
T.C. 

Istanbul Üniversitesi 

Sosyal Bilimler Enstitüsü 

Özel Hukuk Anabilim Dali 

 

 

 

Yüksek Lisans Tezi 

 

 

 

 

 

 

 

 

Diplomatik Temsilcinin Yargi Bagisikligi 
 

 

 

Mine Tan 

2501020572 

 

 

 

Tez Danismani Prof. Dr. Cemal Sanli  

 

Istanbul 2005 



 iii 

ÖZ 

 

Bu çalismada, diplomatik temsilcilere taninan yargi bagisikliginin kapsamini tayine 

çalistik. Bu kapsami tayin edebilmek için, öncelikle yargi bagisikliginin anlami ve 

niteligi üzerinde durup, diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin nasil bir tarihsel 

gelisim süreci geçirdigi ve kabul edilmesindeki gerekçeyi ortaya koymaya çalistik. 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin ne zaman baslayip ne zaman sona erdigini 

inceledikten sonra, diplomatik temsilcinin bu süre içerisinde faydalandigi yargi 

bagisikliginin neleri kapsadigi üzerinde durduk. Yaptigimiz bu çalismada, sonuç 

olarak, diplomatik temsilcilere taninan yargi bagisikliginin devletler arasindaki 

diplomatik iliskilerin etkin sekilde yürütülmesini sagladigi ve bu nedenle uluslararasi 

alanda baris ve isbirligine hizmet ettigi, ancak diplomatik temsilci hakkinda yargilama 

yapilmamasinin hakkaniyete aykiri sonuçlar dogurabilecegi gerekçesiyle sinirlanmasi 

gerektigi kanaatine ulastik. 

 

 

ABSTRACT 

 

In this study, we tried to determine the extent of the jurisdictional immunity of 

diplomatic representatives. In order to determine this, first of all by concentrating on 

the meaning and qualification of jurisdictional immunity, we tried to explain historical 

developmental process of jurisdictional immunity of diplomatic representative and 

reason of its acceptance. After examining when diplomatic representative’s 

jurisdictional immunity starts and ends, we focused on what is being included in the 

jurisdictional immunity which diplomatic representative benefits from in that period. 

In conclusion, we decided that jurisdictional immunity enjoyed by diplomatic 

representative secures active functioning of diplomatic relations between states and 

thus serves for peace and cooperation in the international arena, but it should be 

limited for immunity that prevents diplomatic representative from being judged by the 

receiving state can lead to unfair results. 
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ÖNSÖZ 

 

 

Bu çalismanin amaci diplomatik temsilcilerin görev yaptiklari devlette sahip 

olduklari yargi bagisikliginin incelenmesidir. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi 

konusu pek çok devletin diplomatik iliskiler kurmak ve gelistirmek amaciyla 

birbirlerinin ülkesinde karsilikli olarak diplomatik misyonlar kurduklari günümüzde 

büyük önem arz etmektedir. Zira yargi bagisikligi, bu misyonlarda görevli çok sayida 

diplomatik temsilci hakkinda görev yaptiklari devlet tarafindan yargilama yapilmasini 

engellemektedir. Bu durum ise sadece diplomatik temsilciyi degil ayni zamanda 

diplomatik temsilci ile hukuki iliski içerisine giren üçüncü kisileri de ilgilendiren bir 

meseledir. 

 

Genis bir uygulama alani olan diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi 

meselesini incelerken öncelikle kavramin niteligi, tarihsel gelisimi ve hukuksal temeli, 

daha sonra diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan hangi zaman dilimi içerisinde 

faydalandigi, son olarak da bu zaman dilimi içerisinde diplomatik temsilcinin 

faydalandigi yargi bagisikliginin kapsami üzerinde durmaya çalistik. 
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GIRIS 

 

Devletler karsilikli baris ve isbirligini temin amaciyla birbirleriyle diplomatik 

iliskiler kurmaktadir. Devletler arasinda kurulan bu diplomatik iliskiler esas olarak, 

devletlerin diger devletlerde kurduklari daimî diplomatik misyonlar ve bu 

misyonlarda görev yapan diplomatik temsilciler araciligiyla yürütülmektedir. 

Devletler arasindaki diplomatik iliskilerin yürütülmesine aracilik eden bu kisilerin 

uluslararasi hukuk tarafindan ayricalikli bir statüye sahip olduklari kabul edilmistir. 

Bu ayricalikli statünün önemli bir parçasini da diplomatik temsilciye taninan yargi 

bagisikligi teskil etmektedir. 

 

Biz de bu çalismamizda, uluslararasi hukuk tarafindan diplomatik temsilcilere 

taninan yargi bagisikligini incelemeye çalisacagiz. Diplomatik temsilcilerin yargi 

bagisikligi bakimindan yapacagimiz bu inceleme esas olarak, bir devleti bir baska 

devletin ülkesinde temsil eden daimî diplomatik misyonlarda görevli diplomatik 

temsilcilere iliskin olacaktir. Bu sebeple, yabanci devleti temsil etmekle birlikte, 

görevi diplomatik iliskilerin idamesini saglamaya özgülenmemis devlet baskanlari ve 

özel bir görevi yerine getirme amaciyla, geçici olarak bir baska devlette görev yapan 

özel misyon üyelerine taninan ayricalik ve bagisikliklar incelememizin disinda 

kalacaktir. Yine, diplomatik temsilcinin aile üyelerinin, diplomatik temsilci sifatini 

haiz olmayan, diplomatik misyonun idarî ve teknik kadro üyeleriyle, hizmet kadrosu 

üyeleri ve bunlarin aile üyelerinin sahip oldugu yargi bagisikligi çalismamizin ana 

ekseninin disinda kalmaktadir. Bununla birlikte, özel misyonlarin üyeleri, diplomatik 

temsilcinin aile üyeleri, diplomatik misyonun idarî ve teknik kadrosu ile hizmet 

kadrosunun üyeleri ve bunlarin aile üyelerinin sahip olduklari yargi bagisikligina da  

zaman zaman, diplomatik temsilcinin kendisinin sahip oldugu yargi bagisikligi ile 

mukayese edilerek yer verilecektir.  

 

Çalismamizin birinci bölümünde öncelikle yargi bagisikligi kavramini genel olarak 

inceledikten sonra, diplomatik temsilcilere taninan yargi bagisikliginin niteligi 

üzerinde duracagiz. Toplumlar veya devletler arasinda aracilik yapan kisilere taninan 

korumanin tarihsel gelisim süreci ile bu alandaki kodifikasyon çalismalari ve bu 
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çalismalar sonucunda kabul edilen uluslararasi metinlerle bu bagisikligin nasil, 

uluslararasi hukukta bir teamül kurali olarak yerlestigi üzerinde durduktan sonra, 

diplomatik temsilcilere yargi bagisikliginin taninmasini izah etme konusunda 

benimsenmis farkli görüslere yer verecegiz. Bu baglamda, “ülkedisilik teorisi”, 

“temsilci karakter teorisi” ve “görevin geregi teorisi” üzerinde duracagiz.   

 

Çalismamizin ikinci bölümünde ise diplomatik temsilcilere uluslararasi hukuk 

tarafindan taninan yargi bagisikliginin, zaman itibariyle sinirlari üzerinde duracagiz. 

Bu bölümde, öncelikle kimlerin diplomatik temsilci statüsünde olduklari ve bu 

kimselerin diplomatik temsilcilik görevine baslamalari konusuna degindikten sonra, 

diplomatik misyonda görevlendirilen diplomatik temsilcinin hangi andan itibaren 

yargi bagisikligindan faydalanacagini inceleyecegiz. Daha sonra ise, diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligindan hangi ana kadar faydalanacagi üzerinde duracak ve 

bölümün sonunda temsilciye taninan yargi bagisikliginin herhangi bir süre ile sinirli 

olmadigi hallere yer verecegiz.  

 

Son bölümde de, diplomatik temsilcilere taninan yargi bagisikliginin kapsamini 

tayine çalisacagiz. Öncelikle, yargi bagisikliginin genel olarak hangi hallerde, 

diplomatik temsilcinin hangi eylem, islem ve hukukî iliskileri bakimindan kabul 

edildigine degindikten sonra, sirasiyla ceza, medenî ve idarî yargi alaninda yargi 

bagisikliginin kapsamini inceleyecek ve bu kapsamin yargi bagisikliginin 

taninmasindaki gerekçe ile ne ölçüde uyumlu oldugunu degerlendirmeye çalisacagiz. 

Daha sonra ise, diplomatik temsilcinin taniklik yapmasi ve diplomatik temsilciye 

tebligat meseleleri üzerinde duracagiz. Kabul eden devletin vatandasi olan ya da 

kabul eden devletin ülkesinde daimî olarak mukim bulunan diplomatik temsilciler 

bakimindan yargi bagisikliginin kapsamini inceledikten sonra diplomatik temsilcinin 

görev yaptigi devletten baska bir devlette yargi bagisikligindan faydalanmasi 

imkânindan söz edecek, en son olarak da yargi bagisikligindan feragat konusu 

üzerinde duracagiz. 
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I.YARGI BAGISIKLIGI, DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI 

BAGISIKLIGININ TARIHSEL GELISIMI VE HUKUKSAL TEMELI 

 

A.YARGI BAGISIKLIGI 

1.GENEL OLARAK   

 

1. Devletlerin ülkeleri üzerinde egemenlikleri bulunmaktadir. Bu egemenlikten, 

devletlerin kendi ülkeleri üzerinde egemenlik tasarruflarinda bulunabilme konusunda 

sahip olduklari münhasir yetki anlasilmaktadir1. Egemenlik kavrami tarihsel gelisimi 

içinde, önce, kesin ve her çesit denetimin disinda kalan bir iktidar olarak belirmistir2. 

Bu anlamiyla egemenlik, devletin gerek iç islerinde gerekse milletlerarasi 

iliskilerinde diledigi gibi hareket edebilmesini saglayan kesin ve denetim kabul 

etmeyen bir iktidardir 3. Ancak devletin kesin ve denetim tanimayan egemenligi 

milletlerarasi toplumun gerekleri ile bagdasmamaktadir. Bu nedenle günümüzde, 

baska hiçbir iradeden emir almamayi ifade eden4 mutlak egemenlik anlayisi yerine 

sinirli egemenlik anlayisi benimsenmektedir5. Bu anlayis, egemenligi devletin zaruri 

bir unsuru olarak görmekle beraber, onu milletlerarasi hukukun sinirladigi bir iktidar 

sekline sokmaktadir 6. Buna göre, egemenligin sinirlari hukuk tarafindan tespit 

edilmekte ve böylelikle devletin hakimiyet sahasi, devletin sahip oldugu yetkilerin 

uluslararasi hukuk tarafindan sinirlanmadigi saha olarak belirmektedir7. 

 

2. Devletlerin sahip oldugu egemenlik hakkinin bir tezahürü de “yargi yetkisi”ni8 

kullanma hakkidir9. Yargi yetkisi devlete ait hakimiyet hakkindan dogan ve 

                                                 
1 Ergin Nomer, “Devletler Hususi Hukukunda «Milletlerarasi Yetki» Mefhumu”, (Yetki), Istanbul 
Hukuk Fakültesi Mecmuasi, C. XL, S. 1-4, Ayri Basi, s.4; Ergin Nomer-Cemal Sanli, Devletler 
Hususî Hukuku, 12. Basi, Istanbul, 2003, s.366-367. 
2 Edip F. Çelik, Milletlerarasi Hukuk , C. 1, Fakülteler Mecmuasi, 1980, s. 324. 
3 Çelik, s.325. 
4 Çelik, s.324. 
5 Isil Özkan, “Devletin Yargi Dokunulmazligi”, Prof. Dr. Mahmut Kologlu’ya 70 inci Yas 
Armagani, Ankara, 1975, s. 615. 
6 Çelik, s. 327. 
7 Seha Meray, Devletler Hukukuna Giris ,  C.I, 3.Basi, Ankara, 1968, s.300; Özkan, s.615, 616. 
8 TC. Anayasa’sinin 9. md .’sinde de bu terim kullanilmaktadir. Yargi yetkisini çesitli terimle ifade 
edilen diger kavramlardan ayirmak için “devletler hukuku manasinda yargi yetkisi” teriminin 
kullanilmasinin tercih edildigi de görülmektedir. Bkz. Nomer, Yetki, s.4. 
9 Nomer, Yetki, s.4 vd.; Geimer, s.20. 
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mahkemelerce kullanilan karar verme - hükmetme otoritesidir10. Yani yargi yetkisi 

devletin egemenlik hakkinin ülke üzerindeki kullanim seklerinden biridir11. 

 

Devlet, uluslararasi hukukun tanimis oldugu egemenlik hakkinin bir tezahür sekli 

olan karar verme – hükmetme otoritesini genel olarak mahkemelerine devreder veya 

diger bir deyisle mahkemeleri eliyle kullanir 12. Bu durum, her olayda ayrica yargi 

yetkisinin varligindan söz etmeyi ya da yargi yetkisini tesbiti gereksiz kilar13.  

 

Yabanci gerçek kisi ve tüzel kisiler kural olarak Türk mahkemelerinin yargisina 

tâbidirler, Türk mahkemelerinde davaci ve davali olarak yer alabilirler14. 1330 tarihli 

“Memâliki Osmaniye’de Bulunan Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkinda Kanunu 

Muvakkat”in15 4. maddesinin ilk cümlesinde, Osmanli teb’asi alakadar olmasa bile, 

yabancilar arasindaki her türlü hukukî ihtilafin Osmanli devletinin mahkemelerinde 

görülebilecegi ifade edilmektedir. Bu ifade yargi yetkisinin açik olarak beyani 

niteligindedir16. 

 

Yargi yetkisi kaynagi açisindan milletlerarasidir17. Yargi bagisikligi konusunda millî 

mahkemeler tarafindan yaratilmis zengin içtihat karsisinda, meselenin bir iç hukuk 

meselesi teskil ettigi düsünülebilirse de, millî mahkemelerin bu konuda karar 

verirken yaptiklari islev uluslararasi hukuku uygulamaktan baska bir sey degildir18. 

Keza yargi bagisikligi meselesi millî mahkemeler tarafindan da her zaman bir 

devletler hukuku sorunu olarak görülmüstür 19.  

 

                                                 
10 Nomer, Yetki, s.12. 
11 Nomer, “Devletin Yargi Muafiyeti ve Milletlerarasi Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkinda 
Kanun”, (Yargi Muafiyeti), MHB, 1982/1, s.6. 
12 Türkiye Cumhuriyeti Anayasasi’nin 9. md .’sinde, “Yargi yetkisi , Türk Milleti adina bagimsiz 
mahkemelerce kullanilir.” ifadesi yer almaktadir. 
13 Nomer, Yetki, s.11 vd. 
14 Baki Kuru-Ramazan Arslan-Ejder Yilmaz, Medenî Usul Hukuku, s.309 vd.; Hakan Pekcanitez-
Oguz Atalay-Muhammet Özekes, s.221. 
15 Düstur, Tertibi Sâni, Cilt 7, s.458 vd. 
16 Nomer, Yetki, s.14, 15. 
17 Nomer, Yetki, s.5; Nomer-Sanli, s.368; Nuray Eksi, s.28. 
18 Gündüz, Yabanci Devletin Yargi Bagisikligi ve Milletlerarasi Hukuk , Üçdal Nesriyat, Istanbul, 
1984, s.16-17. 
19 Gündüz, s.17. 
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Hakim yargi yetkisinin varligi hakkinda kendi millî hukuk nizamina göre karar 

vermek durumundadir20. Bu nedenle yargi yetkisinin uluslararasi hukuka aykiri bir 

sekilde düzenlenmis olmasi, bu aykirilik nedeniyle düzenlemeyi yapan devletin, 

uluslararasi hukukta sorumluluguna yol açabilir. Ancak, uluslararasi hukuka aykiri 

olan bu düzenlemenin iç hukukta baglayiciligini korumasi mümkündür21. 

 

3. Devletin hukuk düzeninin devam etmesi ve kisilerin sübjektif haklarinin 

korunmasi amacini güden bir faaliyet olarak yargi, devlet için hem bir hak hem de bir 

yükümlülüktür 22. Yargilama ile kendi hukuk düzeninin devamini saglayan devlet, 

ayni zamanda, kisilerin sübjektif haklarinin korunmasi için yargilama yapmakla 

yükümlüdür.  

 

Yargi kavramindan, hem seklî hem de maddî anlamda yargi anlasilmaktadir23. Seklî 

anlamda yargi, mahkemelerin kanunla verilen yaptiklari tüm isleri kapsar24. 

Mahkemelerin kurulusu, faaliyetleri, hakimlerin tayin ve terfileri ile tüm özlük isleri, 

kalem ve yazi islerinin yürütülmesi seklî anlamda yarginin içindedir25. Ancak seklî 

yarginin, genellikle yargi faaliyetinin baslangicini haber verme bakimindan faydali 

olmakla birlikte, yargi kavramini aydinlatmak konusunda yeterli olmadigi ifade 

edilmektedir26. Maddî anlamda yargi ise, sadece tarafsiz mahkemelere birakilmis 

olan, baska hiç kimseye devredilemeyen yargilama fonksiyonu ve faaliyeti yaninda, 

bu faaliyetin sonunda  ulasilan karari kapsamaktadir27. Maddî anlamda yargi, objektif 

hukukun, bagimsiz mahkemeler tarafindan belli bir olaya uygulanmasidir; bir 

davanin görülmesi ve karara baglanmasi maddî anlamda yarginin kapsamindadir28. 

Bu bakimdan, devlet hakimiyetinin bir parçasini teskil eden yargi yetkisinden, 

                                                 
20 Nomer, Yetki, s.5. 
21 Nomer, Yetki, s.5. 
22 Hakan Pekcanitez-Oguz Atalay-Muhammet Özekes, s.51. 
23 Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, C. 1, 6. Basi, Istanbul, 2001, s.2; Pekcanitez-Atalay-Özekes, 
s.51. 
24 Kuru, s.2; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.51. 
25 Kuru, s.2; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.51. 
26 Kuru, s.2. 
27 Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.51, 52. 
28 Kuru, s.3. 
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mahkemelerce kullanilan karar verme, hükmetme otoritesi olarak, asil maddî 

anlamda yarginin anlasilmasi gerekmektedir. 

 

4. Uluslararasi hukuka ait bir kavram olarak yargi yetkisi ile bir milletlerarasi usul 

hukuku kavrami olan milletlerarasi yetkinin birbirleriyle karistirildigi, zaman zaman 

bu iki kavram için ayni terimlerin kullanildigi görülmektedir29.  

 

Bir uluslararasi hukuk kavrami olan yargi yetkisinin aksine, milletlerarasi yetki, 

yargi yetkisinin yabanci unsurlu bir hukukî ihtilafta kullanilmasini düzenleyen 

kaideleri ifade eden  uluslararasi özel hukuka ait bir kavramidir30.  

 

Her devlet sahip oldugu yargi yetkisini kullanma sart ve sinirlarini kendisi tayin eder, 

yani yargi yetkisini nasil ve ne genislikte kullanacagini serbestçe düzenler31. Devlet, 

uluslararasi hukuktan kaynaklanan yargi yetkisinin kullanilmasinda mahkemelerine 

sinirsiz bir yargilama yetkisi tanimamistir. Iste milletlerarasi yetki, devletin sahip 

oldugu yargi yetkisinin hangi sümûlde kullanilacagini ifade eder32. Diger bir deyisle, 

milletlerarasi yetki yargi yetkisinin iç hukuk bakimindan sinirlarini tespit eder. 

Milletlerarasi yetki ile devletlere uluslararasi hukuk tarafindan verilmis olan yargi 

yetkisi arasindaki bu iliski,  1330 tarihli “Memâliki Osmaniye’de Bulunan 

Ecnebilerin Hukuk ve Vezaifi Hakkinda Kanunu Muvakkat”’da33 ifadesini 

bulmaktadir 34. Muvakkat Kanunun 4 üncü maddesinin ilk cümlesinde, yargi yetkisi 

                                                 
29 Nomer, Yetki, s.4. Türk hukukunda kullanilan “kazaî salahiyet” , “adli salahiyet” veya “yargilama 
yetkisi”  terimleri genellikle milletlerarasi yetki kavramini ifade etmekte, bu kavramdan ayirt edilmis 
ayri bir yargi yetkisi anlamini karsilamamaktadir. Bu terimlerin kullanimi için bkz. Muammer Rasit 
Sevig, Devletler Hususi Hukuku, Istanbul, 1983, s.43 vd.; Osman Fazil Berki, Türk Hukukunda 
Kanun Ihtilaflari, 2. Basi, Ankara, 1971, s. 191; Vedat Rasit Sevig, Kanunlar Ihtilafi, 2. Basi, 
Istanbul, 1974, s.197 vd.; Erdogan Göger, Devletler Hususi Hukuku, 4. Basi, Ankara, 1977, s.318 
vd. Yargi yetkisi Alman hukukunda “Gerichtsbarkeit” kelimesi ile ifade edilmektedir. Bununla 
beraber “Gerichtsbarkeit” çogunlukla uluslararasi hukuk anlaminda yargi yetkisinden baska 
milletlerarasi yetki ve daha baska kavramlari ifade etmek için de kullanilmaktadir. Bkz. Jan 
Kropholler, Internationales Privatrecht , 4. Auflage, s.555. Ingiliz hukukundaki karsiligi 
“jurisdiction” kelimesi de çesitli anlamlarda kullanilmaktadir, bkz. François Kallmann, Anerkennung 
und Vollstrechung ausländischer Zivilurteile und gerichtlichen Vergleiche, 1946, s.23, dn.4. 
30 Nomer, Yetki, s.14; Eksi, s.28; Heinrich Nagel, “Die Begrenzung des Zivilprozeßrechts durch das 
Völkerrecht”, ZZP , 75/6, 1962, s.408. 
31 Nomer, Yetki, s.12. 
32 Nomer-Sanli, s.367, dn.92. 
33 Düstur, Tertibi Sâni, Cilt 7, s.458-459. 
34 Nomer, Yetki, s.14-15. 
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açik olarak beyan edildikten sonra, yabancilarla ilgili davalarin Türk 

mahkemelerinde Tük kanun, nizam ve usulüne göre görülebilecegi ifade edilerek, 

milletlerarasi yetki konusunda ülke içi hukuka atifta bulunulmaktadir35. 

 

Bir devletin mahkemelerinin, bir bütün olarak, bir olay hakkinda faaliyette 

bulunabilmesi meselesi, milletlerarasi yetkinin konusunu teskil eder36. Gerek yargi 

yetkisi gerekse milletlerarasi yetki, bir devletin tüm mahkemeleri eliyle karar verme 

yetkisini ifade ettiklerinden, her iki kavram arasinda bir paralellik görmek 

mümkündür 37. Diger taraftan, yabanci bir devlet veya onun yetkisini kullanan kurum 

veya kisilerin bir baska devletin mahkemelerinde yargilanip yargilanmayacagi 

konusundaki esaslari düzenlediginden, milletlerarasi yetki, konusu bakimindan 

milletlerarasidir38. Bu itibarla da, konusu bakimindan milletlerarasi olan yargi 

yetkisi39 ile paralellik tasir. Ancak iki kavram arasindaki bu paralellik, bunlar 

arasindaki nitelik farkini ortadan kaldirmaz40.  

 

Milletlerarasi bir yetki düzeni bulunmadigindan, bu konuda akdedilmis bir 

milletlerarasi sözlesme mevcut degilse, milletlerarasi yetkinin kaynagini sadece 

devletin kendi hukuk düzeni olusturur41. Oysa daha önce ifade edildigi üzere, yargi 

yetkisi kaynagi açisindan milletlerarasidir42. Bu yetki uluslararasi hukuk tarafindan 

taninmis, sinirlar da yine bu hukuk tarafindan çizilmistir43. 

 

                                                 
35 Nomer, Yetki, s.15. 
36Nomer-Sanli, s.365. Milletlerarasi yetki bu bakimdan bir davaya belli bir devletin mahkemelerinden 
hangisinin bakabilecegini ifade eden ülke içi yetki kavramindan ayrilir. Bkz. Nomer-Sanli, s.365. 
37 Nomer, Yetki, s.15. 
38 Eksi, s.29. 
39 Bkz. yukarida, s.5. 
40 Nomer, Yetki, s.5. 
41 Nomer, Yetki, s.5. Devletler kendi mahkemelerinin milletlerarasi yetkisini düzenlemekte serbest 
olmakla birlikte, bu düzenleme yabanci devletlere ait düzenlemeler dikkate alinarak veya devletler 
hukukuna ait sözlesmelerle de tesis edilebilir. Iki veya çok tarafli sözlesmeler disinda, devletin 
milletlerarasi yetkiyi düzenleme konusundaki serbestisini sinirlayan bir uluslararasi hukuk kurali 
bulunmamaktadir. Bkz. Nomer, Yetki, s.12; Eksi, s.28. 
42 Nomer-Sanli, s.368; Eksi, s. 28. 
43 Kropholler, s.556. 
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Milletlerarasi yetki kurallari yargi yetkisinin kullanilmasini düzenlediginden, 

milletlerarasi yetkinin varligi, yargi yetkisinin varligini gerekli kilmaktadir 44. Bir 

hukukî uyusmazligin bir devlet mahkemesinde görülebilmesi için öncelikle, o 

devletin o mahiyetteki uyusmazliklar bakimindan yargi yetkisine sahip olmasi 

sarttir 45.  

 

Yargi yetkisinden farkli olarak milletlerarasi yetkinin her olayda somut olarak tesis 

edilmesi gerekir 46. Oysa yargi yetkisi bakimindan böyle bir gereklilik 

bulunmamaktadir47. 

 

Milletlerarasi yetkinin sinirlari devlete ait hukuk nizami tarafindan belirlenirken, 

yargi yetkisinin sinirlari ise devletler hukuku tarafindan, yani disaridan tespit edilmis 

bulunmaktadir 48. Yargi yetkisi ve milletlerarasi yetkinin varligi hakkinda 

mahkemenin kendi hukuk düzenine göre karar verilmesi geregi, iki kavram 

arasindaki bu  farkliligi ortadan kaldirmamaktadir49. 

  

Iki kavram arasindaki bir diger fark da, bunlara baglanan hukukî sonuçlar 

bakimindandir. Yargi yetkisi ve milletlerarasi yetkiye baglanan hukukî sonuçlar ayni 

degildir50. Gerçeklesip gerçeklesmedigi mahkeme tarafindan re’sen dikkate alinmasi 

gereken yargi yetkisinin varligi bir dava sartidir51. Ancak, milletlerarasi yetkinin 

bulunmamasini, mahkemenin dikkate alabilmesi için taraflarin bunu iddia etmeleri 

gerekir; milletlerarasi yetkinin varligi bir dava sarti degildir52.  

 

                                                 
44 Heinrich Nagel, Internationales Zivilprossesrecht, 3.Auflage, Aschendorfs Münster, 1998, s.19.  
45 Nomer, Yetki, s.12; Geimer, s.237. 
46 Nomer, Yetki, s.12. 
47 Bkz. yukarida, s.3 vd. 
48 Nomer, Yetki, s.5, 11; Nomer-Sanli, s.367, dn.92; Eksi, s.29. 
49 Nomer, Yetki, s.5 
50 Nomer, Yetki, s.5; Nomer-Sanli, s.367, 368. 
51 Bkz. asagida, s.12 vd. 
52 Nomer-Sanli, s.411; Eksi, s.30. Milletlerarasi yetkisizlik itirazi Türk hukuku bakimindan ilk itiraz 
olarak ileri sürülebilir (HUMK. md. 187.2) . Davali Türk mahkemesinde yetki ilk itirazinda 
bulunmazsa, bu durumda dava Türk mahkemesinde görülür. Bkz. Nomer-Sanli, s.412. 
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5. Yargi yetkisi devletin ülkesi üzerindeki hakimiyetinin bir sonucu oldugundan, bu 

yetki öncelikle devletin ülkesi ile sinirlidir53. Yargi yetkisinin kullanilmasinda 

uluslararasi hukuk devletlere çok genis bir saha tanimistir. Devletin yargi yetkisinin 

kullanildigi bu saha, esas itibariyle, belirli kisilerin devletin karar verme 

hakimiyetinden bagisik tutulmasi seklinde sinirlanmistir54. Iste Yargi bagisikligi da 

devletin karar verme hakimiyetinin kullanilmasindaki serbestiye getirilmis temel 

sinirlama olmasi bakimindan önem tasimaktadir55. Yargilama, devletin belli 

makamlarinin taraflara da mütalaalarini bildirme imkânini saglayarak ve devletin 

egemenligine dayanarak hukuk normlarina uygun bir sekilde, kesin, yerine 

getirilebilir ve göz önünde tutulabilir bir yargi ile belirli bir olayda uygulanacak 

hukuk normunu belirterek çözmesi suretiyle bir olayin hukuk normlari karsisindaki 

durumu konusunda çikan bir uyusmazliga son vermesi faaliyetidir 56. Iste yargi 

bagisikliginin varligi halinde devlet bu faaliyeti sinirlanmaktadir. Uluslararasi 

hukukun teamül kurallari geregi, yabanci devletlerin, devlet baskanlari ve diplomasi 

temsilcilerinin ve konsoloslarin devletin yargi yetkisine getirilen bu sinirlamadan 

istifade ettikleri kabul edilmektedir 57.  

 

Devletin yargi yetkisinin bu kisiler bakimindan sinirlanmasi, bunlar üzerinde 

devletin yargi yetkisinin bulunmadigi degil, sinirlamanin mevcut oldugu hallerde 

yargi yetkisinin kullanilamayacagi anlamina gelmektedir58. Bu durum kendisini, 

yargi bagisikligindan feragat edilmesi halinde, devletin yargi yetkisine tâbi 

                                                 
53 Türk mahkemelerin in yargi yetkisi ülkenin cografî  sinirlari ile sinirlidir, yabanci ülkede yargi 
yetkisi bulunmamaktadir. Bkz. Kuru-Arslan-Yilmaz, s.309; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.221. 
54 Nomer, Yetki, s.6, 8, 10. 
55 Nomer, Yetki, s.6. 
56 Nurullah Kunter-Feridun Yenisey, Muhakeme Hukuku Dali Olarak Ceza Muhakemesi Hukuku, 
11. Basim, Istanbul, 2000, s.91. 
57 Oppenheim, International Law, ATreatise,  8. Edition, 3. Impression, Longmans, Gren and Co., 

London, New York, Toronto, 1958, s.325 vd.; Satow, s.124 vd; Meray, s.8, 9, 37, 40 ; Çelik, s. 
372-374, 398-403; Nomer, Yetki, s.6; Fügen Sargin, “1961 Tarihli Diplomatik Iliskiler Hakkindaki 
Viyana Sözlesmesi Hükümleri Dahilinde MÖHUK’un 33. Maddesinin Uygulanabilirligi Sorunu”, 
AÜHFD, C.52, S.1, 2003, s.15;  Max Keller-Kurt Siehr,  Allgemeine Lehren des Internationalen 
Privatrechts , Schulthess Polygraphischer Verlag, 1996, s.560 vd.; Gerhard Kegel-Klaus Schurig, 
Internationales Privatrecht , C.H. Beck’she Verlagsbuchhandlung, München, 2000, s.896 vd; 
Karl Spühler-Claudia Meyer, Einführung ins internationale Zivilproßessrecht, Schulthess, 
Zürich, 2001, s.17 vd; Geimer, s.155 vd; Kropholler, s.556; Kuru-Arslan-Yilmaz, s.309-310; 
Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.223. 

58 Nomer, Yetki, s.10,11. 
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olunmasinda göstermektedir. Yargi bagisikliginin bulunmasi halinde devletin yargi 

yetkisi vardir, ancak yargi bagisikligi nedeniyle bu yetki kullanilamamaktadir. Bu 

durumda yargi yetkisinin askida oldugundan söz edilmektedir59. Yargi 

bagisikligindan feragat edilmesi halinde askida olan bu yetki tekrardan 

canlanmaktadir60.  

 

Bir görüs, mahkemenin yargi bagisikliginin mevcut oldugu hallerde yargilama 

yapamamasini, görevsizlik görüsüne dayandirmaktadir. Bu görüse göre, iç hukukta 

nasil ki mahkemelerin görev alanlari farkli ise, milletlerarasi alanda da mahkemelerin 

inceleyemeyecekleri islemler vardir ve yargi bagisikligi, bagisikligin tanindigi kisiye 

ait bir ayricalik olmayip, dava konusu islemin niteliginden dogan, mahkemenin 

görevsizligi olayidir61. Görevsizlik görüsünün sakincasi bagisikliktan feragat etmeyi 

imkânsiz kilmasidir62. Bu sebeple yargi bagisikliginin görevsizlik görüsüne 

dayandirilmasi yerinde olmayacaktir. 

 

6. Bagisiklik kelimesi, affolunmus, bagislanmis, ayri tutulmus, serbest birakilmis, 

bagisik tutulmus anlamalarina gelen muafiyet kelimesi yerine türetilmistir63. Genis 

bir anlami vardir. Herhangi bir harç, resim, vergi, hizmet, görev, külfet veya yükten 

affolunmak, vareste tutulmak; hukukun genellikle baskalarini icra etmeye mecbur 

ettigi bir görev veya hizmeti icra etmemek, baskalarina yükledigi bir külfete tâbi 

olmamak anlamlarinda kullanilmaktadir64. 

 

Bagisiklik kavrami, dokunulmazlik ve ayricalik kavramlarindan ayrilir. 

