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MİLLETLERARASI USUL HUKUKU 1.DÖNEM NOTU 

 

Milletlerarası özel hukuk, iki ana mesele ile karşı karşıyadır; 

1. Dünya üzerindeki özel hukuktan doğan ihtilaflar nerede (hangi yargı alanında) 

çözülecek? Bugün Dünya üzerinde milletlerarası özel hukuk uyuşmazlıklarının çözümü 

için tatbik edilmiş toplu bir mahkeme yoktur. (BM Adalet Divanı, ‘devletlerarası’ 

meselelere bakmaktadır.) Günümüzde milletlerarası karakterli meselelerde yargı 

faaliyetini icra edebilecek iki kurum vardır: - Devlet Mahkemeleri - Milletlerarası Tahkim 

Bu soruya milletlerarası usul hukuku alanı cevap verir.  

2. Bu özel hukuktan doğan milletlerarası ihtilaflar hangi hukuk kaidelerine (maddi hukuk 

kurallarına göre) çözülecek? Bu maddi hukuku nasıl bulacağız ? 

• Milletlerarası ticari örf ve adet  

• Milletlerarası antlaşmalar  

• Maddi devletler özel hukuku kaideleri (Ülkelerin iç hukuklarında yabancı unsurlu 

özel hukuk meselelerine tatbik edilmek için çıkarılan kurallar.)  

• Doğrudan uygulanan kurallar (Ülkelerin iç hukuklarında yabancılık unsuru olsun 

veya olmasın, kamu düzeni / kamu sağlığı / kamu güvenliği gibi anlayışlar 

nedeniyle, doğrudan doğruya tatbik edileceği söylenen kurallar.)  

Bu soruya kanunlar ihtilafı alanı cevap verir. Türk hukuku bakımından yabancı unsurlu 

meselelere tatbik edilecek kaideler, 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanun’da düzenlenmiştir. 

MİLLETLERARASI YARGI YETKİSİ: 

Milletlerarası yargı yetkisi, yabancılık unsuru içeren özel hukuk meselelerinde bir ülke 

mahkemesinin yetkili olup olmadığını tespit eden tüm kaidelerin toplamıdır. 

Milletlerarası yetki kuralları prensip olarak yerel hukukun içindedir. ‘Milletlerarası’ 

ibaresi tamamen konunun yabancılık unsuru içerdiğini ifade etmek için kullanılmıştır. 

Bu, devletlerin hukuk siyaseti ile ilgilidir. Bazı ülkeler bu perdeyi çok geniş tutmuştur 

bazıları ise daraltmıştır. Bazı ülkeler bunları parlamentodan çıkardıkları yasalarla bazıları 

ise içtihatlarla belirlemektedir. 

 Milletlerarası yetki kuralları ile hiçbir ülke, başka bir devlet mahkemesinin yetkisini tesis 

edemez. Bir devletin kanun koyucusu ancak ve ancak kendi mahkemesinin yetkili olup 

olmadığını tespit edebilir. Yani milletlerarası yetki kuralları, tek taraflı çalışır. 
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Milletlerarası yetki ile devletin yargı yetkisi farklı şeylerdir. 

Milletlerarası yetkinin olduğu her durumda devletin yargı yetkisi vardır. Ancak devletin 

yargı yetkisinin olduğu her durumda milletlerarası yetki yoktur. Devletin yargı yetkisi, 

devletin egemenlik hakkının bir sonucudur. Milletlerarası hukuk, devletlere ülke sınırları 

içerisinde yargı yetkisi vermiştir. Yani kaynağı, devletler hukukudur. 

Milletlerarası yetki ise, devletin yargı yetkisi içindeki bir alandır. Devletin genel ve mutlak 

olarak sahip olduğu yargı hakkının içinde, yabancı unsurlu meselelere ilişkin bir yetkidir. 

Yani kaynağı, milli kanun koyucudur. Devletlerin yargı yetkisi sınırsız değildir. Aşağıdaki 

davalar bakımından devlet mahkemelerinin yargı yetkisi sınırlandırılmıştır; 

 Yabancı Devlet Veya Devlet Kurumlarına Karşı Açılan Davalar 

Buna yargı muafiyeti veya yargı bağışıklığı denmektedir. Yabancı bir devletin, dava açılan 

ülke yargısından muaf tutulmasıdır. Tarihsel olarak bakıldığında uzun yıllar yargı 

muafiyeti ilkesi mutlaktı ve eşitin eşiti yargılayamayacağı prensibine dayanmaktaydı. 

Fakat özellikle Sovyet Devriminden sonra pek çok ülkede sosyalist devlet anlayışı hakim 

olmuştur. Bu devletlerde devlet, her şeye hakimdir. Ve bu durumda uluslararası ticarette 

sosyalist devletlerin devlet şirketleri, çok avantajlı hale gelmiştir. 1925’lerden itibaren 

uluslararası ticaret ve ekonomi dünyasında sosyalist devletlerin yarattığı bu olumsuz ve 

eşit olmayan durumu önlemek için yargı muafiyeti doktrininde ciddi değişiklikler 

olmuştur.  

Yargı muafiyeti ikiye ayrılmıştır;  

Mutlak yargı muafiyeti  

Nispi/Kısmi yargı muafiyeti Türkiye’de bu anlayışı benimsemiştir.  

Yargı muafiyeti usul hukukunda dava şartıdır. Hakim re’sen nazara alır. Herhangi bir 

aşamada ileri sürülebilir. O davanın görülmesini dava hangi aşamada olursa olsun 

durdurabilir. 

MÖHUK m.49’a göre; ‘Yabancı devlete, özel hukuk ilişkilerinden doğan hukuki 

uyuşmazlıklarda yargı muafiyeti tanınmaz. Bu gibi uyuşmazlıklarda yabancı devletin 

diplomatik temsilcilerine tebligat yapılabilir. 

 Dava konusu fiil ve işlem; 

 ** Yabancı devletin devlet olmasının gereği olarak yaptığı işlemden doğmuşsa orada bir 

egemenlik tasarrufu vardır ve o dava Türk mahkemelerinde görülemez.  

ÖRNEK :Irak Devleti’nin bir bombardıman esnasında Türk Denizi’ne zarar vermesi. 
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Bombardıman yapmak devletin egemenlik tasarrufudur. 

ÖRNEK :Kişilerin vize talebinin reddedilmesi. Ülkesine girmek isteyen kişilere vize verip 

vermemek devletin egemenlik tasarrufudur. 

Ancak vize talebine makul sürede cevap vermeyen devletin yargı kararlarında da 

görüleceği üzere haksız fiil sorumluluğu doğacaktır 

**Yabancı devletin devlet olmasının gereği olarak değil de alelade kişilerin yapabileceği 

türden bir işlem / sözleşme / fiil ise orada bir özel hukuk tasarrufu vardır ve o dava Türk 

mahkemelerinde görülebilir. 

ÖRNEK : Avusturya postanesinden bir Türk’e gönderilen postada patlayıcı gelmesi ve 

kişinin bundan zarar görmesi .Postane bir devlet kuruluşu da olsa, posta gönderme 

işlemi bir özel hukuk işlemidir. Dolayısıyla devletin yargı bağışıklığı yoktur. 

ÖRNEK : Askeri geminin yaptığı gezi sırasında Türk botunu batırması, gemi askeri de olsa 

yapılan gezi bir egemenlik tasarrufu değildir. 

İCRA MUAFİYETİ 

Eskiden yargı muafiyetinde olduğu gibi icra muafiyetinin de sınırsız olduğu kabul 

ediliyordu. Günümüzde bu anlayıştan vazgeçilerek sınırlı icra muafiyeti kabul edilmiştir. 

İcra muafiyetinde malın niteliğine, kullanım amacına ,kamusal hizmete tahsis edilip 

edilmediğine bakılarak icradan muaf olup olmadığına karar verilir. 

Fakat konsolosluk ilişkileri hakkındaki Viyana sözleşmesinde konsolosluk binaları için özel 

düzenleme getirilmiş ve konsolosluk binalarının cebri icra yoluyla tahliye edilemeyeceği 

düzenlenmiştir.  Eğer konsolosluk binalarının tahliyesi isteniyorsa bu cebri icra yoluyla 

değil ancak diplomatik yollar izlenerek gerçekleştirilebilir. 

Örneğin; yabancı bir devletin Türkiye’de bulunan banka hesabındaki para diplomatik 

elemanlarının maaşlarına tahsis edilmişse o para haczedilemezken, o hesabın sırf yatırım 

hesabı olarak açılmış olması durumunda ilamlı icra takibi yoluyla söz konusu hesaptaki 

para haczedilebilir. 

DEVLETİ SINIRSIZ TEMSİLE YETKİLİ KİŞİLERİN YARGI MUAFİYETİ 

DİPLOMATİK TEMSİLCİ/KONSOLOSLARIN YARGI MUAFİYETİ 

Büyükelçiler, büyükelçi yardımcıları, ataşe militerler ve sair ataşeler ile bunların eş, çocuk 

ve maiyetleri (berber, şoför, hizmetli vs.); muafiyet kavramına dahildir. Yargı 

muafiyetinin arkasındaki gerekçe, gönderen devleti temsil eden diplomatik misyon veya 
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maiyetinin, kabul eden devlette rahat hareket etmesi/çalışması/temsil görevini ifa 

etmesidir.  

