




ULUSLARARASI ‹NSANCIL HUKUKA SAYGI

"Uluslararas› insanc›l hukuk silahl› çat›flman›n ortas›nda bir
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yaln›zca savaflanlar aras›nda bar›fl›n yeniden sa¤lanmas›na

de¤il ayn› zamanda halklar aras›nda ahengin yeniden
kurulmas›na katk› sa¤lar." 

Parlamentolararas› Birlik, 90. Konferans›, 
Eylül 1993
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ÖNSÖZ

S
avafllar, silahl› çat›flmalar, terorizm, bask› ve fliddet olmasayd›, kufl-
kusuz insan haklar›ndan, insanc›l hukuktan, dolay›s›yla korunmaya
muhtaç sivil halk, mülteci veya yerlerinden edilmifl kiflilerden söz et-

meye gerek kalmazd›. Ne yaz›k ki, küreselleflmenin, yeni uluslararas› sistem
olarak kendisini kabul ettirdi¤i 21inci yüzy›lda bile, dünyan›n birçok bölge-
sinde onlarca s›cak çat›flma bölgesi var. Bu nedenle, insanc›l hukuk aç›s›n-
dan sivil halk›n korunmas›, çat›flan taraflar›n belli kurallara uymalar›n›n
sa¤lanmas› eskiden oldu¤u gibi, günümüzde de uluslararas› kamuoyunun
gündeminde önemli bir yer tutmaya devam ediyor. 

Savafllarda sivil halka zulüm yap›lmamas›, karfl› taraftan bile olsa muh-
taç durumdakilere yard›m eli uzat›lmas›  Türklerin gelenekleri aras›ndad›r.
Öte yandan, askerlerin savafl s›ras›nda belli kurallara uymalar› konusu sa-
vafllar kadar eski olmakla birlikte bunlar›n kurumsallaflmas› ancak 19. yüz-
y›l sonunda gerçekleflmifltir. Uluslararas› insanc›l hukukun temel belgeleri
1949 Cenevre Sözleflmeleridir ve Türkiye bu 4 sözleflmeye taraft›r. Son y›l-
larda insanc›l hukuk alan›nda at›lan di¤er ad›mlar da ülkemiz taraf›ndan ya-
k›ndan izlenmektedir. Konunun çok yönlü siyasi, askeri ve hukuki boyutlar›
olmas› bu konudaki çal›flmalar›n titizlikle yürütülmesini gerekli k›lmaktad›r.

Parlamentolararas› Birlik ve Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi'nin iflbirli¤iy-
le yay›nlanm›fl olan Uluslararas› ‹nsanc›l Hukuka Sayg› bafll›kl› bu elkitab›-
n›n amac›, yasama organlar›n›n temsilcilerini insanc›l hukukun temel ilke-
leri ve bu konudaki geliflmeler konusunda bilgi sahibi k›lmakt›r. TBMM PAB
grubu taraf›ndan bas›m› desteklenen bu kitapç›¤›n konuya ilgi duyan her-
kes için faydal› bilgiler içerdi¤ine inan›yorum. Bu kitapç›¤›n Türkçeye çevi-
rilmesinde ve bas›lmas›nda eme¤i geçen herkesi kutluyorum.

Cavit Kavak
Parlamentoloraras› Birlik

Türk Grubu Baflkan›
Haziran 2002
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Önsöz

S
ilahl› çat›flmalar kaç›n›lmaz bir biçimde kötü e¤ilim tafl›yan davra-

n›fllara meydan verir ve bunlar›n sonuçlar›ndan zarar görenler sa-

dece çarp›flmalara do¤rudan kat›lan kuvvetler de¤ildir. Muharebe-

nin ortas›nda giderek artan bir oranda hem ma¤dur hem de tehlike alt›nda-

ki varl›k olarak bunun "bedelini ödeyen" ise sivil halkt›r.

Evet, durumun böyle olmas› gerekmez. Tam olarak 50 y›l önce Cenevre

Sözleflmelerinin kabulü ve onaya aç›lmas› hem askerlere hem de silahl› ça-

t›flman›n ma¤durlar›na sa¤lanan korumaya yönelik kesin bir giriflim olmufl-

tur. O zamandan beri savafl alan›ndaki deneyimler, uluslararas› insanc›l hu-

kukun kurallar›na uyulmas›n›n silahl› çat›flma s›ras›nda say›s›z insan›n kar-

fl› karfl›ya kald›¤› ac›lar›n büyük bölümünü önlemeye yard›mc› oldu¤unu

göstermifltir. 

Bu, toplumu bir bütün olarak korumaya yönelik güçlü bir yasal çerçeve-

de uluslararas› insanc›l hukukun ana ilkelerinin tam olarak ö¤renilmesinin,

çarp›flmalara kat›lan veya bunlardan etkilenen kifliler için bir güvence olufl-

turdu¤unun bir kan›t›d›r. 

Devlet Kurumlar› bu bilincin sa¤lanmas›nda ve bu tür bir yasal çerçeve

oluflturulmas›nda bafll›ca sorumlulu¤a sahiptirler. Bu ba¤lamda Yürütme-

nin oynad›¤› rol ço¤unlukla ön plana gelir fakat mahkemelerin ve Parla-

mentonun rolü bunun yan›nda az›msanmayacak kadar büyüktür.

Parlamenterler ilk aflamada uluslararas› insanc›l hukukun belgelerine

kat›lma sürecinde ve uluslararas› normlara uygun yasalar›n kabul edilme-

siyle ve bunlar› gerekli uygulama yönetmelikleriyle tamamlayarak etkin bir

uygulama sa¤lama konusunda önemli bir rol oynarlar. 

Parlamenterler kendi üzerlerine düflen görevle sadece Yürütme organ›-

n›n insanc›l hukuku uygulamas›n› izlemekle kalmay›p, ayn› zamanda ulus-

lararas› insanc›l hukuk kurallar›n›n halka aktar›lmas› ve yetkili kurumlar›n,

silahl› kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin bu konuda yeterli e¤itimi almas›-

n›n sa¤lanmas› için ehil ve yetki sahibidirler. Ayn› zamanda, silahl› çat›flma-
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da ba¤l› kal›nmas› ve bar›fl döneminde de korunmas› ve herkes taraf›ndan

bilinmesi gereken insanc›l hukuk kurallar›n› ve bunlar›n sa¤lad›¤› güvence-

lerle ilgili bilinci gelifltirmede önemli bir konumdad›rlar.

Bu el kitab› dünya Parlamenterler organizasyonu Parlamentolararas›

Birlik ile Uluslararas› ‹nsanc›l Hukukun koruyucusu ve gelifltiricisi Uluslara-

ras› K›z›lhaç Komitesi aras›ndaki iflbirli¤inin bir sonucudur. Amac›, sorum-

luluklar›n› tam anlam›yla yerine getirebilmeleri için Parlamentolar›n ve üye-

lerinin insanc›l hukukun genel ilkeleri konusunda bilgi sahibi olmalar›na ve

nas›l uyguland›¤›n› ö¤renmelerine yard›mc› olmakt›r. Uluslararas› insanc›l

hukuka sayg› göstermek ve sayg› gösterilmesini sa¤lamak, hem bilgi hem

de belirli bir yöntem bilgisi (know-how) temelinde kapsaml› bir siyasal giri-

flim gerektirir. 

El kitab›n›n bu nedenle iki yönlü bir amac› vard›r: Siyasal liderler olarak

parlamenterlerin insanc›l hukukun önemini anlamalar›, ona sayg›da kendi-

lerini sorumlu hissetmeleri ve özellikle Parlamentolar›n ve üyelerinin ulus-

lararas› insanc›l hukuka sayg›y› benimsemeleri amac›yla Parlamenterleri

bilgilendirmek ve harekete geçirmek.

Son elli y›l boyunca gelifltirilen ve eklerle tamamlanan flekliyle insanc›l

hukukun kurallar›na sayg›y› sa¤lamak çok önemli bir konudur. Bar›fl›n ve

halk›n refah›n›n sa¤lanmas› Devletlerin ve halk›n temsilcilerinin bafll›ca iki

sorumlulu¤udur.�

Cornelio Sommaruga Anders B. Johnsson

Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi Parlamentolararas› Birlik

Baflkan› Genel Sekreteri
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Bu el kitab›n›n içeri¤i nedir?

� Uluslararas› insanc›l hukukla ilgili yedi sorudan oluflan bir sunum ve

parlamenterlerin bu hukuka sayg›y› sa¤lamak için neler yapabilecek-

leri konusunda genel bir de¤erlendirme. Uluslararas› insanc›l hukuku

uygulamak için parlamenterlerin önce bu hukuku ve bu hukuka uyul-

mas›n›n önemini anlamalar› gerekir.

� Uluslararas› insanc›l hukuka sayg› göstermek ve sayg›y› sa¤lamak

için al›nmas› gereken yedi önlem. Bu önlemlerden her biri ayn› tarz-

da ele   al›nm›flt›r:

Niçin? Giriflimde bulunmadan önce parlamenterlerin hareketlerinin

yararl› olup olmad›¤›n› anlamalar› gerekir. Bu nedenle her önlemin

anlam› ve önemi aç›klanm›flt›r.

Nas›l? Giriflimde bulunmadan önce parlamenterlerin ayn› zamanda

hareketlerinin nas›l ve neye göre olaca¤›n› anlamalar› gerekir. Bu ne-

denle somut anlamlar›n net olmas› aç›s›ndan bu konular genel terim-

lerle tan›mlanm›flt›r.

Parlamenterlerin rolü nedir? Parlamenterlerin etkin bir giriflimde

bulunabilmeleri için her önlemle ilgili olarak çal›flmalar›n›n tam ola-

rak nerede ve nas›l bir farkl›l›k yarataca¤›n› bilmeleri gerekir.

Ne yapabilirsiniz? Hiç bir fleyin unutulmamas›n› sa¤lamak için Par-

lamenterlerin takip edece¤i giriflimlerin bir listesi.

� Belge örnekleri ve referans materyalleri. Parlamenterler bu araçlar›

kullanmak suretiyle hükümetlerini uluslararas› insanc›l hukuka taraf

haline getirmenin ve yasalarla ilgili çal›flmalar› gerçeklefltirmenin ko-

lay olaca¤›n› göreceklerdir. 

� Pratik ek bilgiler.
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Soru 1

Uluslararas› insanc›l hukuk nedir?

� Herfley bir düflünce ile bafllad›...

Bu düflünce çok basit fakat zorlay›c›yd›: Baz› fleylere savafl döneminde
bile izin verilemez. ‹nsano¤lunun fliddetinin s›n›rlar› vard›r. Bu düflünceyi
bafllang›ç noktas› kabul etmekle uluslararas› insanc›l hukuk çarp›flmalara
do¤rudan kat›lmayan veya savafl d›fl› kalm›fl belirli kategorilerden kiflileri
korumay› ve savafl yöntemlerini ve araçlar›n› s›n›rland›rmay› hedefleyen bir
tak›m kurallar› belirler. 

� Pratik bir düflünce: ‹nsan-
c›l hukuk, savafl›n hukuka uy-
gun olup olmad›¤› ile ilgili bir
belirleme yapmaz; bunun ye-
rine, her fleyden önemlisi sa-
vafl›n neden olabilece¤i ge-
reksiz ac›lar› s›n›rland›rmay›
hedefler. Savafl art›k "yasa
d›fl›" olabilir, ancak dünyan›n
say›s›z yerinde hüküm sür-
meye ve afl›r› say›da can al-
maya devam etmektedir. 

� Evrensel bir düflünce: Pek
çok kültür, savafl›n neden
olabilece¤i ac›lar› s›n›rland›r-
man›n yollar›n› aram›flt›r.
Uluslararas› insanc›l hukuk
sadece bu düflünceyi hukuk-
sal terimlerle ifade eder.
Devletler savaflta insano¤lu-
na sayg›y› uluslararas› bir zo-
runluluk haline getirmekle,
uluslararas› insanc›l hukukun
tüm Devletler üzerinde ba¤-
lay›c› olmas›n› istemifllerdir.

BM fiart› neyi ele al›r?

1945 y›l›nda kabul edilen Birleflmifl

Milletler fiart› üye Devletlerin di¤er

Devletlere karfl› kuvvet kullanma

tehdidinde bulunmaktan veya kul-

lanmaktan kaç›nmalar›n› flart koflar

ve böylece savafl›n Devletler aras›n-

daki anlaflmazl›klar› çözümlemede

art›k kabul edilebilir bir araç olmad›-

¤›n› belirtir. fiart yine de Devletlerin

ba¤›ms›zl›klar›n› veya topraklar›n›

tehdit eden sald›r›lar karfl›s›nda ken-

dilerini tek bafllar›na veya grup ha-

linde savunma hakk› oldu¤unu ga-

ranti  ederek bu kuralda baz› istisna-

lar oldu¤unu belirtir. Ayr›ca, VII. Bö-

lüm üye Devletlere uluslararas› ba-

r›fl ve güvenli¤i korumak amac›yla

bir arada hareket etme çerçevesinde

kuvvet kullanma yetkisi verir ve

uluslararas› silahl› çat›flmalarda

kuvvet kullan›m› engellenmez.



20. yüzy›l, ölümlerin en fazla oldu¤u dönem

Her geçen yüzy›lla savafl daha fazla say›da insan›n can kayb›na neden
olmufltur. 

18. yüzy›l ......................................................................................5.5 milyon
19. yüzy›l .......................................................................................16 milyon
I. Dünya Savafl›.............................................................................38 milyon
II. Dünya Savafl›..........................................................................>60 milyon
1949 – 1995 ...................................................................................24 milyon

yaklafl›k 100 çat›flmada ayda ortalama 38.000
(Kaynak: Defense nationale, sayfa 2107,

I. Dünya Savafl› hariç: Kaynak Quid 1997,
Robert Laffont Edisyonlar›, sayfa 797 f.)

1945 y›l›ndan beri özellikle çok say›da silahl› çat›flma ç›km›fl olmas›n›n
yan›nda yeni çat›flma türleri ortaya ç›km›fl (ulusal özgürlük savafllar›, geril-
la savafllar›) ve teknolojik ilerlemenin bir sonucu olarak yüksek perfor-
mansl› silahlar gelifltirilmifltir. 

1997 y›l›nda 25 büyük silahl› çat›flma dünyan›n her taraf›nda 24 yerde
meydana gelmifltir. 1997’de ortaya ç›kan silahl› çat›flmalar›n tümü Afrika
k›tas›nda meydana gelmifltir ve buras› çat›flmalar›n say›s›n›n yükselme gös-
terdi¤i tek bölge olmufltur. Ayn› zamanda, en fazla say›da fliddetli
çat›flman›n (örne¤in, bir y›l içinde savaflla ilgili 1.000 den fazla ölüm) mey-
dana geldi¤i yer de Afrika’yd›.

(Kaynak: SIPRI Y›ll›¤›, 1998)
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� ... ve kurallar bir bütün haline geldi
Uluslararas› insanc›l hukuk, amac› savafl›n insanlar ve nesneler üzerin-

deki etkilerini s›n›rland›rmak olan bir dizi uluslararas› kuraldan oluflur. Bu
kurallar dört kategori halinde ele al›nabilen uluslararas› antlaflmalarda yer
al›r:
� Savafl ma¤durlar›n›n korunmas›

ile ilgili antlaflmalar,
� Çeflitli silah türlerinin s›n›rland›-

r›lmas› ve/veya yasaklanmas› ile
ilgili  antlaflmalar,

� Belirli nesnelerin korunmas› ile il-
gili antlaflmalar,

� Uluslararas› yarg›y› yönlendiren
antlaflmalar (suçlar›n önlenmesi) 
Bu antlaflmalar›n tümü silahl› ça-

t›flma durumlar›nda belirli insanc›l
konular› ele al›rlar. Bu antlaflmalar-
dan baz›lar› neredeyse sadece ulus-
lararas› silahl› çat›flmalara uygula-
n›rken, di¤er bir k›sm› uluslararas›
olmayan silahl› çat›flmalara uygula-
n›r.

Uluslararas› insanc›l hukukun ana mesaj› k›saca fludur:
� Çarp›flmalara kat›lmayan veya savafl d›fl› kalm›fl kiflilere sald›r›da bulu-

nulmas›n
� Askerler ve siviller aras›nda ay›r›m yapmayan silahlar ya da gereksiz ac›-

lara ve/veya hasarlara neden olan silahlar ve yöntemler kullan›lmas›n.
Uluslararas› insanc›l hukuk bir çat›flma ortaya ç›kt›¤›nda uygu-

lan›r ve çarp›flmay› kimin bafllatt›¤›na bak›lmaks›z›n bütün taraflar
için ayn› flekilde ba¤lay›c›d›r.

"Savafl hukuku" ya da "silahl› çat›flma hukuku" olarak da bilinen ulusla-
raras› insanc›l hukuk, bir Devletin silahl› kuvvete baflvurmaya hakk› olup ol-
mad›¤›n› belirlemeyi hedeflemez. Bu sorunun cevab› Birleflmifl Milletler
fiart› çerçevesinde uluslararas› kamu hukukunun bafll›ca ve ayr› bir kolu ta-
raf›ndan ele al›n›r. Uluslararas› insanc›l hukuk dünyan›n her yerindeki din-
lerin ve kültürlerin kurallar›ndan kaynaklan›r.�
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Uluslararas› insanc›l hukuk ve in-

san haklar›:  ‹kisi ayn› fley midir? 

Uluslararas› insanc›l hukuk ve in-

san haklar›, uluslararas› hukukun

ortak bir amac› paylaflan iki ayr› da-

l›d›r. 

Uluslararas› insanc›l hukuk, ulusla-

raras› silahl› çat›flmalarda ve ulus-

lararas› nitelikte olmayan silahl› ça-

t›flmalarda uygulan›r. 

‹nsan haklar› hukuku, bireyin top-

lumda uyum içinde geliflimi ile ilgi-

li kurallar› belirler. Bununla bera-

ber, her ikisinin de ana amac› bü-

tün koflullarda insan onurunu koru-

makt›r.



‹nsani giriflimin nitelikleri ve ilkeleri

Silahl› çat›flma döneminde parlamenterler insani giriflime

yard›mc› olmak için ne yapabilirler?

Uluslararas› insani operasyonlar, çat›flma ma¤durlar›n› korumak ve onla-

ra yard›m edip ac›lar›n› hafifletmek için çat›flma bölgelerinde gerçekleflti-

rilir. ‹nsani giriflim baflka bir flekilde karfl›lanmas› mümkün olmayan acil

gereksinimlere yönelik geçici bir önlemdir. En fazla savunmas›z durumda

olan kifli ve gruplar› hedefler.

‹nsani giriflim sadece afla¤›da belirtilen temel koflullar yerine getirildi¤i

takdirde gerçeklefltirilebilir:

� Çat›flma ma¤durlar›na engelleme olmaks›z›n ulafl›lmas›;

� Yetkililerle s›n›rlama olmaks›z›n diyalog kurulmas›;

� Ba¤›ms›zl›k: Operasyonlar›n tüm aflamalar›nda ve gereken kaynaklar

üzerinde tam kontrol.

Uluslararas› insanc›l hukuka göre herhangi bir insani operasyonda insani-

yetçilik ve yans›zl›k ilkelerinin gözetilmesi gerekir. Yard›m›n tüm siyasal,

stratejik ve askeri düflüncelerden uzak olarak sadece gereksinim baz›nda

da¤›t›lmas› gerekir. 

Silahl› çat›flma döneminde parlamenterler insani giriflime yard›mc› olmak

için ne yapabilirler?

Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi gibi tarafs›z insani kurulufllarca yürütülen

insani operasyonlara yard›mc› olmak için ellerinden geleni yapmalar› ge-

rekir.  

Uygulama aç›s›ndan bu ifade parlamenterlerin afla¤›dakileri yapmas› ge-

rekti¤ini belirtir:

� Ülkede bulunan insani yard›m personeli için vize ifllemlerinin kolaylafl-

t›r›lmas›n›n sa¤lanmas›;

� Hava/kara/deniz yoluyla ulafl›m›n kolaylaflt›r›lmas›;

� Vergi muafiyeti sa¤lanmas›;

� ‹nsani yard›m personelinin, tesislerinin ve yard›m malzemelerinin ko-

runmas›n›n sa¤lanmas›;

� ‹nsani giriflimin verimlili¤ini önleyen tüm bürokratik engellerin ortadan

kald›r›lmas›;

� Nakdi, ayni katk› ve hizmet yoluyla insani operasyonlar›n desteklen-

mesi.

14



15

Uluslararas› çat›flmalar ve iç çat›flmalar: Uluslararas› insanc›l

hukuk bu durumlarda nas›l ifller?

Cenevre Sözleflmelerinde ortak 3. Madde

Hem iç çat›flmalarda hem de uluslararas› çat›flmalarda bu iki tür çat›flma-

y› yine de birbirinden ayr› tutan uluslararas› insanc›l hukukun kurallar›na

tüm taraflar›n uymalar› gerekir. 

Uluslararas› silahl› çat›flmalar iki veya daha çok say›da Devletin silah kul-

lanarak çarp›flt›¤› ve halk›n bir koloni gücüne, d›fltan gelen bir iflgale veya

›rkç› suçlara karfl› ayakland›¤› çat›flmalard›r. Bu çat›flmalar dördüncü Ce-

nevre Sözleflmesi ve I. Ek Protokol’de belirtilenler de dahil çeflitli kurallara

tabidir.

‹ç çat›flmalarda daha s›n›rl› bir kurallar grubu uygulan›r. Bu çat›flmalarda

özellikle dört Cenevre Sözleflmesinin ortak 3. Maddesi ve  daha dar bir ala-

n› kapsayan II. Ek Protokol uygulan›r. 

Cenevre Sözleflmelerinin ortak 3. Maddesi flunu ifade eder:
“Yüksek Sözleflmeci Taraflardan birinin topraklar›nda ortaya ç›kan uluslararas› ni-
telikte olmayan bir silahl› çat›flma durumunda, çat›flmaya taraf olanlardan her biri,
asgari düzeyde, afla¤›daki hükümleri uygulamakla yükümlü olacakt›r:
1) Çarp›flmalarda aktif bir rol almayan kifliler, silahlar›n› b›rakm›fl olan silahl› kuv-
vetler mensuplar› ve hastal›k, yaralanma, tutuklanma veya baflka bir nedenle savafl
d›fl› kalm›fl kifliler de dahil olmak üzer; ›rk, renk, din ve inanç, cinsiyet, do¤um veya
servet, ya da benzer bir kritere göre ayr›m yap›lmadan bütün koflullarda insani mu-
amele göreceklerdir.
Bu amaçla yukar›da belirtilen kiflilere afla¤›da belirtilen muamelelerin yap›lmas› nere-
de ve ne flekilde olursa olsun yasakt›r ve de yasak olarak kalacakt›r:
a)  Yaflama ve kifliye yönelik fliddet, özellikle her tür öldürme, sakat b›rakma, zulüm
ve iflkence;
b) Rehin alma;
c) Kiflisel onurun çi¤nenmesi, özellikle küçük düflürücü ve onur k›r›c› davran›fl
d) Uygar uluslarca vazgeçilmez oldu¤u kabul edilmifl tüm adli güvenceleri sa¤layan
düzenli kurulu bir mahkemenin daha önceden beyan etti¤i bir karar olmaks›z›n veri-
len mahkumiyet kararlar› ve idam cezalar›n›n infaz›.
2) Yaral›lar ve hastalar toplanacak ve tedavi edilecektir.
Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi gibi tarafs›z bir insani kurulufl çat›flmaya taraf olanla-
ra hizmetlerini sunabilir.
Çat›flmaya taraf olanlar›n bu Sözleflmenin di¤er hükümlerinin tamam›n› ya da bir
k›sm›n›  özel anlaflmalar yoluyla yürürlü¤e koymaya çal›flmas› gerekir.            
Yukar›daki hükümlerin uygulanmas› çat›flmaya taraf olanlar›n yasal statüsünü et-
kilemeyecektir. “
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Soru 2

Uluslararas› insanc›l hukuk neyi ve nas›l korur?

Uluslararas› insanc›l hukuk kiflileri, belirli yerleri ve nesneleri korur. Ayn› za-
manda belirli savafl yöntemlerinin ve araçlar›n›n kullan›m›n› da s›n›rland›-

r›r. 

� Kifliler

Uluslararas› insanc›l hukuk siviller, yaral›lar, hastalar, savafl esirleri, deniz
kazas› geçirmifl olanlar ile sa¤l›k ve din personeli gibi çarp›flmalara kat›lma-
yan ya da savafl d›fl› kalan kiflileri korur. 

Uluslararas› insanc›l hukuk ayn› zamanda çat›flma taraflar›n›, yukar›da be-
lirtilen kiflilere malzeme yard›m› sa¤lama, her zaman insanca ve ayr›m yap-
madan muamele etme yükümlülü¤ü alt›na sokarak da bu kiflilere koruma
sa¤lar. Yaral› ve hastalar›n toplanmas› ve tedavi edilmesi; savafl esirlerinin
ve tutuklular›n yeterli g›da ve bar›nma imkanlar›ndan ve yasal güvenceler-
den yararlanmas› gerekir. 

Afla¤›daki davran›fllar tüm koflullarda yasaklanm›flt›r:

� Kiflilerin yaflam›na, sa¤l›¤›na veya fiziksel ve ruhsal bütünlü¤üne yöne-
lik fliddet eylemleri; özellikle öldürme, iflkence, bedensel cezaland›rma
ve sakatlama;

� Kiflisel onura yönelik zulüm hareketleri; özellikle afla¤›lay›c› veya küçük
düflürücü muamele, ›rza geçme,  fahifleli¤e zorlama ve her tür ahlaka ay-
k›r› davran›fl;

� Rehin alma;

� Toplu cezaland›rma;

� Yukar›daki hareketlerden herhangi biriyle tehdit etme.

1990’larda tüm silahl› çat›flma ma¤durlar›n›n yaklafl›k %80ini sivil halk olufl-
turmufltur.



Ayr›ca, bir silahl› çat›flmayla ba¤lant›l› olarak bir suçla itham edilen herhangi
bir kiflinin adil ve usule uygun bir yarg›lamaya tabi tutulmas› gerekir ve kifli an-
cak böyle bir yarg›lama sonunda suçlu bulunabilir ve mahkum edilebilir. 

Temel güvenceler

�Uluslararas› insanc›l hukukun temel güvenceleri çat›flman›n taraflar›n-
dan birinin hakimiyeti alt›nda bulunan bir kiflinin asgari düzeyde hakk›
olan muameleleri belirleyen kurallar grubudur.  Bu kurallar Cenevre
Sözleflmelerinin I. Protokolünde s›ralanm›flt›r ve Sözleflmelere taraf
olan Devletlerin bu kurallara her zaman ve her yerde uymas› gerekir.
Bu kurallar savafl döneminde uygulanabilir bir tür "‹nsan Haklar› Bildir-
gesi"dir ve böyle bir dönemde hukukun eksikliklerini telafi etmeyi
mümkün k›larlar. Bu kurallar bir çeflit güvenlik a¤› olufltururlar ve bu
nedenle belirli insan kategorilerine uygulanan hükümlerle çeliflkiye
düflmez aksine onlar› tamamlarlar.

�Devletin güvenli¤i veya askeri gereklilik nedeniyle olsa bile bu kurallar gö-
zard› edilemez. Sonuç olarak temel güvencelerin sa¤lanmamas› pek çok
durumda uluslararas› insanc›l hukukun a¤›r ihlalini veya baflka bir tabirle
bir savafl suçunu oluflturur ve bu davran›fl›n uygun flekilde cezaland›r›l-
mas› gerekir (bkz. Uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini önlenmesi). 

�Uluslararas› nitelikte olmayan silahl› çat›flmalarda bireylerin temel haklar›
uluslararas› silahl› çat›flmalarda sa¤lanan haklardan temelde farkl›l›k göster-
mez. 1977 tarihli II. Protokol ile tamamlanan ve güçlendirilen 1949 tarihli dört
Cenevre Sözleflmesinde ortak 3. Madde (bkz. sayfa 13) ayn› zamanda birey-
lerin insanca muamele görmesini gerektirir ve her zaman ve her yerde kifli-
lerin yaflam›na, sa¤l›¤›na ve mevcudiyetine karfl› fliddeti yasaklar.

� 1977 tarihli I. Ek Protokol ›rk, renk, cinsiyet, dil, din veya inanç, siyasi
görüfle dayal› ayr›m yap›lmaks›z›n "çat›flman›n Taraflar›ndan birinin
hakimiyeti alt›ndaki kiflilerin tüm koflullarda insanca muamele görmesi
gerekti¤ini" flart koflar. 

� Belirli kifliler ve nesneler

Hastaneler ve ambulanslar gibi belirli yerlerin ve nesnelerin de korunmas›
ve bunlara sald›r›da bulunulmamas› gerekir. 

Uluslararas› insanc›l hukuk korunan kiflileri ve nesneleri belirtmek için kul-
lan›lan - özellikle K›z›lhaç ve K›z›lay gibi - belirli say›da aç›k olarak tan›nan
amblem ve iflareti tan›mlar.
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Uluslararas› insanc›l hukuk kapsam›nda sivil halk›n
korunmas›

� Savafl s›ras›nda askerle sivillerin birbirinden ayr› tutulmas› gerekir.
Siviller askeri operasyonlar›n ana hedefi veya çarp›flman›n tesadüfi
ma¤durlar› haline getirilmeyecektir. 

� Çat›flman›n taraflar›n›n sadece sivil halkla askerleri de¤il ayn› zamanda
sivil varl›klarla askeri nesneleri de birbirinden ayr› tutmalar› gerekir;
yani sadece siviller de¤il onlar›n hayatta kalmalar› ve geçimlerini
sürdürmeleri için gereken mallar da (g›da maddeleri, çiftlik hayvanlar›,
içme suyu kaynaklar› vs.) korunacakt›r. 

� As›l amac› sivil halk aras›nda korku yaymak olan sald›r› ve tehditler res-
men yasakt›r. 

