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GİRİŞ ve GENEL HÜKÜMLER 
  
ANTARTİKA ANDLAŞMALAR DÜZENİ, 
 
ANTLAŞMANIN ÖNEMLİ HÜKÜMLERİ 
  
KONUYA İLİŞKİN DİĞER ULUSLARARASI 
DÜZENLEMELER 
 
HUKUKİ DURUM VE EGEMENLİK TALEPLERİ 
 
HUKUKİ SORUNLARDA YARGI YERİ VE 
UYGULANACAK HUKUK MESELESİ 

SUNUMUN  ANA HATLARI 
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GİRİŞ 

 
            DENİZ DEVLETLER HUKUKU 

ve  
       ÖNEMLİ  KAVRAMLARI 
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               YAPILAGELİŞ/ ÖRF VE ADET,  

 

               KONVANSİYONLAR ve Diğer ULUSLARARASI                      

                                               DÜZENLEMELER 

               ULUSLARARASI YARGI KARARLARI 

  

Kaynaklar 

Uluslararası  Hukukun Başlıca Kaynakları 
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• Devlet belirli bir ülke parçası üzerinde 
teşkilatlanmış olan ve bu ülkede ve üzerinde 
yaşayan kişiler üzerinde tek başına yetkili olan 
bir siyasi teşkilattır. 

 

• Devletin ülkesi, yeryüzünün o devletin 
egemenliğine tabi kılınmış ve belirlenmiş olan 
bir kesimidir. 

• Devletin ülkesi coğrafi açıdan üç bölümden 
oluşur: 

• -Kara ülkesi 

• -Deniz ülkesi 

• -Hava ülkesi 

• . 
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• Devlet deniz ve hava ülkesi üzerindeki 
egemenliğini kara ülkesinden ayrı olarak 
devredemez, terkedemez.   

 

• Devletin ülkesi , devletin yetkilerinin 
belirlenmesinde uluslararası hukukun 
başlıca hareket noktasıdır.  

 

• Uluslararası hukukta devletin yer ve kişiler 
üzerindeki yetkisinin çevresi ve niteliği 
konusunda iki ilkesi vardır: 
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 Aksini öngören uluslararası bir hukuk 
kuralı bulunmadıkça devlet yetkilerini ülke 
dışında kullanamaz. (Yetkinin ülkeselliği 
ilkesi) 
       
 Bu ilke devletin yetkilerinin yer 
itibariyle sınırlarını belirler. Milletlerarası 
Daimi Adalet Divanının Türkiye ile Fransa 
arasındaki Bozkurt-Lotus davasında 
açıklanmıştır.  
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• Devlet ülkesinde sahip olduğu yetkilerini burada 
meydana gelen bütün olaylarda ve bütün kişi ve 
şeyler üzerinde kullanır. Bu ilke devletin 
yetkilerinin niteliğini belirtir. 

 

•  Ancak burada uluslararası hukuk ile getirilen 
bazı istisnalar vardır. Uluslararası hukuk devletin 
bazı yetkilerini belirli biçimde kullanmasına veya 
hiç kullanmamasına ilişkin bazı yükümlülükler 
getirebilir veya  uluslarası hukuka göre bir 
devletin ülkesinde başka devletin yetki 
kullanması mümkün olabilir.  
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Devletin ülkesini, diğer devletlerin ülkelerinden , 
sahipsiz ülkelerden veya açık deniz ile uzaydan 
ayıran farazi çizgiye (iki boyutlu alana) sınır 
denilir. 

 

• Devletin kara ülkesinin sınırları anlaşmayla veya 
uzun süreli çekişmesiz uygulama ile veya 
uluslararası mahkeme kararıyla belirlenebilir. Bu 
her üç halde de bu sınır üçüncü kişi 
konumundaki devletlere karşı ileri sürülebilir. 
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• Devletin hava ve deniz ülkesinin dış 
sınırları, devletin ülkesini uluslararası 
toplumun bütün üyelerine ait olduğu kabul 
edilen alanlardan ayıran çizgi olduğundan, 
bu sınırların belirlenmesi bütün devletleri 
ilgilendirmektedir.  
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Devletin hava ve deniz ülkesinin dış sınırı 
uluslararası hukukun tartışmalı olan konularıdır 

• iki veya daha fazla devletin deniz ve hava 
ülkelerinin dış  sınırını saptamak üzere yaptıkları 
anlaşmalarının, genel kurallardan bir sapmayı 
içermesi halinde üçüncü kişi durumundaki 
devletlere karşı ileri sürülebilmesi olanağı yoktur. 
Bunun bu devletlere karşı ileri sürülebilmesi için 
onlar tarafından tanınması veya bu düzene itiraz 
edilmemiş olması gerekir. 

 

.  
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• Devletin deniz ülkesi , coğrafi bakımdan 
bir bütün olan denizin kıyıya bitişik olan 
kesimidir.  

