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1. Savaşta Etkin Görev Alacak Ülkeler:

● Amerika Birleşik Devletleri
● Almanya
● Birleşik Krallık
● Brezilya
● Çin Halk Cumhuriyeti
● Fransa
● Güney Kore
● Hindistan
● İran
● İsrail
● Japonya
● Kuzey Kore
● Mısır
● Pakistan
● Rusya
● Suriye
● Suudi Arabistan
● Türkiye Cumhuriyeti
● Vietnam



Amerika Birleşik Devletleri

Amerika Birleşik Devletleri (ABD; İngilizce: United States of America, USA veya
U.S.A.), yaygın ismiyle Birleşik Devletler (B.D.; İngilizce: United States, US veya
U.S.) veya Amerika (İngilizce: America), çoğunlukla orta Kuzey Amerika'da, Kanada
ve Meksika arasında bulunan, elli eyalet ve bir federal bölgeden oluşan, federal
anayasal cumhuriyet ile yönetilen bir ülke. Yeryüzünün, 9,8 milyon km2 (3,8 milyon
sq mi) yüz ölçümü ile üçüncü veya dördüncü en büyük ülkesidir. 328 milyonu aşan
nüfusu ile dünyanın en kalabalık üçüncü ülkesidir. Ülkenin federal bölgesi
Washington, DC'dir ve en kalabalık şehri ise New York'tur.

Almanya

Almanya (Almanca: Deutschland, Almanca veya resmî ismiyle Almanya Federal
Cumhuriyeti), Orta Avrupa'da bulunan bir ülkedir. Kuzeyinde Kuzey Denizi,
Danimarka ve Baltık Denizi; doğusunda Polonya ve Çek Cumhuriyeti; güneyinde
Avusturya ve İsviçre; batısında Fransa, Lüksemburg, Belçika ve Hollanda bulunur.
Ülke, coğrafi olarak ılıman iklim kuşağında yer alır ve yüz ölçümü 357.578 km2dir.
Topraklarında yaşayan yaklaşık 83 milyon insan ile Avrupa Birliği'nin en büyük
nüfusuna sahiptir ve bu nüfusun, Birleşmiş Milletler tahminine göre, %14,88 oranında
göçmenlerden oluşmasıyla Amerika Birleşik Devletleri' nden sonra, dünyanın en çok
göç alan ikinci ülkesidir. Ülkenin başkenti Berlin, aynı zamanda en yüksek nüfuslu
şehri olup Berlin'i sırasıyla Hamburg, Münih ve Köln takip eder.

Birleşik Krallık



Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı, Birleşik Krallık (BK; İngilizce: United
Kingdom, UK) veya gayriresmî ismiyle Britanya (İngilizce: Britain), Kıta Avrupası'nın
kuzeybatı açıklarında, coğrafi olarak Büyük Britanya'nın tamamını, İrlanda Adası'nın
kuzey kısmını ve bazı diğer Britanya Adalarını kapsayan bir ülkedir.  Birleşik Krallık'ın
sadece İrlanda'yla kara sınırı vardır. Doğuda Kuzey Denizi, güneyde Manş Denizi ve
güneybatıda Kelt Denizi'ne kıyısı bulunur. Dünyada en uzun kıyı şeridine sahip 12.
ülkedir. İrlanda Denizi Birleşik Krallık'ı İrlanda'dan ayırır. Birleşik Krallık'ın yüzölçümü
yaklaşık 240 bin km²'dir.

Brezilya

Brezilya (Portekizce: Brasil) ya da resmî adıyla Brezilya Federal Cumhuriyeti), Güney
Amerika'nın en büyük ve en kalabalık ülkesidir. Latin Amerika’nın %47,7’sini
kaplayan Brezilya, Ekvador ve Şili haricinde Güney Amerika ülkelerinin hepsi ile sınır
komşusudur. Komşuları ile 12.000 km'lik sınıra sahip olan Brezilya güneybatıda
Arjantin ve Paraguay, batıda Bolivya ve Peru, kuzeybatıya Kolombiya ve kuzeyde ise
Venezuela, Guyana, Surinam ve Fransız Guyanası' nın komşusudur.

