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1. BÖLÜM: 1. BAŞLIK: UA HUKUK  

UA HUKUKUN TANIMI  

UA toplumun üyeleri arasındaki ilişkileri düzenleyen hukuk kuralları bütünüdür.UA hukuk kişileri devletler 
ve UA örgütlerdir. 

UA HUKUKUN ÖZELLİKLERİ  

İç hukukta kurallar dikey bir yapılanmaya tabidir.Bir yasa koyucu ve zorunlu bir yargı sistemi bulunur.  

UA hukukta yatay bir yapılanma vardır. Devletlerin yargılanması söz konusu değildir. Devletlerin 
egemenliği ve eşitliği temel ilkedir. Yasa koyucu yoktur, normlar merkezi değildir. Hukuk kaynakları 
arasında bir hiyerarşi yoktur. Yargılanma devletin rızasına bağlıdır. 

UA HUKUK – İÇ HUKUK İLİŞKİSİ  

Düalistler:  UA hukuk ile iç hukuk farklı alanlardır. UA hukukun iç hukukta doğrudan uygulanması 
mümkün değildir. İktibas ya da dönüştürme yoluyla iç hukuka uygulanır. 

Monistler:  UA hukuk ile iç hukuk farklı alanlar değildir. UA hukuk iç hukukta doğrudan uygulanır. 

UA HUKUKUN KAYNAKLARI 

a. Maddi kaynak (hukuk bağlayıcılığını nereden alıyor?) 
b. Şekli kaynak (normatif yapı) 

MADDİ KAYNAK 

DOĞAL HUKUK OKULU: Genelde, doğanın bir düzeni olduğu ve bunun, bireylerin ve devletlerin iradesi 
dışında, bir takım kuralları kaçınılmaz kıldığı varsayımına dayanmaktadır. Bazı evrensel değerler vardır. 
Biz hukuk kurallarını evrensel değerleri yansıttığı için uygularız. 

POZİTİVİSTLER: Hukuku devletin iradesinde bulurlar. 

KENDİ KENDİNİ SINIRLAMA KURAMI: Devletin UA toplumun tek ve üstün birimi olduğu varsayımına 
dayanır. Devletler kendi kendilerini sınırladıkları için UA hukuka uyarlar. (Jellinek) 

SAF HUKUK TEORİSİ: Kelsen herhangi bir iradenin hukuk kuralı yaratamayacağı düşüncesindedir.  
Kurallar ancak kurallar ile açıklanır. 

SOSYOLOJİK OKUL (TOPLUMBİLİMCİ): Hukuk kuralları toplumsal dayanışmadan doğar.(Scelle) 

ŞEKLİ KAYNAK (UAD Statüsü mad. 38) 

Hukukun dışarıya yansıma şeklidir. 

a. Asli (bağlayıcı)  1)  Genel / özel UA anlaşmalar(yazılı) 
2)  Örf ve adet hukuku (yazılı olmayan) 
3)  Hukukun genel ilkeleri (yazılı olmayan) 

b. Tali (bağlayıcı değil) 1)  Doktrin (yazılı) 
2)  İçtihatlar (yazılı) 

2. BAŞLIK: ANLAŞMA 

ANLAŞMA TANIMI  

UA hukukun haklar tanıdığı kişilerin, hukuki sonuç doğurmak adına yaptıkları karşılıklı irade beyanlarıdır. 

ANLAŞMAYA EHİL KİŞİLER  

a. Devletler  b.  UAÖ 

Bireylerin yaptığı sözleşmeler UA hukuka göre anlaşma değildir. 

1969 Viyana Anlaşmalar Hukuku Sözleşmesi 1980’de yürürlüğe girmiştir. Kodifikasyondur, örf ve adet 
hukukunu yazılı hale getirmişlerdir. 

ANLAŞMALARIN NİTELİKLERİ 

VAHS mad. 2/A: Anlaşma, isterse iki veya daha fazla ilgili belgede, ister tek belgede yer alsın ve ismi ne 
olursa olsun(antlaşma, anlaşma, sözleşme, şart, protokol, genel senet, son senet, modusvivendi, mektup (nota) 

değişimi, tahkim name, statü) devletlerarasında yazılı şekilde akdedilir ve UA hukuka tabidir. 
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ANLAŞMALARIN SINIFLANDIRILMASI 

Taraflara göre; ikili ve çok taraflı anlaşmalar 
Niteliğine göre; açık ve kapalı anlaşmalar 

ANLAŞMALARIN YAPILIŞI 

a. Metnin hazırlanması (görüşme aşaması) 
Çok taraflı anlaşmalar konferans usulü ile veUAÖ nezdinde yapılır. 

b. İmzalanması 
c. Onaylanması 
d. Yürürlüğe girmesi 

Anlaşma yapmaya yetkili kişiler: 

1. Yetki belgesi almaları gerekmeyen kişiler 
a) Genel yetkili kişiler (Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı, Dış İşleri Bakanı) 
b) Temsilci olarak atandıkları devlet veya UAÖ nezdinde yetkili kılınan kişiler (diplomatik misyon şefi) 

2. Yetki belgesi alması gereken kişiler 

Anlaşma metninin imzalanması: VAHS MAD. 18 

Hukuki niteliği: İmza metni kesinleştirmek için atılır. İmzanın hukuki bağlayıcılığı yoktur. Anlaşma metninin 
başındaki tarih imzalandığı tarihi gösterir, yürürlük tarihi değildir. 

Anlaşma onaylanıncaya kadar veya onaylanmayacağı açıklanıncaya kadar anlaşmaya saygılı olunur, 
konu ve amacına aykırı davranılmaz. 

Anlaşmanın onaylanması: 

Anlaşma onaylama ve yürürlüğe girme ile devletleri bağlayıcı olur. Onaylama bir iç hukuk işlemidir, her 
devlet kendi usulüne göre onaylar. Onay belgesinin öteki tarafa sunulması iki yolla olur: 

1. İkili anlaşmalarda, onay belgeleri karşılıklı değiştirilir. Teati denir. 
2. Çok taraflı anlaşmalarda, onay belgeleri depozitere verilmektedir. Tevdi denir. 

İki taraflı sözleşmelerde yürürlük tarihi teati edilme tarihi ile aynıdır, farklı bir tarih de belirlenebilir. 

Çok taraflı sözleşmelerden asıl yürürlüğe gireceği belirtilmelidir. Sayı belirtilebilir, kaç devlet imzalarsa 
yürürlüğe gireceği kararlaştırılabilir. Süre belirtilebilir, kaç gün sonra yürürlüğe gireceği kararlaştırılabilir. 
Süre kural olarak 30 gün ile 1 yıl arasındadır. 

Anlaşma görüşmelerine katılmamış, imza atmamış devletin anlaşmayı onaylamasına katılma denir. 

Tescil: 

Amacı, gizli anlaşmaların önlenmesidir(Wilson’un 14. İlkesi). Kayıt zorunluluğu yalnızca, BM üyesi 
devletler için öngörülmektedir. UA hukukun aradığı koşulları yerine getiren bir anlaşma BM’ye tescil 
ettirilmeme nedeniyle hükümsüz olmaz. Tescil, temel şekil şartlarından değildir. Öngörülen tek yaptırım, 
bu anlaşma BM organları ve UAD önünde taraflarca ileri sürülemez. 

Anlaşmanın geçersizlik şartları: VAHS mad. 46-53 

Madde 48: Hata,madde 49: Hile, madde 50: Devlet yetkilisinin ayartılması Nispi butlan sebebidir. 

Madde 51: Devlet yetkilisinin icbar edilmesi   Bu üç durumda mutlak butlan sebebidir.  
Madde 52: Tehdit veya kuvvet ile devletin icbar edilmesi 
Madde 53: Juscogens kurallara aykırılık(soykırım, işkence, güç kullanma) 

Anlaşmanın hüküm ve sonuç doğurması (taraflar açısından): 

VAHS mad. 26(Ahde vefa ilkesi): Yürürlükteki her anlaşma, ona taraf olanları bağlar ve tarafların onu iyi 
niyetle icra etmesi gerekir. 

VAHS mad. 27(İç hukuk ilkesi): Bir taraf bir anlaşmayı icra etmeme gerekçesi olarak iç hukukun 
hükümlerine başvuramaz. 

VAHS mad. 46, anlaşma yapım aşamasındayken, yürürlüğe girmeden önce bir geçersizlik söz konusudur. 

VAHS mad. 28(geriye yürümezliği ilkesi): Bir anlaşma yürürlükten sonraki olaylara uygulanır. 

VAHS mad. 29(ülke itibariyle kapsamı ilkesi): Bir anlaşma bütün ülke bakımından bağlayıcıdır. 
İstisnası, kontrol ettiğin yerlere de bakılmasıdır (Örnek Türkiye’nin Kıbrıs’ kontrol etmesi) 

Son ilke: Bir anlaşma devleti bir bütün olarak bağlar. 
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Çekince VAHS mad. 2 / d 

Bir UA hukuk kişisinin bir anlaşmanın kimi hükümleri ile bağlı olmayacağını açıklayan tek taraflı bir 
bildirimdir. Çekince yalnızca çok taraflı anlaşmalar için söz konusu olabilir. Koşulları:VAHS mad. 19 

✓ Anlaşmada yasaklanmamışsa 
✓ Anlaşmanın amaç ya da konusuna aykırı değilse 
✓ Anlaşma, sadece belirli çekincelerin yapılabileceğini açıkça öngörüyorsa 
✓ Anlaşmada çekince ile ilgili hüküm yoksa çekince koyulabilir. 
✓ Koyulan bir çekincenin taraflarca kabul edilmesi gerekir. 

Çekince bazı anlaşma hükümlerinin hukuki etkisini, kendisi bakımından hariç tutmak veya değiştirmek için 
yapılan tek taraflı bir irade beyanıdır. Mutlaka yazılı olmalıdır. Çekince her zaman yapılamaz. Anlaşmanın 
imzalanması, onaylanması ya da katılma anında yapılabilir. 

Çekince koyulan madde ile ilgili olarak çekinceyi kabul etmeyen devlet ile uyuşmazlık olduğunda; 
anlaşırlarsa divan davaya bakar. Ama aralarında çekince sebebiyle anlaşma olmadığı için divan anlaşma 
hükümlerine bakamaz. O zaman divan örf ve âdete bakarak sorunu çözer.(1951 Danışma görüşü) 

Anlaşmanın hüküm ve sonuç doğurması (3. devlet açısından): 

VAHS mad. 34: Bir anlaşma üçüncü bir devlet için onun rızası olmadan ne hak ne de yükümlülük yaratır. 
İstisnaları vardır: 

• Hak doğuran sözleşmeler, 

• En çok gözetilen ulus kaydı (devletlerin anlaşması gerekir),  

• Objektif durum (statü) yaratan anlaşmalar ve  

• Sözleşme hükümleri örf ve adet kuralına dönüşmüşse üçüncü devlet de uymak zorundadır. 

ANLAŞMALARIN SONA ERDİRİLMESİ veya ASKIYA ALINMASI 

• Ortak irade ile 

• Tek taraflı irade ile (sözleşmelerde bir sayı belirlenir).  
Fesih iki taraflı, çekilme çok taraflı sözleşmelerde kullanılır. Feshe ilişkin hüküm varsa sormadan 
uygulanabilir. Hüküm yoksa sözleşmenin genel anlamına bakılır. Böyle bir anlam çıkıyorsa feshedilir, 
çıkmıyorsa feshedilemez. Bazı durumlarda haklı neden varsa fesih hukuka uygun hale gelir. 
Haklı nedene dayanma: 

• Taraflardan birinin anlaşmayı ihlali (VAHS mad. 60) 

• Sonraki imkânsızlık (VAHS mad. 61) 

• Şartlarda köklü değişiklik (VAHS mad. 62) 

ANLAŞMALARIN YORUMLANMASIVAHS mad. 31-33 

Bir anlaşma, anlaşmanın bütünü içinde, hükümlerine konu ve amacın ışığında verilecek manaya uygun 
şekilde iyi niyetle yorumlanır. 
Ana yorum kuralları: Bütüncül yorum, lafzi yorum ve iyi niyetli yorum 
Tamamlayıcı yorum kuralları: Tarihsel yorum, sözleşmenin hazırlık çalışmalarına bakılmasıdır. 

ANLAŞMALARIN ÇATIŞMASIVAHS mad. 30 

Sonraki kural öncekini ortadan kaldırır. Özel kural genel kuralı ortadan kaldırır. Bazı anlaşmalar çatışma 
olduğunda, kendisinin üstün tutulacağını söylemiş olabilir. 

ANLAŞMALARIN TÜRK HUKUKU AÇISINDAN İNCELENMESİ 

AY mad. 90 / 1: TC adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması, 
TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

AY mad. 90 / 2: Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi 1 yılı aşmayan anlaşmalar, devlet 
maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet 
haklarına dokunmamak şartıyla, yayınlanma ile yürürlüğe konabilir. İki ay içerisinde TBMM’nin bilgisine sunulur. 

AY mad. 90 / 3: Milletler arası bir anlaşmaya dayanan uygulama anlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak 
yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari anlaşmaların TBMM’ce uygun bulunması zorunluluğu yoktur. Ancak bu 
fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren anlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe 
konulamaz. 