Dokunulmazlik tecavüze, siddete, ihlâle karsi teminat altina alinma, korunma, 

güvende olma anlamina gelmektedir65. Ilisilmeme, karisilmama hakki veya hali 

                                                 
59 Gündüz, s.26. 
60 Gündüz, s.26, 33. 
61 Bu görüs hakkinda Bkz. Gündüz, s.26 vd. 
62 Gündüz, s.30. Burada,  vazgeçme yerine feragat kavraminin kullaniliyoruz 
63 Bkz. Türkçe Sözlük , Türk Dil Kurumu Yayinlari S.293, 1969, bagisiklik maddesi; Türk Hukuk 
Lügati, Meydan Larousse, Büyük Lügat ve Ansiklopedi , Büyük Osmanlica- Türkçe Sözlük , 
muafiyet maddeleri; Black’s Law Dictionary, Revised Fourth Edition, 1968, immunity maddesi. 
64 Aslan Gündüz, Yabanci Devletin Yargi Bagisikligi ve Milletlerarasi Hukuk , Istanbul,1984, s.19. 
65 Bkz. Black’s Law Dictionary, inviolability maddesi. 
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demektir66. Ayricalik ise baskalarindan ayri tutulma, üstün olarak kabul edilme 

halidir67. Bagisik olan kisi de, bagisik oldugu alanda baskalarinin katlandigi külfet, 

yük ve görevlerden vareste tutuldugu için bir ayricaliga sahiptir. Bu nedenle, 

bagisiklik kendisinden daha genis olan ayricalik basligi altina girmektedir68. Ancak 

ayricaliklar genellikle nezâketen taninirlar, özellikle milletlerarasi hukuk alaninda 

karsilikliliga tâbidirler ve bir anlasma veya hukuk kurali ile teyit edilmedikçe, hak 

gibi talep edilmeleri mümkün degildir.  Dolayisiyla ayricalik, bagisikliga nazaran 

daha az güven vericidir ve bu sebeple bagisikligin bir hak olarak kabul edilmesi 

halinde onu ayricalik olarak nitelendirmemek yerinde olacaktir69. 

 

7. Bagisiklik kavrami, maddî bagisiklik ve seklî bagisiklik olarak ikiye ayrilabilir70.  

Maddî bagisiklik genis anlamda bir bagisikligi ifade etmektedir. Bu bagisiklik, 

bagisik olanin hukuka aykiri davranmasi durumunu ortadan kaldirir ve bu yönüyle 

sorumsuzlukla ayni anlamdadir71. Bazi kisilerin, devlete vergi ödemekle yükümlü 

olmamalari, bu kisilere taninmis maddî bagisikliga örnek olarak gösterilebilir 72.  

 

Seklî anlamda bagisiklik ise hukuka aykirilik halinde bu aykiriliga karsi kanun 

yolunun harekete geçirilmesini engelleme seklinde etkisini gösterir. Seklî bagisikliga 

sahip olan, hukuk kurallarina uymakla yükümlüdür. Seklî bagisiklik ne hukuka 

aykiriligin meydana gelmesini engeller, ne de bu aykiriligin sonuçlarini ortadan 

kaldirir73.  

 

Maddî bagisikligin söz konusu oldugu alanlarda bagisikliktan yararlanan kisi, 

bagisikliga sahip olmayan diger kisilere uygulanan kurallardan muaf tutulmakta, 
                                                 
66 Türkçe Sözlük , Türk Dil Kurumu Yayini, 1969, S.293; Meydan Larousse, dokunulmazlik 
maddesi. 
67 Bkz. Türkçe Sözlük , Türk Dil Kurumu Yayini, ayricalik maddesi. 
68 Gündüz, s.23. 
69 Gündüz, s.24. 
70 Matsunami N., Immunity of State Ships , 1924, s.30 vd., Gündüz s.20’den naklen.  
71 Gündüz, s.20, 21. 
72 193 sayili Gelir Vergisi Kanununun 15. maddesinde Diplomat Muafligi basligi altinda “Yabanci 
Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi maslahatgüzar ve konsoloslari (Fahri konsoloslar hariç) ile elçilik 
ve konsolosluklara mensup olan o memleketin uyruklugunda bulunan memurlari, Türkiye’de resmî  bir 
göreve memur edilenler bu sifatlarinda dolayi ve karsilikli olmak sartiyle gelir vergisinden muaftir” 
seklinde bir düzenleme yer almaktadir. 
73 Gündüz, s.21. 
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böylece bu kurallara aykiri davranmasi halinde dahi, bir hukuk ihlâli ortaya 

çikmamaktadir. Hukuka aykiriligin olmadigi bir durumda ise, zaten herhangi bir 

sorumluluktan bahsedilemeyecektir. Seklî bagisiklik ise bir hukuka aykiriligin varligi 

halinde, bu aykiriliktan sorumlu olan kisi aleyhine kanun yolunu harekete geçirmeyi 

engellediginden, ancak bir hukuka aykiriligin ve bu aykiriliktan kaynaklanan 

sorumlulugun var olmasi halinde söz konusu olacaktir. Maddî bagisiklikta ise ne bir 

hukuka aykirilik, ne de bir sorumluluk vardir. Seklî bagisiklik, ancak maddî 

bagisikligin bulunmadigi ve bu nedenle hukuka aykiriligin mevcut oldugu hallerde 

söz konusu olur ve kendisini bu hukuka aykirilikla ilgili yargilama yapilmasini 

engelleme seklinde gösterir. 

 

Bu bakimdan, maddî ve seklî bagisiklik ayrimi baglaminda, yargi bagisikliginin seklî 

anlamda bir bagisiklik oldugu görülecektir 74. Zira yargi bagisikligi, bagisikliktan 

faydalanan kisinin devletin kanunlarinin üstünde olmasi, yani kanunlarin 

uygulamasindan bagisik olmasi hakkini vermez. Yargi bagisikligi sadece, devletin 

mahkemelerinin yargi yetkisinin kullanilmasindan bagisikliktir75. 

 

8. Yargi bagisikliginin söz konusu olmasi halinde, mahkeme davayi yargi yetkisinin 

bulunmamasi nedeniyle76 reddetmek zorundadir77. Türk hukukunda yargi yetkisinin 

varligi bir dava sarti olarak degerlendirilmistir78.  

 

Dava sarti, davanin esasi hakkinda inceleme yapilabilmesi ve karar verilebilmesi için 

varligi veya yoklugu mutlaka gerekli olan sartlardir 79. Yargi yetkisinin var olup 

                                                 
74 Gündüz, s.24. 
75 Gündüz, s.93. 
76 Yukarida izah edildigi üzere aslinda yargi yetkisinin yoklugu degil, askida olmasi söz konusudur. 
Bkz. yukarida s.10. 
77 Kuru, s.1359; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.221; Kropholler, s.556; Southwick, s.423; ABD’nin 
1978 tarihli Diplomatik Iliskiler Kanunu’nda bu tür bir davanin mahkeme tarafindan reddedilecegi 
§254 (d)’de belirtilmistir. Bkz. ILM, 1976, s.1388 vd.  
78 Nomer-Sanli, s.368, dn.93; Kuru, s.1359; Kuru-Arslan-Yilmaz, s.308-309; Pekcanitez-Atalay-
Özekes, s.221; Eksi, s.30; Yar.4. HD.12.10.1987, E.1987/7309, K.1987/7373, YKD, 1988/1, s.31; 
Yar.6.HD., 19.101981, E.1081/7654, K.1981/13836, YKD, 1082/5, s.654. 
Ceza yargilamasi bakimindan yargi yetkisinin varliginin yargilama sarti olarak adlandirildigi 
görülmektedir. Kunter-Yenisey, s.71. 
79 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.307; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.220. 
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olmadigini mahkeme re’sen dikkate almak zorundadir80. Taraflar da davanin her 

asamasinda mahkemenin yargi yetkisine sahip olmadigini ileri sürebilirler81. Ancak 

bu sartin varliginin incelenmesi için, taraflarin bu konuda talepte bulunmasi 

gerekmedigi gibi,  mahkeme taraflarin bu konudaki talepleri ile de bagli degildir82. 

Yargi bagisikligi nedeniyle yargi yetkisinin olmadigi bir davada mahkeme esasa 

girmeden, uyusmazliga bakmayi dava sarti yoklugu nedeni ile reddetmelidir. Bu 

halde dava esastan degil, usulden reddedilir 83. Zira dava sartlari usul hukukuna ait bir 

kurumdur 84. 

 

Davanin basinda öncelikle dava sartlari incelenir85. Ancak dava sartlarinin sadece 

davanin açildigi sirada bulunmalari yetmez. Dava sartlarinin bulunmasi davanin 

esasinin incelenmesi için gerekli oldugundan, dava sartlari, davanin basindan sonuna 

kadar var olmalidir86. Bu gereklilik nedeniyle, dava açildigi sirada var olan bir dava 

sarti, sonradan ortadan kalkarsa, bu durumda dava, dava sarti yoklugundan 

reddedilir. Bu nedenle hakkinda yargilama yapilan kisinin, davanin devami sirasinda 

yargi bagisikligindan istifade etmeye baslamasi halinde, davanin basinda mevcut 

olan yargi yetkisi artik mahkeme tarafindan kullanilamayacak, dava usulden 

reddedilecektir87. Dava açilirken bir dava sarti eksik olmasina ragmen, davanin 

esasina girilmis ve bu sirada eksik olan dava sarti tamamlanmissa, baslangiçta eksik 

olan dava sartindan dolayi dava reddedilemez, esas hakkinda hüküm verilir88. Bu 

nedenle, dava açildigi sirada, yargi bagisikligi sebebiyle yargi yetkisinin 

bulunmamasina ragmen görülen bir davada, sonradan, feragat ya da baska bir 

nedenle yargi bagisikliginin sona ermesi halinde, yargi yetkisinin kullanilmasinin 

önündeki engel ortadan kalkacagindan, mahkeme davaya bakabilecektir.  

 

                                                 
80 Geimer, s.166, 235; Kropholler, s.556; Yar.4. HD.12.10.1987, E.1987/7309, K.1987/7373, YKD, 
1988/1, s.31. 
81 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.308; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.220 ; Eksi, s.30. 
82 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.318; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.223. 
83 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.307-308. 
84 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.307. 
85 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.318; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.223. 
86 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.318; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.223. 
87 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.318. 
88 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.318; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.223. 
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Bir dava sartinin yoklugu digerlerinin incelenmesini gereksiz kiliyorsa, önce o dava 

sarti incelenmeli, daha sonra sirasiyla digerlerinin incelenmesine geçilmelidir. 

Buradan hareketle, öncelikle mahkemenin yargi yetkisine sahip olup olmadiginin 

incelenmesi gerekir. Zira yargi yetkisi bulunmuyorsa, artik diger sartlarin 

incelenmesi gereksiz olacaktir89.  

 

Belirli bir süre verilerek eksik olan bir dava sarti tamamlanabiliyor ise, mahkeme 

önce bu süreyi vermeli, bu süre içinde dava sarti eksikligi giderilemezse, ancak o 

zaman dava sarti yoklugundan dava reddedilmelidir90. Buradan hareketle, yargi 

bagisikligi nedeniyle yargi yetkisini kullanamayan mahkemenin, bagisikligin ortadan 

kalkmasi ve böylelikle yargi yetkisinin tesis edilerek dava sarti eksikliginin 

giderilmesi amaciyla, davayi derhal reddetmek yerine, yargi bagisikligindan feragati 

temin için, davayi derhal reddetmeyerek makul bir süre beklemesi düsünülebilir.  

  

Dava sartlari davanin açilabilmesi için degil, mahkemenin davanin esasi hakkinda 

inceleme yapabilmesi için gerekli olan sartlardir91. Bu nedenle, yargi bagisikligi 

davanin açilmasina degil, görülmesine engeldir; yargi bagisikliginin bulunmasi 

halinde dahi dava açilmis sayilir, derdesttir 92. Ancak mahkeme böyle bir davayi dava 

sarti yoklugundan reddetmekle yükümlüdür93.  

 

Dava sarti yoklugundan reddedilen bir dava, karar davanin esasi hakkinda degil, 

yalniz belli bir dava sartinin yoklugu hakkinda verilmis oldugundan94, eksik olan 

dava sarti giderildikten sonra tekrar açilabilir95.  

 

                                                 
89 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.319. Önce mahkemeye iliskin dava sartlarinin, daha sonra taraflara iliskin 
dava sartlarinin, en son dava konusuna iliskin dava sartlarinin incelenmesi uygun olur. Mahkemeye 
iliskin dava sartlarinin kendi arasindaki inceleme sirasi da yargi hakki, yargi yolu, görev ve kamu 
düzenine iliskin yetki seklinde olmalidir. Bkz. Kuru -Arslan-Yilmaz, s.319; Pekcanitez-Atalay-Özekes, 
s.224. 
90 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.320; Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.224. 
91 Bu sartlara davanin dinlenebilmesi (mesmu olmasi) sartlari da denir. Bkz.Kuru-Arslan-Yilmaz, s. 
307. 
92 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.307. 
93 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.307, 308. 
94 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.320. 
95 Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.224. 
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Taraflar bir dava sartinin eksik oldugu davanin görülmesine, esastan karar 

baglanmasina muvafakat etseler bile, hakim davayi reddetmekle yükümlüdür 96. Oysa 

yargi bagisikligindan feragat varsa, feragatle birlikte kabul eden devletin yargi 

yetkisinin kullanilmasi önündeki engel de kalkacagindan, bu durumda mahkemenin 

yargilama yapmasi mümkün olmaktadir 97. Bu nedenle, yargi bagisik ligini iç hukuk 

kaliplari içinde dava sarti olarak degerlendirmenin yerinde olmadigi, bu bagisikligin 

çerçevesi uluslararasi hukuk tarafindan belirlenen kendine özgü bir yargilama engeli 

oldugu ifade edilmektedir 98.  

 

Oysa, yargi bagisikligindan feragat, dava sartinin eksikligine ragmen, davaya devam 

edilmesi anlamina gelmemektedir. Zira burada yargi bagisikligindan feragat ile kabul 

eden devletin yargi yetkisinin kullanilmasi önündeki engel kalkmaktadir. Dolayisi ile 

feragat edilmesi halinde artik, kabul eden devletin yargi yetkisini kullanma hakki 

dogmakta ve böylelikle, dava sarti gerçeklesmis olmaktadir. Bu nedenle, yargi 

bagisikligindan feragat edilmesi halinde, ortada dava sarti eksikligine ragmen 

taraflarin muvafakati ile görülen bir dava bulunmamaktadir. Feragat ile bizzat yargi 

yetkisine iliskin olan dava sarti tesis edilmis olmaktadir.  

 

2.ÖZEL OLARAK DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI BAGISIKLIGI 

 

1. Diplomatik bagisiklik diplomatlarin gönderen devleti, kabul eden devlette temsil 

ederken yararlandiklari korumadir 99. Yargi bagisikligi diplomatik temsilcinin 

yararlandigi bu korumanin en önemli kismini teskil etmektedir100. Diplomatik 

temsilcilerin yargi bagisikligi, kapsami konusundaki bazi tartismalar bir yana, uzun 

süredir kabul görmüs, uluslararasi hukukun en eski kurallarindan biridir101. 

Diplomatik bagisikligin esasli bir unsuru olan yargi bagisikligi, diplomatik 

                                                 
96 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.308. 
97 Bkz. asagida feragat basligi altinda yapilan açiklamalar, s.158 vd. 
98 Gündüz, s.33, özellikle dn. 58. Yargitay’in bir kararinda yabanci devletin yargi bagisikliginin, 
kapsami ve çerçevesi bir milletlerarasi hukuk kuralina dayanan, bir dava engeli oldugu ifade 
edilmistir, Yar.4.H.D., 17.3.1986, E.1986/9190, K.1986/2436, MHB, 1986/2, s.208. 
99 Veronica L. Maginnis, s.993. 
100 Franciszek Przetacznik, s.349, 350; Tezcan, s .166. 
101 Nomer-Sanli, s.376; Hüseyin Pazarci, Milletlerarasi Hukuk Dersleri, C.3, 3. B. Ankara, 1999, 

s.75; Satow, s.106; Silva, s.111. 
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temsilcilerin görevlerini özgür olarak ifalarini temin amacina hizmet eden bir 

kurumdur 102. 

 

2. Diplomatik temsilcilerin sahip olduklari yargi bagisik ligi hukukî sorumluluktan 

degil, yerel mahkemelerin yargisindan, davadan bagisikliktir103. Diplomatik 

temsilcinin kabul eden devletin mahkemelerinde yargilanmasini ve hakkinda bir 

hüküm tesisini engeller104. Diger bir deyisle diplomatik temsilcinin yargi 

bagisikligina sahip olmasi, onun görev yaptigi devletin hukuk kurallarina uymakla 

yükümlü olmadigi anlamina gelmez105. Aksini kabul, diplomatik temsilci için 

tamamen hukukun etkinlik alaninin disinda bir alan yaratilmasina neden olacaktir106. 

Diplomatik temsilcinin görev yaptigi devletin kanunlarina uyma yükümlülügü, 1961 

tarihli Diplomatik Iliskiler Hakkindaki Viyana Konvansiyonun 41. maddesindeki 

düzenlemede de yer almistir107. Diger taraftan, yargi bagisikligindan feragat edilmesi 

halinde de diplomatik temsilcinin yargilanmasi mümkün olacaktir 108. Ayrica 

Konvansiyonda yer alan bir diger düzenlemeye göre109, diplomatik yargi 

bagisikligindan yararlananlar, bazi istisnalar disinda görevin sona ermesinden sonra 

kabul eden devletin mahkemelerinde yargilanabilecektir. Tüm bunlar, temsilcinin 

sahip oldugu yargi bagisikliginin hukuka aykiriligi ortadan kaldirmadigini, sadece 

                                                 
102 Franciszek Przetacznik, s.349-350. 
103 Brown, s.71; Brownlie, s.356; Geimer, s.202;  ILR, Vol.41, s.407-412; Yoram Dinstein, 

“Diplomatic Immunity From Jurisdiction Ratione Materiae”, ICLQ, Vol. 15, s. 81, James T. 
Southwick, “Abuse of Diplomatic Privilege and Immu nity: Compensatory and Restrictive 
Reforms”, s.86; Ignaz Seidl-Hochenveldern,Völkerrecht, 5.Auflage, Carl Heymanns, Köln, Berlin, 
Bonn, München, 1999, s.218; Michael H. Cardazo, “Diplomatic Immunities, Protocol, and the 
Public”, Journal of International Affairs , 1963, 17/1, s.62; Sir Peter North- J.J Fawcett, 
Cheshire and North’s Private International Law, 13.Edition., Butterworths, London, Edinburgh, 
Dublin, 1999, s.397. 

104 Geimer, s.159, 202. 
105 Kimmich, s.349; Restatement, s.459. 
106 Geimer, s.202. 
107 Konvansiyonun 41. maddesinde “..bu gibi ayricaliklardan 
ve bagisikliklardan  yararlanan  bütün  sahislar  kabul  eden  Devletin  kanunlarina ve nizamlarina 
riayet  etmekle  yükümlüdür” ifadesi yer almaktadir. 
108 Bkz. asagida feragat konusunda yapilan açiklamalar, s.158 vd. 
109 Konvansiyonun 39.maddesinin 2. fikrasinda “2. Ayricalik ve bagisikliklardan yararlanan bir sahsin 

görevi sona erdigi takdirde, bu ayricaliklar ve bagisikliklar normal olarak ülkeyi terkettigi anda 
veya terketmek için kendisine taninan makul sürenin bitiminde sona erdigi gibi silahli çatisma 
halinde dahi, bu ana kadar devam eder. Bununla beraber, böyle bir sahis tarafindan misyonun bir 
üyesi olarak yapilmis filler bakimindan bagisikliklarin uygulanmasina devam olunur” 
denilmektedir. Ayrica bkz. asagida, s.57 vd. 
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yargilama yapilmasini engelledigini, gerekli sartlarin varligi halinde bu hukuka 

aykirilikla ilgili olarak yargilama yapilabilecegini göstermektedir. 

 

1961 tarihli Diplomatik Iliskiler Hakkinda Viyana Konvansiyonunun110 34. 

maddesinde diplomatik temsilcinin, belli istisnalar disinda sahsî veya aynî, millî, 

bölgesel veya beledi her türlü vergi ve resimden bagisik olduguna dair bir düzenleme 

yer almaktadir. Konvansiyonun 53. maddesinde de kabul eden devletin diplomatik 

temsilcileri, bütün sahsî hizmetlerden, her ne sekilde olursa olsun her türlü kamu 

hizmetinden ve el koyma, katkida bulunma ve konaklama yeri saglama gibi askeri 

yükümlülüklerden bagisik tutacagi ifade edilmektedir. 193 sayili Gelir Vergisi 

Kanunun 15. maddesinin 1. fikrasinda Diplomat Muafligi basligi altinda “Yabanci 

Devletlerin Türkiye’de bulunan elçi maslahatgüzar ve konsoloslari (Fahri 

konsoloslar hariç) ile elçilik ve konsolosluklara mensup olan o memleketin 

uyruklugunda bulunan memurlari, Türkiye’de resmî bir göreve memur edilenler bu 

sifatlarindan dolayi ve karsilikli olmak sartiyla Gelir Vergisinden muaftir” seklinde 

bir düzenleme yer almaktadir. Yapilan bu düzenlemelerin amaci diplomatik 

temsilciyi diger kisilerin tâbi oldugu külfetlerden vareste tutmaktir. 

 

Bu sebeple, diplomatik temsilcinin vergi ödememesi ortada hukuken bir yükümlülük 

bulunmadigindan hukuka aykirilik teskil etmeyecek ve bu nedenle temsilci, vergi 

ödememenin neticeleri ile sorumlu tutulamayacaktir. Oysa, suç teskil eden bir fiili 

gerçeklestiren, örnegin bir kimsenin kasten ölümüne sebep olan diplomatik 

temsilcinin sahip oldugu yargi bagisikligi onun fiilini hukuka aykiri olmaktan 

çikarmayip, sadece bu fiilden dolayi hakkinda yargilama yapilmasini 

engelleyecektir111. 

 

3. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi bazi istisnalar disinda genis bir alani 

kapsamaktadir 112. Istisnaî olarak kabul edilmis haller disinda, diplomatik temsilci her 

                                                 
110 UNTS, Vol.500, s.96 vd. 
111 Bkz. Yukarida maddî bagisiklik-sekli bagisiklik konusunda yapilan açiklamalar, s.11 vd. 
112 Schwarzenberger, A Manual of International Law, 1976, s.80. 
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türlü eylem ve isleminden dolayi kabul eden devletin yargisindan bagisiktir 113. Bu 

anlayis 1961 tarihli Diplomatik Iliskiler Hakkinda Viyana Konvansiyonunda114 

oldugu gibi, 1928 tarihli Havana Konvansiyonunda da kabul edilmistir115. 

Uluslararasi hukuka göre diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi, bu kisilere yerel 

hukuka konu olan islemin niteliginden bagimsiz olarak taninmis bulundugundan, 

sahsî bir bagisikliktir, sahislarindan dolayidir 116.  

 

Yargi bagisikliginin diplomatlarin özel islemleri için söz konusu olmadigina dair bir 

görüs bulunmaktadir117. Ancak bu görüs ne teori ne de pratikte uluslararasi hukukta 

itibar görmemistir. Baskin görüse göre, medenî davalarda belli istisnalar kabul 

edilsin ya da edilmesin, diplomatin yaptigi tüm islemler ayrim gözetilmeksizin yargi 

bagisikligi kapsamindadir118. 

 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin kapsami ileride daha detayli olarak 

inceleneceginden, simdilik, bagisikligin bazi istisnalar disinda diplomatik temsilcinin 

her türlü eylem ve islemi bakimindan mevcut oldugunu ifade etmekle yetiniyoruz. 

 

4. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi ile devletin yargi bagisikliginin çogu kere 

birbirine karistirildigi görülmektedir119. Özelikle, diplomatik temsilcinin gönderen 

                                                 
113 Diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin kapsami asagida III. Bölümde ayrintili olarak 

incelenecektir, bkz. asagida s.69 vd. 
114 Schwarzenberger, s.80; Viyana Konvansiyonunun 31. maddesinin 1. fikrasinda da 3 bent halinde 

sayilan haller disisnda diplomatik ajanin kabul eden devletin yargisindan bagisik oldugu ifade 
edilmistir. Bkz. asagida s.90 vd. 

115 1928 tarihli Havana Konvansiyonunun 19. maddesi de, diplomatik temsilci tarafindan yapilan 
islemler arasinda bir ayrim gözetmemektedir. LNTS, Vol.155, s.269. Havana Konvansiyonu için 
ayrica bkz. G. E. do Nascimento e Silva, Diplomacy in International Law, s.203 vd. 

116 Dinstein, s.76; Sucharitkul, s.47, Gündüz, s.115’ten naklen. 
117 Annual Digest and Reports of Public International Law Cases , 1938, s.423-426.  
118 American Institute of International Law, “Diplomatic Agents” (1925), (Art, 25,27), 1926, 20 AJIL, 

Supp., s.354; Bluntschli Draft Kode (1868), (Art. 139-141), 1932, 26  AJIL, Supp., s.144-145; 
Eagleton, “The Responsibility of the State for the Protection of Foreign Officials”, 1925, 19 AJIL, 
s.296; Harvard Research in International Law, Diplomatic Privileges and Immunities, (Art. 19), 
1932, 26 AJIL, Supp., s.99-106; International Commision of American Jurists, “Diplomatic 
Agents” (1927),(Art. 25,27), 1928, 22 AJIL, Supp, s.252-253; Phillimore Draft Code (1926), (Art. 
22), 1932, 26 AJIL, Supp., s.179; Satow, s.. 

119 Yargitay’in devletin yargi bagisikligi ile diplomatik temsilcinin yargi bagisikligini birbirine 
karistirdigi bir karar: Yargitay 23 Ticaret Dairesi, 23 Aralik 1950 tarihli bir kararinda yabanci 
devletin özel hukuk islemlerinden dogan uyusmazliktan yargilanamayacagina, 1931 tarihli BK 
Kararnamesi’ndeki diplomatik temsilcilere tebligat yapilamayacagina dair kurali gerekçe gösteren 
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devleti temsilen yaptigi bir islemden dolayi uyusmazlik çikmasi halinde, diplomatik 

temsilcinin ya da devletin yargi bagisikligindan hangisi çerçevesinde meselenin 

degerlendirilecegi konusunda karar verebilmek için, her iki yargi bagisikligi 

arasindaki sinirin tespiti gereklidir120. 

 

Devletin yargi bagisikligi ile diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi birbirleriyle 

baglantili oldugu halde farklidir121. 

 

Devletlerin karsilikli iyi iliskiler kurarak barisi saglamalari için egemenliklerinden 

yaptiklari bir kisinti olmasi nedeniyle her iki yargi bagisikliginin ortak bir yönü 

oldugu söylenebilir122. Ancak bu yargi bagisikliklarinin kabulü, farkli gerekçelerden 

kaynaklanmaktadir123. 

 

Devlete taninan yargi bagisikligi esitin esit üzerinde egemenligini kullanamayacagi 

ilkesinden kaynaklanmaktadir124. Bu, bir devletin egemenliginin bir diger devletin 

egemenligi tarafindan inceleme konusu yapilamamasi anlamini tasir125. Dolayisi ile, 

bir devletin egemenlik tasarruflari disinda kalan, özel hukuk islemlerinden dolayi 

baska bir devletin yargi yetkisine tâbi olusunun kabulüne yol açar126.  

  

Diplomatik temsilcilere taninan bagisik lik ise diplomatlarin bulunduklari ülkede 

kendi devletlerini geregi gibi temsil etmeleri, görevlerini ifa edebilmeleri gereginden 

                                                                                                                                          
Yargitay, yabanci devletin yargi bagisikligi ile diplomatik temsilcinin yargi bagis ikligini birbirine 
karistirmistir. Zira adi geçen kararnamedeki diplomatik temsilciye tebligat yapilamayacagi kurali, 
devlete karsi açilan davalar degil, diplomatik temsilciye açilan davalar hakkindadir. Bkz. Berki, 
s.341 vd. 

120 Gündüz, s.95-96, 116. 
121 Sucharitkul, State Immunity and State Trading in International Law, 1959, s.23 vd. ; Çelik, 

Milletlerarasi Hukuk I, s.534, dn 54 ; Nomer, Devletlerin Kaza Muafiyeti, IHFM, XXXV,1969, 
S.1-4, Ayri Basi, s.18; Gündüz,  s.52; Dinstein, s.88. 

122 Gündüz, s.54; Veronica L. Maginnis, s.997. 
123 Gündüz, s.54; Richard Garnet, “State Immunity in Employment Matters”, ICLQ, Vol.46, January 

1997, s.105; H.F.Van Panhuys, “In the Borderland Between the Act of state Doctrine and 
Questions of Jurisdictional Immunities”, ICLQ, Vol.13, October 1964, s.1203. 

123 Garnet, s.105. 
124 Nomer-Sanli, s.369; Karl Firshing, Internationales Privatrecht, 5.Auflage, C.H. Beck’s, 

München, 1997, s. 68; Kropholler, s.556; Van Panhuys, s.1203. 
125 Garnet, s.105. 
126 Yabanci devlete özel hukuk islemlerinden dolayi yargi bagisikligi taninmadigi hakkinda, bkz. 

Nomer-Sanli, s.371; Geimer, s.179; Firshing, s.67; MÖHUK.md.33.1. 
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kaynaklanmaktadir127. Bu gereklilik diplomatik temsilcilerin yargi bagisikliginin 

devletin yargi bagisikligindan daha genis kapsamli olmasini gerektirir128. Bu nedenle 

özel islemleri de dahil, bazi istisnalar disinda tüm islemlerinden dolayi kabul eden 

devletin yargisindan bagisik tutulmuslardir129. 

 

Diger taraftan, görevli olarak gönderildigi devletin ülkesinde bulunan diplomatik 

temsilci, kendisinin ve ailesinin zaruri ihtiyaçlarini karsilamak ve hayatlarini idame 

ettirebilmek için bazi özel hukuk islemleri gerçeklestirmek zorundadir130. Ayni 

gereklilik devlet bakimindan bulunmamaktadir. Bu nedenle, sadece kazanç saglamak 

amaci ile özel hukuk islemleri yapan devletin, bu islemlerin sonuçlarina da 

katlanmasi, bu islemlerden dogan uyusmazliklar bakimindan yargi bagisikligindan 

faydalanamamasi gerekir131. Diplomatik temsilcilerle devlet arasindaki bu fiili 

farkliligin, sahip olduklari yargi bagisikliklarinin kapsamini da etkiledigi 

görülmektedir132. 

 

Diplomatik temsilcinin temsil ettigi devletin bir organi sifatiyla yaptigi islemler onun 

resmî islemlerini olusturur 133. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi hakkinda ileri 

sürülen bir görüs, bu bagisikligin devleti temsilen gerçeklestirdikleri resmî islemler 

disindaki islemlerle, yani diplomatik temsilcinin özel islemleri ile sinirli oldugu 

yönündedir134. Buna göre, ister görev süresi içinde ister disinda olsun, diplomatik 

temsilcilerin resmî islemleri bakimindan kabul eden devletin yargisindan bagisik 

olmalarinin, diplomatik ayricalik ve bagisikliklarla bir ilgisi bulunmamaktadir. 

Burada söz konusu olan bagisiklik diplomatik temsilcinin degil, diplomatin temsil 

                                                 
127 Toluner, Milletlerarasi Hukuk Dersleri, s.366. 
128 Nomer, “Devletlerin Kazai Muafiyeti”, s.18; Garnet, s.105; Van Panhuys, s.1203. 
129 Bkz. asagida bagisikligin kapsami basligi altinda yapilan açiklamalar, s.69 vd. 
130 Nomer, “Devletlerin Kazai Muafiyeti”, s.18; Gündüz, s.115. 
131 Nomer, “Devletlerin Kazai Muafiyeti”, s.18. 
132 Nomer, “Devletlerin Kazai Muafiyeti”, s.18. 
133 Gündüz, s.115. 
134 Kelsen, Principles of International Law, 1952, s.129-130, Dinstein, s.86’dan naklen; Lagos 

Davasi, s.534;  Castiglioni davasi,  s.205. 
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ettigi devletin yargi bagisikligidir. Zira bu islemler diplomatik temsilcinin degil, 

devletin islemleridir 135.  

 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin sadece özel islemleri ile sinirli oldugu 

yönündeki bu görüse göre, bir kimsenin devletin organi olarak bu sifatla devletin bir 

islemini gerçeklestirmesi halinde, bu kisi aleyhine, adina hareket ettigi devletin rizasi 

olmaksizin, yabanci bir devletin mahkemelerinde dava açilamaz136. Yargi bagisikligi 

özel islemleri ile sinirli olan diplomatik temsilciye karsi, devleti temsilen yaptigi 

islemlerden dolayi dava açilmasi kabul edilmemekte, ancak diplomatik temsilciye 

karsi dava açilamamasi diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina degil, devletin 

yargi bagisikligina dayandirilmaktadir. Bu görüs bazi mahkeme kararlarinda 

uygulama alani bulmustur 137. 

 

Oysa, diplomatik temsilcinin görevi sebebiyle devleti temsilen yapmis oldugu islem 

bir özel hukuk islemi de olabilir. Devletin özel hukuk islemlerinden dolayi yargi 

bagisikligini haiz olmadigini biliyoruz. Böyle bir islem sebebiyle, yargi bagisikligini 

haiz olmayan devlet dava edilebilecekken, söz konusu islemi devlet adina 

gerçeklestirmis olan diplomatik temsilci, bu islemi devleti temsilen, görevi geregi 

gerçeklestirmis bulundugundan yargi bagisikligindan istifade edebilecektir. Bu 

durum devletin yargi bagisiklindan ayri, münhasiran diplomatik temsilciye ait bir 

yargi bagisikliginin kabulünü gerektirir138. 

 

Diger taraftan, devletin, diplomatik temsilciye taninan daha genis kapsamli yargi 

bagisikligindan istifadesinin önüne geçmek amaciyla, diplomatlarin devle t organi 

                                                 
135 Kunz, “Privileges Immunities of International Organisations”, AJIL, 1947. Vol.41, s.838; 

Dinstein, s.87’den. Ayni dogrultuda, konsoloslarin resmî  sifatla yagmis olduklari akitler, 
devletlerini temsilen konsolosluk adina yapilmis bulundugundan, bu çesit akitlerden dogacak 
hukukî uyusmazliklarda söz konusu olabilecek yargi muafliginin, konsolosun kisisel yargi muafligi 
degil, devletin yargi muafligi oldugu ifade edilmektedir. Bkz.  Çelik, “Konsoloslarin ve 
Konsolosluklarin Yargi Muafligi”, Günümüzde Yargi, 1976, S.8, s.20. 

136 Kelsen, “Collective and Individual Responsibility for Acts of State in International Law”, 1948, 
Jewish Yearbook of International Law, s.230-231, Dinstein, s.86’dan naklen. 

137 Zoernsh- Waldock için bkz. Satow, s.131, 676; Foreign Embassy davasi, s.341. Bu davalarda resmî 
görevlerin icrasinda diplomatik temsilcilerin yaptigi islemlerin devletin islemleri olmasi sebebiyle 
bagisikligin diplomatik temsilcinin degil, devletin yargi bagisikligi oldugu ifade edilmistir. 