Çin Halk Cumhuriyeti

Çin, resmî adı ile Çin Halk Cumhuriyeti (kısaca: ÇHC), Doğu Asya'da Çin Komünist
Partisi tarafından tek parti rejimiyle yönetilen üniter egemen devlet. Yaklaşık 1,404



milyar ile dünyanın en kalabalık, 9,6 milyon km² ile kara alanı bakımından üçüncü en
büyük, toplam alan açısındansa üçüncü veya dördüncü en büyük ülkesidir. Çin; 22
eyalet, beş özerk bölge, dört doğrudan yönetilen şehir ve Hong Kong ile Makao özel
idari bölgesine egemendir ve Tayvan üzerinde egemenlik talebinde bulunmaktadır.

Fransa

Fransa (Fransızca: France, ya da resmî adıyla Fransız Cumhuriyeti), ana kara
toprakları Batı Avrupa'da bulunan ve dünyanın pek çok bölgesinde denizaşırı
toprakları olan bir ülkedir.

Güney Kore

Güney Kore (resmî adıyla Kore Cumhuriyeti), bazen sırf Kore, Doğu Asya'da Kore
Yarımadası'nın güney kısmını oluşturan ve Kuzey Kore ile kara sınırını paylaşan,
Doğu Asya’daki bir ülkedir. Kore adı, eskiden Doğu Asya’nın en büyük güçlerinden
biri olan ve Büyük Gwanggaeto altında Kore Yarımadası, Mançurya’nın büyük
bölümünü, Rus Uzak Doğusu ve İç Moğolistan’ın bazı bölgelerini yönetmiş olan
Goguryeo’dan gelmektedir. Başkenti Seul, büyük bir küresel şehirdir ve Güney
Kore'nin 51 milyondan fazla insanının yarısı, dünyanın dördüncü en büyük metropol
ekonomisi olan Seul Başkentinde yaşamaktadır.

Hindistan



Hindistan ya da resmî adıyla Hindistan Cumhuriyeti, Güney Asya'da bulunan bir
ülkedir. Dünyanın en büyük yedinci coğrafi alanı ve en büyük ikinci nüfusuna sahip
olan ülkedir. Ulusal marşları Jana Gana Mana'dır. Ülkede resmi dilleri İngilizce ve
Hintçe oluşturur, ancak 22 adet tanınmış bölgesel dil de bulunur. Hindistan'da baskın
din Hinduizm olup, ülke Endonezya ve Pakistan'dan sonra sayıca en kalabalık
Müslüman nüfusa sahiptir. Hindistan nominal fiyatlarla dünyanın en büyük on ikinci
ekonomisine ve satın alma gücü paritesine göre dünyanın en büyük dördüncü
ekonomisine sahiptir.

İran

İran, resmî adı İran İslam Cumhuriyeti, Güneybatı Asya'da ülke. Güneyde Basra
Körfezi ve Umman Körfezi, kuzeyde ise Hazar Denizi ile çevrilidir. Türkiye,
Azerbaycan, Ermenistan, Irak, Pakistan, Afganistan ve Türkmenistan ile kara sınırına
sahiptir. Başkenti Tahran'dır. Resmî dili Farsçadır. Anayasasının 12. maddesine göre
ülkenin resmî dini İslam, resmî mezhebi İsnâaşeriyye Şiiliği'dir.

İsrail

İsrail veya resmî ismiyle İsrail Devleti, Batı Asya'da Akdeniz'in güneydoğu kıyısında
ve Kızıldeniz'in kuzey kıyısında yer alan bir ülkedir. 14 Mayıs 1948'de, David-Ben
Gurion öncülüğünde Tel-Aviv'de toplanan Yahudi Millî Konseyi kuruluşunu ilan
etmiştir. Kuzeyinde Lübnan, kuzeydoğusunda Suriye, doğusunda Ürdün,
güneybatısında Mısır ve hem batı hem de doğusunda sırasıyla Filistin toprakları olan



Gazze Şeridi ve Batı Şeria ile komşudur. Görece küçük yüz ölçümü içerisinde coğrafi
olarak çeşitli farklılıklar görülmektedir. Ülkede ekonominin ve teknolojinin merkezi Tel
Aviv iken idari merkez ve ilan edilmiş başkent Kudüs'tür; ancak devletin Kudüs
üzerindeki egemenliği tam olarak tanınmamaktadır.

