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Türkiye, vahim sonuçları olabilen ve uluslararası barış ve güvenliği tehdit edebilen nükleer
terörizm eylemlerinin önlenmesi ve faillerinin kovuşturulması ve cezalandırılması için etkin
önlemler öngören ve bu konuda devletler arasındaki işbirliğinin arttırılmasını amaçlayan
"Nükleer Terörizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası Sozleşme'vı, bir bildirim ve çekince
ile birlikte, 04.09.2005 tarihinde imzalamış ve bu Sözleşme ile ilgili olarak 15.02.2012
tarihinde bir kanun ve 02.04.2012'de de bir Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarmıştır.

Nükleer terörizm ile mücadelenin yanısıra nükleer silôhlaıımanın önlenmesi de milletlerarası
gündemde önemli bir yer işgal etmektedir. Bu konuda İran'ın nükleer programı milletlerarası
toplum tarafından yakından izlenmekte ve İran'ın nükleer silah geliştirmesinin önlemesi için
tedbirler alınması maksadıyla milli ve milletlerarası düzeyde çaba sarf edilmektedir. Bunun
için İran'a karşı askeri seçeneğe başvurmaktan yana tavır takınan devletlerden biri olan
İsrail'in Genelkurmay Başkanı, parlamentoda yaptığı bir konuşmada, İran'ın nükleer
reaktörlerini vurmaya hazır olduklarını ve bu konuda yeterli güçlerinin bulunduğunu
belirtmiştir. İran ise, nükleer çalışmalarının barışçılolduğunu ileri sürerek faaliyetlerine
devam edeceğini ve kendilerine bir saldırıda bulunulması durumunda verecekleri karşılığın
çok daha ağır, yıkıcı ve ölümcül olacağını ifade etmiştir.

Aşağıdaki soruları hukuki gerekçelerini yazmaya özen göstererek cevaplayınız:

SORULAR:

..~

1.Sözleşme'nin 24. maddesine göre: "Bu Sözleşme, 14 Eylül 2005 tarihinden 31 Aralık
2006 tarihine kadar, New York 'taki Birleşmiş Milletler Merkezi 'nde tüm Devletlerin
imzasına açık ol(up)... onay, kabul veya uygun bulmaya tabi ... (ve)... her Devletin
katılımına açık olacaktır." 25. maddesine göre ise: "Bu Sözleşme, yirmi ikinci onay,
kabul veya uygun bulma ya da katılım belgesinin Birleşmiş Milletler Genel Sekreterine
teslimini izleyen otuzuncu gün yürürlüğe girecektir.: Yirmi ikinci onay, kabul, uygun
bulma ya da katılım belgesinin tesliminden sonra, Sôzleşmeyi onaylayan, kabul eden,
uygun bulan veya katılan her Devlet için Sözleşme, söz konusu Devletin onay, kabul,
uygun bulma ya da katılım belgesini tevdi etmesini izleyen otuzuncu gün yürürlüğe
girecektir. "

a. Türkiye bu Sözleşme'ye bağlanma rızasını hangi işlemle açıklamış veya
açıklayacaktır? Niçin?

b. Türkiye 'nin iç hukukta yaptığı işlemler, milletlerarası andıaşmaların akdine
ilişkin Anayasamız ve uygulaması altındaki usule uygun olarak yapılmış
mıdır? Bu işlemlerin işlevlerini de açıklayarak değerlendiriniz.

c. 07.07.2007 tarihinde yürürlüğe giren Sözleşme, Türkiye için milletlerarası
alanda ve iç hukukta hangi tarihte yürürlüğe girecektir? Niçin?