138 Dinstein, s.81. 
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sifatiyla yaptigi islemler konusunda, yargi bagisikligi meselesinin, diplomatik 

temsilcilerin bagisikligi isin içine karistirilmadan, dogrudan dogruya yabanci 

devletin yargi bagisikligi doktrinine göre varilacak çözüme bagli oldugu ifade 

edilmektedir139. Bu görüs, diplomatik temsilcinin devletin organi sifatiyla yaptigi 

islemlerden dolayi devlete karsi dava açilmasi halinde, meselenin diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligi degil, devletin yargi bagisikligi rejimi içinde 

incelenmesi geregini ortaya koymaktadir140.  Yoksa, böyle bir islemden dolayi 

diplomatik temsilci hakkinda dava açilmasi halinde diplomatik temsilcinin 

yargilanip, yargilanmayacagi konusunun, devletin yargi bagisikligi çerçevesinde 

halledilmesi gerektigi sonucuna varilamaz. 

 

Diplomatik temsilcinin devlet organi sifatiyla yaptigi islemler hususunda, temsilciyi 

degil, devleti hasim göstermek gerektigi ifade edilmektedir141. Devlet organi sifatiyla 

yaptigi islemler bakimindan, diplomatik temsilcinin degil de, devletin hasim 

gösterilmesi geregi yargi bagisikligina degil, husumete iliskin bir meseledir.  

 

Diplomatik temsilci ile devletin yargi bagisikliginin karistirilmasinin temelinde, 

yargi yetkisinin varligi ile husumetin varligi arasinda gereken ayrimin 

yapilamamasini görmekteyiz. Husumet veya diger bir deyisle sifat, davada taraf olan 

kisinin maddî hukuk iliskisinin süjesi olup olmadigi hususu ile ilgilidir 142. Bu 

itibarla, diplomatik temsilci tarafindan devleti temsilen yapilan ve ayni zamanda 

devlete ait olan bir islemden dogan uyusmazlikla ilgili olarak kimin hakkinda dava 

açilabilecegi, yargi bagisikligina degil, husumete iliskindir.  

 

Husumetin mevcut olup olmadigi davanin esasina girisildikten sonra çogu kere esas 

hakkinda verilen hükümle belli olacaktir143. Bu nedenle husumet, usul hukukuna 

degil, maddî hukuka iliskin bir meseledir. Yargi bagisikligi ise usule iliskin bir 

                                                 
139 Gündüz, s.120. 
140 Gündüz, s.120. 
141 Gündüz, s.120. 
142 Alangoya, s.155. 
143 Alangoya, s.156. 



 23 

mesele olup dava sartlarindandir144. Husumetin varliginin esasa girisildikten sonra 

anlasilmasi karsisinda, yargi bagisikliginin varligi davanin esasina girisilmesini 

engellemektedir. 

 

Mahkeme öncelikle husumetin yöneltildigi aleyhine dava açilan kisi hakkinda yargi 

yetkisinin bulunup bulunmadigi konusunu inceleyecek, husumetin yöneltildigi 

kisinin yargi bagisikligina sahip olmasi halinde yargi yetkisinin yoklugundan dolayi 

davayi usulden reddedecektir. Husumetin yöneltildigi kisinin dava konusu 

bakimindan yargi bagisikliginin olmamasi halinde, yargi yetkisine sahip olan 

mahkeme, husumetin dogru kisiye yöneltilmis olup olmadigini inceleyebilecektir. 

Yargi bagisikliginin mevcut olup olmadiginin incelenmesi, husumet hakkinda 

yapilacak incelemeden ayridir. 

 

Yani bir islem, diplomatik temsilci tarafindan yapildiginda, islem ister gönderen 

devlete ait olsun, ister diplomatik temsilcinin görevle ilgisi bulunmayan özel islemi 

olsun, isterse gönderen devlet adina yapilmamakla birlikte, diplomatik temsilcinin 

görevlerinin yerine getirmesi ile baglantili bulunsun, böyle bir islemden dolayi 

diplomatik temsilciye karsi dava açilmasi halinde, diplomatik ajanin yargi bagisikligi 

devreye girecektir. Islemin ayni zamanda devletin bir islemi olmasi sebebiyle, 

devletin dava edilmesi ve devlete ait yargi bagisikliginin varliginin inceleme konusu 

yapilabiliyor olmasi bu durumu degistirmez. 

 

Önemli olan diplomatik temsilciye husumetin yöneltilmis olmasidir. Diplomatik 

temsilciye husumetin yöneltildigi her halde, bu hallerin ayni zamanda devlete 

husumet yöneltilebilecek olup olmamasina bakilmaksizin, diplomatik temsilcinin 

yargi bagisikliginin mevcut olup olmadigi inceleme konusu olacaktir. Devlete ayni 

uyusmazlikla ilgili olarak husumet yöneltilip yöneltilememesi ya da devlete 

husumetin yöneltildigi hallerde devletin yargi bagisikliginin olup olmamasinin 

diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi bakimindan bir önemi bulunmamaktadir. 

                                                 
144 Bkz. yukarida s.16 vd. 
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Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi ile devletin yargi bagisikligi birbirinden 

bagimsizdir145.  

 

Diplomatik temsilcinin kendisinin degil de, devletin dava edilmesi halinde, 

diplomatik temsilcinin dava takipçisi olarak, davaya katilmasi, diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikliginin incelenmesini gerektirmez. Zira burada yargilama 

diplomatik temsilci degil, devlet hakkinda yapilmaktadir. 

 

5. Yukarida izah olundugu üzere yargi yetkisinin bulunmasi dava sarti oldugundan, 

diplomatik temsilci hakkinda açilan davada, yargi bagisik ligi nedeniyle kabul eden 

devlet tarafindan yargi yetkisi kullanilamayacak, dava, dava sarti eksikligi nedeniyle 

usulden reddedilecektir. Alman hukukunda uygulama, hakim tarafindan davanin 

açilmasi sirasinda yargi bagisikliginin varliginin açik olarak anla sildigi hallerde, 

dava dilekçesinin kabulü ve durusma günü tayinine gidilmeyecegi yönündedir146. 

Ancak dava dilekçesinin kabul edilerek, durusma gününün tayin edildigine de 

rastlanmaktadir147. Fakat, yargi bagisikliginin mevcudiyetinin süpheli oldugu 

hallerde, davanin derhal reddedilmeyerek  durusma gününün tayin edilmesi kabul 

edilmektedir148. Yargi bagisikliginin varliginin yargilama üzerindeki bu etkisinde, bir 

yargilamaya devam edilmesi halinde, yargilama sonucunda verilecek kararin 

diplomatik temsilcinin lehine olacaginin asikâr olmasinin bir önemi yoktur. 

Yargilama sonucunda verilecek karar ne olursa olsun, mahkemenin davayi reddi 

gerekir 149.  

 

B.DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI BAGISIKLIGININ TARIHSEL 

GELISIMI 

1.GENEL OLARAK 

 

1. Diplomasi, devletlerin yetkili organlari araciligiyla, birbirleriyle karsilikli iliskiler 
                                                 
145 Dinstein, s.82. 
146 OLG München, NJW, 1975, s. 2144. Dava açma hakkini ve gönderen devletin feragatte bulunmasi 

yolunu engelledigi için karsi görüste Geimer, s.158, 166. 
147 LG Hamburg, NJW, 1986, s.3034. 
148 Nagel, s.23; Geimer, s.158. 
149 Geimer, s.167. 
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kurup gelistirmeleri, herhangi bir surette temasa geçmeleri, politik ya da hukukî 

iliskilere girmelerini ifade eder150. Bu anlamiyla diplomasinin birbirleriyle savasan, 

hasim devletler arasinda da bulundugu söylenebilir 151. Ancak diplomasi denildiginde 

daha ziyade uluslararasi iliskilerin barisçi yol ve araçlarla yürütülmesi 

anlasilmalidir152. Diplomasi kurumunun tarihi uygarligin baslangicina, hatta daha 

öncelere dayanmaktadir153. Uygarlik öncesi dönemde yasayan toplumlar arasinda 

bile bu türden iliskilerin bulundugu görülmektedir154. Diplomatik uygulamanin ilk 

ayrintili kayitlarina ise 2000 yil öncesinde, Yunan sehir devletleri döneminde 

rastlanmaktadir155. 

 

Uluslararasi iliskilerin tarafi olan devletlerin birbirleriyle kurduklari ilisikler 

kendilerini temsil eden sahislarin araciligi ile gerçeklesmektedir 156. Diplomatik 

temsilci denilen bu kisilerin statüsü, eski çaglardan beri yerlesmis ve gelismis 

bulunan uluslararasi teamül kurallariyla düzenlenmis bulunmaktadir157. Diplomatik 

temsilcinin ayricalik ve bagisikligina dair kurallar 3000 yildan daha uzun bir süredir 

mevcut bulunmaktadir. Hititler ve II. Ramses arasinda diplomatik ayricalik ve 

bagisikliklarla ilgili kurallar ihtiva eden bir sözlesmenin varligi bilinmektedir158. 

Uygarlik öncesi dönemlerde, yabancilari düsman gibi gören toplumlar bile, birinden 

digerine haber götürmek, savas açildigini bildirmek veya baris ya da ittifak yapmak 

gibi amaçlarla birbirlerine temsilci gönderilmis ve gönderilen bu kisilerin zarar 

görmemeleri saglanmaya çalisilmistir159. Elçiler dinî bir nitelige sahip görülerek 

baris ve savas zamanlarinda görevlerini yerine getirmelerini kolaylastiracak bir 

kutsallikla donatilmislardir 160. Vahsi kabileler arasindaki savaslarin ardindan 

yaralilari toplamak ve ölülerini gömmek için savasa bir süre ara vermek amaciyla  
                                                 
150 Brownlie, Public International Law, 4. Edition, Oxford, s.346; Otto Kimmich, Einführung in 

das Völkerrecht, 4.Auflage, K.G.Saur, München, London, New York, Paris, 1990, s.341. 
151 Brownlie, s.346. 
152 Satow, s.3; Brownlie, s.346; Hüner Tuncer, “Tarihte ve Günümüzde Ad hoc Diplomasi”, MHB, 

1984/1, s.50. 
153 Hüner Tuncer, s. 50. 
154 Oppenheim, International Law, A Treatise, 1948, s.687; Meray, s.12. 
155 Maginnis, s.997. 
156 Brownlie, s.346; Meray, 1965, s.12; Çelik, s.502-503. 
157 Edip F. Çelik, Milletlerarasi Hukuk, s.502; Hecker, s.13. 
158 James T. Southwick, s. 85. 
159 Tezcan, s.137. 
160 Oppenheim, s.687-688; Franciszek Przetacznik, s.353. 
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yapilan görüsmeleri yürüten habercilere, savasçilara taninmayan bir takim ayricalik 

ve dokunulmazliklar tanindigi ve bunlarin kutsal sayildigi görülmektedir 161.  

 

Tarih öncesi dönemde habercilere taninan bu ayricalikli konum, bugün, uluslararasi 

toplumun baska türlü varolamayacagi düsüncesine dayanarak, diplomatik 

temsilcilere taninmaktadir162. Büyükelçilerin dokunulmazligi çok eski devirlerde 

kabul edilmistir163. Büyükelçiler hakkinda bunlarin misafir olarak agirlanmak 

zorunda olduklari ve hiçbir zarar görmeyecekleri yönünde iki düstur 

bulunmaktadir 164. Elçiye zeval olmaz sözünün yine diplomatik ayricalik ve 

bagisikliklari simgeledigi görülür 165.  

 

Roma’da Cumhuriyet döneminde, diplomatik iliskileri yürüten rahipler ve Roma’ya 

özel bir görev için gönderilen büyükelçiler dokunulmaz kabul edilerek, sahislari ve 

malvarliklarina her türlü müdahaleden kaçinilmistir166. Yunan sehir devletleri ve 

Roma Imparatorlugunda yabanci diplomatlara bazi haklar ve ayricaliklar tanindigi 

görülmektedir167. Yine Osmanli devleti de yabanci devlet temsilcilerine bagisiklik ve 

ayricaliklar tanimaktaydi168. 

 

2. Ad hoc diplomasi, diplomatik temsilcilerin belirli bir amaci ya da görevi 

gerçeklestirmek için, geçici bir süreyle yurtdisina gönderildikleri ve bu görevi yerine 

getirdikten sonra geri döndükleri, tek yanli ve geçici bir diplomasi yöntemidir. 

Tarihte ilk olarak ad hoc diplomasi yöntemi uygulanmaktaydi169.  

 

Uluslararasi iliskiler, ortaçag sonlarina kadar bir devletten digerine, sadece belli bir 

meselenin görüsülmesi, bir merasime katilmak veya harp ilani, baris akdi gibi 

                                                 
161 Harold Nicolson, Diplomacy, 1939, s.17-18; Hüner Tuncer, s. 51’den naklen. 
162 Meray, s.30; Veronica L. Maginnis, s.997. 
163 YILC, 1956, Vol.II, s.132. 
164 YILC, 1956, Vol.II, s.132. 
165 Tezcan, s.137. 
166 YILC, 1956, Vol.II, s.132. 
167 Tuncer, s.52, 53. 
168 Tezcan, s.138. 
169 Tuncer, s.51. 
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konularla sinirli oldugu için daimî temsilci bulundurma ihtiyaci dogmamisti170. 

Zamanla uluslararasi iliskilerin artmasi ve kurulan iliskilerin sürekli bir nitelik 

tasimasi yönünde bir ihtiyacin belirmesi ile devletler ad hoc diplomasi yönteminden 

daimî diplomasi yöntemine yönelmistir171. Diplomasi temsilcilerinin yurtdisina 

sadece belli bir görevi yerine getirmek için veya geçici bir süre ile gönderilmeleri 

usulü Avrupa’da 15., Osmanli Devleti’nde ise 18. yüzyilin sonlarinda terkedilmis, bu 

kisiler belirli bir süre için görev yapmak üzere yurtdisina atanmaya baslanmistir172. 

Bu gelisme, diplomat olarak adlandirilan yeni bir memur sinifi ortaya çikmistir173. 

Böylece antik çag ve orta çag boyunca süren ad hoc diplomasi yerini ilk olarak 15. 

yüzyilda Italya’da Venedik’te baslayan daimî diplomasiye birakmistir174. 

 

Daimî diplomatik misyonlarin kurulmasi Avrupa’da 17. yüzyilda yavas yavas ortak 

bir uygulama haline gelmistir. Bu dönemde daimî temsilcilik kurulmasina karsi çikan 

devletler olmasina ragmen, Fransiz Devrimi, bunu takip eden savaslar ve özellikle 

büyük endüstriyel gelisme, devletlerin içe kapaliligina bir son vererek, devletler 

arasinda düzenli iliskiler kurulmasina yol açmistir175.  

 

Daimî diplomatik misyonlar ve diplomatlarin 15. yüzyildan itibaren kazandiklari 

önem, 18. ve 19. yüzyillarda en yüksek seviyesine ulasmistir. Ancak bugün, 

uluslararasi iliskiler tekniginin, ulasim ve iletisim alanindaki büyük ilerlemeye bagli 

olarak degisimi, daimî diplomatik misyonlarin ve diplomatlarin önemini 

azaltmistir176. Fakat bununla birlikte, diplomatik misyonlarin ve diplomatlarin hala 

uluslararasi iliskilerin sürekliligine hizmet ettigi bir gerçektir 177.   

 

 

 

                                                 
170 Meray, 1965, s.12. 
171 Çelik, s. 492; Hüner Tuncer, s.56; Knut Ipsen, Völkerrecht, 4.Auflage, C.H. Beck’s, München, 

1999, s.476. 
172 Hüner Tuncer, s.56. 
173 Oppenheim, 1958, s.770-771. 
174 YILC, 1956, Vol.II, s.132; Meray, s.13. 
175 YILC, 1956, Vol.II, s.132 
176 Çelik, s.493. 
177 Çelik, s.494. 
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2.DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI BAGISIKLIGININ KODIFIKASYONU 

 

1. Diplomatik ayricalik ve bagisikliklarla baglantili ilk düzenlemeler diplomatik 

temsilcilerin sinif ve derecelerine iliskindir. Diplomatik temsilcilerin siniflari ve 

dereceleri ilk kez 1815 Viyana Nizamnamesi’nde belirlenmistir. Bu nizamname, 19 

Mart 1915 tarihinde Avusturya, Ispanya, Ingiltere, Prusya, Rusya, Fransa, Portekiz 

ve Isveç tarafindan kabul edilmistir 178. Viyana Nizamnamesi’nin ardindan, 

Avusturya, Ingiltere, Prusya, Rusya, Fransa arasinda 22 Kasim 1818’de imzalanan 

Aix-La Chapelle Protokolü de, yine diplomatik temsilcilerin siniflarina ve 

derecelerine iliskindir. Bu protokol ile 1815 tarihli Viyana Nizamnamesi’nde 3 sinif 

halinde kabul edilen diplomatik temsilcilere bir dördüncüsü eklenmistir.  

 

Ilk düzenlemelerin, diplomatik temsilcilerin ünvanlarina göre siniflandirilmasi ve bu 

siniflarin dereceleri hakkinda olmasi, bu dönemde Avrupa’da diplomatik 

temsilcilerin kendi meslektaslarina göre üstünlük ve öncelik iddiasinda bulundugu 

pek çok uyusmazlik kaydedilmis olmasindan dolayidir179. 

 

2. Diplomatik iliskiler konusunda yapilmis pek çok çalisma ve bu çalismalar 

sonucunda hazirlanmis, diplomatik temsilcilerin ayricalik ve bagisikliklarina -bu 

arada yargi bagisikligina- iliskin hükümler içeren  sözlesme tasarilari bulunmaktadir. 

1868 tarihli Bluntschli Tasarisi180 (md.139-141), 1890 tarihli Fiore Tasarisi181 

(md.343), 1895 tarihli Uluslararasi Hukuk Enstitüsü Cambridge Nizamnamesi182, 

1911 tarihli Pessoa Tasarisi183 (md.136-137), 1926 tarihli Phillimore Tasarisi184 (md. 

20), 1926 tarihli Strupp Tasarisi185, Japon Uluslararasi Hukuk Birligi ve Kokusaiho 

Gakkwai Tasarisi186, 1927 tarihli Amerikan Hukukçulari Uluslararasi Komisyonu 

                                                 
178 YILC, 1956, Vol.II, s.133; YILC, 1959, Vol II, s.136. 
179 YILC, 1956, Vol.II, s.133; Meray, s.16. 
180 AJIL, 1932 (Supp.), s.144-153.  
181 AJIL, 1932 (Supp.), s.153-162.  
182 YILC, 1956, Vol.II, s.149. 
183 AJIL, 1932 (Supp.), s.164-168.  
184 AJIL, 1932 (Supp.), s.177-180.  
185 AJIL, 1932 (Supp.), s.181-184 
186 AJIL, 1932 (Supp.), s.185-186. 
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Projesi187 (md. 25, 29), 1929 tarihli Uluslararasi Hukuk Enstitüsü New York 

Karari188 (md.6) bu türden çalismalardir.  

 

Harvard Uluslararsi Hukuk Arastirmalari tarafindan hazirlanan, 1932 tarihli 

Diplomatik Ayricalik ve Bagisikliklar Sözlesme Tasarisi’nda189 da yine diplomatik 

temsilciye ait ayricalik ve bagisikliklarla ilgili düzenlemelere yer verilmistir. 

Tasari’nin 19. maddesi diplomatik misyon üyeleri ve bunlarin aile üyelerine taninan 

yargi bagisikligina iliskin bulunmaktadir. 6. Panamerikan Konferansi’nda kabul 

edilen 20 Subat 1928 tarihli Havana Konvansiyonu’nun190 yine 19. maddesinde 

diplomasi memurlarina taninan  cezaî ve medenî yargidan bagisiklik konusu 

düzenlenmistir. 

 

3. 1949 yilinda geçeklestirilen ilk toplantisinda diplomatik bagisikliklar meselesini, 

üzerinde çalisma yapilacak konular arasina alan Uluslararasi Hukuk Komisyonu191, 

uzun yillar süren çalismalar sonucunda bir sözlesme tasarisi hazirlamistir.192. 

 

Komisyon Genel Kurulu’nun, 7 Ararlik 1960 gün ve 1450 (XIV) sayili karariyla bu 

tasariyi incelemek üzere uluslararasi bir konferans toplanmasi kararlastirilarak, 

Birlesmis Milletler’e tüm üye devletler, öze l örgütlere üye olan devletler ve 

uluslararasi Adâlet Divani Statüsü’ne taraf olan devletler bu konferansa katilmaya 

davet edilmistir. Bunun üzerine Viyana’da 2 Mart-14 Nisan 1961 tarihleri arasinda 

toplam 81 devletin katilimci, pek çok uluslararasi örgütün de gözlemci olarak yer 

aldigi193, Diplomatik Iliskiler ve Bagisikliklar Konferansi gerçeklestirilmistir. 

Uluslararasi Hukuk Komisyonu tasarisi üzerinde yapilan çalismalar sonucu, 18 Nisan 

1961’de Konferansin Nihaî Senedi kaleme alinmis ve 60 devlet tarafindan imzalanan 

                                                 
187 AJIL, 1932 (Supp.), s.17-174. 
188 AJIL, 1932 (Supp.), s.186-187. 
189 AJIL, 1932 (Supp.), s. 99-106. 
190 LNTS , Vol.155, 1943-1935, s.269. 
191 Bu komisyon, Birlesmis Milletler Genel Kurulu tarafindan Birlesmis Milletler Antlasmasinin 13. 

maddesinin kendisine yükledigi “devletler hukukunun tedrici gelismesi ile takninini 
(kodlastirilmasini) tesvik” görevini yerine getirmek üzere kurulmustur. Bkz, Çelik, s.611 vd.  

192 1959, 53 AJIL, s.230, 254. 
193 Uluslararasi Çalisma Örgütü, Birlesmis Milletler Gida ve Tarim Örgütü, Birlesmis Milletler 

Egitim, Bilim ve Kültür Örgütü, Arap Ligi, Asya-Afrika Hukukî Danisma Komitesi ve Uluslararasi 
Atom Enerjisi Kurumu konferansa gözlemci olarak katilanlar arasindadir. Bkz. Kerley, s.112. 
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Diplomatik Ilisikler Hakkinda Viyana Konvansiyonu, 24 Nisan 1964 tarihinde 

yürürlüge girmistir 194.  

 

Diplomatik Iliskiler Hakkinda Viyana Konvansiyonu195 uygulamasi çok eskiye 

dayanan diplomasi hukukunun kodifikasyonu olarak görülmekle birlikte196, ayni 

zamanda bu hukukun gelisimine yönelik yenilikler de içermektedir197. 

Konvansiyonda düzenlenmemis konularda, örf ve adet kurallarinin öngördügü düzen 

uygulanmaya devam edilecektir 198.  

 

Uluslararasi iliskiler alaninda en güvenilir ve en yaygin kabul gören rejimlerden biri 

olan Konvansiyon, bugün, uluslararasi hukukun diplomatik iliskileri düzenleyen 

temel tasi olarak görülmektedir 199.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
194 UNTS, Vol. 500, s.96 vd. Viyana Konvansiyonu’nun 51.1.maddesinde  sözlesmenin 22. onay veya 

katilim belgesinin Birlesmis Milletler Genel Sekreterligi’ne tevdii tarihini izleyen 30. gün 
yürürlüge girecegi öngörülmüstür. 

195 Bundan sonra Konvansiyon ya da Viyana Konvansiyonu olarak anilacaktir. 
196 Brown, s.53; Toluner, s.400, Gündüz, Belgeler, s.593; Ross, s.180; 1969 tarihli Sili Yüksek 

Mahkemesi karari, 70 ILR, Vol.70, s.394. 
197 Gündüz, Temel Belgeler, s.593; Denza, s.2. Özellikle Konvansiyonun 22, 27, 31, 34, 37 ve 38. 

madde hükümleri diplomasi hukukundaki yerlesik kurallardan farklidir. 
198 Toluner, s.400; Brown, s. 53. Bu hususta, Konvansiyonun baslangiç kisminda sözlesme hükümleri 

ile açikça düzenlenmeyen meselelerde teamüli hukuk kurallarinin uygulanmasina devam olunacagi 
ifade edilmektedir. 

199 Satow, s.108.Brown, s.53, 54; Lori J. Shapiro, s.283; O’Keefe, “Privileges and Immunities of the 
Diplomatic Familiy”, ICLQ, Vol.25, April, 1976, s.331.  
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Viyana Konvansiyonuna 180 devlet taraf bulunmaktadir200. Bu kadar çok sayida 

devletin taraf olusu, Konvansiyonun dip lomatik iliskiler alaninda ne denli kabul 

gördügünün bir isaretidir. Konvansiyona taraf olmayan az sayida devlet de, yerel 

hukuklarinda Konvansiyonda düzenlenmis olan hak ve yükümlülüklerle örtüsen 

düzenlemelere sahiptir201. Sili Yüksek Mahkemesi’nin 1969 tarihli bir kararinda da, 

Çin’in 1961 tarihli Viyana Konvansiyonunu henüz onaylamamis olmasinin, hakkinda 

Viyana Konvansiyonunun yargi bagisikligina iliskin 31. maddesinin uygulanmasini 

engellemeyecegi, zira buradaki ilkenin uluslararasi hukukun, örf ve adet hukukunun 

                                                 
200 Konvansiyonun 49. maddesine göre, sözlesme onaylanmaya tâbidir. Onay belgeleri Birlesmis 

Milletler Genel Sekreterine tevdi olunur. Konvansiyona taraf olan devletler: Afganistan-1965, 
Arnavutluk-1988, Cezayir-1964, Andora-1996, Angola-1990, Arjantin -1963, Ermenistan-1993, 
Avustralya-1968, Avusturya-1966, Azerbaycan-1992, Bahamalar-1977, Bahreyn-1971, Banglades-
1978, Barbados-1968, Belarus-1964, Belçika-1968, Belize-2000, Benin-1967, Butan-1972, 
Bolivya-1977, Bosna Hersek-1993, Botsvana-1969, Brezilya-1965, Bulgaristan-1968, Burkina 
Faso-1987, Brundi-1968, Kamboçya-1965, Kamerun-1977, Kanada-1966, Cape Verde-1979, Orta 
Afrika Cumhuriyeti-1973, Çad-1977, Sili-1968, Çin-1975, Kolombiya-1973, Kongo-1963, Kosta 
Rika -1964, Cote d’Ivoire- 1962, Hirvatistan-1992, Küba-1963, Kibris Rum Kesimi-1968, Çek 
Cumhuriyeti-1993, Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti-1980, Kongo Demokratik Cumhuriyeti-
1965, Danimarka-1968, Cibuti-1978, Dominik-1987, Dominik Cumhuriyeti-1964, Ekvator-1964, 
Misir-1964, El Salvador-1965, Ekvator Ginesi-1976, Eritre-1997, Estonya-1991, Etiyopya-1979, 
Fiji-1971, Finlandiya-1969, Fransa-1970, Gabon-1964, Gürcistan-1993, Almanya-1964, Gana-
1962, Yunanistan-1970, Grenada-1992, Guatemala-1963, Gine-1968, Gine Bisseau-1993, Guyana-
1972, Haiti-1978, Vatikan-1964, Honduras-1968, Macaristan-1965, Izlanda-1971, Hindistan-1965, 
Endonezya-1982 Iran Islam Cumhuriyeti-1965, Irak-1963, Irlanda-1967, Israil-1970, Italya, 1969, 
Jamaika-1963, Japonya-1964, Ürdün-1971, Kazakistan-1994, Kenya-1965, Kirbati-1982, Kuveyt-
1969, Kirgisiztan-1994, Lao Demokratik Halk Cumhuriyeti-1962, Letonya-1992, Lübnan-1971, 
Lesoto-1969, Liberya-1962, Libya-1977, Lihtenstayn-1964, Litvanya-1992, Lüksemburg-1966, 
Madagaskar-1963, Malavi-1965, Malezya-1965, Mali-1968, Malta-1967, Marshall Adalari-1991, 
Moritanya-1962, Mauritus-1969, Meksika -1965, Mikronezya Federal Devletleri-1991, Mongolya-
1967, Fas-1968, Mozambik-1981, Myanmar-1980, Namibya-1992, Nauru-1978, Nepal-1965, 
Hollanda-1984, Yeni Zelanda-1970, Nikaragua-1975, Nijer-1962, Nijerya-1967, Norveç-1967, 
Oman-1974, Pakistan-1963, Panama-1963, Papua Yeni Gine-1975, Paraguay-1969, Peru-1968, 
Filipinler-1965, Polonya-1965, Portekiz-1968, Katar-1986, Kore  Cumhuriyeti-1970, Moldova 
Cumhuriyeti-1993, Romanya-1968, Rusya Federasyonu-1964, Ruanda-1964, Sen Lusya-1986, Sen 
Vinsent Grenedine-1999, Samoa-1987, San Marino-1965, Sao Tome ve Principe-1983, Suudi 
Arabistan-1981, Senegal-1972, Sirbistan Karadag-2001, Seyseller-1979, Sierra Leone-1962, 
Slovakya-1993, Slovenya-1992, Somali-1968, Güney Afrika -1989, Ispanya-1967, Sri Lanka-1978, 
Sudan-1981, Surinam-1992, Svaziland-1969, Isveç-1967, Isviçre-1963, Suriye Arap Cumhuriyeti-
1978, Tacikistan-1996, Tayland-1985, Makedonya-1993, Togo-1970, Tonga-1973, Trinidad 
Tobago-1965, Tunus-1968, Türkiye-1985, Türkmenistan-1996, Tuvalu-1982, Uganda-1965, 
Ukrayna-1964, Birlesik Arap Emirlikleri-1977, Büyük Britanya ve Kuzey Irlanda Birlesik Kralligi-
1964, Tanzanya-1962, Amerika Birlesik Devletleri-1972, Uruguay-1970, Özbekistan-1992, 
Venezuella-1965, Vietnam-1980, Yemen-1976, Zambia-1975, Zimbabve-1991.  

201 1951 tarihli Güney Afrika Cumhuriyeti Diplomatik Ayricaliklar Kanunu ve 1982 tarihli Vanatu 
Diplomatik Ayricaliklar ve Bagis ikliklar Kanunu’ndaki düzenlemeler bunlara örnek olarak 
gösterilebilir. Bu konuda bkz. Brown, s.53. 
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bir parçasi oldugunu ifade edilmistir202. Diger taraftan, Konvansiyon Uluslararasi 

Adâlet Divani’nin da kosulsuz destegini saglamis durumdadir203.  

 

Konvansiyona taraf olan bazi devletler, Konvansiyon hükümlerine paralel olarak iç 

hukuk düzenlemelerine gitmislerdir204. Türkiye Cumhuriyeti, Diplomatik Iliskiler 

Hakkinda Viyana Konvansiyonu’na taraf olmakla birlikte, Konvansiyonda 

düzenlenen konulara iliskin olarak iç hukuk düzenlemesine gidilmemistir205. Bu 

durum sözlesmenin yorumlanmasinda, sözlesmede kullanilan terimlerin içeriklerinin 

belirlenmesinde güçlükler dogurabilir. Bu nedenle, gerek sözlesmenin yorumunda 

dogabilecek güçlükleri ve gerekse Konvansiyonda taninan ayricalik ve 

bagisikliklarin kötüye kullanilmasini engellemek amaciyla iç hukuk düzenlemelerine 

gidilmesi yerinde olacaktir206.  

 

Konvansiyon diplomatik pratige iliskin tüm meseleleri kapsamamaktadir. Viyana 

Konvansiyonu ad hoc diplomatik misyonlara degil, daimî diplomatik misyonlara 

iliskin kurallar içermektedir207. Uluslararasi Hukuk Komisyonu tarafindan sonradan 

ad hoc diplomatik iliskilere dair hazirlanan taslak maddeler Viyana Konferansi’na 

sunulmus olmakla birlikte, Konferans’ta bu maddeler üzerinde çalisilmamistir208. 

Ancak Konferans’ta ad hoc misyonlarla ilgili bir tavsiye karari kabul edilmistir209. 

Ad hoc diplomatik misyonlarin statüsü ve bagisikliklari, asil 1969 tarihli Özel 

Misyonlar Hakkinda New York Konvansiyonunda düzenlenmistir210. 21 Haziran 

1985 tarihinde yürürlüge giren ve 32 devlet bakimindan yürürlükte olan 1969 tarihli 

                                                 
202 ILR, Vol.70, s.394. 
203 Tahran Amerikan Diplomatik Kadrosu’na iliskin 24 Mayis 1980 tarihli kararda Divan, diplomatik 

temsilciye ait ayricalik ve bagisikliklarin devletler genel hukukunun bir parçasi oldugu görüsünü 
ifade etmis ve Viyana Konvansiyonuna atifta bulunmustur. Karar için bkz. D.J. Haris, Cases and 
Materials on International Law, 5. Edition, Sweet&Maxwell, London, 1998. 

204 Örnegin, 1967 tarihli Avustralya Diplomatik Ayricaliklar ve Bagisikliklar Kanunu, 1977 tarihli 
Kanada Diplomatik ve Konsüler Ayricaliklar ve Bagisikliklar Kanunu, 1968 tarihli Yeni Zelanda 
Diplomatik Ayricaliklar ve Bagisikliklar Kanunu ve 1964 tarihli Ingiltere Diplomatik Ayricaliklar 
Kanunu, 1978 tarihli ABD Diplomatik Iliskiler Kanunu. 

205 RG.24.12.1984-1815. 
206 Tezcan, s.167. 
207 Brown, s.62; Kerely, s.89. 
208 AJIL, 1961, s. 223, 303. 
209 AJIL, 1961, s. 1062. 
210 UNTS, Vol.1400, s.231 vd. 
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bu Konvansiyonda211, özel ajanlarin yargi bagisikliklarina iliskin olarak kabul edilen 

düzenleme, Viyana Konvansiyonu’nda temsilciler için kabul edilen düzenleme ile 

temelde paralellik tasimaktadir212. 