 

• Devletin deniz ülkesi ile bunun dışındaki 
deniz bölümü farklı hukuki rejimlere 
tabidir.  

 

• Hollandalı Hukukçu Hugo Grotius  “Mare 
Liberium” 1609 

• İngiliz Hukukçu John Selden “Mare Claussum 
Seu de dominio Maris Libri Duo” 1635 
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• Devletin egemenliğine tabi denizler ile 
bütün devletlerin yararlanmasına açık olan 
denizler şeklindeki bu ayırım konusunda 
uluslararası deniz hukuku, coğrafi 
bakımdan bir bütün olan deniz için iki ayrı 
rejim getirmiş ve bu rejimler içerisinde 
karşıt çıkarları dengelemeye çalışmıştır. 
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• Kıyı devletinin çıkarları dikkate alınarak “kara 
suları” devletin egemenliğine tabi deniz kesimi 
olarak ele alınmış ve bu kesimde yabancı 
devletlerin bayrağını taşıyan gemilere de 
zararsız geçiş hakkı tanınmıştır.   

 

• Ayrıca açık denizlerin serbestliği ilkesine “açık 
denizlerde bayrak devletinin yetkili ve 
yükümlü olduğu ilkesi” getirilerek bir uzlaşma 
sağlanmaya çalışılmıştır. 
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II. BM.DENİZ HUKUKU KONFERANSINDA 
KABUL EDİLEN KONVANSİYONLAR 
• 24 Şubat 1958 - 27 Nisan 1958 tarihleri arasında 

Cenevre’de toplanan”Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 
Konferansı” bu tasarılar üzerinde çalışarak, Deniz Hukuku 
ile ilgili dört andlaşmayı kabul etmiştir. 

 

• -     Karasuları ve Bitişik Bölge Konvansiyonu, 

• -     Kıta Sahanlığı Konvansiyonu, 

• -     Açık Denizler Konvansiyonu, 

• - Açık Denizlerde Balıkçılık ve Canlı 
Kaynakların Korunmasına Dair Konvansiyon 
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III. DENIZ HUKUKU KONFERANSINDA 
KABUL EDİLEN KONVANSİYON 

• Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 16 Aralık 1973 tarihli kararı 
gereğince konferansın planlanması, gündem belirlenmesi ve 
usul kurallarının saptanması için 13-14 Aralık 1973 tarihinde 
New-York’ta bir toplantı yapılmış, daha sonra 20 Haziran 
1974- 29 Ağustos 1974 tarihleri arasında Karakas’ta yapılan 

toplantıda konu görüşülmüş ve sonuçta 10 Aralık 1982 
tarihinde Montegu Bay’de imzaya açılan;  

• “Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Konvansiyonu” 
(BMDHK) ( United Nations Conv. on the  Law of 
the Sea) (UNCLOS) kabul edilmiştir. 
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KARASUYU 

MAKSİMUM 
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ULUSAL HAVA SAHASI 

BİTİŞİK BÖLGE 

MAKSİMUM 24 MİL 

KITA SAHANLIĞI 

 200-350 MİL  

MÜNHASIR EKONOMİK  BÖLGE 

 200 MİL  

BU DÜZENLEMELERE GÖRE DENİZ ALANLARI 
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İç Sular “Inland Waters” 
 

• İç sular, karasularının berisinde kalan ve devletin 
egemenliğine tamamen tabi olan deniz alanlarıdır. 
Devletin kara ülkesine bitişik deniz kesimlerinden olan bu 
sahada devlet yetkilerini aynen kara ülkesinde olduğu 
şekilde kullanır. 

 
• 1982 Tarihli Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku 

Sözleşmesinin 8.maddesinde; takımada devletleri ile ilgili 
IV kısım hükümleri saklı kalmak kaydıyla, karasuları esas 
hattının berisinde kalan suların  devletin iç sularına dahil 
olduğu hükmü yer almaktadır.  

•  
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Karasuları  “Territorial 
Waters”;  
• “Karasuları” da yine “iç sular” gibi, devletin 

kara ülkesine bitişik kesimlerinden olup, 
devletin deniz ülkesi sayılmakta ancak, iç 
sulardan farklı olarak, karasularında 
devletin yetkileri, özellikle yabancı 
gemilerin zararsız geçişlerine izin verme 
konusunda, sınırlandırılmış bulunmaktadır. 
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Bitişik Bölge “Contiguous 
Zone”; 

• “Bitişik Bölge”nin tanımı ilk olarak, II.Deniz Hukuku 
Konferansında hazırlanan, 1958 tarihli  “Karasuları ve 
Bitişik Bölge Sözleşmesi”nin 24. maddesinde yapılmış 
olup, bu düzenlemeye göre;  

• Kıyı devleti karasularına bitişik olan açık denizin bir 
bölgesinde; 

• -Gümrük, Maliye, Göçmenlik (muhaceret) ve Sağlık 
konularındaki düzenlemelerin ülkesindeki veya 
karasularındaki ihlalini önlemek, 

