıkoyulamaz.

GEMİYE EL KONULMASI HALİNDE BAYRAK 

DEVLETİNİN YETKİLERİ

Geminin ve Mürettebatın Derhal Serbest Bırakılması

BMDHS’nin 292. maddesi gemi ve mürettebatının derhal serbest bı-

rakılmasına (prompt release(( )  ilişkindir. Kıyı devletinin hâkimiyet yet-

kileri ile uluslararası ticaret özgürlüğü arasında denge kurmaya çalışan

BMDHS görüldüğü üzere bazı hallerde geçiş hakkının durdurulması 
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ve gemiye el konulması hususunda kıyı devletine yetki vermekte, bazı 

hallerde ise aşağıda görüleceği üzere el konulan geminin bayrak devle-

tine, belirli bir finansal güvence göstermesi karşılığında geminin derhal 

serbest bırakılmasını (prompt release(( ) talep etme hakkı tanımaktadır.

Sözleşme’ye göre, başka bir taraf devletin bayrağını taşıyan bir gemiyi 

alıkoyan devlet, gemiyi ve mürettebatını makul bir teminat veya başka

bir finansal güvence verilmesi durumunda BMDHS’nin 73. maddesinin

2. fıkrası gereğince serbest bırakmak zorundadır.

Kıyı devletinin bu kurala (prompt release(( ) uymaması halinde ise 292.

madde uyarınca bayrak devletine uyuşmazlığı yargıya götürme hakkı te-

sis edilmiştir. Gemi ve mürettebatının derhal serbest bırakılmasına iliş-

kin bu düzenleme uluslararası deniz hukuku için yeni bir düzenlemedir. 

Bu düzenlemenin temelinde Sözleşme ile yeni bir konsept olan münha-

sır ekonomik bölgenin tesisi ve kıyı devletinin yetkilerinin arttırılması 

önemli rol oynamıştır (Treves, T., 1996: 180). Bu yetkilerin kötüye kul-

lanılmasını engellemek ve kıyı devleti ile bayrak devleti arasında adil bir 

denge kurabilmek amacıyla “gemi ve mürettebatının derhal serbest bıra-

kılması” hükmü getirilmiştir. Bu tür bir düzenlemenin tesisinde özellik-

le  Pasifik’teki balıkçılık gemilerine el konulmasından rahatsızlık duyan 

Amerika’nın rolü büyük olmuştur (Anderson, D., 1996: 167).

Sözleşme’ye göre gemi ve mürettebatının belirli bir finansal güven-

ce karşılığında serbest bırakılması ancak Sözleşme’de açıkça öngörülen

hallerde mümkündür. Yani kıyı devleti tarafından yabancı bir gemiye el

konulması, her durumda geminin finansal güvence karşılığında serbest

bırakılmasını gerektirmemektedir. Örneğin deniz haydutluğu veya kor-

sanlık, köle taşımacığı gibi hallerde ya da sadece ulusal kurallara uyma-

ma halinde el konulan gemiler için derhal serbest bırakma söz konusu

değildir (Lagoni, R., 1996:153). Sözleşme’ye göre gemi ve mürettebatının 

finansal güvence karşılığında serbest bırakılması ve bu kurala uyulmadığı

takdirde bayrak devletine 292. madde uyarınca yargıya gitme imkânının

doğması ancak iki koşulun varlığı halinde mümkündür. Bunlar, öncelikle

Sözleşme’de öngörülen hallerde kıyı devleti tarafından geminin serbest

bırakılmasını gerektirecek şekilde gemiye el konulması ve sonra bayrak 

devleti tarafından makul bir teminat verilmesidir.

Derhal serbest bırakılmasını (prompt releas) gerektirecek şekilde 

gemiye el Konulması
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Madde 73. (1): Balıkçılıkla ilgili kanunların ve kuralların uygu-
lanması nedeniyle  el koyma

Yukarıda bahsedildiği üzere, Sözleşme’nin “Sahildar devletin kanun
ve kurallarının yürürlüğe konulması” başlıklı 73. Maddesinin ilk fıkra-
sında sahildar devlete, münhasır ekonomik bölgedeki canlı kaynakların 
araştırılması, işletilmesi, muhafazası ve yönetimi konularındaki egemen 
haklarının kullanılmasında, Sözleşmeye uygun olarak kabul ettiği ka-
nunlara ve kurallara riayeti sağlamak için gemiye çıkılması, geminin de-
netimi, gemiye el konulması8 ve hakkında dava açılması da dâhil olmak 
üzere, gerekli bütün tedbirleri alabilme hakları tanınmıştır (Treves, T.,
1996: 182).

Maddenin ikinci fıkrasında ise bir teminat veya diğer yeterli bir ga-
ranti gösterilirse, el konulan gemi ve tutuklanan mürettebatının, gecik-
meksizin serbest bırakılacağı düzenlenmiştir.9

Maddenin üçüncü fıkrası ile taraf ülkeler arasında aksi yönde bir an-
laşma bulunmadığı sürece, balıkçılık konusundaki kanun ve kurallara ay-
kırılık halinde ilgili mürettebata hapis cezası ya da diğer bir bedeni ceza 
verilmesi engellenmiş; son fıkrasında ise gemiye el koyan ya da diğer bir
ceza uygulayan sahildar devlete derhal bayrak devletini haberdar etme 
yükümlülüğü getirilmiştir.

73. madde, kıyı devletinin kanun ve düzenlemelerine uyulmasını sağ-
lamak amacıyla uygun önlemler alabilmesi hususundaki menfaatleri ile
gemisine el konulan bayrak devletinin gemi ve mürettebatının derhal
serbest bırakılması hususundaki menfaatini kabul ederek bu ikisi arasın-
da adil bir denge kurmaya çalışmıştır (www.itlos.org).10

73. madde sadece balıkçılıkla ilgili olmakla birlikte, bazı durumlarda 
genişletici bir yorumla balıkçılıkla benzerlik gösteren faaliyetlerin de bu 
kapsamda değerlendirilmesi mümkündür. Örneğin Hamburg’ta faaliyet
gösteren Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (UDHM) ilk davası
olan Saiga davasında, bir balıkçı gemisine yakıt ikmali işleminin belir-
li koşullarda balıkçılığa benzer bir faaliyet olarak değerlendirilmesinin 
mümkün olduğunu belirtmiştir (www.itlos.org).11

8 Sözleşme’nin 73.2. maddesinde gemiye el koyma hali  “arrest” kelimesi ile ifade edilmektedir.

Ancak bu ifadenin de “detention” olarak kabul edildiği görülmektedir. Bkz. Treves, s. 182.

9 Madde 73.2: Bir teminat veya diğer yeterli bir garanti gösterilirse, el konulan gemi ve tutuk-

lanan mürettebatı, gecikmeksizin serbest bırakılacaktır. “Arrested vessels and their crews shall be

promptly released upon the posting of resaonable bond or other security.”

10 Monte Confurco kararı (Dava No. 6) 70. Paragrafı. Bkz. http://www.itlos.org/start2_en.htm.l.

11 Saiga kararı (Dava No.1) 57. Paragrafı. Bkz. http://www.itlos.org/start2_en.htm.l.
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Madde 220. (6) ve (7): Deniz çevresi ile ilgili kuralların uygulan-

ması nedeniyle el koyma

Sözleşme’nin 220. maddesi, gemi kaynaklı kirlenmenin önlenmesi,

azaltılması ve kontrol altında tutulması için getirilen kuralların ve stan-

dartların uygulanmasını düzenlemektedir. Maddenin 6. fıkrası, kıyı dev-

letinin, açık ve objektif bir delil olması halinde münhasır ekonomik bölge 

ya da karasularının dışında seyreden bir gemiye ilişkin olarak gemiye el 

konulması da dâhil olmak üzere işlemler yapabileceğini düzenlenmiştir.

Bunun için geminin münhasır ekonomik bölgedeyken uygulanmakta

olan uluslarası kuralları ve standartları ihlal ederek kıyı devletinin kıyıla-

rına ve ilgili menfaatlerine ciddi bir zarar ya da zarar tehditi oluşturması 

gerekmektedir.

Maddenin 7. fıkrasında ise yetkili uluslararası kuruluş aracılığıyla ol-

sun ya da diğer bir şekilde kararlaştırılmış olsun teminat ya da diğer bir 

şekilde mali garanti temin edildiği takdirde kıyı devletinin gemiyi serbest 

bırakacağı düzenlenmişse, kıyı devletinin bu tür düzenlemeler ile bağlı 

olması halinde, geminin deniz seyrüseferine izin verileceği düzenlenmiş-

tir.

Burada kast edilen uluslararası kuruluş Uluslararası Denizcilik 

Örgütü’dür (IMO) (Anderson, D., 1996: 174). IMO çerçevesinde kabul

edilen ve gemilerin serbest bırakılmasını düzenleyen sözleşmeler ise

1969 tarihli Petrol Kirliliğinden Doğan Zararın Hukuki Sorumluluğu ile

İlgili Uluslararası Sözleşme12  ve 1976 tarihli Deniz Alacaklarına Karşı 

Mesuliyetin Sınırlanması Hakkında Sözleşme’dir.13 ( Madde 13.2). Bir 

diğer örnek ise CMI tarafından geliştirilen Gemilerin İhtiyati Haczine

İlişkin 1952 tarihli Brüksel Konvansiyonu’dur.14 (Madde 5.1). Özel huku-

12 Madde 6.1. “Where the owner, after an incident, has constituted a fund in accordance with

Article V, and is entitled to limit his liability, ...... the Court or other competent authority of any 

Contracting State shall order the release of any ship or other property belonging to the owner which

has been arrested in respect of a claim for pollution damage arising out of that incident, and shall

similarly release any bail or other security furnished to avoid such arrest.”

13 Madde 13.2. “After a limitation fund has been constituted in accordance with Article 11, any 

ship or other property, belonging to a person on behalf of whom the fund has been constituted,

which has been arrested or attached within the jurisdiction of a State Party for a claim which may 

be raised against the fund, or any security given, may be released by order of the Court or other

competent authority of such State....”

14 Madde 5.1 “The Court or other appropriate judicial authority within whose jurisdiction the ship 

has been arrested shall permit the release of the ship upon sufficient bail or other security being 

furnished, save in cases in which a ship has been arrested in respect of any of the maritime claims

enumerated in article 1,  (o ) and (p)....”
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ka ilişkin olan bu sözleşmelerde yer alan ve bir tazminat fonunun oluş-

turulması ya da yeterli teminat verilmesi karşılığında geminin serbest bı-

rakılmasını düzenleyen hükümler 220.7. madde uyarıca Sözleme’ye dâhil 

edilmiş olmaktadır (Anderson, D., 1996: 174). Bu durum geminin derhal

serbest bırakılması kurumunun kamu hukuku niteliğinin bazı hallerde 

özel hukuk ile kesiştiğini göstermektedir (Karaman, I:15).

73.2. maddede serbest bırakılma zorunlu bir unsur olmakla birlik-

te 220.7. madde uyarınca serbest bırakma sadece uygun düzenlemeler 

mevcut ise söz konusu olmaktadır. Bu şekilde geminin serbest bırakıla-

bilme hükmünün uygulanabilmesi için gemiye el koyan devlet ve bayrak 

devletinin hem ilgili Konvansiyona hem de BMHDS’ye taraf olması ha-

linde uygulanabilecektir (Treves, T., 1996: 183).

226. (1) (b) ve (c): Yabancı gemilerin denetimi neticesinde el koyma

BMDHS’nin “Yabancı bir geminin denetlenmesi (investigation of fo-

reign vessels)” ile ilgili 226. maddesi bu kapsamda değerlendirilmesi gere-

ken bir düzenlemedir. 226.1.a15, yabancı gemilerin boşaltma16 (dumping),

kirletici maddeleri tahliye etme17 (discharge) ve 220 maddeye aykırı bir 

şekilde kıyı devletinin kurallarının ihlali halinde kıyı devletinin denetim

yapabileceğini düzenlemektedir (Lagoni, R., 1996: 154). Bu denetim ne-

ticesinde uygulanmakta olan kanun ve düzenlemelere ya da uluslararası

kural ve standartlara aykırılık tespit edilirse kıyı ya da liman devleti ta-

rafından kanuni süreç başlatılacaktır (AndersonD., 1996: 175). Maddede

açıkça gemiye el konulmasından bahsedilmemekle birlikte, 226.1.b18 u-

yarınca denetim sonucunda deniz çevresini korumaya ilişkin yürürülük-

te olan kanun ve tüzükler ya da uluslararası kural ve standartların ihlali

durumunda, geminin teminat ya da diğer finansal güvenceler gösterilme-

si karşılığında derhal serbest bırakılması öngörüldüğünden, geminin de-

netimi sonucunda seferinden alıkonulabileceği anlaşılmaktadır (Treves,

T.1996: 184).

15 Madde 226.1.a: “states shall not delay a foreign vessel longer than is essential for purposes of the 

investigations provided for in Articles 216, 218 and 220.”

16 Madde 216.

17 Madde 218.

18 Madde 226.1.b: “If the investigation indicates a violation of applicable laws and regulations or

international rules and standards for the protection and preservation of the marine environment,

release shall be made promptly subject to reasonable procdures such as bonding or other appropri-

ate financial security.”
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226.1.c19 ise, liman ya da kıyı devletinin, geminin deniz çevresine za-

rar verme tehlikesi bulunduğu hallerde gemiyi serbest bırakmaktan im-

tina edebileceğini ya da geminin en yakın tamir tersanesine çekilmesi

hususunu şart olarak koşabileceğini düzenlemektedir. Bu durumda, bay-

rak devletinin derhal bilgilendireleceği ve geminin XV. Kısım hükümle-

rine göre serbest bırakılmasının talep edilebileceği ifade edilmiştir. 292. 

maddenin Sözleşme’nin XV. Kısmı’nda yer alması nedeniyle bir takım

yazarlar 226.1.c halinde de derhal serbest bırakma hükmünün işletilebi-

leceğini iddia etmektedir (Anderson, D.1996: 175; Lagoni, R., 1996: 154). 

