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Amaç ve Kapsam

• Uluslararası hukukun kaynaklarını ve mültecilerin korunması 
açısından temel dallarını öğrenmek.

• Uluslararası insan hakları hukuku, uluslararası insancıl hukuk ve 
uluslararası ceza  hukukunun temel belgelerini tanımak.

Sunumda şu konulara yer verilecektir:

• Uluslararası Hukuk – Kaynakları ve Türk Hukukuyla İlişkisi 
• Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
• Uluslararası İnsancıl Hukuk
• Uluslararası Ceza Hukuku



Uluslararası Hukuk - Kaynaklar

• Mültecilerin korunmasına ilişkin çerçeve hukukun şu alanlarını 
kapsar:
– Uluslararası insan hakları hukuku  ve uluslararası mülteci 

hukuku,
ve bazı hallerde,
– Uluslararası insancıl hukuk ve uluslararası ceza hukuku. 

• Uluslararası hukukun kaynakları şunlardır:
– Uluslararası sözleşmeler (antlaşmalar), 
– Uluslararası gelenek hukuku,
– Hukukun genel ilkeleri,
– Mahkeme içtihatları ve öğreti (bilim insanlarının görüşleri).



Uluslararası Hukuk - Kaynaklar

• Uluslararası sözleşmeler (antlaşmalar)  ve uluslararası gelenek 
hukuku mültecilerin korunması açısından oldukça önemlidir:

Uluslararası sözleşmeler (antlaşmalar) 
- Antlaşmalar Devletler arasında yapılır.
- İnsan hakları sözleşmeleri çok taraflıdır.

Uluslararası gelenek hukuku 
- İlgili konu hakkında bir antlaşmanın bulunmadığı ya da devletin ilgili hususta 

diğer bir hukuki yükümlülüğünün olmadığı; ancak Devletler tarafından 
bağlayıcı kabul edilen kural

- Hükümetlerarası kuruluşların açıklamaları ve kararları hukuken bağlayıcı 
değildir; fakat bunlar bağlayıcı kabul edilen uluslararası gelenek hukukunun 
belirtisi olabilirler.

- Geri gönderme yasağı/geri göndermeme ilkesi (principle of non-
refoulement) bir uluslararası gelenek hukuku kuralıdır.



Uluslararası Hukuk -
Türk Hukukuyla İlişkisi 

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 
m. 90:

– TBMM tarafından kabul edilecek bir onay kanunu ile iç hukukta 
geçerli hale gelir (m. 90/1).

– Usulüne göre yürürlüğe girmiş uluslararası antlaşmalar kanun 
hükmündedir (m. 90/5).

– Bunlar  hakkında  Anayasaya aykırılık iddiası ile Anayasa 
Mahkemesine başvurulamaz (m. 90/5).

– Temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası antlaşmalarla 
kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle 
çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası antlaşma hükümleri 
esas alınır (m. 90/5). 



Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

• İnsan hakları bireyin insan olması nedeniyle kendiliğinden sahip 
oldukları haklarıdır.

• Uluslararası insan hakları hukuku tüm bireylerin haklarını ve 
onurlarını her zaman ve ayırım gözetmeksizin korur.

 
• Devletler, sadece vatandaşlarının değil, ırk, ulus, yaş veya cinsiyet 

gözetmeksizin egemenlik yetkileri altındaki bireylerin (buna 
mülteciler de dahildir) insan haklarına saygı duymak, bu hakları 
korumak ve yerine getirmekle yükümlüdür.



Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

• Saygı duyma yükümlülüğü – Devlet organları ve yetkililerinin insan 
haklarını ihlal etmemelerini gerektirir,

• Koruma yükümlülüğü – Devletin hak sahiplerini, üçüncü kişilerin 
müdahalesinden korumasını ve hak ihlalinde bulunan kişileri 
cezalandırmasını gerektirir,

• Yerine getirme yükümlülüğü – Hakların tam olarak kullanılabilmesi 
ve etki doğurabilmesi için Devletleri belirli pozitif yükümlülükler 
almaya çağırır.



Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

• Mülteciler, insan hakları  ihlallerine karşı koruma aradıkları için insan 
hakları uluslararası koruma ve sığınma kavramları açısından önem 
arzeder. 