 

1961 tarihli Diplomatik Iliskiler Hakkinda Viyana Konvansiyonunda, diplomatik 

misyonun görevleri (md.3), misyon üyelerinin görevlendirilmesi (md.7), kabul eden 

devletin misyon kadrosunun tesekkülündeki etkisi (md.11), bayrak ve amblem 

kullanimi (md.20), vergi (md.23, md.28, md.34) ve sosyal güvenlik 

düzenlemelerinden bagisiklik (md.33), misyon binalarinin (md.22), diplomatik 

temsilcinin (md.29), misyon arsivleri ve dokümanlarinin (md.24) ve diplomatik 

çantanin (md.27) dokunulmazligi hakkinda hükümler bulunmaktadir. Diplomatik 

temsilcinin kabul eden devletin yargisindan bagisikligi ise Konvansiyonun 

31.md.’sinin 1. fikrasinda düzenlenmistir. Yargi bagisikligina iliskin düzenlemeler 

diplomatik temsilcilerle sinirli degildir. Ayni zamanda, diplomatik temsilcinin aile 

üyeleri (md.37.1), diplomatik misyonun  idarî ve teknik kadrosu ile hizmet kadrosu 

üyeleri ve bunlarin aile üyelerine ait yargi bagisikligi meselesi ile ilgili hükümler de 

mevcuttur (md. 37.2-3). 

 

Uyusmazliklarin Çözümüne Dair Ek Protokol213 ile Viyana Konvansiyonunun 

yorumlanmasi ya da uygulanmasindan dogan uyusmazliklarin çözümü Uluslararasi 

Adâlet Divani’nin zorunlu yargisina tâbi kilinmistir. Protokolün 1. maddesine göre, 

uyusmazligin taraflarindan herhangi biri, bu protokole taraf olmak sartiyla yapacagi 

basvuru üzerine uyusmazligi divanin önünde getirebilir. Protokolde taraflara, 

Uluslararasi Adâlet Divani yerine bir tahkim mahkemesine gitme imkâni da 

taninmistir. Ancak, Konvansiyonun yorumu ya da uygulanmasindan dogan bir 

uyusmazligin tahkim yolu ile çözüme kavusturulabilmesi için, bir tarafin digerine 

uyusmazligin dogdugunu bildirdigi tarihten itibaren iki ay içinde taraflarin, 

uluslararasi adâlet divani yerine bir tahkim mahkemesine gitmek konusunda anlasmis 

                                                 
211 Multilateral Treaties Deposited with the Secretar y-General, Status as at 31 December 2003, 

Vol.1, Part 1, Chapter 1/11, United Nations, New York, 2004, s.100. 
212 Bkz. asagida, s.102 vd. 
213 UNTS, Vol.500, s.223. Konvansiyona ait bundan baska bir de Vatandasligin Kazanilmasina Dair 

Ek Protokol bulunmaktadir, UNTS, Vol.500, s.241. 
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olmalari gerekir. Bu sürenin sona ermesinden sonra, taraflardan herhangi biri 

uyusmazligi Uluslararasi adâlet divani önüne getirebilir (Uyusmazliklarin Çözümüne 

Dair Ek Protokol md. 2). 

 

C.DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI BAGISIKLIGININ HUKUKSAL 

TEMELI 

1.GENEL OLARAK 

 

Uluslararsi iliskilerin basladigi ilk dönemlerde dinî bir nitelige sahip görülen ve 

kutsal sayilan elçilerin, önceleri hukuk yerine din tarafindan saglanan özel bir 

koruma ve ayricalikli konuma sahip olduklari görülür214. Ayricalikli konumun 

zamanla hukuk kurallarina yansimasi ile dahi, bir süre daha bu kisilere kutsal 

gözüyle bakilmaya devam edilmistir. Bu anlayisa göre elçinin sahip oldugu bu 

konuma zarar verilmesi, sadece hukuka aykirilik degil, ayni zamanda bir günah 

olarak da telakki edilmistir215.  

 

Bugün artik din yerine esas olarak hukuk tarafindan korunan diplomatik temsilcilerin 

sahip oldugu bagisikliklarin, bu arada yargi bagisikliginin dayandigi hukuksal temel 

konusunda 3 farkli teori ileri sürülmektedir. Bunlar ülkedisilik teorisi, temsilci 

karakter teorisi ve görevin geregi teorileridir216. Teorilerden birinin diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikliginin hukuksal temeli olarak kabulü, bagisikligin 

kapsaminin ve neticelerinin tespitinde rol oynayacaktir. 

 

2.DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI BAGISIKLIGININ HUKUKSAL 

TEMELINI IZÂHTA ILERI SÜRÜLEN TEORILER 

a.Ülkedisilik Teorisi 

 

Ülkedisilik teorisi, diplomatik ayricaliklarin ve bagisikliklarin hukuksal temelini 

                                                 
214 Oppenheim, s. 687, 688, Przetacznik, s.353. 
215 Grotius, De Iure Belli, s.201, Shapiro, s.282’den naklen. 
216 YILC, 1956, Vol.II, s.157; Meray, s.32; Çelik, s.531; Satow, s.110. 
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açiklama konusunda diger teoriler arasinda en eski teoridir 217. Bu teori elçilik 

binasinin, gönderen devletin bir uzantisi olmasi, diplomatik temsilcilerin ise devlet 

baskanini temsil eden kisiler olma lari nedeniyle, kabul eden devletin ülkesi disinda 

olduklarini farz etmektedir218.  Bunlar, bulunduklari devletin egemenlik sahasinin 

disindadirlar. Bu nedenle de o devletin yargi yetkisi bunlara tesmil edilemez, yargi 

yetkisinden istisna edilmislerdir219.  

 

Ülkedisilik teorisi devletin yargi bagisikligi için de kullanilmakla birlikte, daha 

ziyade devlet mallari220 ve diplomatik temsilcilerin yargi bagisikligini izah etmek 

için kullanilmaktadir221. 

 

Bu teori, diplomatik temsilci bakimindan, diplomatin malvarliginin ve kisi olarak 

kendisinin, sanki gönderen devletin ülkesinde bulunuyormus gibi muamele 

edilmesini savunmaktadir. Diplomatik temsilcinin, fiziksel olarak kabul eden 

devlette olsa dahi, kabul eden devletin ülkesinde degil de gönderen devlette 

bulundugunun farz edilmesi, kabul eden devletin ceza ve medenî yargilamasindan 

bagisik olmasi sonucunu dogurmaktadir222. 

 

Ülkedisilik teorisinin kaynaginin, feodal düzenin hakim oldugu dönemlerde 

egemenligin mülki degil, sahsî olusunda bulundugu ifade edilmektedir223. 

 

Ancak, asil olarak, 16. yüzyil boyunca daimî temsilcilikler bati Avrupa’da 

yayginlasirken, ülkesel egemenligin de daha kati bir hal almasiyla birlikte, yerel 

hukukun, tabiiyetlerinden bagimsiz olarak ülke sinirlari içindeki herkese 

uygulanmasi gündeme geldiginde, ülkedisilik teorisi, ülkesellik ilkesinin diplomatik 

temsilciler hakkinda uygulanmasini önlemek üzere ortaya atilmistir224. 

                                                 
217 Toluner, s.405. 
218 Toluner, s.405; Gündüz, s.54. 
219 Gündüz, s.55. 
220 Devlet mallarinin yargi bagisikligi söz konusu olmayacagindan, burada yabanci devlet mallarinin, 

devletin ülkesi disinda sayilmasi ya da icraya konu yapilamamsinin kastedildigi kanaatindeyiz. 
221 Gündüz, s.54; Akipek, s.28. 
222 Maginnis, s.994; Shapiro, s.282. 
223 Meray, s.19. 
224 Franciszek Przetacznik, s.353. 
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16. yüzyilda, elçilere, ailelerine, maiyetlerine, elçilik binasina, sahsî evlerine hatta 

elçilik binasini bulundugu mahallenin bütününe uygulanan bu teori225, 18. yüzyil 

boyunca da diplomatik bagisikliklari açiklamada basvurulan baslica, baskin teori 

olma özelligini korumustur226. Teorinin bazi uluslararasi belgelere yansidigi da 

görülmektedir227.  

Ancak ülkedisilik teorisi artik kabul görmemektedir228. Ifade ettigi anlam 

bakimindan terk edilmis olmakla birlikte, terimin, bir devletin yargi yetkisinin 

kullanilmadigi kisilerin içinde bulunduklari durumu ifade etmek için kullanildigi 

görülmektedir229. 

 

Ülkede bulunan kisi ve seyleri hukuken orada degillermis gibi kabul ettigi için bu 

teori bir varsayima dayanmaktadir. Zira, ne söz konusu kisi ne de mallar ülkenin 

disindadir230. Ancak varsayimlar, gerçek hukukî sonuçlar dogurmaya uygun 

olmadiklarindan ve sinirlarini tespitteki zorluk nedeni ile yaniltici olabileceklerinden, 

devletin yargi yetkisine yapilacak sinirlandirmanin bir varsayima dayandirilmasi 

yerinde olmayacaktir231. 

 

Bu teorinin kabulü, elçilik binasinda islenen suçun gönderen devlette islenmis 

sayilmasini ya da elçilik binasina siginan suç lularin kabul eden devlet yetkililerine 

suçlularin iadesi usulüne göre teslim edilmesini gerektirir ki böyle bir durumun 

kabulü mümkün degildir 232.  

 
                                                 
225 Meray, s.19. 
226 Ülkedisilik teorisinin yansidigi mahkeme kararlari için bkz. Franciszek Przetacznik, s.354. 
227 Uluslararasi Hukuk Enstitüsünün kabul ettigi Cambridge Karari’nda 7-10. maddelerinde 

diplomatik bagisikliklar ülkedisilik teorisine dayandirilmistir. 1868 tarihli Bluntschli Tasarisi ve 
1890 tarihli Fiore Tasari’larinda diplomatik ayricalik ve bagisikliklar ülkedisilik teorisi 
dogrultusunda düzenlenmistir 

228 Çelik, Milletlerarasi Hukuk I, s.518 vd. ; Toluner, Milletlerarasi Hukuk Dersleri, s.365 vd; 
Yearbook of International Law Commision, 1957 II, s. 136; Veronica L. Maginnis, s.994; Shapiro, 
s.282.; Memorandum, s.137; Silva, s.113;  Çin’de mahalleye taninmis ülkedisilik yakin zamana 
kadar sürmüstür., bkz. Meray, s.19 

229 Çelik, I, s.519 ; Gündüz, s.56, Van Panhuys, In the Borderland Between the Act of state Doctrine 
and Questions of Jurisdictional Immunities, ICLQ , Vol.13, October 1964, s.1203. 

230 Gündüz, s.54-55. Bu yönde, Yar.2.HD., 3.6.1985, IBD, 1985/10-12, s.943. 
231 Gündüz, s.55; Silva, s.113; Geimer, s.220; Satow, s.107. 
232 Toluner, s.405; Içel-Donay, s.151; Satow, s.107. 
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Bu teoriye göre diplomatik temsilcinin kabul eden devletin ülkesi sinirlari içinde 

bulunmadigi farz edildiginden, diplomatik temsilcinin bu devletin hukuk kurallariyla 

bagli olmadigi kabul edilmektedir233. Bu bakis açisi, diplomatik temsilcinin yargi 

bagisikliginin seklî bir bagisiklik degil maddî bir bagisiklik sayilmasi, diger bir 

deyisle diplomatik temsilcinin hukuka aykirilik teskil eden islem veya eyleminden 

dolayi kabul eden devlet tarafindan yargilanamamasi yerine, gerçeklestirdigi eylem 

ya da islemin kendisinin kabul eden devletin hukukuna aykirilik teskil etmemesinin 

kabulü anlamina gelmektedir. Oysa yukarida izah etmeye çalistigimiz üzere yargi 

bagisikligi seklî bagisikliktir; hukuk kurallarinin uygulanmasindan degil, davadan 

bagisikliktir 234. 

 

Ülkedisilik Teorisi çok genis olmakla elestirilmektedir235. Teorinin kabulü, 

diplomatik temsilciye taninan yargi bagisikligina sinirlama getirilmesine elverisli 

degildir236. Sinirlamayi engellediginden, diplomatik temsilciyi hak ettiginden daha 

güçlü bir konuma getirerek, bu sekilde kabul eden devletin egemenligine zarar 

vermektedir. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin kabulündeki amaca hizmet 

etmeyen bu teori asiridir237. Kaldi ki bu teorinin ortaya çikmasina yol açan feodal 

sistem ortadan kalkmistir238.  

 

Tüm bu açiklanan gerekçelerle ileri sürüldügü dönemin ihtiyaçlarini karsilamaya 

yönelik olan, bu nedenle de o dönem için kabulü yerinde olan bu teorinin239, bugün 

diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin hukuksal temeli olarak kabulü yerinde 

olmayacaktir.  

 

b.Temsilci Karakter Teorisi 

 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin hukuksal temelini açiklayan bir diger 

                                                 
233 Akipek, s.28. 
234 Bkz. yukarida s.16. 
235 Gündüz, s.55; Maginnis, s.995; Ipsen, s.490. 
236 Maginnis, s.995; Içel-Donay, s.152. 
237 Toluner, 405; Maginnis, s.995 ; Shapiro, s.282. 
238 Shapiro, s.282. 
239 Silva, s.114. 
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teori de temsilci karakter teorisidir 240.  

 

Bu teoriye göre diplomatik temsilci, kendisini gönderen devletin kisiligini temsil 

eder241. Diger bir deyisle hükümdarin alter egosudur 242. Temsilciye yöneltilen bir 

davranisin temsil ettigi devletin kisiligine yöneltilmis sayilmasi, temsilciye, temsilin 

niteligine uygun sekilde davranilmasini gerektirir 243. Diplomatik temsilci, temsil 

ettigi devletin kabul eden devlet karsisindaki esit ve bagimsiz statüsünden istifade 

eder244.  Bu statüden dolayi kendisini gönderen egemenin temsilcisi olarak egemenle 

ayni ayricalik ve bagisikliklara sahiptir 245. Bu ayricalik ve bagisikliklar devletin 

egemenligine hizmet eder246. Bu nedenle, yargi bagisikligi diplomatik temsilciye 

taninmis olsa da aslinda temsilcinin sahsinda devlete taninmaktadir; kaynagini 

devletin yargi bagisikligindan alir 247. Zira diplomatlarin bu bagisikliktan kendilerinin 

feragat etmeleri dahi mümkün degildir248. 

 

Yabanci devlet sahip oldugu yargi bagisikligi nedeniyle diger bir devlet tarafindan 

yargilanamazken, bu yabanci devleti temsilen, onun adina tasarrufta bulunan 

temsilcinin yargilanabilmesi devletin yargi bagisikliginin bertaraf edilmesi anlamina 

gelecektir249. 

 

Viyana Konvansiyonunun baslangiç bölümünde kullanilan ifade, diplomatik 

temsilciye ayricalik ve bagisikliklarin taninmasinda, bunlarin devleti temsil 

etmelerinin  etkili oldugu izlenimini uyandirmaktadir250. Uluslararasi Hukuk 

                                                 
240 YILC, 1957, II, s.136. 
241 Toluner, s. 405; Dönmezer-Erman, .s.284. 
242 Veronica L. Maginnis, s.995 ; Clifton Wilson, “Diplomatic Privileges and Immunities”, 1967, s. 5, 

Tease’den naklen, s.1075; Przetacznik, s.356. 
243 Toluner, s.405; Silva, s.113. 
244 Przetacznik, s.355. 
245 Veronica L. Maginnis, s.995; Bazi mahkeme kararlarinda da diplomatik temsilcinin en azindan 

temsil ettigi egemen kadar davadan bagisik olmasi gerektigi ifade edilmektedir. Temsilci karakter 
teorisinin yansidigi kararlar için bkz. Przetacznik, s .356. 

246 Geimer, s.156. 
247 Geimer, s.156. 
248 Gündüz, s.53-54. 
249 Geimer, s.156. 
250 Viyana Konvansiyonu baslangiç bölümü: “... Bu gibi ayricalik ve bagisikliklarinin  amacinin 

fertleri yararlandirmak olmayip, Devletleri temsil eden diplomatik misyonlarin görevlerini etkin 
sekilde yapmasini saglamak oldugununun idrakinde bulunarak…” 
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Komisyonu da Konvansiyon tasarisini hazirlarken, uygulamada netlik bulunmayan 

meselelerin çözümünde misyon sefi ve misyonun kendisinin temsilcilik sifatini da 

dikkate aldigini ifade etmektedir 251.  

 

Bununla birlikte bu teori bugün kabul görmemektedir 252. Günümüzde egemenlik 

monarsiler yerine halka ve onlarin seçtigi görevlilere devredilmis durumdadir. Halk 

yabanci devlette yargi bagisikligina sahip olmadigindan, onlarin temsilcisi de, sirf 

temsilci olmasi sebebi ile bu bagisikliga sahip olamayacaktir253.  

 

Diger taraftan, temsilcilik sifati teorisi diplomatik temsilcilerin devleti temsilen 

hareket etmedigi hallerde, yani kendi özel islemlerinden dolayi yargi bagisikligini 

haiz olmalarini açiklayamamaktadir254. 

 

Diplomatik temsilciler devleti temsil etmekle birlikte, yerine getirdikleri islev, 

kendilerini görevlendiren devleti temsil ederken, bu devlet ile görev yaptiklari devlet 

yani gönderen devlet ile kabul eden devlet arasindaki diplomatik iliskilerin idamesini 

saglamaktir. Bu sebeple, yerine getirdikleri islev sadece gönderen devlet bakimindan 

degil, diplomatik iliskilerin her iki tarafinda bulunan devletler bakimindan önem arz 

etmektedir. Bu baglamda diplomatik temsilcinin kabul eden devletin yargi 

yetkisinden bagisikliginin kabul edilmesi, sadece gönderen devlete degil, diplomatik 

iliskilerin etkin bir sekilde, bir engellemeye ugramaksizin sürdürülmesine, bunu 

temin için de diplomatik temsilcinin görevlerini geregi gibi yerine getirebilmesine 

hizmet etmektedir. Bütün bu açiklamalar ise, bize, bagisikliklarin hukuksal temelini 

açiklamada, diplomatik temsilcinin kendisini gönderen devleti temsil etmesi esasina 

dayandiran temsilci karakter teorisi yerine, asagida izaha çalisacagimiz görevin 

geregi teorisine sevk etmektedir. 

 

c.Görevin Geregi Teorisi 

 
                                                 
251 AJIL, 1959, s.254. 
252 Przetacznik, s.356; Silva, s.113. 
253 Maginnis, s.995. 
254 Maginnis, s.995. 
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Bu teori diplomatin bazi ayricalik ve bagisikliklar olmadan islevlerini 

gerçeklestiremeyecekleri düsüncesine dayanmaktadir255. Ayricalik ve bagisikliklarin 

amaci diplomatik temsilcinin görevini etkin bir sekilde yerine getirebilmesidir256. 

Teoriye göre, diplomatik temsilciye taninan ayricalik ve bagisikliklar devletler 

arasinda iliskilerin kurulmasi ve yürütülmesi için diplomatik sürecin islemesi 

amacina hizmet etmektedir 257.  

 

Kabul eden devletin cezaî ve hukukî yargi yetkisine tâbi olduklari taktirde, 

diplomatik temsilciler görevlerini kendilerinden beklendigi sekilde 

gerçeklestiremeyeceklerdir 258. Bu nedenle diplomatik temsilcinin görevlerini kabul 

eden devletin yargi yetkisinin baskisi altinda olmaksizin, tam bir özgürlük içinde, 

gerektigi gibi yerine getirebilmesi için yargi bagisikliginin taninmasi zorunludur259.  

 

Uluslararasi Hukuk Komisyonu’nun bir raporunda, Komisyonun uygulamada bir 

netlik bulunmayan meselelerin çözümünde görevin mahiyeti görüsünü rehber 

edindigi, ancak bu arada misyon sefi ve misyonun kendisinin temsilcilik sifatini da 

nazara aldigi ifade edilmektedir260.  Komisyonun bu anlayisi 1961 tarihli Viyana 

Konvansiyonuna da yansimis, Konvansiyonun baslangiç bölümünde “bu gibi 

ayricaliklarin ve bagisikliklarin amaci fertleri yararlandirmak olmayip, devletleri 

temsil eden diplomatik misyonlarin görevlerinin etkin bir sekilde yapilmasini 

saglamak oldugu” ifade edilmistir.  Sözlesme bu haliyle, esas itibariyle görevin 

geregi görüsünü benimsemisken261, ayni zamanda temsilcilik sifati görüsüne de bir 

                                                 
255 Shapiro, s.283; Przetacznik, s.357; Antoniette Marie Tease, s.1075; Tezcan, s.137,166; Maginnis, 

s.995; Kayihan Içel- Süheyl Donay, Karsilastirmali ve Uygulamali Ceza Hukuku, 1. Kitap, 
Yenilestirilmis 3. Basi, s.151. 

256 Tezcan, s.137,166; Ipsen, s.473; A.B.Lyons, “Diplomatic Immunities – Some Minor Points”, 
BYIL, 1958, s.369.  

257 Meray, s.30; Przetacznik, s.357; Gottfried Hecker,  Handbuch Der Konsularischen Praxis , C.H. 
Beck’s, München, 1999, s.13; Silva, s.112. 

258 Meray, s.30; Içel-Donay, s.151. 
259 Przetacznik, s.3567; Meray, s.30; Garnett, s.105; Içel-Donay, s.151-152; Hatta, diplomatik 

temsilcinin aile üyelerine taninan ayricalik ve bagisikliklarin temelinde yatan neden de, diplomatik 
temsilcinin görevlerini yerine getirirken herhangi bir baski altinda kalmamasini saglamaktir. Bkz. 
O’Keefe, s.332 vd. 

260 AJIL, 1959, s.254. 
261 Denza, s. 274. 
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ölçüde yer vermis görünmektedir262. 

 

Görevin geregi teorisi gereksiz ayricalik ve bagisikliklarin önlenmesinin güvencesi 

olarak görülmektedir 263. Teori, digerlerinden farkli olarak diplomatik bagisikligin 

sinirlandirilmasi için uygun bir zemin olusturmaktadir, megerki sinirlamalar 

diplomatik temsilciyi görevlerini yerine getirmekten alikoymasin264. Yargi 

bagisikliginin kabulü, diplomatik sürecin islemesi için diplomatik görevlerin etkin 

bir sekilde yerine getirilmesini temin amacina yönelik oldugundan, teori özellikle 

misyonun diplomatik kadrosu disinda olup da bagisikliktan faydalananlar için yargi 

bagisikligi kapsaminin daraltilmasini gerektirmektedir265. 

 

Yargi bagisikliginin kapsami, diplomatik temsilcinin gönderen devletin temsilcisi 

olarak görevlerini yerine getirebilmesi için gerekli eylem ve islemlerle  

sinirlanmistir 266. Bagisiklik ve ayricaliklarin görevin ifasi ile ilgili islemler 

bakimindan taninmasi ve yapilan islem ya  da eylemin görevin yerine getirilmesi ile 

hiç bir baglantisinin bulunmamasi halinde bagisikligin kabul edilememesi,  

uygulamada bagisikligin kötüye kullanimina bir ölçüde engel olacaktir267. 

Diplomatik yargi bagisikligini sinirlayan bu yaklasim, böylece, bagisikligi kamunun 

nazarinda daha makul, kabul edilebilir kilmaktadir268.  

 

Teori, diplomatik temsilciye ait yargi bagisikligi alaninda bagisikligin kapsami 

bakimindan bir minimum da teskil etmektedir269. Zira görevin ifasina hizmet eden 

eylem ve islemler her halûkarda yargi bagisikligi ile korunmaktadir. Ancak bu teori 

diplomatik bagisikliklar, ayricaliklar sahasina tam anlamiyla, tüm neticeleriyle tesir 

etmis degildir. Bunun nedeni belki de devletlerin, diplomatik temsilcilerinin 

hakkinda politik gerekçelerle haksiz davalar açilabilecegi ya da temsilcilerin 

                                                 
262 Ipsen, s.491; Silva, s.111, 112. 
263 Maginnis, s.996. 
264 Maginnis, s.996; Southwick, s.88. 
265 Southwick, s.88. 
266 Southwick, s.88-89. 
267 Silva, s.114. 
268 Southwick, s.88. 
269 Silva, s.114. 
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görevlerini yerine getirirken gereksiz yere, asiri derecede tedbirli, dikkatli davranmak 

zorunda kalabilecekleri endisesidir 270. Bu nedenle, teorinin elestirilme nedenlerinden 

biri de yargi bagisikliginin kapsamini asiri derecede daraltacagi gerekçesiyle 

uluslararasi iliskilere zarar verecegi endisesidir 271.  

 

Diplomatik temsilcilerin özel islemlerinden dolayi yargi bagisikligini haiz olmalari 

görevin geregi teorisine uygun olmadigindan elestirilmektedir. Bu görüse göre 

diplomatik temsilci özel islemleri bakimindan yargi bagisikligindan 

faydalanamamalidir272. Zira, diplomatik temsilcinin görevin ifasi ile ilgisi 

bulunmayan islemlerinin yargi bagisikligi ile korunmasi görevin geregi gibi yerine 

getirilmesi amacina hizmet etmez. 

 

Ancak burada, görevin etkin sekilde yerine getirilebilmesi için gerekli oldugu ölçüde, 

diplomatik temsilcinin özel islemleri bakimindan da yargi bagisikliginin taninmasi 

gerektigi iddia olunabilir273. Zira yargi bagisikliginin gerekçesi görevin özgür ve 

bagimsiz bir sekilde yapilmasinin engellenmemesidir. Diplomatik temsilcinin yaptigi 

islem yada eylem görevin ifasi sirasinda yapilmamis olmakla birlikte yine de bu 

islemden dolayi kabul eden devlet tarafindan yargilama yapilmasi diplomatik 

görevlerin yerine getirilmesine sekte vurabilir.  

 

Görüldügü üzere,  bu teori görevin yerine getirilmesi için diplomatik temsilciye 

taninmasi gereken yargi bagisikliginin kapsami ve sinirlandirilmasindaki ölçü 

konusunda farkli çözümlerin kabulüne neden olabilecek bir görüs oldugundan 

elestiriye açiktir274.   

 

Yargi bagisikliginin sinirlarinin çizilmesindeki bu belirsizlik, bagisikligin sadece 

dogrudan görevle ilgili islem ve eylemler bakimindan mi yoksa görevle ilgili olsun 

ya da olmasin yargilama yapilmasi halinde görevin geregi gibi görülmesini 

                                                 
270 Maginnis, s.996. 
271 Silva, s.114. 
272 Maginnis, s.996. 
273 Ipsen, s.494. 
274 Toluner, s.405. 
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engelleyecek her türlü eylem ve islem bakimindan mi kabul edilecegi konusundadir. 

Ancak, tüm yetersizliklerine ragmen yargi bagisikliginin sinirlandirilmasina imkân 

verdigi ve bagisikligin kapsami bakimindan bir minimum olus turdugu dikkate 

alindiginda, görevin geregi teorisinin diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin 

hukuksal temelini izahta en uygun teori oldugu söylenebilir.  

 
 

II.DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI BAGISIKLIGININ ZAMAN 

ITIBARIYLE SINIRLARI 

 

Diplomatik temsilcinin faydalandigi yargi bagisikliginin zaman itibariyle sinirlarini 

tespite çalisacagimiz bu bölümde, yargi bagisikligi kabul eden devlette diploma tik 

temsilci olarak görev yapmaya bagli olarak istifade edilen bir diplomatik koruma 

oldugundan öncelikle, diplomatik temsilci hakkinda genel bir bilgi vermeyi uygun 

görüyoruz. 

 

A.DIPLOMATIK TEMSILCI 

 

1. Diplomatik temsilci, diplomatik misyonun sefi ile misyonun diplomatik 

kadrosunun üyeleridir275. Viyana Konvansiyonunun 1. maddesinin (e) bendinde 

diplomatik temsilcinin276 misyon sefi ya da misyonunun diplomatik kadrosunun bir 

üyesi oldugu ifade edilmistir. Misyonun sefi gönderen devlet tarafindan bu sifatla 

hareket etmekle görevlendirilmis olan kimsedir (Viy. Kon. md.1.a). Diplomatik 

kadronun üyeleri ise misyon kadrosunun diplomatik rütbe tasiyan üyeleridir (Viy. 

Kon. md.1.d) 277. Ancak bu tanimlardan hiçbiri yeterli degildir. Madde 1, gerçekte 

bir tanim içermemekte, sadece terimlerin Konvansiyondaki kullanimina isaret 

etmektedir. 

                                                 
275 Franciszek Przetacznik, “The History of the Jurisdictional Immunity of the Diplomaitc Agents in 

English Law”, Anglo American Law Review, 1978, s.351; Kimmich, s.346; Ipsen, s.485; North-
Fawcett, s.396. 

276 Maddenin resmî  gazetede yayinlanan Türkçe metninde, “diplomatik ajan” deyimi kullanilmis 
olmakla birlikte, Türk doktrininde genellikle kullanilan diplomatik temsilci tâbirini kullanmayi 
yegliyoruz.  

277 Misyon kadrosu, diplomatik kadro, idarî ve teknik kadro ve hizmet kadrosundan olusmaktadir 
(Viy.Kon.md.1.c). 
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1961 tarihli Viyana sözlesmesinin 14. maddesinin 1. fikrasinin (a) ve (b) bentlerinde 

devlet baskanlari, ayni fikranin c bendinde ise disisleri bakanlari nezdinde akredite 

edilen misyon seflerinden söz edilmektedir. 1928 tarihli Havana Konvansiyonunun 

baslangiç bölümünde de diplomatik memurlarin devlet baskanini degil, sadece 

devleti temsil ettigi belirtilmistir. 1982 tarihli Anayasanin 104. maddesinde 

Cumhurbaskaninin yabanci devletlere Türk devletinin temsilcilerini gönderecegi ve 

Türkiye Cumhuriyetine gönderilecek temsilcileri kabul edecegi ifade edilmistir278. 

Bütün bu ifadeler karsisinda, misyon seflerinin devlet baskanini temsil ettigi 

sonucuna varilamayacagi kanaatindeyiz279. 1961 tarihli Viyana Konvansiyonunun 

baslangiç kisminda da misyonlarin devleti temsil ettikleri açikça ifade olunmustur280. 

Anayasamizin 104. maddesi de Türk devletinin temsilcilerinden söz etmektedir. Bu 

durum karsisinda diplomatik temsilcilerin devlet baskanlarini degil, fakat devleti 

temsil ettikleri sonucunu benimsemek gerekir281.  

 

Diplomatik ayricalik ve bagisikliklarla baglantili ilk düzenlemeler diplomatik 

temsilcilerin sinif ve derecelerine iliskindir. Diplomatik temsilcilerin sinif ve 

derecelerine iliskin ilk düzenleme olan, 1815 tarihli Viyana Nizamnamesi’nde 

diplomatik temsilciler üç sinifa ayrilmistir. Nizamnamenin ilk maddesinde 1. sinifta, 

büyükelçiler, legalar282 veya nonslar283, 2. sinifta hükümdarlar nezdinde gönderilen 

orta elçiler veya diger temsilciler, 3. sinifta ise disisleri bakanlari nezdinde 

gönderilen maslahatgüzarlarin284 bulundugu ifade edildikten sonra, sadece 1. 

siniftaki diplomatik temsilcilerin gönderen devleti temsil yetkisine sahip oldugu 

                                                 
278 1924 Anayasasinin 37. maddesi ve 1961 tarihli Anayasanin 97. maddelerinde de ayni yönde 

ifadeler bulunmaktadir.  
279 Çelik, s.507. 
280 “… devletleri temsil eden diplomatik misyonlarin….” seklindeki ifade. 
281 4009 sayili ve 24.6.1994 tarihli Kanunun 24. maddesinde “Büyükelçi, nezdinde görevli bulundugu 

ülke veya ülkelerde Türkiye Cumhuriyeti Devletini ve Cumhurbaskanini temsil eder ve o ülkede 
Büyükelçilige bagli bütün birimlerin amiridir.” ifadesi yer almaktadir. RG.6.7.1994 – 21982. 

282 Papanin kardinaller arasinda olaganüstü vazife ile görevlendirdigi temsilcilerdir. Bkz. Satow, s.86; 
Meray, s.18, dn.18. 

283 Papa’nin kardinaller disinda seçilmis daimî temsilcileridir. Bkz. Satow, s.86; Meray, s. 18, dn.18. 
284 Elçi tayin edilmek ya da hemen tayin edilmek istenmeyen hallerde, büyükelçi ya da orta elçinin 

yoklugunda misyon sefligini yapan, Disisleri Bakanligi’ndan Disisleri Bakanligi’na görevlendirilen 
temsilcidir. Bkz. Oppenheim, s.778; Satow, s. 87; Meray. s. 19; YILC, 1956, s.134. 
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belirlenmistir285. Yine diplomatik temsilcilerin sinif ve derecelerine iliskin olan 1818 

tarihli Aix-La Chapelle Protokolün’de, Viyana Nizamnamesi’nde kabul edilen orta 

elçi ile  maslahatgüzarlar (isgüder) arasinda mukim elçi286 sinifi kabul edilmis ve 

böylelikle diplomatik temsilciler, büyükelçiler, orta elçiler, mukim elçiler ve 

maslahatgüzarlar olmak üzere 4 sinifa ayrilmistir. Diplomatik temsilcilerin sinif ve 

derecelerine iliskin bu kurallar, kurallarin yer aldigi düzenlemeler az sayida devlet 

tarafindan imzalanmis olmasina karsin, diger devletler tarafindan da benimsenip 

uygulaninca, uluslararasi teamül hukukunun bir parçasi olmustur287. 

 

Viyana Konvansiyonunun 14. maddesi de misyon seflerinin siniflarina iliskindir. 

Konvansiyonun bu düzenlemesi esas olarak, 1815 tarihli Nizamname ile paraleldir. 

Maddenin 1. fikrasinda üç sinifa ayrilan misyon seflerinin, a) devlet  Baskanlari  

nezdinde  gönderilen  büyükelçiler  veya  nonslar  ile  muadili rütbedeki diger 

misyon sefleri; b) devlet baskanlari nezdinde gönderilen murahhaslar, elçiler ve 

enternonslar288; c) disisleri bakanlari nezdinde gönderilen maslahatgüzarlar oldugu 

ifade edilmistir289. Günümüzde büyükelçilik ve orta elçilik arasindaki farkin 

uygulamada kalktigi ve devletlerin orta elçiliklerini, büyükelçilige çevirdikleri 

görülmektedir290. 