AY mad. 90 / 4: Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü anlaşmanın yapılmasında 1. fıkra geçerlidir. 

AY mad. 90 / 5: Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletler arası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında 
anayasaya aykırılık iddiası ile AYM’ne başvurulamaz. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere 
ilişkin anlaşmalar ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler 
arası anlaşma hükümleri esas alınır. 
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AY mad 104: Cumhurbaşkanının görev ve yetkileri 

244 sayılı kanun: Milletler arası anlaşmaların yapılması, Bakanlar Kuruluna yetki verilmesi 

Yetki Bakanlar Kurulu Kararnamesiyle kişilere yetki verilir. Genel ve özel yetkili kişiler dışındaki kişilere bu kanunun 
1. Maddesine göre yetki belgesi verilir. 

90/1  AY mad. 90 / 1 gereği izlenecek usul + 244 sayılı kanun: 

Uygun bulma kanunu → CB onayı → RG yayım →BK Kararnamesi → CB onayı → RG yayım 
       244 sayılı kanun devreye girer.               Onay tarihidir. 

 

Uygun bulma kanunu kanun teklifi ile değil, kanun tasarısı ile gelir. TBMM’de sözleşme maddeler halinde 
oylanmaz, bütün halinde uygun bulur veya bulmaz. TBMM’de maddeler değiştirilemez. İmza ile metin 
zaten kesinleşmiştir. Uygun bulma kanunun RG’de yayımlanması yeterli değildir. Buraya kadar yapılan 
birinci aşamadır. 244 sayılı kanun devreye girer. İkinci aşama başlar. BK Kararnamesi RG’de 
yayımlanınca anlaşma usulüne uygun onaylanmış olur. Böylece iç hukuk yöntemi tamamlanmış olur. 

İki taraflı anlaşma ise teati edilir, çok taraflı anlaşma ise depozitöre tevdi edilir 

90/2  AY mad. 90 / 2 gereği izlenecek usul + 244 sayılı kanun: 

Birinci aşama gerekli değil    BK Kararnamesi → CB onayı → RG yayım 
       244 sayılı kanun devreye girer.               Onay tarihidir. 

 

İki ay içinde TBMM bilgisine sunulur. Şartlar: 

• Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen  

• Süresi 1 yılı aşmayan  

• Devlet maliyesi bakımından bir yüklenme getirmeyen 

• Kişi hallerine ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmayan anlaşmalar 

90/3  AY mad. 90 / 3 gereği izlenecek usul + 244 sayılı kanun: 

Birinci aşama gerekli değil    BK Kararnamesi → CB onayı → RG yayım 
       244 sayılı kanun devreye girer.               Onay tarihidir. 

 

İki ay içinde TBMM bilgisine sunulma şartı yoktur. Askeri anlaşmalar RG’de yayımlanmayabilir. Sadece 
ekonomik, ticari veya özel kişilerin haklarını ilgilendiren anlaşmalar RG’de yayımlanır. İkinci fıkrada aranan 
şartlar üçüncü fıkrada aranmamıştır. 

• Uygulama (örneğin NATO kapsamında yapılan anlaşmalar) ve 

• Kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari anlaşmalar 

Bir hüküm 90 / 1’e göre yapılması gerekirse 90 / 2 veya 90 / 3 uygulanamaz. 
Bir hüküm 90 / 2 veya 90 / 3’e göre yapılması gerekirse 90 / 1 uygulanabilir. 

90/4  AY mad. 90 / 4 gereği izlenecek usul + 244 sayılı kanun: 

Uygun bulma kanunu → CB onayı → RG yayım →BK Kararnamesi → CB onayı → RG yayım 
       244 sayılı kanun devreye girer.               Onay tarihidir. 

 

Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü anlaşmanın yapılmasında 90 / 1 geçerlidir. 

90/5  AY mad. 90 / 5 gereği izlenecek usul 

Bir anlaşmayı usulüne uygun onayladık. İç hukukta nasıl uygulayacağız? 

Düalist model, meclisin bunu ayrıca kanunlaştırması gerekir, diyor. Bizdeki sistem böyle değil. 
Monist model, iç hukukun bir parçası haline gelmiştir, diyor. Ya bir kanun hükmü ile çatışırsa; AY mad. 
90 / 5’in gereği yerine getirilir. 

2004 öncesi AYM’nin bakışı; çatışma olursa uluslararası sorumluluğu gerektirse dahi iki yasa arasındaki, 
çatışma kuralları (sonraki kanun, özel kanun) uygulanır, diyor. (Uluslararası sorumluluğa yol açmasının 
nedeni VAHS mad. 27 gereğidir). Bu meclisin sorunudur, diyor.  

2004 değişikliği sonrası; usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin anlaşmalar 
ile kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletler arası 
anlaşma hükümleri esas alınır. Temel hak ve özgürlüklere ilişkin olmayan anlaşmalarda ise yine eski bakış 
açısı devam etmektedir. 
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Kural olarak bunlar hakkında anayasaya aykırılık iddiası ile AYM’ne başvurulamaz. Ama uygun bulma 
kanunu ayrı bir kanundur. Uygun bulma kanunu ile ilgili dava açılabilir. AYM uygun bulma kanununu iptal 
ederse o zaman anlaşma geçersiz olurdu, dolaylı olarak AYM anlaşmayı denetlemiş oluyor. 

Doktrinde savunulan görüş önleyici denetimin (anlaşmaya taraf olmadan önce AYM görüşünün alınması) 
olması gerektiğidir, olması gereken de budur. Bizde uygulamada bunu Dışişleri Bakanlığı yapıyor. Ama bu 
sadece siyasi bir denetimdir. 

AİHS: Eğer bir devlet temel hakları daha geniş nitelikte koruyacak hükümler getirirse AİHS’ni değil, kendi 
kanununu uygulayabilir. 

AİHM, Avrupa Konseyinin mahkemesidir. Biz bu konseyin kurucu üyesiyiz. AB mahkemesi ABAD’dır, biz 
AB’nin üyesi değiliz. İnsan hakları ile ilgili temel örgüt Avrupa Konseyidir. 

 
3. BAŞLIK: ÖRF VE ADET HUKUKU 

UNSURLARI 

Bu iki unsurun bir arada olması gerekir. 

MADDİ (objektif) UNSUR: 

1. Davranış (olumlu, olumsuz) 
a) Evrensel örf ve adet hukuku kuralları 

Örnek, elçiye zeval olmaz. 

1951 İngiltere – Norveç Balıkçılık davası: İngiltere 100 yıl sesini çıkarmamış, sonra itiraz ediyor. 
Eğer bir devlet evrensel örf ve adet hukuku kurallarının kendisini bağlamasını istemiyorsa ses 
çıkarmalıdır. Buna ısrarlı itiraz denir. Olumlu davranışla kabul etmişsen veya sessiz kalarak 
olumsuz davranışla itiraz etmemişsen kabul ettiğin anlamına gelir.  

Örnek, Türkiye Ege’de 12 mil konusunda bunu yapmıştır. 

Örf ve adet hukuku kurallarının ısrarlı itiraz konusu yapılabilmesi bu kuralları, jus cogens kurallardan 
ayıran özelliktir.Juscogens kurallara hiçbir zaman itiraz edilemez. 

b) Bölgesel örf ve adet hukuku kuralları 
Bölgesel kurallar için ise bu şekilde olmuyor. Kuralı kabul etmek için mutlaka olumlu davranış 
gerekiyor, olumsuz davranış kabul anlamına gelmiyor. 

Oy birliği – consensus 

Oy birliğinde herkesin evet demesi gerekir. Çekimser oy olumsuz oy anlamına gelir. Consensusta itiraz 
etmemek evet anlamına geliyor. Çekimser oy olumluoy anlamına gelir. 

2. Sayı 
Kaç devlet uygularsa örf ve adet hukuku kuralı haline gelir? 1969 Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı 
davasında divan kararı, özellikle çıkarları etkilenen devletler başta olmak üzere belli sayıda devletin 
belli bir süre kuralı öyle uyguluyor olması yeterlidir. Somut olaya göre sayı değişebilir. 

3. Süre 
1969 Kuzey Denizi Kıta Sahanlığı davasında divan kararı örnektir.Somut olaya göre süre değişebilir. 

MANEVİ(sübjektif) UNSUR: 

Hukukun bir gereği olarak zorunlu olduğu konusunda bir inancın varlığı gerekmektedir. Hukuki bilinç 
önemlidir. İnanç yoksa nezaket kuralı olur. 

Manevi unsur, örf ve adet hukuku kurallarını nezaket kurallarından ayırır. 

Örf ve adet hukuku kurallarının ısrarlı itiraz konusu yapılabilmesi ise, jus cogens kurallardan ayıran 
özelliktir. Jus cogens kurallara hiçbir zaman itiraz edilemez. 

Çekince konusu ile ilgili olarak; çekince açıklamalarından sonra, bu kuralların örf ve adet hukuku kuralları 
olduğunu söylersek sınavda tam puan alınır. (1951 Danışma görüşü). Anlaşmaya taraf olunmadığı halde 
konu ve amaca aykırı olmamak şartıyla, üçüncü devletlerin çekince koyma hakkı vardır. Bunu örf ve adet 
hukuku kurallarından çıkartıyoruz. 
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4. BAŞLIK: HUKUK GENEL İLKELERİ 

Kimse kendi davasında yargıç olamaz, hukukun genel bir ilkesidir. Hukuk genel ilkelerinin örf ve adet 
hukuku kurallarından farkı; örf ve adet devletlerin UA alandaki davranışlarıyla oluşur. Hukuk genel ilkeleri 
ise iç hukuk sistemlerinde uygulanarak oluşur. 

HAKÇA İLKELER: Bir kuralı olaya uygularken tarafların durumlarını da göz önüne alıp onların çıkarları 
doğrultusunda yorumlamaktır. Divan bunu UA Deniz Hukukunda çok uygulamıştır. Hak ve nısfete göre 
karar vermek ile karıştırılmamalıdır. 

5. BAŞLIK: BAĞLAYICI OLMAYAN KAYNAKLAR 

İÇTİHAT: Bağlayıcı değildir. Bizdeki tek istisnası İçtihadı Birleştirme Kararlarıdır. İçtihadı Birleştirme Kararları 
UA hukukta yoktur. Mahkeme kararları içtihattır, sadece tarafları bağlar, genel olarak bağlayıcı değildir. 

DOKTRİN: İç hukukta ve UA hukukta bağlayıcı değildir. 

2. BÖLÜM: UA HUKUKUN KİŞİLERİ 

UA hukukun kişileri: Devletler ve UAÖ’dir. 

1. BAŞLIK: DEVLETLER 

Devleti olarak tanımlayan ilk anlaşma 1933 Montevideo sözleşmesidir. 

UA HUKUKTA DEVLETİN KURUCU ÖĞELERİ 

İnsan, ülke ve örgütlenmiş bir üstün otorite veya egemenlik 

ÜLKE: 

Bir devlet ülkesi, devlete ait kara, deniz ve hava bölümlerinden oluşmaktadır. Devlet ülkesinin büyüklüğü 
önemli değildir. Devlet ülkesinin coğrafi bütünlük içindeki bir tek kara ve ona bağlı deniz ve hava 
ülkesinden oluşması zorunluluğu yoktur. 

Devletin kurucu öğesi olması yanında, onun egemenlik yetkilerinin sınırını da oluşturan devletin ülkesinin 
güvenliği ve bölünmezliği siyasal olarak devletler için çok büyük öneme sahiptir. Ülkesel bütünlük ilkesi 

İNSAN: 

İnsan topluluğunun UA hukuk bakımından sahip olması gereken özelliklerinin başında süreklilik 
gelmektedir. İnsan sayısının UA hukuk bakımından hiçbir önemi yoktur. 

İnsan topluluğunu oluşturan bireyler arasındaki bağın niteliğine gelince ise, bu topluluğun bir tek ulustan 
olması zorunluluğu yoktur. UA hukuk bakımından bu konuda bugün tek geçerli ölçüt uyrukluk bağıdır. 

Günümüz uygulanan UA hukuk bir insan haklarını Self-determination diye anılan bir ilkeye dayanarak 
kullanacağını kabul etmektedir. 1966 İkiz Sözleşmelerinde bir hak olarak bahsedilmektedir. 

Bu ilkenin içsel boyutu; bir halkın dilediği yönetim biçimini, her hangi bir dış baskı olmadan, seçmesi 
hakkı bulunduğunu belirtmektedir. Dışsal boyutu; bir halkın bağımsız bir devlet kurmak dâhil, dilediği 
devlete bağlı olmayı seçme hakkını belirtmektedir.  

Asıl sorun dışsal boyuttadır. Bu hak kimlere tanınmaktadır? 