Japonya

Japonya, Doğu Asya'da bir ada ülkesidir. Büyük Okyanus'ta bulunan Japonya Japon
Denizi'nden Çin, Kuzey Kore, Güney Kore ve Rusya'nın doğusuna, kuzeyde Ohotsk
Denizi'nden güneyde Doğu Çin Denizi'ne ve Tayvan'a kadar uzanır.

Kuzey Kore

Kuzey Kore, resmî adıyla Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti, KDHC veya), Doğu
Asya'da Kore Yarımadası'nda bir devlet. Yüzölçümü 120.540 km²'dir.

Mısır

Mısır ya da resmî adıyla Mısır Arap Cumhuriyeti, Afrika ile Asya kıtalarının
kesişiminde yer alan bir ülke.



Pakistan

Pakistan, resmî adıyla Pakistan İslam Cumhuriyeti,Güney Asya'da bir ülkedir. 212,2
milyonu aşan nüfusuyla dünyanın en kalabalık beşinci ülkesidir. En büyük ikinci
Müslüman topluluğuna sahiptir. 881,913²'lik yüzölçümü ile bu alanda 33. sıradadır.
Pakistan'ın güneyde Umman Denizi ve Körfezi'ne 1046 km kıyısı vardır. Doğuda
Hindistan, batıda Afganistan, güneybatıda İran ve kuzeydoğuda Çin ile komşudur.
Kuzeybatıda Afganistan'ın Vahan Koridoru Pakistan'ı Tacikistan'dan ince bir hatla
ayırır, ayrıca Umman ile deniz sınırı bulunmaktadır.

Rusya

Rusya resmi adıyla Rusya Federasyonu, Kuzey Avrasya'da bir ülkedir. Yönetim şekli
federal yarı başkanlık tipi cumhuriyettir. Kuzeybatıdan güneydoğuya Rusya, Norveç,
Finlandiya, Estonya, Letonya, Litvanya ve Polonya (ikisi birden Kaliningrad Oblastı
ile), Belarus, Ukrayna, Gürcistan, Azerbaycan, Kazakistan, Çin, Moğolistan ve Kuzey
Kore ile komşudur. Deniz sınırı olarak Ohotsk Denizi ile Japonya ve Bering Boğazı ile
bir ABD eyaleti olan Alaska ile de komşudur. 17,098,246 km² (17,125,191 km²) 'lik
yüz ölçümü ile dünyanın en geniş ülkesidir ve dünya yaşam alanının sekizde birini
kapsar. Rusya aynı zamanda 2014 yılı itibarıyla 144 milyon nüfusu ile dünyanın en
kalabalık dokuzuncu ülkesidir. Kuzey Asya'nın tamamına ve Doğu Avrupa'nın büyük
bir kısmına uzanan Rusya, dokuz zaman dilimine yayılır ve üzerinde çok çeşitli çevre
ve yer şekilleri bulunur.

Suriye



Suriye, resmî adıyla Suriye Arap Cumhuriyeti, Batı Asya'da bir ülkedir. Güneydoğuda
Lübnan, batıda Akdeniz, kuzeyde Türkiye, doğuda Irak, güneyde Ürdün ve
güneybatıda İsrail ile çevrilidir. Verimli ovaları, yüksek dağları ve çölleriyle Suriye,
başlıcaları Suriyeli Araplar, Kürtler, Türkmenler, Süryaniler, Ermeniler, Çerkesler,
Sâbiîler  ve Yunanlar olmak üzere çeşitli etnik ve dini gruplara ev sahipliği
yapmaktadır. Sünniler, Hristiyanlar, Nusayriler, Dürzîler, İsmâilîler, Sâbiîler, Şiîler,
Selefîler ve Yezîdîler bazı dinî gruplardır.

Suudi Arabistan

Suudi Arabistan ya da resmî adıyla Suudi Arabistan Krallığı, Arap Yarımadası'nda
bulunan en büyük ülkedir. Kuzeybatı'da Ürdün, kuzey ve kuzeydoğu'da Irak, doğuda
Kuveyt, Katar, Bahreyn ve Birleşik Arap Emirlikleri, güneydoğuda Umman, güneyde
Yemen, kuzeydoğusunda Basra Körfezi ve batısında Kızıldeniz ile çevrilidir. Buraya
iki kutsal caminin arazisi de denir; çünkü İslam'a göre iki kutsal şehir olan Mekke ve
Medine bu ülkededir. Suudi Arabistan, Orta Doğu'daki bütün körfez ülkelerinde
olduğu gibi hızla gelişmektedir.