Ancak bu durumda sadece “serbest bırakma konusu” ile ilgilenecek olan 

mahkeme, mali nitelikte bir teminat gösterilmesi durumunda deniz çev-

resi ile ilgili tehlikenin hala ortadan kalkmaması nedeniyle geminin ser-

best bırakılması talebini reddedebilecektir (Lagoni, R., 1996: 154).

Diğer Haller

Lagoni’ye göre BMDHS’nin 292. maddedesinde yer alan “geminin ve

mürettebatın derhal serbest bırakılması ile ilgili bu Sözleşme hükümleri” 

sadece Sözleşmede yer alan hükümleri değil aynı zamanda diğer and-

laşmalarda yer alan ilgili hükümleri de kast etmektedir. Lagoni’ye göre

“şemsiye andlaşma” niteliği taşıyan Sözleşme, taraf Devletlerin diğer 

andlaşmalardan kaynaklanan hak ve yükümlülüklerine hâlel getirme-

mektedir. Dolayısıyla derhal bırakma başvrularının kabul edilebilirliğini

incelerken 292.1’in atıf yaptığı hükümleri incelemek ve 292. nin başlangıç 

noktası oluşturduğu hukuki atıflar ağına bağmak gerekmektedir Lagoni, 

R., 1996: 153).

Treves ise, teminat ve diğer garanti karşılığında geminin derhal ser-

best bırakılmasına ilişkin düzenlemenin, yukarıda anılan ve Sözleşme’de

açıkça belirtilen haller dışında da uygulanabileceğini savunmaktadır.

Treves’e göre Sözleşme’de bir gemiye el konulmasının izin verildiği hal-

lerde bu hükmün uygulanabilmesi, ancak gemiye el konulmasının yasak-

landığı hallerde bu hükmün uygulanmaması anlam ifade etmemektedir. 

19 Madde 226.1.c: “Without prejudice to applicable international rules and standards relating to

the seaworthiness of vessels, the release of a vessel may, whenever it would present an unreasonable

threat of damage to the marine environment, be refused or made conditional upon proceedings to 

the nearest appropriate repair yard. Where release has been refused or made conditional, the flag

State of the vessel must br promptly notified, and may seek release of the vessel in accordance with

Part XV.”
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Örneğin 97. maddede açık denizde meydana gelen bir çatışma ya da

diğer bir deniz kazası olayında, geminin bayrak devleti dışında hiç bir 

makam tarafından soruşturma amacıyla da olsa gemiye el konulamaya-

cağı düzenlenmiştir. Dolayısıyla Sözleşme’ye aykırı bir şekilde gemiye el 

konulması halinde 292. maddenin uygulanabilmesi mümkün olmalıdır

(Treves, T., 1996:186).

Makul bir finansal güvence verilmesi

292. madde kapsamında el konulan geminin derhal serbest bırakılma-

sı için “makul” (reasonable) nitelikte bir teminat veya diğer bir finansal 

güvencenin tesis edilmesi gerekmektedir. Bu tür bir finansal güvencenin

amacı ortaya çıkabilecek hatalara karşı davanın esasını inceleyen mahke-

menin vereceği cezanın ödenmesini teminat altına almaktır (Karaman, 

I.:11).

292. maddede “makul” nitelikte bir finansal güvenceden söz edilmekle

birlikte, gemiye el koyan kıyı devleti tarafından finansal nitelikte olmayan

koşulların ileri sürülmesi mümkün müdür? Bu tür bir sorun “Volga”20

davası sırasında UDHM’nin önüne gelmiştir (www.itlos.org). Olayda,

Avustralya balıkçılıkla ilgili kanunlarını ihlal ettiği gerekçesiyle el koy-

duğu Rus gemisini 3,332,500 Avustralya Doları karşılığında serbest bı-

rakabilceğini söylemiştir. Avustralya söz konusu teminatın miktarının (i) 

geminin,  yakıtın, yağ ve balıkçılık malzemelerinin değeri (ii) potansiyel

cezalar ve (iii) yargılama sona erene kadar tam olarak işleyen bir Araç

İzleme Sisteminin (VMS) taşınması ve CCAMLR koruma tedbirlerine

uyulması hususlarına dayandığını ifade etmiştir. Rusya ise talep edilen

miktarın “makul” olmadığını söyleyerek finansal nitelikte olmayan koşul-

ları reddetmiştir. Mahkeme, kıyı devletinin Sözleşme kapsamında ege-

men haklarını kullanması sırasında bu tür koşullar koymaya yetkili olup

olmadığı sorusunun bu dava sırasında çözümlenmesinin uygun bir yer

olmadığını, sadece 73.2’de yer alan “teminat ya da diğer bir garanti”nin

bu tür koşulları içerip içeremeyeceği sorusuna cevap vermek gerek-

tiğini ifade etmiştir (www.itlos.org)21 Mahkeme, bu yoldan hareketle

Sözleşme’nin teminat ve diğer finansal garantilere ek olarak koşullar ileri

sürmek istediğinde bunu açıkça yaptığını ifade etmiş ve bu kapsamda 

20 Volga kararı, (Dava No. 11) Bkz. http://www.itlos.org/start2_en.html

21 Volga kararı, (Dava No. 11), 76. Paragrafı. Bkz. http://www.itlos.org/start2_en.html
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226.1.c22’yi örnek göstermiştir. Mahkeme bu nedenle mali nitelikte olma-

yan koşulların teminat ve diğer garantilerin kapsamı içerisinde yer ala-

mayacağına karar vermiştir. Mahkemenin bu dar yorumu, Sözleşme’nin

imzalanmasından bugüne değin çeşitli balık türlerine ait stokların dünya

genelinde önemli ölçüde azaldığı ifade edilerek eleştirilmiş ve teminat 

ya da diğer finansal güvence terimlerinin liberal ve amaçsal bir şekilde 

yorumlanarak, kıyı devleti tarafından gerekli görülen ve bölgesel balık-

çılık kuruluşları tarafından getirilen tedbirlerin de Mahkeme tarafından

dikkate alınması gerektiği ifade edilmiştir (Nelson, D., 2003:10).23

Gemi ve Mürettebatın Serbest Bırakılması İçin

Yargıya Başvuru

Yabancı bir gemiye el koyan kıyı devleti, mümkün olan en kısa sürede

bayrak devletini bu durumdan haberdar etmeli ve bilgilendirmelidir. El

koyan devlet ayrıca konu ile ilgili tüm resmi raporları sunmalı ve diplo-

matik temsilciler ile mümkün olduğu ölçüde denizcilikle ilgili kuruluşları 

gemi ile ilgili alınan tüm tedbirlerden haberdar etmelidir.24 Bayrak devleti 

alınan tedbirle ilgili görüş teatisinde bulunulmasını isteyebilir, bu talep

kıyı devleti tarafından reddedilemez.25

BMDHS’nin “Anlaşmazlıkların Çözümü” 15. Kısım, Bölüm 1 Genel

Hükümler’in “Anlaşmazlıkların Barışcıl Yollarla Çözülmesi” başlıklı 

279. maddesi uyarınca ana kural; ortaya çıkan uyuşmazlıkların barışçıl 

yöntemlerle çözümlenmesidir. Bu konuda Birleşmiş Milletler Şartı’nın

33. maddesinde yer alan yöntemlere başvurulması tavsiye olunmuş-

tur. Uyuşmazlığın bu yollardan birisiyle çözülmediği durumlarda

Sözleşme’nin 286. maddesi uyarınca “bağlayıcı kararla sonuçlanan zo-

runlu usuller” başlığı altında düzenlenen mahkeme ve tahkim süreçleri

devreye girecektir (Güneş, Ş.A., 2007: 26; Batır, K., 2008: 58).

BMDHS taraf devletlere uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözümlen-

mesinde oldukça geniş seçenekler sunmuştur. BMHS’si öncelikle taraflar

arasında ikili müzakere ya da üçüncü tarafın katılımı ile uzlaştırma gibi

22 Bu maddede geminin serbest bırakılmasının deniz çevresine aşırı zarar verme tehlikesinin ol-

ması halinde reddedilebileceğ ya da en yakın tamir tersanesine çekilmesi koşuluna tabi tutulacağı

düzenlenmektedir.

23 Ad hoc Judge Sheare, Bkz. Nelson, D.

24 Madde 231.

25 Madde 283.
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yargı yolu dışındaki yollarla diplomatik kanallardan barışçıl çözüm me-

kanizmaları üzerinde durmakta; bunun gerçekleşmemesi halinde zorun-

lu yargı veya tahkim yöntemlerini devreye sokmaktadır.

Geminin, ilgili maddelerde düzenlendiği üzere belirli bir teminat ve-

ya başka bir finansal güvence karşılığında serbest bırakılmaması halinde 

292. madde kapsamında uyuşmazlığın yargıya taşınması mümkündür.

Burada dikkat edilmesi gerekli bir husus ise, tarafların sözleşme ile ak-

si yönde bir anlaşma yapabilecekleridir. Yani 292. madde emredici bir

düzenleme olmayıp, tarafların müzakere etmesi için ögörülmüş olan 10 

günlük süreyi uzatmaları, özel tahkim kararlaştırmaları ya da derhal ser-

best bırakma usulunü hiç kullanmamayı kararlaştırmaları mümkündür

(Treves, T., 1996:188).

Yetkili Yargı Organları

Taraflar, geminin teminat veya başka bir finansal güvence karşılığın-

da serbest bırakılmasına ilişkin olarak çıkabilecek uyuşmazlığı araların-

da anlaştıkları bir yargı makamı önüne getirebilirler. Ancak gemiye el

konulmasından itibaren 10 gün içerisinde bu tür bir anlaşma sağlana-

mazsa, uyuşmazlık, 287. madde kapsamında yer alan ve gemiye el koyan 

devletin kabul ettiği bir yargı organına ya da Uluslararası Deniz Hukuku

Mahkemesi’ne götürülebilir. Bu başvuruyu yalnızca alıkonulan geminin

bayrak devleti yapabilir ya da bu başvuru yalnızca onun adına yapılabilir.

287. maddede yer alan yargı organları sırasıyla, UDHM, Uluslararası 

Adalet Divanı (UAD), Ek VII uyarınca oluşturulan Ad Hoc Tahkim Divanı

(TD) ve Ek VIII’de belirtilen uyuşmazlık kategorilerinden bir veya daha

fazlası için Ek VIII hükümleri uyarınca oluşturulan Özel Tahkim Divanı 

(ÖTD) dır.

Bu yargı organları içerisinde geminin “derhal serbest bırakılması” ile

ilgili uyuşmazlıklarda UDHM’nin özel bir önemi olduğu düşünülmekte-

dir. Zira UDHM, kendi Kuralları26 içerisinde “derhal serbest bırakma” ile 

ilgili ayrıntılı düzenlemelere yer vermiştir (www.itlos.org). Diğer yandan 

UDHM, şimdiye kadar 9 adet davada “derhal serbest bırakma” konusunu 

incelemiş ve karar vermiştir. UAD’nin ise çok sayıda uyuşmazlığa bak-

makla görevli olması nedeniyle uyuşmazlığı gerektiği şekilde “derhal” 

26 Bkz. Mahkeme Kuralları Madde 110-114. http://www.itlos.org/start2_en.html
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çözmekte başarılı olamayacağı düşünülmektedir (Treves, T., 1996:188). 

Hakem mahkemelerinin ise oluşturulması vakit alacağından yine hızlı 

bir şekilde karar verilmesi gereken serbest bırakma davaları için uygun 

bir yargılama merci olmayacağı düşünülmektedir (Lagoni,R., 1996: 151).

Süre

292. maddede yer alan 10 günlük süre şartı, gemiye el koyan devlete, 

bu süre içerisinde gemiyi serbest bırakmak suretiyle konunun uluslara-

rası bir mesele haline gelmesini engelleme fırsatı vermektedir (Treves, 

T., 1996:187). Bu sürenin kesin bir süre olup olmadığı ve bu süre geç-

tikten sonra uyuşmazlığın hala yargı önüne götürülüp götürülemeyeği 

Comuocu davasında tartışma konusu olmuştur. Bu davada davalı, dava-

nın gemiye el konulmasından 3 ay sonra açıldığını belirtmiş ve bu süre

içerisinde pasif davranan davacının davasının kabul edilemeyeceğini ileri

sürmüştür. Mahkeme ise, bayrak devletinin gemiye ve mürettebatına el 

konulmasından sonra belirli bir süre içerisinde dava açmak zorunda ol-

madığını belirtmiştir. Mahkemeye göre, 292. maddede ifade edilen 10 

günlük süre tarafların uyuşmazlığı anlaştıkları bir yargı organı önüne 

götürmelerini sağlamaktır. 10 günlük süre içerisinde herhangi bir yargı 

önüne götürülmeyen ya da 10 gün geçtikten sonra derhal Mahkeme’ye

iletilmeyen başvuruların 292. madde kapsamında “derhal serbest bırak-

ma” başvurusu olarak kabul edilmemesi söz konusu değildir.27

Başvurunun Bayrak Devleti tarafından yapılması

Geminin derhal serbest bırakılması hakkındaki işlemler bayrak dev-

leti tarafından yapılacak başvuru ile başlar. Bu başvuru ancak geminin 

bayrak devleti tarafından ya da bayrak devleti adına (on behalf of the flag

state) yapılabilir.28 Dava mürettebatın serbest bırakılması hususunu da

içeriyorsa bu başvuru dahi bayrak devleti tarafından yapılmalıdır. Yani 

mürettebatın tabi olduğu devletin dava açma ehliyeti bulunmamaktadır 

(Treves, T., 1996:182).