� Etkileri sadece belirli bir askeri hedefle s›n›rland›r›lamayan veya böyle
bir hedefe yönelik olmayan sald›r›lar (büyük bombard›manlar, genifl bir
alan› bombalama) yasakt›r. 

� Hiç bir koflul alt›nda siviller belirli noktalar›, alanlar› veya askeri nes-
neleri sald›r›dan korumak için kullan›lamazlar. 

� Tarihi an›tlara, sanat eserlerine veya ibadet yerlerine yönelik hiç bir
savafl eyleminde bulunulamaz ve bu tür nesnelerin askeri giriflimleri
desteklemek için kullan›lmas› yasakt›r.

� Aniden serbest b›rak›lmas› halinde çok say›da sivilin yaflam›n› kay-
betmesine neden olabilecek nitelik tafl›yan tehlikeli güçleri bulunduran
tesislerin (hidroelektrik barajlar›, setleri ve nükleer güç istasyonlar›)
tahrip edilmesi yasakt›r. Ayn› nedenle çat›flma taraflar›n›n askeri nes-
neleri bu tür tesislerin yak›n›na yerlefltirmemeye özen göstermeleri
gerekir. 

� Sald›r›lardan tamamen korunan belirli bölgeler oluflturulabilir. Belirli
kategorilerdeki korunan kiflileri bar›nd›rmak için bar›fl döneminde has-
taneler, güvenlik bölgeleri ve yerleri belirlenebilir. Askeri olmayan böl-
geler de bar›fl döneminde belirlenebilir; bu yerlere askeri güç
kullan›larak sald›r›da bulunulamad›¤› gibi bu gibi yerler askeri güçle
savunulamaz. 
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� Koruma araçlar›

Uluslararas› insanc›l hukuk flu nitelikleri tafl›yan savafl araç ve yöntemlerini
yasaklar:

� Çarp›flmalara kat›lmayan kiflileri hedef alanlar. Örne¤in genifl bir alan›
bombalama gibi askerlerle siviller aras›nda ayr›m yapmayan savafl araç
ve yöntemleri bu nedenle yasakt›r. 

� Gereksiz ac›lara neden olanlar. Örne¤in, insanc›l hukuk, kullan›lma ama-
c› tedavi edilemez yaralar açmak olan patlay›c› mermiler gibi elde edil-
mek istenen askeri avantaj yönünden etkisi çok afl›r› olan silahlar›n kul-
lan›lmas›n› yasaklar. 

� Çevrede uzun süreli hasar yaratanlar. Biyolojik ve kimyasal silahlar›n ve
antipersonel karamay›nlar›n›n kullan›m› bu nedenle yasakt›r. �

"Herhangi bir silahl› çat›flmada, çat›flma taraflar›n›n
savafl yöntemi veya arac› seçme hakk› s›n›rs›z de¤ildir."

(I.  Protokol, 35. Madde)

Bu nedenle afla¤›dakilerin kullan›m› yasakt›r:

� Askeri hedefler ve askeri olmayan hedefler ile askerler ve siviller aras›n-
da ayr›m yapmayan silahlar (son dönemlerde antlaflmayla yasaklanan
antipersonel karamay›nlar› iyi bir örnektir);

� Düflman askerlerinde gereksiz yaralanmalara neden olacak yap›da si-
lahlar, roketler ve di¤er malzemeler, örne¤in istenilen hedefe daha az
düzeyde ac›ya sebebiyet vererek ulafl›labilecek durumdayken, önlenebi-
len ac›lara neden olan araçlar;

� Vücut içinde yay›lan veya patlayan hafif ve alev alan roketler, mermiler
(domdom kurflunlar›), zehir ve zehirli silahlar;

� Temelde etkisi insan vücudunda X ›fl›nlar› ile belirlenmesi mümkün ol-
mayan parçac›klarla yaralamak olan silahlar;

� Bubi tuzaklar› ve yang›na neden olan silahlar;

� Do¤al çevrede kapsaml›, uzun dönemli ve ciddi hasara neden olmas›
hedeflenen veya beklenen savafl araç ve yöntemleri.

19



Soru 3

Uluslararas› insanc›l hukukun bafll›ca antlaflmalar›
nelerdir?

� Savafl ma¤durlar›n›n korunmas›na yönelik antlaflmalar

20

Kara savafl›nda silahl› kuvvetlerin
yaral› ve hastalar›n›n durumunun
iyilefltirilmesi ile ilgili Sözleflme
(Birinci Cenevre Sözleflmesi)
Cenevre, 12 A¤ustos 1949

Denizdeki silahl› kuvvetlerin yaral›
ve hastalar› ve deniz kazas› geçir-
mifl personelinin durumunun iyilefl-
tirilmesi ile ilgili Sözleflme
(‹kinci Cenevre Sözleflmesi)
Cenevre, 12 A¤ustos 1949

Savafl esirlerine yönelik muameley-
le ilgili Sözleflme
(Üçüncü Cenevre Sözleflmesi)
Cenevre, 12 A¤ustos 1949

Savafl Döneminde sivil kiflilerin ko-
runmas› ile ilgili Sözleflme
(Dördüncü Cenevre Sözleflmesi)
Cenevre, 12 A¤ustos 1949

12 A¤ustos 1949 tarihli Cenevre
Sözleflmelerine Ek ve uluslararas›
silahl› çat›flmalarda ma¤durlar›n
korunmas› ile ilgili Protokol
(I. Protokol)
8 Haziran 1977

Yaral› ve hasta askerleri, onlara tedavi
sa¤layan personeli, bar›nd›klar› bina-
lar› ve onlar›n yarar›na kullan›lan do-
nan›mlar› korur. K›z›lhaç ve K›z›lay
amblemlerinin kullan›m›n› düzenler.

Deniz kazas› geçirmifl askerlerin ko-
runmas›n› ve bu kiflilere sa¤lanan
yard›m koflullar›n› geniflletir.

Esir al›nm›fl olan silahl› kuvvetler
personelini korur. Bu kiflilere göste-
rilen muameleyle ilgili kurallar› be-
lirler ve onlar› elinde tutan gücün
haklar›n› ve yükümlülüklerini ortaya
koyar.

Sivil halk›n korunmas› ile ilgili ku-
rallar› ortaya koyar, özellikle iflgal
alt›ndaki topraklardaki sivil halka
gösterilen muamele, özgürlüklerin-
den mahrum b›rak›lanlar ve genel
olarak iflgal.

Sivillere yönelik korumay› geniflletir
ve savafl araç ve yöntemlerini s›n›r-
land›r›r.



‹nsanc›l hukukun ba¤lay›c›n› kabul eden Devletler

(1 Haziran 1999)

Savafl ma¤durlar›n›n korunmas› ile ilgili 

1949 tarihli Cenevre Sözleflmeleri 188 Devlet

� Birinci Sözleflme: Karadaki silahl› kuvvetlerdeki yaral› ve hastalar

� ‹kinci Sözleflme: Denizdeki silahl› kuvvetlerdeki yaral›, hasta ve deniz ka-
zas› geçirmifl personel

� Üçüncü Sözleflme: Savafl esirleri

� Dördüncü Sözleflme: Siviller

Dört Cenevre Sözleflmesinin tümüne bir arada ba¤l› kal›nmas› gerekir.

Cenevre Sözleflmelerine Ek 1977 tarihli Protokoller

� I. Protokol: Uluslararas› silahl› çat›flmalar 150 Devlet

� II. Protokol: Uluslararas› olmayan silahl› çat›flmalar 144 Devlet

� I. Protokolün 90. Maddesi alt›ndaki Bildirge 53 Devlet

Uluslararas› Soruflturma Komisyonu’nun yetkisi

Devletinizin bir antlaflmaya taraf olup olmad›¤›n› görmek için:

� Ulusal kay›tlara bak›n›z

� Sözleflmelerin asl›n› muhafaza eden Devletle ba¤lant› kurunuz

� Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi (International Committee of the Red Cross -
ICRC) ile ba¤lant› kurunuz veya web sitesine bak›n›z: http://www.icrc.org
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12 A¤ustos 1949 tarihli Cenevre
Sözleflmelerine Ek ve Uluslararas›
olmayan silahl› çat›flmalarda ma¤-
durlar›n korunmas› ile ilgili Protokol
(II. Protokol)
8 Haziran 1977

Uluslararas› olmayan bir silahl› çat›fl-
mada çarp›flmalara kat›lmayan kiflile-
re sa¤lanan temel güvenceleri içerir,
sivillerin ve onlar›n hayatta kalmas›
için temel olan nesne ve tesislerin ko-
runmas› ile ilgili kurallar› belirler.



� Belirli silahlar›n kullan›m›n› s›n›rland›ran veya
yasaklayan antlaflmalar
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Afl›r› yaralanmalara veya ayr›m
yapmayan etkilere neden olabilecek
belirli konvansiyonel silahlar›n kul-
lan›m›n›n yasaklanmas› veya s›n›r-
land›r›lmas› ile ilgili Sözleflme
Cenevre, 10 Ekim 1980

Belirlenemez parçac›klar ile ilgili
Protokol
(I. Protokol)
Cenevre, 10 Ekim 1980

May›nlar›n, bubi tuzaklar›n›n ve di-
¤er araçlar›n yasaklanmas› ve s›n›r-
land›r›lmas› ile ilgili Protokol
(II. Protokol)
Cenevre, 10 Ekim 1980
3 May›s 1996’da yeniden düzenlen-
mifltir

Yang›na neden olan silahlar›n kulla-
n›lmas›n›n yasaklanmas› ve s›n›r-
land›r›lmas›  ile ilgili Protokol
(III. Protokol)
Cenevre, 10 Ekim 1980

Kör edici lazer silahlar› ile ilgili Pro-
tokol
(IV. Protokol)
Cenevre, 13 Ekim 1995
Kimyasal silahlar›n gelifltirilmesi-
nin, üretiminin, stoklanmas›n›n ve
kullan›m›n›n yasaklanmas› ve imha
edilmesi ile ilgili Sözleflme
Paris, 13 Ocak 1993

Belirli silahlar›n kullan›lmas›n› ya-
saklayan protokoller için bir çat›
oluflturur.

X ›fl›nlar› ile belirlenemeyen parça-
c›klar yoluyla yaralayan silahlar›n
kullan›m›n› yasaklar.

May›nlar›n, bubi tuzaklar›n›n ve di-
¤er araçlar›n sivil halka karfl› kulla-
n›lmas›n› yasaklar, bunlar›n askeri
hedeflere karfl› kullan›lmas›n› s›n›r-
land›r›r. Yeniden düzenlenen Proto-
kol bu araçlar›n yasaklanma konu-
sunu daha da geniflletir ve Protoko-
lün alan›na iç çat›flmalar› da dahil
eder. 
Yang›na neden olan silahlar›n sivil-
ler ve sivil nesnelere karfl› kullan›l-
mas›n› yasaklar ve bunlar›n askeri
hedeflere karfl› kullan›lmas›n› s›n›r-
land›r›r.

Kal›c› körlü¤e neden olmas› için
özellikle tasarlanan lazer silahlar›-
n›n kullan›m›n› yasaklar. 

Kimyasal silahlar› yasaklar.



30 Haziran 1999 tarihi itibar›yla Ottawa Antlaflmas›’n› onaylayan ülkeler

Ottawa Antlaflmas› olarak da adland›r›lan antipersonel may›nlar› yasakla-
yan Sözleflme gerekli olan 40 Devletin Eylül 1998’de onaylamas›ndan son-
ra 1 Mart 1999’da yürürlü¤e girmifltir. Genifl çapta kullan›lan bir silah ilk
kez, uluslararas› insanc›l hukukun bir antlaflmas› ile yasaklanm›flt›r.
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Antipersonel may›nlar›n kullan›m›-
n›n, stoklanmas›n›n, üretiminin ve
naklinin yasaklanmas› ve imha edil-
mesi ile ilgili Sözleflme
Ottawa, 3-4 Aral›k 1997

Antipersonel may›nlar› yasaklar.

Almanya

Andorra

Antigua ve Barbuda

Avustralya

Avusturya

Bahama adalar›

Barbados

Belçika

Belize

Benin

Bolivya

Bosna-Hersek

Brezilya

Bulgaristan

Burkina Faso

Çad

Danimarka

Dibuti

Dominik Cumhuriyeti

Ekvador

El Salvador

Etiyopya

Fiji

Fransa

Gine

Grenada

Guatemala

Güney Afrika

H›rvatistan

Hollanda

Honduras

‹ngiltere(Birleflik Krall›k)

‹rlanda

‹spanya

‹sveç

‹sviçre

‹talya 

‹zlanda

Jamaika

Japonya

Kanada

Katar

Kosta Rika

Lesotho

Lüksemburg

Macaristan

Makedonya

Malavi

Malezya

Mali

Mauritius

Meksika

Monako

Mozambik

Namibia

Nikaragua

Nijer

Niue

Norveç

Panama

Paraguay

Peru

Portekiz

Samoa

San Marino

Senegal

Slovakya

Slovenya

Solomon Adalar›

Santa Kitts ve Nevis

Santa Lucia

Svaziland

Tayland

Trinidad ve Tobago

Türkmenistan

Uganda

Ürdün

Vatikan

Venezuela

Yemen

Yeni Zelanda

Zimbabve

(82 Devlet)



� Belirli nesnelerin korunmas›yla ilgili antlaflmalar

� Uluslararas› yarg›lama yetkisi ile ilgili antlaflma
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Silahl› çat›flma durumunda kültürel
varl›klar›n korunmas›yla ilgili Söz-
leflme
Lahey, 14 May›s 1954

Silahl› çat›flma durumunda kültürel
varl›klar›n korunmas›yla ilgili Proto-
kol
Lahey, 14 May›s 1954

Silahl› çat›flma durumunda kültürel
varl›klar›n korunmas›yla ilgili ‹kinci
Protokol
Lahey, 26 Mart 1999

Çevrede de¤ifliklikler yapma teknik-
lerinin askeri amaçl› veya düflman-
ca kullan›lmas›n› yasaklama ile ilgi-
li Sözleflme
Cenevre, 10 Aral›k 1976

Uluslararas› Ceza Mahkemesi Ana-
yasas›
(henüz yürürlükte de¤ildir)
Roma, 17 Temmuz 1998

Mimari ve sanatsal ve tarihsel an›t-
lar› ve di¤er kültürel varl›klar› korur. 

Kültürel varl›klar›n iflgal alt›ndaki
topraklardan d›flar› ç›kar›lmas›n›n
önlenmesini ve bu tür varl›klar›n ko-
runmas›n› ve geri verilmesini sa¤-
lar.

Kültürel varl›klara sa¤lanan koru-
may› art›r›r, ihlallerin önlenmesini
güçlendirir ve iç çat›flmalarda da
uygulan›r.

Genifl kapsaml›, kal›c› veya fliddetli
etkileri olan çevresel veya jeofizik-
sel de¤ifliklik yapma tekniklerinin
bir savafl arac› olarak askeri amaçl›
veya düflmanca kullan›m›n› yasak-
lar.

Soyk›r›m, savafl suçlar›, insanl›¤a
karfl› ifllenen suçlar ve gerçekleflti¤i
belirlendi¤inde, nedensiz sald›r› su-
çu için yarg›lama yetkisine sahip bir
daimi uluslararas› ceza mahkemesi
kurar.  



Uluslararas› Ceza Mahkemesinin yarg› yetkisi
dahilindeki Suçlar
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Savafl Suçlar›
Anayasas›n›n 8. maddesi uyar›nca Uluslararas›

Ceza Mahkemesi savafl suçlar›na yönelik yarg›

yetkisine sahiptir. Bunlar aras›nda 1949 Cenevre

Sözlesmeleri ve onlar›n 1977 tarihli Ek Protokol-

lerinde belirtilen uluslararas› insanc›l hukukun

a¤›r ihlallerinin ço¤u (uluslararas› veya uluslara-

ras› olmayan silahl› çat›smalarda ifllenmifl olup

olmama fark› gözetilmeksizin) yer almaktad›r.

Afla¤›da belirtilenler de dahil olak üzere bir

grup suç Uluslararas› Ceza Mahkemesi Anaya-

sas›nda özellikle savafl suçu olarak tan›mlan-

m›flt›r:

� ›rza geçme, cinsel kölelik, zorla fahiflelik, hami-

leli¤e zorlama veya cinsel fliddetin di¤er biçim-

lerine maruz b›rakma;

� 15 yafl›n alt›ndaki çocuklar›n savafla aktif olarak

kat›lmalar› için kullan›lmas›. 

Esirlerin iadesinde haks›z gecikme ve si-

vil halk› ve sivil varl›klar› etkileyen ayr›m gözetmek-

sizin yap›lan sald›r›lar gibi, 1949 Cenevre Sözles-

melerinde ve 1977’deki I. Ek Protokolde a¤›r ihlaller

olarak tan›mlanan uluslararas› insanc›l hukukun di-

ger belirli ihlalleri Anayasada ayr›nt›l› olarak belir-

tilmemifltir. Mevcut çesitli antlaflmalarla kullan›m›

yasaklanan belirli silahlarla ilgili sadece birkaç hü-

küm vard›r ve bu hükümler uluslararas› olmayan

silahl› çat›flmalarla ilgili olarak uygulanmazlar. 

Soyk›r›m
Uluslararas› Ceza Mahkemesi, Anayasa-

s›n›n 6. maddesi kapsam›nda soyk›r›m suçu üzerin-

de yarg› yetkisine sahiptir. Bu hüküm  Soyk›r›m Su-

çunun Önlenmesi ve Cezaland›r›lmas› hakk›ndaki

1948’deki Sözleflmede kullan›lan terimleri tekrarlar. 

Bu suç Anayasada; ulusal, etnik, ›rksal veya dinsel

bir grubu kismen veya tamamen yok etmek niyetiy-

le ifllenen afla¤›daki eylemlerden herhangi biri ola-

rak tan›mlan›r:

� bir grubun üyelerini öldürmek;

� bir grubun üyelerinde ciddi bedensel veya zi-

hinsel zarara neden olmak;

� bir grubu onun k›smen veya tamamen fiziksel

olarak yok edilmesi için planlanan yaflam ko-

flullar›na kasten zorlamak;

� grup içinde do¤umlar› önlemek için tasarlanan

önlemleri uygulamak;

� grubun çocuklar›n› zorla baflka bir gruba nak-

letmek.

‹nsanl›¤a karfl› ifllenen suçlar
Uluslararas› Ceza Mahkemesi ayn› za-

manda insanl›¤a karfl› ifllenen suçlar üzerinde de

yarg› yetkisine sahiptir. Anayasan›n 7. maddesi

kapsam›nda bu suçlar sivil halka yöneltilen genifl

çapl› veya sistematik bir sald›r›n›n bir parças› ola-

rak ifllendi¤inde afla¤›daki eylemlerden herhangi

birinden oluflur:

� cinayet;

� yok etme;

� esir etme;

� halk›n s›n›rd›fl› edilmesi veya zorla nakli;

� insanc›l hukukun temel kurallar›n›n ihlali dahi-

linde hapsetme veya di¤er kesin fiziksel özgür-

lükten yoksun b›rakma halleri;

� iflkence;

� ›rza geçme, cinsel kölelik, zorla fahiflelik, zorla

k›s›rlaflt›rma, veya benzer a¤›rl›kta di¤er cinsel

fliddet biçimleri;

� insanc›l hukuk kapsam›nda izin verilemez oldu-

¤u evrensel kabul görmüfl ve bu paragrafta be-

lirtilen herhangi bir eylemle veya Mahkemenin

yarg› yetkisi kapsam›ndaki herhangi bir suçla

baglant›l› olarak  siyasal, ›rksal, ulusal, etnik,

kültürel, dinsel, cinsiyet  veya di¤er alanlarda

ayn› özellikleri tafl›yan kiflilerden oluflan her-

hangi bir grup veya toplulu¤a karfl› gerçeklefl-

tirilen zulüm;

� kisilerin zorlamaya maruz kalarak kaybolmasi;

� ›rk ayr›m› suçu;

� kasten büyük ac›lara ya da kiflide fiziksel veya

zihinsel ciddi yaralanmalara yol açan benzer

özellikteki di¤er insanl›k d›fl› eylemler.

Sald›r›
Anayasan›n 5(2). maddesinde belirtildi-

¤i gibi, bu suçu tan›mlayan ve bu tür yarg› yetkisi-

nin kullan›lmasi için gerekli koflullari belirleyen bir

hüküm kabul edildi¤inde Uluslararas› Ceza Mahke-

mesi sald›r› suçuna yönelik yarg› yetkisine sahip

olacakt›r.



Soru 4

Uluslararas› insanc›l hukuka kimin sayg›
göstermesi gerekir?

� Devletler

Uluslararas› insanc›l hukuk antlaflmalar›na taraf devletler söz konusu
antlaflmalar›n kurallar›na uymakla resmen yükümlüdürler. ‹nsanc›l hukuka
sayg› göstermek ve sayg›y› sa¤lamak için yetkileri dahilinde her fleyi yerine
getirmeleri gerekir.

� Bireyler

Uluslararas› insanc›l hukuka herkesin - askerlerin ve halk›n bir bütün olarak
- sayg› göstermesi gerekir.

Uluslararas› insanc›l hukuka uyma yükümlülü¤ü vard›r ve uymama duru-
mu pek çok ulusal ve uluslararas› mahkemenin kabul etti¤i gibi baz›
hallerde bireyi ceza hukukunun yetkisi alt›na al›r. �

"Parlamentolararas› Konsey bütün Devletleri; 

askeri komutanlara aslar›n›n uluslararas› insanc›l hukukun 

yükümlülüklerinin fark›nda olmas›n› sa¤lamalar› 

gerekti¤ini hat›rlatmaya, hiçbir ihlalin gerçekleflmemesini 

garanti alt›na almak için her çabay› göstermeye 

ve gerekti¤inde herhangi bir ihlali cezaland›rmaya 

ya da yetkililere bildirmeye, 

davet eder."

Parlamentolararas› Birlik, 90. Konferans,

Eylül 1993
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Soru 5

Uluslararas› insanc›l hukuka sayg› niçin gereklidir?

� Ahlaki bir görev

Devlet vatandafllar›na karfl› sorumluluk tafl›r. Savafl durumunda vatandafl-

lar›n›n korunmas›n› sa¤lamas› gerekir. Her kültürün kuvvet kullan›lmas›n›

kesinlikle s›n›rland›ran kurallar› vard›r. Uluslararas› insanc›l hukuk yaln›zca

bu kurallar› yasal ve evrensel bir dille ifade eder. Bu kurallar› kabul etmek-

le Devletler kendileri için savafl döneminde insanl›¤a sayg›y› sa¤lama araç-

lar›n› edinirler; ayn› zamanda insan onurunun tehdit alt›nda oldu¤u koflul-

larda korunmas›n› garanti alt›na al›rlar. 

� Ak›lc›l bir askeri seçenek

Uluslararas› insanc›l hukuka sayg› göstermek askeri aç›dan anlam tafl›r. Si-

villerin katliam›, teslim olan askeri birliklerin katledilmesi ve esirlerin iflken-

ceye maruz tutulmas› gibi davran›fllar hiçbir zaman askeri zaferlere yol aç-

mam›flt›r. Bu itibarla, uluslararas› insanc›l hukuka ve orant›l›l›k gibi genel

kavramlar›na sayg›, kaynaklar›n ak›lc›l kullan›m›na dayal› modern bir stra-

tejinin parças› olarak ortaya ç›kmaktad›r.  

� Duyarl› bir politik seçim

Düflman›n silahl› kuvvetlerine ve halk›na uluslararas› insanc›l hukukun ge-

rektirdi¤i sayg›yla muamele etmek kuflkusuz, düflman› da ayn› flekilde dav-

ranmaya yöneltmek için en iyi araçlardan biridir. Bir taraf›n yükümlülükleri

yerine getirmesi di¤erlerini de ayn› fleyi yapmaya teflvik eder.   

� Yasal bir yükümlülük

Bir Devlet uluslararas› insanc›l hukukun antlaflmalar›ndan birine taraf ol-

du¤unda o antlaflmada yer alan tüm yükümlülükleri yerine getirmeyi üst-

lenir. Bu nedenle, yükümlülüklerini yerine getirmedi¤i takdirde ceza

hukukunun ba¤lay›c›l›¤›na maruz kal›r.�
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Soru 6

Uluslararas› insanc›l hukuka sayg›y› nas›l
sa¤layabilirsiniz?

Uluslararas› insanc›l hukuk hala çok s›k ihlal edilmektedir. Bu durumu orta-
dan kald›rmak için bir tak›m önlemlerin al›nmas› gerekir. 

� Politik hareketle birlikte yer alan yasal önlemler

Uluslararas› insanc›l hukuka sayg› bir tak›m yasal önlemlerin al›nmas› an-
lam›na gelir (örne¤in, ilgili uluslararas› belgelerin onaylanmas›, gereken
yasalar›n ç›kar›lmas› ve kurallar›n uygulanmas›). Yine de bu yasalarla ilgili
çal›flma tek bafl›na yeterli de¤ildir. 

Uluslararas› insanc›l hukuka sayg›n›n sa¤lanmas›, ayn› zamanda bu huku-
kun içeri¤i ile ilgili bilgilerin yay›lmas› ve dayand›¤› ilkelere sayg›n›n garan-
ti alt›na al›nmas›yla ve politik araçlar yoluyla "bunu hayata geçirmek"tir. 

"Parlamentolar ve üyeleri 

sadece silahl› çat›flmalar›n ç›kt›¤› yerlerde de¤il 

ayn› zamanda önleyici bir konumda savafl dönemleri d›fl›nda da 

uluslararas› insanc›l hukuka sayg›n›n art›r›lmas›nda 

ve bu kurallar›n ihlallerinin cezaland›r›lmas›nda (…) 

önemli bir rol oynarlar."

Parlamentolararas› Birlik, Konseyin 161. Oturumu

Eylül 1997
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� Bar›fl döneminde oldu¤u gibi savafl döneminde de

Uluslararas› insanc›l hukuk silahl› çat›flmalarda uygulan›r, ancak ona sayg›-
y› garanti alt›na almak için önlemlerin bütün dönemlerde al›nmas› gerekir.
Ço¤u ülkenin halihaz›rda hiçbir çat›flma tehdidi olmad›¤› zamanlarda bile
savunmalar›n› haz›r tutmalar› gibi, herhangi bir savafl›n uluslararas› insan-
c›l hukuka gereken sayg›n›n gösterilerek gerçeklefltirilmesini sa¤lamak için
önlemlerin bar›fl döneminde al›nmas› gerekir. Çat›flma muhtemel göründü-
¤ünde genellikle çok geç kal›nm›fl olur. Uluslararas› insanc›l hukuka uyul-
mas›n› sa¤lamak için bar›fl döneminde say›s›z koruyucu önlem al›nabilir. 

� Ulusal s›n›rlar dahilinde ve ötesinde

Devletlerde uluslararas› insanc›l hukuka sadece kendi s›n›rlar› içinde de¤il,
dünyan›n her taraf›nda sayg› gösterilmesi gerekti¤i düflüncesi temeldir. Ce-
nevre Sözleflmelerinde ortak olan 1. Maddede taraflar›n Sözleflmenin kural-
lar›na "sayg› gösterme ve sayg› gösterilmesini sa¤lama" yükümlülü¤ünü
üstlenmelerinin nedeni budur. �

Uluslararas› insanc›l hukuka sayg› gösterilebilir mi?

Pek çok kimse bunu ilk düflündü¤ünde savafl›n fliddetini s›n›rland›rma dü-
flüncesini mant›ks›z bulabilir. Ancak, tarihte çok az say›da "temiz" silahl›
çat›flma meydana gelmiflken bunlardan baz›lar›n›n di¤erlerine oranla insa-
no¤luna çok daha fazla sayg› gösterilerek gerçeklefltirildi¤i görülmüfltür.
Bu savafllar ayn› zamanda insan ve malzeme kaynaklar› aç›s›ndan daha az
maliyetli olmufl, bar›fl antlaflmalar›yla çok daha kolay sona ermifl ve top-
lumu yeniden yap›land›rma yaklafl›m›yla çözümlenmifltir.
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Soru 7

Parlamenterler konuyla nas›l ilgilidir ve neler
yapabilirler?

� Çarp›flman›n ortas›nda:
Sivil halk

Silahl› bir çat›flma ç›kt›¤›nda halk›n karfl› karfl›ya oldu¤u riskler bugün her
zamankinden daha ciddi ve tehlikelidir.

Silahl› bir çat›flma durumunda en iyi korumay› sa¤layan yasalar› ve önlem-
leri daha bar›fl döneminde oluflturmak yoluyla halk› korumak, halk›n ç›kar-
lar›n› do¤rudan do¤ruya savunan kurum olarak Parlamentonun görevidir.
Vatandafllar›n koruyucusu ve sözcüsü olarak Parlamenterlerin ise sadece
bu hak ve güvencelerin oluflturulmas›na de¤il ayn› zamanda uluslararas›
insanc›l hukukla ilgili bilincin mümkün olan en yüksek düzeyde gelifltirilme-
sine de yard›mc› olmalar› gerekir. 

Savafl dönemlerinde halk, parlamenterlerin koruma sa¤lamak amac›yla si-
yasal kaynaklar› harekete geçirmelerini bekler. Savafl sona erdi¤inde yeni-
den yap›lanma süreci sadece kaynaklar› de¤il ayn› zamanda büyük bir siya-
sal kat›l›m› da gerektirecektir: E¤er baflar›l› olunacaksa sürecin dayanmas›
gereken siyasal anlaflmay› güçlendirecek olanlar parlamenterler de dahil
olmak üzere politikac›lard›r.

"Bugünün çat›flmalar›n›n ma¤durlar› sadece ads›z de¤il,

tam anlam›yla say›s›zd›r (…) Korkunç gerçek fludur ki, 

bugün siviller sadece ‘çapraz atefle tutulmazlar’ . Yaflamlar›n› 

kaybetmeleri  veya yaralanmalar› bir tesadüf eseri de¤ildir 

ya da mevcut durumu yumuflat›c› bir ifadeyle 

‘ikincil dereceden zarar’ görmezler. Büyük ço¤unlukla 

kas›tl› olarak hedef al›n›rlar."