• -Bu düzenlemelerin, ülkesinde veya karasularında 
vukubulan ihlalini cezalandırmak için,  

•             gerekli olan kontrolü icra edebilir. 
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Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) 

“Exclusive Economic Zone” (EEZ)  

• “Münhasır Ekonomik Bölge” kıyı devletinin, 
deniz yatağı ve toprak altının ve üzerindeki 
suların canlı ve cansız doğal kaynaklarının 
kullanılması ile ilgili olarak hak sahibi 
olduğu, karasularının ölçülmeye başlandığı 
esas hatlardan itibaren en fazla 200 mil 
genişliğindeki bir sahadır. 
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Kıt’a Sahanlığı “Continental 
Shelf”;  

• “Kıta Sahanlığı”nın da tanımı ilk olarak, II.Deniz 
Hukuku Konferansında hazırlanan, 1958 tarihli  “Kıt’a 
Sahanlığı Sözleşmesi”nin 1. maddesinde yapılmış 
olup, bu tanıma göre; 

• -Kıyıya bitişik, karasuları bölgesi dışındaki 200 
m.derinliğe kadar veya bu sınırın ötesinde bulunup da 
üzerindeki su kesiminin oradaki doğal kaynakların 
işletilmesine imkan verdiği noktaya kadar uzann, 
sualtı alanlarını deniz yatağını ve toprak altını, 

• -Adaların kıyılara bitişik aynı sualtı alanlarının deniz 
yatağı ve toprak altını, 

• kapsayan bölge “Kıta Sahanlığı” olarak ele alınmış 
bulunmaktadır. 
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Açık Denizler “High Seas”;  

• “Açık Denizler” bir devletin iç sularına, karasularına, 
münhasır ekonomik bölgesine ve takımada sularına 
girmeyen deniz kesimi olarak tanımlanabilir. 

• Açık Denizler, 1982 Sözleşmesinin 86-120 
maddelerini içeren Kısım VII’de düzenlenmiştir. Bu 
kısmın ilk maddesinde (Md.86) bu kısım 
hükümlerinin bir devletin münhasır ekonomik 
bölgesine, karasularına veya iç sularına veya 
takımada sularına dahil olmayan tüm deniz 
sahalarına uygulacağı belirtilmiş bulunmaktadır.  
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• “Açık Denizler” in serbestliği ilkesi, Sözleşmenin 
87.maddesinde ifadesini bulmuş olup, bu 
düzenlemeye göre, açık denizler, sahili bulunsun 
bulunmasın bütün devletlere açık olduğu,bu 
serbestliğin yine bu sözleşmede yer alan şartlar ile  
konuya ilişkin diğer uluslararası hukuk kuralları 
içerisinde kullanılacağı, bu serbestinin, sahili olsun 
olmasın bütün devletler için;  

• -seyrüsefer serbestisini,  
• -açık denizler üzerinde uçma serbestisini,  
• -kısımVI  saklı kalmak kaydıyla denizaltı kabloları ve 

petrol boruları döşeme serbestisini,  
• -yine  kısımVI  saklı kalmak kaydıyla, yapay (sun’i) 

adalar ve uluslararası hukukun izin verdiği diğer 
tesisleri inşa serbestisini,  

• -bölüm 2 de açıklanan şartlar saklı kalmak kaydıyla, 
balık avlama serbestisini,  

• -kısımVI ve Xııı saklı kalmak kaydıyla, bilimsel 
araştırma yapma serbestisini  

     içermektedir. 
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Şekildeki haritada mavi renkli bölgeler münhasır ekonomik alanları, kırmızı bölgeler 
ise henüz haklarında hukuki bir girişimde bulunulmamış potansiyel kıta sahanlığı 
bölgelerini göstermektedir. Bu alanların çokluğu ve coğrafi konumları dikkat çekicidir. 
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Bilimsel Araştırma Faaliyetleri ile 
İlgili Olarak, UNCLOS / BMDHS de 
Yer Alan Düzenleme; 
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• Md.87/1-f. de; 

   Açık Denizlerin, sahili bulunsun veya 
bulunmasın bütün devletlere açık olduğu 
ve Açık Denizlerdeki bu serbestinin bilimsel 
araştırma faaliyetlerini de kapsadığı hükmü 
yer almaktadır.  
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• Md.143 de; 

• Bölgede denize ilişkin bilimsel araştırmaların 
XIII.Kısım’a uygun olarak münhasıran barışçı 
amaçlarla ve bütün insanlığın çıkarları 
doğrultusunda yürütüleceği, açıklanmaktadır. 