292. madde kapsamında yapılacak bir başvuru, ancak BMDHS’ne ta-

raf olan bir Devlet tarafından yine söz konusu Sözleşme’ye taraf olan bir 

27 Camuocu kararı (Dava No. 5), 54. Paragrafı. Bkz. http://www.itlos.org/start2_en.html

28 Madde 292.2: “The application for release may be made only by or on behalf of the flag state of 

the vessel.”
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Devlete karşı yapılabilir. Sözleşme’nin XV. Kısmı Sözleşme’ye taraf olan 

uluslararası organizasyonlara da mutadis mutandis uygulama alanı bulsa

da şimdiye kadar bir uluslararası kuruluş tarafından bu tür bir başvuru

söz konusu olmamıştır (Lagoni,R.,1996:149). Başvurunun bayrak devleti

adına yapılabilmesi imkânı, gemi donatanı gibi özel kişilerin de menfaat-

lerini Mahkeme önünde savunabilmelerine olanak sağlamaktadır. Ancak 

bu tür bir başvurunun yapılabilmesi için ilgili kişinin bayrak devleti tara-

fından yetkilendirilmesi gerekmektedir (Treves, T., 1996:188).

Başvurunun Sözleşme’ye taraf olmayan devletlerce de yapılabileceği

Lagoni tarafından gündeme getirilmiştir. Lagoni, Sözleşme’nin 288.229

maddesini ileri sürerek, diğer uluslararası andlaşmalara taraf olan dev-

letlerin 288.2 kapsamında Mahkeme’nin yetkisi ve serbest bırakma ile il-

gili yargılama hususunda anlaşabileceğini ifade etmiştir (Lagoni,R., 1996: 

150). 288.2, 287. maddede sıralanan yargı organlarının yani UDHM,

UAD, Ad Hoc Tahkim ya da özel tahkim örgütünün, bu Sözleşme’nin

amacı ile ilgili olan uluslararası andlaşmaların uygulanması ve yorum-

lanması ile ilgili olan uyuşmazlıklarda yetkili olduğunu düzenlemektedir.

Böylece Sözleşme’ye taraf olmayan ancak Sözleşme’nin amacı ile ilgili 

olan başka bir uluslararası sözleşmeye taraf olan devletlere Sözleşme’de 

öngörülen yargı organlarına başvuru imkanı tanınarak uluslararası deniz 

hukukunun yeknesaklaştırılması yönünde önemli bir fırsat tanınmıştır

(Rosenne, S./Sohn, L. B., 1989:48).

Uyuşmazlığın esasına ilişkin yargılama yasağı

Mahkeme, önüne gelen uyuşmazlıkta, öncelikle yetkili olup olmadı-

ğını inceleyecektir. Yetkili olduğuna karar veren mahkeme, 294.1. madde 

kapsamında taraflardan birinin talebi üzerine ya da re’sen başvurunun 

kanuni yolların kötüye kullanılması teşkil ettiğine ya da iyi bir temele

dayanmadığına karar verirse davayı reddedecektir. 

292. maddenin 3. fıkrasına göre Mahkeme, sadece gemi ve mürette-

batın serbest bırakılması konusu ile ilgilenmelidir.30 Yani Mahkeme, ko-

29 Madde 288.2: “A court or tribunal referred to in article 287 shall also have jurisdiction over any 

dispute concerning the interpretation or application of an international agreement related to the

purposes of this Convention, which is submitted to it in accordance with the agreement.”

30 Madde 292.3: “The court or tribunal shall deal without delay with the application for release and 

shall deal only with the question of release, without prejudice to the merits of any case before the

appropriate domestic forum against the vessel, its owner or its crew. The authorities of the detaining 
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nunun esasına ilişkin olarak bir yargılama yapmaz. Uyuşmazlığın esası 

genellikle gemiye el koyan devletin yargılama merci önünde görülmek-

tedir.31 Mahkemenin derhal bırakmaya ilişkin yaptığı yargılama yerel

mahkeme önünde görülen davaya halel getirmemektedir. Mahkemenin

yetkisi, davanın prima facie iyi bir temele dayanıp dayanmadığına karar

vermek ve iyi bir temele dayandığını kabul ederse geminin güvence kar-

şılığında serbest bırakılmasına hükmetmektir.

“Makul” nitelikteki finansal güvenceyi tespit etme

Geminin derhal serbest bırakılmasına ilişkin açılan bir davada, da-

vacı tarafından ileri sürülen iddianın iyi bir temele dayandığına (well-

founded) hükmeden Mahkeme’nin, geminin serbest bırakılması için

gerekli olan finansal güvencenin, miktarına, niteliğine ve şekline karar 

vermesi gerekmektedir (www.itlos.org).32 292. madde kapsamında finan-

sal güvencenin hangi hallerde “makul” olarak kabul edilebileceğini tespit

edecek olan Mahkeme, bu tespitini Sözleşme’ye ve Sözleşme’ye aykırı

olmayan diğer uluslararası hukuk kurallarına göre yapmalıdır (www.it-

los.org).33 Mahkeme, “Camouco” davasında finansal güvencenin “makul”

olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceği ile ilgili olarak çeşitli un-

surlar sıralamış ve bu unsurları diğer kararlarında da dikkate almıştır. Bu

unsurlar, isnat edilen suçun ağırlığı, el koyan devletin kanunlarına göre 

uygulanan ya da uygulanabilecek olan cezalar, el konulan geminin ve

yükün değeri, el koyan devlet tarafından istenen güvencenin miktartı ve

şeklidir (www.itlos.org).34 UDHM Mahkemesi tarafından tespit edilen bu 

unsurlar tam bir liste oluşturmayıp, Mahkeme’nin ilk davası olan “MV/

Saiga”da tespit ettiği kriterlere ek olarak uygulanmaktadır. MV/Saiga

Davasında mahkeme, “makullük” kriterinin finansal güvencenin miktarı, 

niteliği ve şeklini de içine alan bir kavram olduğunu ve tüm bu hususların 

bir arada makul olması gerektiğini ifade etmiştir.35

State remain competent to release the vessel or its crew at any time.”

31 Saiga (2) davasında taraflar, konunun esasına ilişkin uyuşmazlığın da UDHM tarafından ele

alınmasına karar verdiler.

32 Monte Confurco kararı (Dava No. 6) 67. Paragrafı. Bkz. http://www.itlos.org/start2_en.html

33 Monte Confurco kararı (Dava No. 6) 75. Paragrafı. Bkz. http://www.itlos.org/start2_en.html

34 Camouco kararı (Dava No. 6) 67. Paragrafı. Bkz. http://www.itlos.org/start2_en.html

35 Saiga kararı (Dava No. 1) 82. Paragrafı. Bkz. http://www.itlos.org/start2_en.html
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Diğer Geçici Tedbirler

BMDHS’ine göre geminin el konulmasına izin verilen tüm durumlar-

da 292. madde işletilememektedir. Bayrak devleti, 21,27, 97, 245 ve 246. 

maddeler ile diğer kamusal sebeplerle el konulan gemilerin, güvence gös-

terilmemesi halinde, Mahkeme’ye başvurarak 290. madde kapsamında 

geçici tedbirler (provisional measures) almasını isteyebilir ve Mahkeme

bu kapsamda geminin serbest bırakılmasına hükmedebilir (Karaman, I.: 

12).

Örnek Olay MV/SAİGA Davası

Bu Bölümde Uluslararası Deniz Hukuku Mahkemesi (UDHM)’nin ilk 

davası olan MV/Saiga Davası örnek olay olarak ele alınmış olup mahkeme-

nin konuya ilişkin bakış açısı ortaya konulmaya çalışılmıştır. UDHM’nin

ilk davası, 13 Kasım 1997’de Saint Vincent and the Grenadines tarafından

Gine’ye karşı açılan davadır. Konu, M/V Saiga adlı geminin 292. mad-

de çerçevesinde derhal serbest bırakılmasına ilişkindir. M/V Saiga, Saint 

Vincent bayrağını taşıyan bir petrol tankeri olup olayın gerçekleştiği ta-

rihte Gine kıyıları açığında çalışan balıkçı teknelerine ve diğer teknele-

re yakıt sağlamaktadır. 27 Ekim 1997 sabahı gemi, Gine ile Gine-Bissau 

arasındaki deniz sınırını geçer ve Gine’ye ait bir ada olan Alcatraz’ın 32

deniz mili uzağından Gine’nin münhasır ekonomik bölgesine girer ve 28 

Ekimde Gine gümrük devriye gemileri tarafından tutuklanır. Bu tutukla-

ma, Gine’nin münhasır ekonomik bölge sınırının güneyinde gerçekleşir.

Gemi, Gine’nin başkenti Conakry’ye getirilir ve mürettebatı ile birlikte

alıkonulur. Gine otoriteleri geminin ve mürettebatının serbest bırakıl-

ması için herhangi bir bono ya da finansal güvence talebinde bulunmaz. 

Bunun üzerine Saint Vincent, BMDHS’nin 292. maddesi gereği harekete

geçer (Keskin, F, 1998.:196).

Saint Vincent, yargılama sırasında MV/Saiga’nın hiçbir zaman Girne

kara sularına girmediğini ve tutuklandığı sırada da Sierra Leone mün-

hasır ekonomik bölgesinde olduğunu belirtmiştir. Saint Vincent yetki-

lilerine göre Gine’nin böyle bir eylemde bulunma yetkisi yoktur. Diğer 

yandan bayrak devletine gemiyi alıkoyma nedenleri bildirmemiştir. Saint

Vincent, BMDHS’nin “Sahildar devletin kanun ve kurallarının yürürlüğe

konulması” başlıklı aşağıda yer alan 3. maddenin 2. paragrafında tutuk-

lanan gemi ve müretebatının makul bir bono ya da başka bir güvence 
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karşılığı derhal serbest bırakılmasının öngörüldüğünü ve Gine yetkilile-

rince bu maddeye aykırı davranıldığını iddia etmekte ve Mahkeme’den

kendisinden hiçbir bono talep edilmeden gemi ve mürettebatının serbest

bırakılmasına karar vermesini istemektedir (Keskin, F., 1998: 191).

Gine ise Saiga’nın kaçakçılık yaptığı iddasıyla BMDHS madde 292’nin

bu gemiye uygulanamayacağı ifade etmiştir. Zira BMDHS Madde 19.2 

maddesinin f ) fıkrasında “Sahildar devletin gümrük, maliye, sağlık veya

muhaceret konularındaki kanun ve kurallarına aykırı bir şekilde mal,  pa-

ra veya kişilerin gemiye alınması veya gemiden çıkartılması” zararlı ge-

çiş sayılacak faaliyetler arasında sayılmaktadır. Kaçakçılık, Gine gümrük

yasasına göre suç teşkil etmektedir. Bu nedenle tutuklama BMDHS›nın

“Ziyaret Hakkı” başlıklı “yakın takip hakkı” başlıklı 111. maddesine uy-

gun olarak yakın takip sonucunda gerçekleştirilmiştir. Her iki devlet de

BMDHS’ye taraftardır. gemi ve mürettebatının derhal bırakılmasına iliş-

kin 292. maddenin 1. fıkrası el koyma tarihinden itibaren 10 gün içinde 

sorunun tarafların uzlaşacağı bir mahkeme ya da hakemlik yoluna su-

nulmasını, bu sağlanamazsa Yöntemin Seçimi başlıklı 287. madde gereği 

kabul ettikleri herhangi bir mahkemeye ya da UDHM’ye başvurulabile-

ceğini belirtmektedir (Keskin, F., 1998: 197).

Mahkeme, yargılama sonucunda, kaçakçılık iddiasını reddederek sa-

hildar devletin kanun ve kurallarının yürürlüğe konulmasına ilişkin 73. 

maddenin geçerliliğini kabul etmiş ve balıkçı teknelerine yakıt ikmali 

yapılması durumunda kıyı devletinin bunu balıkçılığa bağlı bir faaliyet 

olarak değerlendirmesinin uluslararası hukuka uygun olabileceğini be-

lirtmiştir (Keskin, F, 1998.: 205).

Saint Vincent, Gine’nin Saint Vincent tarafından UDHM’nin kararıyla

belirlenen finansal güvencenin sağlanmış olmasına rağmen gemi ve mü-

rettebatı serbest bırakmaması nedeniyle Saint Vincent koruma önlemleri

talebinde bulunmuşsa da sorun henüz Mahkeme önündeyken Saiga ve

mürettebatı 4 Aralık’ta serbest bırakılmıştır (Keskin, F., 1998: 198-199).

GÜRCİSTAN’IN KARADENİZ’DE GEMİLERE EL  KOYMASI

Karadeniz’de, Abhazya’ya giderken ya da dönerken güzergâh üzerin-

de Türk gemileri de dâhil olmak üzere pek çok gemi Gürcistan tarafın-

dan yakalanıp alıkonulmaktadır. Yukarıda ifade edildiği üzere gemilere

el konulması uygulaması uluslararası deniz hukukunda sınırlı bir şekilde 
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kabul edilmektedir. Hatta gemiye el konulması halinde uluslararası ya da

yerel düzenlemelerde belirli finansal güvence karşılığında gemi ve mü-

rettebatının serbest bırakılması gerektiği kabul edilmekte, güvencenin

sunulmasına rağmen gemiyi serbest bırakmayan ülke aleyhine yargıya 

gitme yolu öngörülmektedir. Anılan prensipler çerçevesinde Gürcistan’ın 

Karadeniz’de gemilere el koyma uygulamasını değerlendirecektir.