Kofi Annan, Birleflmifl Milletler Genel Sekreteri, 

May›s 1999
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"Konferans uluslararas› insanc›l hukuk kapsam›nda 
bar›fl› koruyanlara ve sa¤layanlara 
yönelik koruman›n yer almay›fl›n› (üzüntüyle karfl›lar)".
Parlamentolararas› Birlik, 90. Konferans
Eylül 1993

Ancak, ekonominin yeniden yap›lanmas› tek bafl›na yeterli de¤ildir.  Uzlafl-
ma sürecine bir destek olarak savafl suçlar› yarg›lanmazsa bar›fl kal›c› olma-
yacakt›r.  Bu durum savafl suçlar›n›n cezaland›r›lmayaca¤›ndan emin olun-
mas›na izin vermemek için sadece siyasal kararl›l›k de¤il ayn› zamanda bu
suçlar› tan›mlayan ve cezaland›ran bir kural gerektirir.

Parlamenterlerin çat›flman›n kendi topraklar›nda veya baflka bir Devletin
topraklar›nda yer almas›na ve savafl suçlar›n›n kendi vatandafllar› veya ya-
banc› kuvvetler taraf›ndan ifllenmifl olmas›na bak›lmaks›z›n, uluslararas› in-
sanc›l hukuka uyulmas› ve ihlali halinde de adaletin ifllemesinin sa¤lanma-
s› bak›m›ndan halka karfl› ahlaki ve siyasal görevleri vard›r. 

‹nsanc›l hukuku anlamakla ve Devletlerin bu hukukun kurallar›n› tan›mala-
r›n›, gelifltirmelerini ve sayg› göstermelerini sa¤lamakla, parlamenterler sa-
vafl s›ras›nda halk›n korunmas›na ve savafl sona erdi¤inde sivil bar›fl›n ye-
niden sa¤lanmas›na etkin bir flekilde yard›mc› olabilirler.

� Birinci ad›m: Uluslararas› insanc›l hukuka taraf olunmas›

Parlamento ve üyeleri, devletin uluslararas› antlaflmalara taraf olma ve bu
antlaflmalar›n içerdi¤i kural ve ilkelerin ulusal düzeyde uygulanma sürecin-
de önemli bir rol oynarlar.

Bu ba¤lamda sorumluluklar›n› tam anlam›yla yerine getirmek için parla-
menterlerin flunlar› yapmas› gerekir:

� Antlaflmaya taraf olunmas› için gereken yasal süreci bilmek: Bu
süreç 1 no.l› önlemde aç›klanm›flt›r ve bu el kitab›n›n dördüncü bölümü
referans olarak kullan›lacak örnek belgeler ve deklarasyonlar içermekte-
dir.

� Sahip olunan politik ve parlamenterlere özgü araçlar› bilmek ve

kullanmak.
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� Bir antlaflmaya taraf olmada izlenmesi gereken yol

Parlamenterler ilk önce Devletlerinin mevcut uluslararas› insanc›l hukuk
antlaflmalar›na taraf olup olmad›klar›n› kontrol etmelidirler. 

E¤er mensubu olduklar› Devlet bu antlaflmalara taraf de¤ilse, Devletin söz
konusu antlaflmaya taraf olmas› için önlemler al›nmas›n› sa¤layabilirler.
Al›nmas› gereken belirli önlemler mevcut duruma ba¤l›d›r:

� Onaylama veya kat›l›m talebi uygun bir zaman dilimi içerisinde parla-
mentoya sunulur; bu durumda parlamenterler gerekli bilgiyi ald›ktan
sonra lehte oy kullanabilirler. 

� Antlaflma Hükümet taraf›ndan henüz imzalanmam›flsa: Bu durumda par-
lamenterler Hükümeti bunun nedenini aç›klamaya davet etmek, onayla-
ma ve kat›l›m sürecini gecikmeksizin bafllatmaya yöneltmek için parla-
mentoyla ilgili bir prosedür bafllatabilir (özellikle yaz›l› ve sözlü sorular
halinde). 

� Hükümet antlaflmay› imzalam›fl ancak onaylama sürecinde gecikmiflse:
bu durumda parlamenterler hükümetin neden bu kadar gecikti¤ini sor-
mak ve hükümeti bu süreci h›zland›rmaya yöneltmek için yine parla-
mentoyla ilgili prosedürden yararlanabilirler. Bu konuda bir yasa tasar›-
s› sunmak için yasal inisiyatiflerini de kullanabilirler. 

� hükümet onaya veya kat›l›ma karfl› ç›k›yorsa: Bu durumda parlamenter-
ler bunun nedenini ayr›nt›l› olarak bulmaya çal›flabilirler. Gerekirse, flüp-
heleri, önyarg›ya dayal› fikirleri ve yanl›fl anlamalar› ortadan kald›rmaya
yard›m edebilir ve ayn› zamanda prosedürü harekete geçirmek için poli-
tik a¤›n bütününü harekete geçirebilirler. Seçmenlere ne düflündüklerini
sorabilir, onaylamay› veya kat›l›m› sa¤lamak için bundan yararlanabilir-
ler.

"Parlamentolararas› Konsey, uluslararas› insanc›l hukukun
uluslararas› belgelerinden bir veya birkaç›na henüz taraf olmam›fl 
Devletlerin Parlamentolar›n› bu belgelere kat›lmaya ve ayr›ca bu tür 
antlaflmalar›n onaylanmas› s›ras›nda bildirilen çekinceleri veya
anlay›fl deklarasyonlar› ifade etmifl olan Devletlerin parlamentolar›n› da 
bu tür çekincelerin hala geçerli olup olmad›¤›n› 
do¤rulamaya davet eder."
Parlamentolararas› Birlik, Konseyin 161. oturumu
Eylül 1997
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Parlamenterlerin ayn› zamanda, uluslararas› insanc›l hukukun bir antlaflma-

s›na kat›l›m göstermenin, ilgili antlaflman›n kapsam›n› s›n›rland›rmay› he-

defleyen herhangi bir çekince ya da anlay›fl itiraz› veya deklarasyonu ile bir-

likte olmad›¤›ndan emin olmalar› gerekir. Yine burada da parlamenterlerin

gerçeklefltirdikleri fleyler mevcut duruma ba¤l› olacakt›r. 

� Hükümet, Parlamentoya bir antlaflman›n kapsam›n› s›n›rland›ran çekin-

celer, anlay›fl itirazlar› ve deklarasyonlar›yla birlikte onay için bir talepte

bulunmuflsa: Bu durumda parlamenterler bu tür s›n›rland›rmalar›n ne-

densiz oldu¤unu ortaya ç›kard›klar› takdirde partinin ç›karlar› ve belirli

durumlar› gözetmek yerine genel bir yarar gelifltirerek, gerekirse Hükü-

meti konuyu tekrar de¤erlendirmeye yönlendirmek için kamuoyunu ha-

rekete geçirmekle önemli bir rol oynarlar. 

� Hükümetin çekinceleri antlaflman›n kapsam›n› s›n›rland›rmaktaysa ve

anlay›fl itirazlar› ve deklarasyonlar› art›k geçerli de¤ilse: Bu durumda

parlamenterler Hükümetin niyetini ö¤renmek için parlamentoyla ilgili

prosedürden yararlanabilir ve ortaya ç›kan çekinceleri ele alma aç›s›n-

dan giriflimde bulunabilirler; ayn› zamanda bu s›n›rland›rmalar›n ortaya

ç›kmas› için do¤ru inisiyatif kullanma hakk›ndan yararlanabilirler.

Parlamenterler ayn› zamanda uluslararas› insanc›l hukukun bir antlaflmas›-

na göre yap›labilen birtak›m belirli deklarasyonlar›n gerçekten antlaflma

onayland›¤›nda ve sonras›nda yap›lmas›n› da sa¤layabilirler. Deklarasyo-

nun 1977 tarihli 1. Protokol kapsam›nda kurulan Uluslararas› Soruflturma

Komisyonu’nun yetkisini kabul ederek yap›l›p yap›lmad›¤›n› kontrol edebi-

lirler. Bu Komisyonla ilgili bilgi 7 no.l› önlemde verilmifltir. 

� Ulusal yasalar›n uluslararas› standartlara 
uygunlu¤unun sa¤lanmas›

Uluslararas› insanc›l hukukun bir antlaflmas› onayland›ktan ve yürürlü¤e

girdikten sonra parlamenterlerin bu antlaflman›n hükümlerine uygun yasa-

lar›n ulusal düzeyde kabul edilmesini sa¤lamalar› gerekir.

Gerekiyorsa, yasa tasla¤›n›n (veya mevcut yasalardaki de¤iflikli¤in) Hükü-

met taraf›ndan uygun bir sürede Parlamentoya gönderilmesini sa¤lamala-

r› gerekir. Özellikle Ceza Hukukunun ve Ceza Usul Kanunun uluslararas› in-

sanc›l hukukunun normlar›na uygun olmas›n› sa¤layabilirler.
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Bu ba¤lamda parlamenterler insanc›l hukukla ilgili yerel ve uluslararas› uz-
manlar›n görüfllerine de gerekti¤i flekilde baflvurabilirler. Bu el kitab›n›n
son bölümünde belirtildi¤i gibi, Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi’nin  Dan›fl-
manl›k Servisi bilgi, öneri ve dan›flmanl›k sa¤lamak suretiyle parlamenter-
lere ve parlamentonun yasama ve dokümantasyon servislerine yard›ma
haz›rd›r. Bu el kitab›n›n dördüncü bölümü K›z›lhaç ve K›z›lay ambleminin
kullan›lmas› ve korunmas› ile ilgili bir örnek yasa içermektedir.

� Gerekli fonun onaylanmas›

Parlamenterlerden uluslararas› insanc›l hukuka sayg› için ulusal eylem pla-
n›n›n oylanmas› ve ilgili fonun onaylanmas› istenebilir. 

Onaylanan fonun silahl› kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin uluslararas› in-
sanc›l hukuk kurallar› konusunda e¤itimini sa¤lamaya yetecek düzeyde ol-
mas› gerekir. Bu e¤itim hiç verilmemiflse ya da yeterince verilmemiflse si-
lahl› bir çat›flma ortaya ç›kt›¤›nda halk üzerindeki etkileri y›k›c› olabilir.

Uluslararas› insanc›l hukuk kurallar› ihlal edilirse mahkemelerin de yerine
getirmeleri gereken görevler için yeterli kaynaklara sahip olmalar› gerekir. 

"Silahl› çat›flmalar›n ma¤durlar›n› korumak için
gereken mali kaynaklar ve insan kaynaklar› yetersizdir (...) 
Konferans Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi (ICRC) ve 
Birleflmifl Milletler Mülteciler Yüksek Komiserli¤i (UNHCR) ve 
di¤er yard›m kurulufllar›n›n çal›flmalar›n› takdir etmekte, 
Hükümetleri bu kurulufllara mali katk› sa¤lamaya davet etmekte ve 
bu kurulufllar›n personelini azim ve cesaretlerinden dolay›
kutlamaktad›r."

Parlamentolararas› Birlik, 90. Konferans,
Eylül 1993
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� Yürütme organ›n›n kurallar› uygulama ve uygulatmayla 

ilgili çal›flmalar›n›n takibi

Parlamenterlere özgü gözetim ifllevi ile parlamenterler afla¤›da belirtilen

hususlar›n yerine getirilmesini özellikle sa¤layabilirler:

� Ulusal yasalar›n ilgili kurallar ve idari önlemlerle birlikte yer almas›;

� Silahl› kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin mensuplar›n›n; uluslararas› in-

sanc›l hukuk kurallar› konusunda, alan›nda uzman kiflilerden e¤itim al-

mas› ve askeri elkitaplar›nda insanc›l hukukla ilgili veriler hususunda bil-

gilendirilmesi;

� Hükümet çal›flanlar›na bilgi vermeye yönelik toplant›lar›n düzenlenmesi;

� Gelecekteki ihlalleri engelleyici nitelik tafl›d›¤›ndan dolay› uluslararas›

insanc›l hukuk kurallar›n› ihlal eden kiflilerin hukuka uygun olarak ceza-

land›r›lmas›;

� Uluslararas› insanc›l hukuk kurallar› hakk›nda, özellikle okul ve üniversi-

telerde, halka e¤itim verilmesi;

� Bu faaliyetler için yeterli fonun ayr›lmas›.

� Savafl suçlar› ifllendi¤i takdirde adaletin uygulanmas›n›n 

sa¤lanmas›

Parlamento ayn› zamanda adaletin uygulanmas›n› takip eder ve bu ba¤-

lamda halk›n temsilcilerinin özellikle flunlar› yerine getirmeleri gerekir:

� Adli makam üyelerinin uluslararas› insanc›l hukuk konusunda yeterli

e¤itimi almas›n›n sa¤lanmas›;

� Adli makamlara görevlerini yerine getirmeleri için araçlar›n sa¤lanmas›;

� Savafl suçlar› ifllendi¤i takdirde adaletin uygulanmas›n›n takibi, örne¤in

karar verme sürecine müdahale etmeksizin adalet sisteminin iyi iflleme-

sinin, Yürütme taraf›ndan bask›ya veya müdahaleye maruz kalmamala-

r›n›n ve adaletin uygun bir süre zarf›nda uygulanmas›n›n  sa¤lanmas›.
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"Uluslararas› insanc›l hukuk ile ilgili konular›n özellikle 
daimi bir komitenin görevine dahil edilmesi, ya da uygun görüldü¤ünde, 
uluslararas› insanc›l hukuk için bir daimi komisyon kurulmas› 
Parlamentonun bu konular› verdi¤i önemi göstermenin bir yoludur 
ve bu konular›n etkin ve devaml› bir flekilde ele al›nmas›n› mümkün k›lar."

Parlamentolararas› Birlik, Konseyin 161. oturumu,
Eylül 1997

� Uluslararas› insanc›l hukuk alan›nda bir parlamento 

organ› oluflturulmas›

Parlamenterler uluslararas› insanc›l hukukla ilgili konular› ele alan bir par-
lamento organ› oluflturulmas›n› sa¤layabilirler.  

Bu tür bir parlamento organ› kurulmas› mümkün de¤ilse parlamenterler,
görevleri ve ifllevleri net olarak belirlenen (uluslararas› insanc›l hukukun di-
siplinleraras› ele al›nmas›nda di¤er çeflitli parlamento komiteleriyle birlikte
gerçeklefltirilecek çal›flmalar; uluslararas› insanc›l hukuk konusunda bakan-
l›klararas› komisyonlarla özel ba¤lant›lar (bkz. 6 no.l› önlem), mahkeme du-
ruflmalar›n›n takibi v.s.) mevcut prosedürlere uygun olarak bir yan komite
ya da baflka bir organ oluflturulmas›n› sa¤layabilirler.  

Parlamenterler ayn› zamanda, bilhassa uluslararas› insanc›l hukuk ile ilgili
konularda çal›flmalar yapan özel konumlu bir parlamenterler grubu olufltu-
rulmas›n› da sa¤layabilirler. Söz konusu grup parlamentoyla ilgili ifller kap-
sam›nda "harekete geçirici bir güç" ve hatta parlamento kökenli bir "takip-
çi" olarak ifllev görebilirler. 

Son olarak, parlamenterler baflkalar›n›n deneyimlerinden yararlanmak su-
retiyle deneyimlerini paylaflmak ve ulusal hareketi ilerletmek için baflka ül-
kelerdeki benzer parlamento organlar› ile irtibat› gelifltirebilirler. Parlamen-
tolararas› Birlik bu konuda yard›mc› olabilir.

Uluslararas› insanc›l hukuk konusunda dünya parlamenterleri üzerinde
yapt›¤› araflt›rmalar sayesinde, Parlamentolararas› Birlik ayn› zamanda,
uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas›n› sa¤lamak ve ulusal hareketi
güçlendirmesine h›z kazand›rmak için di¤er Parlamentolar taraf›ndan at›lan
ad›mlar konusunda parlamenterlere bilgi verebilir. 
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� Uluslararas› alanda çal›flmalar

Parlamenter giriflimler art›k ulusal s›n›rlar dahilinde kalmamaktad›r. Parla-
mento üyelerinin sadece uluslararas› antlaflmalarla belirlenen kurallar› dik-
kate almalar› de¤il, ayn› zamanda uluslararas› insanc›l hukuk sayesinde or-
taya ç›kan konular› çok tarafl› siyasal forumlarda tart›flabilme imkanlar› da
vard›r. 

Parlamentolararas› Birlik, ulusal parlamentolar›n dünya çap›nda bir organi-
zasyonudur ve özellikle, uzmanlaflm›fl komitesinin çal›flmalar› yoluyla ulus-
lararas› insanc›l hukuk kurallar›n›n gelifltirilmesi ve yay›lmas› için uygun
mercilerden biridir. Parlamenterlerin Birli¤in çal›flmalar›ndan yararlanma-
lar› ve onun uluslararas› insanc›l hukukla ilgili önerilerinin Parlamento ve
Yürütmenin dikkatine sunulmas› ve dikkate al›nmas›n› sa¤lamalar› büyük
önem tafl›r. 

Uluslararas›  yaflam de¤iflmektedir ve parlamenterler böylece kendi ülkele-
ri d›fl›nda ülkelerde gerçekleflen uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini arafl-
t›rma hakk›n› elde ederler. Bu ihlalleri haber verebilir ve 7 no.l› Önlemde
aç›kland›¤› gibi bunlar› durdurmak için siyasal giriflimlerde bulunabilirler.

� Kamuoyunun harekete geçirilmesi: önemli bir politik 
görev

Antipersonel may›nlarla ilgili Ottawa Antlaflmas›’n›n son dönemlerde kabu-
lü ve yürürlü¤e girmesi, afla¤›da belirtilenleri yerine getirmekle parlamen-
terlerin bir antlaflman›n tarihindeki tüm aflamalarda harekete geçirici bir rol
oynayabileceklerini gösterir:

� Hükümetlerin antlaflma tasla¤› oluflturmaya ve kabul etmeye yönlendi-
rilmesi;

� Antlaflman›n zaman›nda imzalanmas› ve onaylanmas› ve sonuçta ulusal
düzeyde yürürlü¤e girmesi için çal›flmalarda bulunulmas›;

� Antlaflmaya göre en uygun yasa taslaklar›n›n haz›rlanmas› ve ilgili uygu-
lama kurallar›n› oluflturmak için çal›fl›lmas›. 

Parlamenterler ayn› zamanda ulusal topraklarda ya da ülke s›n›rlar›n›n öte-
sinde nerede olursa olsun ortaya ç›kan bir silahl› çat›flma durumunda, ulus-
lararas› insanc›l hukukun normlar›na sayg›y› gelifltirmek için afla¤›da belir-
tilenleri yaparak giriflimlerde bulunabilirler:
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� Silahl› kuvvetlerin ve güvenlik güçlerinin uluslararas› insanc›l hukuk ku-
rallar› konusunda kal›c› ve derinlemesine bilgi edinmelerinin sa¤lanma-
s›;

� Bu kurallar›n ülkenin e¤itim sisteminin her düzeyinde ö¤retilmesinin
sa¤lanmas›;

Uluslararas› insanc›l hukukun ilkeleri ihlal edildi¤inde parlamenterler flun-
lar› yapabilirler:

� ‹hlallerin halka yönelik konuflmalar›nda duyurulmas›;

� Hukuk kapsam›nda öngörülen cezaland›rman›n yerine getirilmesinin
sa¤lanmas›.

Sürekli olarak halkla etkileflim içinde bulunduklar›ndan dolay› parlamenter-
ler halk›n duyarl›l›¤›n› sa¤layabilir ve art›rabilirler. Uluslararas› insanc›l hu-
kuk kurallar›na sayg›n›n ve bu kurallar›n ihlalinin ve cezas›z kalmas›n›n
oluflturdu¤u tehlike üzerinde uzun dönemli bir ilginin önemini vurgulayabi-
lirler. 

Bu tür çal›flmalarda bulunmak suretiyle parlamenterler seçmenlerin hakla-
r›ndaki olumlu düflüncelerini bile art›rabilirler. �

"Uluslararas› insanc›l hukuk kurallar›n› ö¤retmek 

bu kurallar›n her hangi bir ihlalini önlemede en iyi araçt›r."

Parlamentolararas› Birlik, Konseyin 161. Oturumu

Eylül 1997
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ULUSLARARASI ‹NSANCIL HUKUKA

sayg› göstermek ve

sayg›y› sa¤lamak için al›nmas› gereken

Yedi Önlem
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Önlem 1

Uluslararas› insanc›l hukuk antlaflmalar›na taraf

olunmas›

� Niçin?

� ‹nsanc›l hukuka sayg›y› sa¤lamada kararl›l›¤› ifade
etmek için

Uluslararas› insanc›l hukukun antlaflmalar›na taraf olmakla Devletler uzun

dönemli ba¤l› olmay› kabul eder ve uluslararas› toplulu¤a uygun olarak ka-

rarl›l›klar›n› ifade ederler.

� ‹nsanc›l hukuku güçlendirmek için

Bir Devlet uluslararas› insanc›l hukukun bir antlaflmas›na taraf oldu¤unda,

karar veren makamlar ve kamuoyundaki imaj› güçlendirilmifl olur. Örne¤in,

1999 y›l›nda Cenevre Sözleflmelerine taraf Devlet say›s› 188’dir. Bu neden-

le Sözleflmelerin uluslararas› toplulu¤un bütününün deste¤i ald›¤› söylene-

bilir. Bu durum Sözleflmelere büyük yetki tan›nmas›n› sa¤lar.

� Nas›l?

‹ki yol vard›r: Antlaflman›n oluflum safhas›nda imzalanmas› ve sonra onay-

lanmas›; ya da antlaflman›n imzaya aç›k olmad›¤› safhaya gelinmiflse kat›-

l›m›n gerçeklefltirilmesi.

� ‹mzalama ve onaylama 

Antlaflmalar haz›rland›ktan sonra (ço¤unlukla, yürürlü¤e girinceye kadar)

genellikle s›n›rl› bir süreyle imzaya aç›kt›rlar.

Bir antlaflmay› imzalayan bir Devletin bu antlaflman›n hükümlerine ayk›r›

hareket etmeme onusunda bir ahlaki yükümlülü¤ü vard›r. Bununla beraber,

antlaflmaya tamamen ba¤l› olmak için bir Devletin imzalad›¤› antlaflmalar›-

n›n yetkili organlarca onaylanmas› gerekir.
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Onaylama prosedürleri bir ülkeden di¤erine de¤ifliklik gösterir, ancak ço¤u
ülkede onaylama parlamentonun sorumlulu¤undad›r ve genellikle Devletin
Yürütme Organ›n› daha önceden belirlenen prosedüre uygun olarak bir
antlaflmaya ba¤l› hale getirmek için yetkilendiren bir oylama fleklini al›r.

Bir Devlet bir antlaflmay› onaylad›¤› zaman, antlaflman›n "amaç ve hedefi-
ne ters düflmemesi" ve "içeri¤ini zay›flatmamas›" flart›yla çekincelerini be-
lirtebilir ya da anlay›fl deklarasyonlar›nda bulunabilir. Ayr›ca, bu çekince ve
anlay›fl deklarasyonlar›n›n sonuçta  periyodik olarak yeniden gözden geçi-
rilmesi gerekir. 

Onaylama belgesinin daha sonra Sözleflmelerin asl›n› muhafaza eden Dev-
lete gönderilmesi gerekir (bkz. bu el kitab›n›n üçüncü bölümündeki örnek
onaylama belgesi).

Belirli antlaflmalar› onaylarken yap›lmas›
gereken deklarasyonlar

Uluslararas› insanc›l hukukun belirli antlaflmalar›n› onaylarken Devletler
ek deklarasyonlarda bulunabilirler (bkz. Bir tak›m örnekler için bu el kita-
b›n›n üçüncü bölümüne bak›n›z.) 

� 1977 tarihli I. Protokole taraf olan Devletler Uluslararas› Soruflturma Ko-
misyonu’nun yetkisini kabul edebilirler;

� 1980 tarihli Konvansiyonel Silahlar Sözleflmesinin IV. Protokolüne (kör
edici lazer silahlar›) taraf olan Devletler, Protokolün uluslararas› silahl› ça-
t›flmalar dahil "bütün durumlarda" uygulanaca¤›n› belirten bir deklaras-
yonda bulunabilirler. 

� Kat›l›m

Bir Devlet bir antlaflmay› imzalamad›¤› ve an›lan antlaflman›n art›k imzaya
aç›k olmad›¤› hallerde de bilahere, bu antlaflmaya kat›l›mda bulunabilir.
Prosedür tamamen ayn›d›r ve bir imzan›n teyit edilmesi amac›yla gerçek-
leflmesi d›fl›nda, onaylaman›n tafl›d›¤› ayn› etkilere sahiptir.  

� Bir antlaflman›n iç hukukta yürürlü¤e girmesi

Bir uluslararas› antlaflmaya taraf olundu¤unda bir Devletin genellikle bunu
sadece yasal olarak Sözleflmelerin asl›n› muhafaza eden Devlete de¤il ayn›
zamanda kendi vatandafllar›na da resmi gazetede ilan ederek duyurmas›
gerekir. 
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Ülkenizdeki sisteme dayal› olarak bir uluslararas› insanc›l hukuk antlaflma-
s› ulusal hukuk bünyesinde otomatikman - örne¤in, bir Devlet o antlaflma-
ya taraf oldu¤unu bildirir bildirmez – ba¤lay›c› nitelik kazanabilir. Bu du-
rumda antlaflman›n yürürlü¤e girmeden önce ya da girdikten sonra ulusal
yasalara uygun hale getirilmesi gerekir. Bununla beraber antlaflman›n yü-
rürlü¤e girmesi,  içerdi¤i uluslararas› kurallar›n ulusal yasaya dahil edilme-
si kofluluna ba¤l› olabilir. Bu durumda, Devlet o antlaflmaya taraf olmadan
önce yasan›n kabul edilmesi gerekir. Her durumda ulusal yasal düzenleme-
lerin gecikmeksizin yap›lmas› önem tafl›maktad›r.

� Parlamenterin rolü nedir?

Parlamenterin rolü süreçteki aflamaya ba¤l› olarak de¤iflim gösterir. Genel-
de, parlamenterler Yürütmeyi uluslararas› insanc›l hukukun antlaflmalar›n›
imzalamaya yönlendirebilirler, ancak,  kuflkusuz en önemli rolleri onaylama
veya kat›l›m ve uygulamayla ilgili yasalar›n kabulünü içeren bir sonraki afla-
mada ortaya ç›kar.

Parlamenterler Hükümetle bir diyalog bafllatarak, Parlamentoya onaylama
ya da kat›l›m ile ilgili bir kanun tasla¤›n›n gönderilmesini talep edebilirler;
bu durum gerçekleflmezse bu tür bir yasa tasla¤›n› kendileri de haz›rlayabi-
lirler. �

"Parlamentolararas› Birlik Konseyi, Birleflmifl Milletler Diplomatik 

Konferans›n›n 17 Temmuz 1998’de Roma’da Uluslararas› Ceza Mahkemesi
Anayasas›n›n kabulünü memnuniyetle karfl›lar; bu, soyk›r›m suçu, 

insanl›¤a karfl› ifllenen suçlar, savafl suçlar› ve sald›r› suçunun 

cezas›z kalmayaca¤›n› ve adaletin yerine geçmesini sa¤lamak için 

Uluslararas› toplulu¤un önlem almadaki kararl›¤›n› gösterir. 

Tüm parlamentolar› ve üyelerini, Mahkemenin Anayasas›n›n 

mümkün olan en yak›n tarihte evrensel olarak kabulünü 

sa¤lamak için giriflimde bulunmaya ve bu yeni uluslararas› 

mahkemenin gerçekten hiç bir gecikme olmaks›z›n kurulmas›n› ve 

etkin flekilde ifllemesini sa¤layacak tüm araçlarla donat›lmas›n› 

sa¤lamak için yetkileri dahilinde her fleyi yapmaya davet eder."

Parlamentolararas› Birlik, Parlamentolararas› Birlik Konseyinin  163. oturumu,

Eylül 1998
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Ne yapabilirsiniz?

� Devletinizin afla¤›da ad› geçen antlaflmalara taraf olup olmad›-
¤›ndan emin olunuz.

� 12 A¤ustos 1949 tarihli dört Cenevre Sözleflmesi

� 12 A¤ustos 1949 tarihli Cenevre Sözleflmelerine ek ve uluslararas› silah-
l› çat›flmalar›n ma¤durlar›n›n korunmas›yla ilgili 8 Haziran 1977 tarihli
Protokol (I. Protokol)

� 12 A¤ustos 1949 tarihli Cenevre Sözleflmelerine ek ve uluslararas› nite-
likte olmayan silahl› çat›flmalar›n ma¤durlar›n›n korunmas›yla ilgili 8
Haziran 1977 tarihli Protokol (II. Protokol)

� Afl›r› derecede yaralay›c› olan ya da ayr›m gözetmeyen etkileri olan be-
lirli konvansiyonel silahlar›n kullan›m›nda yasaklama veya s›n›rland›r-
malarla ilgili 13 Ocak 1980 tarihli Sözleflme ve dört Protokolü (belirlene-
mez parçac›klar, may›nlar, yang›na neden olan silahlar ve kör edici la-
zer silahlar› ile ilgili). 