Türkiye Cumhuriyeti

Türkiye, resmî adıyla Türkiye Cumhuriyeti, topraklarının büyük bölümü Anadolu'da,
küçük bir bölümü ise Balkan Yarımadası'nın güneydoğu uzantısı olan Trakya'da yer
alan ülke. Kuzeybatıda Bulgaristan, batıda Yunanistan, kuzeydoğuda Gürcistan,
doğuda Ermenistan, İran ve Azerbaycan'ın ekslav toprağı Nahçıvan, güneydoğuda
ise Irak ve Suriye komşusudur. Güneyini Kıbrıs adası ve Akdeniz. Batısını Ege Denizi



ve kuzeyini Karadeniz çevreler. Marmara Denizi ise İstanbul Boğazı ve Çanakkale
Boğazı ile birlikte Anadolu'yu Trakya'dan yani Asya'yı Avrupa'dan ayırır. Türkiye,
Avrupa ve Asya'nın kavşak noktasında yer alması sayesinde önemli bir jeostratejik
güce sahiptir.

Vietnam

Vietnam, resmî adı ile Vietnam Sosyalist Cumhuriyeti, Güneydoğu Asya'da, Çinhindi
Yarımadası'nın doğusunda yer alan bir ülkedir. Uzun, dar bir kara parçası üzerinde
yer alan Vietnam'ın kuzeyinde Çin, batısında Kamboçya ile Laos, güneyinde ve
doğusunda Güney Çin Denizi yer alır. 1955'te Kuzey Vietnam ve Güney Vietnam
olarak iki ayrı cumhuriyete bölünmüş olan ülke, 1976'da Vietnam Sosyalist
Cumhuriyeti olarak tekrar birleşmiştir. Vietnam dağlık bir ülkedir. Song-Koi ve Mekong
deltaları önemli alçak düzlükleridir. Kıyı ovaları doğuda yer alır. Geri kalan toprakların
büyük bir bölümünü ormanlık, dağlık bölge kaplar. Başlıca ürünleri; pirinç, manyok,
kocadarı, mısır, kahve, çay, kauçuk, el işleridir. Önemli kentleri; Ho Chi (Şi) Minh,
Hanoi ve Haifong'dur. Eğitim; 12 yaşına kadar parasız ve zorunludur. Kuzey Vietnam
ile Güney Vietnam 1976'da tek ülke olarak birleşmiş, ancak yıllarca süren savaş ve
bombardıman sonucu büyük bir yıkıma uğramıştır.

2. Savaşın Başlangıcı ve Gidişatı:

Yıl 2022

2019 yılında vuku bulan covid19 virüsünün hızla yayılmasıyla pandemik hastalığa
dönüşmesi uzun sürmedi. 2 yıl içerisinde çok büyük bir ölü kitlesi yaratan covid19,
2022 yılı mart ayından itibaren etkisini azalttı. Aşılama dünya nüfusunun %78'i
aşılanmış durumdaydı. Fakir ülkelerin aşılanması konusunda diğer ülkeler oldukça
yardımda bulunarak pandeminden kurtulmak adına büyük adımlar attı.

Bu süreç öncesinde İsrail-Filistin olayları 2021 yılının mayıs ayında ciddi bir boyuta
ulaşmıştı. İsrail'in, Filistin'in kutsal mekanı Mescid-i Aksa'yı vurması ile İslam İşbirliği
Teşkilatı ve Avrupa Birliği olayı yatıştırmak istese de Amerika'nın İsrail'i açık bir
şekilde desteklemesi tepkiye neden olmuştu. İsrail-Filistin 2021 mayıs sonunda
ateşkes imzaladılar. Olayların durulacağını düşünen Filistin haklı oldukça sevinmişti.



İslam camiası olayı sevinçle karşıladı fakat İsrail ateşkese sadık kalmayarak tekrar
Filistin'i vurmaya başladı.

Filistin'i yok etmek isteyen Amerika Birleşik Devletleri İsrail'e askeri techizat
desteğinde bulunacağını dünya basınına duyurdu. Bunun üzerine 200 zırhlı savaş
uçağı, 50 çoklu roketatar ve 20 Taarruz Helikopteri yardımında bulundu.