Gürcistan, iç sularında mutlak egemenlik yetkisine sahiptir. Bu neden-

le yerel kanunlarına aykırılık tespit ederse Gürcistan’nın iç sularında ve 

limanlarında yabancı gemileri durdurma yetkisi bulunmaktadır. Ancak, 

BMDHS’nin “Açık denizler üzerinde egemenlik iddialarının geçersizli-

ği” başlıklı 89. Maddesine göre hiçbir devlet, açık denizlerin herhangi

bir kısmını kendi egemenliğine tabi tutmayı yasal olarak ileri süremez.

Gürcistan’ın Abhazya’ya uyguladığı ambargo kapsamında, iç sularında di-

ğer ülke gemilerine el koyma uygulamasının ise ancak uluslararası hukuk

prensipleri çerçevesinde mümkün olabileceği ve dolayısıyla Gürcistan’ın 

Abhazya’ya uyguladığı ambargo çerçevesinde diğer ülkelere ait gemilere

keyfi bir şekilde el koymaması gerektiği ve iç sularında uluslararası örf ve 

adet hukukundan kaynaklanan ya da uluslararası andlaşmalar ile kabul 

ettiği sınırlamalara uymak zorunda olduğu düşünülmektedir.

Karasularında ise Gürcistan’ın sahip olduğu yetkilerinin kapsamı da-

ralmaktadır. Zira hem örf adet hukuku olarak tüm dünyada geniş ölçü-

de uygulanmakta olan hem de BMHDS ile pozitif hukukun bir parçası

haline gelen zararsız geçiş hakkı nedeniyle Gürcistan’ın karasularından 

zararsız geçiş yapan gemileri durdurma ve alıkoyma yetkisi bulunma-

maktadır. Bu nedenle Gürcistan’nın barışına, düzenine veya güvenliğine 

zarar vermedikçe bu geçiş hakkından yararlanan gemilerin durdurularak

bu gemilere el konulması uluslararası hukuka aykırıdır. Gürcistan

ancak gümrük,  maliye,  sağlık veya muhaceret konularındaki kanun ve

kurallarına aykırı bir şekilde mal,  para veya kişilerin gemiye alınması

veya gemiden çıkartılması veya BMDHS’nin 19.2 maddesinde sıralanan

diğer zararlı geçiş sayılacak faaliyetlerin söz konusu olması halinde ve

güvenliği için gerekli ise, zararsız geçişi durdurabilir.

Geçiş BMDHS’in 19.1 maddesine göre kıyı devleti Gürcistan’nın

barışına, düzenine veya güvenliğine zarar vermedikçe zararsızdır.

BMDHS’nin 19.2 maddesinde belirtilen Sahildar devletin savunmasına

veya güvenliğine zarar vermeyi amaçlayan her türlü propagandada bulu-

nulması; Sahildar Devlet Gürcistan’nın gümrük, maliye, sağlık veya mu-
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haceret konularındaki kanun ve kurallarına aykrı bir şekilde mal, para

veya kişilerin gemiye alınması veya gemiden çıkartılması gibi söz konusu

maddede belirtilen diğer zararlı geçiş sayılacak faaliyetleri kapsıyorsa za-

rarlı geçiştir. Bu durumda Gürcistan BMDHS’nin 25. maddesi gereğince

karasularında zararsız olmayan her türü geçişi engellemek için gerekli

tedbirleri alabilir ve güvenliği için gerekli ise, zararsız geçici olarak dur-

durabilir.

Münhasır ekonomik bölgede ise Gürcistan’ın yetkileri iyice daralmak-

tadır. Bu bölgede Gürcistan ancak canlı kaynakların araştırılması, işletil-

mesi, muhafazası ve yönetimi konularındaki egemen haklarının kullanıl-

masında,  Sözleşmeye uygun olarak kabul ettiği kanunlara ve kurallara

riayeti sağlamak için gemiye el koyabilir.

Uluslararası deniz hukukunda sınırlı bir şekilde kabul edilen gemiye 

el konulması uygulamasında mutlaka bayrak devletini bu uygulamadan

haberdar etme yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu nedenle Gürcistan’ın ge-

miye el koyma halinde bunu bayrak devletine derhal alıkoyma nedenleri 

ile birlikte bildirmesi gerekmektedir.

Gürcistan’ın uluslararası deniz hukukunda izin verilen durumlarda 

yabancı bir gemiye el koyması halinde, özellikle Sözleşme’de öngörülen 

durumlarda, belirli bir finansal güvence verilmesi koşuluyla gemi ve mü-

rettebatı derhal serbest bırakması gerekmektedir. Gürcistan’ın verilen fi-

nansal güvenceyi kabul etmemesi, yetersiz bulması ya da diğer herhangi

bir sebeple güvence verilmiş olmasına rağmen gemi ve mürettebatı ser-

best bırakmaması halinde bayrak devletinin uyuşmazlığı yargıya götür-

me hakkı bulunmaktadır. Burada belirtilmesi gerekli olan nokta ancak

BMHDS’ye taraf devletler tarafından bu tür bir başvuru yapılabilmesidir. 

Bu nedenle alıkonulan geminin bayrak devletinin derhal bu başvuruda

bulunması önem taşımaktadır. Bazı durumlarda geminin malikinin tabi-

yeti ile geminin tabiyeti birbirine karıştırılmaktadır. Burada önemli olan 

yalnızca geminin tabi olduğu bayrak devleti tarafından bu tür bir başvu-

ru mümkündür. Dolayısıyla BMDHS’ine taraf olmayan Türkiye’nin, gemi 

ve mürettebatına el koyulması ile ilgili UDHM’ye söz konusu başvuruyu 

yapması mümkün değildir. Ancak Buket gemisi örneğinde olduğu gibi

Gürcistan tarafından alıkoyulan geminin Panama bayraklı olduğu du-

rumlarda bu başvuruyu BMDHS’ne 2006 yılında taraf olan Panama’nın

yapması mümkündür. Gürcistan ise BMDHS’ni 21 Mart 1996’da imza-

lamış ve onaylamıştır. Ancak Türkiye’nin Sözleşme’nin amacı ile ilgili 
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başka bir sözleşmeden kaynaklanan bir uyuşmazlık dolayısıyla geminin 

serbest bırakılması talebini yargıya taşıması gündeme gelebilir.

Konuya uluslararası anlaşmalar açıdan bakarsak;  Uluslararası 

Denizcilik Örgütü (IMO) dünya denizlerindeki güvenliği ve trafiği dü-

zenlemek amacı ile Otomatik Tanıma Sistemi (Automatic Identification 

System (AIS))’ni zorunlu hale getirilmiştir. Buna göre; uluslararası sefer 

yapan 300 groston ve üzerindeki tüm gemiler, uluslararası sefer yapma-

yan 500 groston üzerindeki tüm yük gemileri ve tonajlarına bakılmaksı-

zın tüm yolcu gemileri AIS cihazı taşımakla yükümlüdür36. Bu gemiler, 

uluslararası sözleşmelerin, kural ve standartların seyir bilgilerinin ko-

runmasını öngördüğü durumlar ve tehlikeli durum dışında, seyirde veya

demirde iken AIS cihazlarını sürekli açık ve çalışır durumda bulundura-

caklardır.

Türk tankeri Buket’in, Türk ve Rus ekonomik bölgesinde seyir ha-

linde iken 17 Ağustos 2009’da saat 03.00 sıralarında irtibat kesildiği son 

sinyalin gemi Sinop Limanı’na 96 mil, Rusya’nın Novorosysk Limanı’na 

111 mil ve Gürcistan’ın Poti Limanı’na 256 mil açıklarındaki uluslararası

karasularında iken alındığı ve AIS cihazının kapatılarak sinyalin kesildiği 

belirtilmektedir. Yukarıda belirtildiği üzere, Uluslararası Denizcilik 

Örgütü (IMO) kurallarına göre AIS cihazlarının açık ve çalışır durumda 

olmaları zorunludur (www.denizhaber.com).

SONUÇ VE DEĞERLENDİRME

Denizlerin serbestliği ilkesi, Yunan ve Rodos Deniz Kanunlarından i-

tibaren gelişmeye başlayan uluslararası hukukta kabul edilen temel pren-

sip “açık denizlerin serbestliği” ilkesi olup bu ilke 1958 tarihli Cenevre

Açık Deniz Sözleşmesi’nde ve  1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’nde

ifade edilmiştir (Akten, N., 2005; Ece, N.J., 2007). Denizlerde seyir ve se-

fer serbestisi; Mare Liberum ilkesi doğrultusunda ticaret gemileri, dünya

denizlerinde herhangi bir formaliteye tabi olmaksızın, gece-gündüz de-

meden, serbestçe – ancak zararsız olmak koşuluyla duraksız ve uğraksız

seyir yapabilme hakkına sahip olabilmektedir. 

36 AIS seyir emniyeti ve deniz güvenliğinin sağlanması, arama ve kurtarma, yasadışı göç ve diğer

ihlallerin önlenmesi amacıyla deniz trafiğinin izlenmesini, bilgi alışverişini ve seyir halindeki gemi-

lerin anlık izlenmesini sağlamaktadır.
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BMDHS’nin “Seyrüsefer Hakkı” başlıklı 90. Maddesine göre sahili bu-

lunsun veya bulunmasın her devlet, açık denizlerde kendi bayrağını ta-

şıyan gemileri seyrettirme hakkına sahiptir. BMDHS’nin 17. Maddesine

göre sahili bulunsun veya bulunmasın, bütün devletlerin gemileri, ka-

rasularından zararsız geçiş hakkından yararlanırlar. Ancak, BMDHS’nin 

19.1 Maddesine göre geçiş, sahildar devletin barışına, düzenine veya

güvenliğine zarar vermedikçe zararsızdır. BMDHS’nin 24. maddesine

göre sahildar devlet,  söz konusu Sözleşmede öngörülen haller dışında,  

karasularından yabancı gemilerin zararsız geçişlerine engel olmayacak, 

zararsız geçiş haklarını kullanmalarını engelleyecek veya kısıtlayacak yü-

kümlülükler getirmeyecektir. Ancak, geçiş sahildar devletin barışına, dü-

zenine veya güvenliğine zarar veriyorsa BMDHS’nin 25 nci Maddesine

göre sahildar devlet, karasularında zararsız olmayan her türü geçişi

engellemek için gerekli tedbirleri alabilir. Sahildar Devlet iç sularında

mutlak egemenlik yetkisine sahip olup yerel kanunlarına aykırılık tespit

ederse iç sularında ve limanlarında yabancı gemileri durdurma yetkisi 

bulunmaktadır.

Sahildar Devletin iç sularında diğer ülke gemilerine el koyma uygula-

masının ise ancak uluslararası hukuk prensipleri çerçevesinde mümkün

olabileceği ve iç sularında uluslararası örf ve adet hukukundan kaynak-

lanan ya da uluslararası andlaşmalar ile kabul ettiği sınırlamalara uymak

zorunda olduğu düşünülmektedir. Sahildar Devletin uluslararası deniz 

hukukunda izin verilen durumlarda yabancı bir gemiye el koyması halin-

de, özellikle Sözleşme’de öngörülen durumlarda, belirli bir finansal gü-

vence verilmesi koşuluyla gemi ve mürettebatı derhal serbest bırakması 

gerekmektedir. Yabancı bir gemiye el koyan kıyı devleti, mümkün olan en

kısa sürede bayrak devletini bu durumdan haberdar etmeli ve bilgilen-

dirmelidir. Kıyı devletinin bu kurala uymaması halinde ise Sözleşmenin 

292. madde uyarınca bayrak devletine uyuşmazlığı gemiye el koyan dev-

letin kabul ettiği bir yargı organına ya da Uluslararası Deniz Hukuku 

Mahkemesi’ne götürme hakkı tesis edilmiştir.

Sonuç olarak, deniz ticaretinin işleyişini sürdürebilmek, ülkelerin 

ekonomisi ile bölge barışını olumsuz yönde etkilememek için sorunun

bir an önce ortadan kalkması amacıyla gerekli çalışmaların yapılması, iki 

ülke arasındaki mevcut pozitif dialog ve çabaların sürdürülerek anlaş-

mazlıkların barışcıl yollardan çözüme kavuşturulması ve ayrıca hem sa-

hildar devlet ve hemde bayrak devletinin uluslararası hukuk, anlaşma ve

kuralları yerine getirmesinin gerekli olduğu düşünülmektedir.
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Özet

Okyanuslar devletlerin farklı nitelikte hak ve yetkilere sahip oldukları

deniz alanlarına bölünmüştür. Açık deniz hiçbir devletin egemenliğine 

tabi olmayan bir deniz alanı olup, temel ilkesi özgürlüktür. Bu özgürlükler

içerisinde en önemli olanı da seyrüsefer özgürlüğüdür. Açık denizde

gemilerin seyrüsefer özgürlüğü ile doğrudan bağlantılı bir diğer kural da 

gemiler üzerinde kendi bayrak devletlerinin münhasıran yetkili olmasıdır.