� Kimyasal silahlar›n gelifltirilmesi, üretimi, stoklanmas› ve naklinin ya-
saklanmas› ve imha edilmesi ile ilgili 13 Ocak 1993 tarihli Sözleflme 

� Antipersonel karamay›nlar›n›n kullan›m›, stoklanmas›, üretimi ve nakli-
nin yasaklanmas› ve imha edilmesi ile ilgili 3-4 Aral›k 1997 tarihli Söz-
leflme;

� Uluslararas› Ceza Mahkemesinin 17 Temmuz 1998 tarihli Anayasas›

� E¤er Devletiniz bu antlaflmalara taraf olmuflsa, afla¤›da belirti-
len deklarasyonlar› yap›p yapmad›¤›n› kontrol ediniz (bu el ki-
tab›n›n üçüncü  bölümündeki örneklere bak›n›z):

� Devletiniz 1977 tarihli I. Protokole taraf ise Uluslararas› Soruflturma Ko-
misyonu’nun yetkisinin kabul edildi¤i deklarasyon

� Belirli Konvansiyonel Silahlar ile ilgili BM Sözleflmesinin IV. Protokolü-
ne ba¤l› olman›n kabul edildi¤i deklarasyon
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� Karamay›nlar› ile ilgili Ottawa Antlaflmas›’na geçici  baflvurma niyetini
bildiren deklarasyon 

� Devletinizin,  bir antlaflmaya onay veya kat›l›m halinde, afla¤›-
da belirtilen türden bir çekincede veya anlay›fl deklarasyonun-
da bulunup bulunmad›¤›n› inceleyiniz.

� Antlaflman›n hedef ve amac›na ayk›r› nitelikte

� Antlaflman›n içeri¤ini hafifleten nitelikte

� Bütün durumlarda kendi Devletiniz intikal eden antlaflmay›
onaylad›¤›nda Devletiniz taraf›ndan yap›lan çekince ve anlay›fl
deklarasyonun halen geçerli olup olmad›¤›ndan ve yeniden ele
al›n›p al›nmamas› gerekti¤inden emin olmak için düzenli olarak
kontrol ediniz

� Yukar›dakilerin hepsi için 

� ‹lgili hükümet organlar›ndan bilgi istemekte,

� Hükümete soru önergeleri vermekte,

� Bir parlamento tart›flmas› bafllatmakta,

� Kamuoyunu harekete geçirmekte,

tereddüt etmeyiniz.
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Önlem 2

Uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerinin
engellenmesi

� Niçin?

Belirli nadir durumlar haricinde uluslararas› bir antlaflmaya kat›l›m, bu ant-
laflman›n ulusal hukukta kendili¤inden derhal uygulanaca¤› anlam›na gel-
mez. Bir uluslararas› insanc›l hukuk antlaflmas›n›n onaylanmas› ve yürürlü-
¤e girmesini bu nedenle ilgili iç yasalar›n kabulü takip etmelidir. Bu, mev-
cut yasalarda büyük veya küçük de¤ifliklikler ya da tamamen yeni metinle-
rin kabulü anlam›na gelir. Temel amac› yasal çerçeveyi oluflturmak olan bu
yasan›n ayr›nt›l› ve yeterli kurallarla tamamlanmas› gerekir.

Ulusal ve uluslararas› yarg› yetkileri

� Savafl suçlar›n› cezaland›rmak ilk olarak ve en önemlisi ulusal mahke-
melerin kapsam›ndad›r. Ulusal yasalar›n uluslararas› insanc›l hukukun
ihlallerini engellemesini sa¤laman›n önemli olmas›n›n nedeni budur.

� Uluslararas› Ceza mahkemesinin oluflturulmas› durumu de¤ifltirmez
çünkü bu mahkeme sadece Devletlerin savafl suçlar›n› iflleyenleri kendi-
leri yarg›lamak istemedikleri veya bunu yerine getiremedikleri durum-
larda yetkili olacakt›r.

� Uluslararas› insanc›l hukukun antlaflmalar›, belirli cezalar ortaya koy-
mazlar ve ne tür hukuk ihlallerini gerçeklefltirenlerin yarg›lanaca¤›n› be-
lirlemezler ancak kesin olarak Devletlerden yasalar› kabul ederek a¤›r
ihlalleri engellemelerini isterler. 

� Devletler ayn› zamanda a¤›r ihlalleri gerçeklefltirmekle suçlanan kiflileri
araflt›rmak ve onlar› kendi mahkemelerinde yarg›lamak ya da yarg›lan-
mak üzere baflka bir devlete teslim etmekle yükümlüdürler.

� Genelde, bir Devletin ceza yasalar› kendi topraklar› üzerinde veya kendi
vatandafllar› taraf›ndan ifllenen eylemlere uygulan›r fakat "evrensel yar-
g›" ilkesine göre uluslararas› insanc›l hukuk, devletin a¤›r ihlalleri ger-
çeklefltiren herhangi bir kifliyi tabiiyetine ve ihlalin nerede gerçekleflti¤i-
ne bak›lmaks›z›n aramas›n› ve cezaland›rmas›n› gerektirir.
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Uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerinin engellenmesi

� Hangi eylemlerin cezaland›r›lmas› gerekir?

� Cenevre Sözleflmeleri ve I. Protokolde listelenen belirli eylemler; örne-
¤in  kasten adam öldürme, iflkence ve insanl›k d›fl› muamele, ›rza geç-
me ve kasten büyük ac›lara ya da bedene ve sa¤l›¤a zarar veren herhan-
gi bir eylem.

� Kim sorumlu tutulabilir?

� Sorumlu olunan bir görevde baflar›s›z olunmas›ndan kaynaklansa da ih-
lalleri gerçeklefltiren kifliler, 

� ‹hlallerin gerçeklefltirilmesi emrini veren kifliler

� Ne yapmak gerekir?

� Kiflinin tabiiyetine, kimin gerçeklefltirdi¤ine ve gerçeklefltirme emrini ki-
min verdi¤ine bak›lmaks›z›n, bu ihlallerin görevini yerine getirememek-
ten kaynakland›¤› durumlar ve ulusal topraklarda veya baflka bir yerde
gerçekleflen eylemler de dahil olmak üzere tüm kiflilere uygulanan ya-
salardaki a¤›r ihlallerin yasaklanmas› ve engellenmesi 

� A¤›r ihlaller gerçeklefltirdiklerinden kuflku duyulan kiflilerin hakk›nda ifl-
lem bafllatarak ve gerekirse baflka bir Devlette yarg›lanmak üzere teslim
etmek üzere aranmas› ve yarg› önüne ç›kar›lmas›

� Askeri komutanlar›n a¤›r ihlalleri engellemelerini, devam eden ihlal-
leri durdurmalar›n› ve a¤›r ihlalleri gerçeklefltirmekten suçlu bulunan ve
otoriteleri alt›ndaki kiflilere karfl› önlem almalar›n›n istenmesi

� A¤›r ihlallerle ilgili herhangi bir ifllemde di¤er Devletlere yasal yard›m
sa¤lanmas›

Devletlerin özellikle uluslararas› insanc›l hukukun belirli kurallar›n› ihlal et-
mekten suçlu kiflileri yarg›lamak ve cezaland›rmak için yasalar› kabul etme-
leri istenir. Bunu bir çok nedenle yerine getirmeleri gerekir.

� Hukukun ihlallerini engellemenin gere¤i

En iyi fley savaflan taraflar›n uluslararas› insanc›l hukuka savafl›n bafllang›-
c›ndan itibaren sayg› göstermeleri olacakt›r. Ancak savaflla ilgili deneyim-
ler, kurallar› bilmenin ve iyi niyetin yeterli olmad›¤›n› göstermifltir. Ulusla-
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raras› insanc›l hukuku ihlal eden kiflilerin, özellikle savafl suçu iflleyenlerin
yarg›lanmas› ve cezaland›r›lmas› bu nedenle sadece bir yasal ve ahlaki yü-
kümlülük de¤il, ayn› zamanda cayd›rman›n da etkili bir yolunu oluflturur-
ken, ihlallerin cezas›z kalmas› da daha fazla zalimane davran›fla zemin ha-
z›rlar.

� Yasalar›n ihlallerini engellemenin gere¤i

Uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini engellemek için ceza hukukunun bu
suçlar› ve cezalar›n› belirtmesi gerekir. Esasen, hiç kimsenin ifllendi¤i vakit
bir suç teflkil etmeyen bir eylemden dolay› yarg›lanamayaca¤› gerçe¤i ceza
hukukunun bir ilkesidir. Bu nedenle uluslararas› insanc›l hukukun ihlalleri-
ni engelleyen yasalar›n tasla¤›n›n haz›rlanmas› kesinlikle gereklidir.

Uluslararas› Ceza Mahkemesi

Uluslararas› Ceza Mahkemesi en ciddi ihlallerden sorumlu kiflileri yarg›la-
mak için dünya çap›nda yarg›lama yetkisine sahip daimi bir mahkemedir.
Söz konusu ihlaller flunlard›r:

� soyk›r›m suçu

� insanl›¤a karfl› ifllenen suçlar

� savafl suçlar›

� sald›r› eylemleri 

Mahkemenin 17 Temmuz 1998 tarihinde hukukilik kazanan Kurulufl Söz-
leflmesi’nde hem uluslararas› silahl› çat›flmalar hem de uluslararas› nite-
likte olmayan silahl› çat›flmalar s›ras›nda ifllenen savafl suçlar› karfl›s›nda
mahkemenin yarg›lama yetkisi kabul edilir.

Yarg› yetkisi Devletlerle s›n›rl› olan Uluslararas› Adalet Divan›ndan farkl›
olarak, Uluslararas› Ceza Mahkemesi kiflileri yarg›layabilecektir. Bunun ya-
n›nda,  Ruanda ve Yugoslavya için özel olarak kurulan savafl suçlar› mahke-
melerinden farkl› olarak yarg› yetkisi zaman veya mekanla s›n›rl› olmayacak-
t›r. Uluslararas› Ceza Mahkemesi, bu nedenle kifliler için flimdiye kadarki en
genel olumlu görevin, yani, çat›flma durumlar›nda hukukun kurallar›na say-
g› gösterme yükümlülü¤ünün ortaya ç›kmas›n› simgelemektedir. 

Uluslararas› Ceza Mahkemesi 60 Devletin Kurulufl Sözleflmesini onayla-
mas› halinde kurulmufl olacakt›r. 30 Haziran 1999 itibar›yla 85 Devlet
Kurulufl Sözleflmesi’ni imzalam›fl olup 3 Devlet onaylam›flt›r. 
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A¤›r ‹hlaller
� Afla¤›da belirtilen eylemler Cenevre Sözleflmelerinin a¤›r

ihlalini  oluflturmaktad›r:
� Kasten adam öldürme,
� ‹flkence ve insanl›k d›fl› muamele; biyolojik deneyler, kasten büyük ac›lara ya da

bedene ya da sa¤l›¤a zarar verme, 
� Mülkiyetin askeri gerekliliklerle makul görülmeyecek tarzda ve yasalara ayk›r›

flekilde vahflice yap›lan afl›r› tahribat› ve ya¤malanmas›,
� Bir savafl esirinin düflman Gücün [silahl›] kuvvetlerinde hizmette bulunmaya

zorlanmas›,
� Bir savafl esirinin Üçüncü Sözleflmede belirtilen adil ve usule uygun bir yarg›-

lamadan yoksun b›rak›lmas›,
� Yasal olmayan s›n›rd›fl› etme veya nakletme,
� Yasal olmayan hapsetme,
� Esir alma.
� Afla¤›da belirtilen eylemler 1977 tarihli I. Protokolün a¤›r

ihlallerini oluflturmaktad›r:
Kasten gerçeklefltirildi¤inde Protokolün ilgili hükümlerinin ihlalini oluflturan ve
ölüme ve bedende ciddi yaralanmalara neden olan ve sa¤l›¤a zarar veren afla¤›-
da belirtilen eylemler
� sivil halk›n veya tek tek sivillerin sald›r› hedefi yap›lmas›;
� sivillerde afl›r› can kayb›na, yaralanmalara neden olaca¤› ve sivil nesnelere za-

rar verece¤i bilinerek sivil halka ve nesnelere ayr›m gözetmeden sald›r›da bu-
lunulmas›;

� sivillerde afl›r› can kayb›na, yaralanmalara neden olaca¤› ve sivil nesnelere za-
rar verece¤i bilinerek tehlikeli güçleri bulunduran yerlere ve tesislere sald›r›da
bulunulmas›;

� savunmas›z yerlerin ve asker bulundurulmayan bölgelerin sald›r› hedefi yap›l-
mas›;

� silah›n› terketti¤i bilindi¤i halde bir kiflinin sald›r› hedefi yap›lmas›;
� Sözleflmeler ve Protokolle tan›nm›fl özel k›z›lhaç veya k›z›lay ambleminin veya

baflka bir koruyucu iflaretin kötü niyetli kullan›m›.
� Afla¤›daki eylemler de I. Protokolün a¤›r ihlali olarak gö-

rülmektedir:
� Dördüncü Sözleflmenin 49. maddesinin ihlal edilerek, iflgal eden Devletin ken-

di halk›n›n bir k›sm›n› iflgal etti¤i topraklara nakletmesi ya da iflgal edilen top-
raklar›n halk›n›n bir k›sm›n› veya tamam›n›n s›n›rd›fl› edilmesi veya nakledil-
mesi;

� Savafl esirlerinin veya sivillerin ülkelerine iadesinde makul görülemez bir gecik-
me olmas›;

� Irk ayr›m›na dayal› olarak kiflisel onurun ›rk ayr›m› ve di¤er insanl›k d›fl› ve onur
k›r›c› davran›fllarla zulme maruz kal›nmas›;
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� Halklar›n kültürel veya manevi miras›n› oluflturan ve özel düzenlemelerle özel

koruma sa¤lanan aç›kça tan›nan tarihi an›tlara, sanat eserlerine veya ibadet yer-

lerine sald›r›da bulunulmas›;

� Sözleflmeyle korunan veya Protokolün 85. maddesinin 2. f›kras›nda belirtilen bir

kiflinin adil ve usule uygun bir yarg›lamadan mahrum b›rak›lmas›.

� Afla¤›da belirtilen eylem ayn› zamanda 1977 tarihli I. Pro-
tokolün a¤›r ihlalini oluflturur:

Karfl› taraf›n denetiminde olan veya gözalt›na al›nan, tutuklanan ya da baflka flekil-

de özgürlü¤ünden mahrum b›rak›lan kiflilerin fiziksel ve ruhsal sa¤l›¤›n›n ve bü-

tünlü¤ünün Protokolün 1. maddesinde sözü edilen bir durumun sonucu olarak

herhangi bir haks›z eylem yoluyla yada ihmal nedeniyle tehlikeye at›lmas›

Bunun özellikle, afla¤›da belirtilen kifliler üzerinde kiflinin kendi r›zas›yla olsa bile

uygulanmas› yasakt›r:

� Fiziksel sakatlama

� T›bbi ve bilimsel deneyler

� Organ nakli için dokular›n ve organlar›n ç›kar›lmas›; bu eylemler Protokole sa¤-

lanan koflullara uygun olarak, hakl› gösterildi¤inde istisnai bir durum söz konu-

su olabilir.

� Nas›l?

Çeflitli antlaflmalar Devletlerin uluslararas› insanc›l hukuku ihlal eden kiflile-
ri yarg›lamak ve cezaland›rmak için gerekli tüm önlemleri almalar›n› kesin
olarak gerektirir. Antlaflmalar cezaland›r›lmas› gereken ihlalleri s›ralar. Ce-
nevre Sözleflmeleri ve I. Protokol örne¤in, belirli ihlalleri a¤›r ihlal ya da ce-
zaland›r›lmas› gereken savafl suçu olarak tan›mlar.

Genelde, Devletler sadece kendi vatandafllar›n› veya kendi topraklar› üze-
rinde gerçekleflen suçlar› iflleyenleri cezaland›rabilirler. Yine de baz› suçla-
r›n çok ciddi olmas›ndan dolay› bu ilkede istisnai bir durum belirlemifller-
dir. Bu nedenle belirli antlaflmalar Devletleri, savafl suçlular›n› milliyetleri-
ne ve suçu iflledikleri yere bak›lmaks›z›n yarg›lamakla (bu ilke "evrensel yar-
g›" olarak adland›r›l›r) veya  teslim etme talebinde bulunan baflka bir Dev-
lete teslim etmekle yükümlü k›lar. 

Bu mekanizmalardan ayr› olarak uluslararas› insanc›l hukukun antlaflmala-
r›, verilmesi gereken cezalar› belirtmez ve yarg› yetkisini tan›mlamaz. Bu
nedenle ulusal hukuki kültürlere göre araçlar› seçmek Devletlere kalm›flt›r.
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� Parlamenterlerin rolü nedir?

Parlamenterlerin, ilk önce ve her fleyden önemlisi,  ülkelerinin uluslararas›
insanc›l hukuk ihlallerini cezaland›rmak için yasal araçlara sahip olmas›n›
sa¤lamalar› gerekir. E¤er bu araçlara sahiplerse o zaman –tercihen bar›fl
döneminde- bu yasa ve kurallar›n uluslararas› insanc›l hukuk normlar›na
uygun olarak uygulanmas›n› sa¤lamalar› gerekir. E¤er bu konuda yasalar
yoksa veya bu yasalar ve kurallar yetersizse parlamenterler konuyla ilgili
olarak Hükümete soru önergeleri verebilir ya da durumu telafi etmek için
parlamenterlere özgü giriflimde bulunma haklar›n› kullanabilirler. Hukukun
içeri¤i ile ilgili tart›flma özellikle uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini hangi
mahkemelerin yarg›layaca¤›n› ve ne tür cezalar verilece¤ini belirleyebilir. 

Parlamenterler ayn› zamanda halk›n bütününe ve uluslararas› insanc›l hu-
kuk ihlallerini gerçeklefltirmeye en yatk›n gruplara mesajlar›n iletilmesinde
çok önemli bir rol oynayabilirler. �
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Ne yapabilirsiniz?

� Ülkenizin uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini cezaland›ran yasalar
ç›kard›¤›ndan emin olunuz.

� Bu yasalar›n uluslararas› insanc›l hukuka uygun oldu¤undan emin olu-
nuz. E¤er de¤ilse, flunlar› yapmakta tereddüt etmeyiniz:

� ‹lgili hükümet organlar›ndan talepte bulunulmas›,

� Hükümete soru önergeleri verilmesi,

� Genel olarak uluslararas› insanc›l hukukun ihlallerinin ya da ulusal yasalar›n hiç
kapsamad›¤› veya yeterince kapsamad›¤› belirli bir ihlalin cezaland›r›lmas› ge-
rekti¤i konusunda parlamentoda bir tart›flma bafllat›lmas›,

� Yürütme’nin organ›n›n uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini engelleme gere¤i-
nin fark›nda olmas›n›n sa¤lanmas›,

� Uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerinin cezaland›r›lmas› ile ilgili hukuk veya ya-
salar›n neleri içermesi gerekti¤i konusunda bir tart›flma bafllat›lmas›.

� E¤er Devletiniz Cenevre Sözleflmelerine taraf ise afla¤›dakileri içeren
yasalar› kabul etti¤inden emin olunuz:

� "a¤›r ihlaller" olarak adland›r›lan ihlallerin s›raland›¤› ve cezaland›r›ld›¤›,

� a¤›r ihlalleri gerçeklefltirdi¤inden, gerçeklefltirilmesi emrini verdi¤inden veya
hoflgörüyle karfl›lad›¤›ndan kuflkulan›lan kiflilerin uyru¤una ve suçun nerede ifl-
lendi¤ine bak›lmaks›z›n araflt›r›lmas›, soruflturulmas› veya yarg›lanmak üzere
teslim edilmesinin sa¤land›¤›.

� E¤er Devletiniz 1977 tarihli I. Protokole taraf ise afla¤›dakileri içeren
yasalar› kabul etti¤inden emin olunuz:

� Cenevre Sözleflmeleri kapsam›nda a¤›r ihlalleri oluflturan türden ihlallerin s›ra-
land›¤› ve cezaland›r›ld›¤›, 

� I. Protokol kapsam›nda a¤›r ihlal olarak adland›r›lan ihlallerin s›raland›¤› ve ce-
zaland›r›ld›¤›,

� Savafl suçlar›n› iflledi¤inden, ifllenmesi emrini verdi¤inden veya hoflgörüyle
karfl›lad›¤›ndan kuflkulan›lan kiflilerin uyru¤una ve suçun nerede ifllendi¤ine ba-
k›lmaks›z›n araflt›r›lmas›, soruflturulmas› veya yarg›lanmak üzere teslim edilme-
sinin sa¤land›¤›.

� E¤er Devletiniz antipersonel may›nlar› yasaklayan Ottawa Antlaflma-
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s›’na  taraf ise Devlet topraklar›nda antipersonel may›nlar›n üretilme-
sini ve kullan›lmas›n› cezaland›ran yasalar›n kabul edildi¤inden emin
olunuz.

� E¤er Devletiniz 1980 tarihli Konvansiyonel Silahlar Sözleflmesinin
1996 tarihli Protokolüne taraf ise Sözleflmede yasaklanan araçlarla si-
villerin öldürülmesini ve yaralanmas›n› cezaland›ran yasalar›n kabul
edildi¤inden emin olunuz.

� Her hangi bir durumda mevzuat ne olursa olsun afla¤›daki nitelikleri
içeren yasan›n kabulünden emin olunuz:

� Uluslararas› insanc›l hukuku ihlal etmekten yarg›lanan ve cezaya çarpt›r›lan her-
hangi bir kiflinin, genel olarak tan›nm›fl yasal güvencelere uygun olarak standart
prosedürü izleyen yans›z ve usule uygun olarak kurulmufl bir mahkeme taraf›n-
dan hukuka uygun bir biçimde yarg›lanma hakk›na sahip olmas›n›n sa¤land›¤›, 

� Uygulanabilir cezai yapt›r›mlar›n niteli¤inin ve fliddetinin belirlendi¤i,

� Cezalar› tespit etmekten ve cezay› uygulamaktan sorumlu organlar›n belirlendi-
¤i,

� Sadece ihlalleri gerçeklefltiren kiflilerin de¤il ayn› zamanda bunlar›n gerçeklefl-
tirilmesi emrini veren kiflilerin de alabilece¤i cezalar›n tan›mlanmas›.
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Önlem 3

K›z›lhaç ve K›z›lay amblemlerinin korunmas›

� Niçin?

1949 tarihli Cenevre Sözleflmeleri ve bunlar›n 1977 tarihli ek Protokolleri
uyar›nca Devletlerin ilgili yasalar› kabul etmek suretiyle k›z›lhaç ve k›z›lay
amblemlerini korumalar› gerekir. 

Bu yükümlülük, en umutsuz durumlarda bir ümit ve insanl›k sembolü olan
amblemle ilgili olarak flunu ifade eder:

� Ma¤durlara yard›m etmek için yeri doldurulamaz bir
iflaret

Sa¤l›k hizmetleri savafl alan›nda k›z›lhaç veya k›z›lay amblemi ile aç›kl›kla
belirtildi¤i için engellenmeden ma¤durlara yard›m sa¤layabilirler. E¤er
böyle aç›k olarak ay›rt edilmeyen iflaretler olmasayd› sa¤l›k hizmetleri ko-
layl›kla hedef haline gelebilir ya da savaflanlarla kar›flt›r›labilirdi.

K›z›lhaç ve K›z›lay

Beyaz zemin üzerinde k›z›lhaç, 1863 y›l›nda Uluslararas›  Konferans taraf›n-
dan yaral›lara yard›m derneklerinin ay›rtedici iflareti olarak kabul edildi. 

1876 y›l›nda Balkan savafl› s›ras›nda Osmanl› ‹mparatorlu¤u k›z›lhaç yeri-
ne beyaz bir zemin üzerinde k›z›lay› kullanmaya karar verdi. Ancak 1929
y›l›nda, Diplomatik Konferans bu amblemi resmi olarak tan›d›. fiu anda iki
amblem de hukukta eflit statüye sahiptir. 

Bu amblemler Cenevre Sözleflmeleri ve ek Protokolleri alt›nda koruma
sa¤lanan kiflileri (sa¤l›k hizmetlerinin ve silahl› kuvvetlerin üyeleri, Ulusal
dernek gönüllüleri, ICRC delegeleri) yerleri (hastaneler, ilk yard›m istas-
yonlar›) ve tafl›ma araçlar›n› korurlar.

Her iki amblem de bir kifli veya nesnenin Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay
Hareketi ile ba¤lant›l› oldu¤unu gösterir. 

Savafl döneminde amblemin ay›rt edici bir iflaret olarak kötüye kullan›m›
uluslararas› insanc›l hukuk kapsam›ndaki koruma sisteminin tamam›n›
tehlikeye sokar.
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� Kötüye kullan›ma karfl› korunmas› gereken bir iflaret

K›z›lhaç ve k›z›lay ambleminin korunmas› uluslararas› insanc›l hukuka say-

g›n›n önemli bir parças›d›r. Amblemin herhangi bir flekilde kötüye kullan›-

m› silahl› çat›flma s›ras›nda sahip oldu¤u koruyucu etkiyi zay›flat›r ve dola-

y›s›yla ma¤durlara sa¤lanan insani yard›m›n etkinli¤ini azalt›r. Bu nedenle

bütün kötüye kullan›mlar›n cezaland›r›lmas› gerekir. Cenevre Sözleflmeleri

Devletlere tüm kötüye kullan›m risklerinden kaç›nmak için belirli ulusal ya-

salar› kabul etme yükümlülü¤üyle karfl› karfl›ya b›rak›r.

� Nas›l?

Cenevre Sözleflmeleri ve Ek Protokolleri amblemi kullanma yetkisi tan›nan

kifli ve hizmetleri ve amblemin kullan›labilece¤i durumlar› tan›mlamak su-

retiyle k›z›lhaç ve k›z›lay amblemlerini koruma alt›na al›r. 

Bununla beraber, uygulamada amblemin kullan›m›yla ilgili ayr›nt›l› yasala-

r› haz›rlamak Devletlerin sorumlulu¤undad›r. Her Devletin bu nedenle,

amblemin belirtilmesi için bir tak›m önlemler almas›, amblemin kullan›m›-

n› düzenlemeye yetkili bir ulusal otorite atamas› ve amblemi kullanmaya

yetkili olan varl›klar›n bir listesini belirlemesi gerekir.

Devletin ayn› zamanda amblemin izinsiz kullan›lmas›n›, özellikle bir savafl

suçu teflkil eden  kullan›m›n› engelleyen ve cezaland›ran ulusal yasalar› ka-

bul etmelidir. 

Ulusal yasalar› kabul ederken yararl› bir referans olarak kullan›labilecek bir

örnek yasa haz›rlanm›flt›r (bkz. Bu el kitab›n›n üçüncü bölümü).

Amblemin kötüye kullan›lma flekilleri nelerdir?

� Taklit: fiekli ve/veya rengi nedeniyle amblemle kar›flt›r›labilecek bir

iflaretin kullan›lmas› anlam›na gelir.

� Tecavüz: Kendilerine yetki verilemeyen varl›klar ya da kifliler (iflyerle-

ri, eczaneler, özel doktorlar v.s.) taraf›ndan amblemin kullan›lmas›d›r.

� H›yanet: Amblemin savafl döneminde askerleri ve askeri malzemeleri

korumak amac›yla kullan›lmas›d›r.
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� Parlamenterlerin rolü nedir?

Parlamenterler yasalar›n kabulü kendi sorumluluklar›nda oldu¤u için, ulus-
lararas› insanc›l hukuk ihlallerinin engellenmesinde anahtar bir rol oynar-
lar. �

K›z›lhaç ve K›z›lay amblemini kullanma yetkisi kimlere
verilir?

Savafl döneminde amblem afla¤›da belirtilenler taraf›ndan koru-
yucu bir araç olarak kullan›labilir:

� Silahl› kuvvetlerin sa¤l›k hizmetleri

� Sivil hastaneler

� Ulusal K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri

� Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri Federasyonu

� Uluslararas›  K›z›lhaç Komitesi (ICRC)

Bar›fl döneminde amblem afla¤›da belirtilenler taraf›ndan ay›rtedi-
ci bir araç olarak kullan›labilir:

� Uluslararas›  K›z›lhaç ve K›z›lay Hareketinin kollar› - Ulusal K›z›lhaç/K›z›-
lay Dernekleri, Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri Federasyonu,
Uluslararas›  K›z›lhaç Komitesi (ICRC) - ile ba¤lant›l› olan varl›k, kifli ve-
ya nesneler; 

� Belirli durumlarda ambulanslar ve ilkyard›m istasyonlar›.
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Ne yapabilirsiniz?

� K›z›lhaç ve k›z›lay amblemini koruyan yasalar›n mevcut olup olmad›¤›-

n› kontrol ediniz.

� E¤er mevcut de¤ilse, uygun yasalar›n kabul edilmesini sa¤lay›n›z.

� Mevcut yasalar yeterli de¤ilse veya güncelli¤i sona ermiflse güncellefl-

tirilmesini sa¤lay›n›z.

� Kabul edilecek yasalar›n türlerinden emin de¤ilseniz, ICRC Dan›flman-

l›k servisi ile ba¤lant› kurmaya tereddüt etmeyiniz.  Ayr›ca örnek bir

yasan›n verildi¤i bu el kitab›n›n üçüncü bölümüne bakabilirsiniz.

� Hukukun uygulanabilmesi için gerekli yasalar›n kabul edilmesini sa¤-

lay›n›z.

� K›z›lhaç ve k›z›lay ambleminin sadece afla¤›da belirtilenler taraf›ndan

kullan›lmas›n› sa¤lay›n›z:

� Silahl› kuvvetlerin sa¤l›k hizmetleri;

� Ulusal hükümetleri taraf›ndan silahl› kuvvetlerin sa¤l›k hizmetlerine yard›m et-

me yetkisi verilen Ulusal K›z›lhaç/K›z›lay Dernekleri personeli ve Uluslararas› K›-

z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri Federasyonu personeli;

� Sivil hastaneler ve di¤er sa¤l›k birimleri (ilk yard›m istasyonlar›, ambulanslar);

� Hükümetleri taraf›ndan silahl› kuvvetlerin sa¤l›k hizmetlerine yard›m etme yet-

kisi verilen gönüllü yard›m dernekleri personeli;

� ICRC delegeleri;

� Uluslararas›  K›z›lhaç ve K›z›lay Hareketinin kollar› (Ulusal K›z›lhaç/K›z›lay Der-

nekleri, Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Dernekleri Federasyonu, ICRC) ile ba¤-

lant›l› bütün varl›k, kifli veya nesneler.