• Sömürge altındaki halkların hakkıdır.(1965 Genel Kurul kararı) 

• Anayasal olarak düzenlenmişse o halkın hakkıdır.(Örnek Yugoslavya ve SSCB) 

• Ülke genelinde yapılan referandum ile karar alınmışsa(Örnek Çek ve Slovakya) 
Bölgesel referandum ile yapılamaz. (Örnek Kırım, Kanada Quebec) 
Tek istisna Kosova’dır. Yugoslavya anayasasında Kosova dâhil değildi, ama bağımsızlığını ilan etti. BM 
UAD’ den danışma görüşü istendiğinde UAD kurnazca cevap verdi. 

ÖRGÜTLENMİŞ BİR ÜSTÜN OTORİTE veya EGEMENLİK  

Önemli olan üstün iktidarın başka bir güçten emir almamasıdır. Bağımsızlıkla bağlantılı UA hukuk ilkeleri: 

• Egemen eşitlik ilkesi 

• Eşit eşiti yargılayamaz. 

• İçişlerine karışmama ilkesi 
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TANIMA 

Bazı görüşler tanımanın dördüncü unsur olduğunu söyler. Günümüzde kabul edilen görüş; tanıma kurucu 
bir işlem değil, açıklayıcı bir işlem olduğudur. 

Tanıma: Bir devletin başka bir devletle siyasi ilişkiye girmesini kabul ettiği tek taraflı irade beyanıdır. 

• Açıklayıcı bir beyandır. 

• Tek taraflı bir beyandır. 

• Nispi bir işlemdir. 

• Kurucu sonuçlar doğurur. 

• UA hukukta yükümlülük olarak öngörülmemiştir. 

1930’larda Stimson Doktrini: Hukuka aykırı güç kullanarak bağımsız bir devlet kurulursa, diğer devletlerin 
o devleti tanımama yükümlülüğü vardır. 

BM, KKTC konusunda bu doktrini bahane etmiştir. Genel bir bağlayıcılığı yoktur. 

TANIMANIN KAPSAMI: 

• Hukuki tanıma (de jure): Bir kere kullanılır ve geri alınamaz. 

• Fiili tanıma (de facto): Geçici, tereddütlü dönemler için kullanılır. 

TANIMANIN USULÜ: 

• Açık ya da kapalı yapılır. 

Eğer karşı tarafla devlet gibi hukuki ilişkiye girilirse, anlaşma yapılırsa, diplomatik ilişki kurulursa kapalı 
tanıma olur. Birbirini tanımayan iki devlet aynı örgüte üye olabilir, bu tanıma değildir. Bir sorunu çözmek 
için aynı masaya oturmak tanıma anlamına gelmez. 

DEVLETYAPILARI 

1. Basit devlet (üniter devlet) 

2. Mürekkep devlet  

• Federasyon(ABD, Rusya, Almanya) 

• Konfederasyon (eski SSCB) 

Konfederasyonda devlet olma özelliği devam eder, ayrı bir bayrak, ayrı bir anayasa vardır. 

Federasyonda federe devletlerin ayrı bir bayrak, ayrı bir anayasası yoktur. Yerel yönetim vardır, dışa 
karşı bağımsız değildir. Tek bir federal anayasa, tek bir bayrak vardır. UA hukukun süjesi federe devletler 
değil, federal devlettir. UA hukuk çerçevesinde federal devlet ilke olarak bir bütün kabul edilmektedir. 
Diplomasi ilişkilerinde, UA davalarda taraf olabilmede federal otorite bu yetkiye sahiptir. 

2. BAŞLIK: ULUSLARARASI ÖRGÜTLER 

Devletlerin bir araya gelerek UA alanda faaliyet göstermek üzere, bir UA anlaşmayla oluşturdukları, ama 
devletlerden ayrı, bağımsız hukuki kişiliğe sahip, sürekliliği olan kurumsal yapılardır. 

UAÖ bir devletin sahip olduğu bir takım öğelere sahip değildir. Türevsel bir varlıktır, yetkileri işlevseldir.  
Standart organları yoktur, kurucu anlaşmasına bakmak gerekir. Unsurları: 

• Devletlerin bir araya gelerek yaptıkları UA anlaşma 

• Devletlerden ayrı, bağımsız hukuki kişiliğe sahip olma, tüzel kişilik 

• Sürekliliği olan kurumsal yapıya, organlara sahip olma 

FİFA, UEFA gibi örgütler UA anlaşmayla kurulmazlar. Hükümet dışı UAÖ’lerdir, üyeleri devletler değildir.  

Devletlerin UAÖ’e üyeliği anlaşmayı onaylayarak olur. Ayrıca, örgütün kabul etmesine bağlıdır. 

Üyeler gözlemci statüsünde üye, kurucu üye ve katılımcı üyeler olarak sınıflandırılır. 

Kurucu ve katılımcı üyeler kural olarak eşittirler. İstisnaları vardır, veto hakkına sahip olmak, ağırlaştırılmış 
oy hakkına sahip olmak gibi durumlar vardır. Gözlemci üyeler toplantılara katılırlar, ama oy hakları yoktur. 

• Açık (BM) ve kapalı örgüt (NATO, AB) çeşitleri vardır. 

• Evrensel ve bölgesel örgüt çeşitleri vardır. Bu örgütler açık ya da kapalı olabilir. 

• Devletlerarası ve devletler dışı örgüt çeşitleri vardır. 

• Devletlerarası(BM) ve devletler üstü örgüt(AB) çeşitleri vardır. 
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MİLLETLER CEMİYETİ: 

İlk UAÖ modeli Milletler Cemiyetidir. 1920’de kuruldu, 1939’a kadar faaliyette bulundu ve 1946’da 
feshedildi. Kurulması ayrı bir anlaşmayla olmamıştır, Versay Barış Anlaşmasının ilk 26 maddesi MC ile 
ilgilidir. Başarılı bir örgüt sayılmaz, temel nedeni güçlü üye yapısına sürekli sahip olamamıştır. ABD üye 
olmadı, SSCB 1930’larda üye oldu ve 1939’da ayrıldı. Türkiye 1932’de davet üzerine üye oldu.  

MC dönemindeki konularımız: 

• Bozkurt – Lotus davası 

• Mübadele sorunu 
MC’den fikir alınmıştır. Sorun yaşanmamıştır. 

• Musul sorunu 
Lozan’da Musul ile ilgili olarak bu konunun ayrıca görüşüleceği ve uyuşmazlık devam ederse MC’ne 
götürüleceği kararlaştırılmıştır. MC, Musul’u Irak sınırları içinde bırakmıştır. Denetimi İngiltere’ye 
bırakıldı, 25 yıl petrol gelirinden pay alındı. 

• Hatay sorunu(üye olduktan sonraki sorunumuz) 
Musul’un tersine kazandığımız bir konudur. 1926’da Fransa’ya bıraktık. Fransa daha sonra ayrılınca 
1938’de referandum yapıldı, 1939’da Türkiye ile birleşti. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER: 

Yalta Konferansında 5 devlete veto hakkı verildi, 1945’te 51 devlet davet edildi, içinde Türkiye de vardı. 

San Fransisko Konferansında BM anlaşmasının imzalanma tarihi 6 Haziran 1945, yürürlüğe giriş tarihi ise 
24 Ekim 1945’tir. 

BM, evrensel nitelikli, bütün devletlerin katılımına açık bir örgüttür. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANLAŞMASI: 

1’inci madde: Amaçlar 
Birinci amaç: UA barış ve güvenliği korumak 
İkinci amaç: Devletlerarasında ilişkilerin barışçıl yöntemlerle kurulmasını sağlamak 
Üçüncü amaç: İnsan haklarını korumak 

İnsan haklarının UA alana geçmesi BM ile başlamıştır, daha önceleri devletin özel alanıyla ilgiliydi. 

2’nci madde: İlkeler 
Egemen eşitlik, güç kullanmama, içişlerine karışmama ilkelerinden bahseder. 

3’üncü madde: Üyeler 
En son Güney Sudan üye oldu ve üye sayısı 194 oldu. Biz kurucu üyeyiz. Üye olmak için Güvenlik 
Konseyinin tavsiyesi ve Genel Kurulun kararı gerekir. 

5 ve 6’ncı maddeler: Üyeliğin askıya alınması ve ihraç 
Nasıl alınıyorsa öyle çıkartılır. Güvenlik Konseyinin tavsiyesi ve Genel Kurulun kararı gerekir. 

BİRLEŞMİŞ MİLLETLERİN YAPISI: 

7’nci madde:  
**  Genel Kurul   **  Ekonomik ve Sosyal Konsey  **  Vesayet Meclisi 
**  Güvenlik Konseyi  **  UA Adalet Divanı    ** Sekreterlik 

A.   GENEL KURUL 

En genel yetkili organdır. Bütün devletlerin temsil edildiği bir organdır. 

9’uncu madde (yapısı):Genel Kurul BM’in bütün üyelerinden oluşur. Her üyenin en çok 5 temsilcisi 
bulunur, 1 oy hakkı (tek devlet tek oy ilkesi) vardır. Yılda bir kez olağan toplantı yapar. Olağanüstü 
toplantıya çağırma yetkisi Güvenlik Konseyi ve Genel Kurulu üyelerinin çoğunluğuna (194:2 +1) aittir. 

Her husus Genel Kurulda tartışılabilir, sınırlandırma yoktur. 11. madde 12. maddeye atıf yaparak bir 
sınırlandırma getirmiştir. 

12’inci madde (istisna):Güvenlik Konseyi herhangi bir anlaşmazlık ya da duruma ilişkin görevlerini yerine 
getirdiği sürece, Genel Kurul, Güvenlik Konseyi bunu kendisinden istemedikçe bir anlaşmazlık ya da 
durum konusunda herhangi bir tavsiyede bulunamaz. (yani bir konu BMGK’nin gündemindeyse ve görüşüyorsa, 

o sırada Genel Kurulun aynı konuda karar vermesi mümkün değildir). 
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Ancak 1950 Kore olayında, SSCB veto edip BMGK karar alamaz hale gelince, Genel Kurul “Barış İçin Birlik 
Kararı” aldı. Bu bir Genel Kurul kararıdır. BMGK’nin kendisine yüklenen yükümlülüğü yerine getirmediği 
kabul edilerek bu karar alınmıştır. Burada iki sorun vardır: İlki bu tür müdahale kararlarını BMGK alabilir, 
Genel Kurul kararları bağlayıcı değildir, tavsiye niteliğindedir. İkincisi Genel Kurul yetki gaspı yapmaktadır. 

18’inci madde (karar alma):Genel Kurul önemli sorunlarda kararları 2/3 çoğunlukla (129 oy), diğer 
konulardaki kararlar oy çoğunluğu (98 oy) ile alınır. 

Önemlisorunlar:  *  Barış ve güvenliğin korunmasına ilişkin tavsiyeler 
*  BMGK’ne sürekli olmayan üyelerin seçimi 
*  Yeni üye kabulü (BMGK tavsiyesi kararı ile), üyelikten çıkarma 
*  Ekonomik ve Sosyal Konsey üyelerinin seçimi  
*  Vesayet Meclisi üyelerinin seçimi 
*  Üyelik hak ve ayrıcalıklarının askıya alınması 
*  Vesayet rejiminin işleyişine ilişkin sorunlar 
*  Bütçe 
*  Genel Sekreterin seçimi 

Genel Kurul kararlarının hukuki niteliği: 

• Örgütün iç işleyişine ilişkin kararlar (bütçe, yeni üye alımı gibi) bağlayıcıdır. 

• Üye devletlere yönelik bağlayıcı karar alma yetkisi yoktur, tavsiye niteliğinde karar alabilir. 

B.   VESAYET KONSEYİ 

1994 itibariyle konsey kendi görevini dondurmuştur. 

C.   EKONOMİK ve SOSYAL KONSEY  

BM’in insan hakları ile doğrudan ilgili olan organıdır.54 üye devletten oluşmaktadır. 

İkiz sözleşmeler (ekonomik kültürel haklar sözleşmesi, siyasi kişiselhaklar sözleşmesi) Ekonomik ve 
Sosyal Konsey bünyesinde yapılmıştır. 

Görev alanı; devletlerin ekonomik gelişmesine, kültürel birliğin sağlanmasına, insan haklarının 
gelişmesine katkıda bulunmaktır. 

D.   SEKRETERLİK 

97’inci madde (yapısı):Sekretarya, bir genel sekreter ile ihtiyaç duyulan memurlardan (yaklaşık 74 
ülkeden 9000 memur) oluşur. 

Genel Sekreter, BMGK tavsiyesi üzerine Genel Kurul tarafından atanır, örgütün en yüksek memurudur. 
BM’in tüzel kişiliğini temsil eder. 5 yıl için seçilir, arka arkaya iki dönem seçilebilir. Kararları bağlayıcı 
değildir, BM’in görüşünü açıklar. 

Sadece devletlere tanınmış, barış ve güvenlik ile ilgili bir konuda BMGK’nin dikkatini çekme yetkisi Genel 
Sekretere de tanınmıştır (madde 99). 

Memurlar devletlerin temsilcisi değildir, devletlerin önerdiği kişiler değildir. 

Genel Kurul 
BMGK 
Vesayet Konseyi      Devletlerin temsil edildiği yerler 
Ekonomik ve Sosyal Konsey 

Sekreterlik 
UAD        Devletler temsil edilmez, kişiler vardır.  