Bayrak devletlerinin açık denizdeki münhasır yetkisi uluslararası örf ve

adet hukuku kuralı niteliğindedir. Söz konusu yerleşik kuralın sınırlı 

sayıda istisnası buluduğundan, istisnai durumlar oluşmadığı sürece 

devetlerin açık denizde bulunan yabancı bayraklı gemilere müdahalesi

uluslararası hukuka aykırı olacaktır. Bu çalışmada devletlerin açık

denizde bulunan yabancı bayraklı gemilere müdahalesinin kapsamı 
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incelenecektir. Bu amaç doğrultusunda öncelikle farklı hukuki rejime tabi

deniz alanlarından bahsedilecek, ardından açık denizin hukuki rejimi

üzerinde durulacaktır. Daha sonra ise açık denizde bayrak devletinin 

münhasır yetkisi prensibi ve istisnaları incelenecektir. 

Anahtar Sözcükler: Açık deniz, seyrüsefer özgürlüğü, gemilerin uy-

rukluğu, bayrak devleti, bayrak devletinin münhasır yetkisi, ziyaret hak-

kı.
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Giriş

Deniz hukukunda devletlerin farklı deniz alanları üzerindeki yetkileri, 

kıyıya yaklaştıkça kıyı devletinin yetkilerinin artması, kıyıdan uzaklaştık-

ça da bayrak devletlerinin kendi gemileri üzerindeki yetkilerinin artması 

prensibine dayalı bir sistem getirmektedir. Kıyıya en yakın deniz alanı 

olan iç sularda kıyı devletinin kural olarak mutlak yetkisi bulunmakta-

dır. Dolayısıyla iç sularda ve iç suların en önemli unsurunu teşkil eden

limanlarda kıyı devletlerinin yetkileri en üst seviyededir.1 Karasuları da

iç sular gibi kıyı devletinin başlangıçtan beri ve kendiliğinden (ab initio 

ipso facto) sahip olduğu bir deniz ülkesi olmakla birlikte, karasularında 

kıyı devletinin ülkesel yetkilerinin kullanımına sınırlamalar getiren za-

rarsız geçiş ilkesi mevcuttur. Kıyı devleti karasularında zararsız geçişe

engel olamama yükümlülüğü altındadır. Dolayısıyla kıyı devletinin ulu-

sal mevzuatının da zararsız geçişi zorlaştıran düzenlemeler içermemesi 

gerekmektedir. Zaman içerisinde kıyı devletlerinin denizlerden giderek

daha fazla faydalanma ve daha geniş deniz alanlarında yetki sahibi olma

istekleri sonucu ortaya çıkan bitişik bölge, kıta sahanlığı ve münhasır 

ekonomik bölge gibi deniz alanları ise kıyı devletlerinin deniz ülkesi ol-

mayıp, kıyı devletlerinin yalnızca belirli yetkilere sahip oldukları deniz 

alanlarıdır. Bu deniz alanlarının ötesinde yer alan açık deniz ise hiçbir z

devletin egemenliğine tabi olmayan bir deniz alanıdır ve bu deniz ala-

nında bulunan gemiler üzerinde bayrak devletlerinin münhasıran yetkili

olduğu prensibi uygulanmaktadır.
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Açık Denizin Hukuki Rejimi

Temeli uluslararası örf ve adet hukukuna dayanan deniz hukukun-

da, 1958 tarihli Cenevre Deniz Hukuku Sözleşmeleri, genellikle örf ve 

adet hukuku kurallarını yansıtan metinler olarak kabul edildiğinden bü-

yük öneme sahiptirler. Deniz hukuku konusunda günümüz açısından en

önemli sözleşme, çerçeve sözleşme niteliğinde olan 1982 tarihli Birleşmiş

Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi’dir (BMDHS).2 Bu sözleşme bir yan-

dan 1958 tarihli Cenevre Sözleşmeleri’nde örf ve adet hukuku niteliği

taşıyan hükümleri tekrar ederken, bir yandan da yeni düzenlemeler ge-

tirmiştir. Denize kıyısı olsun ya da olmasın tüm devletlerin yararlanabi-

leceği bir deniz alanı olan açık deniz, hiçbir devletin egemenliğine tabi

kılınamayan “res communis” statüde bir deniz alanıdır.3 Tüm devletlere

açık olan bu deniz alanında kullanılacak açık deniz özgürlükleri, diğerleri

yanında; seyrüsefer, uçma, denizaltı kablo ve boru hatları döşeme, suni

ada ve uluslararası hukukun izin verdiği diğer tesisleri inşa etme, balıkçı-

lık ve bilimsel araştırma yapma özgürlüklerini içermektedir.4

Bayrak Devletinin Münhasır Yetkisi

Açık denizde tüm devletlere tanınan en önemli özgürlük seyrüse-

fer özgürlüğüdür. Nitekim Grotius’tan günümüze, uluslararası hukukta

ısrarlı bir şekilde açık denizlerde seyrüsefer özgürlüğünün savunuldu-

ğu görülmektedir.5 Açık denizde bulunan gemilerin, bayrağını taşıdık-

ları devletin münhasır yetkisine tabi olmaları, seyrüsefer özgürlüğü ile 

doğrudan bağlantılı olan bir prensiptir. Deniz hukukunda gemiler, kıyı

devletlerinin ülkelerinden uzaklaştıkça bir anlamda onların yetkilerin-

den de uzaklaşmaktadırlar. Açık deniz hiçbir devletin egemenliğine tabi

olmadığından, bu deniz alanında belirli bir düzen tesis edilebilmesi için 

gemilerin bayrak devletlerinin etkin bir şekilde yetki kullanması büyük 

önem taşımaktadır. Açık denizde bulunan gemiler üzerinde bayrak dev-

letlerinin münhasır yetkili olması prensibi uluslararası örf ve adet huku-

ku niteliğindedir.6 Aksine bir antlaşma olmadığı sürece, açık denizde ge-

minin bayrağını taşıdığı devlet, gemi üzerinde kural olarak münhasıran 

yetkilidir. Geminin bayrak devleti dışındaki hiçbir devletin uluslararası 

hukukun izin verdiği istisnalar dışında açık denizde bulunan gemilere

müdahale edebilmesi, arama, soruşturma, el koyma ya da tutuklama gibi 

yetkiler kullanabilmesi mümkün değildir. Savaş gemileri ve gayri ticari



147

ULUSLARARASI DENİZ HUKUKU’NDA KIYI DEVLETİNİN GEMİLERE EL KOYMA YETKİSİNİN SINIRLARI SEMPOZYUMU

amaçlı devlet gemileri ise hangi deniz alanında bulunurlarsa bulunsunlar 

yalnızca bayrak devletinin yetkisine tabidirler. Bu gemiler bayrak devleti

dışındaki tüm devletlerin yargı yetkisinden bağışıktır.7

Bayrak Devletinin Münhasır Yetkisinin İstisnaları

Deniz hukukunun oluşmaya başladığı ilk dönemlerden beri, deniz

haydutluğu yapan gemiler ve uyruksuz gemiler, seyrüsefer özgürlüğü-

ne müdahalede bulunmayı haklı kılan sebepler olarak kabul edilmiştir. 

Bunların yanı sıra köle taşımacılığı, kesintisiz takip, ziyaret hakkı ve meş-

ru müdafaa durumları da uluslararası hukuk açısından yerleşik nitelikte

istisnalar olarak kabul görmüştür.8 Zaman içerisinde devletlerin çeşitli

başka gerekçelerle de seyrüsefer özgürlüğüne müdahalede bulunma ko-

nusunda yetkiler ileri sürdükleri gözlenmiştir. Nitekim daha sonraları,

açık denizde meydana gelen kirlilik olaylarına müdahale, uyuşturucu ve

göçmen kaçakçılığı, terörizm ve kitle imha silahları ile mücadele gibi ko-

nularda yapılan sözleşmeler ile devletlere açık denizde bulunan gemiler

üzerinde çeşitli yetkiler kullanma imkanı tanınmıştır. Ancak bu tür söz-

leşmeler ile tanınan yetkiler, uluslararası örf ve adet hukukundan kay-

naklanan yetkilerden farklı olarak, yalnızca ilgili sözleşmelere taraf olan 

devletlerce ve yine taraf devletlerin bayrağını taşıyan gemiler üzerinde 

kullanılabilmektedir.

Ziyaret Hakkı Kapsamında Yapılan Müdahaleler

Açık denizde seyrüsefer özgürlüğünü kullanan gemilere bayrak dev-

leti dışındaki devletlerin müdahalede bulunmasına imkan tanıyan istis-

nalardan biri olan ziyaret hakkı,9 iki aşamadan oluşmaktadır. İlk aşamada

savaş gemisi, yukarıdaki hallerin varlığından şüphelendiği geminin bay-

rağını çekme hakkını incelemek amacıyla, söz konusu gemiye bir subay 

komutasında tekne gönderebilir ve geminin belgelerini inceleyebilir. 

Şüphelerin giderilememesi halinde, ikinci aşama olarak gemide daha ile-

ri düzeyde bir inceleme yapılabilecektir. Ziyaret hakkı savaş gemileri dı-

şında, devlet hizmetinde oldukları açıkça işaretlenmiş, teşhis edilebilen 

ve usulüne uygun şekilde yetkilendirilen diğer herhangi bir gemi veya

uçak tarafından da kullanılabilir. Barış zamanlarında bir gemiye çıkma

ve ziyaret hakkının kullanılabilmesi için, aksini öngören bir antlaşmanın 

yokluğu halinde; geminin a- deniz haydutluğu yapması, b- köle ticareti
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yapması, c- yabancı bir bayrak taşıması ya da hiç bayrak taşımamasına 

rağmen, gerçekte savaş gemisinin bayrak devleti ile aynı uyruklukta ol-

ması, d- uyruksuz olması ya da e- izinsiz yayın10 yapması ve savaş gemi-

sinin bayrak devletinin de  1982 BMDHS md. 109 uyarınca izinsiz yayın

yapanlar hakkında yetkili sayılan devletlerden biri olması gerekmektedir. 

Ziyaret hakkının kullanılacağı durumlarda savaş gemisinin oldukça ihti-

yatlı davranması gerekir. Nitekim müdahalede bulunan savaş gemisinin

şüphelerinde yanılması ve ilgili geminin de şüpheleri haklı kılacak bir 

davranışı olmaması halinde, savaş gemisi ortaya çıkan herhangi bir kayıp 

ya da zarardan sorumlu olacaktır. 

Deniz Haydutluğu

Tüm insanlığın düşmanı (hostis humani generis) olarak nitelendirilen 

deniz haydutluğu,  devletlerin açık denizde bulunan gemilere müdahale 

etmesini haklı kılan suçların en eskisi olup,  günümüzde de dünyanın

çeşitli bölgelerinde oldukça yaygındır. Ancak günümüzde deniz hay-

dutluğu olarak tanımlanan bazı suçlar, esasında deniz haydutluğunun

uluslararası hukuktaki klasik tanımına (piracy iure gentium) girmemek-

tedir. Bu sebeple uluslararası hukuk açısından bir suçu deniz haydutluğu 

olarak tanımlarken dikkatli olunması gerekir. Uluslararası hukukta tüm 

devletlerin evrensel yetki sahibi olduğu bu suçun oluşması için: a- açık

denizde ya da herhangi bir devletin yetki alanı dışında bulunan bir yer-

de11, b- özel bir gemi ya da uçağın mürettebatı ya da yolcuları tarafın-

dan12, c- başka bir gemiye, uçağa ya da buradaki kişilere karşı13, d- özel 

bir menfaat sağlamak amacıyla işlenen14, e- herhangi bir şiddet, alıkoyma

veya yağmacılık hareketlerinin olması gerekmektedir.15 Tüm devletlerin 

açık denizde ya da hiçbir devletin egemenliğine tabi olmayan bir yerde 

haydutluk yapan gemi ya da uçağa ve buradaki mallara el koyma ve kişi-

leri tutuklama yetkisi bulunmaktadır. Ayrıca el koymayı yapan devletin 

mahkemeleri, verilecek cezaları ve -iyi niyetli üçüncü kişilerin hakları 

saklı kalmak üzere- gemi, uçak ya da mallar hakkında alınacak tedbirleri

de belirleyebilir.16

Köle Ticareti

Günümüzde devam eden bir örneği kalmadığı gözükse de, 19. yüzyıla 

kadar yoğun bir şekilde özellikle Afrika’dan Kuzey ve Orta Amerika’ya 
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deniz yolu ile köle ticareti yapıldığı bilinmektedir. Her devletin ziyaret

hakkı kapsamında köle taşımacılığı yaptığından şüphelenilen bir gemi 

üzerinde açık denizde yetki kullanması mümkündür. Bu suç üzerindeki 

temel yetki bayrak devletinde olduğundan, gemiye ziyaret hakkını kulla-

nan devletlerin yetkileri, durumu geminin bayrak devletine bildirmekle

sınırlıdır. Zira uluslararası hukuka göre yalnızca bayrak devleti açık de-

nizde köle taşımacılığı yapan bir gemiye el koyma ve gemidekileri tutuk-

lama yetkisine sahiptir.17

Uyruksuz Gemiler

Açık denizde gerçekleşen seyrüseferlere müdahale konusunda dev-

letlerin en çok başvurduğu gerekçe gemilerin uyruksuz olduğu şüphesi-

dir. Nitekim diğer haklı gerekçeleri bulunmayan devletlerin bu gerekçeye 

sığınma imkanı olabilmektedir. Tüm devletlerin, uyruksuz olduğundan

şüphelenilen gemilere açık denizde ziyaret hakkı çerçevesinde yetki kul-

lanarak müdahalede bulunması mümkündür. Uyrukluk kavramı hangi

devletin gemi üzerinde bayrak devleti yetkisini kullanacağını, gemile-

rin hangi hak ve yükümlülüklere sahip olduğunu belirlemesi açısından

önem taşımaktadır. Gemiler bayrağını taşımaya yetkili oldukları devletin

uyruğundadırlar.18 Her devlet gemilere uyrukluk tanınması ve bayrağı-

nı taşıma hakkının verilmesi konusunda getireceği şartları belirlemekte

serbesttir.19 Uluslararası hukuka göre gemilerin yalnızca bir devletin bay-

rağını taşıması gerekmektedir. Birden fazla devletin bayrağının taşınma-

sı halinde, söz konusu gemiler uyruksuz gemi muamelesi görerek hiçbir 

devletin diplomatik himayesinden yararlanamazlar.20 Nitekim bir yazar,

uyruksuz gemilerin, milletler topluluğunca aforoz edilmiş gibi oldukları

benzetmesini yapmıştır.21 Açık denizde tüm devletler uyruksuz gemilere 

müdahalede bulunabilir, gemiye çıkabilir ve el koyabilirler.22

Aynı Uyruklukta Olduğundan Şüphelenilen Gemiler

Açık denizde seyrüsefer yapan gemilere bayrak devleti dışındaki dev-

letlerin müdahalede bulunmasına haklı gerekçe teşkil edebilecek bir di-

ğer durum, aynı uyrukluğu taşıdığından şüphelenilen gemilere ziyaret

hakkı kapsamında müdahalede bulunulmasıdır. Bir savaş gemisi23 açık

denizde yabancı bir gemi ile karşılaştığında, gemi yabancı bir bayrak taşı-

dığı ya da bayrağını göstermeyi reddettiği halde, esasında aynı uyrukluk-
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ta olduğundan şüphelenmek için makul sebepler olduğunda, bu gemiye 

yanaşma ve ziyaret hakkını kullanabilir ve geminin bayrağını taşıma hak-

kına ilişkin inceleme yapabilir. Savaş gemisinin şüphesinde haklı çıkması 

halinde, gemi üzerinde daha ileri seviyede yetki kullanması mümkündür.