� Yasalar›n ve uygulamayla ilgili yönetmeliklerin afla¤›daki nitelikleri ta-

fl›mas›n› sa¤lay›n›z:

� Koruyucu amblemlerin tan›mland›¤› ve tan›nd›¤›;
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� Amblemin kullan›m› konusunda yasalar haz›rlamaya yetkili ulusal otoritenin be-

lirlendi¤i;

� Hangi varl›klar›n amblemi koruyucu bir araç olarak, hangilerininse ay›rtedici bir

araç olarak kullanmaya yetkili oldu¤unu belirlendi¤i;

� Amblemlerin kullan›labilece¤i alanlar› belirlemek için önlemlerin al›nd›¤›;

� Amblemin kullan›lmas›na sayg›y› garanti alt›na almakla yetkili organ/organlar›n

belirlenmesi için önlemlerin al›nd›¤›;

� Taklit veya gaspetme ya da h›yanetle kullan›m durumlar›nda uygulanabilir yap-

t›r›mlar›n belirtildi¤i.

� Yürütmenin, amblemin kötüye kullan›m›n› belirlemede etkin araçlar

oluflturmalar›n› sa¤lay›n›z.

� Silahl› çat›flma durumunda amblemi koruyan hükümlerin gerçekten

uygulanmas›n› ve amblemin herhangi bir kötüye kullan›m›n›n etkin

flekilde cezaland›r›lmas›n› sa¤lay›n›z.
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Önlem 4

Uluslararas› insanc›l hukuka sayg›y› sa¤lamak için
uygulamaya yönelik önlemlerin al›nmas›

� Niçin?

Uluslararas› insanc›l hukuk antlaflmalar› Devletlere genifl anlamda uygula-
maya yönelik önlemler alma yükümlülü¤ü getirir. Bu, uluslararas› insanc›l
hukukun ulusal yasalara, prosedürlere, politikalara ve altyap›ya aktar›lma-
s›n› ifade eder.

Uluslararas› insanc›l hukuka tam uygunlu¤u sa¤lamak için bunlar›n hüküm-
lerinin - görevleri onlara sayg› göstermek olan - kiflilere ulaflmas› gerekir.
Bafllang›ç olarak, uluslararas› insanc›l hukuk antlaflmalar› gerekiyorsa o ül-
kenin dil(ler)ine tercüme edilmelidir. Ayr›ca, askerler sahada uluslararas›
insanc›l hukuk antlaflmalar›ndan çok askeri talimnamelerle çal›flma e¤ili-
mindedirler. Bu nedenle uluslararas› insanc›l hukukun askeri doktrinle bü-
tünlefltirilmesi ve askere yapmas› emredilenle uluslararas› insanc›l hukuk
aras›nda hiçbir çeliflki olmamas›n› sa¤lamak önem tafl›r. 

Uluslararas› insanc›l hukuk afl›r› yaralanmalara ve gereksiz ac›lara neden
olan silahlar›n kullan›m›n› yasaklar. Ancak silahl› kuvvetlerin bu tür silahla-
r› kullanmad›¤› nas›l garanti edilebilir? Silahlar seçilirken ve tasarlan›rken
bu yasaklama dikkate al›nmazsa, silahl› kuvvetler mevcut ya da kullan›lan
silahlar›n uluslararas› insanc›l hukuk kriterlerine uymad›¤›n›n çok geç fark›-
na varabilir. Bu nedenle karar verme sürecinde insani kayg›lar›n da dikkate
al›nmas›n› sa¤lay›c› prosedürler belirlenmelidir.

"Uluslararas› insanc›l hukuk kurallar›na 
ciddi anlamda sayg› gösterilmesi çat›flmalar›n 
etkilerinin ço¤unu önleyecek veya dengeleyecektir.

Parlamentolararas› Birlik, Konseyin 161. oturumu
Eylül 1997
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Ayn› nedenle, uluslararas› insanc›l hukuk, bir çat›flman›n taraflar›n› tehlike-
li alanlar› veya belirli kültürel varl›klar gibi korunan nesnelerin ay›rtedilme-
sini sa¤lamak ve belirlemek için önlemler almakla yükümlü k›lar. Bu yü-
kümlülükler seçimlerin ve usullerle ilgili düzenlemelerin bar›fl döneminde
yap›lmas› gerekti¤ini ifade eder.

� Nas›l?

Uluslararas› insanc›l hukuk ayr›nt›l› uygulama önlemleri içermez. Al›nmas›
gereken baz› önlemleri belirler fakat araç seçimi Devletlere b›rak›lm›flt›r.
Genellikle uygulamaya yönelik yönetmeliklerin kabulüyle, önlemlerin ço-
¤unu almak Yürütme ve ‹darenin sorumlulu¤undad›r. Uluslararas› insanc›l
hukukun uygulanmas› için haz›rl›k yapmak için gereken uyarlamalar çok
fazla de¤ildir. Ancak bu, bunlar›n son dakikada ve aceleyle yap›laca¤› anla-
m›na gelmemelidir. ‹ç düzenlemelerin adaptasyonu tercihen bar›fl döne-
minde haz›rlanmal›d›r. 

"Parlamentolararas› Konferans Devletleri... insani 
kurulufllar›n güvenli¤ine ve bütünlü¤üne sayg›y› 
güçlendirmek için gereken önlemleri almaya davet eder."

Parlamentolararas› Birlik, 90. Konferans 
Eylül 1993

� Parlamenterlerin rolü nedir?

Uygun yasalar› uyarlamak Yürütme’nin ve ilgili çeflitli Bakanl›klar›n görevi
olsa da gerekli önlemlerin uygun süre içerisinde al›nmas›n› ve düzenli
olarak gözden geçirilmesini ve gerekirse güncellefltirilmesini sa¤lamak par-
lamenterlerin görevidir.�
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Ne yapabilirsiniz?

� Uluslararas› insanc›l hukukun bütün antlaflmalar›n›n gerekirse kendi

ulusal dil(ler)inize tercüme edildi¤inden emin olunuz.

Devletiniz Cenevre Sözleflmelerine ve Ek Protokollerine taraf ise:

Askeri kurallar›n ve doktrinlerin uluslararas› insanc›l hukukun yükümlülük-
lerine uygun oldu¤undan ve özellikle afla¤›daki gerekleri içerdiklerinden
emin olunuz:

� Çarp›flmalara kat›lmayan veya art›k savafl d›fl› kalm›fl kiflilerin insanca

ve ayr›m gözetilmeden muamele görmeleri,

� Yaral›lara, hastalara ve deniz kazas› geçirmifl olanlara olumsuzlu¤a yol

açabilecek bir ayr›m gözetilmeden yard›m sa¤lanmas›,

� Silahl› kuvvetlerdeki sa¤l›k faaliyetlerinin tan›mlanmas› ve korunmas›,

� Askeri ve/veya sivil sa¤l›k birimlerinin çat›flma durumlar›nda çal›flabil-

mesi ve sald›r›lara karfl› korunmas›,

� Sa¤l›k personeline ve eflyalar›na karfl› herhangi bir sald›r›n›n kesin fle-

kilde yasaklanmas›,

� Sivil halka yönelik herhangi bir s›n›rlaman›n veya kötü davran›fl›n ya-

saklanmas›,

� Yarg›lama durumunda sivillerin usulle ilgili belli garantilerden yararlan-

ma hakk› olmas› ve cezalar›n hukuk temelinde verilmesi,

� Savafl esirlerinin ayr›m gözetilmeden muamele görmesi ve bak›mlar›-

n›n ücretsiz sa¤lanmas›,

� Savafl esirlerinin uluslararas› insanc›l hukukun ilgili antlaflmalar›ndan

yararlanabilmeleri,

� Yarg›land›klar› takdirde savafl esirlerinin usulle ilgili garantilerden ya-

rarlanmas› ve cezalar›n hukuk temelinde verilmesi,

� Silahl› kuvvetlere al›nmak için en küçük yasal yafl›n 18in alt›nda olma-

mas›,
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� Sivil kiflilerin ve nesnelerin askeri operasyonlardan korunmas›,

� Silahl› kuvvetlerin elindeki silahlar›n uluslararas› insanc›l hukukun ya-

saklad›¤› türden olmamas›,

� Gözalt›na al›nan kiflilerin sa¤l›k, fiziksel ve ruhsal bütünlüklerinin tehli-

keye at›lmamas›,

� Savaflan askerlerin kendilerini sivil halktan ay›rmakla yükümlü olmala-

r›;

� Siviller ve askerler için temel garantilerin sa¤lanmas›,

� Çarp›flmalar›n çevreyi korumaya özen gösterilerek yap›lmas›,

� Tehlikeli güçleri içeren yerlere ve tesislere karfl› sald›r›lar›n yasaklan-

mas›,

� Bas›n mensuplar›n›n korunmas› ve özel kimlik tafl›mas›.

� Sa¤l›k personelinin yeterli flekilde belirlendi¤inden ve özellikle afla¤›da-

kilere sahip oldu¤undan emin olunuz

� Sa¤l›k personeli olduklar›n› gösterir paz›bentler,

� Amblemi üzerinde bulunduran özel kimlik iflaretleri.

� Ulusal altyap›n›n uluslararas› insanc›l hukuka sayg›y› sa¤lamak için ne

yeterlilikte uyarland›¤›n› ve özellikle afla¤›dakilere sahip olup olmad›¤›-

n› kontrol ediniz

� Sa¤l›k hizmetinin sa¤land›¤› alanlar›n ve yap›lar›n uygun flekilde tasar-

lanmas› ve amblem yoluyla ay›rt edilmesi, askeri operasyonlardan etki-

lenmeyecek flekilde risk tafl›mayan alanlarda kurulmalar› ve altyap›lar›-

n›n haz›rlanmas›,

� Silahl› çat›flma döneminde hastane gemisi olarak kullan›lacak gemileri-

nin buna uygun olarak haz›rlanmas›,

� Askeri uçaklar›n iflaretle belirlenmesi, 
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� Gözalt›na al›nanlar›n tutuldu¤u yerlerin uluslararas› insanc›l hukuk nor-
malar› dikkate al›narak seçilmesi,

� Gözalt›na al›nanlar›n tutuldu¤u kamplarla ilgili kurallar›n uluslararas›
insanc›l hukuk normlar›na uygun olarak düzenlenmesi ve ifllev göster-
mesi,

� Kamplar›n iç düzenlemelerinin uluslararas› insanc›l hukuk normlar›na
göre belirlenmesi,

� Askeri alanlar›n ve hedeflerin sivil halk›n yak›n›nda bulunmamas›,

� Askeri alanlar›n ve güvenlik alanlar›n›n da ayn› flekilde belirlenmesi,

� Ambulanslar›n ve hastanelerin k›z›lhaç ve k›z›lay amblemleriyle net fle-
kilde iflaretlenmesi,

� Çat›flma durumunda savafl esirleri ve korunan kiflilerle ilgili istihbarat
bürolar›n›n derhal kurulmas›,

� Kullan›ma sunulan herhangi bir silah›n uluslararas› insanc›l hukuka uy-
gun oldu¤unu garanti eden bir prosedürün mevcut olmas›,

� Tehlikeli güçleri bulunduran yerlerin ve tesislerin yeterli flekilde iflaret-
lenmesi ve mümkün oldu¤u yerlerde askeri yerlerin yak›n›nda bulun-
mamas›,

� Sivil halk›n askeri yerlerden uza¤a nakledilmesi,

� Çat›flma durumunda askerden ar›nd›r›lm›fl bölgelerin karfl› tarafla fikir-
birli¤i içinde belirlenmesi.

� Nitelikli personelin ve silahl› kuvvetlerin hukuk dan›flmanlar›n›n ulusla-
raras› insanc›l hukukun uygulanmas› konusunda e¤itim al›p almad›¤›n-
dan emin olunuz:

Devletiniz kültürel varl›klar›n korunmas›yla ilgili 1954 tarihli La
Haye Sözleflmesine taraf ise:

� Askeri kurallar›n ve doktrinlerin kültürel varl›klara koruma sa¤lad›¤›n-
dan emin olunuz.
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� Kültürel varl›klar› ay›rtedici iflaretlerin yeterli flekilde düzenlendi¤inden
emin olunuz.

� Altyap›n›n yeterince uyarlanmas›ndan ve kültürel varl›klar›n uygun fle-
kilde iflaretlendi¤inden emin olunuz.

Devletiniz antipersonel karamay›nlar›yla ilgili Ottawa Antlaflma-
s›’na taraf ise:

� Ülkenizin ve di¤er ülkelerin afla¤›daki konularda plan yapt›¤›n-
dan emin olunuz.

� Mevcut may›nlar›n imha edilmesi,

� May›nlar›n temizlenmesi,

� Antipersonel may›nlar›n kurbanlar›na yard›m sa¤lanmas›.

Her durumda: 

� Yürütmenin giriflimleri yeterli de¤ilse flunlar› yapmakta tered-
düt etmeyiniz:

� Hükümete soru önergeleri veriniz,

� Altyap›n›n uyarlanmas›n› h›zland›rma konusunda Yürütme ve ilgili Ba-
kanl›klarla görüflünüz, 

� Di¤er uygun önlemleri al›n›z;

� Gerekirse, Yürütmenin yönetmeliklerle ilgili çal›flmalar›na rehber olufl-
turan bir yasan›n oylanmas› için ça¤r›da bulununuz;

� Herhangi bir önlemi içeren ancak harcama gerektiren yasalar için yeter-
li bütçelerin onaylanmas›n› sa¤lay›n›z;

� Çat›flma durumunda uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas› için
al›nan önlemlere en ince ayr›nt›s›na kadar sayg› gösterilmesini sa¤-
lay›n›z;
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Önlem 5

Uluslararas› insanc›l hukukla ilgili bilgilerin 
yay›lmas›

� Niçin?

Uluslararas› insanc›l hukukun antlaflmalar›, Devletleri ilgili bilgilerin yay›l-
mas› konusunda yükümlülük alt›na sokar. Bu yükümlülük iki durumda orta-
ya ç›kmaktad›r:

� Silahl› kuvvetleri uluslararas› insanc›l hukuk konu-

sunda e¤itme gere¤i

Uluslararas› insanc›l hukuk çarp›flmalar›n yap›lma fleklini yönlendirir. Huku-
ka tam olarak uyulacaksa, savafl› ilan edenlerin savafl›n onun kurallar›ndan
ve ilkelerinden haberdar olmalar› ve böylece bunu davran›fllar›na yans›t-
malar› gerekir. Silahl› kuvvetlerin her üyesinin uluslararas› insanc›l hukuk
konusunda e¤itimli olmas› gere¤inin nedeni budur.

� Uluslararas› insanc›l hukuk konusunda halk›n bilgisi-

nin art›r›lmas›n›n önemi

Uluslararas› insanc›l hukukun kurallar›na sayg› gösterilmesi gerekiyorsa,
yaln›zca onlar› uygulayanlar taraf›ndan de¤il ayn› zamanda tüm halk tara-
f›ndan bilinmeleri gerekir. Devlet memurlar› ve yetkilileri, akademik çevre-
ler ve ilk ve orta okullarda t›p çevrelerinde ve medya aras›nda uluslararas›
insanc›l hukukun kurallar›n›n yay›lmas› uluslararas› insanc›l hukukla ilgili
kültürün yarat›lmas› ve ona sayg›n›n gelifltirilmesi için temeldir.

Silahl› kuvvetlerde kimlerin e¤itime gereksinimi vard›r?

Silahl› kuvvetlerin uluslararas› insanc›l hukuk konusunda e¤itimi genifl an-
lamda afla¤›dakileri de kapsayacak flekilde anlafl›lmas› gerekir:
� Askeri birlikler - savafl döneminde oldu¤u gibi bar›fl döneminde de,
� Profesyonel askerler ve mecburi askerlik yapanlar,
� Çarp›flma ve destek birimleri ,
� Subaylar ve erat,
� Bar›fl gücü misyonlar›nda görevli birlikler ve savaflta görevli askerler,
� Yedekler ve fiili görevde bulunanlar.
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Savafl hukuku ve silahl› kuvvetler

ICRC farkl› silahl› kuvvetler düzeylerinin gereksinimlerini karfl›lamak için

çeflitli savafl hukukuyla ilgili çeflitli e¤itim programlar›n› bir araya getir-

mifltir. Çok çeflitli e¤itim imkanlar› sunmaktad›r:

� Askeri akademilerde k›sa konuflmalar/dersler,

� E¤iticiler için üç gün süreli seminerler,

� K›demli askerler ve hukuk dan›flmanlar› için befl gün süreli seminerler.

ICRC bu tür uluslararas› düzeyde askeri kurslar›n sponsorlu¤unu da yap-

maktad›r. Bunlar her y›l dünyan›n her taraf›ndan yüzlerce subay›n ilgisini

çekmektedir.

Daha fazla bilgi için ICRC’nin silahl› kuvvetler ve güvenlik güçleri ile iliflkil-

erden sorumlu birimiyle flu e-posta adresinden ba¤lant› kurulabilir:

military.gva@icrc.org

� Nas›l?

� Askerlerin e¤itimi ile

Askerlerin uluslararas› insanc›l hukuk konusunda e¤itim almalar› gerekir.

Hukukla ilgili k›sa bilgilendirme kurslar›na kat›lmalar› yeterli de¤ildir.

Uluslararas› hukukla ilgili ilkelerin askeri e¤itim programlar›n›n gerçekten

ayr›lmaz bir parças› olmas› gerekir. Askeri birlikleri uluslararas› insanc›l

hukuk konusunda e¤itmenin yollar›ndan biri askerileri sonuçta üstesinden

gelmeleri gereken durumlarla yüz yüze getirmek amac›yla askeri tatbikat-

lara "insani boyutu" eklemektir. 

Uluslararas› insanc›l hukuk, hukuk dan›flmanlar›n›n bar›fl döneminde

e¤itilmelerini sa¤lar ancak böylece çat›flma döneminde askeri komutanlara

uluslararas› insanc›l hukukun kurallar›n›n uygulan›fl› konusunda önerilerde

bulunabilirler. Hukukun bu alan›nda artan karmafl›kl›¤› nedeniyle bu tür

uzmanlara gerek duyulmaktad›r. Bu uzmanlar ayn› zamanda silahl›

kuvvetlere uygun e¤itimin verilmesinde de bir rol oynayabilirler.

� Halk›n bilincinin art›r›lmas› ile 

Halk aras›nda uluslararas› insanc›l hukuk bilgilerini yayman›n çok yolu

vard›r. Örne¤in okul ders kitaplar› hukukun tan›t›lmas›n› içerebilir. Genel
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anlamda, posterler, k›sa televizyon programlar› ve sinema ilanlar›, dersler

ve seminerler hepsi bu amaca ulaflmada etkin araçlard›r. 

� Parlamenterlerin rolü nedir?

Uluslararas› insanc›l hukuku yaymakla ilgili giriflimlerde genel kurallar›

belirleyen yasalar kabul edilebilir; alternatif olarak belirli yasalar (savun-

mayla ilgili, medyayla ilgili) uluslararas› insanc›l hukuk gelifltirilmesi ile

ilgili hükümleri içerebilir. 

Bununla beraber ço¤u zaman insanc›l hukuku yayma, ilgili Bakanl›klar›n

(genellikle Savunma Bakanl›¤›) ve genel olarak Yürütme’nin

sorumlulu¤undad›r. Bu durumda parlamenterlerin rolü an›lan nedenlerle

yaymay› takip etmektir. Parlamenterlerin, Yürütme’nin askerlerin e¤itimi ve

halk›n bilincinin art›r›lmas› için mümkün olan her fleyi yapmas›n›

sa¤lamalar› gerekir. 

Uluslararas› insanc›l hukukun kurallar›n› tan›tmak için
en do¤ru zaman hangisidir?

Uluslararas› insanc›l hukukla ilgili bilgileri yaymak zaman al›r. Teorik

konularda ezbere bilgi sa¤lamak yeterli de¤ildir. Aksine, silahl› kuvvetler

ve halk›n uluslararas› insanc›l hukukun gereklili¤i ve kurallar›n›n uygu-

lan›fl› konusunda bilgilendirilmesi gerekir.  

Bu kurallar sadece bir çat›flma ç›kt›ktan sonra tan›t›lmaya çal›fl›l›rsa çok

geç kal›nm›fl olabilir. 

Gerçek bir insani refleks afl›lamak için yayman›n bar›fl döneminde

bafllat›lmas› gere¤inin  nedeni budur. 

Parlamenterler ayn› zamanda ilgili bütçelerin uluslararas› insanc›l hukuk

konusunda özellikle askerlerin e¤itimi ve halk›n tümünün bilgilendirilmesi

için ayr›lm›fl fonlar› içermesini de sa¤lamalar› gerekir. 

Halka yak›n bir pozisyonda bulunmalar›ndan ötürü parlamenterler

ço¤unlukla uluslararas› insanc›l hukuku yaymak için yetkiye ve araçlara

sahiptirler. �
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Ne yapabilirsiniz?

� Yürütmenin askerlerin uluslararas› insanc›l hukuku bilmeleri için

gerekenleri yerine getirmelerini sa¤lay›n›z.

� Özellikle afla¤›da belirtilenlerin yerine getirilmesini sa¤lay›n›z:

� Bütün askerlerin kendi rütbelerine uyarlanm›fl olarak uluslararas› insanc›l hukuk

konusunda e¤itim almalar›n›n sa¤lanmas›;

� Bütün askerlerin uluslararas› insanc›l hukukun temel ilkelerini özetleyen bilgileri

elde etmelerinin sa¤lanmas›;

� Askerlerin insani boyutun aç›kça göz önüne al›nd›¤› tatbikata düzenli olarak

kat›lmalar›n›n sa¤lanmas›;

� Çat›flma halinde görev alan veya bar›fl› koruma operasyonlar› da dahil olmak

üzere yurt d›fl›na gönderilen tüm askerlerin uluslararas› insanc›l hukuk

konusunda görevlerinin gerektirdi¤ine göre uyarlanm›fl e¤itimi almalar›n›n

sa¤lanmas›   

� Askeri e¤itim programlar›n›n uluslararas› insanc›l hukuk ilkelerini yans›tmas›

� Uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas› konusunda usulüne uygun olarak

e¤itilmifl hukuk dan›flmanlar›n›n silahl› kuvvetlerde bulunmas›.

� Özellikle, halk›n genelinin uluslararas› insanc›l hukuk konusunda bilgi

sahibi olmas›n› sa¤lay›n›z.

� Mümkün oldu¤u zaman afla¤›daki halk kesimlerinin uluslararas›

insanc›l hukuk konusunda bilgilendirilmifl olmas›n› sa¤lay›n›z:

� Devlet memurlar› ve hükümet görevlileri,

� Akademik çevreler,

� Çocuklar ve gençler, özellikle okul ve üniversite programlar›nda yer alanlar,

� T›p çevreleri,

� Medya.

� Yürütmenin giriflimleri yeterli de¤ilse, flunlar› yapmakta tereddüt

etmeyin;

� Hükümete konuyla ilgili soru önergeleri vermek, 

� Yayma faaliyetlerini geniflletmeye yönlendirmek için Hükümet üyeleri ile

görüflmek,

� Yayma için ana kurallar› sa¤layan bir yasal çerçeve için oylama ça¤r›s›nda

bulunmak.

� Silahl› çat›flma durumunda uluslararas› insanc›l hukukla ilgili bilgileri

yayma çabalar›n›n sürdürülmesini ve güçlendirilmesini sa¤lay›n›z.
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Önlem 6

Ulusal bir uygulama komisyonu kurulmas›

� Niçin?

Uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas› uzun dönemli çaba gerektiren
önemli bir görevdir. Yetkili bir makam›n bu konuda görevlendirilmifl olma-
s› gerekir. Bu nedenle, pek çok Devlet ulusal uygulama komisyonlar›n› ba-
flar›yla oluflturmufltur. 

Bu tür komisyonlar pek çok ülkede bulunacakt›r. Bunlar›n ço¤u, amac› hü-
kümete uluslararas› insanc›l hukukun yerine getirilmesi, yay›lmas› ve etkin
uygulanmas› olan bir bakanl›klararas› çal›flma grubundan oluflur.  

Ulusal uygulama komisyonlar› çeflitli gereksinimleri karfl›lar.

� Bakanl›klararas› koordinasyonun sa¤lanmas›

Uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas› ço¤unlukla, farkl› Bakanl›klar -
örne¤in, Savunma, Sa¤l›k ve Adalet Bakanl›klar› - aras›nda iflbirli¤ini içerir.
Bu Bakanl›klar giriflimlerini koordineli halde gerçeklefltirmezlerse uygula-
ma düzensiz ve gecikmeli olabilir. Bununla beraber bir hükümet  bir ulusal
komisyon oluflturmakla yap›lmas› gereken iflleri güncellefltirebilir ve önce-
likleri belirleyebilir.

� Uzun dönemli eylemin güvence alt›na al›nmas›

Kurumsal belle¤e sahip bir ulusal uygulama komisyonunun oluflturulmas›
iç hukuku  insanc›l hukukla ayn› çizgiye getirmek için gerçeklefltirilen çaba-
lar›n devaml› ve birbirine uygun olmas›n› sa¤laman›n en iyi yoludur.
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Uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas› için 
bir ulusal komisyon örne¤i

El Salvador

Komisyonun görevleri:

� Hükümete uluslararas› insanc›l hukuk belgelerine onay veya kat›l›m

konular›nda önerilerde bulunmak;

� Toplumun farkl› sektörlerinde insani normlar› korumak;

� Uluslararas› insanc›l hukuk antlaflmalar›ndan do¤an uluslararas›

yükümlülükleri yerine getirmek aç›s›ndan mevcut iç yasalarda

de¤ifliklikler önermek;

� Y›ll›k plan haz›rlamak ve çal›flma yöntemleri oluflturmak;

� Faaliyetlerle ilgili bir y›ll›k rapor haz›rlamak ve Devlet Baflkan›na sun-

mak;

� Uluslararas› insanc›l hukuk normlar›n›n uyarlanmas›, uygulanmas› ve

etkin flekilde yay›lmas› ba¤lam›nda kaydedilen ilerlemeyi içeren bir

rapor haz›rlamak;

� Uluslararas› insanc›l hukukla ilgili konular› analiz etmek üzere

Komisyon içinde çal›flma gruplar› oluflturmak;

Bütçe:

Hedeflerine ulaflmak için Komisyon kamu kurumlar› ve özel kurum fon-

lar›n› kullanabilir.

Üyeler:

� D›fliflleri, ‹çiflleri, Adalet ve Kamu Güvenli¤i, E¤itim, Milli Savunma ve

Halk Sa¤l›¤› ve Sosyal Refah Bakanl›klar›;

� Cumhuriyet Genel Baflsavc›s›

� ‹nsan Haklar›n› savunmaktan sorumlu Makam

� Ulusal K›z›lhaç Derne¤i
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� Nas›l?

Bir ulusal uygulama komisyonunun nas›l kurulaca¤› konusunda belirlenmifl

kurallar yoktur ve mevcut komisyonlar uluslararas› insanc›l hukukun uygu-

lanmas› için ulusal bakanl›klararas› komisyon, insanc›l hukukla ilgili ulusal

komisyon gibi çeflitli isimlerle an›l›rlar.

As›l olan, komisyonun özellikle gereksinimleri belirleme ve öneriler sunma

aç›s›ndan belirli bir konumda bulunarak hükümete uygulama konusunda

öneriler ve etkin yard›m sa¤layabilmesidir. Komisyon ayn› zamanda ulus-

lararas› insanc›l hukuku gelifltirmede önemli bir rol oynayabilir.

Ulusal uygulama komisyonunun baflar›l› ifllerlik göstermesini sa¤laman›n

en iyi yollar›ndan biri bu komisyonun yeterlilik tafl›yan kiflilerden oluflmufl

olmas›d›r (ilgili Bakanl›klar›n temsilcileri, askerler, uluslararas› insanc›l hu-

kuk konusunda uzman kifliler, Ulusal K›z›lhaç/K›z›lay Derne¤i üyeleri).

Ulusal Komisyonun ayn› zamanda faaliyetlerini uzun dönem yerine getire-

bilmek için daimi bir konumda olmas› önem tafl›r. 

Di¤er ulusal uygulama komisyonlar›yla ba¤lant› kurulmas›

Di¤er komisyonlarla özellikle ayn› co¤rafi bölgede veya benzer hukuksal

ve siyasal sistemlere sahip Devletlerde bulunan komisyonlarla irtibat ku-

rulmas› büyük yarar sa¤lar.

ICRC mevcut tüm ulusal komisyonlar›n güncel bir listesini tutmaktad›r.

A¤ustos 1999 tarihi itibar›yla, bu tür komisyonlar flu 48 ülkede bulunmak-

tad›r: Arnavutluk, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Benin,

Bolivya, Bulgaristan, Kamboçya, Kanada, fiile, Kolombiya, Cote d’ivoire,

Danimarka, Dominik Cumhuriyeti, El Salvador, Etiyopya, Finlandiya, Fran-

sa, Gürcistan, Almanya, Endonezya, ‹srail, ‹talya, Jamaika, K›rg›zistan, Lat-

viya, Litvanya, Mali, Namibya, Yeni Zelanda, Nikaragua, Norveç, Panama,

Paraguay, Portekiz, Kore Cumhuriyeti, Moldova Cumhuriyeti, Senegal,

Güney Afrika, ‹sveç, Tayland, Togo, ‹ngiltere, Uruguay, Yugoslavya ve

Zimbabwe.

