
MİLLETLERARASI HUKUK FİNAL SINAVI  
(Tek Numaralı Öğrenciler-31.05.2016) 

Cevap Anahtarı 
1) (a şıkkı 7, b şıkkı 8 puan) 

a) Kural olarak yetki belgesi aranır.  
Bu kuralın istisnaları vardır. Devlet Başkanı (Cumhurbaşkanı), Hükümet Başkanı (Başbakan) ve Dışişleri 
Bakanı görevleri gereği yetki belgesi aranmadan devleti bağlayabilirler.  
Ancak olaydaki kişiler, bu istisnalara girmediğinden yetki belgesi aranır.  
 

b) İç usullerin tamamlanmasının aranması, tarafların imzaya bağlayıcılık değeri tanımadıklarını gösterir.  
Bu yüzden imza tevsik niteliğindedir. Bağlanmak için onay, uygun bulma veya kabulün gerektiğini 
göstermektedir. 
 

2) (10 puan) Anlaşma açısından istisna durumu söz konusu olmadığı için, uygun bulma kanunu, Bakanlar 
Kurulu kararnamesi, Cumhurbaşkanı’nın imzası ve Resmi Gazete’de yayımlanma gereklidir. 
  
Protokol için ise, uygulama andlaşması niteliğinde olduğu için, istisnalara girdiğinden uygun bulma kanunu 
çıkarılmasına gerek olmaksızın (sadece Bakanlar Kurulu kararnamesi çıkarılarak) diğer işlemler yapılacaktır.  
 
Eğer kanunlarda değişiklik getiren hükümler söz konusu ise her halükarda genel kurala göre çıkarılması 
gerekir.  
 

3) (10 puan) Bölgesel örf ve âdet için de genel örf ve âdetin unsurlarını taşımalı (genel, tutarlı ve kesintisiz 
devletlerarası uygulama ve opinio juris) ancak farklı olarak bölgesel ya da özel örf ve adet kuralına dayanan 
tarafın, genel, tutarlı ve kesintisiz uygulamanın ispatlanması yükümünden başka, bu şekilde davranmanın 
karşı taraf için de bağlayıcı olduğunu ispatlaması gerekmektedir. Eğer bu koşullar gerçekleşmişse ileri 
sürülebilir. 
 
 

4) (10 puan) Kural olarak andlaşmalar, hükümlerine andlaşmanın bütünü içinde, konu ve amacı ışığında 
verilecek alelade anlama uygun şekilde iyi niyetle yorumlanır. 
 
Andlaşmanın bütünü denilen husus, yorum açısından başlangıç hükümlerini, işlev hükümlerini, ekleri, 
protokolleri içine almaktadır. Bütün içine ek protokoller de girer.  
 
Ayrıca, VAHS madde 31/3’e göre anlaşmanın bütünü içine andlaşmanın yorumu ve hükümlerinin 
uygulanması ile ilgili yapılan sonraki herhangi bir anlaşma da girer.  
 
Söz konusu Protokol her ne kadar andlaşmanın eki niteliğinde bir protokolü olmasa da, (ek protokol 
değildir), bu kapsamda andlaşmanın uygulanması için yapılan bir sonraki anlaşma olduğu için andlaşmanın 
bütünü içinde yorumda esas alınacaktır.  
 

5) (a şıkkı 17, b şıkkı 8 puan) 
a) Devletler ülkelerinde münhasıran egemendir (ülkesel egemenlik). Hava ülkesi de bu kapsamdadır.  

Ülkesel egemenlik gereği askeri veya sivil olsun tüm hava araçlarının hava ülkesine girişi izne tabidir.  
 
Sadece sivil uçaklarda devletler anlaşmalarla bu yetkilerini sınırlamışlardır. Askeri uçaklar bakımından 
devletin hava sahasına askeri uçakların girmesini engelleme hakkı vardır. Dolayısıyla söz konusu askeri 
uçağın düşürülmesi hukuka uygundur.  
 