Nitekim söz konusu geminin savaş gemisi tarafından tutuklanması ve 

koğuşturma için bayrak devletine teslim edilmesi söz konusu olabilir.24

İzinsiz Yayın

Günümüz için artık önemini yitirmiş gözükse de, açık denizde bu-

lunan gemilerden izinsiz yayın yapılması bir dönem kıyı devletleri için, 

özellikle de Baltık Denizi, İrlanda Denizi ve Kuzey Deniz açısından

önemli bir sorun teşkil etmiştir.25 1982 BMDHS md.109’da düzenlenen 

izinsiz yayın, açık denizdeki bir gemi veya tesisten genel kamuoyunun

etkilenmesi kastıyla uluslararası kurallara aykırı şekilde yapılan radyo ve

televizyon yayınlarını ifade etmektedir. Açık denizden izinsiz yayın, md. 

109 uyarınca yargı yetkisi olan devletlere26, ziyaret hakkı kapsamında

müdahale yetkisi tanıyan bir suç türüdür. İzinsiz yayın üzerinde yargı

yetkisi olan devletler, açık denizdeki söz konusu gemiyi ve yayını yapan 

kişileri tutuklayabilir ve yayın aracına el koyabilir. 

Kesintisiz Takip

Bir kıyı devletinin yetki sahibi olduğu deniz alanlarında, yabancı bir

gemi tarafından ulusal mevzuatının ihlal edilmesi halinde, bu devlet ya-

bancı gemiyi kesintisiz takip hakkına sahiptir. Yabancı gemiye verilecek

bir dur ihtarının ardından başlatılabilecek olan takip, kesintiye uğrar -

madığı sürece açık denizde de devam edebilecektir. Ancak herhangi bir 

devletin karasularına girildiği anda takip sona ermektedir. Sonuç olarak

kesintisiz takip ile kıyı devleti, belirli koşulların gerçekleşmesi halinde, 

yetkisini açık denize uzatarak, ulusal mevzuatı ihlal ettiği düşünülen bir

gemiyi takip etmek ve gemiye el koymak yetkisine sahip olabilmektedir.27

Meşru Müdafaa

Uluslararası hukuk, devletlere, ulusal güvenliği ve ülkesel bütünlüğü-

ne yönelik saldırdan tehditler olması durumunda, kendisini müdafaa et-

mek için makul tedbirlere başvurma imkanı sunmaktadır. Ancak meşru
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müdafaa hakkının kullanıldığından söz edebilmek için, meşru müdafaa 

zorunluğunun ani, çok büyük, başka bir seçenek bırakmayan ve müzake-

re zamanı bulunmayan bir durumda olması gerekmektedir. Meşru mü-

dafaa hakkının doğması halinde, bu hakkın kullanımının makuliyet ve 

orantılılık testlerine tabi olduğunun da unutulmaması gerekir. Caroline

Olayı sonrası formüle edilen bu tür şartların uluslararası örf ve adet hu-

kukunu ortaya koyan kurallar olduğu geniş bir kabul görmektedir.28

Diğer  Müdahale Sebepleri

Devletlerin iki taraflı ya da çok taraflı antlaşmalar ya da ad hoc düzen-

lemeler yapmak suretiyle, birbirlerini, açık denizde kendi bayraklarını

taşıyan gemiler üzerinde çeşitli konularda yetkili kılmaları mümkündür.

Bu düzenlemeler yoluyla aslında uluslararası örf ve adet hukukunda bu-

lunmayan konularda da devletler birbirlerinin gemileri üzerinde müda-

hale yetkileri kazanmaktadırlar. Devletlerin bu tür sözleşmeler ve düzen-

lemeler yapmak suretiyle terörizm ve kitle imha silahları, yasa dışı göç,

narkotik ve psikotropik madde kaçakçılığı ve yasa dışı balıkçılıkla müca-

dele konularında ve açık denizde meydana gelen bazı kirlilik olaylarında, 

taraf devletlerin bayrağını taşıyan gemiler üzerinde müdahale yetkilerine

sahip oldukları gözlenmektedir.

Terörizm ve Kitle İmha Silahları ile Mücadele 

Uluslararası toplum terörizm ile mücadele konusunda hem bölgesel29

hem de uluslararası düzeyde bir mücadele içinde bulunmaktadır. 1988
tarihli Denizde Seyir Emniyetine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesi
Sözleşmesi30 (1988 SUA Sözleşmesi) çerçevesinde, uluslararası huku-
kun deniz haydutluğu tanımına girmeyen silahlı soygun gibi suçlar ile 
mücadele edilmeye çalışılmaktadır. Taraf devletlerin, sözleşmede yer
alan suçları, suç olarak tanımlama ve cezalandırma ya da suçluyu iade 
etme konusunda yükümlülüğü bulunmaktadır. Sözleşmenin 2005 tarihli 
yeni protokolü, terörist eylemlere karıştığından ya da kitle imha silah-
ları taşıdığından şüphelenilen gemilere çıkma konusunda düzenlemeler 
içermektedir.31 Açık denizde bulunan gemilere, terörizm ve kitle imha 
silahları ile mücadele kapsamında müdahalede bulunabilmek için; a- çok 
taraflı müdahale operasyonu konusunda Birleşmiş Milletler’in emrinin
olması; veya b- bayrak devletinin rızasının olması; veya c- gemiye çıkma 
konusunda bir anlaşma olması; veya d-SUA Sözleşmesi’nin uygulanabil-



152

ORSAM

mesi ya da e- meşru müdafaa gibi uluslararası örf ve adet hukukundan
kaynaklanan bir müdahale hakkının bulunması gerekmektedir.

Yasa Dışı Göç

Yasa dışı göç ile mücade etmek amacıyla devletler, bu tür suç işleyen 
gemilerin kendi deniz alanlarından ayrılmasını ya da deniz alanlarına
girmesini engelleyebilir. Ayrıca devletler geminin yolculuğu sırasında da
müdahalede bulunabilirler. Devletler çeşitli sözleşmeler yoluyla da bir-
birlerinin deniz alanlarında ya da bayraklarını taşıyan gemiler üzerin-
de, yasadışı göçü önlemeye yönelik müdahale yetkileri kazanabilirler. 
Nispeten kısa mesafeli olan bu tür yolculuklarda, devletlerin gemilere
müdahalesi genellikle karasularında ya da bitişik bölgede gerçekleşmek-
tedir. Dolayısıyla açık denizde gemilere göçmen kaçakçılığının önlenme-

si için müdahalede bulunulması daha az önem taşımaktadır.32

Uyuşturucu ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı

Uyuşturucu madde kaçakçılığının uluslararası düzeyde önlen-

mesi amacıyla, 1988 tarihinde Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin 

Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi imzalanmıştır.33

Sözleşme, taraflar devletlerin uluslararası deniz hukukuna uygun olarak, 

deniz yoluyla yasa dışı trafiği bastırma konusunda mümkün olan en geniş

işbirliğini yapmalarını ve bu amaçla ikili ve bölgesel anlaşmalar yapmala-

rını öngörmektedir.34 Uyuşturucu madde kaçakçılığı ile mücadele konu-

sundaki hukuki çerçeve, çok taraflı ya da iki taraflı sözleşmeler ve bayrak

devletinin rızasını elde etmeye yönelik ad hoc usullerden oluşan bölün-

müş bir yapı sergilemektedir. Ancak sonuç olarak bayrak devletinin bu

tür anlaşmalar yoluyla rızasının elde edilmesinin ardından açık denizde

bulunan gemilerine müdahalede bulunulması mümkün olacaktır.

Yasadışı Balıkçılık

Açık deniz özgürlükleri balıkçılık yapma özgürlüğünü de içermekte-

dir. Ancak 20. yüzyılda, balık stoklarında gözlenen ciddi azalma, deniz-

lerdeki canlı kaynakların da tükenebilir nitelikte olduğunu göstermiştir. 

1982 tarihli BMDHS, tüm taraf devletlerin açık denizin canlı kaynak-

larını, sürdürülebilir şekilde avlamaları konusunda yükümlülük getir-
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mektedir. 1995 tarihli BM Balık Stokları Anlaşması’na35 taraf devletlerin, 

sözleşmeye taraf diğer devletlerin gemilerine çıkma ve gemileri denet-

leme konusunda tedbirler kabul etmesi mümkündür. Yasa dışı balıkçılık

sebebiyle gemilere çıkılması diğer müdahale sebeplerine göre çok daha 

sık başvurulan bir uygulama olmakla birlikte; bu tür müdahalelerin açık 

denizden ziyade kıyı devletlerinin münhasır ekonomik bölgelerinde ger-

çekleştiği bilinmektedir.36

Deniz Kirliliği

1969 tarihli Müdahale Sözleşmesi37, taraf devletlere, büyük zarar-

lı sonuçları olabilecek bir deniz kazasının, petrol ve diğer zararlı mad-

delere ilişkin kirlilik ya da kirlilik tehlikesi yaratması üzerine, açık de-

nizde yabancı bayraklı gemilere müdahale edilmesine izin vermektedir.

Sözleşmeye taraf devletler, kıyılarını ve ilgili menfaatlerini olumsuz etki-

leyebilecek ağır ve yakın bir tehdidin önlenmesi, azaltılması veya ortadan

kaldırılması için açık denizde gerekli önlemleri alabilirler. Kıyı devletinin 

alacağı tedbirlerin fiili zarar ya da zarar tehlikesi ile orantılı olması, ma-

kuliyet sınırının aşılmaması, bayrak devletinin, ilgili devletlerin ve men-

faat sahibi kişilerin haklarına saygı gösterilmesi gerekmektedir.38

Sonuç

Hiçbir devletin ülkesi sayılmayan ve egemenliğine tabi kılınamayan 

açık denizde, denize kıyısı olsun ya da olmasın tüm devletler, uluslara-

rası hukuka uygun her türlü özgürlükten faydalanabilirler. Açık deniz-

lerde geçerli olan en temel özgürlük, gemilerin seyrüsefer özgürlüğü-

dür. Seyrüsefer özgürlüğü Hugo Grotius’tan beri uluslararası hukukun 

en temel ilkelerinden biri olarak kabul edilmekle birlikte, hiçbir zaman 

mutlak bir özgürlük olarak değerlendirilmemiştir. Devletlerin her zaman

çeşitli gerekçelerle seyrüsefere müdahalede bulunmaya dair haklar ileri 

sürdükleri görülmektedir. Gemilerin özgürce seyrüsefer yapabilmeleri-

nin en önemli garantisi, açık denizde bulunan gemiler üzerinde, bayrak 

devletlerinin münhasıran yetkili olmaları kuralıdır. Bu kuralın son dere-

ce sınırlı birkaç istisnası bulunmaktadır. İstisnai bir durum oluştuğun-

da, bayrak devleti dışındaki devletlerin de açık denizde bulunan gemileri 

durdurma, gemiye çıkma, araştırma ve tutuklama hakkı olabilmektedir. 