• İnsan hakları, mülteci ve sığınmacılara, sığınma talep ettikleri 
ülkelerde nasıl davranılması gerektiğinin tanımlanmasında yardımcı 
olur.

• Gereğince uygulanırsa insan hakları mülteci hareketlerine neden 
olan durumları önleyebilir ve mültecilerin güvenli geri dönüşlerine 
katkıda bulunur. 

• İnsan haklarının uygulanması çeşitli uluslararası organlar tarafından 
denetlenir. Bu organlara mülteciler tarafından da başvurulabilir. Örn. 
İşkence riski olan bir yere geri gönderilmesinin önlenmesi için.



Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

Evrensel İnsan Hakları Belgeleri

• Uluslararası İnsan Hakları Yasası şu üç düzenlemeden oluşur: 

-İnsan Hakları Evrensel Bildirgesi (İHEB - 1948);
-Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası Sözleşmesi (MSHUS - 1966);
-Ekonomik, Sosyal ve Kültürel Haklar Uluslararası Sözleşmesi 
(ESKHUS - 1966).

İHEB - Madde 14
1. Herkesin zulüm altında başka ülkelere sığınma ve sığınma 
olanaklarından yararlanma hakkı vardır. 



Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Evrensel İnsan Hakları Belgeleri

• Her Türlü Irkçılık ve Ayrımcılığın Önlenmesi Uluslararası Sözleşmesi 
(IAÖUS);
• Kadınlara Karşı Her Türlü Ayrımcılığın Önlenmesi Sözleşmesi 
(KKAÖUS);
• İşkenceye ve İnsanlık Dışı Muamele ve Cezalandırmaya Karşı 
Sözleşme (İKS);
• Çocuk Hakları Sözleşmesi (ÇHS);
• Tüm Göçmen İşçilerin ve Aile Fertlerinin Haklarının Korunmasına Dair 
Uluslararası Sözleşme (GİAHKUS);
• Engelli Hakları Uluslararası Sözleşmesi (EHUS);
• Bütün Kişilerin Zorla Kaybedilmeye Karşı Korunmasına Dair 
Sözleşme (BKZKKKS).



Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
İnsan Hakları Mekanizmaları

• Bu mekanizmalar, insan hakları yükümlülüklerinin uygulanmasını 
denetlemek ve iddia edilen ihlalleri araştırmak üzere kurulmuş 
denetleyici makamlardır. Bu makamlar, BM Sözleşmeleri kapsamında 
kurulan mekanizmaları da içerir.

• Sözleşmeler kapsamında kurulan denetleyici makamlara örnek olarak 
şunlar verilebilir: 

– İKS kapsamında kurulan İşkenceye Karşı Komite,
– MSHUS İnsan Hakları Komitesi,
– ESKHUS  kapsamında kurulan Ekonomik, Sosyal ve Kültürel 

Haklar Komitesi. 

• Bu Komiteler, Sözleşmelerde garanti altına alınan hakların kapsamına 
ve içeriğine ilişkin açıklayıcı bilgiler içeren ‘Genel Yorumlar’ çıkarır.



Uluslararası İnsan Hakları Hukuku

Bölgesel İnsan Hakları Belgeleri

Mültecilerin korunmasını güçlendirecek önemli bölgesel insan hakları 
belgeleri şunları içerir:

• Temel Hak ve Özgürlüklerin Korunmasına İlişkin Avrupa Sözleşmesi 
(AİHS) ve çeşitli ek Protokoller 

Madde 3- İşkence yasağı
“Hiç kimse işkenceye, insanlık dışı ya da onur kırıcı ceza veya işlemlere 

tabi tutulamaz.”
• Amerikan İnsan Hakları Sözleşmesi;
• Afrika İnsan ve Halkların Hakları Şartı (Banjul Şartı);
• Arap İnsan Hakları Şartı;
• Bağımsız Devletler Topluluğu İnsan Hakları ve Temel Özgürlükler 
Sözleşmesi.