 

2. Her devlet, baska bir devletteki diplomatik misyonunda görev yapacak olan 

kisileri, yani diplomatik misyonunun üyelerini kendisi belirler291.  Viyana 

Konvansiyonunun 7. maddesi de gönderen devletin misyon kadrosunun üyelerinin, 

yani diplomatik kadro, idarî ve teknik kadro ve hizmet kadrosu üyelerinin gönderen 

devlet tarafindan serbestçe tayin edileceginden söz etmektedir. Ayni esas, 1928 

                                                 
285 YILC, 1956, Vol.II, s.133; YILC, 1958 , Vol. II, s.93, Not, 29; YILC, 1959, Vol II, s.136. 
286 Geçici görevle gönderilen, fakat gittigi memlekette uzun süre kalan temsilcilerdir. Bkz. 

Oppenheim, s. 778; Bilsel, s.93; Meray, s.19; YILC, 1956, s.133. 
 
287 Meray, s.19. 
288 Papa’nin orta elçi sinifina dahil temsilcileridir. Bkz. Meray, s.20.  
289 Maddenin 2. fikrasina göre ise misyon sefleri arasinda,  adabi  muaseret  kurallari  disinda, 

siniflarin dolayisiyla bir fark gözetilmeyecektir. 
290 Satow, s.87; Meray, s.21 
291 Meray, s.22. 
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tarihli Havana Konvansiyonunda da benimsenmis bulunmaktadir292. Ancak gönderen 

devlete, diplomatik temsilcinin tayininde taninan bu serbesti, bazi haller bakimindan 

sinirlanmis ve kabul eden devlete, diplomatik misyon kadrosunun sekillenmesine 

müdahale hakki taninmistir. Bu hallerden biri, kabul eden devletin kendisinin içinde 

bulundugu durum ve kosullarla, misyonun ihtiyaçlarini göz önünde tutarak, 

misyonun üye sayisinin makul sinirlar dahilinde tutulmasini talep edebilmesi ve ayni 

gerekçelerle ayrim gözetmeksizin belirli bir kategoriye mensup memurlari kabul 

etmeyi reddedebilmesidir (Viy. Kon. md.11). Kabul eden devletin, kendi ülkesinde 

bulunan diplomatik misyonunun tesekkülüne müdahale edebildigi diger haller, 

gönderen devletin, bir diplomatik temsilciyi diger bir devlet nezdinde 

görevlendirmesi293 veya diplomatik temsilcinin kendi vatandasi ya da gönderen 

devlet disindaki bir üçüncü devlet vatandaslari arasindan tayini için kabul eden 

devletin rizasinin gerekli olmasi294, kabul eden devletin, misyonun kara, deniz veya 

hava ataselerinin tayininde, bunlarin adlarinin onayi alinmak üzere önceden 

bildirilmesini talep edebilmesi295 ve gerekli kosullarin varligi halinde diplomatik 

temsilciyi misyonunu bir üyesi olarak tanimayi reddedebilmesidir (Viy. Kon. md.9). 

Bu haller disinda, diplomatik temsilcinin görevlendirilmesinde gönderen devlet söz 

sahibi bulunmaktadir. 

 

Viyana Konvansiyonunun, yukarida sayilan haller disinda, diplomatik temsilcinin 

tayinini tamamiyla gönderen devletin tasarrufuna birakan ve kabul eden devle tin 

rizasini aramayan 7. maddesinin açikligina ragmen296,  diplomatik iliskilerin 

tatminkâr bir sekilde yürütülmesini temin maksadiyla, kabul eden devletin rizasinin 

her halükârda mevcut olmasi gerektigi, bunun uluslararsi teamül hukukunun bir 
                                                 
292 Havana Konvansiyonunun 10. maddesine göre misyon üyeleri, misyonun kendi hükümeti 

tarafindan belirlenir. 
293 “Gönderen Devlet, ilgili kabul eden Devletlere gerekli ihbarda bulunduktan sonra, yerine göre bir 

misyon sefini veya diplomatik kadronun herhangi bir üyesini, kabul eden Devletlerden herhangi 
biri tarafindan açikça itirazda bulunulmadikça birden fazla Devlet nezdinde akredite edebilir.”,  
Viy. Kon. md.5.1. 

294 “...... 2.  Misyonun  diplomatik  kadro  üyeleri,  kabul  eden Devletin  her  zaman  geri  alinabilecek 
rizasi olmadikça, bu Devletin vatandaslari arasindan tayin edilemez. 3.  Kabul  eden  Devlet,  

gönderen  Devletin  vatandasi  olmayan  üçüncü  bir  Devletin 
vatandaslari için de ayni hakki sakli tutabilir.” , Viy. Kon. md.8.2 ve md.8.3. 
295 “Kara, deniz veya hava ataselerinin tayininde, kabul eden Devlet, bunlarin adlarinin, onayi alinmak 

üzere önceden bildirilmesini isteyebilir.”, Viya. Kon.md.7. cümle 2. 
296 Brown, s. 54 vd.; Brownlie, s.351; Denza, s.50. 
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geregi oldugu ileri sürülmektedir297. Uluslararasi uygulamada, görevlendirilme 

yapilmis ve kabul eden devlet tarafindan kabul edilmis ya da bu kisilerin diplomatik 

statüleri taninmis olmadikça, mahkemeler yargi bagisikligindan faydalanilamayacagi 

yönünde karar vermektedir ler298. Havana Konvansiyonu yukarida ifade edildigi 

üzere, misyon üyelerinin gönderen devlet tarafindan belirlenecegini kabul etmis 

bulmakla birlikte, devletlerin diplomatik memurlarini bir baska devlete, bu devletin 

önceden alinmis muvafakati olmaksizin gönderemeyecegi hükmünü içermektedir 

(md. 8).   

 

Viyana Konvansiyonunun 10. maddesinin 1. fikrasinda, bazi hususlarin gönderen 

devlet tarafindan kabul eden devlete bildirilmesi öngörülmüstür. Fikranin (a) 

bendinde misyon üyelerinin tayini, gelisleri ve kesin ayrilislari veya misyondaki 

görevlerinin sona ermesi, kabul eden devlete bildirilmesi gerekli hususlar arasinda 

gösterilmistir. Ancak, gönderen devlete yüklenen, diplomatik temsilcinin tayinini 

kabul eden devlet yetkililerine bildirme yükümlülügü, gönderen devletin diplomatik 

misyonun üyelerini serbestçe tayin etme hakkinin sinirlanmasi anlamina 

gelmemektedir299. Özellikle, diplomatik temsilcinin kabul eden devletin ülkesinde 

olmamasi halinde, ülkeye gelisi sadece mümkün olan hallerde önceden 

bildirilecektir. Ancak yine de, gönderen devletin diplomatik kadroyu görevlendirme 

ve siniflandirmadaki bu özgürlügü, kabul eden devletlerin talep ettigi çok detayli 

bilgilendirme sekilleri yüzünden pratikte belli bir ölçüde sinirlandirilmaktadir 300. 

 

3. Gönderen devletin, misyonun diplomatik kadrosunun tayininde sahip oldugu 

serbestiye, misyon sefleri bakimindan sahip oldugu söylenemez. Viyana 

Konvansiyonunun 4. maddesinin 1. fikrasina göre, gönderen devlet, kabul eden  

devletten  bu  devlete  misyon  sefi  olarak göndermek istedigi sahis için agrement 

almak zorunlulugundadir. Bunun anlami, diplomatik misyon sefinin 

                                                 
297 Harvard Tasarisi’nin 8. maddesinde, misyonun, misyon sefi disindaki üyelerinin, ancak kabul eden 

devlet tarafindan itirazda bulunulmamasi sartiyla gönderebilecegi hükmü getirilmistir. Bu anlayis 
1985 tarihli bir Ingiliz mahkeme kararina da yansimis bulunmaktadir, Times Law Review, 1985, 
s.114. Ayrica Bkz. Meray, s.23; Brown, s.58 vd. 

298 Bu kararlar için bkz. Brown, s.58. 
299 Denza, s.74. 
300 Brown, s.55. 
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görevlendirilmesinde sadece gönderen devletin degil, ayni zamanda kabul eden 

devletin de söz sahibi olmasidir. Kabul eden devlet, gönderen devletin belirledigi 

kisinin misyon sefi olarak görev yapmasina muvafakat etmezse, bu kisi misyon sefi 

olarak gönderilemez301. Ancak, misyon sefinin görev süresi sona erdigi ya da 

görevlerini yerine getiremez hale geldigi taktirde, misyon sefinin görevlerini yapmak 

üzere tayin edilecek geçici maslahatgüzar bakimindan kabul eden devletten 

muvafakat alinmasi zorunlulugu bulunmamaktadir 302. Misyon sefinin tayininde kabul 

eden devletin muvafakati aranmakla birlikte, kendi devletinin iç hukuku bakimindan 

misyon sefi bir devlet memurudur ve atanmasi bu devlet kanunlarina göre yapilir. 

Türk hukukunda elçilerin Disisleri Bakanliginin teklifi, Bakanlar Kurulunun karari 

üzerine Cumhurbaskani tarafindan atanmasi kabul edilmistir303.  

 

Misyon sefinin görevlendirilmesinde kabul eden devletin muvafakatinin alinmasi 

gerekliligi, misyon sefinin, gönderen devlet ve kabul eden devlet arasindaki 

diplomatik iliskilerin yürütülmesinde tasidigi önemden kaynaklanmaktadir304.  

 

Muvafakat istenmesi diplomatik yolla ve yari resmî bir sekilde yapilir305. Kabul eden 

devletin misyon sefinin görevlendirilmesine muvafakat etmesi üzerine, temsilcinin 

resmî sifatini, sinifini belirten ve kendisine itimat edilmesini isteyen ve itimatname 

olarak adlandirilan bir mektup sunar306. Uluslararasi uygulamada, kabul eden 

devletler, misyon seflerinin görevlerini tam anlamiyla yapmaya baslamasi için bu 

itimatnamenin sunulmus olmasinin aramaktadir307. Viyana Konvansiyonunun 13. 

maddesinin 1. fikrasinda da, misyon sefinin,  kabul eden devlette carî olan ve 

                                                 
301 Meray, s.23. 
302 Viyana Konvansiyonunun 19. maddesinde “Misyon sefinin görevi münhal oldugu, veya misyon 

sefi görevlerini yerine getiremedigi takdirde,  bir geçici  Maslahatgüzar  (Charge  d'affaires  ad  
interim)  geçici  olarak misyon  sefi  görevlerini  yapacaktir. Geçici Maslahatgüzarin adi, ya  
misyon  sefi  tarafindan, veya bunun mümkün  olmamasi  halinde  gönderen  Devletin Disisleri 
Bakanligi  tarafindan,  kabul  eden Devletin Disisleri Bakanligina veya mutabik kalinacak baska bir 
Bakanliga bildirilir.” ifadesi yer almaktadir. Ancak bu halde, görevlendirme, geçici 
maslahatgüzarin kabul eden devletin ülkesine gelmesinden önce yapilmalidir. Bkz. Satow, s.94. 

303 Çelik, s. 509. 
304 Denza, s.40. 
305 Meray, s.24. 
306 Meray, s.24; Satow, s.96; Geçici maslahatgüzarlarin misyon sefligi yapmasi halinde itimatname 

sunulmasi gerekmez. Bkz. Satow, s.95. 
307 Satow, s.96 
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yeknesak bir tarzda uygulanacak usule göre, ya itimatnamesini takdim ettigi zaman 

veya gelisini bildirdigi ve itimatnamesinin aslina uygun bir örnegini kabul eden 

devletin disisleri dakanligina veya mutabik kalinacak baska bir bakanliga tevdii 

olundugu zaman,  kabul eden devletteki görevine baslamis sayilacagi ifade 

edilmektedir. Bu itimatnamenin sunulmasi bir merasimle olur308. Böylelikle, misyon 

sefinin bu sifati, umuma açiklanmis olmaktadir 309. 

 

Devletler kendi ülkelerinde görev yapacak misyon seflerinin kabul merasimlerinin 

seklini kendisi tayin eder. Bazi fakliliklarla birlikte, bu merasimler büyük ölçüde 

birbirine benzemektedir310. Önceleri büyükelçilerle diger misyon seflerinin 

itimatnamelerinin kabulünde farkli merasim usullerin benimsenmis olmasina 

ragmen, günümüzde misyon sefleri genellikle büyükelçiler oldugundan, diger 

misyon seflerinin itimatnamelerinin kabulü için kullanilan usuller terkedilmis 

bulunmaktadir 311.  

 

Diplomatik Temsilciliklerde Diplomatik Statüyü, Konsolosluklarda Konsolosluk 

Memuru Statüsünü Haiz Personel ile Ilgili Protokol Esaslari Hakkinda 

Yönetmeligin312 3. maddesine göre “Diplomatik statüye haiz personel, Türkiye 

Cumhuriyeti’nin bir yabanci ülkedeki Büyükelçilik, Daimî Temsilcilik veya 

Temsilciligine, çesitli mevzuatla verilen görevlerin yapilmasi için atanmis olup, 

milletlerarasi anlasmalar ve teamül geregince kabul eden devlet tarafindan bu sifatla 

taninmis ve kendilerine diplomatik ayricalik ve bagisikliklar verilmis Disisleri 

Bakanligina mensup Büyükelçi, Daimî Temsilci, Daimî Temsilci Yardimcisi, 

Temsilci, Elçi, Maslahatgüzar, Elçi-Müstesar, Birinci Müstesar, Müstesar, Hukuk 

Müsaviri, Baskatip, Ikinci Katip, Üçüncü katip, Atase ve atase Yardimcilari ile 

Askeri Ataseler, Askeri Atase Yardimcilari ve diger kamu kurum ve kuruluslarina 

mensup Daimî Temsilci Yardimcisi, Müsavir, Müsavir Yardimcisi, Atase ve Atase 

Yardimcilaridir.” Yönetmeligin bu maddesindeki “milletlerarasi anlasmalar ve 

                                                 
308 Meray, s.25; Satow, s.96. 
309 Satow, s.96. 
310 Meray, s.25. 
311 Satow, s.100. 
312 RG. 12.2.1986 -19017. 
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teamül geregince kabul eden devlet tarafindan bu sifatla taninmis ve kendilerine 

diplomatik ayricalik ve bagisikliklar verilmis” ibaresi, diplomatik temsilcinin sahip 

oldugu statüyü kabul eden devletin bu statüyü tanimasina baglamis oldugu izlenimini 

vermektedir. 

 

B.DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI BAGISIKLIGININ BASLANGICI 

 

Viyana Konvansiyonu’nun kabulünden önce, diplomatik temsilcinin yargi 

bagisikligindan hangi andan itibaren faydalanmaya baslayacagi konusunda 

uluslararasi uygulamada belirsizlik bulunmaktaydi313. Yargi bagisikligindan istifade 

etme hususunda, kabul eden devletten muvafakat alinmasi anina mi, itimatnamenin 

sunulmasi anina mi, diplomatik temsilcinin atandiginin kabul eden devlet 

yetkililerine bildirildigi anina mi yoksa diplomatik temsilcinin kabul eden devlet 

ülkesine vardigi ana mi itibar edilecegi konusundaki belirsizlik, Viyana 

Konvansiyonu’nun kabulü ile bir açikliga kavusturulmustur. Konvansiyonun 39. 

maddesi, diplomatik misyon üyelerine taninan ayricalik ve bagisikliklarin baslangiç 

anina iliskindir. Maddenin 1. fikrasinda “Ayricalik ve bagisikliklar taninan her  sahis,  

görevine  baslamak  üzere kabul  eden  Devletin  ülkesine  girdigi andan,  veya 

esasen bu Devletin ülkesinde bulunuyorsa, tayininin Disisleri Bakanligina veya 

mutabik kalinacak baska Bakanliga  bildirildigi andan  itibaren bunlardan yararlanir.” 

ifadesi yer almaktadir. Konvansiyonun ayricalik ve bagisikliklarin baslangici 

konusunda kabul ettigi bu tercih, Uluslararasi Hukuk Komisyonu tarafindan da 

benimsenmis bulunmaktaydi314. 

 

Konvansiyondaki düzenleme ile, ayricalik ve bagisikliklarin baslangicinda, 

diplomatik temsilcinin kabul eden devletin ülkesinde bulunup bulunmamasina göre, 

iki  farkli zaman belirlenmistir. Buna göre, diplomatik temsilcinin kabul eden 

devletin ülkesinde bulunuyor olmasi halinde, kisinin bu devlette görev yapmak üzere 

diplomatik temsilci olarak  atandiginin kabul eden devletin yetkililerine bildirildigi 

an, bunun disindaki hallerde ise, kabul eden devletin ülkesine giris ani diplomatik 

                                                 
313 Satow, 129 vd. 
314YILC, 1957, Vol. II, s.142; YILC, 1958, Vol.II, s.103. 
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ayricalik ve bagisikliklarin baslangiç anidir. Maddedeki açikliga ragmen 

Konvansiyonda kabul edilen bu düzenleme bir takim tereddütleri beraberinde 

getirmektedir. Tereddüt, kabul eden devlete bildirimin yapilmasi ile ayricalik ve 

bagisikliklarin baslangici arasindaki iliski bakimindandir. Diplomatik temsilcinin 

zaten kabul eden devletin ülkesinde bulunuyor olmasi halinde, temsilcinin ayricalik 

ve bagisikliklardan istifade etmeye baslamasi bildirime bagli tutulmusken, 

diplomatik temsilcinin yurtdisindan kabul eden devletin ülkesine gelmesi hali 

bakimindan bildirimden hiçbir surette bahsedilmeyerek, ülkeye giris, ayricalik ve 

bagisikliklarin baslamasi için yeterli görülmüstür.  

 

Viyana Konvansiyonunun 10 maddesinin 1. fikrasinda gönderen devlet tarafindan 

kabul eden devlete bazi hususlarin bildirilmesi öngörülmüstür. Fikranin (a) bendinde 

“misyon üyelerinin tayini, gelisleri ve kesin ayrilislari veya misyondaki görevlerinin 

sona ermesi”, kabul eden devlete bildirilmesi gerekli hususlar arasinda 

gösterilmistir 315. Maddede, kabul eden devlete bildirim gerekliliginin, ayricalik ve 

bagisikliklardan faydalanma bakimindan etkisinden söz edilememekle birlikte, 

Konvansiyonun 39. maddesinin 1. fikrasindaki düzenlemeye göre, diplomatik 

temsilcinin kabul eden devletin ülkesinde bulunmasi halinde, bu bildirimin yapilmis 

olmasi, diplomatik  temsilcinin yargi bagisikligindan faydalanmaya baslamasinda 

kurucu unsuru teskil edecektir. Oysa, diplomatik temsilcinin kabul eden devletin 

ülkesinde bulunmuyor olmasi halinde, ayricalik ve bagisikliklardan istifadeye 

baslanmasi için bildirim degil ülkeye giris ani esas alinmistir. Konvansiyonun 10. 

maddesinin 1. fikrasinda, misyon üyelerinin tayini, gelisleri ve kesin ayrilislari ile 

misyondaki görevlerinin sona ermesinin gönderen devlet tarafindan kabul eden 

devlete bildirilecegi öngörülmekle birlikte, maddenin 2. fikrasinda ancak mümkün 

olan hallerde gelis ve kesin ayrilislarin önceden de bildirilmesi gereginden söz 

edilmistir. Bu durumda, diplomatik temsilci olarak tayini ve ülkeye gelisi kabul eden 

devlete önceden bildirilmeyen sahis, yine kabul eden devletin ülkesine girdigi andan 

itibaren yargi bagisikligindan faydalanabilecek midir? Konvansiyonun 39. 

maddesinin 2. fikrasinin lafzi dikkate alindiginda, kabul eden devlete diplomatik 

                                                 
315 Bkz. yukarida s.47. 
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temsilcinin görevlendirilmesi hakkinda herhangi bir bildirimin yapilmamis olmasina 

ragmen, ülkeye giristen itibaren ayricalik ve bagisikliklardan faydalanilabilecegi 

anlami çikmaktadir.  

 

Misyon sefi için Konvansiyonun 4. maddesine öngörülen muvafakatin, ya da hava, 

kara ve deniz ataseleri için, 7. maddeye göre gerekli onayin, misyonun diger üyelerin 

için ise Konvansiyonun 10. maddesinin 2. fikrasina göre ülkeye girisin kabul eden 

devlet yetkililerine önceden bildirilmis olmasi halinde, ayricalik ve bagisikliklardan 

kabul eden devletin ülkesine giristen itibaren faydalanilmasi bir mesele teskil 

etmeyecektir. Asil sorun, gönderen devlet tarafindan diplomatik temsilcinin tayini ve 

ülkeye girisinin kabul eden devlete önceden ya da hiç bildirilmemis olmasi halinde 

ortaya çikacaktir316. 

 

Madde hükmünün dogurabilecegi problemleri ortadan kaldirmak için, Viyana 

Konferansi sirasinda, çesitli öneriler yapilmistir. Bagisiklikla rin kabul eden devletin 

ülkesine girisle baslamasi için, kabul eden devletin önceden bu görevlendirmeye riza 

göstermesine veya açik ya da zimnî kabulüne tâbi kilinmasi ya da 39. maddedeki 

“ayricaliklar ve bagisikliklar taninan her sahis” ibaresinden, kabul eden devlete 

görevlendirilmeleri bildirilmis ve kabul eden devlet tarafindan kabul edilmis kisilerin 

anlasilmasi gerektigi yönünde görüsler ileri sürülmekle birlikte, Konferansta bu 

önerilerden hiçbiri kabul edilmis degildir317.  

 

Konvansiyonun 39. maddesinin 1. fikrasinda ayricalik ve bagisikliklarin, bu arada 

yargi bagisikliginin baslangici için, diplomatik temsilcinin kabul eden devletin 

ülkesinde bulunup bulunmamasina göre biri bildirimi digeri de ülkeye girisi esas alan 

düzenlemenin amaci kabul eden devlete, diplomatik temsilci sifatiyla görev yapmak 

üzere gönderilen kisinin, kabul eden devletin ülkesine girisi ile kendisi hakkinda 

kabul eden devlet yetkililerine yapilmasi gerekli bildirim arasindaki sürede, 

diplomatik ayricalik ve bagisikliklardan faydalanmasini saglamaktir318. Maddede 

                                                 
316 Denza, s.351. 
317 Denza, s. 351, 352.  
318 Bu yöndeki 1985 tarihli Ingiliz Mahkeme karari için bkz. Criminal Law Reports , 1985, s.510. 
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kullanilan “görevine baslamak üzere kabul eden devletin ülkesine girdigi andan 

itibaren” ibaresi buna  isaret etmektedir. Bu nedenle, diplomatik temsil görevi disinda 

herhangi bir nedenle, bir devletin ülkesine girmis bulunan kisinin, sonradan bir baska 

devlet tarafindan bu ülkede görev yapmak üzere diplomatik temsilci olarak atanmasi 

halinde, ayricalik ve bagisikliklardan ülkeye giris anindan itibaren degil, kabul eden 

devlete gerekli bildirimin yapildigi tarihten itibaren faydalanmasi mümkün olacaktir. 

Diplomatik temsilcinin tayininin hiçbir sekilde kabul eden devlete bildirilmemis 

olmasi halinde ise, ilgili sahsin ayricalik ve bagisikliklardan faydalanamamasi 

gerekir 319. Konvansiyonun 39. maddesinin 1. fikrasindaki düzenleme, diplomatik 

temsilcinin ayricalik ve bagisikliklardan yararlanmasi halinde, bunlardan hangi 

andan itibaren istifade edecegine iliskindir. Yoksa kabul eden devlete temsilcinin 

tayini ile ilgili hiçbir bildirim yapilmamis olmasina ragmen, yurtdisindan geldigi 

hallerde, kisinin, ülkeye giris ile ayricalik ve bagisikliklardan istifade etmeye 

baslayacagi seklinde bir netice dogurmaz. Bildirimin yapilmasi uluslararasi iliskilerin 

temelinde yatan karsilikli rizanin geregidir320. 

 

Kabul eden devlette görev yapmak üzere tayini hakkinda, bu devlete bildirim 

yapilmamis olan sahsin diplomatik pasaport tasimasi, bu pasaportla kabul eden 

devlet ülkesine girmesinden itibaren ayricalik ve bagisikliklardan istifade etmesine 

imkân vermez. Zira diplomatik pasaport hamili olmak, kisinin kabul eden devlette 

diplomatik temsilci olarak görevlendirildigi anlamini tasimaz321. Pasaportunda 

diplomatik vize bulunmasi da yine kabul eden devlete diplomatik temsilci statüsünü 

kazandirmaz322. Diger taraftan, gönderen devlet, tayin ettigi diplomatik temsilcinin 

gelisini kabul eden devlete önceden bildirmemis ya da en azindan bu kisiye 

görevlendirildigini gösteren herhangi bir belge dahi vermemis ise, diplomatik 

temsilcinin ayricalik ve bagisikliklardan faydalanamamasina, ne gönderen devlet ne 

de dip lomatik temsilci tarafindan itiraz edilememesi gerekir323.  

 

                                                 
319 Denza, s.353. 
320 Satow, s.89. 
321 Brown, s. 58; Denza, s.351; Ross, s.187, dn. 97. 
322 Brown, s.58.; Criminal Law Reports , 1985,   s.510. 
323 Denza, s.351. 
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Bununla birlikte, kabul eden devlet hukuku diplomatik pasaport hamiline bazi 

ayricaliklar tanimis olabilir. 5682 sayili Pasaport Kanununun324 27. maddesinde 

diplomatik pasaporta sahip yabancilarin vizelerinin hiçbir harca veya resme  tâbi 

olmadigi ifade edilmistir. Diplomatik pasaportun sagladigi bu ayricaliga ragmen, 

diplomatik pasaportun varliginin, bu pasaportun hamiline yargi bagisikligindan 

faydalanma hakki verecegine dair bir düzenleme ne Pasaport Kanunu ne de baska bir 

kanunda yer almamaktadir. Uygulamada Türk adlî makamlari, yabanci diplomatik 

misyon mensubunun olay sirasinda görevli olup olmadigini ve yargi bagisikligindan 

yararlanip yararlanmadigini, Adâlet Bakanligi araciligiyla Disisleri Bakanligi’ndan 

sorarak, gelen cevaba göre tespit etmeyi tercih etmektedirler325. 

 

Uluslararasi uygulamada da kisinin yargi bagisikligindan faydalanabilmesi için, 

tayininin, gönderen devlet tarafindan kabul eden devlete bildirilmis olmasi genellikle 

aranmaktadir. 1985 tarihli bir davada326, Nijerya diplomatik pasaportu sahibi ve 

adam kaçirma suçundan dolayi sanik olan kisinin, Nijerya diplomatik misyonunun 

bir üyesi olarak görevlendirildiginin Ingiltere Disisleri Bakanligi’na bildirilmemis 

olmasinin, Konvansiyonun 39. maddesindeki düzenlemeye göre bir önemi 

bulunmadigi ve Ingiltere’ye geldigi tarihten itibaren ayricalik ve bagisikliklardan 

faydalanmasi gerektigini iddia etmistir. Bu iddia karsisinda Ingiliz Bölge 

Mahkemesi, bir kimsenin diplomatik temsilci olarak görevlendirilmesinin, bu 

temsilci kabul eden devlet tarafindan kabul edilmedikçe, tek basina diplomatik 

ayricalik ve bagisikliklardan faydalanma hakki vermeyecegini ve Konvansiyonun 39. 

maddesinin 1. fikrasindaki düzenlemenin diplomat oldugu süphe götürmeyen 

kisilerin, görevlerine baslamak üzere kabul eden devletin ülkesine girisleri ile bu 

kisiler hakkindaki bildirim arasindaki sürede bagisikliklardan faydalanmasini 

saglamaya yönelik oldugunu ifade ederek, sanigin Ingiltere’ye diplomat olarak 

gelmedigini, Nijerya Disisleri Bakanligi ya da Nijerya diplomatik misyonu 

tarafindan da bu yönde bir beyanin bulunmadigi gerekçesiyle, bagisiklik iddiasi 

mahkeme tarafindan reddedilmistir. Mahkeme burada, 1971 tarihli bir Ingiliz 

                                                 
324 RG.24.7.1950-77564. 
325 Meray, s.48; Tezcan, s. 147 vd. 
326 Criminal Law Reports , 1985, s.510;  Ayni yönde bir baska karar için bkz. BYIL, 1985, s.328. 



 55 

mahkeme kararini kendisine dayanak olarak kullanmistir327. Diplomatik pasaport 

hamili olan ve Kosta Rika’nin malî danismani olarak, Kosta Rika’da bir fabrika 

kurma konusunda fizibilite çalismalari yaptigina dair bir güven mektubu tasiyan 

sanik, isledigi bir suçtan dolayi Hindistan hükümeti tarafindan yapilan iade talebi 

üzerine, Ingiltere’ye yaptigi ziyaret sirasinda yakalanarak göz altina alinmistir. 

Sanigin Ingiltere’ye girdigi andan itibaren diplomatik ayricalik ve bagisikliklardan 

faydalanmaya basladigini iddia etmesi üzerine, mahkeme, sanigin Kosta Rika 

misyonunun bir üyesi olmadigini ve bu nedenle Viyana Konvansiyonunun 

uygulamasinin söz konusu olmadigini kabul etmistir. Mahkemeye göre, diplomatik 

bagisiklik iddiasinda bulunabilmek için diplomatik temsilcinin kabul eden devlet 

tarafindan herhangi bir yolla kabul edilmis olmasi gerekli görülmektedir328.  

 

Federal Almanya’daki Panama Büyükelçiliginde ataselik görevi yapan ve diplomatik 

pasaportu haiz sahsin, alkollü araç kullanmak suçundan dolayi hakkinda yapilan 

tahkikatta, sanik, kendisiyle ilgili olarak Almanya Devleti yetkili makamlarina 

herhangi bildirim yapilmamis olmasina ragmen, diplomatik yargi bagisikligi 

iddiasinda bulunmustur. Panama’nin daha sonradan sanik hakkinda bu kisinin 

Panama diplomatik misyonunun bir üyesi olarak görevlendirilmis olduguna dair 

yaptigi bildirim üzerine, Federal Almanya, bu kisinin Panama Büyükelçiliginde 

çalismadigi ve gerçekte Almanya’da üniversite ögrencisi olarak bulundugu 

gerekçesiyle, bu görevlendirmeyi kabul etmedigini beyan etmistir. Bu beyan 

mahkeme tarafindan kisi hakkinda persona non grata (istenmeyen kisi) ilani329 

olarak kabul edilmekle birlikte, ne ilgilinin Panama tarafindan görevden alinmasi ya 

da geri çagirilmasi, ne de Federal Almanya tarafindan diplomatik misyon üyesi 

olarak tanindiginin reddi yönünde bir açiklama olmadigindan, sanigin diplomatik 

yargi bagisikligindan faydalandigi kabul edilmistir. Alman mahkemesi bu kararinda, 

diplomatik temsilci hakkinda bildirimin, kisinin ülkeye girisinden hatta suç teskil 

                                                 
327 All England Law Reports , 1971, 2, s.11 vd. 
328 All England Law Reports , 1971, Vol.2, s.11 vd. 
329 Diplomatik temsilcinin istenmeyen kisi ilan edilmesi konusunda bkz. asagida s.74 vd. 
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eden eylemin gerçeklestirilmesinden sonra yapilmasinin, yargi bagisikligindan 

faydalanmayi engellemedigi sonucuna varmistir330.  

 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan faydalanmaya basladigi anda, hakkinda 

kabul eden devlet mahkemelerinde yürütülen bir yargilamanin bulunmasi halinde, 

yargi bagisikligindan istifade, etkisini, hali hazirdaki bu yargilamaya devam 

edilmesini önleme seklinde gösterecektir 331. Zira, daha önce de ifade ettigimiz gibi 

yargi yetkisinin bulunmasi bir dava sartidir ve davanin her asamasinda varolmasi 

gerekmektedir 332. Bu nedenle, yargilama sirasinda, hakkinda yargilama yapilan 

kisinin diplomatik temsilci olarak göreve baslamasi nedeniyle yargi bagisikligindan 

istifade etmeye hak kazanmasi halinde, bu kisi hakkinda görülmekte olan davanin, 

dava sarti eksikligi nedeniyle reddi gerekecektir. Yargi bagisikligina sahip olmanin 

devam eden bir dava üzerinde böyle bir etkisinin olmasinin, herhangi bir devlet 

mahkemesinde aleyhine açilmis bir dava bulunan bir kimseyi, sirf bu davanin reddini 

saglamak amaciyla, davanin görüldügü bu devletteki daimî misyona diplomatik 

temsilci olarak atama yoluna gidilebileceginden,  suiistimale açik oldugu 

ortadadir333. Ancak, kabul eden devlet böyle bir suiistimal karsisinda tamamen 

çaresiz degildir. Özellikle de, diplomatik temsilci olarak atandigi kabul eden devlet 

yetkililerine bildirilen kisinin, agir bir suçtan dolayi hakkinda bir ceza yargilamasinin 

baslamis ya da baslamak üzere olmasi gibi ciddi bir halde, gönderen devlete mevcut 

durum açiklanarak, atamanin geri alinmasini ve atama ile bildirimin hiç yapilmamis 

sayilmasi talep edebilir. Bu talep kabul edildiginde artik diplomatik temsilci hiç 

atanmamis ve hakkinda herhangi bir bildirim yapilmamis sayilacagindan, ayricalik 

ve bagisikliklar hiç baslamamis sayilmaktadir. Atamanin ve bildirimin geri 

alinmamasi halinde ise kabul eden devletin, görevlendirilen kisiyi persona non grata 

ilani yoluna gidebilecegi açiktir.334.  

 

                                                 
330 ILR, Vol.61, s.498 vd. 
331 Satow, s.130. 
332 Bkz. yukarida s.12 vd. 
333 Satow, s.130. 
334 Bu yöntem Ingiltere tarafindan uygulanmakla birlikte, Viyana Konvansiyonu hükümleri ile ne 

derecede bagdastigi süphe götürmektedir. Bkz. Satow, s.124, 130; Denza, s.352. 
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Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi bir kez basladiktan sonra, temsilcinin görev 

süresi boyunca  gerçeklestirdigi islem ve eylemler bakimindan, temsilci hakkinda 

yargilama yapilmasini engelleyecegi gibi, ayni zamanda temsilcinin göreve 

baslamadan önce gerçeklestirdigi eylem ve islemler bakimindan da yargilanmasi söz 

konusu olamayacaktir335. Burada, diplomatik temsilci hakkinda yapilan yargilamaya 

diplomatik temsilcinin tayininden önce baslanmis olmasinin da bir önemi 

bulunmamaktadir. Yargi bagisikligi, bir kez basladiktan sonra, yargilamaya ister 

görev süresi içinde, isterse görevlendirme yapilmadan önce baslanmis olsun, 

yargilama ister görev süresi sirasindaki, isterse daha önceki bir islem ya da eylemden 

dolayi olsun, temsilci hakkinda yargilama yapilmasini engelleyecektir.  