Daha ayr›nt›l› bilgi için ICRC’nin Web sitesinde (http://www.icrc.org) Da-

n›flmanl›k Servisi, Ulusal Komisyonlar bölümüne bak›n›z.
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Tamamlay›c› üç eylem tipi

� Ulusal Komisyonlar

El Salvador’da oldu¤u gibi (bkz. Sayfa 63) Benin 22 Nisan 1998 tarihinde

uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas› için bir Ulusal Komisyon kur-

du. Komisyon Adalet, Hukuk ve ‹nsan Haklar› ile D›fl iliflkiler ve ‹flbirli¤i Ba-

kanl›klar›n›n ve Barolar Birli¤i ve Ulusal K›z›lhaç Derne¤inin ve baflka ku-

rulufllar›n temsilcilerinden oluflmaktad›r. Komisyonun görevi uluslararas›

insanc›l hukukun gelifltirilmesi ve savunulmas› ile yay›lmas›, ö¤retilmesi

ve bilgilerinin aktar›lmas›n›n teflvik edilmesi suretiyle hukukun etkin bi-

çimde uygulanmas›n› ve sayg› görmesini sa¤lamakt›r.

Bu tür komisyonlar Afrika’da (örne¤in, Benin, Togo ve Zimbabwe’de ),

Amerika’da (örne¤in, Panama ve El Salvador’da), Asya’da (örne¤in, En-

donezya ve Tayland’da) ve Avrupa’da (örne¤in, Belçika, Belarus ve Gür-

cistan) bulunmaktad›r.

� Ulusal Komisyonlar aras› toplant›lar

Arjantin ve fiili’nin uluslararas› insanc›l hukukla ilgili ulusal Komisyonlar›

aras›nda ilk toplant› Nisan 1997’de Buenos Aires’de (Arjantin) yap›ld›.

Toplant›da her iki komisyon da faaliyetleri ile ilgili deneyim ve görüflleri-

ni, operasyon yöntemlerini paylaflt›lar ve düzenli bilgi al›flveriflinin sa¤-

lanmas› için usuller belirlediler. 

� Bölgesel toplant›lar

Afrika ülkelerinden ulusal komisyonlar aras›nda ilk bölgesel toplant›

A¤ustos 1997’de Abidjan’da (Fildifli Sahili) yap›ld›. Toplant›, Fildifli Sahili

hükümet yetkilileri ile yak›n bir iflbirli¤i içerisinde düzenlendi ve bir ulus-

lararas› insanc›l hukuk organ› kurma sürecindeki ülkelerden hükümet yet-

kililerinin ve Ulusal Dernek temsilcilerinin  Afrika’da ulusal uygulama me-

kanizmalar› ve rolleri konusunda bilgi ve deneyim al›flveriflinde bulun-

malar›n› sa¤lad›. 
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� Parlamenterlerin rolü nedir?

Uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas› için bir ulusal komisyon kurma
giriflimi Yürütmenin kendisinden gelebilir. Bu durumda, parlamenterlerin
sadece komisyonun iyi çal›flmas›n› ve yeterli araçlara sahip olmalar›n› sa¤-
lamalar› gerekir. 

Komisyonun kurulmas›nda her hangi bir gecikme olursa, parlamenterler
yasal yollarla bir komisyon kurmak ya da Yürütmenin bir komisyon kurma-
s› konusunda etkinlik göstererek giriflimde bulunabilirler. �

�Ülkenizin uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas›ndan so-
rumlu bir ulusal komisyonu olmas›n› sa¤lay›n›z.

�E¤er mevcut de¤ilse, flunlar› gerçeklefltirmekte tereddüt etme-
yin:

� ‹lgili hükümet organlar›ndan bilgi al›n›z,

� Hükümete konuyla ilgili soru önergeleri veriniz,

� Hükümet üyelerini bir komisyon kurmaya teflvik etmek için görüflmeler-
de bulununuz.

�Giriflimleriniz sonuçsuz kal›yorsa, yasal yollarla bir komisyon
kurmak için çal›flmalarda bulununuz.

�Durum ne olursa olsun, afla¤›dakilerle irtibat kurmakta tered-
düt etmeyiniz:

� ICRC, tüm ulusal uygulama komisyonlar›n›n güncel bir listesi elinde
mevcuttur,

� Di¤er parlamenterler, size deneyimlerini ileteceklerdir.
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Önlem 7

Uluslararas› insanc›l hukuka evrensel sayg›y›
sa¤lamak için giriflimde bulunulmas›

� Niçin?

Devletler, Cenevre Sözleflmelerine taraf olduklar›nda uluslararas› insanc›l
hukuka sayg› göstermeyi ve sayg›y› sa¤lamay›, yani, bütün Devletler tara-
f›ndan sayg› görmesini sa¤lamay› garanti ederler. 

Bu uluslararas› insanc›l hukuk kurallar› ihlal edildi¤inde, hatal› Devlete yü-
kümlülüklerini hat›rlatmak ve sorumlusu oldu¤u ihlallerin hoflgürüyle kar-
fl›lanamayaca¤›n› göstermek suretiyle bu ihlalleri durdurmak için bir giri-
flimde bulunmak Devletlerin sadece hakk› de¤il ayn› zamanda bir görevidir.  

� Nas›l?

Uluslararas› insanc›l hukuka sayg›y› sa¤lamak için çeflitli derecelerde önem
tafl›yan bir tak›m önlemler al›nabilir. 

� Bilgi Toplama

Bir çat›flma halinde bütün bölgeleri ulafl›lamaz hale geldi¤inde bir ülke ha-
rita üzerinde bofl bölge haline gelir. Bu bölgeler hakk›nda çok az bilgi elde
edilebilir. Bu uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerinin cezaland›r›lmayaca¤›n-
dan emin olunma riskinin en yüksek oldu¤u dönemdir. Uluslararas› insan-
c›l hukuka sayg› göstermek ve sayg›y› sa¤lamak bu nedenle hukukun uygu-
lanmas›n› sa¤lamak için son derece önem tafl›r. 

‹nsanc›l kurallara uyuldu¤unun veya aksine ihlal edildi¤inin net ve tarafs›z
bir flekilde ortaya ç›kar›lmas› için giriflimlerde bulunulmas› gerekir. ‹hlal
edilmesi durumunda ne zaman, hangi koflullarda ve nerede bunun gerçek-
leflti¤inin araflt›r›lmas› gerekir. Uluslararas› insanc›l hukuk ihlalleri hakk›n-
da endifleleri dile getirmek ve çat›flma taraflar›na uluslararas› hukuk alan›n-
da davran›fllar›n›n izlendi¤i ve de¤erlendirildi¤ini göstermek onlara yüküm-
lülüklerini hat›rlatman›n bir yoludur.  

Bu ba¤lamda, siyasal inan›l›rl›k do¤ru bilgiye dayan›r. En küçük bir yanl›l›k
emaresi bulunmamal›d›r. Bu, bir çat›flmaya taraf olanlar›n tümünü dinle-
mek anlam›na gelir ve bu yaklafl›m ihlallerin gerçek sorumlular›n›n ve bu
ihlallerin boyutlar›n›n ortaya ç›kar›lmas›n› mümkün k›lar.  
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� Bir soruflturman›n yürütülmesi

Geleneksel bilgi kaynaklar›na (tan›klar›n ifadeleri, bas›n) ek olarak, uluslara-
ras› insanc›l hukuk ihlalleri ile ilgili ithamlar› do¤rulaman›n en güvenilir yo-
lu bir soruflturma yapmakt›r. 

"Konferans, silahl› çat›flmaya giren tüm Devletleri iç silahl› çat›flmalardaki-
ler de dahil olmak üzere uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini soruflturmak
için Uluslararas› Soruflturma Komisyonu’nun hizmetlerinden yararlanmaya
davet eder."

Parlamentolararas› Birlik, 90. Konferans

Eylül 1993

Soruflturma çeflitli biçimlerde olabilir. Basit bir idari soruflturmay› veya bir
parlamento soruflturma komisyonu kurulmas›n› içerebilir. ‹lgili Devletin ve-
ya Devletlerin onay›n› al›rsa, özellikle çok uluslu olan veya bölgesel ya da
Parlamentolararas› Birlik gibi evrensel bir parlamentolararas› organizasyon
taraf›ndan kurulmufl olan bir parlamento soruflturma komisyonu uluslara-
ras› insanc›l hukuk ihlallerinin gerçekleflti¤i bildirilen yerlere gidebilir.

Koflullar ne olursa olsun, soruflturma komisyonu uluslararas› insanc›l hu-
kuk ihlalleriyle itham edilen ma¤durlar veya tan›klar ile görüflebilmelidir.
An›lan komisyon çal›flmas›n› makul koflullar içinde yürütmesine izin veren
flartlar içinde bulunmal›d›r.

�Durumu telafi etmek için do¤ru bilgilere dayanarak
hareket edilmesi

Güvenilir bilgiler topland›¤›nda bu bilgiler kullan›labilir. Bafllang›ç için edi-
nilen bilgiler dahilinde ilgili taraflarla diplomatik bir iletiflim kurulabilir. Bir
Devlet bilgi sahibi olmad›¤› veya gerekli araçlara sahip bulunmad›¤›› için
uluslararas› insanc›l hukukla ilgili yükümlülüklerini yerine getiremeyebilir.
Devleti bu konuda bilgilendirmek, davran›fllarda bir de¤ifliklik yaratmada ilk
ad›m olabilir.

Durumu telafi etmek için iletiflim yeterli olmazsa, gözlemler ve ulafl›lan so-
nuçlar halka duyurulmal›d›r. Sessizlik uluslararas› insanc›l hukuku ihlal
edenlerin, ihlallerin hiçbir siyasal bedeli olmad›¤›na inanmalar›na yol aça-
bilir.
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1977 tarihli I. Protokolde kurulmas› kararlaflt›r›lan
Uluslararas› Soruflturma Komisyonu (90. madde)

Devletler Uluslararas› Soruflturma Komisyonu’nun hizmetlerinden yararlanabilirler

Komisyon özellikle flunlar› yapmaya yetkilidir:

� Sözleflmelerde ve Protokolde tan›mland›¤› flekilde a¤›r ihlallerle ilgili ithamlar
veya Sözleflmelerin ve Protokolün di¤er ciddi ihlalleri konusunda soruflturma yap-
mak;

� ‹yi niyetli giriflimlerde bulunarak, Sözleflmeler ve Protokole sayg›l› bir tutumun
tekrar oluflturulmas›n› sa¤lamak.  

Uygulamalarda görev alan Devletler gerekli deklarasyonu teslim ederek
Komisyonun yetkisini kabul etmifllerse, Komisyon harekete geçebilir. Di¤er durum-
larda Komisyon ancak ilgili di¤er Devletin veya Devletlerin onay›yla çat›flmaya taraf
bir Devletin iste¤iyle bir soruflturma yapabilir. Devletlere sundu¤u raporlar gizlilik
tafl›r. 

Dünyan›n her taraf›ndan afla¤›da belirtilen 55 Devletin Komisyonun yetkisini tan›m›fl
olmas›na ra¤men, flimdiye kadar Komisyondan bir soruflma yapmas› istenmemifltir:

Almanya, Arjantin, Avustralya, Avusturya, Belarus, Belçika, Birleflik Arap Emirlikleri,
Bolivya, Bosna Hersek, Brezilya, Bulgaristan, Cape Verde, Cezayir, Çek Cumhuriyeti,
Danimarka, Finlandiya, Gine, H›rvatistan, Hollanda, ‹ngiltere, ‹rlanda, ‹spanya, ‹sveç,
‹sviçre, ‹talya, ‹zlanda, Kanada, Katar, Kolombiya, Laos, Lihtefltayn, Lüksemburg,
Macaristan, Madagaskar, Makedonya, Malta, Mongolya, Namibya, Norveç,
Paraguay,Polonya, Portekiz, Romanya, Ruanda, Rusya Federasyonu, Seychelles,
Slovakya,Slovenya, fiile, Tacikistan, Togo, Ukrayna, Uruguay, Yeni Zelanda,
Yunanistan

Komisyonun yetkisini tan›yan Devletler taraf›ndan kiflisel kapasitelerine göre seçilen
seçilen onbefl üyesi vard›r. 17 fiubat 1999 tarihinde Komisyon afla¤›da belirtilen
kiflilerden oluflmaktayd›:

Baflkan : Prof. Frits Kalshoven (Hollanda)
Baflkan 1. Yard›mc›s› : Prof. Ghalib Djilali (Cezayir)
Baflkan 2. Yard›mc›s› : Sir Kenneth Keith, QC (Yeni Zelanda)
Baflkan 3. Yard›mc›s› : Prof. Paulo Sergio Pinheiro (Brezilya)
Üyeler : Dr. Awatif Ali Abuhaliga (Birleflik Arap Emirlikleri), Prof. 

Luigi Cordorelli (‹talya), Dr. Marcel Dubouloz (‹sviçre),
Prof. Roman Jasica (Polonya), Dr. Valeri Knjasev 
(Rusya Federasyonu), Büyükelçi Erich Kussbach 
(Avusturya), Dr. Pavel Liska (Çek Cumhuriyetleri), 
Mihnea Motoc (Romanya), Dr. Arpad Prandler 
(Macaristan), Hernan Salinas Burgos (fiile), ve Dr. 
Santiago Torres Bernardez (‹spanya)
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‹hlallerle ilgili ithamlar› halka duyurmakla siyasal yetkililerin bu konulardan
daha fazla haberdar olmalar› sa¤lanabilir ve daha fazla sorumlulukla hare-
ket etmeye yönlendirilebilirler.

Uluslararas› insanc›l hukuk ihlalleri ile ilgili halk düzeyinde bir tart›flma bafl-
latmak için araç yoklu¤u söz konusu de¤ildir. Misyon raporlar› ve özetleri
örne¤in, bas›l› halde yay›nlanabilir. O zaman içerdikleri bilgiler bas›n veya
di¤er medya taraf›ndan taraf›ndan kullan›labilir.

Genel anlamda, uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini durdurma gere¤i ve
bu amaca ulaflma yollar› hakk›nda siyasal tart›flma teflvik edilmelidir.

Özellikle, uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini durdurmak için harekete ge-
çirilmesi aç›s›ndan kamuoyu bu ihlallerin varl›¤› konusunda özellik bilgilen-
dirilmelidir.

� ‹hlalleri durdurmak için siyasal yetkililerin teflvik edilmesi

Halk düzeyinde tart›flma ve alenen k›nama her zaman yeterli de¤ildir. Ba-
zen daha zorlay›c› önlemlere gerek vard›r. Bu noktada, üçüncü taraf Devlet-
lerin uluslararas› insanc›l hukuka sayg›y› sa¤lamak için sorumluluklar›n›
üstlenmeleri ve etkilerini kullanmalar› gerekir. 

Bir Devletin uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini durdurmak bak›m›ndan
atabilece¤i ilk ad›m örne¤in, protesto fleklinde diplomatik bask› uygulamak-
t›r. Daha zorlay›c› önlemler, izleyen süreçte al›nabilir ve belki de al›nmas›
gerekir.

"Konferans, Parlamenterleri ve Hükümetleri (...) uluslararas› insanc›l hukuk 

kurallar›n›n uygulanmas› için, özellikle bu kurallar›n ihlal edilmemesini 

sa¤lamak amac›yla ulusal yasalar›na cayd›r›c› yapt›r›mlar› 

dahil etmekle ve bakanl›klararas› komiteleri oluflturma veya 

yeniden faaliyete geçirme ya da ulusal düzeyde al›nmas› 

gereken önlemleri takip ve koordine etmekten sorumlu 

bir daire oluflturma veya delege atama olas›l›¤›n› 

inceleyerek  ulusal düzeyde önlemler almaya davet eder."

Parlamentolararas› Birlik, 90. Konferans,

Eylül 1993
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� Parlamenterlerin rolü nedir?

Parlamenterlerin oynad›¤› rol al›nan önlemin türüne göre de¤ifliklik göste-
rir fakat parlamenterler yukar›da belirtilen ad›mlardan herhangi birine kat›-
labilirler. 

Bir parlamenter soruflturma komisyonu kurulmas› parlamentonun karar ve-
rece¤i bir husustur. Bununla beraber, idari bir soruflturma yapmak veya
Uluslararas› Soruflturma Komisyonu’nun hizmetlerinden yararlanmak da
Yürütmenin karar verece¤i bir durumdur. Parlamentonun rolü bu ba¤lam-
da Yürütme’nin bunu gerçeklefltirmesi için etkinlik göstermektir.  

Bilgilerin halka duyurulup duyurulmayaca¤›, parlamenterlerin ihlallerle il-
gili bilgi toplamaya kat›lma derecelerine ba¤l›d›r. Bir parlamento sorufltur-
ma komisyonu kuruldu¤u taktirde, komisyonun görevi içinde öngörüldü¤ü
sürece ve gerekti¤i gibi, parlamenterler elde ettikleri sonuçlar› halka duyu-
rabilirler. Her durumda parlamenterler uluslararas› insanc›l hukuk ihlalleri
ile ilgili halk düzeyinde bir tart›flma bafllatmak için eldeki bilgileri kullanabi-
lirler. 

Tart›flma  sonunda Parlamentonun endiflesini ifade eden  karar veya bildir-
geler ortaya ç›kabilir. Tart›flma ve sonuçta ortaya ç›kan kararlar televizyon-
da yay›nland›¤›nda ve medya taraf›ndan kullan›ld›¤›nda bu özellikle etkili-
dir. Tart›flma bölgesel veya Parlamentolararas› Birlik gibi evrensel parla-
mentolararas› organizasyonlar çerçevesi dahilinde yürütüldü¤ü zaman da-
ha büyük etki yarat›r.

Uluslararas› insanc›l hukuk ihlallerini durdurmak için kullan›lan etkinlik gös-
terme yöntemlerinden ço¤u Yürütme taraf›ndan uygulanmal›d›r. Parla-
menterler bu nedenle Yürütmeyi bu tür önlemleri almaya teflvik etmelidir-
ler. �
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Ne yapabilirsiniz?

� Devletinizin Uluslararas› Soruflturma Komisyonu’nun yetkisini
tan›yan bir deklarasyonda bulunup bulunmad›¤›n› kontrol edi-
niz (bkz. Bu el kitab›n›n üçüncü bölümündeki örnek deklaras-
yon). 

� Devletinizin dahil oldu¤u veya olmad›¤›  herhangi bir çat›flma-
da uluslararas› insanc›l hukuka sayg› gösterilmesine büyük dik-
kat gösteriniz.

� Bu amaçla, bir "Parlamento Takip Komitesi" kurmakta tereddüt
etmeyiniz. Bu Komitenin görevi afla¤›da belirtilenleri sa¤lamak-
la görevli parlamento üyelerinden oluflan bir grup veya bir or-
gand›r (komisyon, yan komisyon):

� Verilen emirler ve al›nan siyasal kararlar, uluslararas› insanc›l hukuku
ihlal eden kiflilere cesaret verdi¤i yönde yoruma yolaçacak bir içerik ta-
fl›mamal›d›r. 

� Herhangi bir ihlal, usulle ilgili güvencelere gereken özen gösterilerek
cezaland›r›lmal›d›r. 

� Bir çat›flmada bir veya daha fazla say›da Devletin uluslararas›
insanc›l hukuku ihlal etti¤ine dair bir olas›l›k veya en küçük bir
ipucu mevcutsa, afla¤›da belirtilen giriflimleri dikkate al›n›z:

� Hükümetinizin, ihlalleri gerçeklefltirmekle itham edilen Devletten bir
aç›klama istemesinin talep edilmesi;

� Muhtemelen Parlamentolarararas› Birlik ya da bölgesel bir parlamento-
lararas› organizasyon yoluyla tarafs›z bir parlamento komisyonunun
veya uluslararas› bir parlamento komisyonunun kurulmas›n›n öneril-
mesi;

� Devletiniz ve uluslararas› insanc›l hukuku ihlal etmekle itham edilen
Devlet, Uluslarararas› Soruflturma Komisyonu’nun yetkisini kabul eden
bir deklarasyonda bulunmufllarsa, Hükümetinizden Komisyonun bir so-
ruflturma yürütmesini istemesinin talep edilmesi;

� Yürütme organ›n›n, toplanan bilgilere dayan›larak söz konusu Devletle
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bir diplomatik diyaloga girmeye yönlendirilmesi.

� Uluslararas› insanc›l hukukun ihlalleri konusunda güvenilir bil-
giler elinizde mevcutsa, afla¤›dakileri yapmakta tereddüt etme-
yiniz:

� Toplanan bilgilere dayanarak, hatal› olan yetkililerle diyaloga giriniz;

� ‹hlallere son vermede en iyi araçlar konusunda bir politik tart›flmaya gi-
riniz;

� Parlamentolararas› Birlik ve bölgesel bir parlamentolararas› organizas-
yon içinde de olmak üzere bunlar›n uluslararas› insanc›l hukuk ihlalleri
söz konusu oldu¤unda belirli konum edinmelerini sa¤lamak üzere par-
lamentoda bir tart›flma bafllat›n›z.  

� Bunlar›n hepsinde baflar›s›z olunursa, Yürütme organ›n› ulusla-
raras› insanc›l hukuk kurallar›na uyulmas›n› sa¤lamak üzere ha-
tal› Devletle görüflmelerde bulunmaya yönlendirmekte tereddüt
etmeyiniz. 

� Bu görüflmelerde baflar› sa¤lanamazsa, Yürütmenin afla¤›da be-
lirtilenler gibi daha zorlay›c› önlemler almakta tereddüt etmeyi-
niz:

� Çeflitli biçimlerde diplomatik önlemler,

� Ticari ayr›cal›klar›n ve anlaflmalar›n yenilenmemesi,

� Söz konusu Devlete yap›lan kamu yard›m›n›n azalt›lmas› veya ask›ya
al›nmas›,

� ‹lgili çok tarafl› veya evrensel kuruluflun ald›¤› di¤er önlemlere kat›l›n-
mas›.
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Örnek belgeler
ve referans materyalleri
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Örnek onay belgesi bildirimi

Taraf Devletler:

örnek onay belgesi

<kabul veya tasdik>

..............................................’da.............................................tarihinde kabul
edilen................................................................................Sözleflmesi,
...............................................tarihinde ................................’de imzaya aç›l-
m›fl ve ad› geçen Sözleflme ................................... tarihinde
................................... Hükümeti ad›na imzalanm›flt›r.

Bu yüzden ben................................................................................. [Devlet
Baflkan›n›n, Hükümet Baflkan›n›n yada D›fliflleri Bakan›n›n ad› ve unvan›,]
..............................................................Hükümetinin yukar›da ad› geçen Söz-
leflmeyi inceledi¤ini ve iflbu Sözleflmeyi onaylad›¤›n› [kabul veya tasdik
etti¤ini] ve gerektirdi¤i koflullar› yerine getirmeyi ve uygulamay› kabul et-
ti¤ini resmen ilan ederim.

Bu onay [kabul veya tasdik] belgesini flahitler huzurunda .............................
’da .................... tarihinde imzalam›fl bulunuyorum.

[imza] + [mühür]
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Taraf olmayan Devletler:

Örnek kat›l›m belgesi

.........................................’da..................................................tarihinde kabul 

edilen...............................................................Sözleflmesi ile ilgili olarak
ben ....................................................................................................................
[Devlet Baflkan›n›n, Hükümet Baflkan›n›n yada D›fliflleri Bakan›n›n ad› ve
unvan›,]  .....................................................................Hükümetinin yukar›da
ad› geçen sözleflmeyi inceledi¤ini ve iflbu Sözleflmeye kat›l›m› gerçeklefl-
tirdi¤ini ve gerektirdi¤i koflullar› yerine getirmeyi ve uygulamay› kabul et-
ti¤ini resmen ilan ederim.

Bu kat›l›m belgesini flahitler huzurunda ................................................’da

................................. tarihinde imzalam›fl bulunuyorum.

[imza] + [mühür]
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1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleflmesi

ile ilgili örnek

onay, kabul, tasdik ve kat›l›m belgeleri

1980 Sözleflmesine taraf olan ve de¤ifliklik yap›lm›fl II ve IV nolu

Protokollere kat›l›m› uygun gören Devletler

3 May›s 1996’da de¤ifltirilen II nolu Protokole ve

IV nolu Protokole uyulmas› ile ilgili örnek muvafakat belgesi

Afl›r› Derecede Zararl› yada Toplu Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel
Silahlar›n Kullan›m›n›n Yasaklanmas› ve K›s›tlanmas›yla ‹lgi Sözleflme
New York’ta 10 Nisan 1981 tarihinde imzaya aç›ld›¤›ndan,

.............................................................Devleti ayn› Sözleflmeye muvaf›k ol-
du¤undan [onay, kabul, tasdik verdi¤inden yada kat›l›m gösterdi¤inden]
ve buna ....................... tarihinde eklenen [I], [II] ve [III] numaral› Protokol-
lere uymaya kat›l›m gösterdi¤ini aç›klad›¤›ndan,

Ayn› Sözleflmeye taraf olan Devletlerin ‹nceleme Konferans›, 13 Ekim
1995’te ek Protokol IV’ü ve 3 May›s 1996’da da Protokol II’ye yap›lan belli
ekleri kabul etti¤inden, 

muttali olan

Ben................................................................................................................

[Devlet Baflkan›n›n, Hükümet Baflkan›n›n yada D›fliflleri Bakan›n›n ad› ve
unvan›,] .........................................................Hükümetinin yukar›da ad› ge-
çen IV nolu ve yukar›da ad› geçen ek Protokol II’yi inceledi¤ini, Protokol
IV’ün ve 3 May›s 1996’da kabul edilen haliyle Protokol II’nin flartlar›n›n
ba¤lay›c›l›¤›n› kabul etti¤ini ve buralarda yer alan koflullar› yerine getirme-
yi ve uygulamay› kabul etti¤ini resmen ilan ederim. 

Bu kabul belgesini ................................’de ......................................tarihinde
flahitler huzurunda imzalam›fl bulunuyorum.

[imza] + [mühür]
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1980 Sözleflmesine taraf olmayan ve dört Protokole ve de¤ifltirilmifl II
no.lu Protokol’e taraf olmak isteyen Devletler

Örnek kat›l›m belgesi

Afl›r› Derecede Zararl› yada Toplu Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel
Silahlar›n Kullan›m›n›n Yasaklanmas› ve K›s›tlanmas›yla ‹lgi Sözleflme
New York’ta 10 Nisan 1981 tarihinde imzaya aç›ld›¤›ndan,

Ayn› Sözleflmeye taraf olan Devletlerin ‹nceleme Konferans›, 13 Ekim
1995’te ek Protokol IV’ü ve 3 May›s 1996’da da Protokol II’ye yap›lan belli
ekleri kabul etti¤inden,

muttali olan

Ben, ..............................................................................................................
[Devlet Baflkan›n›n, Hükümet Baflkan›n›n yada D›fliflleri Bakan›n›n ad› ve
unvan›,] .........................................................Hükümetinin yukar›da ad› ge-
çen Sözleflmeyi inceledi¤ini ve ayn› Sözleflmeyi ve ilgili I, II, III ve IV nu-
maral› Protokollerine kat›l›m gösterdi¤ini ve buralarda yer alan koflullar›
yerine getirmeyi ve uygulamay› kabul etti¤ini resmen ilan ederim.

Ben, ............................................................................................................. Hü-
kümetinin ayr›ca 3 May›s 1996’da kabul edilen haliyle ayn› Sözleflmeye ek-
lenen II no.lu Protokol’ün flartlar›n› kabul etti¤ini ve buralarda yer alan ko-
flullar› yerine getirmeyi ve yürürlü¤e girdi¤inden itibaren uygulamay› ka-
bul etti¤ini resmen ilan ederim.

Bu kat›l›m belgesini .........................................’de ..................................... ta-
rihinde flahitler huzurunda imzalam›fl bulunuyorum.

[imza] + [mühür]
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Sözleflmeye imza koyan, ancak onay, kabul tasdik belgelerini henüz
teslim etmeyen Devletler

Örnek onay belgesi
<kabul veya tasdik>

Afl›r› Derecede Zararl› yada Toplu Etkileri Bulunan Belirli Konvansiyonel
Silahlar›n Kullan›m›n›n Yasaklanmas› ve K›s›tlanmas›yla ‹lgi Sözleflme
New York’ta 10 Nisan 1981 tarihinde imzaya aç›ld›¤›ndan,

Sözleflme……………………………………………………...........................Dev-
leti ad›na .....................................tarihinde imzaland›¤›ndan,

Ayn› Sözleflmeye taraf olan Devletlerin ‹nceleme Konferans›, 13 Ekim
1995’te ek Protokol IV’ü ve 3 May›s 1996’da da Protokol II’ye yap›lan belli
ekleri kabul etti¤inden,

muttali olan

Ben,………......................................................................................................
[Devlet Baflkan›n›n, Hükümet Baflkan›n›n yada D›fliflleri Bakan›n›n ad› ve
unvan›,] .........................................................Hükümetinin yukar›da ad› ge-
çen Sözleflmeyi inceledi¤ini ve ayn› Sözleflmeyi ve ilgili I, II, III ve IV nu-
maral› Protokollerini onaylad›¤›n› ve buralarda yer alan koflullar› yerine
getirmeyi ve uygulamay› kabul etti¤ini resmen ilan ederim.

Ben, ..............................................................................................................
Hükümetinin ayr›ca 3 May›s 1996’da kabul edilen haliyle ayn› Sözleflmeye
eklenen Protokol II’nin flartlar›n› kabul etti¤ini ve buralarda yer alan koflul-
lar› yerine getirmeyi ve yürürlü¤e girdi¤inden itibaren uygulamay› kabul
etti¤ini resmen ilan ederim.

Bu kat›l›m belgesini ..........................................’de ..................................... ta-
rihinde flahitler huzurunda imzalam›fl bulunuyorum.

