
  İKİNCİ ÖĞRETİM CEVAP ANAHTARI 
 
Olay 
 
 Ukrayna Devleti’nin bir parçası olan Kırım Özerk Cumhuriyeti’nde (KÖC) bir 
grup gösterici Şubat 2014’te Ukrayna’daki yönetim değişikliğini protesto etmek ve 
Rusya Federasyonu’na (RF) bağlanmak için sokaklara çıkmıştır. 27 Şubat’ta KÖC 
parlamentosu bir referandum kararı almış ve Kırım halkına RF’ye katılmayı isteyip 
istemedikleri sorulmuştur. 16 Mart 2014 tarihindeki referanduma katılım % 83 oranında 
gerçekleşmiş, katılanların yaklaşık %96’sı RF’ye katılma yönünde oy kullanmışlardır. 
Referandumdan çıkan sonuç üzerine 17 Mart tarihinde KÖC önce bağımsızlık, 
akabinde de RF ile birleşme kararı almıştır. 18 Mart 2014 tarihinde KÖC ile RF arasında 
bir katılım anlaşması imzalanarak KÖC, RF’nin bir parçası haline gelmiş ve Kırım 
üzerinde RF egemenliği fiili olarak da tesis edilmiştir. Birleşmiş Milletler Genel Kurulu 
27 Mart tarihinde aldığı bir karar ile Kırım’da düzenlenen referandumu ve akabinde 
gerçekleşen egemenlik değişimini geçersiz ilan etmiştir. 
 Karadeniz'de Türkiye'nin kıta sahanlığı ve münhasır ekonomik bölge sınırı 
SSCB ile 23.6.1978 tarihinde yapılmış olan “Karadeniz'de Kıta Sahanlığı 
Sınırlandırması Hakkında Andlaşma” ile 23.12. 1986 ve 6.2.1987 tarihli “Karadeniz'de 
Kıta Sahanlığı Olarak Belirlenen Sınırın Münhasır Ekonomik Bölgelerin de Sınırını 
Teşkil Etmesi Hakkında Teati Edilen Mektuplar” tarafından belirlenmiştir. Bu 
mektupların onaylanması 244 sayılı Kanun'un 3. maddesine göre Bakanlar Kurulunca 
17.2.1987 tarihinde kararlaştırılmıştır (RG 28.2.1987, Sayı: 19386). Türkiye 5.12.1986 
tarih ve 112264 sayılı Bakanlar Kurulu kararnamesi ile Karadeniz'de 200 deniz mili 
genişliğinde bir münhasır ekonomik bölge ilan etmiştir. SSCB'nin 1991 yılında 
dağılmasından sonra Ukrayna tarafından Türkiye'ye gönderilen 25.3.1994 tarihli 
mektupla milletlerarası ve milli kurallara göre Karadeniz'de SSCB ile yapılan denizcilik 
andllaşmalarının kendisi ve Türkiye arasında geçerli olduğu belirtilmiştir. 
 Rusya Devlet Başkanı 2.12.2014 tarihinde Türkiye'ye yaptığı ziyarette 
Ukrayna'da yaşananlardan ötürü Ukrayna'nın kıta sahanlığından geçerek Bulgaristan'a 
gidecek olan Güney Akım gaz boru hattı projesini iptal ettiklerini ve bunun yerine kendi 
kıta sahanlığından geçerek Türkiye-Yunanistan-Makedonya-Sırbistan-Macaristan'a 
gidecek Türk Akımı projesini desteklediklerini açıklamıştır. 10 Mayıs 2015 tarihinde 
Kosova sınırından Makedonya'ya giren 22 kişilik silahlı grup tarafından bir polis 
karakoluna ateş açılmıştır. Bu tür saldırıları önlemek üzere Makedonya tarafından 
Kosova'ya karşı bir askeri operasyon başlatılmıştır. Bölgede silahlı çatışmaların artması 
üzerine Arnavutluk tarafından BM Güvenlik Konseyi'ne NATO üyesi devletlerin 
olaylara müdahale etmesi hususunda yetkilendirilmesini öngören bir karar tasarısı 
sunulmuştur. Bu arada Makedonya devleti güvenlik konusunda yardımcı olmak üzere 
Türkiye'ye asker göndermesi talebinde bulunmuştur. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Sorular VE CEVAPLAR 
 

1. Kırım’da gerçekleşen referandumun uluslararası hukukta dayanağının 
hangi hak/ilke olduğu ileri sürülebilir? Bu hak hangi andlaşmalarda 
tanınmaktadır? 