E.   GÜVENLİK KONSEYİ 

15 üyeden oluşur. 5 sürekli üye ve 10 geçici üye vardır. Geçici üyeleri 2 yıl için Genel Kurul seçer. 
Sürekli üyeler: ABD, Çin, Fransa, Rusya, İngiltere (Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Krallığı) 

2015-2016 seçiminde; 2 üyelik için Yeni Zelanda, İspanya ve Türkiye aday oldu. İlk turda Yeni Zelanda 
129 oyu geçti ve seçildi. Üçüncü turda İspanya129 oyu geçti ve seçildi.2008 seçiminde; Türkiye ilk turda 
151 oy alarak seçilmişti. 

27’nci madde (karar alma): 

• Her üyenin bir oyu vardır. Usule ilişkin konularda herhangi 9 üyenin olumlu oyu yeterlidir (2. fıkra). 

• Diğer tüm meselelerde 5 sürekli üye içinde olmak üzere9 üyenin olumlu oyu yeterlidir (3. fıkra). 



11 
 

• VETO: Sürekli üyelerden herhangi birisinin hayır oyu kullanarak kararı engelleme hakkına denir.  

• Veto hakkı geçici üyelere tanınmamıştır. 

• Uygulamada consensus üzerinden hareket edilmektedir. Kore Savaşı başladığında Milliyetçi Çin davet 
edildi. SSCB ise Komünist Çin’in davet edilmesini istedi. İstediği olmayınca toplantılara katılmadı. 14 
devlet toplanıp SSCB hayır dememiştir şeklinde yorum yaparak, Kore’ye müdahale kararını alınmış 
saydılar. Sözleşme sürekli üyelerin olumlu oyunu aramasına rağmen uygulamada consensus ile 
çalışılmaktadır. Sürekli üyelerden herhangi birisi açıkça veto hakkını kullanmadıkça karara katılmış 
sayılır. 

• 2 ve 3. fıkra arasındaki fark: Bir konu usule mi ilişkin, yoksa esasa mı ilişkin tartışmasının kendisi 
esasa ilişkin sayılıyor. 

• Sürekli üyelerden herhangi birisi bir konuyu 2.fıkradan çıkarıp 3. fıkraya sokma hakkı vardır. Bu bir 
veto şeklidir. Daha sonra esasa ilişkin yapılan oylamada hayır oyu kullanarak veto hakkını kullanabilir. 
Buna çifte veto denir. 

Güvenlik Konseyi hangi konularda kararlar alıyor? 

• BMGK, barış ve güvenliği sağlamakla görevlendirilmiştir. 

• UA hukukta: a.  Barış zamanında uygulanacak kurallar 
  b.  Savaşa ilişkin kurallar 1)Jus ad bellum (savaşa başvurma hakkı) 
      2)Jus in bella (savaşta uygulanacak kurallar, silahlı  
           çatışma hukuku) 

• Sorunları güç kullanarak çözebilmek için devletlerin haklı bir nedene sahip olması gerekir. Buna haklı 
savaş teorisi denir. 

• 1. Dünya Savaşına kadar jus ad bellum çerçevesinde savaşmak, haklı olmak şartıyla hukuka 
uygundu. MC savaşı yasaklayan tam bir kural koyamadı, düzenlemeler yasaklayıcı nitelikte değil, 
geciktirici maddelerdi. Örneğin bir sorun olduğunda devletler 3 ay süreyle savaşamıyorlardı. 3 ay 
içinde sorun çözülmezse, MC’nin kurduğu bir komisyon 3 ay araştırıyor ve sonunda bir karara varıyor. 
Yani yapılan, 6 aylık sürede sorunu çözmeye çalışmak, çözülmezse savaşmak mümkün oluyordu. 

• Savaşı genel anlamda yasaklayan ilk sözleşme Türkiye’nin de taraf olduğu 1928 Briand – Kellog 
Paktıdır. Bu pakt aslında ABD ile Fransa arasında bir sözleşmedir. Diğer devletlere açık tutulmuştur. 
Ama 2. Dünya Savaşını engelleyememiştir. Çünkü evrensel nitelikte bir etkisi yoktur. 

• BM anlaşmasında savaşın yasaklanması için özel bir kural konulmuştur (2. Madde).  

2. madde 4. fıkra (savaş yasağı):Tüm üyeler, ilişkilerinde başka devletin toprak bütünlüğüne, siyasal 
bağımsızlığına karşı, BM’in amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma 
tehdidine ya da kuvvet kullanmasına başvurmaktan kaçınırlar. 

24. madde (yetki);2’nci madde 4’üncü fıkra ihlal edildiğinde ne yapılacağını, yetkinin kimde olduğunu 
düzenleyen bir maddedir. Bu yetki BMGK’ne verilmiştir. 

Kuvvet kullanma yasağında BEŞ YASAK HUSUS: 

1. Savaş yasaktır. 
2. Kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidi yasaktır. 
3. Saldırı eylemi yasaktır. 
4. Silahlı saldırı yasaktır (Her silahlı saldırı bir saldırıdır, her saldırı bir silahlı saldırı değildir). 

UAD 1982 Nikaragua davası: Sosyalist rejimi devirmeye çalışan gruba ABD dolaylı yardım ediyor. 
UAD:Bunu yoğun bir şekilde yaparsan silahlı saldırı sayarım, bu da dolaylı silahlı saldırı olur. 
Yoğun olmazsa silahlı saldırı olmaz ama yine de bir saldırıdır. 
51. maddede; silahlı saldırı karşı devlete müdafaa hakkı verir, saldırı doğrudan müdafaa hakkı 
vermez, ama hukuka aykırılık doğurur. 

5. Müdahale, içişlerine karışmak yasaktır. 

a. İç işlerine karışmak yasaktır. 
b. Biraz daha yoğun karışıp gruplara destek vermek saldırı olur. 
c. Grupları kontrol etmek dolaylı silahlı saldırı olur. 
d. Doğrudan asker göndererek karışmak doğrudan silahlı saldırı olur. 

Saldırı tanımına ilişkin 1974 Genel Kurul kararı vardır. 
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BMGK NELER YAPABİLİR ve YETKİSİNİN İÇERİĞİ NEDİR? 

• 24. madde ile yetkilendirilmiştir. BM’de bağlayıcı karar alabilen iki makam vardır: BMGK ve UAD 

• İki tür yetki kullanabilir:  

6. bölüm BM anlaşması 33 – 38. maddeler: Uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi 
7. bölüm BM anlaşması 39 – 51. maddeler: Barışın tehdidi, bozulması ve saldırı eylemi durumunda 
alınacak önlemler 

• 6. bölüm çerçevesinde alınan kararlar TAVSİYE niteliğindedir. 
Örneğin, Yunanistan 1974’te Türkiye haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle konuyu BMGK’ne taşıdı. Konsey, sorun 
henüz barış ve güvenliği bozacak, tehdit edecek boyutlarda değil, siz bu konuyu kendi aranızda çözün, dedi. 

• 7. bölüm çerçevesinde alınan kararlar asli yetkidir, BAĞLAYICI niteliktedir (41 ve 42. maddeler). 

• Durum tespiti yapılır; 6. bölüm çerçevesinde tavsiye kararı verilebilir ya da 7. bölüm 41 ve 42. 
maddeler çerçevesinde her türlü yetkiyi kullanmaya karar verebilir. 

• 39. madde (durum tespiti):BMGK, barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu ya da bir saldırı eylemi 
olduğunu saptar ve UA barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için tavsiyelerde 
bulunur veya 41 ve 42. maddeler uyarınca hangi önlemler alınacağını kararlaştırır. 

• 41. madde (yaptırımlar):BMGK, kararlarını yürütmek için silahlı kuvvet kullanımını içermeyen ne gibi 
önlemler alınması gerektiğini kararlaştırabilir ve BM üyelerini bu önlemleri uygulamaya çağırabilir. Bu 
önlemler ekonomik ilişkilerin ve demiryolu, deniz, hava, posta, telgraf, radyo ve diğer iletişim ve 
ulaştırma araçlarının tümüyle ya da bir bölümüyle kesintiye uğratılmasını, diplomatik ilişkilerin 
kesilmesini içerebilir. 

• 42. madde (kuvvet kullanımı):BMGK, 41. maddede öngörülen önlemlerin yetersiz kalacağı ya da 
kaldığı kanısına varırsa, UA barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için hava, deniz 
ya da kara kuvvetleri aracılığıyla, gerekli saydığı her türlü girişimde bulunabilir. Bu girişimler 
gösterileri, ablukayı ve BM üyelerinin hava, deniz ya da kara kuvvetlerince yapılacak başka 
operasyonları içerebilir. 

• Örneğin 1990’da Irak’ın Kuveyt’i işgal etmesi üzerine yani 2. madde 4. fıkrayı ihlal etmesi üzerine BMGK, 6. 
bölüme gerek görmeden 7. bölüm çerçevesinde 41. maddeye göre karar almıştır. Bu karar bağlayıcıdır. Türkiye 
de Yumurtalık Boru hattını kapattı, sınır kapılarını kapattı, ekonomik ilişkileri kesti. 

 

• Güç kullanmak bireysel olarak devletlere yasaklanmıştır, bu yetki BMGK’dedir. Bu yetki 2. maddenin 
4. fıkrasını ihlal eden devleti cezalandırmak için kullanılır. 

• BMGK sırayla bu maddeleri izleme zorunda değildir. Somut olayın özelliklerine bakarak karar alır.  

• BMGK 5 sürekli üyenin veto etmemesi şartıyla bu kararları verebilir. 

• 43. madde ve devamına baktığımızda; bir sorun vardır. İngiltere ve Fransa Libya’ya müdahale etti. BM 
ordusu kurulamadığı için, BMGK karar aldıktan sonra yetkiyi istekli devletlere devrediyor. Yani 
Libya’ya yapılan müdahale İngiltere ve Fransa’nın değil, BM’in müdahalesidir. Örneğin Türkiye de tek 
başına karar alıp Suriye’ye giremez, BM’in yetki vermesi gerekir. BM genel yetki de verebilir, belirli bir 
devlete de yetki verebilir. Müdahale BM adına yapılır, masrafları ve sorumluluk BM’e aittir. 

Hiçbir nedenle bir devlet başka bir devlete müdahale edemez mi? 

• 1980’lerde R.Reagan’ın şekillendirdiği “İNSANİ MÜDAHALE” kavramı vardır. Bu sebeple yapılacak 
müdahalelerin BM’in amaçlarıyla bağdaşacağını ve böylece insan hakları ihlali yapan ülkelere 
müdahale yapılabileceğini savunmuştur. İki neden bu yapılabilir: Devletler oradaki kendi etnik grubuna 
ait bir unsura soykırım yapılıyorsa ve oradaki rejim kendi vatandaşlarına insan hakları ihlali yapıyorsa 
müdahale edilebilir, deniliyor. 

• Bu UA hukukta kabul edilen bir durum değildir. Her devlet bunu gerekçe göstererek müdahale yaparsa 
barış ve güvenlik tehlikeye girer. BMGK “KORUMA SORUMLULUĞU” denilen bir teori geliştirdi. İnsan 
hakları her ne kadar bir iç sorun olsa da, eğer devletler sorumluluğunu yerine getirmiyorsa, kendi 
vatandaşlarına bile kötü davranıyorsa, o zaman müdahalede bulunulabilir. Ama yine de BMGK’ne 
dayandırılmalıdır. 

• Gerekçe ne olursa olsun başka bir devlete güç kullanmak mümkün değildir. BMGK kararı şarttır. Bir 
devlet başka bir devleti kendi ülkesine davet ederse, bu hukuka aykırı olmaz. 
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MEŞRU MÜDAFAA HAKKI 

•  BM anlaşmasının 51. maddesinde düzenlenmiştir ve 2’nci madde 4’üncü fıkranın tek istisnasıdır. 

Meşru Müdafaa Hakkının Şartları 

•  Devlet silahlı saldırıya (doğrudan veya dolaylı silahlı saldırı) uğramış olmalıdır. 

• Meşru müdafaa hakkı doğal bir haktır, örf ve adetten gelen bir haktır. BM anlaşmasına taraf 
olunmasa bile bu hak vardır. 

•  Bu hak, BMGK gerekli tedbirleri alıncaya kadar kullanılır. Ayrıca hemen BMGK’ne bilgi verilmelidir. 

•  BMGK bu hakkı teyit etmezse, güç kullanımına son verilir. 

•  BMGK kendisi müdahale için devreye girerse, güç kullanma yetkisi BMGK’ne devredilmiş olur. 

• Bu hak, münferit olarak ya da müştereken kullanılabilir. Silahlı saldırıya uğrayan devlet başka bir 
devletten yardım isterse, bu güç kullanma yasağının ihlali sayılmaz. 

• 1830’larda Kanada’nın İngiltere’den bağımsız olmak için mücadele verdiği yıllarda ABD bazı Kanadalı 
gruplara destek veriyordu. İngiltere, ABD gemisini batırınca meşru müdafaa hakkımı kullandım, 
demiştir. Bunun üzerine ABD Dış İşleri Bakanı C. Webster’den kaynaklanan WEBSTER DOKTRİNİ 
ortaya çıkmıştır. 