Konvansiyonun 3. maddesinin 2. fikrasinda konsolosluk  görevlerinin  bir  

diplomatik  misyon tarafindan yürütülebilecegi öngörülmüstür 336. Türk hukukunda, 

1173 sayili Milletlerarasi Münasebetlerin Yürütülmesi ve Koordinasyonu Hakkinda 

Kanun’un337 3. maddesi ile Disisleri Bakanligi’na, büyükelçilik ve elçiliklerin, 

konsolosluk görevlerini yerine getirmelerine karar verme yetkisi taninmistir. Bir 

diplomatik misyonun ayni zamanda konsolosluk görevlerini yerine getirmekle 

görevlendirilmis olmasi halinde, bu durum, misyon üyelerinin diplomatik ayricalik 

ve bagisikliklardan, bu arada diplomatik yargi bagisikligindan faydalanmasini 

engellemeyecektir 338. Ancak, diplomatik temsilcilige ait görevlerin konsolosluk 

görevlileri tarafindan yerine getirilmesi, diplomatik ayricalik ve bagisikliklarin bu 

görevlilere tesmil edilmesini saglamaz339.  

                                                 
335 Meray, s. 47. 
336 Konsolosluk Iliskileri Hakkinda Viyana Konvansiyonunun 3. maddesinde de Konsolosluk 

görevlerinin, diplomatik temsilcilikler tarafindan da yerine getirilebilecegi ifade olunmustur. 
337 RG. 17.05.1969 – 13201. 
338 Bu husus Konsolosluk Iliskileri Hakkinda Viyana Konvansiyonunun 70. maddesinin 4. fikrasinda 

ifade edilmistir. “… Diplomatik temsilcilikte konsolosluk subesine bagli olan veya baskaca 
konsolosluk görevlerini yerine getirmekle görevlendirilmis olan … diplomatik temsilcilik 
mensuplarinin ayricalik ve bagisikliklari, diplomatik iliskiler konusundaki Devletler Hukuku 
kurallarina tâbi olmaya devam eder”. Diplomatik temsilcinin ayni zamanda konsolosluk görevlerini 
yerine getirebilmesi, kabul eden devlet hukukunun buna müsaade etmesi halinde mümkündür. Bkz. 
Satow, s.133. 

339 Konsolosluk Iliskileri Hakkinda Viyana Konvansiyonunun diplomatik görevlerin konsolosluk 
memurlari tarafindan yerine getirilmesine iliskin 17. maddesinin 1. fikrasinda “…Bu görevlerin 
konsolosluk memuru tarafindan yerine getirilmesi, ona hiç bir diplomatik ayricalik ve bagisiklik 
hakki vermez.”  denilmektedir.  
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C.DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI BAGISIKLIGININ SONA ERMESI 

 

Diplomatik temsilciye kabul eden devletteki görevini geregi gibi yerine 

getirebilmesini saglamak amaciyla taninan ayricalik ve bagisikliklar kural olarak 

görev süresi ile sinirlidir340. Diplomatik temsilci, bu ayricalik ve bagisikliklardan en 

önemlisini teskil eden yargi bagisikligindan341 da kural olarak görev süresi içerisinde 

faydalanir342. Buna göre kabul eden devletteki diplomatik temsilcilik görevi sona 

eren kisinin sahip oldugu yargi bagisikliginin da sona ermesi gerekecektir. Madem ki 

yargi bagisikligi diplomatik temsilcinin görevlerini geregi gibi yerine getirmesi 

amacina hizmet etmektedir, o halde görevin sona ermesi ile birlikte bu bagisikligin 

da sona ermesi dogaldir. Burada, önce, diplomatik temsilcinin görevinin hangi 

hallerde sona erecegi, daha sonra da görevin sona erdigi bu hallerde, diplomatik 

temsilcinin hangi ana kadar kabul eden devletin yargisindan bagisik olacagi meselesi 

üzerinde durmak gerekir.  

 

1. Diplomatik temsilcinin görevinin sona ermesi çesitli nedenlerden kaynaklanabilir. 

Bunlardan bazilari, gönderen devletin, bazilari kabul eden devletin, bazilari hem 

gönderen hem de kabul eden devletin, bazilari da diplomatik temsilcinin kendi 

inisiyatifinden kaynaklaniyor olabilir343. 

 

Viyana Konvansiyonunun 43. maddesi, diplomatik temsilcinin görevinin sona 

erecegi hallere iliskindir. Maddede, temsilcinin görevinin sona erecegi iki halden söz 

edilmistir. Bu hallerden ilki, gönderen  devletin kabul  eden  devlete  diplomatik  

temsilcinin görevinin son buldugunu bildirmesi; digeri de kabul eden devlet 

tarafindan  persona non grata yani istenmeyen kisi ilan edilen kimse hakkinda, 

gönderen devletin üzerine düsen yükümlülükleri yerine getirmemesi üzerine, kabul 

eden devletin ilgili kimseyi diplomatik misyonun bir üyesi olarak tanimayi 

reddettigini bildirmesi halidir. Buna göre, kabul eden devlet tarafindan istenmeyen 

kisi ilan edilen diplomatik temsilcinin, gönderen devlet tarafindan geri çagirilmamasi 
                                                 
340 Geimer, s.218; Çelik, s.554. 
341 Tezcan, s.166. 
342 Brownlie, s.358; Geimer, s.218; Tezcan, s.160. 
343 Silva, s.118. 
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ya da görevine son verilmemesi üzerine, kabul eden devlet kisiyi misyonun bir üyesi 

olarak tanimayi reddederse, diplomatik temsilcinin misyondaki görevi de sona 

erecektir. Maddede “Bir diplomatik temsilcinin görevi, diger haller disinda asagidaki 

sekillerde son bulur” denilmesinden, görevin sona erme sebeplerini bu iki halle 

sinirlamadigi anlasilmakta344; böylece diplomatik temsilcinin görevinin, 43. maddede 

sayilan bu iki hal disindaki bir nedenle sona ermesi de mümkün olmaktadir. 

 

Ilk olarak, diplomatik temsilcinin görevinin sona ermesi gönderen devletin 

inisiyatifinden kaynaklanir. Diplomatik temsilciyi bazi istisnalar disinda serbestçe 

tayin eden gönderen devlet, diplomatik temsilcinin görevden alinmasi konusunda da 

ayni serbestiyi haizdir345. Gönderen devletin, temsilciyi baska bir yerde 

görevlendirmek üzere de kabul eden devletteki görevinden almasi söz konusu 

olabilir346. 

 

Diger yandan, kabul eden devlette bulunan diplomatik misyonun varliginin sona 

erdigi hallerde, dogal olarak diplomatik temsilcinin görevinin de sona erecegi  

ortadadir347. Öncelikle, gönderen devlet ya da kabul eden devletin varliginin son 

bulmasi halinde, diplomatik misyonun varligi da ortadan kalkacaktir. Bu halde, 

diplomatik misyonun son buldugu diger hallerden farkli olarak elçilik hakki348 son 

bulmaktadir 349. Diplomatik misyonun varligini sona erdiren diger hallerden biri 

kabul eden devlet ve gönderen devlet arasinda savas ilanidir350. Diplomatik iliskilerin 

kesilmesi de, diplomatik misyonu sona erdiren nedenlerden bir digeridir351. Yine, 

birbirleriyle diplomatik ilisikler kuran devletlerden birinin, digeri hakkinda 

tanimasini geri almasi halinde ya da diplomatik misyonun ekonomik nedenlerle 

                                                 
344 Silva, s.178. 
345 Denza, s.52. 
346 Silva, s.176; Meray, s.51. 
347 Silva, s.171. 
348 Elçilik hakkindan devletlerin kendi menfaatlerini savunmak üzere baska devletlere diplomatik 

temsilci göndermeleri ve kendilerine gönderilmis diplomatik temsilcile ri kabul etmeleri hakki 
anlasilir. Bkz. Satow, s.67; Meray, s.15; Çelik, s.481. 

349 Silva, s.171. 
350 Meray, s.54; Silva, s.171. 
351 Meray, s.53; Silva, s.171 vd. 
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kapatilmasi352 halinde misyonun varligi ortadan kakacak ve diplomatik  temsilcilik 

görevi de sona erecektir.  

 

Emekliye ayrilan ya da istifa eden diplomatik temsilcinin temsil görevi sona ermekle 

birlikte, terfi halinde, görev degismis olsa da, kabul eden devletteki görevinin sona 

ermis oldugu söylenemez353.  

 

Iste temsilcinin kabul eden devletteki görevinin sona erdigi tüm bu hallerde, bu 

devletin ülkesinde faydalandigi ayricalik ve bagisikliklar, bu arada yargi bagisikligi 

da sona erecektir. 

 

2. Diplomatik temsilciye taninan ayricalik ve bagisikliklarin ne zamandan itibaren 

baslayacagi konusunda uluslararasi hukuktaki farki yaklasimlara karsin, ayricalik ve 

bagisikliklarin sona ermesi konusunda uluslararasi alanda uzun süredir benimsenmis 

bir kural bulunmaktadir354. Bu kurala göre, diplomatik temsilci, kabul eden devletteki 

görevinin sona ermesi üzerine, ülkeyi terk edene kadar veya terk etmesi için gerekli 

makul süre boyunca diplomatik ayricalik ve bagisikliklardan faydalanmaya devam 

edecektir355. Bunun anlami, diplomatik temsilciye görevi süresince ayricalik ve 

bagisikliklar yoluyla taninan korumanin, diplomatik temsilcinin kabul eden devletin 

ülkesinden ayrilana dek devam edecegi, bu andan itibaren temsilcinin kabul eden 

devlet mahkemelerinde yargilanmasinin mümkün oldugudur. Kabul eden devlet ile 

gönderen devlet arasinda savas çikmasi halinde dahi, diplomatik temsilci ülkeyi terk 

edene ya da terk etmesi için gereken makul sürenin bitimine dek ayricalik ve  

bagisikliklardan istifade etmeye devem edecektir356. 

  

1894 tarihli bir Ingiliz mahkemesi kararinda, Osmanli Devleti’nin Londra 

Büyükelçisinin, Osmanli tarafindan geri çagirildigi Aralik 1885 tarihinden, 

Ingiltere’yi terk ettigi 1886 Subati’na kadar geçen sürede, diplomatik temsilci olmasi 

                                                 
352 Silva, s.171, 175. 
353 Diplomatik temsilcinin istifasi, emekli olmasi ve terfisi için bkz. Meray, s.51. 
354 Satow, s.130; Denza, s.357. 
355 Satow, s.130; Denza, s.357; Seidl-Hochenveldern, s.222. 
356 Hecker, s.16. 
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sebebiyle kendisine taninan bagisikliklardan faydalanmaya devam ettigi ifade 

edilmistir. Büyükelçi, ülkeyi terk ettigi tarihten önceki iki ay boyunca, geri 

çagrilmasindan evvelki statüyü muhafaza etmistir357. 1929 tarihli bir Hollanda 

mahkeme kararinda358, kabul eden devletteki görevi sona eren diplomatik 

temsilcinin, yarim kalan görevlerini tasfiye edecegi tarihe kadar yargi 

bagisikligindan faydalandigi kabul edilmistir. Bu kararda, ayricalik ve bagisikliklarin 

sona erecegi zamanin tayininde farkli bir kriterden faydalanilmis olmakla birlikte, 

bunlarin geçerliliginin yine görevin sona ermesinden sonraki bir tarihe tesmil edildigi 

görülmektedir. 1928 tarihli Diplomasi Memurlari Hakkinda Havana 

Konvansiyonunun 23. maddesinin 1. fikrasinda da temsilcinin görevinin sona 

ermesinden sonra dahi, bagisikliklarin, temsilcinin misyona ait islerini tasfiye 

edebilmesi için gerekli olan süre boyunca devam edecegine dair bir düzenleme 

bulunmaktadir 359. 

 

Viyana Konvansiyonunun 39. maddesinin 2. fikrasindaki düzenleme yargi 

bagisikliginin sone erme zamanina iliskindir. Fikranin 1. cümlesinde “Ayricalik ve  

bagisikliklardan  yararlanan  bir  sahsin görevi sona erdigi  takdirde,  bu ayricaliklar 

ve bagisikliklar  normal  olarak  ülkeyi  terk ettigi anda  veya terk etmek için 

kendisine taninan makul sürenin bitiminde sona  erdigi  gibi  silahli çatisma  halinde  

dahi,  bu  ana  kadar devam eder.” ifadesi yer almaktadir. Makul süreden ne 

anlasilmasi gerektigi konusunda, Konvansiyonda hüküm bulunmamaktadir. Bu 

nedenle makul sürenin takdiri kabul eden devlete birakilmis olmaktadir. Az sayida 

devlet, makul sürenin ne kadar oldugunu kendi iç hukuklarinda düzenlemis 

bulunmaktadir 360. Makul sürenin uzunlugu konusunda iç hukukunda düzenleme 

bulunmayan devletler bakimindan ise, bu sürenin tayini, her somut olaya göre 

yapilacak degerlendirmeye birakilmis olmaktadir361. 

 

                                                 
357 Ayni anlayis, 1859 tarihli bir Ingiliz mahkeme kararinda da yer almistir. Bkz. Satow, s.130. 
358 AJIL, 1931, s.259. 
359 Konvansiyon metni için bkz. Silva, s.206. 
360 Diplomatik temsilcinin kabul eden devletin ülkesini terk etmesi için gerekli olan makul süre Isviçre 

hukukunda en çok 6 hafta, Venezüella hukukunda en az bir ay olarak tespit edilmistir, UNLS, Vol. 
7, s.305, 403. 

361 Satow, s.130. 
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Kabul eden devlet, ülkesinden, görevi sona erdigi halde makul bir süre içerisinde 

ayrilmayan kisi hakkinda yargi yetkisini kullanabilecektir. Kabul eden devletin, 

böyle bir kisi hakkinda yargi yetkisini kullanabilmesini, gönderen devlette yargilama 

yapilmamis olmasina baglayan görüs 362 ise yerinde degildir. Kabul eden devletin, 

yargi bagisikligi nedeniyle diplomatik temsilci hakkinda yargi yetkisini 

kullanamamasi, gönderen devlette yargilama yapilmasini engellemez. Diger bir 

deyisle kabul eden devletin yargisindan bagisiklik, diplomatik temsilciyi gönderen 

devletin yargisindan da bagisik kilmaz363. Ayni sekilde, kabul eden devletin yargi 

yetkisini kullanmasi, bu yetkinin gönderen devlet tarafindan kullanilmamis olmasina 

baglanamaz.     

 

D.DAIMI YARGI BAGISIKLIGI 

 

1. Diplomatik temsilcinin ayricalik ve bagisikliklarinin sona ermesi bakimindan 

benimsenen, kabul eden devletin ülkesinin terk edildigi anda ya da terk etmek için 

gerekli makul sürenin bitiminde sona ermesi kuralina, diplomatik temsilcinin 

misyonun bir üyesi olarak görevlerinin ifasi sirasinda gerçeklestirilen eylem ve 

islemler bakimindan bir istisna getirilmistir. Viyana Konvansiyonunun 39. 

maddesinin ayricalik ve bagisikliklarinin sona erme anina iliskin 2. fikrasinin 2. 

cümlesinde “…. misyonun bir üyesi olarak yapilmis fiiler bakimindan bagisikliklarin 

uygulanmasina devam olunur” denilmektedir. Konvansiyonun resmî gazetede de 

yayinlanan Türkçe metninde bu ifadeye yer verilmis olmakla birlikte, 

Konvansiyonun Ingilizce metninde “… acts performed … in the exercise of his 

functions as a member of the mission ...” ifadesi kullanilmistir. Bu sebeple ifadeyi 

“misyonun bir üyesi olarak, görevin ifasi sirasinda yapilan islemler” bakimindan 

yargi bagisikliginin  söz konusu oldugu seklinde  anlamak daha dogru olacaktir. 

 

                                                 
362 Bu görüs için bkz. Tezcan, s.160. 
363 Viyana Konvansiyonunun 31. maddesinin son fikrasinda bu yönde bir düzenleme bulunmaktadir. 

“Kabul eden devletin yargisindan bagisiklik, diplomatik ajani gönderen devletin yargisindan 
bagisik kilmaz.”. 



 63 

Viyana Konvansiyonunda kabul edilen bu kural uluslararasi teamül hukukunda da 

açik olarak benimsenmis bulunmaktaydi364. Harvard taslaginda daha ileri gidilerek, 

diplomatik temsilcinin görevin ifasi sirasinda bu sifatla yaptigi islemlerden dolayi 

kabul eden devlette hukuksal sorumlulugunun dogmayacagi ifade edilmistir (md. 

18)365. Bu tasarida kabul edilen anlayisa göre, görevin ifasi sirasinda yapilan islemler 

sebebiyle diplomatik temsilci hakkinda yargilama yapilamamasi, yargi bagisikligina 

degil, bu tür islemlerin kabul eden devletin hukukuna aykirilik olusturmamasina 

baglanmaktadir366. 

 

Diplomatik temsilcinin görevin ifasi ile ilgisi bulunmayan eylem ve islemleri 

bakimindan sahip oldugu yargi bagisikligi, görevin bitiminde sona eren, geçici 

nitelikte bir yargi bagisikligidir. Varligi, diplomatik temsilci sifatina sahip olmaya 

bagilidir ve islemin niteliginden bagimsiz bulunmaktadir. Bu nedenle diplomatik 

temsilcinin bu yargi bagisikliginin ratione personae bir nitelik tasidigi ifade 

edilmektedir367. Ancak görev geregi yapilan eylem ve islemler bakimindan, 

diplomatik bagisikligin sahsî karakteri sona ermekte ve maddî karakteri ortaya 

çikmaktadir. Yargi bagisikligi burada ratione materiae niteliktedir368. Diger bir 

deyisle diplomatik temsilcilik sifatindan degil, yapilan islemin niteliginden 

kaynaklanmaktadir369. Diplomatik temsilcinin görevinin sona ermesinden sonra dahi 

kabul eden devletin yargi yetkisini kullanmasi söz konusu olmadigindan, burada 

daimî bir bagisiklik söz konusudur370. Bu daimî bagisiklik sadece belli islemler 

bakimindan söz konusu oldugu için, ayni zamanda kismi bir bagisikliktir371. 

 

Diplomatik temsilcinin yaptigi bu tür islemlerin görevin sona ermesinden sonra dahi, 

kabul eden devletin yargi yetkisine konu olmamasinin nedeni olarak, bu islemlerin 

gerçekte devletin islemleri oldugu gösterilmektedir372. 1964 tarihli bir Ingiliz Istinaf 

                                                 
364 Denza, s.357. 
365 AJIL, 1932 (Supp.), s.97. 
366 Bkz. AJIL, 1932 (Supp.), s.98. 
367 Dinstein, s.76; AJIL, 1932 (Supp.), s.99; Ipsen, s.493; Van Panhuys, s.1204. 
368 Dinstein, s.78. 
369 Ipsen, s.493; AJIL, 1932 (Supp.), s.99. 
370 Dinstein, s.78; Denza, s.361; AJIL, 1932 (Supp.), s.99. 
371 Dinstein, s.78. 
372 Satow, s.131; Denza, s.361; Seidl-Hochenveldern, s.218 
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Mahkemesi kararinda, görevi ihmâl ve rüsvet sebebiyle açilan tazminat davasinda, 

dava konusu islemlerin davalinin resmî sifati ile yapilmis oldugu ve resmî görevlerin 

ifasi sirasinda yaptiklari islemler sebebiyle, diplomatik temsilcilerin daimî yargi 

bagisikligindan faydalanacagi ifade edilmis ve söz konusu bagisikligin, elçinin degil 

devletin bagisikligi olmasi buna gerekçe olarak gösterilmistir373. 1957 tarihli bir 

Ingiliz mahkeme kararinda da, diplomatik temsilcinin gönderen devletle 

özdeslestirilebildigi hallerde, görevin sona ermesinden sonra dahi yargi 

bagisikliginin taninacagi belirtilmistir 374. Daimî bagisikliktan faydalanilabilmesi için, 

islemin devlete izafe edilebilmesi gerekir375.  

 

Uluslararasi Hukuk Enstitüsü’nün 1895 tarihli kararinda, bagisikligin, diplomatik 

temsilcinin görevleri ile baglantili islemler bakimindan görevin sona ermesinin 

ardindan da devam edecegi belirtilmistir (md.14)376. 1928 tarihli Havana 

Konvansiyonunun 20. maddesinde de, bagisikligin görevin sona ermesi ile ortadan 

kalkacagi kuralina, diplomatik görevlerin yerine getirilmesi sirasinda yapilan 

islemler bakimindan istisna getirilmistir 377. Viyana Konvansiyonunda daimî 

bagisikligin misyonun bir üyesi olarak, görevin ifasi sirasinda yapilan islemler 

bakimindan söz konusu oldugu ifade edilmistir. Bu ifade, bazi yazarlar tarafindan 

diplomatik temsilcinin gerçeklestirdigi resmî islemler olarak anlasilmaktadir378. 

Daimî bagisikligin taninmasini gerektiren islemlerin, diplomatik temsilcinin görev 

sirasinda yaptigi islemler ya da resmî islemler olarak kabul edilmesi, bu bagisikligin 

kapsaminin genisligini de belirleyecektir.  

 

Bir islem devletin bir organi tarafindan, bu sifatla yapildiginda resmî bir islemdir, 

böylelikle devlete isnat ettirilebilir ve devletin bir islemi olarak degerlendirilebilir. 

Yani, diplomatik temsilci sadece gönderen devletin organi ya da sözcüsü olarak 

hareket ettiginde yaptigi islem resmî islem olarak telakki edilir.  Eger islem resmî 

                                                 
373 WLR , 1964, s.688-691. 
374 ILR, 1957, s.175 vd. 
375 Seidl-Hochenveldern, s.218. 
376 AJIL, 1932 (Supp.), s.164. 
377 Silva, s.206. 
378 Brownlie, s.358; Dinstein, s.83.  
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degilse, yani devletin islemi degilse, daimî bagisiklik söz konusu olmaz379. Daimî 

bagisiklik kapsaminda mütalaa edilecek islemler, ancak, devlet adina yapilan 

islemler ya da devlete izafesi mümkün olan islemlerdir380. Bu islem bakimindan, 

islemin niteliginden dolayi, diplomatik temsilci olsun ya da olmasin, islemi 

gerçeklestiren devletin tüm temsilcileri faydalanacaktir381.  

Ancak, daimî bagisikligin diplomatik temsilcinin resmî islemleri bakimindan mevcut 

oldugunun kabulü ile birlikte, bu islemlerden, görevin ifasi sirasinda yapilan tüm 

islemlerin anlasilmasi gerektiginin ifade edildigi de görülmektedir382.  

  

Daimî yargi bagisikliginin görevin ifasi sirasinda yapilan islemler bakimindan söz 

konusu oldugunun kabulü halinde, diplomatik temsilcinin sadece gönderen devleti 

temsilen yapmis oldugu islemler degil, bunun yaninda resmî görevlerin görülmesi 

sirasinda gerçeklestirilen islem ve eylemlere de yargi bagisikliginin tesmili 

gerekecektir. Bu bakimdan, mesela resmî bir görev için kullanilan bir aracin dahil 

oldugu bir trafik kazasi da yargi bagisikligi kapsaminda mütalaa edilerek, bu kaza 

dolayisi ile diplomatik temsilcinin görevin sona ermesinin ardindan yargilanmasi 

mümkün olmayacaktir 383.  

 

Ancak, sunu da belirtmek gerekir ki, diplomatik temsilcinin devleti temsilen yaptigi 

ve bu nedenle diplomatik temsilci sifatinin kaybedilmesinin ardindan bile kabul eden 

devlette yargilanmasinin mümkün olmadigi bu islemler bakimindan, devletin 

kendisinin yargilanmasi mümkün olabilir 384. Zira, diplomatik temsilcinin devleti 

temsilen yaptigi islem bir özel hukuk islemi olabilir. Bu durumda, bir özel hukuk 

islemi olmakla birlikte, diplomatik temsilcinin gönderen devleti temsilen yaptigi bu 

islem temsilcinin kendisi bakimindan resmî bir islem oldugundan, diplomatik 

temsilci yargi bagisikligindan faydalanacak, fakat gönderen devletin, kendisine izafe 

edilebilen bu özel hukuk isleminden dolayi yargilanmasi söz konusu olabilecektir. 

Öyleyse, diplomatik temsilcinin daimî bagisikliktan faydalanmasi için mutlaka 
                                                 
379 Dinstein, s.82 
380 Denza, s.363; Geimer, s.218. 
381 AJIL, 1932 (Supp.), s.99. 
382 Brownlie, s.358, 359. 
383 Kerley, s.120. Aksi fikirde Dinstein, s.82. 
384 Denza, s.363.  
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gönderen devletin yargi bagisikligindan faydalandigi egemenlik tasarrufunun 

diplomatik temsilci tarafindan icra edilmis olmasi gerekmez. Gönderen devletin 

yargi bagisikligindan faydalanmadigi bir özel hukuk isleminin diplomatik temsilcinin 

görevleri kapsaminda mütalaa edilebildigi her halde, temsilci yargi bagisikligindan 

faydalanacaktir. Bunun nedeni ise, aslinda özel hukuk tasarrufu olan bu islemlerin de 

misyonun bir üyesi olarak görevin ifasi geregi yapilmis olmasidir. 

Viyana Konvansiyonunun metni incelendiginde “resmî islem” ve “görevin ifasi 

sirasinda yapilan islem” ayriminin kullanilmis oldugu görülmektedir. 

Konvansiyonun idarî ve teknik kadro üyeleri ile bunlarin aile üyelerinin ayricalik ve 

bagisikliklarina iliskin 37. maddesinin 2. fikrasinda, ayricalik ve bagisikliklarin 

“görevin ifasi sirasinda yapilan islemler” disinda kalan islemler bakimindan söz 

konusu olmadigi, maddenin 3. fikrasinda da hizmet kadrosunun “görevin ifasi 

sirasinda yapilan islemler” bakimindan ayricalik ve bagisikliklardan faydalanacagi 

ifade edilmistir. Ancak daha sonra, 38. maddenin 1. fikrasinda, kabul eden devlet 

vatandasi olan ya da bu devletin ülkesinde daimî surette mukim olan diplomatik 

temsilcinin sahip oldugu yargi bagisikliginin, görevin ifasi sirasinda yapilan “resmî 

islemler”e hasredildigi görülür. Konvansiyonun ayricalik ve bagisikliklarin sona 

ermesine iliskin 39. maddesinin 2. fikrasinda ise “resmî islem” ibaresi 

kullanilmayarak, “misyonun bir üyesi olarak görevlerin ifasi sirasinda yapilan 

islemler”den söz edilmistir.  

 

Konvansiyonun hazirlik çalismalari incelendiginde ise, 38. maddeye “resmî islemler” 

ibaresinin konulmasindaki amacin, kabul eden devlet vatandasi veya bu devletin 

ülkesinde daimî surette mukim olanlar için yargi bagisikligini, “gönderen devletin 

kendisinin dahi yargilamasinin mümkün olmadigi islemlerle” sinirlandirmak oldugu 

görülmektedir385. Oysa, diplomatik temsilcinin görevin sona ermesi halinde yargi 

bagisikligi korumasindan istifade eden islemleri bakimindan, gönderen devletin 

kendisinin bu islemlerden dolayi yargi bagisikligindan istifade edip etmediginin bir 

önemi bulunmamaktadir386. Bu itibarla, Konvansiyonun 38. maddesine göre 

                                                 
385 YILC, 1957, s.98, 99, 110, 124, 125. 
386 Denza, s.363. 
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faydalanilan yargi bagisikliginin, görevin sona ermesinden sonra dahi faydalanilan 

yargi bagisikligina kiyasla daha dar kapsamli oldugu ortadadir. 

 

2. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi görev kapsamindaki fiiller bakimindan 

devam ettiginden, burada, diplomatik temsilcinin görevlerinin neler oldugu üzerinde 

durmakta fayda vardir. Diplomatik misyonlarin görevleri genel olarak, görüsme, 

gözleme ve koruma olarak üçe ayrilabilir387. Diplomatik misyonun üyesi olan 

diplomatik temsilci, islerin yürütülmesi, iliskilerin gelistirilmesi ve uyusmazliklarin 

çözülmesi için kabul eden devlet yetkilileriyle görüsmelerde bulur; diger taraftan, 

temsilci bulundugu ülkedeki siyasal, ekonomik ve teknik gelismeleri, çesitli fikir 

akimlarini, parlamento akimlarini, parlamento tartismalarini dikkatle izlerler. Iki 

devletin iliskileri üzerinde etki yapmasi muhtemel olaylari gözetir ve incelerler. 

Bütün bu konularda topladiklari bilgileri ve vardiklari sonuçlari kendi hükümetlerine 

raporla bildirirler388. Kabul eden devletin ülkesinde, gönderen devlet vatandaslarinin  

haklarinin çignenmesi, bunlarin haksiz bir muameleye maruz kalmalari halinde, 

diplomatik temsilci kabul eden devlet yetkililerine haksizligin giderilmesi amaciyla 

basvurur 389. Viyana Konvansiyonunun 3. maddesinde de diplomatik misyonun 

görevleri sayilmistir. Bu maddeye göre, (a) gönderen devleti kabul eden devlette 

temsil etmek, (b) uluslararasi hukukun izin verdigi sinirlar içerisinde, kabul eden 

devlette gönderen devletin ve vatandaslarinin çikarlarini korumak, (c) kabul eden 

devlet hükümeti ile görüsmeler yapmak, (d) tüm yasal imkânlari kullanarak kabul 

eden devletin içinde bulundugu durumu ve gelismelerini tespit ederek bunlar 

hakkinda gönderen devlet hükümetine bilgi vermek, (e) gönderen devlet ile kabul 

eden devlet arasinda dostane iliskileri ilerletmek, ekonomik, kültürel ve bilimsel 

ilisiklerini gelistirmek diplomatik misyonun görevleri arasinda sayilmistir. Bu 

maddede sayilan görevleri yerine getiren diplomatik temsilci, bu görevlerin ifasina 

ait eylem ve islemler bakimindan daimi yargi bagisikligindan istifade edecektir390. 

Maddenin 1. fikrasinin ilk cümlesinde diplomatik misyonun görevleri digerleri 

meyaninda sunlari da kapsar denilmekle, misyonun görevlerin maddede 
                                                 
387 Meray s.26; Çelik, s.513; Satow, s.69. 
388 Çelik, s.514. 
389 Çelik, s.514. 
390 Ipsen, s.484. 
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siralananlarla sinirli sayilmasi önlenmek istenmistir. Bu maddede sayilanlar, 

diplomatik faaliyetlerin genel çatisini ifade etmekte ve diplomatik görevlerin yerine 

getirilebilmesi için vazgeçilmez nitelikte, zorunlu olan diger  islemleri de kapsayacak 

sekilde yorumlanmasi gerekmektedir391. Temsilcinin eylem ya da isleminin daimî 

yargi bagisikligindan faydalanabilmesi için görevin ifasinin dogal bir geregi olmasi 

ya da görevin ifasinin dogrudan bir parçasini teskil etmesi gerekir 392. Bu durumda 

sadece resmî islemler degil, görevin ifasi ile siki bir bag içinde olan eylem ve 

islemler bakimindan da bir süre ile sinirli olmaksizin yargi bagisikligindan istifade 

mümkün olacaktir393.  

 

Londra’daki Avustralya Yüksek Komisyonu’nda diplomatik temsilci sifati ile görev 

yapmis olan kisi hakkinda, vergi kaçakçiligi sorusturmasi yaptigi sirada, davacinin 

vekili ile muhasebecisindeki belgelerine el koydugu gerekçesiyle görevinin, sonra 

ermesinin ardindan açilan davada, davalinin ayni zamanda Avustralya Federal Polis 

Teskilati’nda görevli oldugu ve dava konusu da bu görevle baglantili oldugundan, 

diplomatik temsil görevinin kapsaminda mütalaa edilemeyecegi yönündeki davaciya 

ait iddia karsisinda, Ingiliz Istinaf Mahkemesi, davalinin Avustralya Federal Polis 

Teskilati’ndaki görevinin Avustralya emniyet güçlerini suçla ilgili konularda 

bilgilendirmek oldugu ve dava konusu islemlerin, incelemelerde bulunmak ve delil 

temin etmek suretiyle her  iki hükümet arasinda cezaî konulardaki isbirligine yardim 

etme kapsaminda bulundugu, bu nedenle 39. maddenin 2. fikrasinda ifade edilen 

“misyonun bir üyesi olarak görevin ifasi sirasinda yapilan islemler” disinda 

sayilamayacagi gerekçesiyle, daimî yargi bagisikliginin mevcut olduguna karar 

vermistir394.  

 

Diplomatik temsilcinin, bir ticarî heyetin resmî ziyaretinin ardindan heyet üyelerine, 

gece, görev yaptigi sehri dolastirirken trafik kurallarini ihlâl etmesi ise, görevle 

                                                 
391 ILR, Vol.82, s.115. 
392 Denza, s.337. 
393 Ipsen, s.494. 
394 Kara r için bkz. Barker, “State Immunity, Diplomatic Immunity and Act of State:A Triple 

Protection against Legal Action?”, ICLQ, Vol.47, October 1998, s.951 vd. 
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baglantili sayilamayacagindan, temsilci bu ihlâl bakimindan daimi yargi 

bagisikligindan faydalanamayacaktir395. 

 

III. DIPLOMATIK TEMSILCININ YARGI BAGISIKLIGININ KAPSAMI 

 
A.GENEL OLARAK 

 

1. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi esasen diplomatik temsilcilik sifatina 

bagli olarak faydalanilan, diger bir deyisle yargilamaya konu olacak hukukî islem ya 

da iliskinin niteliginden bagimsizdir396. Diplomatik temsilciye taninan bagisiklik 

kural olarak temsilci tarafindan yapilan her türlü eylem ve islemi kapsar. Viyana 

Konvansiyonunun yargi bagisikligina iliskin 31. maddesinin 1. fikrasinda diplomatik 

temsilcinin kabul eden devletin ceza yargisindan ve sinirli olarak sayilan 3 istisnaî 

hal disinda medenî ve idarî yargisindan da bagisik oldugu ifade edilmistir 397. Bu 

itibarla, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi esasen, hukukî islem ya da iliskinin 

niteligine degil, diplomatik temsilcinin sahsina bagidir; ratione materiae degil, 

ratione personae bir karaktere sahiptir398. 