Yabancı devlet diplomatik temsilcilerinin ne zaman yargı muafiyetine sahip olacağı 

Türkiye’nin de taraf olduğu Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Konvansiyonu’nda 

düzenlenmiştir. Bu konuda iki sözleşme vardır;  

1) Konsolosluk İlişkilerine Dair Viyana Sözleşmesi  

2)  Diplomatik İlişkilere Dair Viyana Sözleşmesi  

Bu muafiyete 3 istisna getirilmiştir: 

* Diplomatik temsilcinin kişisel gayrimenkulü ile ilgili davalar bakımından 

* Diplomatik temsilcinin yabancı devleti temsilen değil de şahsen bir miras hukuku 

meselesi ile ilgili davalar bakımından  

* Diplomatik temsilcinin kabul eden ülkede gerçekleştirdiği ticari veya mesleki faaliyet ile 

ilgili davalar bakımından 

 Bu 3 durum dışında kural olarak diplomatik temsilcilerin ve maiyetlerinin hem ceza 

hukuku hem özel hukuk bakımından yargı muafiyetleri vardır. Mahkemeye çağrılamazlar 

(şahit olarak bile), zorla ihtaren mahkemeye getirilemezler, ifadeleri alınamaz, 

kendilerine tebligat yapılamaz. Yargı muafiyeti olan gerek devlet gerek diplomatik 

temsilci, bu muafiyetten feragat edebilir. Diplomatik temsilci, gönderilen devleti 

temsilen iş yapar. Gerçekleştirilen fiil ve işlemin neticeleri, temsil olunan devlet üzerinde 

doğar. Ancak diplomatik temsilcinin devleti temsil etme iradesi olmadan yaptığı şahsi 

işlemler de vardır. 

Türkiye’deki yabancı devlet büyükelçileri şahsi ilişkileri dışında temsil ettiği devlet adına 

da özel sözleşmeler yaparsa; yapılan  sözleşmelerin  doğrudan sorumlusu  temsil edilen 

yabancı devlet olacaktır. 

Son olarak şunu da belirtelim Viyana Sözleşmesi, ikili veya çok taraflı antlaşmalarla 

getirilen muafiyet, diplomatik temsilcilerle ilgili olup, temsil ettikleri devlet aleyhine 

açılan davalar için geçerli değildir.  

KONSOLOS 

Önemle belirtelim ki  konsolosların yargı muafiyeti diplomatik temsilcilere göre daha 

sınırlıdır. Konsoloslar, diplomatik misyon değildir. Gönderen devletin temsilcileri 

değillerdir. Gönderilen devlet adına birkaç görevi (ör: evlendirme memurluğu, nüfus 

memurluğu, noterlik, birtakım belgeleri verme, tereke memurluğu gibi) ifa eden 
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memurlardır. 

 Ancak bazı hallerde gönderen devlet, konsolosa devleti temsil yetkisi de verebilir; ki 

böyle bir durumda konsolosun diplomatik temsilciden bir farkı kalmaz. Bu durumu hariç 

tutarsak kural olarak Viyana Konvansiyonu’na göre konsoloslara tanınan yargı muafiyeti 

son derece sınırlıdır. Yabancı devlet konsoloslarının yargı muafiyetleri, sadece ve sadece 

resmi görevleriyle ilgili davalarda vardır. Kural olarak yabancı devlet konsolosluk 

binaları ve elçilik binalarının dokunulmazlığı kabul edilmiştir.  

Milletlerarası Örgütlere Karşı Açılan Davalar 

Uluslararası örgütlerin Türkiye’de çok sayıda temsilcilikleri vardır. - Uluslararası 

örgütlerin yargı muafiyeti, devletler tarafından devletlerarası bir anlaşma ile 

oluşturuldukları sırada ana statülerinde düzenlenir.  

Uluslararası örgütlerin şubeleri ile bu şubelerin gittikleri devlet arasında yaptıkları 

anlaşmada da muafiyet konusu düzenlenir. Kural olarak muafiyet konusu bu metinlere 

bakılarak belirlenir. Ancak milletlerarası örgütlere, devletlerden daha geniş bir yargı 

muafiyeti tanınmamalıdır.  

Ancak doktrinde milletlerarası örgütlerin özel hukuka giren tasarrufları, yargı muafiyeti 

haricinde; bunun dışında kalan tasarrufları yargı muafiyeti içinde kabul edilmektedir. 

Milletlerarası Askeri Kurumlar Ve Güçlere Karşı Açılan Davalar 

Türkiye’de muhtelif askeri pakt anlaşmaları ile birtakım yabancı askeri güçlerin ülkede 

faaliyet göstermelerine izin verilmiş ve bunlara yargı muafiyeti tanınmıştır. Fakat özel 

hukuka ilişkin bir tasarruf söz konusu olduğunda bu konu tartışmalıdır. 

 Sonuç itibariyle bu askeri pakt anlaşmalarında, yabancı askeri güçlerin yalnızca ceza 

hukuku ve özel hukuk tasarrufları dışında bir yargı muafiyetine sahip oldukları 

söylenebilir.  

YABANCI UNSURU İÇEREN DAVALARDA MİLLETLERARASI YETKİ KURALLARI 

 Yabancı unsurlu özel hukuk meselelerinde ülke mahkemelerinin milletlerarası yetkisi 

meselesi dünya üzerinde iki değişik türde düzenlenmiştir:  

1. Anglo-Sakson Hukuku 

Burada case metodu’ benimsenmiştir. Her bir yabacı unsurlu davada her bir somut 

mahkeme her bir olayın özelliklerini dikkate alarak (her bir case’in unsurlarını dikkate 

alarak) milletlerarası yetkiyi tayin ve tespit eden sistemdir.  
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Anglo-Sakson hukukunda en önemli prensip ‘forum non conveniens’ doktrinidir. Bu 

doktrine bir takım esaslardan hareket edilir: 

 - Tarafların vatandaşlığı  

- Dava konusu fiil ve işlemin vuku bulduğu yer 

 - Bu davalarda avukat tutma ve bu davaları yürütme imkanı 

 - Bu davalar başka ülkede açıldığında pahalı olup olmayacağı  

- Bu davayla ilgili delillerin Amerika’da bulunup bulunmadığı  

- Davacının başvuracağı ülke mahkemelerinde adil yargılamanın olup olmayacağı  

Sistemin kötü tarafı: Milletlerarası yetki konusunda bir belirsizlik söz konusudur. Açılan 

her davada binlerce içtihada bakmak gerekir. Sistemin avantajlı tarafı: Her bir 

uluslararası karakterli davanın niteliğine uygun bir yargı merciinin seçilme imkanı elde 

edilir. 

 2. Kanunilik Sistemi 

Milletlerarası yetkinin apaçık prensiplere bağlı olduğu sistemdir. Kural olarak Kıta 

Avrupası ülkelerinin hukuklarında benimsenen sistemdir ve Türkiye de bu sisteme 

dahildir. Bu sistemde sadece kanuna bakılır. Tahkim ve yetki anlaşmaları, yalnızca 

tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri, tarafların sulh ve ibra olabilecekleri 

konularda geçerlidir. Kamu düzeniyle ilgili olan konularda bu tür anlaşmalar geçersizdir. 

Milletlerarası yetki problemi büyük ölçüde Türk hukukuyla sıkı irtibatlı bir durum varsa 

Türk mahkemeleri önünde gelir.  

Özet olarak bu nedenler; 

 - Türk hukukunda mutlaka bir tescil işlemi yapılacaksa 

 - Parasal değer ihtiva eden davaların neticesinde elde edilen kararın icrası Türkiye’de 

daha kolaysa Forum shopping, milletlerarası karakterli davalarda birden çok 

mahkemenin yetkili olması halidir. 

 Bu durumda davacı şu hususları dikkate alarak bu mahkemelerden birini tercih etmek 

zorundadır;  

- Avukat bulma imkanı  

- Avukatlık ücretleri  

- Harçlar - Mahkemelerin hızı  



 

Sayfa | 7  
 

- Mahkemelerin adaletli davranıp davranmadığı 

- Dava açılan mahkemenin vereceği kararın enternasyonal alanda, borçlunun mal ve 

alacaklarının bulunduğu başkaca ülkelerde icra kabiliyetinin (tenfiz kabiliyeti) olup 

olmadığı  

- Dava açılan ülke mahkemesi ile borçlunun malvarlığının bulunduğu ülkeler arasında 

tenfiz anlaşmasının olup olmadığı Milletlerarası yetki alanında forum shopping’in tersi 

de olabilir. Milletlerarası bir davada başvurulan tüm mahkemeler kendisini yetkisiz 

sayabilir. 

TÜRK MİLLETLERARASI YETKİ SİSTEMİ 

Türk milletlerarası özel hukuk sistemi, prensip olarak milletlerarası yetkiyi iç hukukun yer 

itibariyle yetki kurallarına atfen düzenlemiştir. Yani Türk hukukunda yer itibariyle 

yetkinin düzenlendiği muhtelif yasalardaki yetki kaideleri çift fonksiyonludur: Bu kurallar 

hem yerel ihtilaflar bakımından yerel yetkili mahkemeyi gösterir hem de  yabancı 

unsurlu davalarda yerel ve milletlerarası yetkiyi haiz mahkemeleri gösterir. 