Olay aynı zamanda meşru müdafaa kapsamında değerlendirilebilir. Meşru müdafaa bakımından, bir silahlı 
saldırının var olması durumunda saldırıya uğrayan devletin gerekli, derhal ve orantılı bir şekilde karşılık 
vermesi söz konusu olabilir. 
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Olayda henüz gerçekleşmiş bir silahlı saldırı yoktur, ancak, önleyici meşru müdafaa ileri sürülebilir. 
Önleyici meşru müdafaa olabilmesi için silahlı saldırının muhakkak gerçekleşecek olması gerekir. Genel 
kabul görmemekle beraber, Bush doktrininde saldırının muhtemel olması yeterli görülmektedir.   
 

b) Uygulayamaz. Milletlerarası barış ve güvenliğin korunmasında yetkili organ BM Güvenlik Konseyi’dir.  
 
Silahlı (askeri) bir yaptırım uygulanabilmesi için ise, bir saldırı fiilinin vuku bulması veya milletlerarası barış 
ve güvenliğin bozulması veya bozulma tehdidi durumunda VII. Bölüm uyarınca Güvenlik Konseyi bağlayıcı 
karar alabilir.  
 
NATO gibi bölgesel teşkiller ancak Güvenlik Konseyi yetkilendirmişse askeri yaptırım uygulayabilir.  
 

6) (a şıkkı 5, b şıkkı 5 puan) 
a) Bir devletin başka bir devlet mahkemelerinde yargılanması kural olarak söz konusu olamaz. Devletin yargı 
bağışıklığı söz konusudur.  
 
Sınırlı bağışıklık durumunda sadece devletin özel işlemleri (jure gestionis) bakımından yargılama yapılıp, 
egemenlik işlemleri (jure imperii) bakımından bağışıklık söz konusudur.  
 
Olaydaki Türkiye’nin eylemi egemenlik işlemlerinden olduğundan bağışıklık söz konusudur, Rusya’da dava 
açılamaz.  
 
b)  Milletlerarası Adalet Divanı’na dava açabilmesi için tarafların anlaşmış olması gerekir (yani Divanın yargı 

yetkisi ihtiyaridir).  
 

7) (5 puan) Kabul eden devlet, misyon binalarının korunmasını ve güvenliğini sağlamak ve gerekli her türlü 
tedbiri almak yükümlülüğü altındadır.    
Eğer Rusya gerekli tedbirleri almamışsa sorumluluğu söz konusu olur.  
 

8) (a şıkkı 8, b şıkkı 7 puan) 
a) Türk Boğazlarından geçiş rejimi Montrö Sözleşmesi ile düzenlenmiştir. Gemi sınıfı ve tonaj 
bakımından sınırlandırmaya tabi tutulmuştur.   
 
Bu kapsamda savaş gemileri barış zamanında (Karadeniz’e kıyıdaş devletler 8 diğerleri 15 gün) önceden 
ihbar etmek,  gündüz girmek kaydıyla ve hafif su üstü gemileri, küçük savaş gemileri ve yardımcı 
gemileriyle (Karadeniz’e kıyıdaş devletler hattı harp gemilerini geçirebilirler)  sınırlı olarak serbestçe 
geçiş yapabilirler.  
 
b) Montrö ile Türk Boğazlarından geçiş serbestisi kabul edilmiştir.  
 
Montrö de yer almayan konular o tarihte mevcut olan geçiş rejimi zararsız geçiş olduğu için bu rejime 
göre doldurulmalıdır. Bu sebeple Türk Boğazları’ndan yapılacak serbest geçiş mutlak bir serbestlik 
olmayıp, zararsız bir geçiş olmak durumundadır.   
 
 
Olaydaki geçiş esnasında, geçişi zararlı kılacak eylemlerde bulunulduğu yani silahların atışa hazır bir 
durumda kıyıya çevrilmiş bir biçimde geçiş yapıldığı için, bu geçiş zararsız olarak nitelendirilemez.  
Türkiye’nin müdahale yetkisi söz konusudur.  
 
Ancak olaydaki gemi savaş gemisi olduğu için ve dokunulmazlığı haiz olması nedeniyle sadece boğazları 
terk etmeye zorlanabilir, başka bir müdahale de bulunulamaz, meşru müdafaa durumu haricinde. 
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