• KISIM XIII, 

•  Böl.1 

• Denize İlişkin Bilimsel Araştırma Yapma Hakkı, 
(Md. 238) 

  

• Denize İlişkin Bilimsel Çalışmaları Destekleme 
Yükümlülüğü, (Md.239) 
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• Denize İlişkin Bilimsel Çalışmaların 
Yürütülmesini İdare Eden Genel Esaslar, 
(Md.240) 

 

• Böl.2, 

•  Bilimsel Araştırmalarda Uluslararası 
İşbirliği (Md. 242-244) 

  

• Böl.3, 

• Denize İlişkin Bilimsel Araştırmanın 
Yürütülmesi ve Bunu Desteklemeye 
Yönelik Faaliyetler,  (Md.245-257) 

 

36 
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• Böl 4,  

• Deniz Çevresinde Bilimsel Araştırma Tesisleri ve 
Teçhizatı  (Md.258-262) 

 

• Böl 5, 

•  Denize İlişkin Bilimsel Araştırmaların 
Yürütülmesindeki Sorumluluk (Md.263) 

  

 

37 
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• Böl.6, 

• Bilimsel Araştırma ile İlgili Hükümlerin 
Uygulanması Hakkında Çıkabilecek 
Uyuşmazlıkların Çözümü ve İhtiyati Tedbirler, 
md.264-265 

 

• KISIM XIV, 

• Böl.3, 

• Ulusal ve Uluslararası Düzeyde Denize İlişkin 
Bilimsel ve Teknik Araştırma Merkezleri 
Kuruluşu ve Çalışması, (Md.275-277) 

• Düzenlenmiş bulunmaktadır. 
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Antartika;  üzerinde kendi nüfusu 
olmayan tek kıta olup, güney 
yarım kürede 60 derece paralelin 
altında (güneyinde) yer alan kara 
parçası ve buz kütlelerini içeren  
saha olarak kabul edilmektedir.  

ANTARTİKA 
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Bu bölgede sadece, bazı devletlerin 
bilimsel amaçlı çalışma yaptıklarını 
beyan ettikleri üs ve teçhizatları ile bir 
kısım personeli bulunmaktadır.   
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Antartika ile ilgili Uluslararası 
Andlaşma ve buna  bağlı uluslararası 
düzenlemeler, “The  Antarctic Treaty 
System” (ATS) olarak anılmaktadır.  

Antartika Andlaşmalar  
Düzeni   
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1961 de yürürlüğe giren ve halihazırda 50 
ülkenin katıldığı andlaşma, Antartika yı bilimsel 
araştırmaların serbestçe yapılacağı bir bölge 
olarak kabul etmekte, askeri çalışmaları ise 
yasaklamaktadır.  
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Bu açıdan andlaşma, soğuk savaş döneminde 
yapılmış ilk silahların kontrolü andlaşması olarak da 
anılmaktadır. 
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• Antartika Andlaşmasının sekretaryası 2004 
yılından bu yana Arjantinde Buenos Aires 
kentinde bulunmaktadır. 

•   

• Antartika ile ilgili ana andlaşma 1 Aralık 
1959 da imzaya açılmış olup, ilk imzalayan 
devletler 1957-1958  yılında (Uluslararası 
Jeofizik Yılı) (International Geophysical 
Year  (IGY) da Antartika da önemli 
faaliyette bulunan  12 ülkedir. 
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Bu ülkeler,  sırası  ile; 
Amerika Birleşik Devletleri, Arjantin, 
Avustralya, Belçika, Fransa, Güney 
Afrika, İngiltere, Japonya, Norveç,  
Sovyetler Birliği, Şili ve Yeni Zelanda 
olup, bu ülkelerin (Uls.Jeofizik yılı için) 
50 nin üzerinde istasyon kurmuş 
bulundukları bilinmektedir. 
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Andlaşmanın Hükümleri; 
 

• Madde 1) Sahanın sadece bilimsel 
amaçlarla kullanlacağına, silah denemeleri 
gibi askeri eylemlerin yasaklandığına, 
ancak askeri personelin ve askeri 
teçhizatın sadece bilimsel amaçlarla veya 
diğer barışçıl amaçlarla kullanılacağına,  
ilişkin hüküm içermektedir. 

 

46 
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• Madde 2)  Bilimsel araştırma serbestisinin 
ve bu konudaki işbirliğinin devam 
edeceğine, ilişkin hüküm içermektedir.  

 

• Madde 3) Birleşmiş Milletler ve diğer 
Uluslararası Örgütlerle işbirliği 
çerçevesinde  serbest, ücretsiz  bilgi ve 
personel değişimine, ilişkin hüküm 
içermektedir. 

•   
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• Madde 4) Andlaşmanın, ülkesel hükümranlık 
talepleri getirmediğine ve bu talepleri 
tanımadığına ve tartışmadığına, Andlaşma 
yürürlükte olduğu sürece, bu konuda  yeni 
taleplerin de yapılamayacağına, ilişkin hüküm 
içermektedir. 

•   

• Madde 5) Andlaşmanın nükleer  denemeleri 
veya radyoaktif atıkların bertarafını 
yasakladığına, ilişkin hüküm içermektedir. 
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• Madde 6)  Andlaşmanın  tüm kara parçasını ve 
buz katmanını kapsadığı ancak,  60 derece 00 
dakikanın güneyindeki çevre sularını 
içermediğine, ilişkin hüküm yer almaktadır. 