[imza] + [mühür]

IV. Protokol ile ilgili deklarasyon: 1980 Konvansiyonel Silahlar Söz-
leflmesi, dört Protokolü nedeniyle, özel onay ve kat›l›m belgelerinin haz›r-
lanmas›n› gerektiren belli özellikler tafl›r. Uluslararas› K›z›lhaç Komitesinin
Hukuk Bölümünden daha ayr›nt›l› aç›klamalar ve bilgiler edinilebilir.
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Önerilen deklarasyonlar

Uluslararas› Soruflturma Komisyonu’nun

yeterlili¤inin tan›nmas› ile ilgili

örnek tan›ma deklarasyonu

I no.lu Protokol’ün Madde 90, paragraf 2 (b)’si  mucibince,  deklarasyon-
lar ‹sviçre’de tutulacakt›r. ‹sviçre bunlar›n kopyalar›n› Yüksek Sözleflmeci
Taraflara iletecektir.

".........................................................................................................Devleti,
ayn› yükümlülü¤ü kabul eden di¤er bütün Yüksek Sözleflmeci Taraflarla il-
gili olarak, Uluslararas› Soruflturma Komisyonu’nun bu gibi baflka herhan-
gi bir Tarafça öne sürülen iddialar›, 1949 Cenevre Sözleflmeleri’ne eklenen
I no.lu Protokol’ün 90. Maddesi ile yetkilendirildi¤i biçimde de¤erlendirme
yeterlili¤ine sahip oldu¤unu fiilen ve özel bir anlaflma olmaks›z›n kabul et-
ti¤ini resmen beyan eder."
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1980 Konvansiyonel Silahlar Sözleflmesinin IV
numaral› Protokolünün flartlar›na uymaya muvafakat

gösterdiklerini deklare eden Devletler için örnek
deklarasyon

1 Numaral› Seçenek  (önerilen) Örnek anlay›fl deklarasyonu

"IV numaral› Protokolün flartlar›n›n bütün flartlarda geçerli olaca¤›
............................................................................................................................
.................... Devletinin anlay›fl›d›r."

2 Numaral› Seçenek  Örnek deklarasyon

"...........................................................................................................................
.................... Devleti IV numaral› Protokolün flartlar›n› bütün flartlarda uy-
gulayacakt›r."

3 Numaral› Seçenek  Örnek deklarasyon

"...........................................................................................................................
....................Devleti IV numaral› Protokolün flartlar›n› hem uluslararas› si-
lahl› çat›flmalarda hem de uluslararas› olmayan silahl› çat›flmalarda, 1949
Cenevre Sözleflmelerindeki ortak 3. Maddede tan›mlanan  flekilde uy-
gulayacakt›r."
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K›z›lhaç ve K›z›lay amblemlerinin kullan›m›

ve korunmas› ile ilgili örnek yasa

� Genel kurallar

Madde 1 – Koruman›n kapsam›

12 A¤ustos 1949 tarihli Cenevre Sözleflmeleri ve Ek Protokol I’in sa¤l›k bi-
rimleri ve bunlar›n ulaflt›rma araçlar› ile ilgili Ek I’i[1] dahil olmak üzere 8 Ha-
ziran 1977[2] tarihli Ek Protokolleri—20nci Uluslararas› K›z›lhaç-K›z›lay Kon-
ferans›nda kabul edilen Ulusal Derneklerin K›z›lhaç ve K›z›lay Amblemleri-
ni Kullanmas› ile ‹lgili Yönetmelik ve buna daha sonra yap›lan ilaveler; [3] –
........................ K›z›lhaç›’n›n (K›z›lay›’n›n)[4] tan›nmas› ile ilgili .................. (ta-
rih) tarihli kanunla ilgili olarak (yönetmelik yada baflka bir yasal düzenle-
me), iflbu kanunla koruma alt›na al›nanlar flunlard›r: – beyaz zemin üzerine
k›z›lhaç yada k›z›lay amblemi;[5] – "K›z›lhaç" yada "K›z›lay" ibaresini;[6] –
sa¤l›k birimleri ve ulaflt›rma araçlar›n›n ay›rt edilmesi için kullan›lacakt›r.

Madde 2 – Koruma kullan›m› ve ay›rt edici kullan›m

Silahl› çat›flma s›ras›nda bir koruma arac› olarak kullan›lan amblem, Cenev-
re Sözleflmeleri ve bunlar›n Ek Protokollerinin sa¤l›k personeli ve sa¤l›k bi-
rimleri ve bunlar›n ulaflt›rma araçlar›na sa¤lad›¤› koruman›n görünür iflare-
tidir. Amblemin boyutlar› bu nedenle mümkün oldu¤u kadar büyük olacak-
t›r. Bir iflaret arac› olarak kullan›lan amblem, bir flahs›n yada eflyan›n bir K›-
z›lhaç yada K›z›lay kuruluflu ile ba¤lant›l› oldu¤unu gösterir. Amblem küçük
boyutlu olacakt›r.

� Amblemin kullan›m› ile ilgili kurallar

A. Amblemin koruyucu amaçla kullan›m›[7]

Madde 3 – Silahl› kuvvetlerin Sa¤l›k Birimleri taraf›ndan kullan›m

.................................. (Devletin ad›) silahl› kuvvetlerinin Sa¤l›k Birimleri, Sa-
vunma Bakanl›¤›n›n kontrolü alt›nda, hem bar›fl döneminde hem de savafl
döneminde, k›z›lhaç (k›z›lay) [8] amblemini, karada, denizde ve havada bu-
lunan sa¤l›k personelini, sa¤l›k birimlerini ve bunlar›n ulaflt›rma araçlar›n›
belli etmek için kullanacakt›r.

Sa¤l›k personeli amblemi gösteren  kolluklar takacakt›r ve kimlik kartlar› ta-
fl›yacakt›r. Bu kolluklar ve kimlik kartlar›.....................(Savunma Bakanl›¤›)[9]

taraf›ndan verilecektir. Silahl› kuvvetlerde görevli din personelinin, sa¤l›k
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personeliyle ayn› koruma alt›na al›nmas› sa¤lanacakt›r ve bunlara ayn› ta-
n›t›c› iflaretler verilecektir.

Madde 4 – Hastaneler ve di¤er sivil sa¤l›k birimleri taraf›n-
dan kullan›m

Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n[10] kesin yetkilendirmesi ile, kontrolü alt›nda bulunan
ve özellikle yaral›, hasta ve deniz kazas›na u¤ram›fl olanlar›n nakliyesi ve te-
davisi ile görevli sivil sa¤l›k personeli, hastaneler, di¤er sivil sa¤l›k birimle-
ri ve sivil sa¤l›k ulaflt›rma araçlar›, savafl döneminde koruma amaçl› olarak
amblemi kullanacaklard›r.[11]

Sivil sa¤l›k personeli amblemi gösteren kolluklar takacakt›r ve kimlik kartla-
r› tafl›yacakt›r. Bu kolluklar ve kimlik kartlar›.....................(Sa¤l›k Bakanl›-
¤›)[12] taraf›ndan verilecektir. Hastanelerde ve di¤er sa¤l›k birimlerinde gö-
revli sivil din personelinin, sa¤l›k personeliyle ayn› koruma alt›na al›nmas›
sa¤lanacakt›r ve bunlara ayn› tan›t›c› iflaretler verilecektir.

Madde 5 – .............. K›z›lhaç› (K›z›lay›) taraf›ndan kullan›m[13]

................................ K›z›lhaç› (K›z›lay›) silahl› kuvvetlerin Sa¤l›k Birimleri em-
rine sa¤l›k birimleri ve personel ve ulaflt›rma araçlar› vermeye yetkilidir. Bu
gibi personel, birimler ve ulaflt›rma araçlar› askeri kanunlara ve yönetme-
liklere tabii olacakt›r ve Savunma Bakanl›¤› bunlara k›z›lhaç (k›z›lay)[14]

amblemini koruyucu bir araç olarak kullanma yetkisi verebilir. Bu gibi per-
sonel, iflbu yasan›n Madde 3, paragraf 2’si ile uyumlu olarak kolluk takacak-
t›r ve kimlik kart› tafl›yacakt›r. Ulusal Dernek, amblemi kendi sa¤l›k perso-
neli ve sa¤l›k birimleri için bir koruma arac› olarak iflbu yasan›n Madde 4’ü
ile uyumlu bir biçimde kullanmak üzere yetkilendirilebilir.

B. Amblemin iflaret arac› kullan›m›[15]

Madde 6 – ............. K›z›lhaç› (K›z›lay›) taraf›ndan kullan›m[13]

.............................. K›z›lhaç› (K›z›lay›) amblemi bir flahs›n yada eflyan›n Ulu-
sal Dernek ile ba¤lant›l› oldu¤unu göstermek amac›yla bir iflaret arac› ola-
rak kullanmaya yetkilidir. Koruyucu olarak kullan›lan amblemle kar›flt›r›lma-
mas› amac›yla, amblemin boyutlar› küçük olacakt›r.[16]

.............................K›z›lhaç› (K›z›lay›) "Ulusal Derneklerin K›z›lhaç yada K›z›lay
Amblemini Kullanmalar› ile ‹lgili Yönetmelikler"i uygulayacakt›r.[17]

.....................................(Devletin ad›)topraklar› üzerinde haz›r bulunan di¤er
ülkelerin Ulusal K›z›lhaç yada K›z›lay Dernekleri, ............................. K›z›lha-
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ç›’n›n (K›z›lay›’n›n) onay› ile amblemi ayn› flartlar alt›nda kullanacaklard›r.

C. Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay kurulufllar›

Madde 7 – Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Hareketinin ulus-
lararas› kurulufllar› taraf›ndan kullan›m›

Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi ve Uluslararas› K›z›lhaç ve K›z›lay Federasyo-
nu her koflul ve zamanda amblemi kullanabilir.[18]

� Kontrol ve Cezalar

Madde 8 – Kontrol önlemleri

................................................ (Devletin ad›) yetkilileri, k›z›lhaç yada k›z›lay
ambleminin, "K›z›lhaç" yada "K›z›lay" adlar›n›n ve ay›rt edici iflaretlerin  kul-
lan›m› ile ilgili kurallara s›k› s›k›ya uyulmas›n› bütün zamanlarda güvence
alt›na alacakt›r. Söz konusu amblem, ad ve iflaretleri kullanmaya yetkili fla-
h›slar üzerinde s›k› denetim uygulayacaklard›r. [19] Kötüye kullan›m› engel-
lemek için uygun olan her ad›m› atacaklard›r ve bu konuda özellikle söz ko-
nusu kurallar› silahl› kuvvetler[20], polis kuvvetleri, yetkililer ve sivil hal-
k›n[21] mümkün oldu¤unca ayr›nt›l› bir biçimde ö¤renmesini sa¤layacaklar-
d›r.

Madde 9 – ......................... K›z›lhaç›’n›n (K›z›lay›’n›n) rolü

...................................... K›z›lhaç› (K›z›lay›), yetkililerle, kötüye kullan›m› önle-
me ve engelleme çabalar› konusunda iflbirli¤i içinde olacaklard›r.[22]

...................................... K›z›lhaç› (K›z›lay›) ilgili cezai, sivil yada idari konular-
daki bu gibi bir kötüye kullan›m› .................................’a (yetkili makam) bil-
dirmeye yetkili olacakt›r.

Madde 10 – Amblemin kötüye kullan›m›[23]

Her kim bilerek ve isteyerek ve yetkisi olmadan k›z›lhaç yada k›z›lay amb-
lemlerini, "K›z›lhaç" ve "K›z›lay" sözcüklerini, ay›rt edici bir iflareti yada tak-
lit niteli¤indeki veya kargaflaya yol açacak baflka herhangi bir gösterge,
emare yada sembolü, ne amaçla kulland›¤›na bak›lmaks›z›n, kullan›rsa;
özellikle de herkim ad› geçen amblemi veya kelimeleri veya sözcükleri ifla-
retler, posterler, ilanlar, broflürler veya ticari belgelerde kullan›r yada bun-
lar› mallar yada ambalajlar üzerine yerlefltirir, satar, sat›fla ç›kar›r yada te-
davülde olan mallar aras›na koyarsa; ................................... (gün yada ay)
boyunca hapis cezas›na çarpt›r›l›r ve/veya ......................................(yerel pa-
ra birimi miktar›)[24] tutar›nda para cezas›na çarpt›r›l›r. E¤er suç bir ortakl›k
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(ticari firma, dernek, vs.) bünyesi içinde ifllenmiflse, ceza, suçu iflleyen ya-
da ifllenmesi emrini veren flah›slara uygulanacakt›r.

Madde 11 – Bir koruma arac› olarak kullan›lan amblemin sa-
vafl döneminde kötüye kullan›m›[25]

Her kim bilerek ve isteyerek k›z›lhaç yada k›z›lay amblemini yada ay›rt edi-
ci baflka bir iflareti hilekarca kullanarak bir düflman›n ölümüne, vücudunun
yada sa¤l›¤›n›n ciddi bir biçimde hasar görmesine sebep olursa yada böy-
le bir eylemin gerçeklefltirilmesi emrini verirse savafl suçu ifllemifl olur ve
........................ y›l hapis cezas›na çarpt›r›l›r.[26] Hilekarca kullan›m, düflma-
n›n iyi niyetinden faydalanarak, düflman› kand›rarak uluslararas› insani hu-
kukun kurallar› ile kendisine sa¤lanan koruma kapsam›nda bulundu¤unu
ya da kendisinin öngürülen korumay› sa¤lamak konumunda oldu¤unu zan-
netmesini temin etmek anlam›na gelir. Her kim bilerek ve isteyerek ve yet-
kisi olmadan k›z›lhaç yada k›z›lay amblemini yada taklit niteli¤indeki veya
kargaflaya yol açacak baflka herhangi bir ay›rt edici baflka bir iflareti kulla-
n›rsa ..........................(ay ya da y›l) hapis cezas›na çarpt›r›l›r.

Madde 12 – K›rm›z› zemin üzerinde beyaz haç›n kötüye kullan›m›

‹sviçre silahl› kuvvetleri ve k›z›lhaç ambleminin birbirine kar›flt›r›labilecek
olmas› nedeniyle, k›rm›z› zemin üzerine beyaz bir haç›n yada bunun bir tak-
lidini oluflturan baflka herhangi bir iflaretin ister bir marka yada ticari iflaret,
ister de bu gibi iflaretlerin bir parças› olarak, yada ticari ahlaka ayk›r› bir bi-
çimde, yada ‹sviçre ulusal bütünlü¤ünü zedeleyebilecek flekillerde kullan›-
m› da, benzer flekilde, bütün zamanlarda yasaklanm›flt›r; uymayanlar hak-
k›nda .................... (yerel para birimi miktar›) tutar›nda para cezas›na hük-
medilir.

Madde 13 – Ara önlemler

..................................(Devletin ad›)[27] yetkilileri gerekli ara önlemleri alacak-
lard›r. Bunlar özellikle, iflbu yasaya ayk›r› olarak nesneler ve malzemelere el
koyabilirler, k›z›lhaç ve k›z›lay amblemlerinin ve "K›z›lhaç" ve "K›z›lay" söz-
cüklerinin, masraflar› suçun ifllenmesini tahrik edenlerden al›nmak üzere,
kald›r›lmas›n› talep edebilir ve bunlar›n bu yönlü üretilmesinde kullan›lan
araçlar›n imha edilmesini emredebilirler.

Madde 14 – Kurumlar›n, ticari isimlerin ve ticari markalar›n
tescili

K›z›lhaç yada k›z›lay amblemlerini veya "K›z›lhaç" yada "K›z›lay" adlar›n› ifl-
bu yasaya ayk›r› bir biçimde kullanan kurumlar›n ve ticari isimlerin tescili
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ve ticari markalar›n, ticari iflaretlerin ve sanayi model ve tasar›mlar›n›n kay-
da geçirilmesi reddedilecektir.

� Baflvuru ve yürürlü¤e girme

Madde 15 – ‹flbu yasan›n uygulanmas›

‹flbu  yasan›n uygulanmas›ndan.................................... (Savunma Bakanl›¤›,
Sa¤l›k Bakanl›¤›) sorumludur.[28]

Madde 16 – Yürürlü¤e girme

‹flbu yasa ..................................................te (yay›nland›¤› tarih, vs.) yürürlü¤e
girer.

Notlar:

1. Bu antlaflmalar› bulmay› kolaylaflt›rmak için, bunlar›n resmi kanunlar ve antlafl-
malar icmali içindeki yerinin tam olarak belirtilmesi tavsiye edilir. Bunlar›n me-
tinleri Birleflmifl Milletler Antlaflma Serilerinde de yay›nlanm›flt›r: Cilt 75 (1950),
sayfalar 31-417 ve Cilt 1125 (1979), sayfalar 3-699.

2. Bu Ek 30 kas›m 1993 tarihinde gözden geçirilmifl ve düzeltilmifl hali 1 Mart 1994
tarihinde yürürlü¤e girmifltir. IRRC’nin Ocak-fiubat 1994 tarihli 298 nolu say›s›-
n›n 29-41 no.l› sayfalar› aras›nda yay›nlanm›flt›r.

3. Mevcut Yönetmelikler 1965 y›l›nda yap›lan 20. Uluslararas› K›z›lhaç Konferans›n-
da kabul edilmifl ve 1991’de Delegeler Konseyi taraf›ndan kabul edilmifl ve 31
Temmuz 1992 tarihinde yürürlü¤e girmeden önce Cenevre Sözleflmelerine taraf
Devletlere sunulmufltur.

4. ‹nsani yard›m alan›nda devlet yetkililerine yard›mc› bir gönüllü yard›m derne¤i
olarak. ‹flbu yasan›n "..........................K›z›lhaç› (K›z›lay›)", "...........................K›z›lha-
ç›" ya da "............................K›z›lay›" olarak söz etti¤i her yerde belirtilmelidir. Ka-
nunda yer alan resmi ad yada tan›ma arac› kullan›lmal›d›r.

5. Ulusal yasalar›n bütün durumlarda hem k›z›lhaç ve k›z›lay amblemlerini, hem de
"K›z›lhaç" ve  "K›z›lay" adlar›n› korumas› önemlidir.

6. Amblemden söz edildi¤inde "k›z›lhaç" ve "k›z›lay" terimleri genellikle küçük harf-
lerle yaz›l›rken, büyük harflerle yaz›lan "K›z›lhaç" ve "K›z›lay" adlar› K›z›lhaç ve K›-
z›lay kurumlar›n› belirtmek için kullan›lmaktad›r. Bu kural kargaflay› önlemede
yard›mc› olmaktad›r.

7. Optimum koruma sa¤lanmas› amac›yla sa¤l›k birimleri ve ulaflt›rma araçlar›n›
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iflaretlemekte kullan›lan amblemin boyutlar› mümkün oldu¤unca büyük tutula-
cakt›r. Protokol I, Ek I’de belirtilen ay›rt edici iflaretler de kullan›lacakt›r.

8. Kullan›lacak amblem burada belirtilmelidir.

9. Birinci Cenevre Sözleflmesinin 40. Maddesi gere¤ince kolluklar sol kola tak›lacak
ve suya dayan›kl› olacakt›r. Kimlik kart›nda tafl›yan›n resmi olacakt›r. Devletler
kimlik kart›n› bu Sözleflme ekindeki örne¤e uygun olarak yapabilirler. Savunma
Bakanl›¤› bünyesinde kolluk ve kimlik kartlar› vermeye yetkili makam aç›k bir bi-
çimde belirtilmelidir.

10. Bu gibi bir yetkilendirme yapmaya ve amblemin kullan›m›n› izlemeye yetkili k›-
l›nan makam›n aç›kça belirtilmesi önemlidir. Bu yetkili, gerekti¤ine kendisine
tavsiyelerde ve yard›mda bulunacak Savunma Bakanl›¤› ile birlikte çal›flacakt›r.

11. Dördüncü Cenevre Sözleflmesinin 18 ila 22. Maddelerine ve I numaral› Protoko-
lün 8 ve 18. Maddelerine bak›n›z. 8. Madde "sa¤l›k personeli", "sa¤l›k birimleri"
ve " sa¤l›k ulaflt›rma araçlar›"n› özellikle tan›mlamaktad›r. Hastaneler ve di¤er si-
vil sa¤l›k birimleri bu iflaretleri yaln›zca silahl› çat›flma zamanlar›nda kullanacak-
lard›r. Bunlar›n bu iflaretleri bar›fl döneminde da kullanmalar› Ulusal Derne¤e ait
olan binalarla bunlar›n kar›flt›r›lmas› riskini do¤urur.

12. Sivil sa¤l›k personelinin kolluk ve kimlik kartlar› kullanmas›yla ilgili olarak, Dör-
düncü Cenevre Sözleflmesinin 20. Maddesi ve I. Protokolün 18. maddesinin 3.
paragraf›, bunlar›n iflgal edilen topraklarda ve savafl olan yada olabilecek yerler-
de kullan›m›n› mümkün k›lar. Ancak kolluklar ve kimlik kartlar›n›n silahl› çat›flma
zamanlar›nda genifl oranda da¤›t›lmas› tavsiye edilir. Sivil sa¤l›k ve din persone-
li için örnek bir kimlik kart› I. Protokolün Ek I’inde verilmifltir. Kolluk ve kimlik kar-
t› vermeye yetkili makam belirtilmelidir (örne¤in Sa¤l›k Bakanl›¤›n›n bir birimi).

13. Birinci Cenevre Sözleflmesinin 27. Maddesine uygun olarak, tarafs›z bir devletin
Ulusal Derne¤i sa¤l›k personelini ve sa¤l›k birimleri ve ulaflt›rma araçlar›n›, bir
silahl› çat›flmaya taraf olan bir Devletin silahl› kuvvetlerinin Sa¤l›k Birimleri em-
rine verebilir. Birinci Cenevre Sözleflmesinin 26 ve 27. Maddeleri ayr›ca yetkililer
taraf›ndan tan›nan baflka gönüllü yard›m derneklerinin, savafl döneminde, Sa¤-
l›k personelini ve Sa¤l›k birimleri ve ulaflt›rma araçlar›n›, kendi ülkelerinin silah-
l› kuvvetlerinin yada bir silahl› çat›flmaya taraf olan bir Devletin Sa¤l›k Birimi em-
rine vermesi ihtimalini mümkün k›lar. Ulusal Derneklerin personeli gibi bu per-
sonel de bu durumda askeri kanun ve yönetmeliklere tabi olacakt›r ve yaln›zca
t›bbi görevlere verileceklerdir. Yard›m derneklerinin amblemi kullanmas›na izin
verilebilir. Bu gibi durumlar nadirdir. Böyle bir yetkilendirme yap›lm›flsa veya
yap›lacak olursa bunu mevcut yasada belirtmek yararl› olabilir. Ayr›ca, I. Proto-
kolün 9. maddesinin 2. paragraf›n›n c) yan paragraf› yans›z bir uluslararas› insa-
ni kuruluflun, sa¤l›k personeli, sa¤l›k birimleri ve ulafl›m araçlar›n›  uluslararas›
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bir silahl› çat›flmaya taraf olan olan bir Devletin kullan›m›na sunmas› olas›l›¤›n›
sa¤lar. Bu tür personel o zaman çat›flman›n bu taraf›n›n kontrolü alt›nda olacak
ve Ulusal Dernek ve di¤er gönüllü yard›m dernekleriyle ayn› koflullara tabi ola-
cakt›r. Bu personel özellikle askeri yasalara ve yönetmeliklere tabi olacakt›r. 

14. Yani daima, silahl› kuvvetlerin T›bbi Hizmetlerince kullan›lan amblem (Birinci
Cenevre Sözleflmesinin 26. Maddesine bak›n›z). Salâhiyetli yetkililerin onay›yla,
Ulusal Dernek, bir silahl› çat›flma ç›kmas› durumunda t›bbi amaçl› olarak kulla-
n›lmas›na zaten karar verilmifl birim ve ulaflt›rma araçlar›n› iflaretlemek için, ba-
r›fl döneminde de, amblemi kullanabilir (amblemin  Kullan›m› Yönetmeli¤inin
13. Maddesi). 

15. Birinci Cenevre Sözleflmesinin 44. Maddesinin 4 f›kras›na göre amblem, ola¤a-
nüstü bir önlem olarak ve yaln›zca bar›fl döneminde, (Uluslararas› K›z›lhaç-K›z›-
lay Hareketinin bir parças› olmayan) üçüncü flah›slar›n  ambulans olarak kullan›-
lan tafl›tlar› ve özellikle yaral› veya hastalar› ücretsiz olarak tedavi eden yard›m
istasyonlar›n› iflaretlemek için kullan›labilir. Ancak, amblemin kullan›m›yla ilgili
yaz›l› izin Ulusal Dernek taraf›ndan verilmelidir, Ulusal Dernek bu kullan›m› kont-
rol etmeyecektir. Ancak, bu gibi bir kullan›m tavsiye edilmemektedir, çünkü ka-
r›flt›rma riskini artt›rabilir ve kötüye kullan›ma yol açabilir. "Yard›m istasyonu"
terimi, benzer flekilde, örne¤in ma¤azalarda ve fabrikalarda kullan›lan ve içinde
ilkyard›m malzemeleri bulunan kutu veya kitler için de kullan›lmaktad›r. Yol ifla-
retleri ve sinyalleri ile ilgili 8 Kas›m 1968 tarihli Birleflmifl Milletler Sözleflmesi
hastaneler ve ilkyard›m istasyonlar›n› gösteren yol iflaretleri ile ilgilidir. Bu ifla-
retler amblemin kullan›m› ile ilgili kurallarla uyumlu olmad›¤›ndan, alternatif ifla-
retlerin, örne¤in hastaneleri belirtmek için mavi zemin üzerine "H" harfinin kul-
lan›lmas› gibi, kullan›lmas› tavsiye edilir.

16. Amblem, örne¤in, bir paz›bende yada bir binan›n çat›s›na yerlefltirilemez. Bar›fl
döneminde, ola¤anüstü bir önlem olarak, amblem, özellikle de Ulusal Derne¤in
ilkyard›m görevlilerin derhal tan›nmas› gereken durumlarda büyük, boyutlarda
olabilir.

17. Bu Yönetmelikler Ulusal Derne¤in, fon toplama etkinlikleri bünyesinde, üçüncü
flah›slara K›z›lhaç ve K›z›lay ad ve amblemini kullanma yetkisini, çok k›s›tlay›c›
bir biçimde vermesine olanak sa¤lar (Madde 23, "sponsorluk").

18. Birinci Cenevre Sözleflmesinin 44. Maddesi, 3 f›kras› dikkate al›n›r.

19. Sorumluluklar›n iflbu yasada yada yürütmeyle ilgili bir yönetmelik veya kararna-
mede aç›kça ortaya konmas› önerilir.

20. Uluslararas› insanc›l hukukun yay›lmas› kapsam›nda dikkate al›n›r.

21. Özellikle baflka ay›rt edici iflaretler kullanmalar› için teflvik edilmeleri gereken
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sa¤l›k görevlileri ve sa¤l›k hizmetleri çal›flanlar› aras›nda ve hükümet d›fl› orga-
nizasyonlar aras›nda koordine sa¤lar.

22. Ulusal Derneklerin bu ba¤lamda üstlenmeleri gereken çok önemli bir rol vard›r.
Uluslararas› K›z›lhaç-K›z›lay Hareketi Tüzü¤ü, Ulusal Derneklerin "ayr›ca devlet-
leri ile uluslararas› insanc›l hukuka sayg› ve k›z›lhaç ve k›z›lay amblemlerinin ko-
runmas›n› sa¤lamak için iflbirli¤i de" yapacaklar›n› aç›kça flart koflmaktad›r
(Madde 3, F›kra 2).

23. Bu tür bir kötüye kullan›m hem savafl, hem de bar›fl döneminde engellenmeli-
dir. Amblemin gösterge amaçl› kullan›m› ile ilgili ihlaller afla¤›da 11. Maddede
izah edilenlerden daha az ciddi olsa da, bunlar da ciddi olarak ele al›nmal› ve te-
reddüt edilmeden bast›r›lmal›d›r. Gerçekten de, e¤er amblem bar›fl döneminde
etkin bir biçimde korunmuflsa, savafl döneminde ambleme daha fazla sayg› du-
yulacakt›r. Bu gibi bir etkin koruma özellikle uygulanan cezalar›n a¤›rl›¤›ndan
kaynaklan›r. Sonuç olarak, uygulanan cezan›n cayd›r›c› etkisi olabilecek bir hapis
yada para cezas› olmas› önerilir.

24. Para cezas›n›n cayd›r›c› etkisinin korunmas›n› sa¤lamak amac›yla yerel para bi-
riminin de¤er kayb›n›n hesaba kat›lmas› için ilgili cezalar›n miktarlar›n›n periyo-
dik olarak gözden geçirilmesi gerekmektedir. Bu mütalâa 11. ve 12. Maddeler
için de geçerlidir. Bu nedenle uygun para cezas› miktarlar›n›n iflbu yasa ile de¤il
de baflka araçlarla, örne¤in yürütmeyle ilgili bir yönetmelikle düzenlenmesi de-
¤erlendirilebilir. Uluslararas› insanc›l hukukun uygulanmas› ile ilgili bir Ulusal
Komite miktarlar› gerekti¤i gibi bilahare düzenleyebilir.

25. Bu en ciddi kötüye kullan›m türüdür, çünkü amblem büyük boyutlardad›r ve sa-
vafl döneminde kiflileri ve varl›klar› korumaktan ibaret olan esas amac›na yöne-
lik olarak kullan›lmaktad›r. Bu Madde genel olarak uluslararas› insani hukuk ih-
lallerinin önlenmesi, özellikle de Cenevre Sözleflmeleri ve Ek Protokollerinin uy-
gulanmas› ile ilgili ceza yasalar›na (örne¤in Askeri Ceza Kanununa) uygun hale
getirilmelidir.

26. Birinci Protokolün 85. Maddesinin 3. F›kras› f) Bendi uyar›nca amblemin haince
kullan›m› a¤›r bir ihlaldir ve savafl suçu sat›lmaktad›r (85. Madde, 5. F›kra). Bu gi-
bi bir kötüye kullan›m bu nedenle bilhassa ciddidir ve bu gerçeklefltirilirse çok
a¤›r cezalar uygulanmal›d›r.