 MÖHUK m.40: Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini, iç hukukun yer itibariyle 

yetki kuralları tayin eder.  

HMK m.6:  Genel Yetkili Mahkeme: Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel 

kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.  

HMK m.9 : Türkiye’de Yerleşim Yerinin Bulunmaması Halinde Yetki: Türkiye’de yerleşim 

yeri bulunmayanlar hakkında genel yetkili mahkeme, Türkiye’deki mutad meskeninin 

bulunduğu yer mahkemesidir. Ancak diğer özel yetki halleri saklı kalmak üzere, 

malvarlığına ilişkin dava, uyuşmazlık konusu malvarlığı unsurunun bulunduğu yerde de 

açılabilir.  

!!! Burada ikametgah veya mutad mesken kavramları Türk hukukuna göre yorumlanır.  

!!! İkametgah için; 

Manevi unsur: Kişinin yerleşmek niyetiyle orada bulunması.  

Maddi unsur: Fiziki ve fiili olarak oturma vakıasının gerçekleşmesi.  

!!! Mutad mesken/Sakin olunan yer; fiilen bir kişinin hayat faaliyetini sürdürdüğü yerdir. 

Oturma niyeti şart değildir.  

!!! Tüzel kişilerin ikametgahı/mutad meskeni; ana statülerinde merkez/ikametgah 

olarak yazan yerdir. 
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 TMK m.168 : Boşanma-Ayrılık Davalarında Yetki: Boşanma veya ayrılık davalarında 

yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa 6 aydan beri 

birlikte oturdukları yer mahkemesidir.  

Haksız fiillerde yetkili mahkeme, haksız fiilin/zararın meydana geldiği yer mahkemesidir. 

Sözleşmeden doğan ihtilaflar, sözleşmenin ifa edileceği yer mahkemesinde görülebilir. 

İfa yeri, açık veya zımni olarak sözleşme ile kararlaştırılabilir.  

Kürsü görüşüne göre ifa yerinin tespiti yapılırken lex fori prensibinden hareket edilmesi 

gerekmektedir. Bu durumda sözleşmenin ifa yerinin tespiti doğrudan Türk hukukuna 

göre yapılacaktır. 

Peki sözleşmede iki farklı edim varsa yetki sorunu nasıl çözülecek ? Bu durumda hangi 

edim ihtilaflıysa yani hangi edimden dolayı dava açılmışsa onun ifa yerine göre yetkiyi 

tesis edeceğiz. 

Synallagmatik akitlerde iki tarafın da bir borcu vardır. Ve uyuşmazlık bu edimlerden 

hangisiyle ilgiliyse o edimin ifa yeri mahkemesi yetkilidir.  

İfa yeri açık/zımni olarak kararlaştırılmamışsa TBK’ya göre ifa yeri; 

Para borçları, alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri.  

Parça borçları, sözleşmenin kurulduğu sırada borç konusunun bulunduğu yer.  

 Bunların dışındaki tüm borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yeri. 

→ Türkiye’de ikametgahı/mutad meskeni bulunmayan yabancı gerçek/tüzel kişiler 

bakımından şayet onların Türkiye’de bir acentesi/temsilcisi varsa yetkili mahkeme, 

acentenin bulunduğu yer mahkemesidir. Fakat burada dava, mutlaka Türkiye’deki 

acentenin aracılık yaptığı bir işlemden doğmalıdır. Ancak Yargıtay kararlarında bu şart 

çoğunlukla gözetilmemektedir. 

Tüzel kişilerin kuruluş belgelerinde yönetim merkezleri gösterilir. Eğer o belgede idare 

merkezleri Türkiye’de bir yerse veya fiili idare merkezi Türkiye ise, o tüzel kişilik 

bakımından Türk mahkemeleri yetkili olacaktır. 

Şirketin idare merkezi yurtdışında olup  Türkiye’de bulunan şubesiyle yapılan işlemlerde 

de şubenin bulunduğu yer mahkemesi yetkili olacaktır 

SUBJEKTİF YETKİ ESASI : Yabancılık unsuru içeren bir ihtilafın nasıl çözüleceğine dair bir 

yetki anlaşması yapılmışsa,sübjektif yetki esasından bahsedilir. Eğer ortada bir yetki 

anlaşması yoksa objektif yetki esası kurallarına gidilecektir. 

OBJEKTİF YETKİ ESASI : Burada ilk bakacağımız şey söz konusu ihtilafın milletlerarası 
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yetki kurallarında düzenlenip düzenlenmediğidir. Türk hukukunda özel milletlerarası 

yetki kuralları MÖHUK  m.41-46 arasında düzenlenmiştir. Bunlar ; 

Türklerin kişi hallerine ilişkin davalar MÖHUK m.41 

Yabancı kişi hallerine ilişkin bazı davalar MÖHUK m.42 

Miras davaları MÖHUK m.43 

İş sözleşmeleri ve iş ilişkisinden doğan davalar MÖHUK m.44 

Tüketici akitlerinden doğan davalar MÖHUK m.45 

Sigorta akitlerinden doğan davalar MÖHUK m.46 

Eğer söz konusu uyuşmazlık yukarıdaki hallerden birine giriyorsa o kural uygulanacak, 

aksi halde MÖHUK m.40’taki genel kuralı uygulayacağız. 

Diyelim ki elimizde tüketici akdinden doğan bir ihtilaf var. İlk önce bakmamız gerekn 

kural MÖHUK m.45 ‘tir.Bu madde hükmüne göre Türkiye’de yetkili bir mahkeme varsa 

Türk mahkemelerinin yetkisi vardır, eğer yetkili bir mahkeme yoksa o ihtilaf bakımından 

genel yetki kuralına gitmeden Türk mahkemeleri yetkisizdir diyoruz. 

→ İç hukukta yetki; 

- Kesin yetki: Davalı, süresinde yetki itirazında bulunmazsa yetkisiz mahkeme yetkili hale 

gelir. Bu kural milletlerarası özel hukuk bakımından da geçerlidir. 

MÜNHASIR YETKİ  

Mesela Türkiye’de bulunana bir taşınmaz bakımından yetkili mahkeme taşınmazın 

bulunduğu yer mahkemesidir. Bu davanın taşınmazın bulunduğu yerden başka bir 

yabancı devlet mahkemesinde görülürse , Türkiye bu kararı tanıyıp tenfiz etmeyecektir. 

Çünkü bunda bir manfaat yoktur diğer yandan taşınmaz Türkiye’nin toprağı yani aslında 

Türkiye’nin egemenlik hakkına ilişkin bir manfaat söz konusudur. Burada kamu düzenine 

dair bir yetki olduğundan Türkiye’deki yetkili mahkeme münhasır yetkili olacaktır. 

Münhasır yetki için uygulanacak kuralın tarafların menfaatlerine hizmet ediyor olması 

lazımdır. 

Örneğin HMK miras davalarında kesin yetki kuralı belirlemişken MÖHUK m.43  miras 

davalarında ölenin son yerleşim yerini bunun mevcut olmaması halinde terekeye dahil 

malların bulunduğu yer mahkemesini yetkili kılmıştır. 

Şayet ölenin son yerleşim yerini münhasır yetkili saysaydık terekede taşınmaz yoksa bu 

kuralın taraflar için bir menfaati olmayacaktı. O yüzden münhasır yetkiyi taraf 
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menfaatinden ayrı düşünmüyoruz. Bu menfaat öyle bir menfaat ki davanın yabancı 

ülkede açılmasını engelleyecek derecede güçlü bir menfaat olmalıdır. 

Eğer bir ihtilafta Türk mahkemeleri münhasır yetkiliyse, bu yetki tarafların arasında 

yaptığı bir  yetki sözleşmesiyle bertaraf edilemez. 

İHTİYATİ TEDBİR VE İHTİYATİ HACİZ TALEPLERİNDE YETKİ  

HMK m.390: İhtiyati tedbir, dava açılmadan önce, esas hakkında görevli ve yetkili olan 

mahkemeden; dava açıldıktan sonra ise ancak asıl davanın görüldüğü mahkemeden 

talep edilir. Talep edenin haklarının derhal korunmasında zorunluluk bulunan hallerde, 

hakim karşı tarafı dinlemeden de tedbire karar verebilir. Tedbir talep eden taraf, 

dilekçesinde dayandığı ihtiyati tedbir sebebini ve türünü açıkça belirtmek ve davanın 

esası yönünden kendisinin haklılığını yaklaşık olarak ispat etmek zorundadır. Türk 

mahkemeleri ve Yargıtay; davanın esası bakımından yabancı devlet mahkemeleri veya 

yabancı ülkelerdeki tahkim yetkili olsa bile Türk mahkemelerinin ihtiyati tedbir kararı 

verebileceğini kabul etmektedir. Yabancı ülkeye yetki veren tahkim anlaşması veya yetki 

anlaşması olmasaydı Türkiye’de dava nerede açılacaktıysa ihtiyati tedbir kararı da orada 

alınmaktadır. 