WEBSTER DOKTRİNİNE GÖRE MEŞRU MÜDAFAA ŞARTLARI 

1. Zaruret 
2. Aciliyet        Webster bu üç unsur bir arada olmalıdır, diyor. 
3. Orantılı olma 

Zaruret: Güç kullanmaktan başka bir çarenin kalmamasıdır. 
Aciliyet: Hemen karşılık verilmesinin gerekmesidir. Aciliyet için eylemin hukuka aykırı olması ve hukuka aykırılığın 
devam ediyor olması aranır. 
Orantılı olma: Karşılık verirken kullanılacak gücün, saldırı ile orantılı olmasıdır. 

11 EYLÜL SALDIRILARINDAN SONRA BUSH DOKTRİNİ (ÖNLEYİCİ MEŞRU MÜDAFAA) 

Karşı taraf saldırmadan kendini savunmak maksadıyla saldırmaktır. Örneğin ABD’nin Afganistan’a 

müdahalesi bu şekildedir. Bu teori, UA hukukta kabul görmemiştir. 

BMGK meşru müdafaayı genişletmiştir. 

• 51. maddede meşru müdafaa devlete karşı kullanılan bir hak iken, örf ve adet hukuku anlamında 
genişletilerek sadece devletin değil, devlet dışındaki birimlere karşı da meşru müdafaa hakkı 
çerçevesinde güç kullanılabilir. 

YETERSİZ DEVLET 

Bazı devletler ülkenin belli bir bölgesinde veya belli bir kısmında kontrolü kaybediyor, yetkisini 
kullanamıyor. O nedenle, o bölgedeki gruplardan gelecek silahlı saldırılara karşı duruma göre devletlerin 
meşru müdafaa haklarını kullanabilecekleri kabul ediliyor.  
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F.   UA ADALET DİVANI (92 – 96. maddeler) 

92. madde (yapısı): UAD, BM’in başlıca adli organıdır. Divan, Uluslararası Sürekli Adalet Divanı’nın 
statüsüne dayanan ve bu anlaşmanın ayrılmaz bir parçasını oluşturan eski statüye uygun olarak çalışır.  

• UAD statüsü, 70 maddelik bir sözleşmedir. BM anlaşmasının ayrılmaz bir parçasıdır. BM anlaşmasına 
taraf olan her devlet, aynı zamanda UAD statüsüne de taraf olmuş sayılır. 

• UAD; BM anlaşmasındaki 5 madde (92 – 96. maddeler) ve 70 maddelik UAD statüsüne göre faaliyet 
gösterir. 

UA Sorunların Çözüm Yöntemleri 

• Savaş yöntemiyle çözümler: Bugün bu yöntem BMGK’nin yetkisindedir. 

• Barışçıl çözümler:  

a.  Yargı dışı çözüm yöntemleri (diplomatik yollar) 

b.  Yargısal çözüm   

1)  Hakemlik (tahkim) 
 2)  Mahkeme 

HAKEMLİK 

Önceden kurulmuş bir mahkeme yoktur. Uyuşmazlık çıktıktan sonra belirlenen bir yöntemdir. 

MAHKEME 

Önceden kurulmuş bir mahkeme vardır. MC ile birlikte UDAD kuruldu, bugünkünün adında Daimi kelimesi 
yoktur. UDAD 1920’de kuruldu, 1946’ya kadar çalıştı. Yaklaşık 19 davaya baktı, 32 ayrı karar verdi. 
Türkiye ile ilgili olarak, Fransa ile Türkiye arasındaki deniz hukukuna ilişkin Bozkurt-Lotus davası görüldü. 
Bu dava, UA mahkemelerde kazandığımız tek büyük davadır. 1945’ten bu yana UAD’da davamız olmadı. 

UAD, BM’in yargı organıdır, tam bir mahkemedir. Hiç kimse UAD’na emir ve talimat veremez. 

Yapısı: 15 yargıçtan oluşur. En yüksek ahlaki değerlere sahip, kendi ülkesinde en yüksek yargı görevinde 
bulunmuş kişilerden veya UA alanda kendini kanıtlamış kişiler arasından seçilir. 9 yıl için seçilirler, tekrar 
seçilmeleri mümkündür. Başkan ve başkan yardımcısı vardır. 

Devletler kişileri aday gösteremez. Adaylar, 1922’de kurulmuş Lahey Tahkim Heyeti denilen hakem 
heyetinden gelir. Adaylar, BMGK ve Genel Kurulda ayrı ayrı oylanır. 

Genel Kurulda salt çoğunluğu (98 oy) alan kişi, BMGK’de de salt çoğunluğu (8 oy) alırsa kazanmış 
sayılıyor. BMGK’de hiçbir devletin veto hakkı yoktur.BMGK’de 8 üyeyle karar verilen tek örnek budur. 

Yargıçlar bütün dünyadaki kültürel yapıdan ve coğrafi bölgelerden seçilir.  

1 yargıç ABD’den   2 yargıç Güney Amerika’dan 
2 yargıç Doğu Avrupa’dan  6 yargıç Asya-Pasifik ve Afrika bölgesinden seçilir. 
4 yargıç Batı Avrupa’dan  

Yargıçların her biri bir ülke vatandaşıdır, ama vatandaş olmak davadan çekilme nedeni değildir. Yargıç 
kendi ülkesi ile ilgili davalara da girer. 

• Eğer bir ülkenin yargıcı varsa buna milli yargıç denir. Diğer taraf yargıcı olmayan bir ülkeyse ona da 
ad hoc yargıç atanır. 

• İki tarafın da yargıcı yoksa her birine sırf dava için birer ad hoc yargıç atama şansı verilir. 

• Yargıçların davadan çekilmesi mümkündür. 

Mahkeme nasıl karar alır? 

• Toplantı yeter sayısı 9’dur. Kararlar çoğunlukla alınır. Oylar eşit çıkarsa başkanın oyu ağırlıklı olur.  

• Ad hoc yargıçların oylamaya katılma hakları vardır.  

• Ad hoc yargıçlar toplantı yeter sayısına dâhil değillerdir. 9 yargıç, normal divan yargıcı olmalıdır.  

UA Mahkemeler 

       UCM       -          UAD  - AİHM  - ABAD 
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UAD YETKİLERİ:  1.  Yargılama yetkisi  2.  Danışma yetkisi (danışma görüşü verme yetkisi) 

YARGILAMA YETKİSİ 

Divanın asli yetkisidir. Şartları: 

• Davayı sadece devletler açabilir. İki taraf mutlaka devlet olmalıdır. Devlet dışı birimlerin yetkileri yok. 

• UA hukukla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olmalıdır. 

• Divanın yetkilendirilmiş olması gerekir. BM’e üye olmak, statüyü kabullenmek, divanın yetkisini 
kabullenmek anlamına gelmez. 

Bir devletin başka bir devlete karşı dava açma hakkı her zaman vardır. Divanın davaya bakıp 
bakamayacağı itirazını yine divan karara bağlar. 

YETKİLİ OLMA YÖNTEMLERİ 

1. Anlaşma Yöntemi: Bir anlaşmada, divanın yargılama yetkine sahip olacağı düzenlenmişse ve 
devletler çekince koymadan rıza göstermişlerse, UAD yetkilendirilmiş sayılır. 

2. Tahkimname Yöntemi: Uyuşmazlık çıktıktan sonra tahkimname ile divan yetkilendirilir. 

3. Beyan/bildiri Yöntemi: Bir devlet bildiri yayınlayarak divanın yargılama yetkisini kabul edebilir. 
Türkiye 1962-1972 arasında (beşer yıllık) böyle bir beyanda bulunmuştur. Beyan koşullu veya süreli 
olabilir. 

4. Forum Proragatum(fiili kabul): İlk 1949 Korfu Boğazı davasıyla (İngiltere ile Arnavutluk arasında) 
divanın önüne gelmiştir. Arnavutluk divanın yetkisiz olduğunu söylemek yerine esasa girerek savunma 

gönderdi. Ad hoc yargıç atarsan, bir savunma dilekçesi gönderirsen, kendi avukatlarınla temsil 
edileceğin listeyi gönderirsen, yani işin esasına ilişkin herhangi bir eylem içerisine girersen bu fiili 
yetkilendirme anlamına gelir. Forum Proragatum budur. 

Divan dava ile ilgili olarak üç duruma bakar:Daha önce bir anlaşmada UAD yetkilendirilmiş 
mi?Devletin böyle bir beyanı var mı? Tahkimname ile bir yetki verilmiş mi? 

UAD kararlarının hukuki değeri 

• Genel anlamda bağlayıcı değildir. 

• Taraflar açısından mutlaka bağlayıcıdır, bir taraf karara uymazsa gerekirse BMGK’ne şikayet edilir. 

• Divanın kararları içtihat niteliğindedir, içtihatlar yardımcı kaynaktır. 

DANIŞMA YETKİSİ 

Danışma görüşünü; 

a. Genel Kurul (BM yetkisine giren her konuda) 
b. BMGK ve 
c. Genel Kurulun yetkilendirdiği uzmanlık örgütleri kendi alanlarıyla ilgili isteyebilir. 

Divanda dava açma yetkisi sadece devletlere tanınmıştır, örgütler dava açamaz. Danışma görüşünde 
ise; devletler görüş isteyemez, örgütler görüş isteyebilir. Ancak her örgüt isteyemez. Örneğin 
Avrupa Konseyi isteyemez, çünkü Genel Kurulun yetkilendirdiği örgütler isteyebilir. 

• Danışma görüşleri TAVSİYE niteliğindedir, bağlayıcı değildir. 

• Divan kişilerle ilgili karar vermez, sadece devletlere ilişkin karar alır. UCM’de ise devletler 
yargılanmaz, sadece kişiler yargılanır. 

 

VAHS   7: Yetki belgesi 
VAHS 18: Anlaşmanın imzalanması 
VAHS 19: Çekince 
VAHS 26:Ahde vefa ilkesi (anlaşmayı uygulama) 
VAHS 27:İç hukuk ilkesi 
VAHS 28:Geriye yürümezliği ilkesi 
VAHS 29:Ülkeyi kapsaması ilkesi 
VAHS 30:Anlaşmanın çatışması 
VAHS 31-33:Anlaşmanın yorumlanması 
VAHS 34:Anlaşmanın hüküm ve sonuç doğurması 
VAHS 46-53: Geçersizlik şartları 
VAHS 60-62:Anlaşmaları sona erdirmede haklı nedenler 
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PRATİK 

OLAY: Türkiye Orman ve Su İşleri Bakanı “Ortadoğu Bölgesi İçme Suyu Kaynaklarının Temizlenmesi, 
Korunması ve Zenginleştirilmesi Hakkında İşbirliği” konferansına katılmıştır. Yirmiden fazla devletin 
katıldığı konferansın neticesinde anlaşma Orman ve Su İşleri Bakanı tarafından imzalanmıştır. 

İlerleyen dönemlerde Dicle nehri kollarından Botan Çayı havzasına yakın bir alanda, Orman ve Su İşleri 
Bakanının da katılımıyla bir ilaç fabrikası açılmıştır. Fabrikanın kimyasal atıklarının Botan Çayı’na 
tahliye edildiği ve yetkililerce hiçbir önlem alınmadığı veya yaptırım uygulanmadığı anlaşılmıştır. Konu 
Irak medyasında büyük tepki çekmiş, Irak parlamentosunda gündeme alınmıştır. Çünkü Irak içme 
suyunu büyük bir kısmını bu çaydan sağlamaktadır. 

İlaç fabrikasının faaliyetlerini sürdürmesi sonucunda iki devlet arasındaki gerilim artmış, Irak ilaç 
fabrikasına yoğun bir hava saldırısı düzenleyerek bombalamıştır. 

Soru 1: Anlaşmayı taraflar yönünden türünü belirtiniz. 

 Anlaşmanın ne olduğunu tanımlarız, sonra taraflar yönünden iki veya çok taraflı mı belirtiriz. 

Anlaşma: UA hukukun haklar tanıdığı kişilerin hukuki sonuç doğurmak adına yaptıkları karşılıklı 
irade beyanıdır. Olayımızdaki anlaşma çok taraflı UA bir anlaşmadır. 

Anlaşmaların onaylanması sürecinde onaydan sonra iki taraflı anlaşmalarda teati yapılır ve yürürlüğe 
girer. Çok taraflı anlaşmalarda depozitöre tevdi edilerek UA topluma devlet o anlaşmayı onaylayıp 
taraf olduğunu bildirir.  

İki taraflı anlaşmalarda çekince olmaz. 

Devletler arasında yapılan UA anlaşmalara uygulanacak hukuk düzeni, Viyana Anlaşmalar Hukuku 
Sözleşmesidir. Örgütlerle imzalanan UA anlaşmalara VAHS uygulanmaz. 

VAHS örf ve adet hukukunun kodifiye edilmiş hali olduğu için bir devlet buna taraf olmasa bile uymak 
zorundadır. Türkiye, VAHS’ne jus cogens kurallarına ilişkin maddesini kabul etmediği için taraf 
olmadı. 

