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OLAY I 

 

A devleti ve B devleti, suçluların iadesi hakkında iki taraflı bir andlaşma akdetmiştir.  Bu andlaşma gereği 

devletler karşılıklı olarak karşı tarafın suç işlemiş vatandaşlarını iade etme yükümlülüğü altına girmiştir. 

Andlaşma 2020 yılında akdedilmiş ve 2021’de yürürlük kazanmıştır.  

 

A devleti vatandaşı Bay X, devlet politikalarına karşı silahlı eylemler gerçekleştiren bir terör örgütünün 

üyesidir. A Devlet başkanının sağlık sorunları sebebiyle 2022 yılında oluşan otorite boşluğunu fırsat bilen 

örgüt, ülkedeki güven ortamını sarsmak için silahlı eylemler planlamış ve bu doğrultuda Bay X de patlayıcı 

dolu bir çantayı sınır şehrinde valilik binasının önüne bırakmakla görevlendirilmiştir. Çantanın patlaması 

sonucu kayıplar ve yaralanmalar söz konusu olmuştur. Bay X ise olayı takip eden gün derhal komşu ülke olan 

B ülkesine topraklarına giriş yapmıştır.  

 

1. a. A devleti, suçluların iadesi hakkındaki andlaşmaya dayanarak Bay X’in derhal iadesini talep 

etmiştir. Bunun üzerine B devlet güvenlik güçlerince tutuklanan Bay X ifadesinde eylemi kendisinin 

gerçekleştirmediğini, A devleti kanunlarında terör suçları için idam cezasının yaptırım olarak 

öngörüldüğünü ve eğer iade edilirse BM insan hakları konseyinin raporlarında sabit olduğu üzere A 

devletinde işkencenin yaygın olması sebebiyle işkenceye uğrayacağını bu sebeple iadenin 

gerçekleşmesinin uluslararası hukuka aykırı olduğunu ileri sürmüştür. Bu durumda iadenin hukuka 

uygun olup olmadığının tespitinde hâkim olsa idiniz uluslararası hukukun kaynaklarından hangilerini 

uygulardınız? Açıklayınız.  

 

 

b. A devleti ile B devleti arasında suçluların iadesine ilişkin bir andlaşma imzalanmadığını var sayınız. 

A devleti, bu durumda suçluların uyruk devletlerince yargılanmasının bölgesel bir teamül kuralı 

olduğunu iddia etmiş ve Bay X’in iadesini istemiştir. B devleti ise böyle bir bölgesel teamülün 

oluşmadığını belirtmiştir. A devleti bu iddiasında haklı olabilir mi? Teamül kurallarının oluşum süreci 

ışığında açıklayınız.  

 

 

2. a. B devletinin Bay X i iade etmediği varsayımında, A devleti B devletine karşı uluslararası hukukun 

hangi yaptırımlarına başvurabilir?  

 

b. A devletinin iadenin gerçekleşmemesi sebebiyle B devletinin A devleti sınırındaki M şehrini asker 

göndermek suretiyle ele geçirdiğini varsayınız. Bu ihtimalde B devleti ve diğer devlet A devletine 

karşı uluslararası hukukun hangi yaptırımlarına başvurabilir? Açıklayınız.   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

OLAY II 

 

1. Türkiye 21 Mart 1994 Tarihinde uluslararası hukukta yürürlük kazanan BM İklim Değişikliği Çerçeve 

Sözleşmesi ile 24 Şubat 2004 tarihinde katılma yoluyla bağlanmıştır. Sözleşme, hava kirliliğinin 

önlenmesi, iklim değişikliğinin yavaşlatılması gibi hususlarda devletlerin gerekli önlemleri almada iş 

birliği yapması gibi soyut yükümlülükler öngörmektedir. Bay A, 2005 yılında kullandığı araç ve evinin 

yakıt sisteminin sözleşmede öngörülen yükümlülüklere uymadığı gerekçesiyle şikayet edilmiştir. Buna 

karşın Bay A, evi ve arabasında kullanılan yakıt sisteminin Türk kanunlarıyla getirilen kriterlerle uyum 

içinde olduğunu ileri sürmüştür. Mahkemenin hakimi olarak böyle bir durumda ne yönde karar 

verirdiniz? Açıklayınız. 

 
 

2. Bay A, 2005 yılında X devleti ülkesinde ikamet etmekte olan bir yabancı iken kamu düzeni ve 

güvenliğine tehdit oluşturduğu gerekçesiyle valilik kararıyla ve emniyet güçlerince sınır dışı edilmek 

istenmiştir. Bay A, kendi ülkesine geri gönderilmesi halinde hakkında verilmiş olan idam cezasının 

icra edileceğini, bu sebeple geri gönderilmesinin uluslararası örf adet hukukunu ihlal edeceğini 

belirterek ilgili mahkeme kararını da dilekçesine eklemiş, karara mahkeme yoluyla itiraz etmiştir. 

Mahkeme sınır dışı kararını X devleti Göç kanunun ilgili maddesini gerekçe göstererek iptal etmiştir. 

 

İlgili Madde; “Bu Kanun kapsamındaki hiç kimse, işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı 

ceza veya muameleye tabi tutulacağı veya ırkı, dini, tabiiyeti, belli bir toplumsal gruba 

mensubiyeti veya siyasi fikirleri dolayısıyla hayatının veya hürriyetinin tehdit altında 

bulunacağı bir yere gönderilemez.” 

 

Mahkeme hakimi olarak Bay A’nın iddiasını değerlendiriniz. Devletlerin teamül hukuku kurallarını iç 

hukukta uygulama yolları nelerdir, X devleti bu yolların hangisini benimsemiştir, açıklayınız.  

 

 

3. Türk Medeni Kanunu’nun 187. Maddesi şu şekildedir;  

 

III. Kadının soyadı  

Madde 187- Kadın, evlenmekle kocasının soyadını alır; ancak evlendirme memuruna veya daha sonra 

nüfus idaresine yapacağı yazılı başvuruyla kocasının soyadı önünde önceki soyadını da kullanabilir. 

Daha önce iki soyadı kullanan kadın, bu haktan sadece bir soyadı için yararlanabilir. 

 

Bayan T, evlendikten sonra eşinin soyadını almakla soyadı değişikliği yaşamasının mesleki yaşamında 

çeşitli problemler yarattığı ve özel hayatına müdahale teşkil ettiği iddiasının yanı sıra bu durumun 

cinsiyet ayrımcılığı teşkil ettiğini belirtmiş ve Türkiye’nin de bağlı bulunduğu Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin 8. ve 14. Maddeleri gereği evlilik öncesi soyadını tek başına kullanabilmesi gerektiği 

yönündeki talebi ile yerel mahkemeye başvurmuştur.  

 

Bayan T’nin Türk Kanunları yerine AİHS maddelerinin uygulanması talebi haklı mıdır? Uluslararası 

andlaşmaların Türk hukukunda uygulanma şekli ışığında açıklayınız.  

 

 

 

 

 

 

 