  

• Madde 7) Andlaşma, Devlet gözlemcilerinin  
havadan gözlem dahil her hangi bir alana 
serbest geçiş hakkına sahip olacaklarına ve 
bütün istasyonları, tesisat ve teçhizatı kontrol 
edebileceklerine, faaliyetlerle ilgili bilgilerle 
askeri personelin tanıtımı ile ilgili bilgilerin 
önceden verilmesi gerektiğine, ilişkin hüküm 
içermektedir. 

 



51/70 
51 

• Madde 8) Gözlemciler ve bilimadamları 
üzerinde kendi ülkelerinin yargı yetkisine 
tabi olacağına ilişkin hüküm içermektedir. 

 

• Madde 9)  Taraf  ülkeler arasında sık 
danışma toplantılarının yapılacağına, ilişkin 
hüküm içermektedir. 

•   
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• Madde 10)  Tüm taraf ülkelerin,  
Antartikada her hangi bir ülkenin bu 
andlaşmaya aykırı eylemleri söz konusu 
olduğunda, bu ülkeleri caydırıcı faaliyette 
bulunacaklarına, ilişkin hüküm 
içermektedir. 

•   

• Madde 11) Çıkacak ihtilafların taraflarca 
sulhen halledileceğine veya  sonuçta kesin 
olarak Uluslararası Adalet Divanın’ca  
çözüleceğine, ilişkin hüküm içermektedir. 
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Konuya İlişkin Diğer Uluslararası 
Düzenlemeler: 
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   Antlaşma Tarafı Ülkelerin Danışma 
Toplantılarında 200 civarında öneri kabul 
edilerek, taraf devletlerce onaylanmıştır. 

 

• Antartika’nın Fauna ve Florasının Korunması için 
Mutabık Kalınan Önlemler, (1964)  (1982 de 
yürürlüğe girmiştir.) 

 

• Antartika Foklarının /Ayıbalıklarının 
Korunmasına İlişkin Konvansiyon. (1982) 

 54 
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• Antartika’nın Deniz Canlı Kaynaklarının 
Korunması Komisyonu (1982) 

 

• Anatartika’nın  Maden Kayanaklarına İlişkin 
Eylemlerin Düzenlenmesine Dair 
Konvansiyon. (1988) (halen yürürlükte 
değil) 

 

• Çevre Koruma  Hakkında Antartika  
Andlaşmasına Yapılan Protokol. (4 Ekim 
1991 de imzalanmış, 14 Ocak 1998 de 
yürürlüğe girmiştir.) 
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• Bu düzenleme, deniz kirliğine, fauna ve 
floraya, çevresel etki değerlendirmelerine, atık 
yönetimine ve koruma alanlarına ilişkin beş 
özel eki ile, Antartika’nın çevre korumasını 
sağlamayı amaçlamaktadır. Bilimsel olanlar 
hariç,maden yataklarına/kaynaklarına ilişkin 
her türlü eylemi de yasaklamaktadır.  Çevresel 
zarardan doğan sorumluluk hakkındaki altıncı 
ek ise 2005 de kabul edilmiş olmasına rağmen 
henüz yürürlüğe girmemiştir. 
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Toplantılar: 
 

Bölgenin yönetime ilişkin, Antartika Andlaşması 
Danışma Toplantıları,     (Antartic Treaty Consultative 
Meetings (ATCM)) yılda bir kez yapılmaktadır.  
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 Bu toplantılarda, andlaşmaya taraf toplam 

50 ülkeden sadece 28 ülke yönetimsel 
karar alınmasına  katılma hakkına sahip  
bulunmakta,  bunların dışında diğer 22 
ülke ise toplantılara katılabilmekte, ancak 
karar alınmasına iştirak edememektedir. 
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• Karar alınmasına katılan ülkeler 
“Consultative  Parties” olarak anılmakta 
olup, andlaşmayı imzalayan 12 ülkeye, 
Antartikaya ilgisini burada esaslı bilimsel 
faaliyetler yaparak ortaya koyan 16 ülke 
de katılmış bulunmaktadır. 

•   
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Hukuki Durum ve Egemenlik 
Talepleri: 

 • Yukarıda da açıklandığı üzere, Antartikanın  
kendi  sürekli nüfusu olmadığı gibi, Antartika 
vatandaşlığı ve hükümeti de yoktur. Halen 
Antartikada bulunan şahısların tümü başka 
ülkelerin vatandaşlarıdır. Antartikanın 
hükümranlığı da bulunmamaktadır. Ancak 
Antartikanın önemli bir kısmı üzerinde birden 
çok ülke hak iddia etmektedir.  Ancak, 
ülkelerin çoğunluğu ise, bu egemenlik 
taleplerini   tanımamaktadır.  
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• Anakarada 30 derece batı ile 150 derece 
batı arasında olup, Norveç Sektörünün   iç 
kısmı  ile bitişik saha  yeryüzünde hiç bir 
ülke tarafından hak iddia edilmemiş en  
büyük kara parçasıdır. Anlaşma bu 
bölgede de hak iddia edilmesini 
yasaklamaktadır.  