Yabancı davalar veya tahkim davaları bakımından Türkiye’de ihtiyati haciz alınıp 

alınamayacağı konusunda MÖHUK’ta herhangi bir hüküm yoktur 

Bir davanın uzun sürmesi halinde, davalının dava konusu şeyi başkasına temlik etmesi ya 

da sahip olduğu malvarlığını çeşitli yollarla kaçırması her zaman ihtimal dahilindedir. Bu 

durumda davacının davayı kazanması halinde dava konusu şeye kavuşması tehlikeye 

girebilir. İşte bu sebepler yüzünden davacı dava sırasında veya davadan önce bir takım 

güvenceler için bazı tedbirlere başvurabilir. 

İhtiyati tedbir kararları ;hak sahibinin davada haklı çıkması durumunda hakkına fiilen 

kavuşmasını sağlamak, telafisi zor ve imkansız zararları önlemek, zararın artmasına 

meydan vermemek için dava ile hüküm arasında mahkeme tarafından verilen 

kararlardır. İhtiyati tedbir kararı sadece ve sadece uyuşmazlık konusu mal/alacak üzerine 

kurulabilir. 

İhtiyati haciz sadece para alacakları için getirilmiş bir koruma tedbiridir. İhtiyati haciz 

borçlunun bütün taşınır taşınmaz malları ,alacakları ve diğer hakları üzerinde kurulabilir. 

HMK m.390’a göre esas dava bakımından Türk mahkemelerinin yerel veya milletlerarası 

yetkisinin bulunmadığı davalarda ,Türk mahkemelerinin ihtiyati tedbir kararı vermesi 

mümkün değildir. 
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Ancak bu hükmün milletlerarası usul hukukunun yetki sistemi, mantığı ve amacı 

bakımından uygun olmadığı açıktır. 

Çünkü yetki sözleşmesi ile yabancı mahkemelerin yetkilendirildiği ihtilaflarda hiçbir Türk 

mahkemesi HMK hükmüne göre dava açılmadan önce esas hakkında görevli ve yetkili 

mahkeme ,dava açıldıktan sonra da asıl davanın görüldüğü mahkeme  niteliğine sahip 

olamayacaktır. Bu durumda hiçbir Türk mahkemesi ihtiyati tedbir kararı için yetkiye 

sahip olamayacaktır. 

Yabancı mahkemenin verdiği tedbir kararı kesin hüküm kuvvetine haiz bir karar 

olmadığından ,Türk mahkemelerinde tenfiz imkanı bulunmayacaktır. Bu durumda davacı 

tarafın haklarının korunması bakımından savunmasız kaldığı sonucu çıkacaktır. Böyle bir 

sonuç hiçbir hukuk sisteminde adaletin sağlanması bakımından kabulü mümkün 

olmayan bir durumdur. 

Bu yüzden HMK ‘nın 397/1 hükmünün yetki sözleşmesi ile yetkilendirilen yabancı 

mahkemede açılan esas davaya , Türk mahkemelerinde açılan dava ile aynı etkiyi 

tanımak ve bu hükmü böyle yorumlamak zorunludur. 

Zira münhasır yetkiye sahip yabancı devlet mahkemesinde asıl davanın iki hafta içinde 

açılmaması halinde, Türk mahkemelerinden alınan ihtiyati tedbir kararları kendiliğinden 

kalkacaktır. 

Zaten Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 6.maddesine göre ihtiyati tedbir tahkim 

yargılaması dışında kalan bir husus olup, taraflar arasındaki tahkim sözleşmesinin varlığı 

Türk mahkemelerinden ihtiyati tedbir kararı istenmesine ve mahkeme tarafından böyle 

bir karar verilmesine engel teşkil etmez. 

MTK 6.madde hükmünü milletlerarası tahkimin uygulanmadığı yabancı hakem kararları 

bakımından aynen yapılması ve bu davalar bakımından da şartların varlığı halinde Türk 

mahkemelerince ihtiyati tedbir kararı verilebilmesi bir zorunluluktur. 

Türk milletlerarası usul hukukunda yabancılık unsuru içeren ihtilaflarda, yurt dışında 

bulunan yabancı bir devlet mahkemesinde görülse de Türk mahkemelerinin ihtiyati haciz 

kararı verebileceği hususunda doktrin ve uygulama görüş birliği içindedir. 

İcra hukukuna giren meselelerde yabancılık unsuru taşısın taşımasın bütün davalar 

bakımından, dava yurt dışında bir mahkemede görülse ve bu mahkemenin yetkisi yetki 

sözleşmesi ile belirlense bile Türk mahkemelerinin yetkisi münhasırdır. 

Nitekim Yargıtay da bir kararında yerel mahkeme kararını bozarak, ihtiyati haciz kararı 

verme hususunda yetki sözleşmesi ile Türk mahkemelerinin yetkisinin 
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kaldırılamayacağına hükmetmiştir. 

 MÖHUK’TA ÖZEL OLARAK SEVK EDİLEN MİLLETLERARASI YETKİ KURALLARI: 

→ Türk Vatandaşlarının Kişi Hallerine İlişkin Davalar: 

MÖHUK m.41: Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davaları, yabancı ülke 

mahkemelerinde açılmadığı veya açılamadığı takdirde Türkiye’de yer itibariyle yetkili 

mahkemede, bulunmaması halinde ilgilinin sakini olduğu yer, Türkiye’de sakin değilse 

Türkiye’deki son yerleşim yeri mahkemesinde, o da bulunmadığı takdirde Ankara, 

İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinde görülür. Yabancı ülkeden kasıt, Türk 

vatandaşının ikamet ettiği veya sakini olduğu; tüzel kişiyse de işyerinin bulunduğu 

ülkedir. 

Bu maddeden çıkan en önemli sonuç Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davalarda 

Türk mahkemelerinin kesin yetkili olmadığıdır. Zira madde bunu “ açılmadığı veya 

açılamadığı “ şeklinde ifade etmiştir. 

Türk vatandaşı yabancı bir ülke mahkemesinde kişi haline ilişkin bir dava açtıktan sonra, 

aynı davayı bir Türk mahkemesinde açtığı takdirde, davalı ,davanın yabancı bir 

mahkemede görülmekte olduğu itirazında yani derdestlik itirazında bulunabilir. Bu 

durumda  bir Türk vatandaşı yabancı ülke mahkemesinde kişi hallerine ilişkin bir dava 

açtıktan sonra aynı dava yetkili Türk mahkemelerinde açılamayacaktır. 

Çünkü HMK’da derdestlik bir dava şartıdır ve mahkeme bunu resen araştırıp tespit 

ettiğinde davayı reddedecektir.  

Türk vatandaşı yabancı memlekette dava açıp karar elde etmişse, Yargıtay’ın son 

içtihatlarına göre; 41.maddeye istinaden Türk mahkemelerinde ikinci kez dava 

açabilirler. Çünkü Türk vatandaşları, yabancı bir kararın tanınması veya tenfizi yoluna 

gitmek zorunda değillerdir. Ve tanıma veya tenfiz olmadan da kesinleşmiş bir hükümden 

söz edilemez. Dolayısıyla kesin hüküm itirazı gündeme gelmez. Ayrıca yabancı 

memleketteki dava bitip karara bağlandığı için derdestlik itirazı da gündeme gelmez. 

Maddenin uygulanması bakımından davacı veya davalıdan birinin Türk vatandaşı olması 

gerekli ve yeterlidir. 

Bu yetki kuralları bir hiyerarşi gözetilerek basamaklı olarak belirlendiğinden, ilk 

basamaklarda milletlerarası yetkiye sahip bir Türk mahkemesinin bulunması halinde, alt 

basamaklara geçilmez. 

Kişi hallerinden kastedilen evlilik, evlat edinme, velayet, soy bağının reddi, babalık 
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davası, ehliyet gibi şahıs ve aile hukukuna ait meseleleridir.  

→ Yabancıların Kişi Hallerine İlişkin Davalar: 

MÖHUK m.42: Türkiye’de yerleşim yeri bulunmayan yabancı hakkında vesayet, 

kayyımlık, kısıtlılık, gaiplik ve ölmüş sayılma kararları ilgilinin Türkiye’de sakini olduğu 

yer, sakin değilse mallarının bulunduğu yer mahkemesinde açılır.  

→ Miras Davaları: 

MÖHUK m.43: Mirasa ilişkin davalar, ölenin Türkiye’deki son yerleşim yeri 

mahkemesinde, son yerleşim yerinin Türkiye’de olmaması halinde terekeye dahil 

malların bulunduğu yer mahkemesinde görülür. 

Miras davalarından bağımsız olarak çekişmesiz yargı  işi niteliğindeki yabancılık unsuru 

içeren “mirasçılık belgesi alınmasına ilişkin  davalar “ MÖHUK m.40 ‘tan hareketle 

talepte bulunan kişinin veya ilgililerden birinin oturduğu yer mahkemesinde açılacaktır. 

Ancak mirasçılık belgesinin iptali veya yeni mirasçılık belgesi verilmesine ilişkin yabancılık 

unsuru içeren davalarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi MÖHUK m.43’e göre 

belirlenecektir. 

Noterlik Kanunu m.71/B uyarınca mirasçılık belgesi talep eden kişi yabancı ise, belgenin 

noterler tarafından düzenlenmesi mümkün değildir. 

