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“1974 Denizde Can Emniyeti Milletlerarası Sözleşmesine İlişkin 1978 Protokolü”ne 
katılmamız, 31 Ocak 2013 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan 6402 sayılı ve 
17.01.2013 tarihli kanunla uygun bulunmuştur. Protokol, Milletlerarası Denizcilik 
Teşkilâtı Genel Merkezi’nde 1 Haziran 1978 tarihinden 1 Mart 1979 tarihine kadar 
imzaya açık olacak, bu tarihten sonra ise katılıma açık olacaktır. Bu Protokol’e, 
Sözleşme ile bağlı olan devletler; onay, kabul, uygun bulma kaydı olmaksızın imza; 
bilahare onay, kabul, uygun bulma şartıyla imza veya katılma suretiyle taraf olabilir. 
Bu Protokol, 1 Mayıs 1981 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Protokol madde V/2’ye 
göre, söz konusu Protokolün yürürlüğe girişini müteakip tevdi edilecek herhangi bir 
onay, kabul, uygun bulma veya katılım belgesi, tevdi edildiği tarihten üç ay sonra 
yürürlüğe girecektir.  

Fransa, söz konusu Protokole uygun bulma yolu ile taraf olmuştur. Fransa açısından 
uygun bulma belgesi, depo merciine 21 Aralık 1979’da ulaşmıştır. 

Eski bir Fransız sömürgesi olan Mali’de Mart 2012’de bir darbe yaşanmış ve 
sonrasında bağımsızlık yanlısı yerli Tuaregler, El Kaide ile bağlantılı olduğu söylenen 
radikal gruplarla ittifak kurarak tarihi Timbuktu şehrinin de bulunduğu ülkenin 
kuzeyini tamamen ele geçirerek bağımsızlıklarını ilân etmişlerdir. El Kaide ile 
bağlantılı isyancı grupların daha güneydeki stratejik yerlere yönelmesi neticesinde 
Mali Hükümeti, milletlerarası toplumdan yardım talebinde bulunmuştur. Fransa 
Cumhurbaşkanı, Ocak 2013’te yaptığı açıklamada, isyancılarla yapılan mücadelede, 
Fransa'nın Mali'ye aktif destek vereceğini açıklamıştır. Fransız Dışişleri Bakanı da, 
Mali'nin kuzeyini kontrol altında tutan isyancı ve silâhlı grupların başkent Bamako'ya 
ilerlemesini engellemek için hava saldırıları başlattıklarını belirtmiştir.  

Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Konseyi, 26 Nisan 2013 tarihinde Mali’de görev 
alacak bir Barış Gücü oluşturulmasına karar vermiştir. Söz konusu karara göre, Barış 
Gücü 1 Temmuz’da ülkeye gönderilecek ve çatışma durumunda, Mali’de bulunan 
Fransız askerleri tarafından desteklenecektir.  

BM Mülteci Yüksek Komiseri’ne göre, Mali’deki iç çatışmalar yüzünden 2012 
başlarından itibaren 47 000 mülteci sınırı geçmiş ve komşu ülkelere sığınmıştır. Bu 
kitlesel geçiş, zaten kuraklık yaşanan bölgede, tarım arazisi ve su kaynaklarına dair 
sorunları arttırmıştır. Mali’nin komşularından Burkina Faso’da faaliyet gösteren yerel 
çiftçi örgütü CRUS, konunun bölge devletleri açısından önemli bir risk oluşturduğunu 
açıklamıştır. Mali’deki çatışmalardan kaçanların bir kısmının ise komşu ülkeler 
üzerinden, insan tacirleri tarafından Avrupa’ya gemilerle taşındığı iddia edilmektedir. 

Aşağıdaki soruları, verilen bilgileri dikkate alarak ve hukukî gerekçelerini vermeye 
özen göstererek cevaplayınız. 
 
SORULAR 

1. Bu Protokole taraf olmak isteyen bir devlet hangi bağlanma işlemlerini 
yapabilir? Niçin? 



2. Türkiye’nin bu Protokole taraf olabilmesi için iç hukuku uyarınca yapılması 
gereken işlemler nelerdir? Türkiye, 31 Ocak 2013 tarihinde bu Protokolle 
bağlanmış mıdır? Niçin? 

3. Bu Protokol, Fransa bakımından ne zaman bağlayıcılık kazanmıştır ve 
yürürlüğe girmiştir? Niçin? 

4. Mali’nin kuzeyinde isyancıların bağımsızlık ilân etmesi, diğer devletlerce 
tanınabilir mi? Böyle bir tanıma milletlerarası hukuka uygun olur mu? 
Açıklayınız. 

5. Fransa’nın Mali’ye yaptığı askerî müdahalenin milletlerarası hukuka 
uygunluğunu tartışınız. 

6. BM Güvenlik Konseyi’nin: 
a. Kuraklık yaşanan bölgede, tarım arazisi ve su kaynaklarına dair 

sorunlara ilişkin bir karar alması mümkün müdür? Değerlendiriniz. 
b. Barış gücü oluşturulması kararını milletlerarası barış ve güvenlik 

konusundaki yetkileri çerçevesinde değerlendiriniz. 
7. Mali’de yardım faaliyetlerinde bulunan BM Mülteciler Yüksek 

Komiserliği’nin Norveçli bir görevlisinin çatışmalar sırasında öldürüldüğü 
varsayılsa, BM’nin görevlisinin uğradığı zarar dolayısıyla milletlerarası alanda 
talepte bulunması mümkün müdür? Niçin? 

8. Yerel çiftçi örgütü CRUS’un kitlesel göç nedeniyle ülkesinde yaşanan 
sıkıntılardan sorumlu olduğunu iddia ettiği Mali’yi Milletlerarası Adalet 
Divanı’nda dava etmesi mümkün müdür? Neden? 

9. Mali’nin Kuzey komşusu Cezayir’den kalkan bir gemiyle kaçak göçmenlerin 
İtalya’ya taşındığı varsayılsa, İtalya, insan kaçakçılığını önlemek için aldığı 
tedbirleri, 

a. Kıyılarından 5 mil açıkta, 
b. Kıyılarından 250 mil açıkta, 
c. Akdeniz'de, Korsika (Fransa) ve Sardunya (İtalya) adaları arasında yer 

alan milletlerarası ulaşımda kullanılan Bonifacio Boğazı’nda 
uygulayabilir mi? Niçin? 

d. Söz konusu Türk Boğazları olsa idi cevabınız değişir miydi? 
Açıklayınız. 
 

Not: Sınav süresi 1 saat 50 dakikadır. Ad ve soyadı yazılı olmayan kâğıtlar geçersiz 
sayılacaktır. Başka kâğıt verilmez. BAŞARILAR… 

 
*************** 
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