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DAVA ÖZETİ 

Dava:  Ege Denizi Kıta Sahanlığı Davası (Uluslararası Adalet Divanı)  

Aegean Sea Continental Shelf (Greece v. Turkey), I. C. J. Reports 1978 (Yunanistan/Türkiye) 

Dava Konusu: Yunanistan’ın Türkiye ile yayınladıkları müşterek bildiriye dayanarak tek 
taraflı olarak Ege Denizi Kıta Sahanlığı sorununu Uluslararası Adalet Divanı’na götürmesi. 
Müşterek bildirinin Türkiye ile Yunanistan arasında Ege uyuşmazlığını Uluslararası Adalet 
Divanı’na götürme hususunda bir anlaşma teşkil edip etmediği. 

Hukuki Öz: Uluslararası hukukta andlaşma kavramı yazılı irade uyuşmasını esas alır ve bir 
ortak bildirinin andlaşma teşkil edip etmediği bu işlemin niteliğine bağlıdır. Şeklen bildiri 
olarak hazırlanmış olması metnin andlaşma oluşturmasına tek başına engel değildir. 

Vakıalar: Türkiye Başbakanı Süleyman Demirel ile Yunanistan Başbakanı K. Karamanlis, 31 
Mayıs 1975 tarihinde Brüksel’de yaptıkları görüşmede iki devlet arasındaki ihtilaflı konuları 
görüşmüş ve sonunda bir Müşterek Bildiri yayınlamışlardır. Bildiride şu ifade yer almıştır: 
“Bu sorunların barışçı şekilde görüşmeler yoluyla ve Ege Denizi kıta sahanlığı sorununun ise 
Lahey’deki Uluslararası Adalet Divanı tarafından halledilmesi konusunda karara vardılar.” 
Yunanistan, Müşterek Bildiri’de yer alan bu ifadenin iki ülke arasındaki kıta sahanlığı 
uyuşmazlığının Divan’a götürülmesi konusunda bir anlaşma teşkil ettiğini ve dolayısıyla 
Divan’ın yetkili olabileceğini ileri sürüp tek taraflı olarak Ege Denizi Kıta Sahanlığı sorununu 
Divan’a taşımıştır. Türkiye ise, bu Bildirinin bir anlaşma olmadığını ve dolayısıyla Divan’ın 
davaya bakmaya yetkisinin olmadığını savunmuştur. 

Hukuki Mesele: Divan önündeki sorun öncelikle müşterek bildirinin bir andlaşma teşkil edip 
etmeyeceğidir. Bildirinin andlaşma teşkil etmesi halinde olaydaki müşterek bildirinin Türkiye 
ile Yunanistan arasında Ege uyuşmazlığını UAD’ye götürme hususunda bir andlaşma olup 
olmadığı sorusunun cevaplanması gerekmektedir. Yani şeklen andlaşma olarak kabul edilse 
bile, Divan’ın uyuşmazlığa bakabilmesi için devletlerin iradesinin uyuşmazlığı UAD’ye 
taşımak biçiminde tezahür etmiş olması gerekmektedir. 

Mahkemenin Kararı: Andlaşmaların şekli sorunu konusunda Divan bir bildirinin andlaşma 
oluşturmasına engel bir kural bulunup bulunmadığını araştırmış ve bildirinin bir uyuşmazlığı 
mahkemeye veya hakeme sunmak için bir milletlerarası andlaşma teşkil etmesini 
engelleyecek bir milletlerarası hukuk kuralı bulunmadığını tespit etmiştir. (Viyana 
Andlaşmalar Hukuku Sözleşmesi md 2,3 ve 11) Fakat müşterek bildirinin böyle bir anlaşma 
içerip içermediği esas itibariyle bildirinin yansıttığı eylem, işlemin niteliği ve bildirinin 
hazırlandığı koşullara bağlıdır. Sadece bir müşterek bildirinin varlığı bir irade uyuşması 
anlamına gelmemektedir. Divan, Müşterek Bildirinin Yunan ve Türk başbakanları tarafından 
hükümetleri adına bu uyuşmazlığı şartsız ve tek taraflı olarak Divana götürme hususunda o 
anda kabul edilmiş yakın bir taahhüt teşkil etmediğini belirterek Türkiye ‘nin yaptığı yetki 
itirazının yerinde olduğuna hükmetmiş ve yetkisizlik kararı vermiştir. 