 

Gönderen devlet adina, bu devletin bir egemenlik tasarrufunu gerçeklestirmesi 

halinde, kabul eden devlet diplomatik temsilci hakkinda yargi yetkisini 

kullanamayacaktir. Zira, bizzat devletin kendisi dahi bu egemenlik tasarrufundan 

dolayi yargilanamazken, tasarrufu devlet adina yapan diplomatik temsilcinin 

yargilanmasi yerinde olmaz399. Devlete ait egemenlik tasarruflari diplomatik temsilci 

statüsüne sahip olmayan devlet organlari tarafindan yapildiginda da, tasarrufu 

gerçeklestiren devlet organi yargi bagisikligini haiz olacaktir400. Bu sebeple, 

diplomatik temsilcinin gönderen devletin egemenlik tasarrufunu icra eden kisi olmasi 
                                                 
395 OLG, Hamburg, NJW, 1988, s.2191. 
396 Satow, s. ; American Institute of International Law, “Diplomatic Agents”, (md.25,27), AJIL,1926 

(Supp.), s.354; Bluntschli Draft Kode, (md.139-141), AJIL, 1932 (Supp.), s.144,145; Harvard 
Research in International Law, Diplomatic Privileges and Immunities, (md.19), AJIL, 1932 
(Supp.), s.99-106; International Commision of American Jurists, “Diplomatic Agents”, (md.25,27), 
AJIL, 1928 (Supp.), s.252-253; Phillimore Draft Code, (md.22), AJIL, 1932 (Supp.), s.179. 

397 Bu istisnalar için bkz. asagida s.90 vd.  
398 Dinstein, s. 76; AJIL, 1932 (Supp.), s.99. 
399 Bkz. Geimer, s.156, 191. 
400 Bkz. yukarida s.371. 
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halinde sahip oldugu yargi bagisikliginin, onun diplomatik temsilci sifatindan 

bagimsiz, yapilan tasarrufun niteliginden kaynakli ratione materiae bir bagisiklik 

oldugu söylenebilir401.  

 

Diplomatik temsilci sinirli sayidaki istisna disinda yargi bagisikligindan 

faydalandigindan, kural temsilcinin yargi bagisikligi, yargi bagisikliginin 

sinirlanmasi ise istisnadir. Ister görevin ifasi ile ilgili olsun isterse görevin ifasi ile 

ilgisi bulunmayan özel islemler olsun, temsilci her türlü eylem ve isleminden dolayi 

yargi bagisikligindan faydalanacaktir402.  

 

Diplomatik temsilcinin kendisiyle birlikte oturan aile üyeleri de, kabul eden devletin 

vatandasi olmamak sartiyla diplomatik temsilci ile ayni ayricalik ve bagisikliklardan, 

bu arada yargi bagisikligindan faydalanmaktadirlar (Viy.Kon.md.37.1). Misyonun 

diplomatik kadro disindaki diger üyeleri ile bunlarin aile üyelerinin faydalandigi 

yargi bagisikliginin kapsami ise diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin 

kapsamina kiyasla daha dardir. Misyonun idarî ve teknik kadrosunun üyeleri ve 

beraberlerinde oturan aile üyeleri, kabul eden devletin vatandasi olmamak veya 

daimî surette orada mukim bulunmamak sartiyla yargi bagisikligindan faydalanir. Bu 

kisilerin kabul eden devle tin ülkesinde faydalandigi yargi bagisikligi, ceza yargisi 

bakimindan herhangi bir sinirlamaya tâbi tutulmamisken, medenî ve idarî yargidan 

bagisiklik sadece görevin ifasi sirasinda yapilan fiillere hasredilmistir. Misyonun 

kabul eden devletin vatandasi olmayan veya daimî surette bu devletin ülkesinde 

mukim bulunmayan hizmet kadrosu üyeleri de yine ancak, görevlerinin ifasi 

sirasinda yapilan filer bakimindan yargi bagisikligindan faydalanirlar 

(Viy.Kon.md.37.3). Misyon üyelerinin özel hizmetçileri ise kural olarak kabul eden 

devletin yargi yetkisine tâbi olmakla birlikte, ancak kabul eden devlet tarafindan 

taninmis olmasi halinde yargi bagisikligindan ve diger ayricalik ve bagisikliklardan 

faydalanabilirler (Viy.Kon.md.37.4).  

 

                                                 
401 AJIL, 1932 (Supp.), s.99. 
402 Seidl-Hochenveldern, s.218. 
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Medenî ve idarî yargi alaninda kabul edilen sinirlamalarin disinda, diplomatik 

temsilcinin kabul eden devletin vatandasi ya da kabul eden devletin ülkesinde daimî 

surette mukim olmasi halinde de yargi bagisikligina sinirlama getirilmistir. Bu halde, 

diplomatik temsilci her türlü eylem ve isleminden dolayi degil, ancak görevlerinin 

ifasi sirasinda yaptigi resmî islemler bakimindan yargi bagisikligindan 

faydalanacaktir. Bu sebeple, kabul eden devletin vatandasi ya da kabul eden devletin 

ülkesinde daimî surette mukim olan diplomatik temsilci söz konusu oldugunda, 

yararlanilan yargi bagisikligi diplomatik temsilcilik sifatindan degil, yapilan islemin 

niteliginden kaynaklanmaktadir403.  

Uluslararasi örgütlerin görevlileri ise diplomatik temsilcilerin aksine sadece görev 

geregi yapilan eylem ve islemlerinden dolayi yargi bagisikligini haizdir404. 

Konsolosluk memurlari ve hizmetlilerinin yargi bagisikligi da yine, resmî 

görevlerinin yerine getirilmesi sirasinda isledikleri fiillerle sinirlanmistir405. Görevin 

ifasi ile ilgisi bulunmayan eylem ve islemler bakimindan konsolosluk memurlariyla 

konsolosluk hizmetlileri kabul eden devletin yargi yetkisine tâbidir.  

2. Daha önce de açiklandigi üzere diplomatik temsilci kabul eden devletin hukuk 

kurallarina riayet etmekle yükümlüdür (Viy.K.md.42). Ancak kanunlara 

riayetsizligin mevcut olup olmadigini tespit, çogu defa ancak bir dava sonucu, 

mahkeme karariyla belirlenebileceginden,  kabul eden devletin kanunlarina riayet 

yükümlülügü ile yargi bagisikligi arasinda olmasi gereken sinir çizgisi belirsiz 

kalmistir.406 Yargi bagisikliginin varligi, kabul eden devletin hukuk kurallarina uyma 

yükümlülügünün etkisini kirarak, yaptirimi olmayan bu yükümlülügün kabulünü 

anlamsiz hale getirmektedir407. Hukuk kurallarina riayetsizligin müeyyidesi yargi 

bagisikligi sebebiyle engellenmektedir. Bu da, diplomatik temsilcinin yargi 

                                                 
403 Kabul eden devletin vatandasi ya da kabul eden devletin ülkesinde daimî surette mukim olan 

diplomatik temsilcinin sahip oldugu yargi bagisikliginin kapsami asagida daha ayrintili olarak 
incelenecektir, bkz. s.144 vd. 

404 Ancak bunlarin faydalandiklari yargi bagisikligini kapsami sadece kabul eden devlette yargi 
bagisikligindan faydalanan diplomatik temsilciye kiyasla cografî olarak daha genistir. Bkz. Geimer, 
s.223; Seidl-Hochenveldern, s.220. 

405 Konsolosluk Iliskileri Hakkinda Viyana Konvansiyonu, md.43, UNTS, Vol.596, s.262 vd. 
406 Nomer-Sanli, s.376. 
407 Ross, s.182. 
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bagisikligi sebebiyle hukuka aykiri davranma keyfiyetinin önünü açmaktadir408. 

Yargi bagisikliginin kapsaminin genisligi; diplomatik temsilcinin, kural olarak her 

türlü eylem ve isleminin kabul eden devletin yargi yetkisinin sinirlari disinda kalmasi 

neticesini dogurmasi, yargi bagisikligini, bagisikliktan faydalanan kisinin kötüye 

kullanmaya açik bir hale getirmektedir. Diplomatik temsilciler tarafindan islenen çok 

sayidaki suç, kabul eden devletin hukukuna sistematik bir kayitsizligin kaniti 

durumundadir409.Diger taraftan, diplomatik temsilci ile hukukî iliski içerisine giren 

kisilerin, diplomatik temsilcinin hukuka aykiri davranisi sebebiyle zarar görenlerin 

hukukî korumadan yoksun kalarak magdur olmalarina neden olabilmektedir410. Bu 

nedenle, diplomatik temsilciye taninan yargi bagisikliginin kapsaminin yeniden 

yapilandirilmasi gerektigi yönünde bir görüs, pek çok yazar tarafindan 

benimsenmistir. Bu görüse göre diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi, görev 

geregi yapilan eylem ve islemlerle sinirlandirilmali, temsilcinin özel islemleri söz 

konusu oldugunda bagisiklik taninmamalidir411. 

 

3. Gerçi, bilindigi gibi yargi bagisikligi diplomatik temsilcinin gönderen devlet 

mahkemelerinde ya da üçüncü bir devlette yargilanmasini engellememektedir412. 

Zira, yargi bagisikligi, kabul eden devletin yargi yetkisinin kullanilmasi 

bakimindandir; diplomatik temsilciyi gönderen devletin yargisindan bagisik 

kilmaz413. Bu husus Viyana Konvansiyonunun 31. maddesinin 4. fikrasinda ifade 

edilmistir. Bununla birlikte gönderen devlette, bu devletin milletlerarasi yetki 

                                                 
408 Ross, s.205. 
409 Maginnis, s.1006. 
410 Shapiro, s.281. 1976 yilinda, Panama’in ABD Büyükelçiliginde görevli bir kültür atasesinin neden 

oldugu trafik kazasinda yaralanan, ABD vatandasinin 300.000 $ tutarindaki hastane masraflarinin 
tazmini, temsilcinin sahip oldugu yargi bagisikligi sebebiyle mümkün olamamistir. Uyusturucunun 
tesiri altida araç kullanan Papua Yeni Gine Büyükelçisinin neden oldugu ve bir kisinin agir sekilde 
yaralanmasina yol açan trafik kazasinda, büyükelçi yine yargi bagisikligi nedeniyle 
yargilanamamistir. Kararlar için bkz. Southwick, s.90 vd. 

411 Çelik, s.535; Berki-Ergüney, s.154; Shapiro, s.295; Maginnis, s.992, 1006. Avrupa Birligi, üye 
devletlere Viyana Konvansiyonunun, diplomatik temsilcinin görevi ifasi disinda kalan, kendi özel 
yasantisinda gerçeklestirecegi insan hakki ihlâllerinde yargi bagisikligindan istifade edmemesi 
yönünde degistirilmesini tavsiye etmektedir, (2000/2231(INI)), www.\\epades \adoptes_provisoi\01-
07\01-07-05de.doc (çevirimiçi). Birlik, baska bir tavsiye kararinda da, Viyana Konvansiyonu ile 
taninan bagisikliklarin, kimseye savas suçu, insanlik suçu ya da soykirim suçundan dolayi 
yargilanamama hakki vermeyeceginin altini çizmektedir. (2003/2005(INI)).  

412 Gönderen devletin yargilama yapabilmesi hakkinda bkz. asagida, s.72 vd. 
413 Geimer, s.225. 
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kurallarina göre yetkili bir mahkeme bulunmayabilir. Gönderen devletin, buna 

ragmen, kabul eden devlette yargi bagisikligi nedeniyle yargilanamayan diplomatik 

temsilcileri hakkinda yargilama yapmak üzere bir mahkemeyi hazir bulundurmakla 

yükümlü olup olmadigi sorusu gündeme gelebilir414. Viyana Konvansiyonunda yargi 

bagisikliginin gönderen devletin yargi yetkisini ortadan kaldirmayacagi ifade 

edilmesine ragmen, gönderen devlet bir baska devletteki diplomatik misyonunda 

görevli diplomatik temsilcisini yargilamakla yükümlü tutulmamistir.  Gönderen 

devlette yargilama yapilamadigi gibi, üçüncü bir devlette de temsilci hakkinda 

yargilama yapilmasi mümkün olmayabilir. Zira, uluslararasi hukuk gönderen devlete 

oldugu gibi üçüncü devletlere de, görev yaptiklari devlette yargi bagisikligi sebebiyle 

yargilanamayan diplomatik temsilci hakkinda yargilama yaparak, mevcut 

uyusmazligi çözme ve adâleti tesis etme zorunlulugunu yüklememistir415. Öyleyse, 

gönderen devlet ya da üçüncü devletin milletlerarasi yetki kurallarina göre yetkili bir 

mahkemenin bulunmamasi halinde, diplomatik temsilci bu devletlerde de 

yargilanamayacaktir. Yetkili bir mahkeme bulunmasi halinde yapilan yargilamanin 

ise uygulamada bir takim güçlükleri getirecegi açiktir416. Gerçekten de, diplomatik 

temsilcinin hukuka aykiri davranisi sebebiyle zarar gören kisinin gönderen devlette 

diplomatik temsilci aleyhine açacagi davada, diline ve hukuk düzenine yabanci 

oldugu bir ülkede hakkini korumada sikintiya düsmesi, kendini bir vekil araciligiyla 

temsil ettirme zaruretine girmesi ve bu durumun kendisine ek bir malî külfet 

yüklemesi söz konusu olabilir417.  Gönderen devlette görülen davada, kabul eden 

devlet ülkesinde bulunan diplomatik temsilciye tebligat yapilamsi ya da taniklik 

yapacaklarin dinlenmesi gibi konularda güçlükler ortaya çikabilir 418. Diplomatik 

temsilci aleyhine gönderen devlette dava açilmasi, malî, kültürel, lojistik, politik 

açidan tasiyabilecegi sakinca nedeniyle, dava açan kisinin hukuken korunmasi 

konusunda yeterince etkili olamayabilir 419. 

 

                                                 
414 Geimer, s.221, 225. 
415 Diplomatik temsilciye yöneltilen medenî hukuka iliskin talepler bakimindan gönderen devletin adil 

bir çözüme ulasmak için her türlü çabayi göstermesi hakkindaki tavsiye karari için bkz.  
416 Satow, s.131; Ipsen, 496; Maginnis, s.1003. 
417 Satow, s.131.  
418 Satow, s.131. 
419 Ross, s.188. 



 74 

Diger taraftan, yargi bagisikligi kural olarak diplomatik temsil görevi süresiyle sinirli 

oldugundan, görev süresinin bitiminde diplomatik temsilcinin yargilanmasi mümkün 

olacaktir420. Bununla birlikte, görev süresi sonunda yapilan yargilama da gecikmis 

bir yargilama olacagindan, yargilama ile hukuken korunmak istenen menfaatin 

ortadan kalkmis olmasi ya da anlamsizlasmasi söz konusu olabilir. Örnegin, kabul 

eden devlette suç isleyen diplomatik temsilcinin 10 yil süren görev süresi sonunda bu 

suçtan dolayi hakkinda ceza davasi açilmasi halinde, yapilacak yargilama ve 

verilecek mahkûmiyet karari ile gerek toplum ve gerekse magdur için beklenen 

menfaatin 10 yil öncesi ile ayni ölçüde gerçeklesecegi söylenemez. Diplomatik 

temsilciye karsi görev süresinin bitiminde açilacak bir alacak davasinin da, alacagin 

zamanasimina ugramis olmasi sebebiyle zamanasimi itirazi ile karsilasmasi söz 

konusu olabilir.  

 

Daha önce, diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin sona ermesi bahsinde de ifade 

edildigi üzere kabul eden devletin, ülkesinde görev yapan diplomatik temsilciyi 

persona non grata (istenmeyen kisi) ilan etmesi mümkündür 421. Böyle bir ilan için 

kabul eden devletin herhangi bir gerekçe göstermesi de gerekmez422. Bu halde 

gönderen devlet ilgili sahsi ya geri çagirmakla ya da misyondaki görevlerine son 

vermekle yükümlüdür (Viy.Kon.md.9.1). Gönderen devlet bu yükümlülükleri 

reddeder veya makul bir süre içinde yetine getirmezse, kabul eden devlet ilgili sahsi 

misyonun bir üyesi olarak kabul etmeyi reddedebilir (Viy.Kon.md.9.2). Iste, kabul 

eden devletin hukukuna aykiri davrandigi halde, yargi bagisikligi sebebiyle hakkinda 

yargilama yapilamayan diplomatik temsilci, kabul eden devlet tarafindan istenmeyen 

kisi ilan edilir ve gönderen devlet de üzerine düsen yükümlülükleri yerine getirmez 

yani temsilciyi ne geri çagirir ne de temsilcinin görevine son vermez ise, kabul eden 

devlet ilgiliyi misyonun bir üyesi olarak tanimayi reddedebilecektir. Böyle bir halin 

varligi ise, kabul eden devletin yargi yetkisinin kullanilmasinin önündeki engeli 

ortadan kaldiracak ve temsilcinin bu devletin mahkemelerinde yargilanabilmesi 

neticesini doguracaktir. Fakat uygulamada, devletler sadece kendi hukuklarina ciddi 
                                                 
420 Bkz. yukarida s.57 vd. 
421 Seidl-Hochenveldern, s.218. 
422 Satow, s.90; Meray, s.24; Oppenheim, s.782; Restatement of the Law The Foreign Relations 

Law of the United States , Vol.1, 1986, s.459 
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aykiriliklarin olmasi halinde, özellikle de, diplomatik temsilcinin kabul eden devlet 

aleyhine casusluk faaliyetinde ya da kabul eden devlet idaresinde yer alanlara karsi 

suikast girisiminde bulunmasi ya da adam öldürme suçunu islemesi halinde 

istenmeyen kisi ilani yoluna gitmektedirler423. Diger hallerde ise, diplomatik 

temsilciye karsi hak talebinde bulunan kisiler veya temsilcinin hukuka aykiri eylemi 

neticesi zarar gören kisiler yine yargi bagisikligi nedeniyle hukukî korumadan 

mahrum kalmaktadir. 

 

Kabul eden devlet, yargi bagisikligindan feragat üzerine diplomatik temsilci 

hakkinda yargilama yapabilecek olmakla birlikte424, gönderen devletin olaylarin 

çogunda yargi bagisikligindan feragat etme konusunda isteksiz olacagi 

muhakkaktir425. 

 

Görüldügü gibi yargi bagisikliginin neden olabilecegi olumsuz neticelere karsi 

mevcut yollar da daima ya da tam bir koruma saglamamaktadir.   

 

4. Daha evvel de ifade etmis oldugumuz üzere diplomatik temsilcilere kabul eden 

devletin yargi yetkisinden bagisiklik, görevlerini geregi gibi yerine getirmeleri için 

taninmistir 426. Ancak diplomatik temsilcinin ceza yargilamasi bakimindan ve bazi 

istisnalar disinda medenî yargilama bakimindan tüm islem ve eylemlerinden dolayi 

yargi bagisikligina sahip olmasi, ayricalik ve bagisikliklarin taninmasini izahta genel 

olarak kabul edilen görevin geregi teorisi ile tam bir uyum içerisinde degildir. Yargi 

bagisikliginin, diplomatik temsilciye, kabul eden devlette gerek fiilî, gerek maddî ve 

gerekse psikolojik bir serbesti saglayarak, temsilcinin görevlerini geregi gibi yerine 

getirmesine katkida bulundugu ortadadir427. Ancak, diplomatik temsilcinin kabul 

eden devletin yargi yetkisine maruz kalacagi her halde de, görevlerini yerine 

getirmesinin engellendigini söylemek dogru olmaz428.  

 
                                                 
423 Ipsen, s.488; Silva, s.120; Maginnis, s.1003. 
424 Bkz. asagida, s.158 vd. 
425 Maginnis, s.1003. 
426 Bkz. yukarida s.39 vd. 
427 Dinstein, s. 83. 
428 Geimer, s.218. 
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Yargi bagisikligi alaninda, bagisikliktan yararlananin sahsindan kaynaklanan ve 

hukukî ihtilafin niteliginden bagimsiz bir anlayis yerine yapilan isleme, uyusmazlik 

konusuna bagli bir anlayisa dogru bir egilim belirmistir. Bu egilim, özellikle mutlak 

yargi bagisikliginin terk edilerek, sadece egemenlik tasarruflari bakimindan yargi 

bagisikliginin tanindigi devletin yargi bagisikligi alaninda güçlüdür. Ancak, sadece 

görevin ifasi ile ilgili tasarruflar bakimindan degil, sinirli sayidaki istisna disinda 

kendi özel tasarruflari bakimindan da yargi bagisikligindan faydalanan diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikliginin, halen, yapilan islemin niteliginden bagimsiz ve 

diplomatik temsilci olma sifatina bagli mutlak bir nitelik tasidigi söylenebilir429.  

 

Devletin yargi bagisikligi, nasil ki bir devletin egemenliginin bir baska devlet 

tarafindan tartisilmamasi lüzumundan hareketle yabanci devletin egemenlik 

tasarruflari ile sinirlandiriliyor ise, diplomatik temsilciye taninan ve misyonun 

görevlerinin geregi gibi yerine getirilebilmesi amacina hizmet eden yargi 

bagisikliginin da ayni islevsel anlayisla sadece görev geregi yapilan islemlerle 

sinirlandirilmasi yerinde olacaktir.  

 

Devletin yargi bagisikligi alaninda kabul edilen ve yargi bagisikliginin 

taninmasindaki amaçtan yola çikan anlayisin, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi 

alaninda da benimsenerek, temsilcinin yargi bagisikliginin sinirlandirilmasi yoluna 

gitmek yerinde olmakla birlikte, devletin yargi bagisikligi bakimindan belirleyici 

olan egemenlik tasarrufu - özel hukuk tasarrufu ayrimi ile diplomatik temsilcinin 

resmî islemleri ve özel islemleri ayrimi birbirleriyle örtüstügü sözlenemez430. Resmî 

islem egemenlik tasarrufundan daha genis bir kavramdir. Diplomatik temsilcinin, 

devlete ait bir egemenlik tasarrufunu icra etmesi halinde, gönderen devleti temsilen 

yapilan bu tasarruf, diplomatik temsilcinin görevi kapsaminda ifa ettigi bir resmî 

islemdir. Burada gönderen devlete ait egemenlik tasarrufu ile, diplomatik temsilciye 

ait resmî islemin çakistigi görülür. Ancak, diplomatik temsilcinin gönderen devleti 

temsilen yaptigi tasarrufun, bir özel hukuk tasarrufu olmasi da mümkündür431. 

                                                 
429 Geimer, s. 157. 
430 Geimer, s. 222. 
431 Geimer, s.222. 
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Örnegin, gönderen devlet adina kabul eden devletin ticarî temsilcileri ile yapilacak 

resmî bir toplanti için gida ve içecek satin alan bir diplomatik temsilci, kabul eden 

devlet ile gönderen devlet arasindaki ticarî iliskilerin gelisimine hizmet etmekte yani 

diplomatik temsilcilik görevi çerçevesinde hareket etmektedir432. Oysa, diplomatik 

temsilcinin resmî islemi niteliginde olan bu islem, gönderen devlet bakimindan bir 

özel hukuk tasarrufu teskil eder. Bu özel hukuk tasarrufu sebebiyle gönderen devletin 

yargilanmasi mümkün iken, diplomatik temsilcinin görevi kapsaminda olan bu 

islemden dolayi kabul eden devlet yargi yetkisini kullanamaz.  

 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin görev geregi yapilan islemlerle 

sinirlandirilmasi, sirf diplomatik temsilcilik sifatina bagli olarak faydalanilan ve bu 

sebeple alabildigine genis bir çerçeveye sahip olan bir bagisiklik anlayisindan, 

yapilan islemin niteligine bagli olan ve bu nedenle dogal olarak sinirli olan bir 

bagisiklik anlayisina; diger bir deyisle ratione personae bagisikliktan, ratione 

materiae bagisikliga geçilmesi anlamina gelecektir. Madem ki diplomatik temsilciye 

taninan yargi bagisikligi, misyonun görevlerinin geregi gibi yerine getirilmesine ve 

bu sayede diplomatik sürecin etkin bir sekilde islemesine hizmet etmektedir433, 

öyleyse yargi bagisikliginin koruma alani da misyon görevlerinin ifasi ile ilgili 

meselelerle sinirli olmalidir.  

 

B.YARGI YETKISININ KULLANILDIGI ALANLAR BAKIMINDAN 

BAGISIKLIGIN KAPSAMI 

 

1.CEZA YARGILAMASINDA YARGI BAGISIKLIGININ KAPSAMI 

 

1. Diplomatik temsilciler, gönderen devleti temsilen görev yaptiklari devletin, yani 

kabul eden devletin ceza yargisindan bagisik bulunmaktadirlar434. Uluslararasi 

hukukta diplomatik temsilciye çok uzun zamandan beri taninmis olan kabul eden 

                                                 
432 Bkz. Geimer, s.159. Viyana Konvansiyonunun 3. maddesinin 1. fikrasinin (e) bendinde “Gönderen  

devlet  ile  kabul  eden  devlet  arasinda  dostane  iliskileri  ilerletmek  ve ekonomik, kültürel ve 
bilimsel iliskilerini gelistirmek” diplomatik temsilcinin görevleri arasinda sayilmistir. 

433 Bkz. yukarida görevin geregi teorisi ile ilgili olarak yapilan açiklamalar, s.39 vd. 
434 Satow, s.124; Meray, s.38. 
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devletin ceza yargisindan bagisiklik435, diplomatik temsilcinin sahip oldugu kisi 

dokunulmazliginin dogal bir neticesidir436.   

 

Bazi yazarlar tarafindan diplomatik temsilciler, kabul eden devletin ceza 

kanunlarinin uygulama alani disinda görülmektedirler437. Oysa, daha önce de izah 

edildigi gibi yargi bagisikligi kabul eden devletin hukuk kurallarinin 

uygulanmasindan degil, kabul eden devletin mahkemelerinde yargilanmaktan 

bagisikliktir 438. Diplomatik temsilcinin, kabul eden devletin ceza kanunlarinin 

uygulama alaninin disinda görülmesi, kabul eden devlet hukukuna göre suç teskil 

eden bir eylemin bir diplomatik temsilci tarafindan yapilmasi halinde, ortada bu 

devletin kanunlarina bir aykiriligin, dolayisiyla bir suçun bulunmadigi anlamina 

gelecektir. Oysa, Viyana Konvansiyonunda da kabul edildigi gibi, diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligina sahip olmasi, onun kabul eden devletin hukuk 

kurallari ile bagli olmadigi anlamina gelmez (Viy. Kon. md.41). Ceza yargisindan 

bagisiklik, diplomatik temsilci tarafindan yapilan eylemin hukuka aykiriligini 

engellemez439; sadece  bu hukuka aykirilik hakkinda kabul eden devlet mahkemeleri 

tarafindan yargilama yapilarak, diplomatik temsilci hakkinda bir hüküm tesis 

edilmesini engeller440. Bu engel ise, kural olarak diplomatik temsil görevi süresince 

mevcut olan bir engeldir. Diplomatik temsil görevinin sona ermesinden sonra, 

diplomatik temsilcinin yargilanmasi ve hakkinda mahkûmiyet karari verilmesi 

mümkün olabilecektir 441. Diger taraftan, gönderen devletin yargi bagisikligindan 

feragat etmesi halinde de, diplomatik temsilci hakkinda, isledigi iddia edilen bir 

suçtan dolayi kabul eden devlet mahkemelerinde ceza yargilamasi yapilmasi 

                                                 
435 Brownlie, s.357. 
436 Meray, s.38; Denza, s.229; Silva, s.91. 
437 Öztürk-Erdem-Özbek, s.44; Demirbas, s.141 vd. Dönmezer ve Erman da diplomatik temsilcileri 

ceza kanunlarinin uygulama alani disinda görmekle birlikte, diplomatik dokunulmazligin sadece 
kovusturma yapilmasini önleyecegi, suçu ortadan kaldirmayacagi görüsündedir. Bkz. Dönmezer-
Erman, s.289. 

438 Bkz. yukarida s.16 vd. 
439 Sulhi Dönmezer- Sahir Erman, Nazari ve Tatbiki Ceza Hukuku, Genel Kisim, C.I,13. Tipki Basi,  

s.289; Içel-Donay, s.152. 
440 Kunter-Yenisey, s.91. 
441 Görevin ifasi ile ilgili islemler ise esasen gönderen devlete ait olmalari sebebiyle diplomatik 

temsilcinin görevinin sona ermesinin ardindan da yargi bagisikligi ile korunmaya devam eder. Bkz. 
yukarida s.62 vd. 
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mümkün olacaktir 442. Bu sebeple, diplomatik temsilcileri kabul eden devletin ceza 

kanunlarinin uygulama alani disinda görmek yerinde olmaz. Gönderen devletin 

feragati ya da diplomatik temsil görevinin sona ermesi üzerine, kabul eden devletin 

ceza kanunlarina göre suç teskil eden bir fiili ika eden diplomatik temsilcinin 

yargilanmasi ve hakkinda mahkûmiyet karari verilmesi mümkün oldugundan, 

diplomatik yargi bagisikliginin bir cezasizlik nedeni olarak görülmesi de mümkün 

degildir443. Yargi bagisikliginin bulunmamasi ceza yargilamasi bakimindan bir 

kovusturma sartidir444. 

 

Türkiye’de görevli bir diplomatik temsilci hakkinda yargi bagisikligi nedeniyle ceza 

yargilamasi yapilamayacaginin anlasilmasi halinde, mahkeme durma karari 

verecektir. CMK’nun 223. maddesinin 8. fikrasinda “Türk Ceza Kanunu’nda 

öngörülen düsme sebeplerinin varligi ya da sorusturma veya kovusturma sartinin 

gerçeklesmeyeceginin anlasilmasi hallerinde, davanin düsmesine karar verilir. 

Ancak, sorusturmanin veya kovusturmanin yapilmasi sarta bagli tutulmus olup da 

sartin henüz gerçeklesmedigi anlasilirsa; gerçeklesmesini beklemek üzere, durma 

karari verilir” ifadesi yer almaktadir. Temsilcinin yargi bagisikligi nedeniyle ceza 

mahkemesinin yargi yetkisinin bulunmamasi halinde, yargi yetkisinin 

kullanilmasinin önündeki engel bagisikliktan feragat edilmesi ya da görevin sona 

ermesi ile kalkacagi ve kovusturma sarti gerçeklesmis olacagindan, mahkemenin 

verecegi karar durma kararidir445. 

 

Yargi bagisikligi kabul eden devletin ceza kanunlarina aykirilik teskil eden fiili suç 

olmaktan çikarmadigindan, görevin ifasi ile ilgili islemler disinda diplomatik temsil 

görevinin bitiminde yapilan yargilama, islendigi anda suç teskil etmeyen bir fiilin, 

                                                 
442 Bkz. asagida yargi bagisikligindan feragatle ilgili açiklamalar, s.158 vd. 
443 Claus Roxin, Strafverfahrensrecht, 20. Auflage, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, 

München, 1987, s.125; OLG, Dusseldorf, NJW, 1986, s.2204; YILC, 1956, V.II, s.164. Karsi 
görüste Içel-Donay, s.152; Dietrich Oehler, “Immunität, Exterritorialität und Asylrecht im 
internationalen Strafrecht”, Zeitschrift für die Gesamte Strafrechtswissenschaft, 91. Band, 1979, 
s.411. 

444 Kunter-Yenisey, s.91. 
445 Yargitay 9. Ceza Dairesi’nin 6.7.1978 tarihli kararinda yargi bagisikliginin kapsamina giren bir 

halin bulunup bulunmadigi incelenmeden CMUK’nun 253. maddesi geregince durdurma karari 
verilmesinde isabet olmadigi ifade edilmistir. Yar.9.CD., E.1978/3006, K.1978/2990, YKD, 
1978/10, s.1773 vd. 
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sonradan suç niteligini kazanamamasi yolundaki ceza hukuku ilkesine de ters 

düsmemektedir446. Zira, diplomatik temsilcinin kabul eden devletin ceza kanunlarina 

aykirilik teskil eden fiili sonradan, diplomatik temsil görevinin sona ermesinin 

ardindan yargi bagisikligi korumasinin ortadan kalkmasi ile suç niteligini kazanmaz; 

zaten diplomatik temsilci tarafindan gerçeklestirildigi anda suç vasfini haizdir.  

 

Diplomatik temsilcinin islenmesine istirak ettigi bir suçun söz konusu olmasi 

halinde, kabul eden devletin ceza yargisindan bagisiklik sadece dip lomatik 

temsilcinin hakkinda yargilama yapilmasini önler. Yoksa suça istirak edenler 

hakkinda kovusturma yapilmasini engellemez447.  

 

2. Kabul eden devletin ceza yargisindan bagisiklik konusunda islenen suçun niteligi 

bir önem arz etmemektedir. Zira, diplomatik temsilcinin ceza yargisindan 

bagisikligina herhangi bir sinirlama getirilmemistir. Bu sebeple, diplomatik 

temsilcinin kabul eden devletin ceza yargisindan bagisikliginin mutlak bir bagisiklik 

oldugu söylenebilir 448. Viyana Konvansiyonunun 31. maddesinin 1. fikrasinda 

diplomatik temsilcinin kabul eden devletin ceza yargisindan bagisik oldugu genel 

olarak ifade edilmis, herhangi bir istisna öngörülmemistir. 

 

Alkollü araç kullanmaktan, hirsizliga, müessir fiile, trafik suçlarindan, tecavüze, 

hürriyeti tahdide, hatta adam öldürmeye kadar her türlü suç yargi bagisikliginin 

kapsamina girecektir449. Viyana Konvansiyonu ile kabul edilen ceza yargisindan 

mutlak bagisikliga ragmen, ABD, Arjantin, Kanada gibi bazi ülkeler, karayollari 

trafik kanunlarina aykiri eylemleri yargi bagisikligi kapsaminda görmemektedirler450. 