Soru 2: Anlaşmanın Türk hukuku açısından bağlayıcı olması için nasıl bir anayasal prosedür 
izlenmelidir, gerekçeli olarak açıklayınız. 

 Mevzuattaki AY mad. 90, 244 sayılı kanun, AY mad. 104’ü incelememiz gerekiyor. 

90/1, 2, 3, 4 hangi fıkraya uyuyorsa onu açıklayacağız, diğer fıkralara neden uymadığını izah 
edeceğiz. 

Olayımızda anlaşmanın iç hukukta onaylanmasında uygulanacak hüküm 90/1. maddedir. İkinci fıkra 
olmaz, çünkü süre belirtilmemiştir; üçüncü fıkra olmaz, bir uygulama anlaşmasına veya kanunun 
verdiği yetkiye dayanmıyor; dördüncü fıkra olmaz, çünkü Türk kanunlarında herhangi bir değişiklik 
yapmıyor. 

90. madde birinci fıkra kapsamında olduğu için buradaki usulü izah ederiz. 

AY mad. 90/1: TC adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların 
onaylanması, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

Uygun Bulma Kanunu → CB onayı → RG yayım →BK Kararnamesi → CB onayı → RG yayım 

       244 sayılı kanun devreye girer.               Onay tarihidir. 

Uygun bulma kanunu kanun teklifi ile değil, kanun tasarısı ile gelir. TBMM’de sözleşme maddeler 
halinde oylanmaz, bütün halinde uygun bulur veya bulmaz. TBMM’de maddeler değiştirilemez. İmza 
ile metin zaten kesinleşmiştir. Uygun bulma kanunun RG’de yayımlanması yeterli değildir. Buraya 
kadar yapılan birinci aşamadır. 244 sayılı kanun devreye girer. İkinci aşama başlar. BK Kararnamesi 
RG’de yayımlanınca anlaşma usulüne uygun onaylanmış olur. Böylece iç hukuk yöntemi 
tamamlanmış olur. 

İki taraflı anlaşma ise teati edilir, çok taraflı anlaşma ise depozitöre tevdi edilir. 

90/2 veya 3 olsaydı, Uygun Bulma Kanunu gerekmez ve doğrudan 244 sayılı kanun devreye 
girerdi.90/4 olsaydı, 90/1’ geri dönülecekti ve 90/1 uygulanacaktı. 
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Soru 3: Anlaşmayı Orman ve Su İşleri Bakanının imzalaması mümkün müdür, imzalarsa nasıl bir 
hukuki sonuç doğar? 

 VAHS mad. 7’ye göre imzaya yetkili kişileri anlatırız. Anlaşma yapmaya yetkili kişiler: 

1. Yetki belgesi almaları gerekmeyen kişiler 
a) Genel yetkili kişiler (Devlet Başkanı, Hükümet Başkanı, Dış İşleri Bakanı) 
b) Temsilci atandıkları devlet veya UAÖ nezdinde yetkili kılınan kişiler (diplomatik misyon şefi) 

2. Yetki belgesi alması gereken kişiler 

Olayımızda bakan özel veya genel yetkili değildir, özel yetki belgesi alması gerekir. Bu belge 
verilmişse imza geçerlidir. Devlet sonradan icazet yoluyla rıza göstererek imzayı geçerli hale 
getirebilir. İcazeti yürütmenin başında kim varsa, yetki belgesini kim veriyorsa o verir.  

Soru 4: Dış İşleri Bakanının “anlaşma henüz devletimizce onaylanmadığı için hukuki sorumluluğumuz 
bulunmamaktadır” açıklamasını UA hukuk açısından değerlendiriniz. 

 İmzanın hukuki niteliğine ve VAHS 18. maddeye değineceğiz. Yetki belgesi yoksa Türkiye sonradan 
icazet vermemişse zaten imza geçersizdir. 

Anlaşma metninin imzalanması(VAHS mad. 18); Hukuki niteliği:  

İmza metni kesinleştirmek için atılır. İmzanın hukuki bağlayıcılığı yoktur. Anlaşma metninin başındaki 
tarih imzalandığı tarihi gösterir, yürürlük tarihi değildir. 

Anlaşma onaylanıncaya kadar veya onaylanmayacağı açıklanıncaya kadar anlaşmaya saygılı 
olunur, konu ve amacına aykırı davranılmaz. 

Olayımızda bakanın argümanı geçerli bir argüman değildir. 

Soru 5: Türkiye, üçüncü maddeye çekince koymak istemektedir, mümkün müdür? Çekince hakkında 
genel bilgi veriniz. 

 Çekince ile ilgili bilgileri veririz. 

Çekince;  bir UA hukuk kişisinin bir anlaşmanın kimi hükümleri ile bağlı olmayacağını açıklayan tek 
taraflı bir bildirimdir. Çok taraflı anlaşmalar için söz konusu olabilir. Koşulları: VAHS mad. 19 

✓ Anlaşmada yasaklanmamışsa 
✓ Anlaşmanın amaç ya da konusuna aykırı değilse 
✓ Anlaşma, sadece belirli çekincelerin yapılabileceğini açıkça öngörüyorsa 
✓ Anlaşmada çekince ile ilgili hüküm yoksa çekince koyulabilir. 
✓ Koyulan bir çekincenin taraflarca kabul edilmesi gerekir. 

Çekince mutlaka yazılı olmalıdır. Çekince her zaman yapılamaz. Anlaşmanın imzalanması, 
onaylanması ya da katılma anında yapılabilir. 

Çekince koyulan madde ile ilgili olarak çekinceyi kabul etmeyen devlet ile uyuşmazlık olduğunda; 
anlaşırlarsa divan davaya bakar. Aralarında çekince sebebiyle anlaşma olmadığı için divan anlaşma 
hükümlerine bakamaz. O zaman divan örf ve âdete bakarak sorunu çözer (1951 Danışma görüşü). 

Olayımızda Türkiye üçüncü maddeye çekince koyamaz, bu maddeye konulacak çekince 
sözleşmenin konu ve amacına aykırı olur. 

Soru 6: İç İşleri Bakanı tesislerin iç hukuktaki standartlara uygun bir tesis olduğunu, herhangi bir hukuka 
aykırılık bulunmadığını beyan etmiştir. Bu beyanın doğruluğunu değerlendiriniz. 

 VAHS mad. 26 ve 27’yi (anlaşmalara riayet ve iç hukuk) açıklarız. 

Sözleşme eğer usulüne uygun onaylanmadıysa zaten taraf olunamaz, o zaman bu beyan ile ilgili 
hukuka aykırılık yoktur, diyebiliriz. 

Sözleşme eğer usulüne uygun onaylandıysa VAHS mad. 26’ya göre, ahde vefa gereği anlaşmanın 
uygulanması gerekir. 

VAHS mad. 27’ye göre de, UA bir anlaşmanın uygulanmama gerekçesi olarak iç hukuk gerekçe 
gösterilemez. 

Olayımızda bakanın beyanı hukuka uygun bir beyan değildir. 
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Soru 7: Türkiye’nin sözleşmeden kaynaklanan UA yükümlülüklerini sona erdirmesinin yolları var mıdır 
açıklayınız. 

 Anlaşmaların sona erdirilmesi veya askıya alınmasını izah ederiz. 

Anlaşmaların sona erdirilmesi veya askıya alınması: 

• Ortak irade ile 

• Tek taraflı irade ile (sözleşmelerde bir sayı belirlenir).  

Fesih iki taraflı, çekilme çok taraflı sözleşmelerde kullanılır. Feshe ilişkin hüküm varsa sormadan 
uygulanabilir. Hüküm yoksa sözleşmenin genel anlamına bakılır. Böyle bir anlam çıkıyorsa feshedilir, 
çıkmıyorsa feshedilemez. Bazı durumlarda haklı neden varsa fesih hukuka uygun hale gelir. 

Haklı nedene dayanma: 

• Taraflardan birinin anlaşmayı ihlali (VAHS mad. 60) 

• Sonraki imkânsızlık (VAHS mad. 61) 

• Şartlarda köklü değişiklik (VAHS mad. 62) 

Ayrıca; VAHS 46-53 arasındaki maddelerde belirtilen durumlar varsa anlaşma geçersiz hale 
getirilebilir. Anlaşmanın geçersizlik şartları:  

Madde 48: Hata,   Madde 49: Hile,   Madde 50: Devlet yetkilisinin ayartılması  
Madde 51: Devlet yetkilisinin icbar edilmesi     
Madde 52: Tehdit veya kuvvet ile devletin icbar edilmesi 
Madde 53: Jus cogens kurallara aykırılık (soykırım, işkence, güç kullanma) 

Soru 8: Anlaşmanın Türk hukukuna uygun onaylandığını, ancak BM Genel Sekreterliğine tescil 
edilmediğini varsayalım. Tescil edilmemesinin hukuki sonuçlarını gerekçeli açıklayınız. 

 Tescil ile ilgili bilgileri açıklarız. 

Tescilde amaç, gizli anlaşmaların önlenmesidir (Wilson’un 14. İlkesi). Kayıt zorunluluğu yalnızca, BM 
üyesi devletler için öngörülmektedir. UA hukukun aradığı koşulları yerine getiren bir anlaşma BM’ye 
tescil ettirilmeme nedeniyle hükümsüz olmaz. Tescil, temel şekil şartlarından değildir. Öngörülen tek 
yaptırım, bu anlaşma BM organları ve UAD önünde taraflarca ileri sürülemez. 

Soru 9: Irak’ın Türkiye’deki ilaç fabrikasına hava operasyonu düzenlemesi UA hukuka uygun mudur? 

 Güç kullanmayı izah ederiz. BM anlaşması 2. madde 4. fıkradaki kuvvet kullanma yasağını ve 51. 
maddedeki meşru müdafaa hakkını açıklarız. 

2. madde 4. fıkra (savaş yasağı): Tüm üyeler, ilişkilerinde başka devletin toprak bütünlüğüne, siyasal 
bağımsızlığına karşı, BM’in amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma 
tehdidine ya da kuvvet kullanmasına başvurmaktan kaçınırlar. 

Kuvvet kullanma yasağında beş yasak husus: 

1. Savaş yasaktır. 
2. Kuvvet kullanma ve kuvvet kullanma tehdidi yasaktır. 
3. Saldırı eylemi yasaktır. 
4. Silahlı saldırı yasaktır. 
5. Müdahale, içişlerine karışmak yasaktır. 

Meşru müdafaa hakkı BM anlaşmasının 51. maddesinde düzenlenmiştir ve 2’nci madde 4’üncü 
fıkranın tek istisnasıdır. Meşru Müdafaa Hakkının Şartları: 

• Devlet silahlı saldırıya (doğrudan veya dolaylı silahlı saldırı) uğramış olmalıdır. 

• Meşru müdafaa hakkı doğal bir haktır, örf ve adetten gelen bir haktır. BM anlaşmasına taraf 
olunmasa bile bu hak vardır. 

• Bu hak, BMGK gerekli tedbirleri alıncaya kadar kullanılır. Ayrıca hemen BMGK’ne bilgi 
verilmelidir. 

• BMGK bu hakkı teyit etmezse, güç kullanımına son verilir. 

• BMGK kendisi müdahale için devreye girerse, güç kullanma yetkisi BMGK’ne devredilmiş olur. 

• Bu hak, münferit olarak ya da müştereken kullanılabilir. Silahlı saldırıya uğrayan devlet başka bir 
devletten yardım isterse, bu güç kullanma yasağının ihlali sayılmaz. 
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WEBSTER doktrinine göre meşru müdafaa şartları 

1. Zaruret 
2. Aciliyet           Bu üç unsur bir arada olmalıdır. 
3. Orantılı olma 

Zaruret: Güç kullanmaktan başka bir çarenin kalmamasıdır. 
Aciliyet: Hemen karşılık verilmesinin gerekmesidir. 
Orantılı olma: Karşılık verirken kullanılacak gücün, saldırı ile orantılı olmasıdır. 

Olayımızda Irak, kuvvet kullanma yasağını ihlal etmiştir. Hiçbir devlet uyuşmazlığı güç kullanarak 
çözemez. Güç kullanma tekeli BMGK’dedir. Bunun istisnası 51. maddedeki meşru müdafaa hakkıdır. 
Olayımızda meşru müdafaa şartları mevcut değildir ve bu eylem hukuka aykırıdır.  

Soru 10: Türkiye, hava operasyonuna Azerbaycan ile birlikte karşılık verirse, bu eylemi UA hukuk 
açısından değerlendiriniz. 

 Meşru müdafaa hakkını izah ederiz. Müşterek meşru müdafaa hakkını ve Irak’ın yaptığı eylemin 
silahlı saldırı olup olmadığını açıklarız. 

Meşru müdafaa hakkı ile ilgili açıklamalar yukarıdaki cevapta açıklanmıştır. 

Bu hak, münferit olarak ya da müştereken kullanılabilir. Silahlı saldırıya uğrayan devlet başka bir 
devletten yardım isterse, bu güç kullanma yasağının ihlali sayılmaz. Makul süre içinde karşılık 
verilmişse, meşru müdafaa olur. Araya uzun bir süre girdikten sonra meşru müdafaa denilemez. 

