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OLAY 

 

A ve B devletleri komşu ülkeler olup, aralarındaki siyasi çekişmelerden ötürü iki ülke arasındaki yüz ölçümü 

30.000 km2 olan T bölgesi her iki devlet tarafından terk edilmiştir. Bunu fırsat bilen X devleti bu topraklara 

asker göndermiş ve toprağı kontrolü altına almıştır. X devleti vatandaşı iki milyona yakın kişi 6 ay içinde bu 

bölgeye göç etmiş ve yerleşmiştir. X devleti, sınırları güvenlik telleri ile donatmış ve giriş çıkışlarda kimlik 

pasaport kontrolü yapmaya başlamış ve vizesi bulunmayan kimselerin girişine izin vermemiştir. X devlet 

başkanı bu bölgenin artık X devleti toprakları olduğunu belirten bir de basın açıklaması yapmıştır.  

 

Öte yandan X devleti Çevre Bakanlığı bünyesinde araştırma yapmakta olan bilim adamları T bölgesi deniz 

kıyısına 400 mil uzaklıkta olan yeni bir jeolojik yapı fark etmişler ve buradaki fosiller üzerine araştırmalara 

başlamışlardır. Daha önce kimsenin görmediği fakat önemli bir kısmı su yüzeyinde kalan bu adanın insan 

yerleşimine uygun olduğu basında yer almıştır.  

 

X devletinde yaşamakta olan Bay E, oldukça farklı bir kültüre sahip olan N etnik kökenine mensup kişilerin 

oluşturduğu bir derneğin başkanıdır. Oldukça az sayıda olan dernek mensupları X devleti anayasasında 

öngörülen temel hak ve özgürlüklerden eşitlik ilkesi içinde faydalanıyor olmasına rağmen kendi devletlerinin 

hayalini kurmuşlar ve X devletinin T bölgesini kendi topraklarına kattığı dönemde oluşan karışıklığı fırsat 

bilerek yaptıkları oylama neticesinde yaşadıkları şehirde yani ülkenin batı sınırında yer alan 10.000 km2lik C 

bölgesinde N devletini kurduklarını duyurmuşlardır.  

 

 

Soru 1. Uluslararası hukukta ülke kazanma yolları nelerdir, X devleti T bölgesini hangi yolla 

kazanmıştır, açıklayınız.   

 

Soru 2.  A. Araştırmacıların adayı keşfinin basına yansımasını takip eden 2. Gün U takımada devleti 

gemilerini adaya göndererek araştırmalara başlamış, ayrıca silahlı kuvvetleri adanın 

etrafını çevirmiştir.  X devleti ise kendisinin adanın kendisine çok yakın mesafede olduğunu 

ve adayı keşfetmekle kazanmış olduğunu bu sebeple U devletinin izin almaksızın adaya 

çıkamayacağını iddia etmiştir. X devleti iddiasında haklı mıdır, değerlendiriniz. 

 

B. U devleti adaya gelmemiş olsa idi, X devleti ada ülkesini yine de kazanabilir miydi, 

açıklayınız.  

 

Soru 3.  Bay E ve arkadaşları tarafından kurulan N devleti bir devlet olma özelliği göstermekte midir, 

diğer devletlerin hukuka aykırı biçimde kurulduğu gerekçesiyle N devletini tanımaması, N 

devletinin devlet olmasına engel teşkil eder mi, açıklayınız. 

 

Soru 4. A.  N devletinin hukuka uygun biçimde kurulduğunu varsayınız. H devleti, N devletinin 

devamından şüphe etmekle birlikte karşılıklı ticari ilişkiler kurmak istemektedir. Şu halde 

H devletinin N devleti ile ilişki kurabilmesi için ne yapması gerekir, açıklayınız.  

 

B. H devleti N devleti bağımsızlık törenine temsilci göndermiş olsa idi bunun hukuki sonucu 

ne olacaktı, açıklayınız.   

 

 

Soru 5. N devletinde darbe olmuş ve askeri cuntanın başındaki Bay J yeni devlet başkanı olmuştur. 

Şu halde H devleti Bay J’nin kurduğu yeni hükümetin varlığını doğrudan meşru kabul etmiş 

sayılır mı? Açıklayınız. 


