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Ukrayna'nııı Bağımsız Devletler
Topluluğu (BDT) tam üyeliğini onay-
lamayıp ortak üye olarak kalmasl,
ardından BD'li içerisindeki başka ülkelerle
birlikte Avrupa Biıliği'nin (AB) eski
Sovyet Cunrtıuriyetleri'ne yönelik olarak
cıluşturduğu " Doğu ortaklığı" programlna
yönelınesi, Rusya'yı rahaİsız etmiştir.
Ukrayıra'nın AB ile olan ilişkileri ortaklık
ve İşıırııE; Andlaşnıası kapsamında
sürdürülmüştür. Soırrasında, ilgili program

çerçevesinde imzalanacak olan serbest
ticaret anlaşmaslna imza atmak yerine
Rusya ile ilişkilerin güçlendirilmesinin
terçih edilmesi, ülkenin Rusya ve AB
arasında sefi bir şekilde kutuplaşmaslna
neden olmuştur. Ukrayna'nın Rusya
açısından taşıdığı jeopolitik önem dikkate
alındığında, Rusya, AB ile yakınIaşmanın,
uzun vadede Ukrayna'nın NATO ijyeliğini
bile gündeme getirebileceğinden endişe
etmiştir. Taraflar arasında iınzalanan
ekonomik ilişkilere elverişli yeni bir iklim
geliştirmeyi tasarlayan Ve [Jkrayna'daki
geçici 'hükümete ekonomik Ve siyasi
destek verilmesini öırgören AB-Ukrayna
ortaklık Andlaşınası Uyarlnca taraflar, bu
anlaşmayı keırdi iç hukuk prosedürlerine
uygun olarak onaylayacak veya uygun
bulacaktlr. Bu Andlaşma, Son onay Veya
uygun bulma belgesinin tevdi tarihini
izleyen ikinci ayın ilk günü uygulanınaya
başlayacaktır.

iç Savaşln eşiğine gelen ülkeye
dışarıdan nıüdahaleye itiraz eden Rusya,
ü lkede yapı lan gösteri leri " nı e şr i )ı öne t i ıne
karşı bir darbe girişim.İ" olarak
değerlendirmiş ve yönetinıe siyasi ve mali
destek vermiştir. Amerika Birleşik
Devletleri (ABD) ile AB ve Rusya,
karşılıklı olarak Ukrayna'nın iç işlerine
karışılmaması için birbirlerine çağrıda
bulunmuştur.

Bu gelişmeler yaşanırken tiniforma-
larında herhangi bir işaret bulunmayan
askerler Krrırn'da kontrolü ele geçirmiştir.
BöIgedeki Rtıslar aktif hale getırilerek,
doğrudan miidahirlede bulunulmaksızın
Kırım fiilen Rus koırtrolü altına

sokulmuştur. Kamu binaları kontrol ıltıııa
alınmış Ve nihayet 6 Mart'ta Kırıııı
Parlamentosu Rusya'ya bağlanına \,e

refbranduma gitme kararı alnrıştır'
Özellikle bu nedenle ABD ve AI:}'ıliıı
Rusya'ya yönelik bazı Rus vatandaşlarıılıl-ı
banka hesaplarının dondurulınası iIc
başlayan ve NATO üyesi ülkelerin Rı-ısıa
ile askeri ve siyas? işbirliğini askıya alıııası
kararı ile devam eden yaptırııı siiı'eci
yaşanmıştır.

Ayrıca Ukrayna'ya bağlı Kırım (),,erL

Cumlıuriyeti'nde oylarnaya katılaır
Kırımlılann yüzde 97'sinin [-Jkrayııa'ilıııı
bağlmsızlık yönünde oy kulIaııdığı
refenandumu takiben Kırım Meclisi.
bağımsızlığını ilAn etmiş Ve RuSı,a
Federasyonu'na katılnıak için başl tırıı
yapmlştır. Rusya Devlet Başkanı da, ()ııcc
Kırıın'ın bağlmsız Ve egemen bir clevlgt
olarak tanınmasına ilişkin kararn:ırııe1 i-

ardından da Klnm'ı Rusya'ya bağlayan
andlaşmayı imzalamıştır. Rusya'ya g(ire.
bu imza ile birlikte Kırım artık resrl]ell
Rusya Federasyonu'nun bir parçası haliıle
gelmiştir.