 → İş Akitlerinden Doğan Davalar: 

MÖHUK m.44: Bireysel iş sözleşmesinden veya iş ilişkisinden doğan uyuşmazlıklarda 

işçinin işini mutaden yaptığı işyerinin Türkiye’de bulunduğu yer mahkemesi yetkilidir. 

İşçinin, işverene karşı açtığı davalarda işverenin yerleşim yeri, işçinin yerleşim yeri veya 

mutad meskenin bulunduğu Türk mahkemeleri de yetkilidir. 

Yabancı mahkemelerin yetki sözleşmesi yapılarak yetkilendirilmesini düzenleyen  

MÖHUK m.47/2 deki “44, 45, 46 ncı maddelerde belirlenen mahkemelerin yetkisi 

tarafların anlaşmasıyla bertaraf edilemez şeklindeki hükmün amacı, zayıf durumdaki 

tüketiciyi, işçiyi, sigorta ettireni, sigortalıyı ve lehdarı korumak gayesiyle getirilmiştir. 

Yoksa, taraflarca yapılan yetki sözleşmesi geçersiz olmayıp , zayıf taraf için 

seçimlik/alternatif bir yetkili mahkeme olacaktır.  

→ Tüketici Akitlerinden Doğan Davalar: 

MÖHUK m.45: 26.maddede tanımlanan tüketici sözleşmelerinden doğan 

uyuşmazlıklarda, tüketicinin seçimine göre, tüketicinin yerleşim yeri / mutad meskeni ya 

da karşı tarafın işyeri / yerleşim yeri / mutad meskeninin bulunduğu Türk mahkemeleri 
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yetkilidir. Birinci fıkra uyarınca yapılan tüketici sözleşmeleri hakkında tüketiciye karşı 

açılacak davalarda yetkili mahkeme, tüketicinin Türkiye’deki mutad meskeni 

mahkemesidir. 

Maddenin düzenlenme amacı, yabancılık unsuru içeren tüketici sözleşmelerine ilişkin 

davalarda Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisi bakımından zayıf konumdaki 

tüketiciyi korumak ve sınırlı münhasır yetkiye sahip mahkemeler tesis etmektir. 

Madde tüketicinin açacağı davalarda tüketiciye beş ayrı mahkemede dava açma hakkı 

tanımaktadır. Tüketiciye karşı açılan davalarda onun bilmediği veya gitmekte zorlanacağı 

düşüncesinden hareketle dava açılması sınırlanmış ve davanın ancak tüketicinin mutad 

meskeninde açılabileceği öngörülmüştür. 

 → Sigorta Akitlerinden Doğan Davalar: 

MÖHUK m.46: Sigorta sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklarda, sigortacının esas işyeri 

veya sigorta sözleşmesini yapan şubesinin/acentesinin Türkiye’de bulunduğu yer 

mahkemesi yetkilidir. Ancak sigorta ettirene / sigortalıya / lehtara karşı açılacak 

davalarda yetkili mahkeme, onların Türkiye’deki yerleşim yeri / mutad meskeni 

mahkemesidir. 

YETKİ SÖZLEŞMELERİ 

Yetki sözleşmeleri yabancı unsurlu davalarda iki şekilde karşımıza çıkabilir. Yetki 

sözleşmesi ile Türk mahkemeleri yetkilendirilebileceği gibi yabancı devlet mahkemeleri 

de yetkilendirilebilir. 

Yetki sözleşmeleri taraf iradelerine dayanır ve nitelikleri itibariyle usuli nitelik taşırlar. 

Dolayısıyla yetki sözleşmelerinin doğuracağı etkiler hakimin hukukuna( lex fori ) göre 

karara bağlanacaktır. Yani yetki anlaşmalarının geçerliliğini Türk hukukundaki kurallara 

göre belirleyeceğiz. 

Türk Mahkemelerini Yetkilendiren Yetki Sözleşmesi 

Türk mahkemelerini yetkilendiren yetki sözleşmelerinde özel bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini duyduğumuzda ilk 

aklımıza gelmesi gereken madde MÖHUK m.40’tır. 

Madde 40 : Türk mahkemelerinin milletlerarası yetkisini , iç hukukun yer itibariyle yetki 

kuralları tayin eder. 

Yabancılık unsuru içeren bir ihtilaf olduğunda HMK’daki veya diğer iç hukuktaki yetki 

doğrudan bakmayıp, önce MÖHUK m.40’a bakarak iç hukuktaki kurala yöneliyoruz. Eğer 
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iç hukukta yetkili mahkeme varsa, bu aynı zamanda milletlerarası yetkiye de sahip 

mahkeme oluyor. 

Kural olarak bu durumda HMK’nın yetki sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır.  

HMK m.17: Tacirler veya kamu tüzel kişileri, aralarında doğmuş veya doğabilecek bir 

uyuşmazlık hakkında, bir veya birden fazla mahkemeyi sözleşmeyle yetkili kılabilirler. 

Taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça dava sadece sözleşmeyle belirlenen bu 

mahkemelerde açılır. HMK m.18’de aranan şartlar : 

**Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri bir konu olmalı( borç ilişkisi gibi)  

**Kesin yetki hallerinden biri olmamalı( örneğin taşınmazın aynına ilişkin davalarda kesin 

yetki kuralı geçerlidir bu yüzden bu hususlar ilgili ihtilaflarda yetki sözleşmesi yapılamaz) 

**Sadece tacirler veya kamu tüzel kişileri arasında bu sözleşmeler yapılabilir. 

 **Yetkili gösterilen mahkeme belirli veya belirlenebilir olmalıdır.  

**Uyuşmazlığın kaynaklandığı hukuki ilişkinin belirli veya belirlenebilir olması gerekir.  

**Sözleşme, asgari adi yazılı şekilde yapılmalıdır. 

 

Yabancılık Unsuru İçeren Uyuşmazlıklarda Yabancı Mahkemelerin Seçilmesi: 

Yabancı mahkemeleri yetkilendiren yetki sözleşmeleri için MÖHUK m.47 ^de özel bir 

düzenleme vardır. 

Böyle bir konu 2 şekilde Türk mahkemelerinin önüne gelebilir; 

- Yabancı devlet mahkemelerini yetkili gören bir yetki şartına rağmen davacı, ihtilafı Türk 

mahkemelerine taşıyabilir. Bu gibi durumlarda 10 günlük cevap süresi içinde veya süre 

uzatılmışsa bu süre içinde mahkemenin yetkisine itirazda bulunulursa mahkeme, yetki 

sözleşmesini/şartını incelemek mecburiyetinde kalır. 

- Dava, taraflarca yetkili kılınmış yabancı devlet mahkemesinde açılmasına rağmen tekrar 

Türk mahkemesinde açılabilir. Derdestlik durumudur. Mahkemeler bu durumda MÖHUK 

m.47’ye dayanarak yabancı devlet mahkemesinin yetkili olduğundan bahisle yetkisizlik 

kararı vermek durumundadır.  

MÖHUK m.47: Yer itibariyle yetkinin münhasır yetki esasına göre tayin edilmediği 

hallerde, taraflar aralarındaki yabancılık unsuru taşıyan ve borç ilişkilerinden doğan 

uyuşmazlığın yabancı bir devletin mahkemesinde görülmesi konusunda anlaşabilirler. 

Anlaşma, yazılı delille ispat edilmesi halinde geçerli olur. Dava, ancak yabancı 
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mahkemenin kendisini yetkisiz sayması veya Türk mahkemelerinde yetki itirazında 

bulunulmaması halinde yetkili Türk mahkemelerinde görülür.  

Yani yabancı devlet nezdinde yapılan yetki anlaşmasının geçerliliği için:  

1. Yabancılık unsuru olmalı.  

2. Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri konularda olmalı.(borç ilişkisi, 

haksız fiil , sebepsiz zenginleşme gibi) 

3. Yetki anlaşmasına konu teşkil eden mesele üzerinde Türk mahkemelerinin mutlak ve 

münhasır yetkisi olmamalı. Türk mahkemelerinin münhasır yetkili olduğu durumlar; 

a) Taşınmazın aynından doğan davalarda taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin 

yetkilidir.(HMK m.12)  

b)  Zayıf tarafı korumak için sevk edilen yetki kurallarının aksine yetki sözleşmesi 

yapılamaz.(MÖHUK m.44)  

c)  Fikri ve sınai haklarla ilgili tazminat davaları hariç, Türk mahkemeleri münhasır 

yetkilidir.  

d)  İflas davalarında iflası istenen şirketin bulunduğu yer mahkemesi münhasır yetkilidir. 

İflas davası, genel hükümlere göre görülen bir alacak davasıdır. Münhasırlık, usuli 

anlamdaki iflas prosedürleriyle sınırlıdır.  

4. yazılılık ispat bakımından aranıyor. 

5. mahkemenin yetkilendirilmesinin hak arama özgürlüğüne engel teşkil etmemesi 

gerekiyor. Yani yetkilendirilen mahkemede sonuca ulaşmak mümkün değilse ,adil 

yargılanma yapılamayacağı anlaşılıyorsa ,bu durumda yetki sözleşmesi geçerli 

olmayacaktır. 