Yukarıdaki açıklamalarda ortaya konulmaya çalışıldığı üzere, seyrüsefer
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özgürlüğüne müdahalede bulunmayı haklı kılan durumların tümü aynı

nitelikte müdahale yetkisi tanımamaktadır. Kimi zaman sahip olunan 

yetki yalnızca gemiye yanaşma ve bayrak çekme hakkının denetlenme-

si olurken; kimi zaman müdahale yetkisi geminin ve ilgili kişilerin tu-

tuklanmasını içerebilmektedir. Diğer yandan bazı müdahale yetkileri,

uluslararası örf ve adet hukuku kuralı olarak kabul görmüşken, bazıları

devletlerin kendi aralarında çeşitli konularda yaptıkları sözleşmeler ile

yaratılmıştır. Sonuç olarak uluslararası hukuk uyarınca barış zamanların-

da, açık denizde bayrak devletinin münhasır yetkisi kuralına istisna teşkil 

edecek durumlardan biri oluşmadığı sürece, hiçbir devlet açık denizde

bulunan ve başka bir devletin bayrağını taşıyan gemilere müdahalede bu-

lunma imkanına sahip değildir.
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DİPNOTLAR

1 Kıyı devleti iç sularda kural olarak tam yetkili olmasına rağmen,  mümkün

mertebe gemilere gereksiz müdahalelerde bulunmaktan kaçınmaya çalış-

mışlardır. Bununla birlikte liman devletlerinin bu eğiliminin, liman devleti

denetimi kavramının giderek artan bir sertlikte uygulanması sebebiyle, gü-

nümüz için biraz değiştiğini de kabul etmek gerekir. Ancak yine de liman 

devletleri tarafından limanlarda bulunan yabancı gemiler üzerinde uygula-

nan denetim, genel kabul görmüş uluslararası kural ve standartların ötesi-

ne geçmemektedir. Liman devletleri kendi ulusal mevzuatlarını uluslararası

standartları görmezden gelen bir anlayışla uygulamamaktadır. Daha geniş

bilgi için bkz. Lowe, A.V., “The Right of Entry to Maritime Ports”, San Diego 

Law Review, Vol.14, 1976-1977, ss.597-622;  Molenaar, Erik Jaab, “Port State 

Jurisdiction:Toward Comprehensive, Mandatory and Global Coverage”,

Ocean Development and International Law, Vol.38, 2007, ss. 227-257.

2 United Nations Convention on the Law of the Sea, Montego Bay, 10 Aralık

1982, 21 ILM 1245 (1982); ayrıca bkz. http://www.un.org/Depts/los/con-

vention_agreements/ texts/unclos/ closindx.htm (son erişim tarihi:13 Nisan 

2011) 

3 1958 tarihli Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi’nin (ADS) 1. maddesine göre 

açık deniz, bir devletin iç suları ya da karasularına dahil olmayan deniz ala-

nıdır. 1982 tarihli BMDHS ile yeni deniz alanları ihdas edildiğinden, ilgili 

sözleşmenin 86. maddesi açık denizi, bir devletin münhasır ekonomik böl-

gesine, karasularına, içsularına ve bir takımada devletinin takımada sularına 

dahil olmayan deniz alanı olarak tanımlamaktadır. 1958 Cenevre Açık Deniz 

Sözleşmesi (Convention on the High Seas, imza tarihi:29 Nisan 1958, yürür-

lüğe giriş tarihi: 30 Eylül 1962. http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/

english/conventions/8_1_1958_high_seas.pdf (son erişim tarihi:13 Nisan f

2011)

4 Bu özgürlükler kullanılırken, diğer devletlerin açık deniz özgürlüklerini kul-

lanmadaki menfaatlerine ve Uluslararası Deniz Yatağı Alanı’ndaki faaliyet-

lere ilişkin haklara gereken saygının gösterilmesi gerekmektedir. Ayrıca açık 

deniz barışçıl amaçlar için kullanılmalıdır. (1982 BMDHS md.87,88). Açık

denizin hukuki rejimi konusunda bilgi için bkz. Brownlie, Ian; Principles of 

Public International Law, Seventh Ed.,New York: Oxford Univ.Press, 2008. s. 

223-242; Çelik, Edip F.;Milletlerarası Hukuk, 2. Kitap,Filiz Kitabevi, İstanbul,kk

1987, s. 171-193.
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5 Açık denizin en önemli prensibi olan seyrüsefer özgürlüğü kavramını Hugo

Grotius’un ve ona karşı çıkan yazarların görüşleri etrafındaki tartışmalarla

birlikte anmak adet olmuştur. Grotius’un dönemindeki tartışmalarda ele alı-

nan temel sorun, denizlerin devletlerin malı sayılıp sayılamayacağı konusu

etrafında odaklanmaktaydı. Diğer bir ifadeyle açık denizlerin res communis

mi yoksa res nullius mu olduğu konusu tartışılmaktaydı. Nitekim çağdaş de-

niz hukukunun en temel prensiplerinden biri olan açık denizlerin tüm dev-

letlerin faydalanmasına açık olması, tarihin belirli dönemlerindeki devlet 

uygulamalarını esasında pek de yansıtmamaktadır. Tarih çeşitli dönemlerde

bazı devletlerin açık denizleri de kapsayan geniş deniz alanlarında egemenlik 

iddialarında bulunmalarına tanıklık etmiştir. Hollandalı hukukçu Grotius, 

1609 tarihli “Mare Liberum” adlı eserinde denizlerin etkin bir şekilde işgale ”

uygun olmadığını ve bu yüzden denizler üzerindeki tüm egemenlik iddiaları-

nın geçersiz olduğunu söylemiştir. Açık denizlerin özgürlüğü ilkesi konusun-

da bkz. Grotius, Hugo; Mare Liberum (The Freedom of the Seas) 1609, Ralph 

Van Deman Magoffin (çev.), New York: Oxfor Univ. Press, 1916, s.20-30. 

Seyrüsefer özgürlüğünün tarihi geçmişi konusunda bilgi için bkz. Lapidoth,

Ruth; “Freedom of Navigation – Its Legal History and its Normative Basis”, 

Journal of Maritime Law and Commerce, Vol.6, 1974-1975, ss.259-272.

6 Açık denizde bulunan gemilerin bayrak devleti dışında başka hiçbir otorite-

ye tabi olmadığı hususu Bozkurt-Lotus Davası’nda da ifade edilmiştir. Bkz.

PCIJ, Series A, No.10, 1927, s.25. Bozkurt-Lotus Davası’na ilişkin açıklama-

lar için ayrıca bkz. Meray, Seha L.; Devletler Hukukuna Giriş, 1.Cilt, 3. Bası, 

Ankara, Ankara Üniv. Basımevi, 1968, s.585-591.

7 Bkz. 1982 BMDHS md.95,96; 1958 Cenevre ADS md. 8,9.

8 Meşru müdafaanın bayrak devletinin münhasır istisnasını oluşturduğu 

konusunda bkz. Colombos, C.J.; The International Law of the Sea, Sixth 

Ed.,London, Longman’s, 1967, s.311. Bayrak devletinin münhasır yetkisinin

istisnaları konusunda bkz.Reuland, Robert C.F.;“Interference with Non-

National Ships on the High Seas: Peacetime Exceptions to the Exclusivity 

Rule of Flag-State Jurisdiction”,Vanderbilt Journal of Transnational Law, 

Vol.22, 1989, s.1161-1229; Shaw, Malcolm N.; International Law, Sixth Ed., 

New York, Cambridge Univ.Press, 2008, s. 614-628.

9 Ziyaret hakkı için bkz. 1958 ADS md. 22; 1982 BMDHS md.110. Uluslararası

örf ve adet hukuku gemilerin uyrukluğunu tespit etmek için savaş gemileri-
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nin yanaşma hakı (right of approach) olduğunu kabul etmektedir. Ancak ge-

mileri teşhis etme konusundaki bu yanaşma hakkı, gemiye çıkma ya da ziya-

ret hakkını (right of visit) içermemekte olup, yalnızca geminin bayrağını taşı-

ma hakkına ilişkin belgeleri göstermesi istenmektedir. Ziyaret hakkında ise,

şüphelenilen gemiye fiziki anlamda müdahale söz konusudur. Ziyaret hakkı

konusunda ayrıca bkz. Van Zwanenberg,Anna; “Interference with Ships on

the High Seas”,International and Comparative Law Quarterly, Vol.10, 1961, 

s.785-817.

10 İzinsiz yayın konusunda 1958 ADS’de hüküm bulunmayıp, bu konudaki dü-

zenleme 1982 BMDHS’de yer almaktadır.

11 Bir kıyı devletinin yetkisine tabi olan bir deniz alanı söz konusu olduğunda,

haydutluk suçu oluşmayacak ve kıyı devletinin cezai yetkisi geçerli olacaktır.

12 Suçun oluşması için özel bir gemi ya da uçak şartı arandığından, savaş ge-

misi/uçağı ya da devlet gemisi/uçağı tarafından yapılan eylemlerin haydut-

luk suçu ile bir tutulabilmesi için, mürettebatın isyan etmiş olması ve ilgili 

gemi ya da uçağı ele geçirmiş olması gerekmektedir. 1958 ADS md.16; 1982 

BMDHS md.102.

13 Suçun tanımı gereği, bir geminin kendi mürettebatı tarafından gemiye, ge-

mideki mallara ya da kişilere yönelen eylemler deniz haydutluğuna girme-

mektedir. Bu tür durumlarda gemi ya da uçak kaçırma veya ayaklanma suçu-

nun oluştuğu ileri sürülebilir. Bkz. Churchill, R.R.-Lowe, A.V., The Law of the

Sea, Third Ed., Manchester Univ. Pres., 1999, s. 210.

14 Deniz haydutluğu suçunun oluşması için fiillerin özel bir amaçla işlenmesi 

gerektiğinden, kaçırma ya da el koymanın siyasi amaçlarla yapılması halinde,

bu eylemler deniz haydutluğu sayılmayacaktır. Bu unsur deniz haydutluğunu

terörist eylemlerden de ayırmaktadır. Savaş gemisi/uçağı ya da devlet gemi-

si/uçağı tarafından yapılan eylemler de, bu araçların resmi niteliği sebebiyle

özel amaç unsurunu içermeyeceği için deniz haydutluğu suçunu da oluştur-

mayacak ve söz konusu eylemler doğrudan ilgili gemi ya da uçağın uyruklu-

ğunda bulunduğu devlete atfedilebilecektir.

15 Deniz haydutluğu suçunun tanımı için bkz. 1958 ADS md.15; 1982 BMDHS 

md.101. Deniz haydutluğuna ilişkin devletlerin yetkisi konusunda bilgi 

için bkz. Guilfoyle,Douglas; Shipping Interdiction and the Law of the Sea, 

Cambridge Univ.Press, 2009; ayrıca bkz. Azubuike, Lawrence; “International

Law Regime Against Piracy”, Annual Survey of Int’l & Comp. L., Vol.15, 2009, 

ss.43-59.
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16 1958 ADS md.19 ; 1982 BMDHS md.105.

17 1958 ADS md.13 ; 1982 BMDHS md.99. Uluslararası hukukta köle tica-

reti konusunda geniş bilgi için bkz. Muhammad, Patricia M.,”The Trans-

Atlantic Slave Trade: A Forgotten Crime Against Humanity as Defined

by International Law”, Am.U. Int’l L.Rev., Vol.19, 2004, ss.883-947; Kern, 

Holger Lutz, “Strategies of Legal Change: Great Britain, International Law, 

and the Abolition of the Transatlantic Slave Trade”, Journal of the History of 

International Law, Vol.6, 2004, ss.233-258; Menefee, Samuel Pyeatt, “The 

Smuggling of Refugees by Sea: A Modern Day Maritime Slave Trade”, Regent 

Journal of International Law, Vol.2, 2003-2004, ss. 1-28.

18 Gemilerin uyrukluğu konusunda bkz. Aybay, Rona; Vatandaşlık Hukuku, 2. 

Baskı, İstanbul, İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları, 2006, s.339-359.

19 1958 ADS md.5 ; 1982 BMDHS md.91. Uluslararası hukukun getirdiği tek 

koşul gemi ile devlet arasında bir gerçek bağ (genuine link) olmasıdır. 1950’li 

yıllardan itibaren giderek yaygınlaşan kolay bayrak uygulaması ile mücadele

amacıyla getirilen, ancak son derece muğlak olan bu kavramın içeriğini tespit

açısından uluslararası hukukta önemli bir gelişme kaydedildiğini söyleyebil-

mek ne yazık ki mümkün gözükmemektedir. Bkz. Aydın Okur, Derya; Deniz 

Hukukunda Liman Devleti Yetkisi ve Denetmi, İstanbul, XII Levha Yay., 2009, 

s.136-142.

20 Bkz. 1958 ADS md. 6; 1982 BMDHS md. 92. Açık denizdeki seyrüsefer öz-

gürlüğünün temelinde bulunan siyasi gerekçelerin, uyruksuz gemilere ilişkin

kurallar açısından da geçerli olduğunu söylemek mümkündür. Tarihi açıdan

bakıldığında, II. Dünya Savaşı’na kadar, denizci milletler bayraklarını taşıyan 

gemilere münhasır koruma sağlayarak, deniz ticaretinde hakimiyet kurmaya 

çalışmışlardır. Zira kural olarak tüm devletlerin deniz taşımacılığı yapma öz-

gürlüğü olmakla birlikte, sınırlı sayıdaki gelişmiş devlet kendi bayrağını taşı-

yan gemilere askeri koruma ve ticari bağlantılar temin edebilecek durumda

olmuştur. Böylelikle sınırlı sayıdaki devletler topluluğu, kendi bayraklarını

taşıyan gemiler üzerinde münhasır denetim yetkisine sahip olmakla, ulusla-

rarası ticareti de kontrol etme imkanına kavuşmuşlardır.

21 Matlin, David F. “Re-evaluating the Status of Flags of Convenience under

International Law”, Vanderbilt Journal of Transnational Law, Vol.23, 1990-

1991, s. 1025-1026.
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22 Uyruksuz gemilere müdahale yetkileri konusunda bkz. Anderson, Andrew 

W.; “Jurisdiction over Stateless Vessels on the High Sea: An Appraisal under

Domestic and International Law”, Journal of Maritime Law and Commerce, 

Vol.13, 1982, s.323-342.

23 Savaş gemisine ilişkin ziyaret hakkında belirtilen hususlar, savaş uçakları ya

da devlet hizmetinde oldukları açıkça işaretlenmiş, teşhis edilebilen ve usu-

lüne uygun şekilde yetkilendirilen diğer gemi veya uçaklar için de geçerlidir. 