2. Türkiye'nin, ilgili kanun ve kararname'de şu bildirim ve çekineeyle birlikte bu
Sözleşme'yle bağlanması kabul edilmiştir:

Bildirim: "Türkiye Cumhuriyeti Nükleer Terôrizmin Önlenmesine İlişkin Uluslararası
Sözleşmenin 4 üncü maddesi 2 nci paragrafında yer alan uluslararası insancıl hukuk
tabirinin Türkiye 'nin taraf olduğu hukuk belgelerine atıfta bulunduğu anlayışındadır.
Söz konusu madde hali hazırda uluslararası hukuk tarafından anlaşıldığı ve
uygulandığı şekilde, bir devletin silahlı kuvvetleri dışındaki silahlı güçlere ve gruplara
değişik bir statü vermek olarak yorumlanmamalı ve Türkiye için yeni yükümlülükler
yaratmamalıdır. "



çekince: "Sözleşmenin 23(2) nci maddesi uyarınca, Türkiye Cumhuriyeti Sözleşmenin
23(1) inci maddesi ile kendini bağlı telôkki {kabul) etmediğini açıklar."

a. Türkiye'nin yapmış olduğu söz konusu bildirim ve çekinee arasındaki hukuki
fark nedir? Açıklayımz.

b. Türkiye'nin ileri sürdüğü çekineenin milletlerarası alanda geçerli olabilmesi
için hangi şartları taşıması ve ne zaman ileri sürülmesi geırekir? Kısaca
açıklayınız.

3. İsrail'in, İran'ın nükleer tesislerini vurduğu ve İran'ın buna karşılık verdiği varsayılsa,

a, İsrail ve İran'ın ilgili eylemleri milletlerarası hukuka uygun mudur?
Değerlendiriniz.

b. Bu uyuşmazlığın çözümüne Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi hangi
şartlarda ve ne şekilde müdahilolabilir? Açıklayımz.

4. Son günlerde basına yansıyan bir habere göre İsrail'e ait bir savaş uçağı, KKTC hava
sahasını ihlal etmiştir. Bu durum üzerine, iki Türk F-16 uçağı, KKTC hava sahasında
devriye uçuşu gerçekleştirerek, ariılan uçağın ihlale devam etmesini önlemiştir.

a. Olayın gerçekleştiği KKTC'nin milletlerarası toplumdaki konumunu
milletlerarası kişilik ve tanıma konularım dikkate alarak belirleyiniz.

b. Bir devletin hava ülkesi neresidir? Hava ülkesinde yetki konusunda kısaca
bilgi veriniz. İsrail savaş uçağımn KKTC hava sahasını ihlalini ve bunun Türk
uçakları tarafından sonlandırılmasım milletlerarası hukuk açısından
değerlendiriniz.

5.31 Mayıs 2010 tarihinde İsrail askerleri tarafından gerçekleştirilen "Mavi Marmara"
baskımyla ilgili olarak, İstanbul 7. Ağır Ceza Mahkemesi, aralarında dönemin
Genelkurmay Başkam'nın da bulunduğu dört İsrailli komutan hakkında, silahla kasten
dokuz Türk vatandaşımn öldürülmesine sebebiyet verdikleri gerekçesiyle hazırlanan
iddianameyi kabul etmiştir.

a. Türk mahkemelerinin, İsrail Genelkurmay Başkam ve askerlerini yargılaması
milletlerarası hukuka uygun mudur? Açıklayınız.

b. İsrail Devleti veya Devlet Başkanı hakkında bir yargılama söz konusu olsaydı
yukarıdaki cevabınız değişir miydi? Niçin?

6. Türkiye ve KKTC ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki sorunlardan
biri de Akdeniz'de petrol ve doğal gaz aranması konusundadır. GKRY'nin, Doğu
Akdeniz'de tek yanlı münhasır ekonomik bölge ilan ettiği ve Türkiye'nin Akdeniz'deki
kıta sahanlığı alanlarıyla çakıştığı ileri sürülen alanlarda petrol ve doğalgaz arama
ruhsat1an verdiği kamuoyuna yansırnıştır.

a. Olayda geçen münhasır ekonomik bölge ve kıta sahan1ığı kavramlarım kısaca
açıklayınız, aralarındaki farkları belirtiniz.

b. Taraflar bu uyuşmazlığın çözümü konusunda Milletlerarası Adalet Divanı'na
başvurabilirler mi? Açıklayınız.

Not: Sınav süresi 2 saattir. Ad ve soyadı yazılı olmayan kağıtlar geçersiz sayılır. Ek kağıt
verilmez. Başarılar ...
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