Uluslararası İnsan Hakları Hukuku
Bölgesel İnsan Hakları Belgeleri

• Bölgesel insan hakları belgeleri mültecilerin korunmasının 
güçlendirilmesi açısından özellikle şu hallerde yararlıdır:

– Devletlerin uluslararası sözleşmelere değil de bölgesel 
sözleşmelere taraf olması halinde;

– Bölgesel düzenlemeler genellikle daha detaylı ve/veya yüksek 
standartlar getirmektedir; ve

– Bölgesel yargı organları 1951 Sözleşmesinden daha kapsamlı 
bir koruma sağlamaktadır; örneğin mülteci tanımına girmeyen 
fakat yine de uluslararası koruma ihtiyacı olan kişiler açısından.

• En gelişmiş bölgesel sözleşme AİHS olup, bu Sözleşmenin 
uygulanması Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tarafından 
denetlenmektedir.



Uluslararası İnsan Hakları Hukuku -
Türk Hukukuyla İlişkisi 

Temel hak ve özgürlükler (AY m.12-16)
•m.12 - Temel hak ve hürriyetlerin niteliği: kişiliğine bağlı, 
dokunulmaz, devredilmez, vazgeçilmez

•m.13 - Temel hak ve hürriyetlerin sınırlanması: özlerine 
dokunulmaksızın/AY’da belirtilen sebeplere bağlı olarak/kanunla/AY 
sözüne & ruhuna uygun/demokratik toplum düzeninin gereklerine 
uygun/laik Cumhuriyetin gereklerine uygun/ölçülülük ilkesine uygun

•m.14 - Temel hak ve hürriyetlerin kötüye kullanılamaması
•m.15 - Temel hak ve hürriyetlerin kullanılmasının durdurulması
•m.16 - Yabancıların durumu: Temel hak ve hürriyetler, yabancılar 
için, milletlerarası hukuka uygun olarak kanunla sınırlanabilir.



Medeni ve Siyasi Haklar Uluslararası 
Sözleşmesi

Madde 4:
1. Sözleşmeci Taraf Devletler, ulusun yaşamını tehdit eden olağanüstü bir 
durumun meydana gelmesi ve bunu resmen ilan etmeleri halinde, durumun 
zorunluluklarının kesinlikle gerektirdiği ölçüde, uluslararası hukuktan doğan 
diğer yükümlülüklerine aykırı düşmeyecek ve ırk, renk, cinsiyet, dil, din, 
toplumsal köken gibi sebeplerle ayrımcılık içermeyecek şekilde, bu 
Sözleşmedeki yükümlülüklerinde azaltma yapan tedbirler alabilir. 

2. Sözleşmenin 6., 7., 8. (1. ve 2. fıkralar), 11., 15., 16. ve 18. maddelerindeki 
yükümlülüklerde hiçbir azaltma yapılamaz.

– Yaşam hakkı
– İşkence yasağı
– Kölelik yasağı
– Borç nedeniyle hapis yasağı
– Kanunsuz ceza olmaz ilkesi
– Kişi olarak tanınma hakkı
– Düşünce, vicdan, ve din özgürlüğü



Uluslararası İnsancıl Hukuk
• Uluslararası insancıl hukuk, uluslararası nitelikte olan ve olmayan 

silahlı çatışmalara uygulanır.
– Uluslararası silahlı çatışma → iki veya daha fazla Devlet 

arasındaki çatışmadır.
– Uluslararası olmayan silahlı çatışma → hükümet güçleri ve 

hükümet dışı silahlı gruplar arasındaki, veya hükümet dışı silahlı 
grupların kendi aralarındaki çatışmadır.

• İnsancıl hukuk çatışmalarda yer almayan ya da artık  yer almayan 
kişilerin korunması ile savaşın araç ve metodlarını düzenler.

• Bu hukuk dalı ayrıca diğer sivillerle birlikte mültecilerin insanca 
muamele görmesini ve özellikle şiddet eylemlerine karşı 
korunmasını öngörür.



Uluslararası İnsancıl Hukuk
Temel İnsancıl Hukuk Belgeleri

• I. Cenevre Sözleşmesi → Savaş halinde karada yaralı ve hasta 
silahlı kuvvet mensuplarını korur;
• II. Cenevre Sözleşmesi → Savaş halinde denizde yaralı, hasta ve 
kaza geçirmiş silahlı kuvvet mensuplarını korur;
• III. Cenevre Sözleşmesi → Savaş tutsaklarına uygulanır;
• IV. Cenevre Sözleşmesi → Sivillerin korunmasını sağlar, işgal 
edilmiş topraklardakiler dahil olmak üzere;
• I No’lu Ek Protokol → Sadece uluslararası silahlı çatışmalarda 
uygulanır;
• II No’lu Ek Protokol → Uluslararası olmayan silahlı çatışmalarda 
uygulanır. 
•III No’lu Ek Protokol → Ayırt edici işaretlere ilişkindir. 