•   

• 2001 yılında  Travis McHenry adlı bir şahıs, 
bu bölgede hak iddia edip, kendisini “ Batı 
Antartika Büyük Dükü” ilan etmiş ise de, 
hiç bir devlet tarafından tanınmamıştır. 
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   Antartikada egemenlik alanı talebinde 
bulunmuş olan ülke sayısı halen 7 dir. 

    Bu ülkeler; 

•  Arjantin (1943 den itibaren) 

•  Avustralya (1933 den itibaren) 

•  Fransa (1924 den itibaren) 

•  İngiltere (1908’den itibaren) 

•  Yeni Zelanda (1923’den itibaren) 

•  Norveç (Maud Land için 1939’dan itibaren, PeterI                  

  adası için 1929 ‘dan itibaren)  

•  Şili (1940’dan itibaren) 
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• Egemenlik talebinde bulunulan alanların 
sınırları (Norveç ‘in hak talebinde 
bulunduğu Peter I adası hariç) coğrafi 
güney kutbu noktasında sektörler halinde 
kesişmektedir. Kısaca Güney Kutup noktası 
etrafında dairesel yürüyüş yapan kişi bu 7 
ülkenin egemenlik talebinde bulunduğu 
alanların tümünden geçmiş olacaktır.  
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• Bu alanların hepsi, 60 derece Güney 
enleminin, yani Antartika bölgesinin kuzey 
sınırının altında, güneyinde yer almaktadır. 
Bu alan içerisinde de, 90 derece Batı ve 
150 derece Batı boylamları arasında kalan 
alan üzerinde ise, Norveç’in egemenlik 
iddiasında bulunduğu Peter I adası hariç, 
her hangi bir egemenlik alanı talebi  
bulunmamaktadır. 
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• Diğer taraftan bu 7 ülkenin egemenlik  
iddiasında bulundukları alanların bazı 
noktalarda çakıştığı, üst üste geldiği 
görülmektedir. Bu konuda Şili, Arjantin ve 
İngiltere arasında bir ihtilafın da olduğu 
bilinmektedir. 

•  Bu durum  1961 yılında imzalanan Antartika 
Andlaşmasına kadar bu şekilde devam etmiş 
olup, bu andlaşma ile egemenlik talepleri 
dondurulmuştur. Bu arada ABD ve o tarihteki 
SSCB bu konuda rezervasyon getirmişler ve her 
türlü itiraz ve talep haklarını saklı tutmuşlardır.  
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• Bu arada, Brezilyalı jeostratejistler de; 
bölgedeki egemenlik talebi tanınmayan 
Brezilya  lehine bir öneri getirerek, 0 
derece batı ile 90 derece batı boylamları 
arasındaki alandan, diğer ülkelerin 
çekilerek, bu alanın sadece,  Antartikanın 
çevresindeki açık denize doğrudan çıkışı 
bulunan Güney Amerika ülkelerine, 
boylamlar arasındaki mesafe esası ile 
sektörler halinde paylaşılmak üzere 
bırakılmasını önermektedir.  (Proposal of Brazilian 

geostrategist Therezinha de Castro.)  
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• Benzeri bir öneri de, bir başka yazar tarafından 
yapılmış olup, aynı şekilde, Antartika bölgesi 
istikametinde, açık denize doğrudan çıkışı 
bulunan diğer kıtalardaki ülkelerin de, ki toplam 
47 ülke olarak hesaplanmaktadır, Antartika 
bölgesinde hak talebinde bulunmasına imkan 
tanınması görüşü ileri sürülmektedir. (Youlten Paul, An 

Article About  British Territorial Claims in Antartika, Economist) 

•   

•  From the Americas: USA, Canada, Mexico, Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, 
Panama, Peru, Chile, Argentina, Uruguay, Brazil and Greenland. 

• From Africa: Senegal, Guinea-Bissau, Guinea, Sierra Leone, Liberia, Ivory Coast, Ghana, Togo, 
Benin, Nigeria, Equatorial Guinea, Gabon, Namibia, South Africa, Mozambique, Kenya, Somalia 
and Madagascar. 

• From Asia: Yemen, Oman, Iran, Pakistan, India, Sri Lanka, Bangladesh, Burma and Indonesia. 

• From Oceania: Australia, Papua New Guinea, Solomon Islands, New Zealand. 
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Hukuki Sorunlarda Uygulanacak 
Hukuk Meselesi: 

 
 

• Antartika Andlaşmasına  ve onun Çevre 
Koruma Protokolüne taraf devletler, bu 
andlaşmanın hükümlerinin  ve  bu 
düzenlemelere göre alınan kararların 
uygulanmasını kendi iç hukukları kanalı ile 
sağlamaktadırlar.  
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Prof.Dr. Sezer Ilgın 

İTÜ Denizcilik Fakültesi 
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• Bu hukuk, o ülkelerin vatandaşlarına 
Antartika’nın neresinde olurlarsa olsunlar 
uygulanmaktadır.  