Bkz. 1958 ADS md.22 ; 1982 BMDHS md.110.

24 Churchill-Lowe, The Law of the Sea, s. 213.

25 Açık denizden yapılan ve çeşitli devletlerden izlenebilen yayınlarda, söz ko-

nusu devletler yayın tekelleri, reklam yasakları, telif hakları ve vergi hukuku 

gibi düzenlemelerini uygulama imkanına sahip olamadıklarından, zarar gör-

müşlerdir. Ayrıca korsan yayınlar ile daha önceden alınan yasal yayınların

da, dalga boylarının çakışması sebebiyle zarar görmesi söz konusu olmuştur.

Zaman içerisinde devletlerin ticari reklamlar ve yayın tekelleri ile ilgili ulusal

düzenlemelerini daha özgür hale getirmesi ile birlikte, açık denizden korsan

yayın yapmak giderek daha az cazip hale gelmiştir. Dolayısıyla artık devletle-

rin 1982 BMDHS md. 110 kapsamında izinsiz yayın yapan gemiler üzerinde

yetki kullanmasına da çok fazla gerek kalmadığı söylenebilir.

26 1982 BMDHS md.109/3’e göre, izinsiz yayın yapanlar hakkında geminin bay-

rak devleti dışında, a-tesisin tescil edildiği devletin; b-şahsın vatandaşı oldu-

ğu devletin; c-yayınların alınabileceği herhangi bir devletin; d-izinli yayınları

müdahaleye uğrayan herhangi bir devletin yargı yetkisi bulunmaktadır. 

27 Kesintisiz takip için bkz. 1958 ADS md.23; 1982 BMDHS md. 111. Kesintisiz

takip konusunda ayrıca bkz. Reuland, Robert C., “Customary Right of Hot 

Pursuit onto the High Seas: Annotations to Article 111 of the Law of the Sea 

Convention”, Virginia Journal of International Law, Vol.33, 1993, ss.557-590; 

Baykal, Ferit Hakan; Deniz Hukuku Çalışmaları, İstanbul, Alfa Yay., 1998, 

s.377-395.

28 Meşru müdafaa hakkının varlığı konusunda değil ama, söz konusu hakkın 

kapsamı ve genişliği konusunda tartışmalar olabilmektedir. Bu tartışmalar

özellikle de bir devlete gerçek bir silahlı saldırı olmadığı zaman, söz konu-

su devletin pek yakın bir saldırı ya da tehlikelere karşı meşru müdafaa hak-

kını kullanıp kullanamayacağı çerçevesindedir. Caroline olayı ile ilgili bilgi

için bkz. Jennings, R.Y.; “Caroline and McLeod Cases”, American Journal of 

International Law, Vol.32, 1938, s. 82-99; meşru müdafaa konusunda ayrıca 

bkz. Ronzitti, Natalino, “Expanding Law of Self-Defence”, Journal of Conflict 

and Security Law, Vol.11, 2006, ss. 343-360.
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29 Batılı devletlerin donanma güçleri, 11 Eylül 2000’de ABD’de meydana gelen 

terör saldırılarının (9/11 Olayları) ardından Ortadoğu ve Akdeniz gibi bölge-

lerde gemilere müdahale ve denetim konusunda bazı programlar başlatmış-

lardır. Nato’ya bağlı güçler özellikle Akdeniz ve Cebelitarık Boğazı’nda deniz

trafiğini gözetlemeye başlamışlardır. Diğer yandan 31 Mayıs 2003 tarihinde

ABD  “Proliferation Security Initiative” (PSI) adı altında diğer devletlerle bir” -

likte terörizm ile mücadele etmek amacıyla ilgili devletlerin kendi deniz yetki

alanlarında ve açık denizde gemilere çıkma yetkisi veren bağlayıcı ve zorunlu

niteliği bulunmayan bir ortaklık tesis etme yönünde bir girişim başlatmış-

tır. Bu konuda geniş bilgi için bkz. Barry, Ian Patrick, “The Right of Visit,

Search and Seizure of Foreign Flagged Vessels on the High Seas Pursuant

to Customary International Law: a Defense of the Proliferation Security 

Initiative”, Hofstra Law Review, Vol.33, 2004, s.299-330.

30 Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of 

Maritime Navigation, 1988. Kabul tarihi: 10 Mart 1988; yürürlüğe giriş tari-

hi: 1 Mart 1992.

31 2005 SUA Protokolü’nün imza tarihi: 14 Ekim 2005; yürülüğe giriş tarihi:

28 Temmuz 2010. Kitle imha silahları ile mücadele konusunda bkz. Becker,

Michael A.; “The Shifting Public Order ofthe Oceans: Freedom of Navigation

and the Interdiction of Ships at Sea”, Harvard International Law Journal, 

Vol.46, 2005, s. 131-230.

32 Yasadışı göç ile mücadele konusundaki uluslararası sözleşme olan 2 Kasım

2000 tarihli Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek Kara,

Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol (The Protocol 

against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air). Birleşmiş Milletler 

Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi’nin  İmzaya açıldığı tarih:

12 Aralık 2000, Yürürlüğe girdiği tarih: 29 Eylül 2003. Sözleşme ve proto-

kollerin metni için bkz. http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/

index.html?ref=menuside (son erişim tarihi: 13.04.2011)

33 United Nations Convention Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and 

Psychotropic Substances. Sözleşmenin imza tarihi: 20 Aralık 1988, yürür-

lüğe giriş tarihi: 11 Kasım 1990. Sözleşme için bkz. http://www.unodc.org/

unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html?ref=menuside (son erişim tarihi: 

13.04.2011); Açık denizde uyuşturucu madde kaçakçılığı konusundaki yet-

ki ile ilgili bilgi için bkz.Sorensen, Christina E.; “Drug Trafficking on the

High Seas: A Move Toward Universal Jurisdiction under International Law”,

Emory International Law Review, Vol.4, 1990, s.207-230.
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34 Bu konuda yapılan çok taraflı anlaşmalardan en önemlisi  Avrupa Konseyi

bünyesinde hazırlanarak 31 Ocak 1995 tarihinde kabul edilen “Uyuşturucu ve

Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin

17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla 

Mücadele Anlaşması”dır.  (Agreement on Illicit Traffic by Sea, Implementing 

Article 17 of the United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic

Drugs and Psychotropic Substances).  Sözleşme metni için bkz. http://

conventions.coe.int/Treaty/en/Treaties/Html/156.htm (son erişim tarihi:

13.04.2011)

35 10 Aralık 1982 tarihli BMDHS’nin Ayrık Balık Stokları ile Büyük Sürü

Olusturan Göçmen Balıkların Stoklarının Korunması ve Yönetimi ile il-

gili Hükümlerin Uygulanmasına İliskin Anlasma (Agreement for the

Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on

the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation and 

Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish Stocks)

Anlaşmanın yürürlüğe giriş tarihi: 11 Aralık 2001. Anlaşma metni için bkz. 

http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/convention_overvi-

ew_fish_stocks.htm (son erişim tarihi: 13.04.2011)

36 Açık denizde yasa dışı balıkçılık ile düzdenlemeler konusunda bkz. Rayfuse, 

Rosemary; “Regulation and Enforcement in the Law of the Sea: Emerging 

Assertions of a Right to Non-flag State Enforcement in the High Seas

Fisheries and Disarmament Contexts”, Australian Yearbook of International 

Law, Vol.24, 2005, s. 181-200.

37 Açık Denizde Petrol Kirliliğine Neden Olan Kazalara Müdahaleye İlişkin 

Uluslararası Sözleşme. (International Convention Relating to Intervention

on the High Seas in Cases of Oil Pollution Casualties).İmza tarihi:29 Kasım

1969, yürürlüğe giriş tarihi: 6 Mayıs 1975.

38 Kıyı devletlerinin sözleşme hükümlerine aykırı şekilde yaptığı müdahalelerle 

zarara sebep olmaları durumunda, makul ölçüleri aşan tedbirlerin sebep ol-

duğu zararı tazmin etmesi gerekecektir. Bkz. Müdahale Sözleşmesi, md.6.
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Uluslararası Sözleşmeler

*10 Aralık 1982 tarihli BMDHS’nin Ayrık Balık Stokları ile Büyük
Sürü Olusturan Göçmen Balıkların Stoklarının Korunması ve Yönetimi
ile ilgili Hükümlerin Uygulanmasına İliskin Anlasma (Agreement for the 
Implementation of the Provisions of the United Nations Convention on
the Law of the Sea of 10 December 1982 relating to the Conservation
and Management of Straddling Fish Stocks and Highly Migratory Fish
Stocks) http://www.un.org/Depts/los/convention_agreements/ conven-
tion_overview_fish_stocks.htm

*Açık Denizde Petrol Kirliliğine Neden Olan Kazalara Müdahaleye
İlişkin Uluslararası Sözleşme, 29 Kasım 1969. (International Convention 
Relating to Intervention on the High Seas in Cases of Oil Pollution
Casualties).

*Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi, 10 Aralık 1982.
(United Nations Convention on the Law of the Sea) http://www.un.org/
Depts/los/convention_agreements/ texts/unclos/ closindx. htm

*Birleşmiş Milletler Sınıraşan Örgütlü Suçlarla Mücadele Sözleşmesi,
12 Aralık 2000. Sınıraşan Örgütlü Suçlara Karşı BM Sözleşmesine Ek
Kara, Deniz ve Hava Yoluyla Göçmen Kaçakçılığına Karşı Protokol (The 
Protocol against the Smuggling of Migrants by Land, Sea and Air) http://
www.unodc.org/unodc/en/treaties/CTOC/index.html?ref=menuside

*Cenevre Açık Deniz Sözleşmesi, 29 Nisan 1958.(Convention on the
High Seas) http://untreaty.un.org/ilc/texts/instruments/ english/con-
ventions/8_1_1958_high_seas.pdf

Denizde Seyir Emniyetine Karşı Yasa Dışı Eylemlerin Önlenmesine 
Dair Sözleşme, 10 Mart 1988. (Convention for the Suppression of 
Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation)

*Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş
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Milletler Sözleşmesi, 20 Aralık 1988.(United Nations Convention
Against Illicit Traffic in Narcotic Drugs and Psychotropic Substances) 
http://www.unodc.org/unodc/en/treaties/illicit-trafficking.html?ref= 
menuside

*Uyuşturucu ve Psikotrop Maddelerin Kaçakçılığına Karşı Birleşmiş 
Milletler Sözleşmesi’nin 17. Maddesinin Uygulanmasına İlişkin Deniz 
Yoluyla Yapılan Kaçakçılıkla Mücadele Anlaşması, 31 Ocak 1995.
(Agreement on Illicit Traffic by Sea, Implementing Article 17 of the 
United Nations Convention against Illicit Traffic in Narcotic Drugs 
and Psychotropic Substances). http://conventions.coe.int/Treaty/en/

Treaties /Html/156.htm
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Uluslararası Deniz Hukuku’nda

Kıyı Devletinin Gemilere

El Koyma Yetkisinin Sınırları 
Sempozyumu

Sonuç Bildirgesi

20. Yüzyılın başlarında dünya denizleri kapalı deniz döneminden geçerek 

özgür denizler seviyesine ulaşmıştır. Dünya limanları arasında özgürce

sefer yapan gemiler dünya ticaretine önemli katkılar sağlamaktadırlar.

Dünya denizcililiği Uluslararası Denizcilik Örgütü (IMO)’nün de kat-

kıları ile standartlar bakımından evrensel bir boyut kazanmıştır. Dünya 

ticaretinin temel unsurlarından biri, sefer bölgesi sınırlaması olmayan 

gemiler aracılığı ile taşımacılığın sağlanmasıdır. Böylelikle dünya ticareti 

sınırsız olmakta ve gelişmektedir.

Yapılan sempozyum sonucunda;

�� Kıyı ve bayrak devletlerinin uluslararası antlaşmalara ve düzenle-

melere uyması gerektiği,

�� Gemi tutuklamalarında gemi kaptanı ve mürettebata yapılan

olumsuz davranışların insan hakları açısından değerlendirilmesi 

gerektiği,
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�� Kaptan ve mürettebat bakımından hapis işlemlerinin, ancak ge-

rekli hukuksal dayanaklara dayandırılarak yapılabileceği,

�� IMO kuralları kapsamında zorunlu olan “AIS cihazının açık

olması” ilkesinin tutuklama yapan liman devleti tarafından hassa-

siyetle uygulanması gerekliliği,

�� Kıyı devletinin gemiye el koyduğu takdirde hızlı bir şekilde bayrak

devletine eldeki tüm bilgi ve belgeleri iletmesi gerektiği, Gemilere 

haksız el koymaların, Karadeniz güvenliğine, Karadeniz’e kıyısı 

olan 6 ülkenin ticaretine, ekonomisine ve ilişkilerine zarar vereceği,

�� Karadeniz’de Gürcistan’ın gemilere el koyması eylemlerinin

uluslararası deniz hukuku ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 

ilgili hükümlerini ihlal ettiği,

�� Gemilere el konulması sırasında ve sonrasında oluşabilecek deniz 

kazalarının çevre kirliliğine neden olmasının Karadeniz gibi kapalı

bir denizdeki ekosisteme olan olumsuz etkisinin uzun ve tehlikeli 

olacağı,

�� 6 kıyıdaş ülkesi ve paydaşları ile önceden de olduğu gibi Karadeniz’in

BARIŞ GÖLÜ olma özelliğini koruması gerekliliği,

Sempozyum sonuç bildirgesi olarak konuşmacı ve katılımcılar tara-

fından kamuoyuna duyurulmuştur.
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