27. Yetkili makamlar (mahkemeler, idari yetkililer, vs.) belirtiniz.

28. Bu yasan›n uygulanmas›ndan hangi yetkilinin en üst düzeyde sorumlu oldu¤u-
nun kesin bir biçimde tan›mlanmas› özellikle önemlidir. ‹lgili Bakanl›klar aras›n-
da, genel olarak Savunma ve Sa¤l›k Bakanl›klar› aras›nda, yak›n bir iflbirli¤i ya-
p›lmas› tavsiye olunabilir. Uluslararas› insani hukukun uygulanmas› ile ilgili bir
Ulusal Komite bu ba¤lamda faydal› bir görev üstlenebilir.
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Uluslararas› insanc›l hukuk kapsam›nda 
belirli gruplara sa¤lanan koruman›n 
k›sa özeti

� Yaral›, hasta ve deniz kazazedeleri

Muharebe alan›nda ölüme terkedilen yaral› askerlerin içinde bulundu¤u du-
rum uluslararas› insanc›l hukukun ve "savafl alan›ndaki ordular›n yaral›lar›-
n›n durumunun iyilefltirilmesi ile ilgili" 1864 tarihli Cenevre Sözleflmelerinin
kayna¤› olmufltur.  Bu Sözleflme insanl›k tarihinde ilk defa, savafl alan›nda-
ki yaral› ve hasta askerlerin uyru¤una bak›lmaks›z›n tedavi edilmesini flart
koflmufltur. Bu koruma daha sonra deniz savafllar›yla ilgili olarak, yaral›,
hasta ve deniz kazas› geçirmifl askerleri kapsayacak flekilde geniflletilmifltir.
Son olarak, 1977 tarihli Ek Protokollerin kabulü ile Devletlerin benzer koflul-
larda ve durumlarda hasta, yaral› ve deniz kazas› geçirmifl askerlere karfl›
yükümlülüklerini sivilleri de kapsayacak flekilde geniflletilmifltir. 

Uluslararas› insanc›l hukuk yaral›, hasta ve deniz kazas› geçirmifl kiflilerle il-
gili olarak afla¤›dakileri flart koflar:

� Bu kifliler insanca muamele görmelidir, bu nedenle yaflamlar›na son
verilmesi, iflkence veya t›bbi deneyler gibi insanl›kd›fl› muameleye tabi
tutulmalar› kesinlikle yasakt›r;

� Tehlikeden ve tehditlerden özellikle misilleme, ya¤malama veya kö-
tü muamele gibi davran›fllardan korunmalar› gerekir;

� Çarp›flmalar›n olas› etkilerinden korunmalar› için gecikmeksizin aran-
malar› ve toplanmalar› gerekir. 

� En az gecikmeyle ve olumsuz bir ayr›m yap›lmaks›z›n durumlar›n›n ge-
rektirdi¤i t›bbi tedaviyi görmeleri gerekir. T›bbi nedenlere dayal› ol-
mas› d›fl›nda hiç bir ayr›m yap›lamaz ve hiç kimse düflman ordusunda
yer almas› veya uyru¤u, cinsiyeti, ›rk› ya da dinsel inançlar› nedeniyle
ayr›ma maruz kalamaz.

Yaral›, hasta ve deniz kazas› geçirmifl olanlara t›bbi bak›m sa¤lama yüküm-
lülü¤üne ak olarak, Cenevre Sözleflmelerine taraf Devletlerin flunlar›
yerine getirmeleri gerekir:
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� Sivil ve askeri sa¤l›k birimlerinin çat›flma durumlar›nda çal›flmalar›n›
sa¤lamak 

� Çat›flma bölgelerinde çal›flabilmeleri için sald›r›lardan ba¤›fl›k olan hiz-
metlerin neler oldu¤unu ilan etmek; sa¤l›k personelinin tarafs›z karfl›
herhangi bir sald›r› kesinlikle yasakt›r.

� K›z›lhaç ve K›z›lay amblemiyle aç›kça iflaretlenmifl ambulanslar, hasta-
neler ve sa¤l›k hizmetleri için de benzer önlemlerin al›nmas›;

� Yaral›lar›n ve hastalar›n güvenli bir yerde tedavisi için hastane bölge ve
alanlar›n›n oluflturulmas› ve s›n›rlar›n›n belirlenmesi; bu konuda hüküm-
lerin bar›fl döneminde belirlenmesi ve gerekli düzenlemelere tabi tutul-
mas› gerekir.

� Hastane gemilerinin çat›flma bafllad›ktan sonra talep edilmesi ve dona-
t›lmas› zor oldu¤undan savafl döneminde hangi gemilerin bu amaçla
kullan›laca¤›n›n önceden belirlenmesi;

� T›bbi amaçla kullan›lacak uçaklarla ilgili olarak da ayn› önlemlerin al›n-
mas›.

� Savafl esirleri

Birinci Dünya Savafl› s›ras›nda esir düflen askerlerin say›s› ve tutuklu bulun-
durulduklar› süre Devletleri, 1929 y›l›nda kabul edilen bir uluslararas› ant-
laflma ile hangi savafl esirlerinin özel muameleye hakk› oldu¤unu ve bunla-
ra karfl› hiç bir intikam eyleminde bulunulmamas› gerekti¤ini belirleyen ka-
l›c› bir ilkeyi yaz›l› hale getirmeye teflvik etmifltir. Böylece belirlenen antlafl-
ma kurallar› daha sonra 1949 tarihli Cenevre Sözleflmesi ve 1977 tarihli ek
I. Protokolü ile tamamlanm›fl ve daha ayr›nt›l› hale getirilmifltir. Bu belgeler
savafl esirlerini uluslararas› bir silahl› çat›flmada düflman eline düflen si-
lahl› kuvvetler mensuplar› olarak tan›mlar. Savafl esirinin statüsüyle karfl›-
laflt›r›ld›¤›nda silahl› kuvvetler personelinin statüsü sadece ordu mensupla-
r› için uygulanmakla kalmaz, ayn› zamanda silahl› kuvvetlere destek veren
sivil pilotlar, ticaret filosu personeli ve savafl muhabirleri, ve belirli durum-
larda direnifl kuvvetlerinin mensuplar› gibi kiflilere de uygulan›r. Savafl esi-
ri statüsü uluslararas› nitelikte olmayan çat›flmalar için geçerli de¤ildir, an-
cak bu durum bu tür bir çat›flman›n taraflar›n›n ortak onay› ile, ele geçirilen
kiflilerin ayn› kurallardan ve savafl esirlerine sa¤lanan güvencelerden yarar-
lanmalar›na müsaade etme karar› verilemeyece¤i anlam›na gelmez. 
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Savafl esiri statüsü bundan yararlanan kifliye belirli haklar ve koru-
ma sa¤lar ve ayn› sebeple esiri ele geçiren tarafa (afla¤›da esiri elinde tu-
tan Devlet olarak ad› geçer) bir tak›m yükümlülükler getirir. 

� Bir savafl esiri ele geçirildi¤inde yaln›zca soyad›n›, ad›n› ve rütbesini, do-
¤um tarihini ve personel numaras›n› söylemekle yükümlüdür. 

� Savafl esiri insanca muamele görmeli ve tüm koflullarda kiflili¤ine ve
onuruna sayg› gösterilmelidir. Ölümle sonuçlanabilecek veya yaflam›n›
tehlikeye atan herhangi bir davran›fl ve tüm misilleme eylemleri kesin-
likle yasakt›r. T›bbi deneyler ve fiziksel sakatlama yan›nda bilgi almak
için yap›lan iflkence de yasaklanm›flt›r: Savafl esirine yap›lan herhangi
bir iflkence eylemi savafl suçu olarak kabul edilir. Savafl esirinin insanca
muamele görmesi ve kiflili¤ine sayg› gösterilmesi durumu ayn› zaman-
da halk›n olumsuz yaklafl›m›ndan ve hakaretlerden korunmas› anlam›na
da gelir. Esirin bayra¤›na ve ülkesine hakaret gibi afla¤›lay›c› davran›fl,
zorla çal›flt›rma ve s›radan suçlularla bir arada gözalt›nda tutmak da ya-
sakt›r. 

� Ayr›ca, ele geçirilir geçirilmez esirin bir form doldurmas› sa¤lanmal› ve
bu form ICRC kanal›yla ülkesindeki ulusal istihbarat bürosuna gönderil-
melidir, böylece ailesi bafl›na gelenler hakk›nda bilgilendirilmifl olur.

� Esirin ailesi ile düzenli olarak yaz›flmas› için de ayn› kanallar›n kullan›l-
mas› ve kendisine gönderilen paketleri almas›na izin verilmesi gerekir. 

Esirleri elinde tutan Devlet kendi yetkisi alt›ndaki savafl esirlerini koru-
maktan sorumludur ve böylece mümkün olan en k›sa süre içerisinde esir-
leri savafl alan›ndan uzaklaflt›rmak ve bu amaçla kurulmufl olan uygun
kamplarda gözalt›nda tutmakla yükümlüdür. Kamplarda maddi ve mane-
vi yaflam koflullar›n›n sa¤lanmas›ndan sorumludur: bar›nma, giysiler, g›da
ve t›bbi tedavi, dini gerekleri uygulama. Uluslararas› insanc›l hukuk ayn› za-
manda kamplarda savafl esirlerinin yaflamlar›n› idare eden önlemleri de be-
lirler. Esirler çal›flt›r›labilseler de hayatlar› tehlikeye at›lamaz; örne¤in, bir
esir gönüllü olarak kat›lmad›¤› takdirde may›n temizleme gibi tehlikeli bir
ifli yapmaya zorlanamaz. 

Savafl esirleri onlar› elinde tutan Devletin silahl› kuvvetlerinin ba¤l› oldu¤u
yasa ve yönetmeliklere tabi olduklar› için, yasal ve disiplinle ilgili bir eyle-
me maruz kalabilirler. Yine de tüm koflullarda adil yarg›lanma hakk›na sa-
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hiptirler ve insanl›kd›fl› cezalara çarpt›r›lamazlar. Kaçma girifliminde bulun-
duklar›nda veya bunda baflar›l› olduklar›nda cezaland›r›lamazlar. 

Son olarak, esirleri elinde tutan Devletin aktif çarp›flmalar sona erdi¤inde
gecikmeksizin elindeki tüm esirleri serbest b›rakmas› gerekir. Esirlerinin ül-
kelerine iadesinde hakl› görülmeyen herhangi bir gecikme Cenevre Sözlefl-
melerinin a¤›r ihlalini oluflturur. 

� Sivil halk

Birinci Dünya Savafl›n›n ma¤durlar›n›n ço¤u ordu mensubu askerlerdi; si-
viller tüm ma¤durlar›n % 8’ini oluflturmaktayd›. Bununla beraber, savafl
yöntemlerindeki de¤iflikliklerin ve do¤rudan sivil halk› hedef alan politika-
lar›n uygulanmas›n›n bir sonucu olarak son ony›l içindeki silahl› çat›flmala-
r›n ma¤durlar›n›n tümünün % 85’ini siviller oluflturur. Uluslararas› insanc›l
hukukun dayand›¤› konulardan biri silahl› kuvvetler aras›nda meydana ge-
len çat›flmalard›r. Dördüncü Cenevre Sözleflmesi ve 1977 tarihli Ek Proto-
kolleri esirlerin durumuna ve iki tür tehlikeyle karfl› karfl›ya olan kiflilerin ve
sivil halk›n korunmas›na özel bir yer vermektedir: Bu kifliler askeri operas-
yonlar›n hedefi olabilirler - ‹nsanc›l hukukun bu kiflilere karfl› sald›r›lar› ya-
saklama nedeni budur; kuvvetin kötüye kullan›lmas›n›n ve di¤er zulümlerin
kurban› olabilirler. Bu durumda uluslararas› insanc›l hukuk insan haklar›
hukukunun bar›fl döneminde oynad›¤› rolü savafl döneminde oynar ve her
bireyin temel haklar›n› güvence alt›na al›r. Belirli gruplarda yer alan kifliler
özel korumaya bilhassa tabidirler ve bu haktan yararlan›rlar:

� Çocuklar

18 yafl›n alt›ndaki çocuklar çarp›flmalara aktif olarak kat›lamaz ve silahl›
kuvvetlere al›namazlar. Yine de çocuklar çarp›flmalara kat›l›r ve esir düfler-
lerse, özel bir muameleye tabi tutulmalar› gerekir. On sekiz yafl›n alt›nday-
ken iflledikleri silahl› çat›flma hukuku ihlalleri için cezaya çarpt›r›lamazlar.

� Kad›nlar

Kad›nlar savafl döneminde kendilerine karfl› ifllenen ›rza geçme, insan onu-
runa ayk›r› davran›fllar ve fahifleli¤e zorlama gibi belirli suçlara karfl› koru-
ma alt›ndad›rlar. Gözalt›nda tutulduklar› zaman kad›nlar›n erkeklerden ayr›
yerde bulundurulmalar› gerekir. Hamile veya lo¤usa kad›nlar üzerinde
ölüm cezas› uygulanamaz. 
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� Çat›flmaya kat›lan bir ülkenin vatandafl› olup düflman
topraklar›nda bulunan kifliler

Kendi güvenlikleri veya Devletin güvenli¤i aç›s›ndan bir risk teflkil etmedi-
¤i sürece, bu kiflilerin ülkelerine dönmelerine izin verilmelidir. Bu kifliler ül-
kelerine dönmemeye karar verirlerse, bar›fl döneminde yabanc› uyruklu
olarak muamele görmeleri gerekir. Gerekiyorsa, gözalt›nda veya ev hapsin-
de tutulabilirler, ancak kendilerine bu tür önlemlerle ilgili baflvuru imkan›
verilmelidir. 

� Silahl› iflgal alt›ndaki topraklarda yaflayan siviller

Bu kifliler as›l amac› iflgal eden Devletin olas› kötü muamelesine karfl› ken-
dilerini korumak ve iflgal alt›ndaki topraklarda durumu iflgal döneminde ol-
du¤u flekliyle devam ettirmek olan belirli kurallara tabidirler. Uluslararas›
insanc›l hukuk mevcut durumu korumay› hedefler, çünkü silahl› iflgal ulus-
lararas› hukukta geçici bir durum olarak görülür. Bu gibi durumlarda, sivil
halk belirli haklardan yararlan›r, ve herhangi bir tür cezaland›rmaya tabi tu-
tulamaz. Bu nedenle, iflgal alt›ndaki topraklarda yaflayanlar› bu topraklar-
dan sürmek ve bir yerden baflka bir yere göçe zorlamak yasakt›r. ‹flgal eden
Devlet kendi vatandafllar›n› iflgal edilen topraklara yerlefltiremez, ve (askeri
nedenler gerektirmedikçe) evleri veya mevcut yap›lar› tahrip ederek bu top-
raklarda fiziksel de¤ifliklik yapamaz.

� ‹flgal durumlar›nda gözalt›nda tutulanlar

Bu kifliler, özellikle aileleri birlefltirme bak›m›ndan kendilerine uygulanan
baz› koflullar tercih edilebilebilir nitelikte olsa da, ulusal topraktaki düflman
taraf›n sivillerine ve savafl esirlerine uygulanan özel kurallara tabidirler. 
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Daha Ayr›nt›l› bilgi için
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Nas›l ve nereden daha fazla bilgi edinilebilir?

� Kime soral›m?

Gereksinim duydu¤unuz bilginin türüne göre afla¤›daki kurulufllara

baflvurabilirsiniz

� Parlamentolararas› Birlik

P.O. Box 438 Tel: (41.22) 919 41 50

1211 Geneva 19 (Switzerland) Faks: (41.22) 733 31 41, 919 41 60

‹nternet: http://www.ipu.org Teleks: 414217 IPU CH

E-posta: postbox@mail.ipu.org

Parlamentolararas› Birlik size teknik bilgi sa¤layamaz ancak uluslararas›

insanc›l hukukla ilgili parlamenterlerin giriflimi hakk›nda bilgi edinmenize

yard›mc› olabilir.

� Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi, Uluslararas› ‹nsanc›l
Hukuk Dan›flmanl›k Servisi

19, avenue de la Paix Tel: (41.22) 734 60 01

1202 Geneva (Switzerland) Faks: (41.22) 733 20 57

‹nternet: http://www.icrc.org E-posta: webmaster.gva@icrc.org

Dan›flmanl›k Servisi Devletlere uygulama ile ilgili ulusal önlemler konusun-

da teknik destek sa¤lar. Mevcut ulusal önlemler hakk›nda bilgi al›flveriflini

art›rmak için çal›fl›r ve Merkezde bu amaçla haz›rlanm›fl ulusal önlemlerin

yer ald›¤› bir dokümantasyon merkezi bulunmaktad›r. 

� Uluslararas› Soruflturma Komisyonu

Palais Federal (ouest) Tel: (41.31) 322 30 82

3003 Bern (Switzerland) Faks: (41.31) 324 90 69

‹nternet: http://www.ihffc.org E-posta: IHFFC@eda.admin.ch
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� San Remo Enstitüsü

‹talya ‹sviçre
Villa Ormond Geneva Office

Corso Cavallotti 113 P.O. Box 301

18038 San Remo, 1211 Geneva

Tel: (39.184) 54 18 48 Tel: (41.22) 90 61 681/2

Faks: (39.184) 54 16 00 Faks: (41.22) 73 10 255

E-posta: iihl@sistel.it E-posta: iihl@maxess.ch

‹nternet: http://194.243.52.209/iihl/

� Hangi dokümanlardan yararlan›labilir?

Yay›nlar
Uluslararas› insanc›l hukuk hakk›nda daha fazla bilgi sahibi olmak için,
ICRC’nin konuyla ilgili çok say›da kitap, el kitab› ve broflürlerinden birinden
yararlanabilirsiniz. 
� ‹ngilizce, Frans›zca, ‹spanyolca: International humanitarian law:

Answers to your questions (Uluslararas› ‹nsanc›l Hukuk: Sorular›n›za Ya-
n›tlar), ICRC, Cenevre, 1998, 47 sayfa, foto¤rafl›, 21x 23 cm.

� ‹ngilizce, Frans›zca, ‹spanyolca, Arapça, Rusça: NAHLIK, Stanis-
law E. A brief outline of international humanitarian law (Uluslararas› in-
sanc›l hukukun k›sa özeti), ICRC, 1984, (International Review of the Red
Cross (K›z›lhaç Uluslararas› Dergisi) ayr› bas›m›, Temmuz-A¤ustos
1984), 48 sayfa, 15,5 x 23 cm.

� Frans›zca, ‹ngilizce: KALSHOVEN, Frits. Constraints on the waging of
war, ICRC, 1987, 175 sayfa, 15,5 x 23 cm.

� Frans›zca, ‹ngilizce, ‹spanyolca, Almanca: PICTET, Jean. Develop-
ment and principles of international Humanitarian Law (Uluslararas› ‹n-
sanc›l Hukukun Geliflimi ve ‹lkeleri). Martinus Nijhoff Publishers, Dord-
recht/Henry Dunant Institutr, Geneva, 1983, 99 sayfa, 15.5 x 23 cm. 

� Frans›zca, ‹ngilizce, Almanca: GASSER, Hans-Peter. International
Humanitarian Law: An Introduction (Uluslararas› ‹nsanc›l Hukuka Girifl),
Henry Dunant Institute, Geneva/Paul Haupt Publishers, Bern, 1993, (HA-
UG, Hans, Humanity for all (Herkes için insanl›k) ayr› bas›m›), 92 sayfa,
15.5 x 23 cm.
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� ‹spanyolca: SWINARSKI, Christophe. Introduction al derecho interna-
cional humanitario (Uluslararas› ‹nsanc›l Hukuka Girifl), ICRC, Inter-
American Institute of Human Rights, 1984, 72 sayfa, 15.5 x 23 cm.

� Arapça: ZEMMALI; Ameur. Introduction to international humanitarian
law (Uluslararas› ‹nsanc›l Hukuka Girifl), Arab Institute of Human Rights,
1993, 97 sayfa, 15 x 24 cm.

� Portekizce: SWINARSKI, Christophe. A norma e a guerra: palestras
sobre direito internacional humanitario, S.A. Fabris, 1991, 96 sayfa, 16 x
22 cm.

Sipariflinizi adresi yukar›da verilen ICRC’nin Halk› Bilgilendirme Merkezine
gönderdi¤iniz takdirde en k›sa sürede iflleme koyulacakt›r.

‹nternet’te uluslararas› insanc›l hukuk antlaflmalar›: 

http://www.icrc.org

Internet erifliminiz varsa, ICRC2nin ‹nternet sitesindeki antlaflmalara baka-
bilirsiniz. Site ayn› zamanda antlaflmalarla ilgili imza, onay, kat›l›m ve inti-
kal konular›nda güncel bilgilere ulaflman›z› da sa¤lamaktad›r.

Uluslararas› ‹nsanc›l Hukukla ilgili CD-ROM

ICRC, savafllar›n yap›l›fl flekillerini yönlendiren yasa ve savafl ma¤durlar›n›n
korunmas› hakk›ndaki yasayla ilgili 1859’dan günümüze kadarki 89 antlafl-
may› ve di¤er metinleri içeren uluslararas› insanc›l hukukla ilgili bir CD-
Rom’u üç dilde (‹ngilizce, Frans›zca ve ‹spanyolca) haz›rlam›flt›r. Bu CD-
ROM 1929 tarihli ‹lk  Sözleflme (sadece Frans›zca), 1949 tarihli dört Sözlefl-
me ve 1977 tarihli iki Protokol’ün yorumlar›n›; 31 Aral›k 1998 tarihi itibar›y-
la antlaflmalarla ilgili imza, onay, kat›l›m ve intikal bilgilerini; ve antlaflma-
lara yönelik çekince, deklarasyon ve itirazlar›n tam metinlerini içermektedir.
CD-Rom’un kullan›c›lar› bir antlaflma metni ile ilgili yorumlar aras›nda ve
farkl› antlaflmalar›n maddeleri v.b. aras›ndaki linkler sayesinde kolayl›kla
bir antlaflmadan di¤erine geçifl yapabilecektir. 

fiu bilgisayar donan›mlar›na gereksinim vard›r: IBM tipi bilgisayar veya efl-
de¤eri, en az 486/66 mikroifllemci, en az 8 MB RAM (16 MB’la daha iyi per-
formans elde edilmektedir); Windows 3.1 veya daha sonraki bir versiyonu,
ya da Windows 95; iki h›zda bir CD-Rom okuyucu. Fiyat (Temmuz 1999):
49.-‹sviçre Frank› veya 30.- Amerikan Dolar›. Siparifl Numaras›: CD/001P.4.
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Dünya genelinde ICRC Delegasyonlar›
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� Do¤u Avrupa ve Orta Asya

� Orta Do¤u ve Kuzey Afrika

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�



111

� Bat› ve Orta Avrupa ve Balkanlar

� Hükümetleraras› kurulufllardaki 
Misyonlar/Delegasyonlar
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Bir kaç kelimeyle....
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Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi

(International Committee of the

Red Cross – ICRC)

1863 y›l›nda kurulan ICRC; Uluslararas›

K›z›lhaç Komitesi, Ulusal K›z›lhaç ve K›-

z›lay Dernekleri ve Uluslararas› K›z›lhaç

ve K›z›lay Dernekleri Federasyonunun

oluflturdu¤u Uluslararas› K›z›lhaç ve K›-

z›lay Hareketinin kurucu organ›d›r. 

ICRC, kendine özel insani görevi savafl

ve iç fliddet ma¤durlar›n›n yaflam›n› ve

onurunu korumak ve onlara yard›m

sa¤lamak olan tarafs›z, yans›z ve ba-

¤›ms›z bir kurulufltur. Hareket’in silahl›

çat›flma durumlar›nda gerçeklefltirdi¤i

uluslararas› yard›m faaliyetlerini yön-

lendirir ve koordine eder. Ayn› zaman-

da, hukuku ve evrensel insanc›l ilkeleri

yaymak ve gelifltirmek için çal›flmalarda

bulunur.

ICRC özel bir giriflim ürünüdür; bununla

beraber, hedefi savafl ma¤durlar›n›n ko-

runmas› olan Cenevre Sözleflmeleri ve

bunlar›n Ek Protokolleri ile kendisine

verilen pek çok görev sayesinde ulusla-

raras› bir boyut kazanm›flt›r. Bu görev

ICRC’nin delegasyon ofisleri açmas›na

ve Devletler ve çat›flma taraflar› ile gö-

rüflmelerde bulunmak üzere delegeleri-

ni göndermesine imkan tan›r. Savafl

ma¤durlar› üzerinde denetim sahibi

yetkililerle görüflmesi bu yetkililerin sta-

tüsünü de¤ifltirmez ve bu aç›dan onla-

r›n tan›nmas› anlam›na gelmez.

Parlamentolararas› Birlik

1889 y›l›nda kurulan Parlamentolararas›

Birlik egemen Devletlerdeki Parlamen-

tolar›n temsilcilerini bir araya getiren

uluslararas› bir kurulufltur. Temmuz

1999 tarihinde Birlikte 138 ülkenin Par-

lamentosu temsil edilmifltir. 

Parlamentolararas› Birlik temsilci ku-

rumlar› güçlendirme yoluyla halklar

aras›nda bar›fl ve iflbirli¤ini sa¤lamak

için çal›flmalarda bulunur. 

Bu amaçla:

Tüm ülkelerin Parlamentolar› ve parla-

menterleri aras›nda iletiflim kurulmas›n›

ve iflbirli¤inin ve deneyim al›flveriflinin

sa¤lanmas›n› teflvik eder; 

Parlamentolar›n ve üyelerinin dikkatine

sunmak amac›yla, uluslararas› düzeyde

önem tafl›yan konular› ele al›r ve bu tür

konular hakk›nda görüfllerini aç›klar;

Evrensel olma özelli¤i tafl›yan ve sayg›

görmesi parlamenter demokrasi ve kal-

k›nma için temel bir faktör olan insan

haklar›n›n savunulmas›na ve gelifltiril-

mesine katk›da bulunur;

Temsilci kurumlar›n çal›flmas›n›n daha

iyi bilinmesine ve bunlar›n çal›flma yol-

lar›n›n güçlendirilmesine ve gelifltiril-

mesine katk›da bulunur.

Parlamentolararas› Birlik, Birleflmifl Mil-

letlerin hedeflerini paylafl›r, çabalar›n›

destekler ve onunla yak›n bir iflbirli¤i

içinde çal›fl›r. 
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ICRC’nin uluslararas› niteli¤i 50 Devlet-

le yapm›fl oldu¤u ofis açma anlaflmas›

ile teyit edilmifltir. Uluslararas› hukuk

antlaflmas› olan bu anlaflmalar,

ICRC’nin insani görevlerini yürüttü¤ü

Devletlerin topraklar›ndaki yasal statü-

sünü belirler.  Bu anlaflmalar, ICRC’nin

uluslararas› yasal varl›¤›n› kabul eder

ve hükümetleraras› kurulufllara tan›nan

ayr›cal›k ve ba¤›fl›kl›klar› kendisine ta-

n›r. Bu anlaflmalar ICRC’yi özellikle  ida-

ri ve yarg›ya ait prosedürlere karfl› koru-

yan kanuni takibattan ba¤›fl›kl›k ve ofis-

lerinin, arflivlerinin ve di¤er dokümanla-

r›n›n dokunulmazl›¤›n› sa¤lar. ICRC de-

legeleri, uluslararas› hükümet görevle-

rininkine benzer bir statüye sahiptirler. 

Bu ba¤›fl›kl›k ve ayr›cal›klar ICRC için

vazgeçilmezdir, çünkü bunlar onun fa-

aliyetinde temel olan tarafs›zl›k ve yan-

s›zl›¤›n›n garantisidirler. Yap›s› ve hükü-

metd›fl› oluflumu ile ICRC hem Birlefl-

mifl Milletler sisteminin hem de di¤er

hükümetd›fl› insani kurulufllar›n d›fl›nda

ayr› bir konumda yer al›r.  

Bir kaç rakam: Saha çal›flanlar›n›n say›-

s›: 7.500 (6.700 yerel personel buna da-

hildir); Merkezde çal›flan personel say›-

s›: 750; Dünya çap›nda delegasyonlar›n

say›s›: 80; 1999 y›l› bütçesi: 850 milyon

‹sviçre Frank›

ICRC’nin saha operasyonlar› için kulla-

n›lan fonlar›n büyük bölümü 20 hükü-

met ve hükümetd›fl› kurulufllardan gel-

mektedir. 

Parlamentolararas› Birlik ayn› za-

manda,  bölgesel parlamentolararas›

birliklerle oldu¤u kadar hepsi ayn› insa-

ni ideallerle harekete geçen uluslarara-

s›, hükümetleraras› ve hükümetd›fl› ku-

rulufllarla da iflbirli¤ine girer. 

1995 y›l›nda Parlamentolararas› Birlik

uluslararas› insanc›l hukuka sayg›y› ge-

lifltirmek için bir Komite kurmufltur.

Uluslararas› K›z›lhaç Komitesi ile yak›n

iflbirli¤i içinde çal›flan bu Komite, afla¤›-

da belirtilen hususlarda ulusal parla-

mentolar ve üyeleri taraf›ndan al›nan

önlemleri de¤erlendirmek amac›yla

derhal bir dünya parlamenterler araflt›r-

mas› bafllatm›flt›r:

Uluslarararas› insanc›l hukuk antlaflma-

lar›na kat›l›m gösterilmesi ve bunlar›n

ortaya koydu¤u kurallara sayg› gösteril-

mesi;

Antipersonel karamay›nlar›n›n kullan›-

m›, stoklanmas›, üretimi ve naklinin ya-

saklanmas› ve imha edilmesi; 

Uluslararas› bir ceza mahkemesinin ku-

rulmas›.

Parlamentolararas› Birlik Genel Merkezi

Cenevre’dedir. 

Birli¤in New York’ta bir Birleflmifl Mil-

letlerle irtibat bürosu bulunmaktad›r. 
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