İslam İşbirliği Teşkilatı her ne kadar bu duruma karşı olduklarını ifade etseler de
Filistin'e yardımda bulunmadılar.
İsrail ordusu Gazze, Kudüs gibi önemli şehirlere eş zamanlı operasyonlar düzenledi.
Filistinlilerin hastane, okul, cami ve önemli ibadethanelerine büyük zararlar verdi.
2022 yılının Kasım ayında Filistin tamamen yok sayıldı ve haritadan silindi.
Filistinliler göçe zorlandı, göç etmeyenler ciddi şartlarla karşı karşıya kaldı ve insanlık
dışı muameleye maruz bırakıldı.

Aynı dönemde Türkiye Cumhuriyeti erken erken seçim hazırlıklarındaydı. 2021
yılında İstanbul Sözleşmesinin fes edilmesi, merkez bankasında yaşanan sorunlar,
işsizlik, ekonomik bunalım Türkiye için büyük bir sorun haline gelmişti. Bunun üzerine
hükümet erken seçime gitmek için hazırlıklara başladı. Aynı zamanda Doğu
Akdeniz'de Garantör durumunda olan Rusya Federasyonu akdenizdeki doğalgaz
rezervine gözünü dikmişti. 2022 yılının 20 Temmuz günü sandığa giden Türkiye
Cumhuriyeti Millet İttifakı Cumhurbaşkanı Adayı Mansur Yavaş'ın 21 Temmuz günü
Cumhurbaşkanlığı seçimini kazandığı açıklandı ve hükümet değişmiş oldu.
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Mansur Yavaş' ı arayan ilk lider Amerika Birleşik
Devletleri devlet başkanı Joe Biden oldu.

2022 yılının Aralık ayından sonra Suriye'deki karışıklıklar diğer devletlerin de araya
girmesi ile büyük ölçüde sona ermiş ve birçok ülkedeki mülteciler ülkelerine dönerek
ülkeleri için istihdam yaratmaya başlamıştı. Çevredeki zarardan dolayı NATO'yu
sorumlu tutan Suriye Hükümeti NATO üyelerine alenen kin beslemeye başlamıştı.
Rusya'nın da desteği ile yeniden güvenliğini ve ordusunu düzenleyen Suriye
Türkiye'nin Diyarbakırın (merkezine) sözde kazara iki tane art arda roket attı.
Roketlerin biri 7 katlı bir apartmana isabet ederken diğer roket boş bir araziye isabet
etti. Apartmandan 18 kişi hayatını kaybederken 20 kişi yaralandı. Türkiye Hükümeti
olaya çok sert tepki verdi.

Yıl 2023

Suriye yaptığından pişmanlık duymak yerine kendini savunurken Türkiye bu olaya
sessiz kalmayarak Suriye sınır kışlasına roket atışında bulundu. Suriye medyası 44
askerin öldüğünü ve 26 askerin yaralı olduğunu bildirdi. Suriye Türkiye arası gitgide
çok ciddi bir hal alırken Amerika Birleşik Devletleri Türkiye'nin yanında olduğunu
açıkladı. Bu durum üzerine Rusya Federasyonu' da "Suriye'nin yanlışlıkla attığı
roketlere kışla saldırısı ile karşılık veren Türkiye'yi kınıyoruz" sözleri ile karşılık verdi.



2023 yılının Mart ayında Kuzey Kore Başkanı Kim Jong Un'un aldığı sert kararlar
halkı rahatsız etmeye başlamıştı. Saç boyası, ruj gibi moda ürünlerinin yasaklanması
tepki toplarken tepki gösterenlerin yaşadıkları halkı korkutmaktaydı. Bunun yanında
Güney Kore ile aralarındaki anlaşmazlık büyümeye başlamış ve Kuzey Kore ilk ateşi
başlatmıştı.

Yıl 2024

24 Haziran 2024 tarihinde Hindistan Keşmir'e girip sorun yaratmaya başlamıştı.
Pakistan bu durumdan rahatsız olarak Keşmir üzerinde Hindistan'a ateş açtı. Keşmir
sorunu ciddi boyutlara ulaşarak dünya basınının tek odağı olmaya başladı.

Tüm bu olaylar olurken durumun vahametini fark eden ülkeler konjonktürel ittifaklar
kurmaya başlamışlardı. Savaşın yakın olduğunu düşünen ülkeler kendi içlerinde
hazırlıklara başlamış durumdaydı.
Amerika Birleşik Devletleri bazı ülkelerle görüşmeler yaparak ittifaklar oluşturmaya
başlamıştı. Aynı zaman içinde Rusya Federasyonu'da Amerika Birleşik Devletleri'nin
ittifak arayışında olduğunun haberini alarak ittifak arayışına girişti.