• Ayrıca taraf ülkelerin, hangi eylemlerinin 
kabul edilebilir nitelikte olduğuna, hangi 
alanlara giriş için müsade gerektiğine, 
hangi çevre etki değerlendirmesi usulunun 
öncelikli olacağına ilişkin konularla, 
Antartikaya ilişkin diğer hususlarda taraflar 
arasında uzlaşma ile alınmış kararlarının 
uygulanmasını da sağlamaktadır. 
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• Yargı Yeri ile İlgili Bazı Örnekler: 

• Arjantin: 

• Arjantin kurallarına göre, her hangi bir 
Arjantin üssüne  50 km. lik bir alan 
içerisinde  işlenmiş suçlarda yargılama 
Ushuania’da yapılmaktadır.  

• Arjantin Antartikası içinde  Şili, ve 
İngilterenin de hak talebi olduğundan, 
yargılanacak kişinin, kendisinin  buralara 
yollanmasını da isteyebileceği 
belirtilmektedir . 
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• Avustralya: 

• Avustralya mevzuatına göre;,  Avustralya’nın 
Antartikadaki hükümranlık alanını  
belirlenmesinden (Antartika andlaşmasının 

imzalanmasından daha önce) bu yana, ceza hukuku 
konusunda,  Jervis Bay Egemenlik alanı 
hukuku; (ki Avustralya Hukuku ile aynıdır) 

Avustralyanın Antartika’daki hükümranlık 
iddiasında bulunduğu bölgede de 
uygulanmaktadır. 

•   
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• ABD: 

• Amerikan hukuku, Amerikanın kendi 
alanında ve diğer ülkelerin egemenlik 
alanları dişında kalan sahalarda, ABD 
vatandaşları tarafından veya onlara karşı 
işlenen cinayet gibi cürümler dahil tüm 
suçlarda uygulanmaktadır. Bu bağlamda 
Antartikadaki ABD istasyonları için tayin 
edilen özel görevli “Marshall” bu hukukun 
uygulanmasını da sağlamaktan 
sorumludur. 

•   
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• Diğer taraftan, bazı Amerikan 
düzenlemeleri de Antartikaya doğrudan 
uygulanmaktadır. Örneğin; Antartika 
Koruma Yasası, (Antartic  Conservation 
Act) Public Law 95-541, 16 
U.S.C.prg.2401)  (http://www.law.cornell. 

edu/uscode/16/2401.html)  kuralların yetki 
verdiği haller hariç, aşağıda sıralanan 
eylemler için hukuki ve cezai yaptırımlar 
getirmektedir; 
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Doğal Antartika 
memelilerini veya                                            
kuşlarını buradan alıp 
götürmek, 
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 . .Antarikaya oraya ait olmayan bitki 
veya hayvan sokmak, 

 

•  .Özel koruma ve bilimsel alanlara  
 izinsiz girmek, 

 

•  .Antartikaya veya Antartika sularına 
atık veya kirleticileri boşaltmak, 

 

•  . Belirli şeyleri Antartika’dan Amerikaya 
ithal etmek. 
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• Antartika Koruma Yasası’na muhalefet 
halinde, 10.000 USD para cezası ile bir yıla 
kadar hapis cezası öngörülmektedir. 
Hazine/Maliye, Ticaret, Ulaştırma ve 
İçişleri Bakanlıkları bu yasanın 
uygulanmasının sorumluluğunu 
paylaşmaktadırlar.  
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• Yasa ayrıca, ABD’den Antartikaya gidecek 
araştırmacıların orada yapacakları 
araştırmalarla ilgili ön bilgiyi, Antartika 
Andlaşmasının gereklerine uygun olarak, 
bu tür planları diğer ülkelere rapor 
etmekle  yükümlü olan, “Office of Oceans 
and Polar Affairs of The State 
Department” Devlet Okyanuslar ve Kutup 
İşleri /Dairesine vermesini gerekli 
kılmaktadır. 
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• Güney Afrika: 

• Güney Afrika hukuku, Antartika kıtasında 
bulunan tüm Güney Afrika vatandaşlarına 
uygulanmakta ve bu şahıslar Cape Town daki 
Magistrates Court’un yargı yetkisine tabi 
bulunmaktadırlar. Antartika Andlaşması ile bağlı 
uluslararası düzenlemelerin ihlali konusunda 
Güney Afrika ikamet eden kişilerle,  Güney 
Afrikada organize edilen keşif  faaliyetleri 
mensupları üzerinde de bu yargı yetkisinin 
kullanılacağı açıklanmaktadır. 

•   
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• Yeni Zelanda,  

• Yeni Zelanda da  diğer ülkeler gibi, kendi 
bölgesinde kendi hukukunu uygulamaktadır. 

