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1. 20 puan: 

a. Onay ve katılma yoluyla bağlanabilirler. Türkiye imzaladığı için  onay usulü ile taraf olabilir.  
b. Onaylamayı uygun bulma yasası bir iç hukuk işlemidir. Milletlerarası alanda bağlanma işleminin 

tamamlanması için bir onay belgesi hazırlanarak, depo merciine ulaştırılması gerekmektedir. 
Türk iç hukukunda uygun bulma kanunu çıkartılmış olması kanun kuvvetini kazandığı anlamına 
gelmez. Bunun için 244 sayılı Kanun gereğince CB’nın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan bir 
Bakanlar Kurulu Kararnamesi çıkarılması  ve iç hukuktaki yürürlük tarihinin BKK’nda tespit 
edilmesi  gerekir.  

2. 5 puan: Andlaşmalar taraflarını bağlar. İran’la akdedilen anlaşma BMGK’ye daimi üye olan 5 devlet ile 
Almanya arasında akdedilmiştir. BM bu taraflar arasında olmadığı için, daimi üyelerin andlaşma 
akdetmesi, BM’yi otomatik olarak anlaşmanın tarafı yapmaz. 

3. 5 puan: Andlaşma hükümlerinin gözden geçirilmesine ilişkin bir hüküm içermektedir.  Esaslı değişiklik 
sayılması için öngörülemeyen bir değişiklik olması gerekir. Bu durumda, taraflar öngörmüş ve 
andlaşmaya hüküm koydukları için taraflar esaslı değişikliğe başvurarak andlaşmanın sona ermesini 
isteyemezler. 

4. 20 puan:  
a. BM Adalet Divanı’ndan Genel Kurul ve Güvenlik Konseyi her konuda, ihtisas kuruluşları kendi 

çalışma alanlarına ilişkin konularda istişari mütalaa isteyebilirler. MAEK bu kurumlar arasında 
yer almamaktadır. 

b. Teşkilatların andlaşma akdetme yetkilerinin varlığı milletlerarası hukuk kişiliklerinin olup 
olmamasına bağlıdır. Kişiliğin kapsamı, ilgili teşkilatın kurucu andlaşmasına ve teşkilat 
uygulamasına bakılarak tespit edilir. MAEK çalışma alanı itibarıyla BM ile işbirliği içinde çalışan, 
ayrı özerk bir kuruluştur. Kişiliğinin kapsamı bu doğrultuda tespit edilmeli. 

5. 15 puan: Böyle bir eylem BM Şartı’nın 2. maddesinin 4. fıkrası uyarınca kuvvet kullanma yasağının ihlalini 
oluşturur. Bunun tek istisnası meşru müdafaa halidir. Meşru müdafaanın söz konusu olabilmesi için 
milletlerarası hukuk bazı şartlar aramaktadır, bu şartlardan biri silahlı bir saldırının varlığıdır. Nükleer 
santralin varlığı tek başına silahlı saldırı oluşturmamaktadır. Önleyici meşru müdafaa tartışması. 

6. 10 puan: GK milletlerarası barış ve güvenliğin korunması konusunda, ihlalin derecesine göre iki tür karar 
alabilir: 6. Bölüm altında ve 7. Bölüm altında alabilir. 7. Bölüm altında kuvvet kullanımını gerektiren ya 
da gerektirmeyen yaptırım kararı alınabilir. Olaydaki gibi, meşru müdafaa dışında bir başka ülkede askeri 
güç kullanılabilmesi için GK’nın 7. Bölüm uyarınca bağlayıcı karar alması gerekir. Rusya’nın iddia ettiği 
gibi burada IŞİD karşıtı koalisyonun askeri tedbirleri uygulayabilmesi için GK tarafından 
yetkilendirilmesi gerekir. Böyle bir karar yoksa ve şartları varsa BMGK böyle bir karar alıncaya kadar, 
kollektif meşru müdafaa hakkının kullanımı söz konusu olabilecektir. 

7. 25 puan: 
a.  

i. Hürmüz Boğazı, açık deniz veya MEB ile açık deniz veya MEB arasında milletlerarası ulaşımda 
kullanılan ve kıyıları bir veya birden fazla devletin karasularında yer alan bir boğaz olduğu 
için transit geçiş rejimine tabidir. Geçiş serbestisi vardır. Dolayısıyla Geminin geçişi 
engellenemez.  

ii. Türk Boğazları’nın statüsü Montrö Konvansiyonu ile düzenlenmiştir. Buna göre, bayrağı ve 
yükü ne olursa olsun, ticaret gemilerinin, gece veya gündüz, barış zamanında Boğazlar’dan 
geçiş serbestisi vardır. Geçiş Türkiye bakımından zararlı hale gelmediği sürece, gemiye 
müdahale edilemez. 

b. Devletlerin hava sahası, milletlerarası hukuk uyarınca ülkesel egemenliğe tabidir. Dolayısıyla 
kural olarak ülke devletinin izni olmadan hava sahasından geçilemez. Bu egemenliğin 
sınırlandırılması iki veya çok taraflı andlaşmalarla belirlenmektedir. Dolayısıyla, Rus kargo uçağı 
eğer iki veya çok taraflı anlaşmayla Türkiye’nin yetkisi sınırlanmamışsa inişe zorlanabilir. 


