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[10 puanl Onay ve katrlma.

[5 puanl Viyana Sozlegrnesi'ne gdre andlagma metninde bir hiikiim yoksa, (yani aksi
kararlaqfinlmadt[r siirece) bir andla$maya herhangi bir anda katrlma yoluyla taraf olunabilir. Mutlaka
asli taraflar arasrnda yiiriirlii[e girmesi beklenmez.

U0 puan] Bu andlagma istisna grubuna girmez. Onaylamayr Uygun Bulma Kanunu, Bakanlar
Kurulu Kararnamesi, Cum h u rbaqkanrnrn imzasr, Resmi Gazete'de yayln.

[10 puanl Qekince andlagrnanrn bir veya birkag hiikmtintin kendisiyle olan iligkilerde hig uygulanmamasr
ya da de[igtirilerek uygulanmasr talebidir. ismi beyan olsa da igeri[i gekince kapsamrna girdifi igin
Filipinler'in, Siizlegmeyi kendi ig hukukuna uygun olarak uygulamak istemesi Siizlegmenin
hiikiimlerinin defigtirilmesi ya da uygulanmamasr anlamrna gelecefi igin gegersizdir.

[7 puan]Tantmanln kurucu ya da beyan edici nitelikte oldugu konusunda tartrgma soz konusudur. Ancak
beyan edici oldu[u giiriigii hakimdir. Dolayrsryla devlet olma qartlarrnr tagryorsa tanrnmamasl devlet
olma niteli[ini zedelemez.

[8 puanl Tantma agrk veya iirti i l i i (zrmni) olabilir. Resmi diplomatik il iqki kurmak, ba$rmsrzh[rnr
kazanmtq bir devleti tebrik etrlek ortii l i i tanuna anlarnrna gelir. Bunlann drgrnda yaprlan iglemler tanrma
niyetini tagrmtyor denildifi takdirde bu ifade sonugtan bunu belirtilen devleti mahrum etmektedir
(tanrma sonucunu dofurmaz).

a. [10 puanl Delildir. Kuwet kullanma (veya tehdidinde bulunma) yasafrna girer. fnke biitiinliilii ve
siyasi baflmszhlIna kargr BM arnaglarrna aylurr olarak kuwet kullanrlmast ya da tehdidinde
bulunulmasr BM fartr 2/4 uyarrnca yasaklanrrlgtrr.

b' [5 puanl BM Genel Kurulu'nun 2005'teki zirve toplantrsrnda da ahnan kararlar kapsamrnda kabul edilen
ancak hukuken herhangi bir baElavrcrhh bulunmavan Koruma Sorumlululu doktrini uyannca,
yukanda bahsedilen insan haklan ihlallerinin gergekleqtirilmesi halinde dngiirtilen belirli qartlar
gergevesinde ilgili devlete yiinelik uluslararasr miidahalede bulunabilecektir. Egemen devletlerin
vatandaglartnt soyktnm, savag suglarr, etnik temizlik ve insanhsa kargr iqlenen suglara karqr korumakla
sorumlu olduklannr dngdren bu yaklaqrm, ilgili devletin bu sorumlululu yerine getirmekte isteksiz veya
yetersiz olmast (unwilling and unable) halinde sorumlululu uluslararasr toplumun iistlenecelini
iingormekted ir.

[10 puanl Taraflann anlagmrg olmasr gerekir. Bu ya uyugmazhk grkmadan ilnce ya da sonra olabilir. Tahkim
Anlagmasr, tahkim kaydr, forum prorogatum, ihtiyari kayrl (madde 3612)

a. [15 puanl 200 deniz milinin iitesindeki alanlar biitiin milletlerarasr toplumun yararlanmasrna agrk olan
aglk deniz alanrdrr. Bu alanda kural olarak bayrak devletinin miinhasrran gemi iizerinde yetkili
olmasl kurah gerelince Panama yetki kullanabilir.

b. [0 puanl Delildir. Devletlerin egemenlik yetkilerini kullanabilecekleri deniz kesiminin drqrnda yani agrk
deniz serbestileri (ulaglm, kablo diigeme, ugma, bahkglllk, seyir serbestisi, yapay ada tesisi ve
bilimsel aragtrrrna yaprna) ve 6zellikle bu serbestilerin d'ziinii olu$turan seyir (ulaglm) serbestisinin
gegerli oldulu alan iginde kahnaktadrr. Kryr devleti olan Giircistan'rn, agrk deniz serbestilerinin ve
0zellikle seyir serbestisinin gegerli oldulu bu alanda uygulayaca[r kanun ve diizenlemelerinin
milletlerarasr hukukla bafdaprr nitelikte olmasr gerekir.
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