Yıl 2025 Dünya Savaşı Başlıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nin yılın başında ülke içişleri için son derece önemli olan
bir belgenin bilgilerinin Rusya Federasyonunun  eline geçtiği bilgisine ulaşıldı. Ülke
için ciddi bir önem arz eden bu belgeyi usulsüzce tabiri caizse çalan Rusya'nın bunu
yapması Amerika Birleşik Devletleri hükümetinin savaş başlangıcı için bahanesi oldu.
Amerika Birleşik Devletleri 1 fırkateyn ile yola çıkarak Rusya Federasyonu Drovyanov
limanına ciddi bir bombardıman ateşine tuttu.
Blokların da savaşa dahil olması ile birlikte savaş büyük bir boyuta ulaşmış oldu.



(Savaşın gidişatını siz sevgili katılımcılarımız yöneteceksiniz. Savaş literatürüne
uyarak büyük bir savaş olmasını temenni ediyoruz.)

3. Savaşın Kuralları ve Yasakları:

Savaş suçu, askerî veya sivil, kişi veya kişilerin, savaş kanunları ihlâli için uluslararası ceza
hukuku çerçevesinde cezalandırılabileceği suçtur. Bunlar özellikle,

● sivil halkın öldürülmesi,
● kötü muameleye tabi tutulması veya zorla çalıştırılması,
● savaş esirlerinin öldürülmesi ya da kötü muameleye tabi tutulması,
● rehinelerin öldürülmesi,
● kamu ve özel kişilerin mallarının yağmalanması,
● gereksiz yere şehirlerin yakılıp yıkılması,
● Kitle imha silahlarının kullanımı,
● Nükleer silahların kullanımı,
● Yer altı kaynaklarının usulsüzce sömürülmesini,
● Biyolojik deneyler dahil işkence veya insanlık dışı muamele;
● Vücuda veya sağlığına kasten büyük ıstırap verme veya ciddi yaralamaya

sebep olma;
● Askeri gereklilik olmadan, yasadışı ve keyfi olarak mülkiyetin yaygın yok

edilmesi veya sahiplenilmesi;
● Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, düşman devlet

silahlı kuvvetlerinde hizmet etmeye zorlanması;
● Bir savaş esirinin veya koruma altındaki bir diğer şahsın, kasti olarak adil ve

olağan yargılanma hakkından yoksun bırakılması;
● Hukuka aykırı sürgün ya da nakletme ya da hukuka aykırı alıkoyma
● Rehin alma,
● Çarpışmalarda doğrudan yer almayan sivil bireylere ya da sivil nüfusa karşı

kasten saldırı yöneltilmesi;
● Askeri olmayan, yani askeri maksatlı olmayan sivil hedeflere karşı kasten

saldırı düzenlenmesi;
● Uluslararası silahlı çatışmalar hukuku çatısı altında, siviller ya da sivil

nesnelere sağlanan korumadan yararlanma hakları olduğu sürece, Birleşmiş
Milletler Sözleşmesi’ne göre, barış gücü ya da insani yardıma tahsis edilmiş
görevli personel, tesis, malzeme, birlik veya araçlara kasten saldırı
yöneltilmesi;

● Tahmin edilen somut ve doğrudan askeri avantajlara kıyasla, aşırı olacak
şekilde, sivillerin yaralanmasına veya ölmesine veya sivil nesnelerin zarar
görmesine yol açacağı ve geniş çapta, uzun vadeli ve ağır bir biçimde doğal
çevreye zarar vereceğinin bilincinde olarak saldırı başlatılması;

● Savunmasız veya askeri hedef oluşturmayan kent, köy, yerleşim yeri veya
binaların bombalanması veya bu yerlere herhangi bir araçla saldırılması;

● Silahını bırakmış, kendisini savunma araçlarından yoksun ve isteğiyle teslim
olmuş bir askeri öldürme veya yaralama;



● Teslim bayrağını, Birleşmiş Milletler veya düşman bayraklarını, askeri
rütbelerini ve üniformalarını, yine aynı şekilde Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt
edici amblemlerini, uygunsuz şekilde kullanarak ölüme veya ciddi
yaralanmaya sebebiyet verme;