Uluslararası İnsancıl Hukuk

• Uluslararası bir silahlı çatışmada mahsur kalan mülteciler “korunan 
kişiler”  olarak adlandırılır. Bu durum, IV. Cenevre Sözleşmesi ve I 
No’lu Ek Protokol korumasında oldukları anlamına gelir.

• Her dört Cenevre Sözleşmesinin Ortak 3. Maddesi ise uluslararası 
olmayan silahlı çatışmalarda çatışmanın taraflarının uymak zorunda 
oldukları asgari koruma standartlarını içermektedir.
– Çatışmalarda aktif rol almayan kişilerin şiddet eylemlerine karşı 

korunmasını içerir.
– Mülteciler, tanımları gereği “çatışmalarda aktif rol almayan 

kişiler” oldukları için otomatik olarak korunurlar.



Uluslararası İnsancıl Hukuk

• Uluslararası insancıl hukuk çatışmanın tarafları 
(devletler, silahlı gruplar ... gibi) üzerinde bağlayıcıdır.

• Ayrıca bireyleri de bağlar ve (emir altında yerine 
getirdikleri eylemler olduğu iddiasında bulunsalar bile) 
onları insancıl hukukun “ağır ihlallerinden” sorumlu tutar. 

• Devletler, söz konusu ihlallerden sorumlu kişileri yargı 
önüne getirmek ve cezalandırmakla sorumludurlar.



Uluslararası Ceza Hukuku

• Bir suça hangi devletin Ceza Kanunu’nun uygulanacağını ve 
devletlerin suç oluşturan eylemleri olup olmadığını 
Uluslararası (Devletlerarası) Ceza Hukuku inceler.

• Bu çerçevede, Uluslararası Ceza Hukuku kapsamına ilke 
olarak;

a) Barışa karşı suçlar,
b) Savaş suçları, 
c) İnsanlığa karşı suçlar
girer.



Uluslararası Ceza Hukuku
• 2. Dünya Savaşı sonrası- Nürnberg ve Tokyo Mahkemeleri

• Sınırlı uluslararası ceza mahkemeleri: Yugoslavya  (1993) 
(International Criminal Tribunal for former Yugoslavia - ICTY) 
ve Ruanda (1994) (International Criminal Tribunal for Rwanda 
- ICTR)

• Uluslararası Ceza Mahkemesi Statüsü (Roma Statüsü) - 1998
– Bir sözleşmeye dayalı ve kalıcı olan ilk uluslararası ceza 

mahkemesi
– Mahkemenin çalışmaya başlaması: 2002
– İmzacı devlet sayısı:139, taraf devlet sayısı: 122
– Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar ilk kez detaylı bir şekilde 

kodifiye edilmiştir.



• Devletleri yargılamaz. 

• Kişi sorumluluğu ilkesi esastır ve yalnızca gerçek kişiler 
yargılanabilir.

• Mahkemenin yargılama yetkisi: 1 Temmuz 2002 tarihinden sonra 
işlenen suçlar. Önceki suçlar yargılanamaz. 

• Mahkemenin yer yönünden yetkisi aşağıdaki hallerde söz 
konusudur:
- Suç isnad edilen kişinin taraf devlet vatandaşı olması,
- Suçun taraf devlet topraklarında işlenmiş olması,
- Bir durumun, BM Güvenlik Konseyi tarafından mahkemeye 

gönderilmesi.

Uluslararası Ceza Mahkemesi



• Uluslararası insan hakları, insancıl hukuk ve mülteci hukuku ile 
yakından bağlantılı.

• Savaş suçları ve insanlığa karşı suçlar;

– Zorla yerinden edilme
– Sınır dışı edilme
– Zulüm
– İşkence
– Kişi hürriyetinden yoksun kılma
– Organize suçlar (sınır aşan, vb.)

Uluslararası Ceza Hukuku



Teşekkürler!
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