6. İhtilafın ve  yetkilendirilen mahkemenin belirli veya belirlenebilir olması 

gerekmektedir. (Yargıtay son kararlarında örneğin ‘İngiliz Mahkemeleri’ şeklindeki seçimi 

geçersiz bulmaktadır.) 

 Yerel hukukta (HMK) yabancı devlet mahkemeleri lehine yapılan yetki anlaşmalarında 

yetkili mahkeme münhasır yetkili değildir. Ancak MÖHUK kapsamında yetkili kılınan 

yabancı devlet mahkemeleri münhasır yetkilidir ve bu yabancı devletler yetkisizlik kararı 

vermedikçe davalar Türkiye’deki mahkemede görülemez.  

Bir Yargıtay kararında yabancı davacı taraf, yabancı devlet mahkemelerinin yetkili 

kılınmasına rağmen davacı yabancı kişi  davalı Türk şirketinin ayağına gelerek Türk 

mahkemelerinde dava açmıştır.  Buna karşılık Türk davalı buna itiraz etmiş. Nihayetinde  
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Yargıtay, burada yetki itirazını ileri sürmeyi MK m.2 anlamında iyi niyet kuralına aykırı 

bulmuştur. Çünkü davacı; davalı için daha lehe olacak şekilde davalının ülkesinde 

davasını açarak yetki sözleşmesine aykırı ve yetkisiz mahkemede dava açmışsa da davalı 

tarafından yetki itirazının sunulmasını Yargıtay dürüstlük kuralını gerekçe göstererek 

reddetmiştir. Halbuki taraflar arasındaki sözleşmeye ve kanuna açıkça dayanan bir itiraz, 

MK m.2 ile yasaklanamaz.  

Doktrin görüşü : 

Yabancı devlet mahkemesi yetki sözleşmesi ile yetkilendirilmiş olmasına rağmen, 

yabancı mahkemeni  bu davaya bakmayacağı apaçık belliyse, davacı taraf ta gelip 

Türkiye’de dava açtığında ,Türk mahkemesine yetki sözleşmesi ile yetkilendirilen yabancı 

mahkemenin davayı reddetmek durumunda olduğuna ispat edebilirse Türk mahkemeleri 

bu davaya bakabilir. 

Ya da yabancı mahkemenin verdiği kararın Türkiye’de tanınması ve tenfizi mümkün 

değilse, taraflardan biri bunu ispat ederse, yine Türk mahkemeleri bu davaya 

bakabilecektir. 

Yabancı Mahkeme Lehine Yapılan Yetki Anlaşmasına Rağmen Davanın Türk 

Mahkemelerinde Görülmesi (Münhasırlık Kuralının İstisnaları): 

1) Yabancı mahkemeyi yetkilendiren geçerli bir yetki sözleşmesi varsa Türk 

mahkemeleri prensip olarak yetkisizdir ancak bu yetkisizlik itirazı bir ilk itiraz olup 

,süresinde ileri sürülmezse yani karşı taraf yetki itirazını yapmazsa Türk 

mahkemeleri bu dava bakımından yetkili hale gelecektir. Bunun istisnası, yetkinin 

kamu düzeninden olduğu hallerdir ve bu hallerde mahkeme yetkiyi kendiliğinden 

değerlendirir. 

2) Taraflar yetki sözleşmesini münhasır nitelikte yapmamışsa (non exclusive 

sözleşme) Türk mahkemelerinin yetkisi devam eder.  

3)  Tarafların yetkili kıldıkları yabancı devlet mahkemesi kendisini yetkisiz sayabilir. 

4) Tarafların yetkili kıldıkları yabancı devlet mahkemesinin bu davaya bakamayacağı 

likit kanıtlarla ispatlanabilir.  

5)  Tarafların yetkili kıldıkları yabancı devlet mahkemesinin AİHS m.6 anlamında adil 

bir yargılama yapamayacağı veya yapmadığı likit kanıtlarla ortaya konabilir.  

 

Türk Mahkemelerinin Milletlerarası Yetkisini Etkileyen Ve Duruma Göre Ortadan 

Kaldıran Haller:  
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Milletlerarası Derdestlik: 

Aynı taraflar arasında aynı sebebe dayanan bir ihtilaf daha evvel başka bir ülkede 

açılmışsa Türk mahkemesi önünde tekraren açılabilir mi? 

AB hukukunda milletlerarası derdestlik kabul edilmiştir.  

İsviçre’de milletlerarası derdestlik, tanıma ve tenfiz şartına bağlı olarak kabul 

edilmiştir. (Diğer mahkeme kararının tanıma ve tenfizi İsviçre’de mümkünse kabul 

edilmiştir.)  

 İngiliz ve Amerikan hukuklarında forum non conveniens doktrini (uygun yargı alanı 

doktrini) çerçevesinde milletlerarası derdestlik kabul edilmiştir.  

  

Türk hukukunda ise; 

Yerel hukukta (HMK) → Derdestlik, dava şartıdır. Mahkeme bunu resen ve davanın her 

aşamasında dikkate alır. Dava ekonomisi ve farklı kararların ortaya çıkmasını önlemek 

amaçlanır.  

Milletlerarası özel hukukta (MÖHUK) → 

Türk milletlerarası usul hukukunda yabancı derdestliğin dikkate alınması gereken ilk hal 

MÖHUK m.4!’de düzenlenen Türk vatandaşlarının kişi hallerine ilişkin davalardır.  

MÖHUK m. 41 uyarınca Türk vatandaşları kişi halleriyle ilgili davaları yabancı 

mahkemelerde açmışlarsa artık Türkiye’de aynı dava ikinci kez açılamaz.  

Türk milletlerarası usul hukukunda derdestliğin dikkate alınacağı ikinci hal ise, MÖHUK 

m.47’de düzenlenen yabancı  mahkemenin yetki sözleşmesi ile yetkilendirilmesidir.  

47.madde uyarınca yetki sözleşmeleri ile yetkilendirilen yabancı devlet mahkemesinde 

dava evvel dava açılmış olmasına rağmen aynı dava tekrar Türk mahkemelerinde 

açılamaz. Dava ancak yabancı mahkemenin kendisini yetkisiz sayması veya Türk 

mahkemelerinde yetki itirazında bulunulmaması halinde yetkili Türk mahkemesinde 

görülebilecektir. 

 Peki bu iki hal dışında genel olarak milletlerarası derdestlik kabul edilecek mi? 

Son yıllarda doktrinde, yabancı derdestliğin sadece MÖHUK’ta açık hüküm bulunan kişi 

halleri ve yetki sözleşmeleri ile yabancı mahkemelerin yetkilendirildiği haller dışında 

,yabancılık unsuru içeren tüm davalar bakımından kabul edilmesi gerektiği yönünde 

bazı görüşler ileri sürülmektedir. Bu görüşü savunanların gerekçesi ise şöyledir : 

Milletlerarası derdestliği MÖHUK m.41 ve m.47 deki hükümlerle sınırlamak günümüz 
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milletlerarası  özel hukuk ilişkilerinin dinamizmine ve özellikle milletlerarası özel hukuk 

ilişkilerinin ihtiyaçlarına uygun olmamasına dayanmaktadır. Bu sebeplerden ötürü 

yasalarda ve uluslar arası sözleşmelerde açıkça engellenmemişse, yabancı derdestliğin 

kabul edilmesi gerekir. Yargıtay da bu görüştedir.  

 Kürsü Görüşü: Milletlerarası derdestliği kabul edersek Türk devletinin, yabancı devlet 

mahkemelerinde görülen davalar lehine yargı yetkisini kullanma hakkından feragat 

etmesi gerekir. Ve bu feragat ancak açık/dolaylı kanun hükmüyle olur. Dolayısıyla bu iki 

durum dışında milletlerarası derdestlik kabul edilemez. Milletlerarası derdestliği ilk 

görüşteki gibi bu derece genişletmek hukuki ilişkinin taraflarından biri bakımından Türk 

mahkemelerinde dava açarak hak arama hürriyetinin önünde ciddi bir engel teşkil 

etmektedir. Çünkü herkesin yabancı bir  ülke  mahkemesinde dava açma imkanı, kendini 

savunma imkanı ve iradesi eşit olmayabilir. Yabancılık unsuru içeren bir davada 

taraflardan birisi yabancı ülke mahkemesinde davayı önce açtı diye diğer tarafın Türk 

mahkemelerine başvurma hakkını yabancı derdestlik kavramı ile sınırlamak hak arama 

özgürlüğüne ağır bir darbe vuracaktır. 

Milletlerarası Bekletici Mesele: 

Mahkeme önünde görülmekte olan bir davanın karara bağlanması, bir başka mahkeme 

önündeki davanın sonuçlanmasına bağlıysa bekletici meseleden söz edilir. TTK m.1361 

(Deniz alacağının esası hakkında yurtiçinde veya yurtdışında mahkemede veya hakem 

önünde dava açılmışsa, bu davanın sonuçlanması, tazminat davası yönünden bekletici 

mesele oluşturur.) dışında hukuk sistemimizde milletlerarası bekletici meseleye ilişkin 

hiçbir düzenleme yoktur. Kanaatimizce burada da milletlerarası bekletici mesele, 

milletlerarası toplumun ihtiyaçları sebebiyle pratik mülahazalarla kabul edilir. Çünkü 

bunu engelleyen bir düzenleme yoktur. Yargıtay da pek çok kararında bu şekilde görüş 

bildirmiştir.  