 
 

a. self det-  5 puan 
b. BM, KSHS,ESKHS  5 puan 

 
 

 
          2. Rusya’nın Kırım’da egemenlik kurmasına Ukrayna uluslararası 
           hukukun hangi ilkelerinin ihlalini gerekçe göstererek karşı çıkabilir? 
 

    a. Bağımsızlık 5 puan 
 

          b. Toprak bütünlüğü 5 puan 
 
        c. İç işlerine müdahale etmeme 5 puan 
 
 

3.  RF’nin KÖC ile anlaşma imzalaması ne anlama gelir? 
 

      a. Tanıma 5 puan,  Zımni 5 puan 
 

4. BM Genel Kurulu’nun 27 Mart tarihli kararı ile ilgili olarak BM 
Şartı’na göre (a)Genel Kurul’un böyle bir karar alma yetkisi var mıdır? 
(b) Bu kararın bağlayıcı niteliği nedir? 

 
a. Evet alabilir 5 puan 

 
    b.   Tavsiye / bağlayıcı değil 5 puan 

 
          5.  BM Güvenlik Konseyi'ne sunulan tasarının üye devletler için 

bağlayıcı 
            yükümler içerir bir hale getirebilmesi için gereken şartlar nelerdir? 
 
  a.    Şartın VII. Bölümü 5 puan 
  b.    Daimi üyelerin uyumlu oyları dahil toplam 9 üyenin oyu  5 puan 
 
        
       6.  Makedonya'nın Türkiye'den asker talebi uluslararası hukuka uygun 
            mudur? 

  
       a.     BM Madde 51 uyarınca ortak meşru müdafa 5 puan 
 
 
 



 
 
        7.  Makedonya uluslararası hukuka göre başka bir devletin ülkesinden 
           gelenler tarafından yapılan silahlı saldırıları önlemek üzere o devlete karşı               
           bir askeri operasyon yapabilirmi? 
 
 a.  Uluslar arası hukukta dolaylı kuvvet kullanma yasaktır. 5 puan 
 
           b. 11 Eylül'den sonra GK'de buna karşı meşru müdafa hakkı tanınmıştır 5 puan 
 

 
           8. 1986 ve 6.2.1987 tarihli “Karadeniz'de Kıta Sahanlığı Olarak Belirlenen 
Sınırın Münhasır Ekonomik Bölgelerin de Sınırını Teşkil Etmesi Hakkında Teati 
Edilen Mektuplar” milletlerarası hukuka göre nedir?   
 
 a.  Bu bir andlaşmadır 5 puan . Adı ne olursa olsun milletlerarası hukuk 
                 kişileri arasında hak ve borç doğurmak niyeti ile yapılmış yazılı belgelere 
                 andlaşma denir. 5 puan 

 
 

9. Ukrayna'nın 1994 tarihli mektupla milletlerarası ve milli kurallara göre 
Karadeniz'de SSCB ile yapılan denizcilik andllaşmalarının kendisi ve Türkiye 
arasında geçerli olduğunu belirtmesi ne tür sonuçlar doğurur? 
 
 a.  Uluslararası hukukta andlaşmalara halefiyete dair kurallara göre ülke   
                 sınırlarını düzenleyen andlaşmalar aynen devam eder. 5 puan 
 
          10.  Türk hukukunda milletlerarası andlaşmaların hukuki değeri nedir? 

 
a.  Andlaşmalar kanun hükmünde, temel hak ve özgürlüklerle ilgili olanlar 
kanunlardan üstün. 5 puan 
 

      11. Türkiye'nin Ege'deki deniz alanları ile ilgili karşılaştığı sorunlar   
            nelerdir? Türkiye'nin karasularının genişliği konusundaki tutumu nedir? 

 
a. Karasularının genişliği ve kıta sahanlığının sınırlandırılması 5 puan 
 
b.  Türkiye karasuları genişliğini 6 mil olarak düzenlemiştir. 5 puan 

 
 
 

 
 
    