Saldırı tanımına ilişkin 1974 Genel Kurul kararı vardır. 

Olayımızda Irak’ın saldırısı yani bombalama silahlı saldırıdır. 

Soru 11: Türkiye’nin uyuşmazlık için BM’e başvurması durumunda karar alma yetkisi BM’in hangi 
organına aittir? 

 BMGK yetkilerini ve Genel Kurul’un “Barış İçin Birlik Kararı”nı izah ederiz. BMGK yetkileri: 

• 24. madde ile yetkilendirilmiştir. İki tür yetki kullanabilir:  

BM anlaşması 6. bölüm 33 – 38. maddeler: Uyuşmazlıkların barışçıl yollarla çözülmesi 
BM anlaşması 7. bölüm 39 – 51. maddeler: Barışın tehdidi, bozulması ve saldırı eylemi 
durumunda alınacak önlemler 

6. bölüm çerçevesinde alınan kararlar TAVSİYE niteliğindedir. 
7. bölüm çerçevesinde alınan kararlar asli yetkidir, BAĞLAYICI niteliktedir. 

• Durum tespiti yapılır; 6. bölüm çerçevesinde tavsiye kararı verilebilir ya da 7. bölüm 41 ve 42. 
maddeler çerçevesinde her türlü yetkiyi kullanmaya karar verebilir. 

• 39. madde (durum tespiti): BMGK, barışın tehdit edildiğini, bozulduğunu ya da bir saldırı eylemi 
olduğunu saptar ve UA barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için tavsiyelerde 
bulunur veya 41 ve 42. maddeler uyarınca hangi önlemler alınacağını kararlaştırır. 

• 41. madde (yaptırımlar): BMGK, kararlarını yürütmek için silahlı kuvvet kullanımını içermeyen ne 
gibi önlemler alınması gerektiğini kararlaştırabilir ve BM üyelerini bu önlemleri uygu lamaya 
çağırabilir. Bu önlemler ekonomik ilişkilerin ve demiryolu, deniz, hava, posta, telgraf, radyo ve 
diğer iletişim ve ulaştırma araçlarının tümüyle ya da bir bölümüyle kesintiye uğratılmasını, 
diplomatik ilişkilerin kesilmesini içerebilir. 

• 42. madde (kuvvet kullanımı): BMGK, 41. maddede öngörülen önlemlerin yetersiz kalacağı ya da 
kaldığı kanısına varırsa, UA barış ve güvenliğin korunması ya da yeniden kurulması için hava, 
deniz ya da kara kuvvetleri aracılığıyla, gerekli saydığı her türlü girişimde bulunabilir. Bu girişimler 
gösterileri, ablukayı ve BM üyelerinin hava, deniz ya da kara kuvvetlerince yapılacak başka 
operasyonları içerebilir. 

Bir konu BMGK’nin gündemindeyse ve görüşüyorsa, o sırada Genel Kurulun aynı konuda karar 
vermesi mümkün değildir. 

Ancak, veto sebebiyle BMGK karar alamaz hale gelirse Genel Kurul’un “Barış İçin Birlik Kararı” alma 
yöntemi vardır. BMGK’nin kendisine yüklenen yükümlülüğü yerine getirmediği kabul edilerek bu 
karar alınmaktadır. 
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Soru 12: BM’in organlarının alacağı kararlar ve hukuki sonuçları nelerdir? 

 BM’de karar alma, veto hakkı ve consensus konularını izah ederiz. 

27’nci madde (karar alma):  

• Her üyenin bir oyu vardır. Usule ilişkin konularda herhangi 9 üyenin olumlu oyu yeterlidir. 
Diğer tüm meselelerde 5 sürekli üye içinde olmak üzere 9 üyenin olumlu oyu yeterlidir. 

• VETO: Sürekli üyelerden herhangi birisinin hayır oyu kullanarak kararı engelleme hakkına denir.  
Veto hakkı geçici üyelere tanınmamıştır. 

• Uygulamada consensus üzerinden hareket edilmektedir. Kore Savaşı başladığında Milliyetçi Çin 
davet edildi. SSCB ise Komünist Çin’in davet edilmesini istedi. İstediği olmayınca toplantılara 
katılmadı. 14 devlet toplanıp SSCB hayır dememiştir şeklinde yorum yaparak, Kore’ye müdahale 
kararını alınmış saydılar. Sözleşme sürekli üyelerin olumlu oyunu aramasına rağmen uygulamada 
consensus ile çalışılmaktadır. Sürekli üyelerden herhangi birisi açıkça veto hakkını kullanmadıkça 
karara katılmış sayılır. 

• Bir konu usule mi ilişkin, yoksa esasa mı ilişkin tartışmasının kendisi esasa ilişkin sayılıyor. 
Sürekli üyelerden herhangi birisi bir konuyu 2. fıkradan çıkarıp 3. fıkraya sokma hakkı vardır. Bu 
bir veto şeklidir. Daha sonra esasa ilişkin yapılan oylamada hayır oyu kullanarak veto hakkını 
kullanabilir. Buna çifte veto denir. 

Soru 13: Irak’ın olayı UAD’na götürdüğünü varsayalım. 

a)  Irak’ın UAD’dan danışma görüşü istemesi mümkün müdür? 

 Danışma görüşünü; Genel Kurul, BMGK ve Genel Kurulun yetkilendirdiği uzmanlık örgütleri kendi 
alanlarıyla ilgili isteyebilir. 

Danışma görüşünü; devletler görüş isteyemez, örgütler görüş isteyebilir. Ancak her örgüt 
isteyemez. Genel Kurulun yetkilendirdiği örgütler isteyebilir. 

Olayımızda Irak’ın danışma görüşü istemesi mümkün değildir. 

b)  Irak’ın, Türkiye’nin yükümlülüklerini ihmal ettiği gerekçesiyle UAD’na dava açması mümkün müdür? 
UAD’nın davaya bakabilmesi için gerekli koşullar nelerdir? 

 Yargılama yetkisi Divanın asli yetkisidir. Davayı sadece devletler açabilir. İki taraf mutlaka devlet 
olmalıdır. Devlet dışı birimlerin yetkileri yok. UA hukukla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu 
olmalıdır.Divanın yetkilendirilmiş olması gerekir. BM’e üye olmak, statüyü kabullenmek, divanın 
yetkisini kabullenmek anlamına gelmez. Yetkili olma yöntemleri: 

1) Anlaşma Yöntemi: Bir anlaşmada, divanın yargılama yetkine sahip olacağı düzenlenmişse ve 
devletler çekince koymadan rıza göstermişlerse, UAD yetkilendirilmiş sayılır. 

2) Tahkimname Yöntemi: Uyuşmazlık çıktıktan sonra tahkimname ile divan yetkilendirilir. 

3) Beyan/bildiri Yöntemi: Bir devlet bildiri yayınlayarak divanın yargılama yetkisini kabul edebilir. 
Beyan koşullu veya süreli olabilir. 

4) Forum Proragatum (fiili kabul): Ad hoc yargıç atarsan, bir savunma dilekçesi gönderirsen, 

kendi avukatlarınla temsil edileceğin listeyi gönderirsen, yani işin esasına ilişkin herhangi bir 

eylem içerisine girersen bu fiili yetkilendirme anlamına gelir. 

 c)  UAD’nın davaya ilişkin vereceği kararın hukuki niteliği nedir? 

 UAD kararlarının hukuki değeri 

1) Genel anlamda bağlayıcı değildir. 

2) Taraflar açısından mutlaka bağlayıcıdır, bir taraf karara uymazsa gerekirse BMGK’ne şikâyet 
edilir. 

3) Divanın kararları içtihat niteliğindedir, içtihatlar yardımcı kaynaktır. 
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PRATİK 

OLAY: Türkiye, içinde Suriye’nin de olduğu komşu devletlerle 2008’de on yıllık Askeri İşbirliği anlaşması 
imzalamış ve onaylamıştır. Çekince ile ilgili hüküm bulunmayan sözleşmenin uyuşmazlıklarda UAD’nın 
yetkili olduğunu düzenleyen 18. maddesine Suriye çekince koymuştur ve Türkiye kabul etmiştir. 
Anlaşmanın uygulanmasını kolaylaştırmak için 2010’da Suriye ve Türkiye ayrı bir protokol imzalamıştır. 

Suriye’deki iç kargaşa sonrasında Türkiye protokolü onaylamayacağını açıklamış ve 2008 anlaşması 
gereğince Suriye’ye verilmesi gereken 50 milyon dolarlık askeri malzemeyi vermeyeceğini ve 2008 
anlaşmasını askıya aldığını duyuruyor. Türkiye muhalifleri desteklemeye başlıyor ve yoğun bir şekilde 
silah desteğinde bulunuyor. Ayrıca Türkiye, ağır insan hakkı ihlalleri ve bu ihlallerin bölgedeki barış ve 
güvenliği tehdit ettiği gerekçesiyle konuyu BM’ye taşıyor.Suriye, askeri malzemelerin teslim edilmemesi, 
muhalif güçlere silah yardımında bulunulması nedeniyle Türkiye’nin 2008 anlaşmasını ve UA hukuku 
ihlal ettiği gerekçesiyle UAD’na dava açıyor.  

Soru 1: 2008 Anlaşması Türk hukuku açısından nasıl onaylanmıştır? 

 Mevzuattaki AY mad. 90, 244 sayılı kanun, AY mad. 104’ü incelememiz gerekiyor. 

90/1, 2, 3, 4 hangi fıkraya uyuyorsa onu açıklayacağız, diğer fıkralara neden uymadığını izah 
edeceğiz. 

Olayımızdaki anlaşma 90/2 ve 90/3 istisnalarına girmemektedir. O nedenle uygulanacak hüküm ana 
kural olan 90/1. maddedir. 

90. madde birinci fıkra kapsamında olduğu için buradaki usulü izah ederiz. 

AY mad. 90/1: TC adına yabancı devletlerle ve milletler arası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların 
onaylanması, TBMM’nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. 

Uygun Bulma Kanunu → CB onayı → RG yayım →BK Kararnamesi → CB onayı → RG yayım 

       244 sayılı kanun devreye girer.               Onay tarihidir. 

Uygun bulma kanunu kanun teklifi ile değil, kanun tasarısı ile gelir. TBMM’de sözleşme maddeler 
halinde oylanmaz, bütün halinde uygun bulur veya bulmaz. TBMM’de maddeler değiştirilemez. İmza 
ile metin zaten kesinleşmiştir. Uygun bulma kanunun RG’de yayımlanması yeterli değildir. Buraya 
kadar yapılan birinci aşamadır. 244 sayılı kanun devreye girer. İkinci aşama başlar. BK Kararnamesi 
RG’de yayımlanınca anlaşma usulüne uygun onaylanmış olur. Böylece iç hukuk yöntemi 
tamamlanmış olur. İki taraflı anlaşma ise teati edilir, çok taraflı anlaşma ise depozitöre tevdi edilir. 

90/2 veya 3 olsaydı, Uygun Bulma Kanunu gerekmez ve doğrudan 244 sayılı kanun devreye girerdi. 
90/4 olsaydı, 90/1’ geri dönülecekti ve 90/1 uygulanacaktı. 

Soru 2: 2010 protokolünün imzalanmasına rağmen Türkiye tarafından onaylanmayacağının 
açıklanmasının hukuki değeri nedir veya Türkiye’nin hukuki sorumluluğuna yol açar mı? 

 Burada aslında imzanın değeri sorulmak isteniyor. İmzanın hukuki niteliğine ve VAHS 18. maddeye 
değineceğiz. 

Anlaşma metninin imzalanması(VAHS mad. 18); Hukuki niteliği:  

İmza metni kesinleştirmek için atılır. Bir devlet imzadan sonra onaylamakla ilgili herhangi bir 
sorumluluk taşımaz, çünkü imzanın hukuki bağlayıcılığı yoktur. Devlet eğer uygun görmezse o 
anlaşmayı onaylamayabilir.  

Ayrıca devlet, anlaşma onaylanıncaya kadar veya onaylanmayacağı açıklanıncaya kadar anlaşmaya 
saygılı olur, konu ve amacına aykırı davranmaz. 

Soru 3: 2010 protokolü Türkiye tarafından onaylanacak olsaydı, nasıl onaylanırdı. 

 Türk hukuk sisteminde daha önce yapılan bir anlaşmanın uygulamasını kolaylaştırmak adına bu 
protokol yapıldığı için, 90/3’teki istisnaların içerisine girmektedir. Aşağıdaki prosedür izlenerek 
yürürlüğe girer. 

Birinci aşama gerekli değil→BK Kararnamesi → CB onayı → RG yayım 

       244 sayılı kanun devreye girer.               Onay tarihidir. 
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Soru 4: Suriye, 18. maddeye çekince koyabilir mi? 

 Çekince ile ilgili bilgileri veririz. 

Çekince;  bir UA hukuk kişisinin bir anlaşmanın kimi hükümleri ile bağlı olmayacağını açıklayan tek 
taraflı bir bildirimdir. Çok taraflı anlaşmalar için söz konusu olabilir. Koşulları: VAHS mad. 19 

✓ Anlaşmada yasaklanmamışsa 
✓ Anlaşmanın amaç ya da konusuna aykırı değilse 
✓ Anlaşma, sadece belirli çekincelerin yapılabileceğini açıkça öngörüyorsa 
✓ Anlaşmada çekince ile ilgili hüküm yoksa çekince koyulabilir. 
✓ Koyulan bir çekincenin taraflarca kabul edilmesi gerekir. 