TEMİNAT 

Parasal bir dava engelidir. Teminat bir dava şartıdır. 

 HMK m.84: Türkiye’de mutad meskeni olmayan Türk vatandaşlarının dava açması / 

davacı yanında davaya müdahil olarak katılması / takip yapması hallerinde, davalı tarafın 

muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak uygun bir teminat gösterilir.  

MÖHUK m.48: Türk mahkemelerinde dava açan / davaya katılan / icra takibinde 

bulunan yabancı gerçek veya tüzel kişiler, yargılama ve takip giderleriyle karşı tarafın 

zarar ve ziyanını karşılamak üzere mahkemenin belirleyeceği teminatı göstermek 
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zorundadır. Mahkeme, bu kişileri karşılıklılık esasına göre teminattan muaf tutar. 

HMK’daki teminatın amacı, karşı tarafın zarar ve ziyanını karşılamaktadır. MÖHUK’taki 

teminatın amacı ise sadece davalının yargılama giderlerini karşılamak değil, devletin 

yargılama giderlerini ve verdiği adalet hizmetinin karşılığını alabilmektir. Bu nedenle de 

MÖHUK’taki teminat kamu düzenindendir.  

Ancak yeni HMK teminatı dava şartı saymaktadır. Dolayısıyla HMK düzeninde de 

teminat, kamu düzeninden sayılamasa da kanun gereği davanın her safhasında resen 

dikkate alınacaktır. Teminatın miktarı ve cinsi her iki kanunda da düzenlenmemiştir. 

Parasal değer ifade eden pek çok şey teminat olabilir. Mahkemelerin takdir yetkisi 

vardır.  

Ancak Türkiye’deki uygulamada konvertible döviz cinsinden teminat kabul edilmektedir. 

Türkiye’de ihtiyati haciz söz konusu olduğunda mahkemeler %10 ila %15 arasında bir 

ihtiyati haciz teminatı isterler. Ve bu uygulama AİHS m.6’daki adil yargılanma hakkının 

ihlali anlamına gelmektedir. Amacı aşan bir uygulamadır. Teminat şartının yerine 

getirilmemesinin yaptırımı HMK ve MÖHUK’ta, davanın usulden reddidir. Kanunlarda 

dava şartlarının başta incelenmesi söylense de uygulamada buna uymamanın hiçbir 

müeyyidesi yoktur. Usulden ret, hiçbir maddi hukuk sonucu yaratmayan bir karardır ve 

zamanaşımı dolmadıkça dava tekrardan açılabilir. MÖHUK m.1 uyarınca milletlerarası 

sözleşme hükümleri saklıdır. Türkiye’nin taraf olduğu pek çok sözleşme ile bazı devlet 

vatandaşlarına teminat muafiyeti getirilmiştir.  

Örnek;Lahey Anlaşması’na Taraf devletlerin dava açan/davaya katılan/icra takibinde 

bulunan vatandaşları bakımından teminat şartı aranmaz.  

 Örnek :Yaklaşık 60 ülkeye akdedilen iki taraflı Adli Yardım Anlaşmaları 

Taraf devletlerin dava açan/davaya katılan/icra takibinde bulunan vatandaşları 

bakımından teminat şartı aranmaz.  

Örnek : MÖHUK’ta mütekabiliyet olan hallerde Dava açan/davaya katılan/icra takibinde 

bulunan yabancının ülkesinde de Türk vatandaşlarından teminat şartı aranmıyorsa, bu 

kişilerden teminat alınmaz. 

TEBLİGAT 

Adil yargılanma ilkelerini karşılamak için yapılmış bir sistemdir. Yurtiçi tebligat kolaydır. 

Ancak yabancı memleketteki ilgililere yapılan tebligatın usulü farklıdır. Klasik 

milletlerarası tebligat usulü, diplomatik tebligat usulüdür. 
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Tebliğ çıkaran makam (mahkeme / sair ilgili makam) tebligatı Adalet Bakanlığı’na → 

Adalet Bakanlığı, TC Devleti Dışişleri Bakanlığı’na → Dışişleri Bakanlığı, tebligatın 

yapılacağı Dışişleri Bakanlığı’na → O ülkenin Dışişleri Bakanlığı, ülkenin Adalet 

Bakanlığı’na → O ülkenin Adalet Bakanlığı, ilgili yere (kendi yerel kurallarına göre). 

 Bu zor ve uzun bir yol olduğu için uluslararası toplum, bunu kolaylaştıracak yöntemler 

aramıştır. İlkin  “Hukuki Veya Ticari Konularda Adli Ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı 

Memleketlere Tebliğine Dair Lahey Anlaşması “ ile buna çare getirilmiştir. 

 

Bu anlaşma ile bir gönderici kurum ve bir muhatap kurum oluşturulmuştur. (Türkiye 

bakımından bu iki kurum da Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü’dür.)  

Bir form doldurulur ve dava dilekçesi ve ekleri de forma eklenerek, muhatap ülkenin 

kabul ettiği lisana tercüme edilerek gönderici kuruma gönderilir. → Burası, muhatabın 

bulunduğu ülkenin muhatap kurumuna gönderir. → Bu makam, o ülkedeki cari usule 

göre tebligatı gerçekleştirir. (Adalet Bakanlığı’nın tebliğlerinden tebligat usulü le ilgili 

tüm detay bilgileri öğrenmek mümkündür. Mahkemeler, bu tebliğlere göre işleri 

yürütür.) 

 Hukuki Veya Ticari Konularda Adli Ve Gayri Adli Belgelerin Yabancı Memleketlere 

Tebliğine Dair Lahey Anlaşması’nın 10.maddesi ile adli belgelerin, yabancı 

memleketteki kişilere doğruca posta vasıtasıyla gönderilmesi yolu da açılmıştır. Türkiye, 

bu yolla tebligatı kabul etmiş ülkelerden değildir.  

Tebligat Kanunu ve Yönetmeliği ile, yabancı ülkedeki muhatap Türk vatandaşı ise özel bir 

usul öngörülmüştür.  

Tebligat doğrudan doğruya Türk vatandaşının bulunduğu bölgedeki elçilik / konsolosluğa 

gönderilir. → Konsolosluk / elçilik eliyle Türk vatandaşına tebliğ yapılır. → Tebliğ evrakını 

almak üzere konsolosluk / elçiliğe davet edilir. → Vatandaş 1 ay içerisinde gelip tebliğ 

evrakını almazsa tebligat yapılmamış sayılır. (Bu yöntem, adi posta yoluyla tebligata 

engel teşkil etmez.)  

İki taraflı Uluslararası Yardım Anlaşmalarının tamamında tebligat konusu da işlenmiştir. 

Eğer Türkiye ile taraf devlet arasında çok taraflı Lahey anlaşması varsa, Lahey 

anlaşmasının hükümleri uygulanır.  

Tüm bu anlaşmalara taraf olmayan ülkelere yapılacak tebligatlarda, diplomatik tebligat 

usulü uygulanır. 
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DELİLLER: 

→ Değerlendirilmesi : Kural olarak tüm bunlar lex fori (hakimin hukuk) ‘ye tabidir. Usuli 

konular,kanunlar ihtilafı meselesi değildir. Bunun istisnaları;  

 Maddi hukuk meseleleri söz konusu olabilir.  

Bir iddianın ispatı, işlemin yapıldığı ülkede teessüs etmişse Türk hukuku değil, işlemin 

yapıldığı ülke hukuku esas alınır.  

→ Şekil: Deliller, şekil bakımından düzenlendikleri ülke hukukuna (locus regit actum) 

tabidirler. 

Apostille Anlaşması’na göre; milletlerarası karakterli davalarda delil olarak kullanılan 

dava malzemeleri, verildikleri ülkede o ülkenin yetkili makamınca apostille şerhi 

konulmak suretiyle aynen davanın görüldüğü ülke makamlarınca verilmiş bir belge gibi 

olur. 

Apostille şerhi taşımak suretiyle şeklen geçerli, bağlayıcı ve orijinal belge 

konumundadırlar. Bu belgeler, Türkiye’de yeminli tercüman tarafından tercüme edilip 

noter tasdiki yapılmak suretiyle davalarda delil olarak kullanılabilirler.  

→ Toplanması: 

**İbraz edilmesi gereken deliller bakımından: Apostille şerhi + Türkçe’ye tercüme ve 

tasdik.  

** Mahkemenin re’sen temin etmesi gereken deliller bakımından: Milletlerarası istinabe 

yoluyla deliller elde edilir.  

Türk mahkemesi, delilin bulunduğu ülke mahkemesine tezkere yazmak suretiyle yabancı 

mahkemeyi istinabe eder. Bu bir ricadır. İstinabe, Delillerin Uluslararası Alanda 

Toplanmasına Dair Lahey Anlaşması’na dayanır. Talep edilen devlet, birtakım delillerin 

verilmesini kamu düzenine aykırı görürse talebi reddedebilir. 

