
HKUK 257 MİLLETLERARASI 
HUKUK I

UA HUKUK SİSTEMİ VE UA TOPLUM

1



ULUSLARARASI HUKUKUN TEMEL 
ÖZELLİKLERİ

• Uluslararası hukuk, uluslararası topluluk 
denilen ortamda doğan ve o ortamda işlev 
gören bir hukuk dalıdır. 

• Uluslararası hukuk uluslararası topluluğun  
birimleri arasındaki ilişkileri düzenler

• İhtilafları çözüme bağlamak amacını taşır. 
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UA Hukukun Süjeleri

• Devletler

• Devlet niteliği kazanmamış toluluklar

• Hükümetlerarası kuruluşlar

• Hükümteler dışı uzmanlık kuruluşları

• Ulusal düzeyde faaliyet göstermekle birlikte 
uluslararası alanda etkili olabilen, dernek, 
sendika, ticari ortaklıklar gibi tüzel kişilerden 
oluşmaktadır.
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U.A. HUKUKUN TEMEL ÖZELLİKLERİ

Bir hukuk düzeni 2 temel nitelik gösterir:

A) Uyulması zorunlu kurallar bütünü oluşturmak

B) Örgütlenmiş bir toplumsal yapı aracılığıyla bu 
kurallara uyulmasını yaptırım yoluyla sağlamak

U.A hukukta uyulması zorunlu kuralları kim 
oluşturmaktadır?

• Devletlerin ve 

• Sınırlı ölçüde de u.a. örgütler tarafından 
oluşturulmaktadır
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devam

• U.A:.hukuk uyulması zorunlu kurallar bütünü 
oluşturmakta mıdır?

* U.A. hukukun bağlayıcılığı, devletlerin 
kendilerine bu niteliği tanımasından ileri 
gelmektedir.

*Kurallara uyulmasını sağlama konusunda bir 
takım zayıflıklar olmasına karşın, bazı olanaklar 
vardır.
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UA Hukuka İlişkin Klasik Yaklaşımlar

• 1. Tabii/Doğal Hukuk Görüşü

• 2. İradeci Görüş

• A) Kendi kendini sınırlama kuramı

• B) Bileşik İrade Kuramı

• 3. Objektivist Görüş

• A) Normcu Kuram

• B) Sosyolojik Kuram
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UA HUKUKA İLİŞKİN MODERN 
YAKLAŞIMLAR

• 1. Realist Görüş

• 2. Liberal Düşünce

• 3.İnşacı Teori

7



U.A. HUKUKUN İÇ HUKUKTAN 
FARKLARI

• Toplumsal dayanışmanın her iki toplumda 
değişik düzeylerde gelişmiş olmasına bağlı 
olarak, değişik yapılara sahiptir. 

• Kuralların oluşumunda ve uygulanmasında  
değişik hukuk teknikleri vardır. 

• İç hukukta hukuk kurallarının devlet adına yasa 
koyucu tarafından koyulmasına karşılık, u.a. 
hukukta kurallar devletler ve sınırlı da olsa u.a. 
örgütlerce konulmaktadır.
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devam

• İç hukukta zorunlu bir yargı mekanizması ve 
tek elden yaptırım uygulayan bir otoritenin 
varlığına karşılık u.a. hukukta zorunlu targı 
mekanizması ve yaptırım uygulayacak etkili bir 
merkezi otorite yoktur.
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AB HUKUKUNDAN FARKLARI

• 1. AB hukukunda kurallar u.a. hukuktan farklı olarak 
kurucu and, ve AB organlarınca konulmaktadır.

• 2. U.A. hukuk ilke olarak devletleri ya da u.a. örgütleri 
bağlar, ancak AB hukuku bireyleir de bağlar.

• 3. U.A. hukuta zorunlu yargı mekanizması yoktur, oysa 
ABAD zorunlu yargı yetkisine sahiptir.

• 4. Yaptırım mekanizması daha güçlüdür.

• 5. AB hukukunun iç hukukta uygulanması ve kanunlar 
hiyeraraşisindeki yeri iç hukukça belirlenmemektedir.
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UA HUKUK SİSTEMİNİN UYGULAMA 
ARAÇLARI/MEKANİZMALARI

• 1. Yaptırımlar ve BM Sistemi

• 2. Yargı Yolu

• 3.Ulusal Hukuk Sistemleri

• 4.Devletler
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