● İşgalci devletin kendi sivil nüfusunun bir bölümünü işgal ettiği topraklara
doğrudan veya dolaylı olarak nakletmesi veya işgal edilen topraklardaki
nüfusun tamamının veya bir kısmının bu ülke içinde veya dışında sürülmesi
veya nakli;

● Askeri amaçlı olmaması koşuluyla din, eğitim, sanat, bilim veya yardım
amaçlarıyla kullanılan binalara, tarihi eserlere, hastanelere ve hasta ve
yaralıların toplandığı yerlere kasten saldırı düzenlenmesi;

● Karşı tarafın hakimiyeti altında bulunan kişilerin tıp, diş veya hastane tedavisi
gerekliliği olmadan, kişisel çıkarlarına aykırı bir şekilde ölüme yol açabilecek
veya sağlığı ciddi tehlikeye düşürebilecek nitelikte tıbbi veya bilimsel
deneylere tabi tutulması veya fiziksel sakatlanmaya maruz bırakılması;

● Düşman ulus ya da orduya bağlı bireylerin haince öldürülmesi veya
yaralanması;

● Merhamet gösterilmeyeceğini ilan etme;
● Savaşın gereklilikleri elkoyma veya imha etmeyi zorunlu kılmadıkça düşman

mülkiyetinin imha edilmesi veya bu mallara el konulması;
● Düşman taraf uyruklu kişilerin, mahkemelerdeki hak ve eylemlerinin ortadan

kaldırıldığını, askıya alındığını veya kabul edilemez olduğunu ilan etme;
● Düşman taraf uyruklu kişileri, savaş başlamadan önce savaşan tarafın

hizmetinde bulunmuş olsalar bile kendi devletlerine karşı savaş
hareketlerinde yer almaya zorlama;

● Saldırı sonucu ele geçirilmiş olsa bile bir kenti ya da yeri yağmalama; xvii)
Zehir veya zehirli silahların kullanılması;

● Boğucu, zehirli veya diğer gazlar ile benzeri sıvı, malzeme veya cihazlar
kullanılması;

● Çekirdeği tam kapatmayan veya yararak ayrılan mermiler gibi insan vücuduna
kolayca giren veya vücutta parçalanan mermi kullanılması;

● Gereksiz yaralanmaya veya ıstıraba yol açan veya 121 ve 123. maddeler
hükümlerine uygun olarak bu Statü’ye bir ek şeklinde dahil edilmesi ve geniş
yasaklamaya tabi olması halinde, kendiliğinden ve ayrım yapmadan
uluslararası savaş hukuku ihlalleri oluşturan silah, mermi, malzeme veya
savaş yöntemleri kullanılması;

● İnsan onuruna hakaret eder nitelikte, özellikle aşağılayıcı ve küçük düşürücü
davranışlar;

● 7.maddenin 2(f) paragrafında tanımlandığı gibi ırza geçme, cinsel
köleleştirme, fahişeliğe zorlama, hamileliğe zorlama, kısırlaştırmaya zorlama
veya Cenevre Sözleşmeleri’ni ciddi şekilde ihlal eden diğer cinsel şiddet
çeşitlerine başvurulması;

● Belli noktaları, alanları veya askeri güçleri askeri operasyonlardan muaf
tutmak için, bir sivilin veya diğer korunmuş bir kimsenin varlığının
kullanılması;

● Uluslararası hukuka uygun bir şekilde, Cenevre Sözleşmeleri’nin ayırt edici
amblemlerini kullanan binalara, malzemeye, sağlık ve ulaşım birimlerine
kasten saldırı düzenlenmesi;



● Cenevre Sözleşmeleri ile sağlanan yardım malzemelerini bilerek engelleme
dahil olmak üzere, yaşamları için vazgeçilmez maddelerden mahrum etmek
suretiyle sivillerin aç bırakılmasının, bir savaş yöntemi olarak kullanılması;

● 15 yaşından küçük çocukların ulusal silahlı kuvvetlere çağırılması, askere
alınması veya çatışmalarda aktif olarak kullanılması.

Devletler arası çatışmalarda savaş kanunlarının her ihlâli bir savaş suçu sayılmaktadır, ama
devlet içi çatışmalarda yer alan ihlâller savaş suçu sayılmayabilir.
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