YABANCI MAHKEME KARARLARININ TÜRKİYEDE TANINMASI VE TENFİZİ: 

→ Yabancı mahkeme kararları Türkiye’de tanınıp tenfiz edilmedikçe hiçbir hüküm ifade 

etmez.Bu, kabul görmek / değer atfetmek anlamındadır. Tanıma ve tenfiz ise rastgele 

olmaz, usul hukuku kurallarına ve genel prensipler uygun olmalıdır. 
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→ Aşağıdaki 3 şartı taşıyan kararların Türkiye’de tanınması ve tenfizi izin MÖHUK 

m.54’teki şartlar sağlanmalı: 

**Karar, yabancı bir kazai mercii (mahkeme) tarafından verilmelidir.  

**Yabancı mahkeme kararı, hukuk davalarına ilişkin olmalıdır. Ceza davaları, tanıma ve 

tenfizin kapsamı dışındadır. 

**Yabancı karar, şekli ve maddi anlamda kesinleşmelidir. 

→ Mahkeme yalnızca şartları inceler, esasa girme (revizyon yasağı) hakkı yoktur. 

→ Mahkeme kararlarının iki etkisi vardır: 

- Kesin hüküm etkisi: İnşai ve tespit kararlarının sadece kesin hüküm etkisi vardır. Ve 

sadece tanımaya konu olurlar.  

 İcrai etki: Alacak kararları ve eda kararları, kesin hüküm vasfının tanınmasından sonra 

ayrıca icra edilir. Tanıma ve tenfize konu olurlar.  

Bir örnekle açılarsak bir boşanma davasında; Boşanma kararı = Kesin hüküm etkisi, 

tanıma.  

 Çocukların velayetinin anneye verilmesi kararı = İcrai etki, tanıma+tenfiz. - Kocanın 

karısına 3000 € nafaka vermesi kararı = İcrai etki, tanıma+tenfiz. 

 → 54.madde şartları; 

Mütekabiliyet: 

Akdi (Sözleşmesel), Fiili veya Hukuki mütekabiliyet olmalı (Tanımada, mütekabiliyet şartı 

aranmaz.)  

Yabancı mahkeme kararına konu teşkil eden karar bakımından Türk mahkemelerinin 

mutlak ve münhasır yetkisi olmamalıdır.  

 Yabancı mahkeme kararı Türk kamu düzenine açıkça aykırı olmamalıdır.  

Yabancı kararın yargılamasında davalının savunma hakkına uyulmuş olmalıdır. 

 → Tanıma; 

- Müstakil tanıma - Yabancı mahkeme kararlarının (Türk mahkemelerinde görülen 

davalarda) kesin delil olarak tanınması 

 → Yabancı mahkeme kararlarının tanıma ve tenfizi basit yargılama usulünde görülür. 

Çekişmesiz kararlar hariç, hasımlı görülür. Dosya üzerinden değil, davalıya tebliğ 
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yapılarak görülür.  

→ Görevli mahkeme: Asliye Hukuk Mahkemesi (Ticari davalarda Asliye Ticaret 

Mahkemesi,yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri.  

 Aile hukuku davalarında Aile Mahkemeleri, yoksa Asliye Hukuk Mahkemeleri.) 

→ Yetkili mahkeme: Kendisine karşı tenfiz istenen kişinin Türkiye’deki yerleşim yeri, 

yoksa sakini olduğu yer mahkemesinden, Türkiye’de yerleşim yeri veya sakin olduğu bir 

yer mevcut değilse Ankara, İstanbul veya İzmir mahkemelerinden birinden istenebilir. 

→ Tanınan / Tenfiz edilen kararlar, artık Türk mahkemesi kararı hükmündedir.  

→ Kanundaki hükümler asgaridir, Antlaşmadaki şartlar daha fazlaysa dikkate alınmaz. 

Sonuçta antlaşmalar kanunları yumuşatmak için getirilir. 

MİLLETLERARASI TAHKİM:  

→ Tarafların üzerinde serbestçe tasarruf edebilecekleri özel hukuk meselelerinin, hakem 

denen özel kişiler marifetiyle nihai olarak çözülmesidir. Hakemler sivildir ve hakim 

sıfatını haiz değillerdir. Nihai çözümden kasıt kesinlik değildir; hakem uyuşmazlığı çözer 

ve dosyadan elini çeker, yoksa hakem kararına itiraz pek tabi mümkündür. 

 

 → Burada eğer yabancılık unsuru varsa milletlerarası tahkimden söz edilir, aksi halde 

yerel tahkim söz konusu olacaktır.  

→ Yetki anlaşması ile bir devlet mahkemesi seçilir. Bugün, yetki anlaşmaları önemini 

kaybetmiştir. Bunun yerine uyuşmazlıkların milletlerarası çözümünde yegane yol olarak 

milletlerarası tahkime başvurulmaktadır. Çünkü; Devlet mahkemelerine karşı bir 

güvensizlik/endişe vardır. 

 Tahkim, milletlerarası ticaret ve ekonomi aktörleri bakımından tanınmaktadır. Zaten 

onların geliştirdiği bir usuldür. - Milletlerarası meseleler ciddi bildiler içerir. Milletlerarası 

tahkim, gizlilik esasına dayanırken; devlet mahkemelerinde aleniyet esası vardır. - 

Milletlerarası tahkim prosedürleri, devlet mahkemelerindeki yargılamaya nazaran daha 

hızlı sonuç verir.  

Milletlerarası tahkimde hakemler, usul ve şekil kurallarıyla devlet mahkemelerindeki 

kadar sıkı sıkıya bağlı değildir. Bu da daha adil/adalete yakın kararlara vesile olur. - 

Milletlerarası tahkim kararlarının icra kabiliyeti, devlet mahkemelerinin kararlarından 

daha yüksektir. Çünkü mahkemelerde devletin egemenlik yetkisine dayanılarak karar 

verilmektedir ve bir devletin egemenlik yetkisinin bir başka devletin egemenlik yetkisi 
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alanında icra edilmesi zordur. Hakemler ise taraflar arasındaki özel hukuk sözleşmelerine 

dayanır. Ayrıca tahkim kararlarına uyma, ticari alanda prestij kazandırır.  

→ Uluslararası tahkimi yapısal olarak ikiye ayırabiliriz; 

Kurumsal Tahkim: Milletlerarası ticari ve ekonomik uyuşmazlığı çözmek için 

örgütlenen kurumsal tahkim örgütleri vardır. Bugün tercih edilen yol budur. Bu 

örgütlerin kuralları enternasyonaldir.  

Ad Hoc Tahkim: Geçici/Arızi tahkimdir. Kurumsal tahkimden farklı olarak uyuşmazlık 

bitince ortada bir kurum kalmaz. Ad Hoc tahkimi geliştirmek üzere UNCİTRAL (BM 

Ticaret Hukuku Komisyonu’na bağlı bir örgüt.) denen bir örgüt, milletlerarası tahkim 

kuralları tayin etmiştir.  

→ Türkiye Anayasasına uluslararası tahkimin caiz olduğuna dair bir hüküm konulmuştur. 

Ardından Milletlerarası Tahkim Kanunu çıkarılmıştır. Bu Kanunla ilk defa yabancılık 

unsuru tanımlanmıştır. 

 → New-York Konvansiyonu: Tanıma ve tenfiz davalarının usulü, tenfiz davasının açıldığı 

yer (Türk hukuku) hukukuna tabidir.  

İspat yükü yer değiştirmiştir. Davalı, tenfiz şartının bulunmadığını ispat eder.  

Hakem kararının esasına girmek yasaktır. Sadece tenfiz şartlarının varlığı kontrol edilir. 

Tenfizi red sebepleri tahdididir: 

**Taraflar arasında geçerli tahkim anlaşması yoksa. 

** Tahkim, savunma haklarına riayet edilerek yapılmamışsa. 

** Tahkim eden hakemler yetkilerini aşmışsa. (Talep+Konu bakımından.) 

! Kısmi tenfiz kabul edilebiliyorsa, edilir. 

** Hakem kararları kesinleşmemişse (bağlayıcı değilse).  

**Tahkim kararı, tarafların seçtiği usul kurallarına göre verilmemişse.  

**Hakem kararı verilen konu, tahkime elverişli değilse.  

** Hakem kararı kamu düzenine uygun değilse. - Harç maktudur. 



 

Sayfa | 26  
 

→ Yatırım Tahkimi: 

(Buraya kadar bahsi geçen konular ticari tahkime ilişkindi.)  

Washington Anlaşması (ICSID): 

Özel tahkimden farklıdır. Bu tahkime gidebilmek için yatırımın yapıldığı Devlet/Devlet 

kurumunda, Sözleşmeye aykırılık veya Haksız fiil olmalıdır.  

ICSID’e başvurabilmek için yatırımcı ile ev sahibi devletin anlaşması gerekir (rıza). - 

ICSID’e ne zaman gidilir? 

** Taraflar arasındaki sözleşmede ICSID şartı varsa.  

** Yatırım uyuşmazlığı söz konusu olmalı  

** Davanın açıldığı tarih itibariyle yatırımcının mensup olduğu devlet ve ev sahibi devlet, 

ICSID’e tarafsa.  

ICSID kararları Türk mahkemeleri kararlarının gücündedir. Bu kararların icrası, herhangi 

bir icra dairesinden istenebilir. ICSID kararlarının ayrıca tanınmasına veya tenfizine gerek 

yoktur. 