Çekince mutlaka yazılı olmalıdır. Çekince her zaman yapılamaz. Anlaşmanın imzalanması, 
onaylanması ya da katılma anında yapılabilir. 

Çekince koyulan madde ile ilgili olarak çekinceyi kabul etmeyen devlet ile uyuşmazlık olduğunda; 
anlaşırlarsa divan davaya bakar. Aralarında çekince sebebiyle anlaşma olmadığı için divan anlaşma 
hükümlerine bakamaz. O zaman divan örf ve âdete bakarak sorunu çözer (1951 Danışma görüşü). 

Olayımızda anlaşmada çekince ile ilgili bir hüküm yoktur. VAHS’ne göre hüküm yoksa anlaşmanın 
konu ve amacına aykırı olmayan çekince koyulabilir. Bu aynı zamanda örf ve adet hukuku kuralıdır. 

Soru 5: Türkiye’nin, ağır insan hakkı ihlalleri ve bu ihlallerin bölgedeki barış ve güvenliği tehdit ettiği 
iddiası BM’in hangi organlarında görüşülebilir? Bu organlar hangi yöntemle ne gibi kararlar alabilir? 

 Genel Kurul’da görüşülebilir. İnsan hakkı ihlalleri ile ilgili Genel Kurul’da görüşme yapılabilir. Genel 
Kurul, genel yetkili bir organdır. 

Barış ve güvenliği doğrudan ilgilendiren bir iddia söz konusu olduğu için Güvenlik Konseyi’nin de 
yetkileri çerçevesine girebilir. 

 Genel Kurul bütün devletlerin temsil edildiği bir organdır. İnsan hakları gibi önemli sorunlarda 
kararları 2/3 çoğunlukla (129 oy), diğer konulardaki kararlar oy çoğunluğu (98 oy) ile alınır. 

Genel Kurul’un örgütün iç işleyişine ilişkin kararları (bütçe, yeni üye alımı gibi) bağlayıcıdır.Üye 
devletlere yönelik bağlayıcı karar alma yetkisi yoktur, tavsiye niteliğinde karar alabilir. 

 BMGK yetkilerine gelince;15 üyeden oluşur. 5 sürekli üye ve 10 geçici üye vardır. Her üyenin bir 
oyu vardır. Usule ilişkin konularda herhangi 9 üyenin olumlu oyu yeterlidir. Diğer tüm meselelerde 5 
sürekli üye içinde olmak üzere 9 üyenin olumlu oyu yeterlidir. 

Olayımızda barış ve güvenlikle ilgili ve esasa ilişkin olduğundan bu 9 oyun içerisinde 5 sürekli üyenin 
oyunun olması gerekir. 

• BMGK iki tür yetki kullanabilir:  

6. bölüm çerçevesinde alınan kararlar TAVSİYE niteliğindedir. 
7. bölüm çerçevesinde alınan kararlar asli yetkidir, BAĞLAYICI niteliktedir. 

• Durum tespiti yapılır; 6. bölüm çerçevesinde tavsiye kararı verilebilir ya da 7. bölüm 41 ve 42. 
maddeler çerçevesinde her türlü yetkiyi kullanmaya karar verebilir. 

Soru 6: BM’de etkili karar alınamazsa, Türkiye, ağır insan hakkı ihlalleri ve bu ihlallerin bölgedeki barış 
ve güvenliği tehdit ettiğini gerekçe göstererek Suriye’ye tek başına askeri birlik gönderebilir mi? 

 BM anlaşması 2. madde 4. fıkradaki kuvvet kullanma yasağını açıklarız. 

2. madde 4. fıkra (savaş yasağı): Tüm üyeler, ilişkilerinde başka devletin toprak bütünlüğüne, siyasal 
bağımsızlığına karşı, BM’in amaçları ile bağdaşmayacak herhangi bir biçimde kuvvet kullanma 
tehdidine ya da kuvvet kullanmasına başvurmaktan kaçınırlar. 

Bunun tek istisnası meşru müdafaa hakkıdır. 

Olayımızda meşru müdafaa olmadığı için Türkiye askeri birliklerini gönderemez. Hiç bir devlet 
uyuşmazlığı güç kullanarak çözemez. Güç kullanma tekeli BMGK’dedir. BMGK kararı olmadan 
müdahale edilemez. Sınırda yaşanan çatışmalarda birkaç el ateş edilse bile meşru müdafaa hakkı 
doğmaz, çünkü Türkiye’ye yönelik açık bir silahlı saldırı yoktur. 
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Soru 7: Suriye’nin başvurusu karşısında UAD davaya bakar mı? Türkiye, anlaşmayı askıya almasının 
ve muhaliflere yardım etmesinin hukuka uygun olduğu şeklinde savunma yaparsa yetki konusunu izah 
ediniz. 

 Yargılama yetkisi Divanın asli yetkisidir. Davayı sadece devletler açabilir. İki taraf mutlaka devlet 
olmalıdır. Devlet dışı birimlerin yetkileri yok. UA hukukla ilgili bir uyuşmazlık söz konusu olmalıdır. 
Divanın yetkilendirilmiş olması gerekir. BM’e üye olmak, statüyü kabullenmek, divanın yetkisini 
kabullenmek anlamına gelmez. Yetkili olma yöntemleri: 

1) Anlaşma Yöntemi: Bir anlaşmada, divanın yargılama yetkine sahip olacağı düzenlenmişse ve 
devletler çekince koymadan rıza göstermişlerse, UAD yetkilendirilmiş sayılır. 

2) Tahkimname Yöntemi: Uyuşmazlık çıktıktan sonra tahkimname ile divan yetkilendirilir. 

3) Beyan/bildiri Yöntemi: Bir devlet bildiri yayınlayarak divanın yargılama yetkisini kabul edebilir. 
Beyan koşullu veya süreli olabilir. 

4) Forum Proragatum (fiili kabul): Ad hoc yargıç atarsan, bir savunma dilekçesi gönderirsen, kendi 
avukatlarınla temsil edileceğin listeyi gönderirsen, yani işin esasına ilişkin herhangi bir eylem 
içerisine girersen bu fiili yetkilendirme anlamına gelir. 

 UAD’nın davaya ilişkin vereceği kararın hukuki niteliği nedir? 

UAD kararlarının hukuki değeri: Genel anlamda bağlayıcı değildir. Taraflar açısından mutlaka 
bağlayıcıdır, bir taraf karara uymazsa gerekirse BMGK’ne şikâyet edilir.Divanın kararları içtihat 
niteliğindedir, içtihatlar yardımcı kaynaktır. 

 Olayımızda davanın taraflarının devletler olması uygundur. Ama Suriye 18. maddeye çekince 
koymuştur. Bu nedenle 2008 anlaşması gereği dava açmaya yetkili değildir. Bunun dışında iki devlet 
anlaşmadığı ve esasa ilişkin savunma yapmadığı sürece Divanın davaya bakması mümkün değildir. 

 Divan yetkili gözükmüyorsa da, Türkiye, anlaşmayı askıya almasının ve muhaliflere yardım 
etmesinin hukuka uygun olduğu şeklinde savunma yaparsa bu zımni kabul anlamına gelir. Esasa 
girildiği için Türkiye’nin artık yetki itirazı yapması mümkün olmaz. 

Soru 8: Türkiye’nin, yaptığı savunmada askeri malzemenin teslim edilmemesinin TBMM tarafından 
daha sonra kabul edilen bir kanun gereği gerçekleştiği iddiası hukuka uygun mudur? 

 VAHS 26. maddeye göre (ahde vefa ilkesi) devletler anlaşmaya iyi niyetle uymak zorundadırlar. 
Ayrıca VAHS 27. maddeye göre devletler bu anlaşmayı iyi niyetle uygularken iç hukukunu anlaşmayı 
uygulamama gerekçesi olarak ileri süremezler. 

Olayımızda Türkiye, daha sonra yapılan bir kanunu yani iç hukukunu gerekçe göstererek sözleşme 
hükümlerine aykırı davranmıştır. 

Soru 8: Siz avukat olsanız, Türkiye’nin, malzemeleri göndermeme gerekçelerini hangi esasa 
dayandırırdınız? 

 Anlaşmaya bakarız, sözleşmede çekilmeye ilişkin bir hüküm varsa anlaşmadan çekiliriz, 
yükümlülüklerden kurtuluruz. Hüküm yoksa üç haklı nedene dayanma yollarını inceler, hangisini iddia 
edebiliriz diye bakarız. 

• Taraflardan birinin anlaşmayı ihlali (VAHS mad. 60) 

• Sonraki imkânsızlık (VAHS mad. 61) 

• Şartlarda köklü değişiklik (VAHS mad. 62) 

Şartlarda köklü değişiklik olduğunu ileri sürebiliriz. Ağır insan hakları ihlalleri varken askeri işbirliğini 
sona erdirmek olağan bir durumdur. Suriye’ye güven kaybolmuştur. 

Soru 9: Divan’ın davaya baktığını varsayarsak, divan bu konuda neye göre karar verecek? 

 UAD statüsü38. madde, UAD’nın yararlanacağı kaynakları açıklamaktadır. Buna göre UAD, favaya 
bakarken genel ve özel nitelikli anlaşmalara bakacak, 2008 anlaşmasına ve onaylanmışsa 2010 
protokolüne, BM anlaşmasına (olayımızda barış ve güvenlik, askeri işbirliği geçtiği için), örf ve âdete 
(taraflar BM’ye üye değilse ve sözleşmeye göre çözümleyemezse) bakabilir. Hukukun genel 
ilkelerine bakar, yardımcı kaynak olarak da eski içtihatlara ve mahkeme kararlarına bakabilir, 
doktrinden faydalanabilir.  
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Soru 10: 2008 anlaşmasının BM’e tescil edilmemiş olması davanın gelişimini nasıl etkiler? Dava 
tahkime gitseydi, Suriye 2008 anlaşmasını ileri sürebilir miydi? 

 BM anlaşması102. maddeye göre anlaşmalar yapıldığı andan itibaren BM Genel Sekreterliğine tescil 
edilmelidir.  

Tescilde amaç, gizli anlaşmaların önlenmesidir (Wilson’un 14. İlkesi). Kayıt zorunluluğu yalnızca, BM 
üyesi devletler için öngörülmektedir. UA hukukun aradığı koşulları yerine getiren bir anlaşma BM’ye 
tescil ettirilmeme nedeniyle hükümsüz olmaz. Tescil, temel şekil şartlarından değildir. Öngörülen tek 
yaptırım, bu anlaşma BM organları ve UAD önünde taraflarca ileri sürülemez. 

Olayımızda 2008 anlaşması BM’e tescil edilmemişse bu anlaşma BM organları ve UAD önünde 
taraflarca ileri sürülemez. 

 Dava tahkime gitseydi, Suriye 2008 anlaşmasını ileri sürebilirdi. Çünkü orası BM organı değildir. 

Soru 11: Türkiye’nin, muhaliflere silah desteği eylemlerinin UA hukuku ihlal ettiği söylenebilir mi? 

 Burada BM anlaşmasının2. madde 4. fıkrasının ihlali vardır. Çünkü UAD 1989 Nikaragua davası 
kararında bunu söylemektedir. Bu karara göre, bir devletin başka bir devlete müdahalesi doğrudan 
olabileceği gibi dolaylı yollardan da olabilir. Ayrılıkçı güçlerin silahlandırılması, silah desteği verilmesi 
UA hukukta dolaylı bir müdahale olarak değerlendirilir. Bu desteğin yoğunluğuna göre bu silahlı 
saldırı boyutuna da ulaşabilir. Her halükarda iç işlerine müdahaledir ve UA hukukun ihlali anlamına 
gelir. Muhaliflere gıda, ilaç gönderilebilir. Ama silah göndermek UA hukuka uygun değildir. 

Soru 11: BM, Suriye’deki olaylara ilişkin karar alabilir mi ve bu kararı neye dayandırabilir? 

 BM anlaşması 2. madde 7. Fıkrasına göre, hiçbir devlet veya örgüt bir devletin iç işlerine karışamaz. 
Kural olarak sorun devletin iç işleri ile ilgiliyse Güvenlik Konseyi de karar alamaz. Ama günümüzde 
ağır insan hakları ihlalleri bir devletin iç işi olarak değerlendirilmemektedir. UA barış ve güvenliğin 
ihlali olarak görülmektedir. Böyle olunca konu BMGK yetkisine girmiş olur. 

Soru 12: Divanın kararının hukuki niteliği nedir? 

 UAD kararları hukuki olarak, genel anlamda bağlayıcı değildir. Taraflar açısından mutlaka 
bağlayıcıdır, bir taraf karara uymazsa gerekirse BMGK’ne şikâyet edilir. Divanın kararları içtihat 
niteliğindedir, içtihatlar yardımcı kaynaktır. 

 

 

 

 

 