• Ancak yargı yetkisi/yerine ilişkin bu 
uygulamanın, Antartika’da sorunların  
çözümünde yeterli olamadığı da belirtilmekte ve 
Güney Kutbundaki üste zehirlenerek hayatını 
kaybeden Avustralyalı bir astrofizikçi ile ilgili 
olarak Christchurch Yetkililerince yürütülen 
soruşturmanın sonuca ulaşamaması örnek 
gösterilmektedir.  
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• Olayda; 

• Avustralyalı astrofizikçi Dr.Rodney Marks 
Amerikanın coğrafi Güney Kutbundaki 
Amudsen-Scott Kutup İstasyonunda kışı 
geçirirken ölmüştür. Otopsi öncesi, ölüm olayı, 
Ulusal Bilim Vakfı ile üssü işleten/üssün 
müteahidi tarafından doğal sebeplere 
bağlanmıştır. Ancak Yeni Zelanda da yapılan 
otopsi Dr.Marks’ın metanol zehirlenmesinden 
öldüğünü ortaya koymuştur. Bunun Üzerine 
Yeni Zelanda polisi bir soruşturma başlatmıştır. 
Ancak 2006 da gelişme sağlanamadığından 
soruşturma sonuçsuz kalmıştır.  
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• Christchurch Yetkilileri , Dr.Marks’n ölümünün 
bir başka şahsın doğrudan eylemi sonucu 
olduğu konusu kesin olmamakla beraber, 
kendisinin ölümüne sebebiyyet veren metanol 
maddesini bilerek almasının da mutad bir 
davranış olmadığını söylemektedir. Ayrıca yargı 
yetkisi/yeri ne ilişkin bu uygulamanın 
Antartika’da bu konuda yaşanan sorunların  
çözümünde yeterli olamadığını ve hatta olay ile 
ilgili soruşturma sırasında tanıklık yapmakta 
isteksiz olan Amerikalılar hakkında celp 
çıkarılmasını dahi engellediğini ileri 
sürmüşlerdir. 
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Sonuç 
  

   1) Antartika Andlaşmalar Düzeni (ATS)’nin 
ana hedefinin, insanlığın yararı için, 
Antartika’nın sonsuza kadar  sadece 
bilimsel amaçlar için kullanılmasını 
sağlamak, burasının uluslararası çekişme 
sahnesi veya konusu olmasını önlemek 
olduğu anlaşılmaktadır. http:/vikipedia.org/wiki Antartic Treaty System 

28.05.2013. 

• ,  
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• 2) Hukuki durum ve egemenlik iddiaları ile 
ilgili  olarak da Antartikada egemenlik alanı 
talebinde bulunmuş olan ülke sayısı halen 
7 olmasına ve Andlaşmanın bu talepleri 
dondurması ve yeni taleplere izin 
vermemesine rağmen, bu konunun hala 
tartışmaya açık olduğu ve ve bu konuda 
çesitli önerilerin de tartışıldığı 
görülmektedir. 
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•  3) Antartikadaki faaliyetlerle ilgili olarak, 
taraflar arasında çıkacak ihtilafların 
taraflarca sulhen halledileceğine veya  
sonuçta kesin olarak Uluslararası Adalet 
Divanın’ca  çözüleceğine, ilişkin hüküm 
sözleşmede yer almaktadır. 

•  Bunun dışındaki diğer bazı hukuki 
sorunlarda ise, her ülkenin kendi 
mevzuatını uygulaması kabul edilmiş 
olmasına rağmen, uygulanacak hukuka ve 
yargıyerine ilişkin bazı olumsuzlukların da  
yaşandığı bilinmektedir. 
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   4) Antartika Andlaşmalar sistemi ile 
getirilen düzenlemelerin sorunları çözmede 
yeterli olamaması durumunda,  genel 
hukümlere gidilmesi gerekmekte ve 
konunun denizle ve deniz yetki alanları ile 
ilgili olması durumunda da Deniz Hukuku 
ile ilgili Konvansiyon hükümleri büyük 
önem kazanmaktadır. 
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• Soruşturmayı yürütmekle görevli 
dedektifler de, basında yer alan 
mülakatları sırasında; Ulusal Bilim Vakfı ve 
Müteahit/İşletici (Rayteon Firmasını) 
soruşturmada kendileri ile işbirliği 
yapmadıkları için  eleştirmişlerdir. 

 

• Bu örnekten de anlaşılacağı üzere, 
bölge’de yargı yeri ve uygulanacak hukuk 
konusunda hala bazı sorunların yaşandığı 
görülmektedir. 
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5) Andlaşmaya 24.01.1996 tarihinde katılan 
Türkiye açısından konuya bakıldığında, 
yukarıda özetlenen siyasi ve hukuki 
tartışmaların hala sürdüğü bu ortamda, bir an 
önce bölgede etkin bilimsel faaliyette 
bulunmasında yarar bulunduğu mütalaa 
edilmektedir.  