Yaşanan bu gelişmeler, Mtısktlı'a
yanllsı devlet başkaırını hedef alaıı
gösterilerle başlayan Ve iktidarırı cl
değiştirmesiyle sonuçlanan krizin Ukra1,rıa
sınırlarıı'ıı aştığını ve uluslararasl barış ı,e
güvenliği telıdit ettiğini gösteımiştir.,Al]I)
ve AB, hukuka aykırı olduğunu icldia
ettikleri referandumu Ve sonuçlaı'lıı ı

tanımadıklarıırı belirterek Rusya'ya karşı
ınüeyyide uygulayacaklarını ilAn eııııiş-
lerdir. Refbrandumrın hemen öncesiııclc cle

ABD Ve müttefikleri, meseleyi I]I\4

Güvenlik Konseyi'ne taşımışIar ve gerek
referandum gerekse referanduıııı-ııı
sonucunda Kırım'ın statüsünde yapılacak
muhtemel bir değişikliğin geçersiz
olacağını vurgulayan karar tasaı'ıııı'lı
Konseye sunrnuşlardır. Ançak Rııs1 a.
Ukrayna'nın toprak bütünlüğıi \ e

egeınenliğine Saygl gösterilmesine \/tlI'gtl
yapan Ve uluslararası toplrııııdalı
referandumun sonuçlarını tanımarnasıııı
öngören btı karar tasarıSını r ettı etm işl ir.
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Aşağıdaki soruları, ı,erİlen biİgİIerİ dikkaıe alarak ve hukukt gerelsçelerİnİ vermeye özen
g österere k cevaplayınıı

SORULAR

|- AB-Ulçrayno ortaklık Andlaşması ile milletlerarası alanda bağlanmak için yapılması
gereken işlemler nelerdir? Andlaşmaların yürürlüğe girmesi ne demektir? Bu Andlaşma,
milletlerarası alanda ne z€ıman yürürlüğe girecektir? Niçin?

2- Bu Andlaşma'nın tarafi Türkiye olsaydr, Türk iç hukukunda kanun kuwetini kazanması
için yapılması gereken işlemler nelerdir? Söz konusu Andlaşma iç hukukuınuzda ne zaman
kanun kuwetini kazanacaktır? N için?

3- Andlaşma uyaf,lnca "Bu Andlaşma SınırsıZ bir süre için akdedilmiştir' Taraflardan her birİ
diğer tarafa bildirimde bulunmcık Suretiyle bu andlaşmayı feshedebilir. Bu Andlaşma, bu
bildirimin aİındığı tarihten itibaren aln ay sonrafesİıedİIecehir''. Hükmü, andlaşmalar hukuku
bilgileriniz ışığında değerlendiriniz.

4- Andlaşma'ya Brüksel'deki Avrupa Birliği zirvesine katılan liderlerin huzurunda Ukrayna
geçici hükiimeti Başbakanı ve AB Konseyi Başkanı imza koymuştur" Bu kişilerin andlaşma
akdetme yetkisini andlaşmalar hukuku bilgileriniz ışlğında değerlendiriniz.

5- İç savaşm eşiğine gelen ülkeye dışarıdan müdahale konusuna dair ABD ile AB ve
Rusya'nın iddialarını milletlerarası hukuk bilgileriniz açrsmdan değerlendiriniz.

6- Yapılan referandumu takiben Krnm Meclisi'nin bağımsızlığını ilAn etmesi ve Rusya
Federasyonu'na katılmak için başvuru yapmasr self-determinu*yin hakkının kuilanılmasını
meşr0 kılan hukuki bir gerekçe sayılabilir mi? Niçin?

7- Bölgedeki Rus vatandaşları ile askeri birliklerine yönelik tehdit olduğu gerekçesiyle
Kırım'rn fiilen Rusya kontrolü altına sokulmasl Ve kamu binalarının kontrcıl altrna alınması
milletlerarası hukuka uygun mudur? Niçin?

8- ABD Ve AB'nin Rusya'ya yönelik bazı Rus vatandaşlarının banka hesaplarının
dondurulması ile başlayan Ve NATO üyesi ülkelerin Rusya ile askeri ve siyasi işbirliğini
askıya alması kararı ile devam eden yaptırım sürecini milletlerarası barış ve güvenlik hukuku
açısından nitelendiriniz-

9_ Rusya'nın, Ukrayna'nın toprak bütiinlüğü ve egemenliğine saygı gösterilmesine Vurgu
yapan ve uluslararası toplumdan referandumun sonuçiarını tanımamaslnr tıngören karar
tasarrsrnı veto etmesi ne demektir? Açıklayınız.

l0- Kınm merkezli gerilimin Ukrayna ile Rusya arasında Savaşa dönmesi ihtimali üzerine
Türk Boğazları'ndan geçiş rejimini dikkate alrrsanız;

a- Rusya, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Akdeniz'de görevlendird|ği 2 savaş gemisini
Türk Boğazlarr'ndaı geçirebilir mi? ABD, Rusya-Ukrayna savaşml önlemek için Kaıadeniz'e
asker ve savaş gemisi yollayabilir mi? Niçin?

b_ Gemilerin geçiş mevki, Türk Boğazları dışında
olsaydı cevabrnız ne olurdu? Niçin?

bu konumda bulunan bir boğaz

Not: Sınav sİiresİ I saqt 5a dakİkrdır. Ad ve soyadı yazılı olmayan kfrğıtlar geçersiz
s ayılacakıır. B aş ka kfrğıt verİImen BAŞARILAR...
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