 

Diplomatik temsilci hakkinda kabul eden devletin hukukuna göre suç teskil eden bir 

eylemden dolayi ceza yargilamasi yapilamamasi bakimindan, eylemin diplomatik 

misyonun görevlerinin ifasi ile baglantili olup olmamasi bir fark yaratmamaktadir. 
                                                 
446 Bu ilke için bkz. Öztürk-Erdem-Özbek, 2002, s.48; Erem-Danisman-Artuk, Ceza Muhakemesi 

Hukuku, 14. Basi, Ankara, 1997, s.129. 
447 Dönmezer-Erman, 289; Içel-Donay, s.153. 
448 Brown, s. 71. vd. 
449 Ross, s.174,175; Ipsen, s.494; Restatement, s.464. 
450 Bkz. Brown, s.74; Tezcan, s.152. 
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Diplomatik temsilci her türlü eyleminden dolayi kabul eden devletin ceza 

yargisindan muaftir451.  Suçun, kabul eden devletin sahsiyeti452, siyasi hürriyet, din 

hürriyeti ya da sahsin hürriyeti veyahut da mal aleyhine islenmis olmasinin önemi 

bulunmamaktadir. Suç adi bir suç olabilecegi gibi, siyasi bir suç da olabilir. Ancak 

diplomatik temsilcinin görev yaptigi devletin huzur ve asayisini bozan hareketlerde 

bulunmasi ya da bu devlete karsi casusluk faaliyetleri yürütmesi ha linde, bunun 

önlenmesi için, en kisa zamanda yurtdisina çikarilmak üzere, temsilcinin geçici bir 

süre ile tutuklanmasinin mümkün oldugu ifade edilmektedir453. Fakat, bu halde de 

kabul eden devletin müdahalesi sadece düzeni bozucu hareketlerin önlenmesi ile 

sinirli kalmakta, temsilcinin kabul eden devletin mahkemelerinde yargilanmasi yine 

mümkün olmamaktadir.  

 

Diplomatik temsilcinin suç teskil eden eylemi görev süresi içinde ya da göreve 

baslamadan önce gerçeklestirmis olmasi da, ceza yargisindan bagisiklikta bir fark 

yaratmaz. Suç, ister göreve baslamadan önce, isterse görev süresi içinde islensin, 

diplomatik temsilci hakkinda ceza yargilamasi yapilamayacaktir 454. Bu durum, 

kötüye kullanmaya açik bir alan yaratmaktadir. Zira, kabul eden devlette bir suçtan 

dolayi hakkinda ceza kovusturmasina baslanmis ya da baslanacak bir kimsenin, sirf 

kabul eden devletin yargi yetkisinin kullanilmasini bertaraf etmek maksadiyla 

diplomatik temsilci olarak görevlendirilmesine sevk edebilir. Gerçi bu halde de kabul 

eden devletin ilgiliyi istenmeyen kisi ilan etme imkâni bulunmaktadir. 

 

Kabul eden devletin hukukî düzenlemelerine uymakla yükümlü olan diplomatik 

temsilci ayrica, bu devletin içislerine de karismamakla da yükümlü bulunmaktadir 

(Viy. Kon. md.41). Temsilci, kabul eden devletin güvenligi veya iç düzeni ve asayisi 

aleyhine faaliyetlerde bulunamaz455. Ancak, bu tür faaliyetlerde bulunmasi halinde 

                                                 
451 Ancak, islenen suçun diplomatik temsilcinin ifa ettigi görevle bir baglantisi bulunmamasi halinde, 

diplomatik temsil görevinin bitiminden sonra yargilama yapilabilir. Bkz yukarida, s.77 vd. 
452 Içel-Donay, s.152; Çelik, s.523. 
453 Oppenheim, s.791,792. 
454 Meray, s.47; Dönmezer-Erman, s.287. 
455 Meray, s.27, 28; Satow, s.133; Dönmezer-Erman, s.284. Viyana Kon. md.31.4. Büyükelçilerin 

kabul eden devlet mahkemelerinde hükümdarlara karsi suikast düzenleme suçundan yargilandiklari 
pek çok dava bulunmaktadir. 
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dahi diplomatik temsilci hakkinda ceza yargilamasi yapilamayacaktir 456. Bu, 

diplomatik temsilcinin ceza yargisindan bagisikliginda kabul edilen mutlakligin bir 

sonucudur. 

 

Isnat edilen suç disiplin suçu ise disiplin yargilamasi, askeri suç ise askeri ceza 

yargilamasi, vergi cezasini gerektiren vergi suçu ise malî ceza yargilamasi söz 

konusu olmaktadir 457. Ceza yargisindan bagisiklik bakimindan hangi tür ceza 

yargilamasinin söz konusu oldugunun bir önemi yoktur. Diplomatik temsilci her 

türlü ceza yargilamasi bakimindan yargi bagisikligini haizdir. Ister hürriyeti 

baglayici bir ceza, ister para cezasi, isterse idam ya da baska türlü bir ceza 

öngörülmüs olsun, diplomatik temsilci ceza yargisindan bagisik olacaktir.  

 

Diplomatik temsilcinin kabul eden devletin ceza yargisindan bagisikligi bakimindan 

yargilamayi yapacak merciin de bir önemi yoktur. Ceza yargilamasi yapilmasi ceza 

mahkemelerinden baska, özel ceza yargilamasi makamlarina da verilmis olabilir458. 

Basin Mahkemesi (Basin Kan. md.36.2), Trafik Mahkemesi (Karayollari T.K. 

md.112), 

Döviz Mahkemesi (TPKKK md.4.1), Vergi Mahkemesi (BIIVMK. md.6.a), Icra 

Tetkik Mercii (IIK. md.348), Askeri Mahkeme  (AY md.145), Devlet Güvenlik 

Mahkemesi ( DGMK. md.9), Kadastro Mahkemesi’nin ( 3402 sa.K. md.42)ceza 

yargilamasi yapmakla yetkilendirilmis olduklari hallerde, bu merciiler diplomatik 

temsilci hakkinda yargilama yapamazlar.  

 

Ceza yargisi alaninda uluslararsi hukuk diplomatik temsilciye yargi bagisikligini 

mutlak manada tanimis olmasina ragmen, doktrinde diplomatik dokunulmazliklarin 

görevin geregi gibi yerine getirilmesi amacina hizmet ettikleri gerekçesiyle, görev 

disinda islenen suçlarda diplomatik temsilcinin dokunulmazliga haiz bulunmadigi ve 

ülkede suç isleyen herhangi birinden farkli olmadigi sonucuna varmak gerektigi ifade 

                                                 
456 Satow, s.106. 
457 Kunter-Yenisey, s.116. 
458 Kunter-Yenisey, s.145 vd. 
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edilmektedir459. Diplomatlarin sadece islenen suçun görevle ilgili bulunmasi halinde 

yargi bagisikligindan faydalanacaklari yönündeki bu görüs, uluslararasi teamül 

hukuku ve Viyana Konvansiyonundaki düzenleme ile bagdasmamakla birlikte, 

diplomatik ayricalik ve bagisikliklari açiklamada en hakli temeli sunan görevin 

geregi teorisi ile uyum içindedir.  

 

3. Viyana Konvansiyonunun 29. maddesinde diplomatik temsilcinin kisi 

dokunulmazliginin bulundugu; hiçbir sekilde tutuklanamayacagi veya gözaltina 

alinamayacagi belirtilmistir.  Kisi dokunulmazligina iliskin bu maddeye göre, kabul 

eden devletin kendi makamlari diplomatik temsilcinin kisi dokunulmazligini ihlâl 

edemeyecegi gibi, ayrica diplomatik temsilciye gereken saygiyi gösterecek ve 

temsilcinin sahsina, özgürlügüne ve onuruna yönelik herhangi bir saldiriyi önlemek 

için uygun tüm önlemleri alacaktir. Iste, diplomatik temsilciye taninan ceza 

yargisindan bagisiklik, diplomatik temsilcinin sahip oldugu bu dokunulmazliginin 

dogal bir neticesidir460. Dokunulmazlik ve yargi bagisikliginin bu iliskisi nedeniyle, 

diplomatik temsilcinin Türk ceza hukuku alanindaki konumu, dokunulmazlik ve 

yargi bagisikligi ayrimina gidilmeden, diplomatik dokunulmazlik adi altinda 

incelenmistir461.  

 

Diplomatik temsilcinin dokunulmazliga ve yargi bagisikligina sahip olmasi sadece 

hakkinda yargilama yapilip mahkûmiyet karari verilememesi anlamina gelmez. Bu 

kisiler ayni zamanda kabul eden devletin her türlü cebrî faaliyetlerinin 

uygulanmasindan da bagisiktirlar462. Kabul eden devlet suç isleyen diplomatik 

temsilciye karsi herhangi bir cebri kuvvet uygulayamayacaktir463. Bu, diplomatik 

temsilcinin kisi dokunulmazligina sahip olmasinin bir sonucudur. Ancak, kabul eden 

devletin ceza olarak degil de, sadece suç teskil edecek eylemi önlemek maksadiyla 

                                                 
459 Içel-Donay, s.151-152. 
460 Meray, s.38; Brown, s.72. 
461 Içel-Donay, s.151; Öztürk-Erdem-Özbek, s.44; Dönmezer-Eman, s.283; Demirbas, s.141. 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin diplomatik dokunulmazlik degil de diplomatik muaflik 
basligi altinda incelendigi de görülmektedir. Bkz. Erem-Danisman-Artuk, s.81. 

462 Brown, s.73; Geimer, s.220. 
463 Geimer, s.220. 
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önleyici tedbirler alabilecegi kabul edilmektedir464. Bu yetki ise, uluslararasi hukukta 

da kabul edilen, devletlerin kendilerini müdafaa hakkina dayandirilmaktadir465. 

 

4. Ceza yargisi, ceza kanunlarina göre suç sayilan fiiller hakkinda devletin sahip 

oldugu cezalandirma yetkisinin bulundugu yargidir466. Ceza yargilamasi, devletin 

belli makamlarinin bir olayda suç isnadindan çikan uyusmazligi yargilamasi, yani 

devletin egemenligine dayanarak hukuk normlarina uygun bir sekilde, kesin, yerine 

getirilebilir ve göz önünde tutulabilir bir yargi ile çözmesi ve olay suç tiplerinden 

birine uyuyorsa müeyyideyi belirtmesi faaliyetidir467. Ceza yargisinin konusunu suç 

teskil eden fiiller olusturur 468. Bu sebeple diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi 

meselesi, temsilcinin kabul eden devlette bir suç islemesi halinde gündeme 

gelecektir. Sanik ceza yargilamasinda suçtan cezaen sorumlu fert tarafini teskil 

eder469. Yargi bagisikligi da, diplomatik temsilcinin ceza yargilamasinda sanik 

konumunda olmasi halinde söz konusu olacaktir. Diplomatik temsilciye karsi sahsî 

dava açilmasi halinde de yapilacak yargilama, diplomatik temsilcinin isnad edilen 

suçu islemis olup olmadigi ve cezalandirip cezalandirilmayacagi oldugundan470, 

sahsî davanin davalisi durumunda olan diplomatik temsilci de yargi bagisikligindan 

faydalanacaktir. Kamu davasina katilan (müdahil) olmak için suçtan zarar gören 

sahis olmak ve zarar gören fe rt ehliyetine sahip olmak gerekir471. Yargi bagisikligi, 

kabul eden devlette islenen bir suçtan zarar gören diplomatik temsilcinin müdahil 

olarak davaya katilmasina engel degildir. Zira bu halde, yapilan yargilama ile 

temsilcinin yargilanip, cezalandirilmasi gibi bir durum mevcut degildir. 

 

Ceza yargilamasinda, ceza mahkemesinden baska hakim kararlarina da 

rastlandigindan resmî yargilama makamlari mahkeme ve hakimlik olmak üzere ikiye 

                                                 
464 Geimer, s.221; Przetacznik, s.357; Ipsen, 492; Silva, s.93; Oehler, s.411; Restatement, s.460. 
465 Ipsen, s.492. Birlesmis Milletler Sartinin 51 maddesi de devletlerin mesru müdafaa hakkini 

tanimistir. BM Sarti için bkz. Çelik, s.611 vd. 
466 Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.56. 
467 Kunter-Yenisey, s.115. 
468 Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.56. 
469 Kunter-Yenisey, s. 360. 
470 Kunter-Yenisey, s.362. 
471 Kunter-Yenisey, s. 358 



 85 

ayrilmaktadir472. Yargi bagisikligindan faydalanan diplomatik temsilci hakkinda ne 

ceza mahkemesi, ne de hakimlikler tarafindan herhangi bir karar verilmesi mümkün 

degildir.  

 

Muhakemesiz ceza olmaz kaidesine ragmen son zamanlarda suçlarin çesitlerinin asiri 

derecede artmasi ve islenen suçlarin sayisinin çogalmasi yüzünden hepsi hakkinda 

geregi gibi yargilama yapmaya imkân kalmadigindan cezanin hafif ve ispatin kolay 

oldugu bazi hallerde hâkimin, hatta idarenin yargilama yapmadan ceza kararnamesi 

ile ceza vermesi, bunu kabul etmeyen kimsenin mahkemeye gitmesi çaresine 

basvurulmaktadir473. Diplomatik temsilci hakkinda yargilama yapilip hüküm 

verilmesini engelleyen yargi bagisikligi, ortada bir yargilama olmadan ceza 

kararnamesi ile ceza verilmesine de engel olacaktir. 

 

Ceza konusunda uyusmazlik ceza yargilama makamlarina basvurulmasi ile dogar474. 

Ceza yargilamasi, asil ceza davasinin açilmasi ile baslar. Ancak, dava denince sadece 

asil ceza davasi akla gelmemelidir. Tutuklama karari veya itiraz için yargilama 

makamlarina basvurma, bunlarda da yargilanacak olan uyusmazliklarin söz konusu 

olmasi nedeniyle, talî mahiyette birer ceza davasidir475. Bu sebeple, kabul eden 

devletin ceza yargisindan bagisik olan diplomatik temsilci hakkinda ceza davasi 

açilamayacagi gibi, tutuklama karari da verilemeyecektir 476. 

 

Asil ceza davasi açilmadan önce yani hazirlik sorusturmasindaki faaliyetler, kural 

olarak yargilama faaliyeti degillerdir. Baslangiç sorusturmasi bir kimse aleyhinde suç 

isnadinda bulunulup bulunulmayacagini arastirmak gayesiyle yapilan idarî mahiyette 

faaliyetleri ihtiva eder. Kollugun faaliyetinin yargilama mahiyetinde olmadiginda 

                                                 
472 Kunter-Yenisey, s.110. 
473 Kunter-Yenisey, s.116. Yargilama makamlari, hâkimlik ve mahkemelerdir. Bu konuda bkz. 

Kunter-Yenisey, s.110. 
474 Bu makamlar mahkemeler ve hâkimliklerdir, bkz. yukarida, s.84. 
475 Kunter-Yenisey, s.116. Kisi özgürlügünü en agir biçimde sinirlandiran bir önlem olmasi sebebiyle 

tutuklama için mutkala mahkeme karari gereklidir (CMK md.101). Ayrica bkz. Yurtcan, s.308 vd. 
476 Diplomatik temsilcinin tutuklanamamasi ise onun kisi dokunulmazligina sahip olmasindan 

kaynaklanir. Bu sebeple, yargi bagisikligi nedeniyle diplomatik temsilci hakkinda bir tutuklama 
karari verilmesi mümkün olmamakla birlikte, her nasilsa bir tutuklama kararinin verilmis ise bu 
halde de kararin icrasi kisi dokunulmazligi gerekçesiyle mümkün olmayacaktir.  
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süphe edilmemek lazimdir. Bu sebeple, kollugun faaliyetlerine karsi diplomatik 

temsilci yargi bagisikligi degil, dokunulmazlikla korunmaktadir. Hatta adlî kolluk adi 

verilen ve suç islendikten sonra harekete geçen kollugun faaliyeti dahi idarîdir. Suç 

kollugunun görevi suç ve suçlulari arastirmaktir. Suç kolluguna baslangiç 

sorusturmasinda bazi görevler ve yetkiler verilmis olmasi onun faaliyetine yargilama 

dememiz için kafi degildir 477. Baslangiç sorusturmasinda savcinin yaptigi faaliyetler 

dahi bir suç isnadi dolayisiyla çikan uyusmazligin çözülmesiyle alakali olmayip bir 

kimseye suç isnat edilip edilemeyeceginin arastirilmasi faaliyetleri oldugundan keza 

yargilama mahiyetinde degildir478. Ancak, hazirlik sorusturmasinda yani henüz kamu 

davasi açilmadan önce istisna olarak yargilama faaliyetine rastlamak mümkündür. 

Tutuklama, arama gibi hususlarda karar almak için sulh hâkimine basvurulmasi 

halinde, henüz kamu davasi açilmadan sulh ve sorgu hâkimlerine, hâkim 

muamelelerini re’sen yapmak yetkisi verilen istisnaî hallerde tali ceza davasi açildigi 

ve bir uyusmazligin çiktigi farz ve kabul olunmustur479. Öyleyse diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligi kural olarak, diplomatik temsilci hakkinda ceza davasi 

açilip, davanin görülerek mahkûmiyet karari verilmesini engellemekle birlikte, 

hazirlik sorusturmasi safhasinda da hakimlerin karar vermesi gereken istisnaî hallerin 

varligi halinde, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi devreye girerek, bu kararlarin 

verilmesini engelleyecektir.  

 

Emniyet tedbirleri ile ceza arasinda temelde fark olmadigindan, her ikisi de suç 

isleyen kisi hakkinda suç isledigi için ve bir daha suç islemesen diye uygulanan 

müeyyide oldugundan, yani emniyet tedbirleri de bir nevi ceza oldugundan bir kimse 

hakkinda emniyet tedbiri uygulanmasini gerektiren bir suç isledigi iddiasinin 

yargilama makaminin önüne getirilmesi bir ceza davasi oldugu gibi, bu dava ile 

ortaya çikan uyusmazligin çözülmesi de yargilama faaliyetidir480. O halde, kabul 

eden devletin ceza yargisindan bagisiklik, diplomatik temsilci hakkinda emniyet 

tedbirleri alinmasina da engeldir. 
                                                 
477 Yargilama faaliyetine nelerin girdigi konusunda bkz. Kunter-Yenisey, s.117. 
478 Kunter-Yenisey, s.117. 
479 Kunter-Yenisey, s.118. 
480 Kunter-Yenisey, s.118. Emniyet tedbirleri ile cezayi ayri seyler saymakla beraber emniyet 

tedbirleri uygulanmasi bakimindan yapilan faaliyeti yargilama sayanlar da mevcuttur. Bkz. Bahri 
Öztürk,, Ceza Hukuku ve Emniyet Tedbirleri Huku ku, 3. Basi, Ankara, 1994, s.94. 



 87 

5. Ceza yargisi bakimindan mutlak yargi bagisikligina sahip olan diplomatik 

temsilcinin kabul eden devlette suç islemesi halinde, bagisikligin neden oldugu 

sakincalari engellemek ya da hafifletmek için belli yöntemlere basvurulabilir. 

Bunlardan biri, ülkesinde suç isleyen diplomatik temsilci hakkinda, mutlak yargi 

bagisikligi sebebiyle yargi yetkisini kullanamayan devletin, ceza kanunlarina aykiri 

eylem gerçeklestiren diplomatik temsilciyi persona non grata yani istenmeyen kisi 

ilan edebilmesidir481. Ancak, kabul eden devletler bu yola genellikle casusluk, devlet 

baskanina suikast girisimi ya da adam öldürme gibi ciddi hallerde 

basvurmaktadirlar482. Hafif suçlarin varligi halinde, genellikle misyon sefinin dikkati 

çekilmekte, daha ciddi hallerin varliginda ise önce yargi bagisikligindan feragat 

etmesi gönderen devlete teklif edilmekte, feragatte bulunulmamasi halinde  

istenmeyen kisi ilani yoluna gidilmektedir 483. 

 

Gönderen devlet tarafindan yargi bagisikligindan feragat edilmesi halinde de, 

kendisine suç isnat edilen diplomatik temsilcinin kabul eden devlet mahkemelerinde 

yargilanarak hakkinda mahkûmiyet karari verilebilmesi mümkün olacaktir484. Bu, 

daha çok gönderen devletin diplomatik temsilcinin suçsuzlugunun kanitlanarak 

aklanmasini saglamak amaci ile attigi bir adimdir 485. Ancak, yargi bagisikligindan 

feragat etme yetkisine sahip olan gönderen devletin, feragat konusunda bir 

yükümlülügü bulunmamaktadir.  

 

Görevin ifasi ile ilgili olmadigi sürece, görev süresinin bitiminde diplomatik temsilci 

hakkinda yargilama yapilabilecektir 486. Ancak, temsil görevinin sona ermesi halinde 

kabul eden devlet, kendi vatandasi olmasi sartiyla diplomatik temsilciye en kisa 

zamanda ülkesini terk edebilmesi için kolayliklar tanimakla yükümlüdür (Viy. Kon. 

md.44). Bu yükümlülük geregi, diplomatik temsilcinin görev süresinin bitiminde 

                                                 
481 Satow, s.124. 
482 Edip F. Çelik, s. 514. Bu hallerde diplomatik temsilcilerin ülkeyi terke davet edildikleri de siklikla 

görülmektedir. Bkz, Ipsen, s.495; Meray, s.32; Lous Henkin-Richard Crawford Pugh-Oscar 
Schachter-Hans Smit, Internaitonal Law Cases and Materials , 2. Edition, West, St. Paul, Minn., 
1987, s.947. 

483 Satow, s.124 vd. 
484 Bkz. asagida feragatle ilgili açiklamalar, s.158. 
485 Silva, s.129. 
486 Bkz, yukarida, s.57 vd. 
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kabul eden devletin ülkesi disinda çikmis olmasi, temsilci hakkinda yapilacak ceza 

yargilamasi sonunda verilecek mahkûmiyet kararinin infazini imkânsiz hale 

getirebilecektir.  

 

Diger taraftan, kabul eden devletin ülkesinde suç isleyen diplomatik temsilcinin, 

gönderen devlet tarafindan yargilanmasi ve hakkinda mahkûmiyet karari verilerek 

cezalandirilmasi mümkündür 487. Ancak, gönderen devlette yetkili bir mahkeme 

bulunmamasindan baska, bu devletin hukukuna göre diplomatik temsilcinin kabul 

eden devlet ülkesinde gerçeklestirdigi eylem suç teskil etmiyor olabilir. Ceza 

Muhakemesi Kanununun 14. maddesinin son cümlesinde, Türk memurlarinin 

yabanci ülkelerde isledikleri suçlarda görevli mahkeme belirlenmistir. Maddenin eski 

metninde sahsî suçlar bakimindan yetkili mahkeme tayin edilirken (CMUK. md. 

10.4), yeni Ceza Muhakemesi Kanunu’nda488 sahsî ibaresi metinden çikarilmistir. Bu 

sebeple, yurtdisinda suç isleyen Türk diplomatlar, ister görev disinda islenen bir suç 

isterse görev suçu olsun tüm suçlarindan dolayi Türkiye’de yargilanabilecektir489.  

 

Ceza yargisindan bagisikliga sahip olan misyon üyeleri tarafindan suç islenmesi 

halinde, kabul eden devlet tarafindan uygulanabilecek bir diger müeyyide de 

diplomatik iliskilerin kesilmesidir490. Ancak, devletler çok ciddî bir sebebin varligi 

halinde söz konusu müeyyideye basvurmaktadir491. 1984 yilinda Londra’daki Libya 

Halk Bürosu önünde Kaddafi rejimini protesto amaciyla düzenlenen gösteride Libya 

elçiligi içinden kalabaliga açilan ates sonucu biri polis görevlisi, 12 kisinin ölümü 

üzerine Birlesik Krallik Libya ile diplomatik iliskilerin kesilmesi kararini almistir  492.  

 

                                                 
487 Dönmezer-Erman, s.285; Ross, s.190. 
488 RG.17.12.2004-25673. 
489 Bu kisilerin görev suçlarinda sorusturma, Memurin Muhakemat Kanununa göre yapilacak, son 

sorusturma elçiler söz konusu ise, Yargitay, diger memurlar için ise Ankara mahkemeleri 
tarafindan yapilacaktir. Türk memurlarinin yurtdisinda isledikleri adi suçlarda ise Ankara 
mahkemeleri yetkili olacaktir. Bkz. Içel-Donay, s.153. 

490 Ross, s.190. 
491 Ross, s.190. 
492 Rosalyn Hiddings, The Abuse of Diplomatic Privileges and Immunities: Recent United Kingdom 

Experiences, 79 American Journal of International Law, 641,643 (1985). 
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6. Diplomatik temsilcinin, kabul eden devletin ceza yargisindan mutlak bagisikligi 

zaman zaman, kolaylikla kabul edilemeyecek neticeler dogurmaktadir. Yukarida 

zikredilen ve Birlesik Karalik ile Libya arasindaki diplomatik iliskilerin kesilmesine 

yol açan trajik olayda, bu olayla  ilgili olarak kimse dava edilmemistir493. Bu olay 

diplomatik yargi bagisikliginin kusurlu davranmanin neticelerinden nasil koruduguna 

dair önemli bir örnektir.  

 

Oysa, adam öldürme, tecavüz, müessir fiil, hirsizlik gibi suçlarin bir ceza müeyyidesi 

ile karsilasmamasina hiçbir hukuk kurali gerekçe olmamalidir494. 

 

Ceza yargisindan mutlak bagisikligin yukarida da ayrintili olarak açiklamaya 

çalistigimiz sakincalari nedeniyle, diplomatik temsilcinin ceza yargilamasi 

bakimindan sahip oldugu yargi bagisikliginin sadece görev geregi yapilan fiilleri 

kapsamasi, görevin ifasi disinda yapilan fiiller bakimindan ise, kabul eden devletin 

diplomatik temsilci hakkinda yargi yetkisini kullanabilmesi gerekir495. Yargi 

bagisikliginin bu sekilde sinirlandirilmasiyla, bagisikligin diplomatik temsilci 

tarafindan kötüye kullanilmasinin önüne geçilebilecektir496. Ancak, resmî görevlerin 

yerine getirilebilmesi geregi dahi; çocuklara fena muamele, tecavüz ya da kabul eden 

devletin hukukunun çok agir bir surette ihlâli hakkini da vermemelidir. Bu itibarla, 

diplomatik temsilcinin resmî bir görüsmede sarf ettigi ve kabul eden devletin ceza 

hukuku kurallarina göre hakaret niteliginde olan sözleri bakimindan hakkinda 

yargilama yapilamazken, temsilcinin adam öldürme suçunu islemesi gibi agir bir 

ihlâlin varligi halinde ise, bu suçun islenmesi görevin ifasini temin için yapilmis olsa, 

hatta gönderen devlet tarafindan azmettirilmis olsa dahi, böyle bir fiil diplomatik 

temsilcinin görevleri arasinda düsünülemeyeceginden497, yargi bagisikliginin söz 

konusu olmamasi ve temsilcinin kabul eden devlet mahkemelerinde yargilanabilmesi 

gerekmektedir. 

 

                                                 
493 karar için bkz. Maginnis, s.994 
494 Ross, s.205. 
495 Shapiro, s.296. 
496 Shapiro, s.296. 
497 Brown, s.77. 
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2.MEDENI YARGILAMADA YARGI BAGISIKLIGININ KAPSAMI 

a.Genel Olarak 

 

1. Diplomatik temsilci belli istisnalar disinda kabul eden devletin medenî yargisindan 

bagisiktir498. Kural olarak her türlü eylem, islem ya da hukukî iliskiden dogan 

davalar bakimindan diplomatik temsilci bu bagisikligi haiz olacaktir. Temsilci 

aleyhine açilan dava bosanma499, velayet, babalik davasi500, nafaka davasi ya da 

haksiz fiil veya sözlesmeye aykiriliktan dogan tazminat davasi olabilir. Tüm bu 

hallerde, yargi bagisikligi diplomatik temsilci aleyhine açilan davanin dava sarti 

yoklugundan reddini gerektirecektir501. 

 

Temsilcinin yargi bagisikligindan istifade edebilmesi için, dava konusu uyusmazligin 

temsilcinin görevinin ifasi ile ilgili olup olmamasinin bir önemi bulunmamaktadir502. 

Dava konusu islem ister temsilcinin görevinin ifasi ile baglantili olsun, isterse 

görevin ifasi disinda kalan özel bir islem olsun, temsilci kabul eden devletin 

yargisindan bagisik olacaktir. 

 

Yargitay ise  1984 tarihli kararinda503, diplomatik temsilcinin tamamen özel hukuk 

alanina giren faaliyetlerinden devletin çikari söz konusu olmadigini, diplomatik 

temsilcilerin yargi muafiyetinin resmî görevlerinin yerine getirilmesi ile ilgili 

islemlerle sinirlandirilmasi  gerektigini ifade ederek, konut ihtiyaci nedeniyle 

kiralananin bosaltilmasina iliskin davada yerel mahkemenin, davalinin diplomatik 

ayricalik ve bagisikliklardan yararlandigindan bahisle verdigi red kararini, 

bozmustur. Mahkeme bu kararinda, Milletlerarasi Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

                                                 
498 Silva, s.115; Nomer-Sanli, s.378; Maginnis, s.996. 
499 Konvansiyonun Hazirlik çalismalari sirasinda kabul eden devlette diplomatik temsilci aleyhine 

açilan bosanma davasinin temsilcinin sayginligi ile bagdasmayacagi ifade edilmistir. YILC, 1957, 
Vol.1, s.97. 

500 Diplomatik temsilcinin aleyihine açilan babalik davasinin yargi bagisikligi sebebiyle reddine 
iliskin karar için bkz. Tease, s.1077. 

501 Bkz. yukarida, s.12. 
502 Bununla birlikte, medenî yargi bakimindan yargi bagisikligina getirilen istisnalarin görevin ifasi ile 

ilgili olmadigi görülmektedir. Bkz. asagida s.102. 
503 Yar.6.HD.8.5.1984, E.1984/3729, K.1984/5731, Yasa HD, 1984/6, s.851 vd. 
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Hakkinda Kanun’un504 33. maddesinde yabanci devlete özel hukuk iliskilerinden 

dogan hukukî uyusmazliklarda yargi bagisikligi taninmayacagi hükmünün 

diplomatik temsilcileri de kapsadigi gerekçesine dayanmistir. Gerek Viyana 

Konvansiyonunda diplomatik temsilcilerin yaralanacagi yargi bagisikligina 

diplomatik temsilcinin özel hukuk alanindaki kendi faaliyetleri bakimindan bir 

sinirlama getirilmemis olmasi ve gerekse MÖHUK madde 33.2 hükmünün yabanci 

devlet aleyhine açilan davalara iliskin olmasi göz önünde tutuldugunda, kararin 

isabetli olmadigi görülmektedir. Ancak Yargitay’in bu karari, Konvansiyonun 31. 

maddesinin son derece dar olan sinirlarini asmakla birlikte, bizzat Konvansiyonun 

baslangiç kisminda ortaya konmus olan amaca uygun düsen bir yorum tarzidir 505.  

 

Yargitay daha eski tarihli bir kararinda ise, diplomatik temsilcinin yargi 

bagisikliginin görev geregi yapilan islemlerle sinirlanmasi gerektigi gerekçesine 

dayanarak, yerel mahkeme tarafindan yargi bagisikligi nedeniyle verilen red kararini 

bozmus olmasina ragmen, yerel mahkemenin direnme karari üzerine Yargitay 

Hukuku Genel Kurulu tasinmazin aynina iliskin bir dava olmadikça diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligindan faydalanacagi gerekçesiyle direnme kararini 

onamistir 506.  

 

1981 tarihli bir Yargitay kararinda ise507,  “Kazaî muafiyeti bulunan ve diplomatik 

dokunulmazligi olan … bu sahislar Türk mahkemelerinde yargilanmazlar. 

Yargilanmalari için o diplomatin mensup oldugu devletle Türk mahkemelerinde 

yargilama yapilabilecegine dair ya sarih bir anlasma yada sarih muvafakatnâme 

bulunmasi gerekir” denilmekle, açik bir feragat olmadikça, diplomatik temsilcinin 

her halde yargi bagisikligindan faydalanacaginin benimsenmis oldugu görülmektedir. 

 

Yargitay’in 1985 tarihli bir kararinda ise, diplomatik temsilcinin Viyana 

Konvansiyonun 31. maddesinin 1. fikrasinin (a), (b) ve (c) bentlerinde sayilan 

istisnalar disinda kabul eden devletin yargi yetkisinden bagisik oldugu ifade 
                                                 
504 RG.22.5.1982-17701. 
505 Çelikel-Nomer, s.189. 
506 YHGK, 14.5.1958, E. 1956/39, K.1958/39, Jurisdictio, 1958/10, s.1288 vd. 
507 Yar.6. HD., 19.10.1981, E.1981/7654, K.1981/13836, YKD, 1982/5, s.652 vd. 
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edilmekle, ne bagisikligin her halûkarda taninacagi, ne de temsilcinin görevini ifasi 

ile ilgisi olmayan özel islemleri disinda taninacagi görüslerine itibar edilmemistir.  

 

Yargi bagisikliginin kapsami konusunda Yargitay kararlarinda görülen bu farklilik, 

gerek uluslararasi teamül hukuku, gerekse Viyana Konvansiyonu’nda sinirli sayidaki 

istisna disinda bagisikligin diplomatik temsilcinin tüm eylem ve islemlerini 

kapsadiginin kabul edilmis olmasi ile diplomatik temsilsiye ayricalik ve bagisiklik 

taninmasindaki amacin yargi bagisikliginin görevin ifasi ile ilgili eylem ve islemlerle 

sinirlandirilmasini gerektirmesi arasindaki çatismadan dogmaktadir. Bir taraftan 

Konvansiyon bazi istisnaî haller disinda diplomatik temsilcinin tüm  özel islemlerini 

yargi bagisikligi korumasi altina almakta, diger taraftan bagisikligin kabul 

edilmesinin dayandigi amaç yargi bagisikliginin görev geregi yapilan eylem ve 

islemlerle sinirlandirilmasini gerektirmektedir. Iste Yargitay’in kararlari arasindaki 

farklilik da bu iki anlayis arasindaki gitgelden kaynaklanmaktadir.  

 

Bu iki anlayistan hangisinin tercihe sayan oldugu konusunda ise bir Yargitay 

kararinda508 pek yerinde olarak ifadesini bulan görüs yol göstericidir. Kararda, 

diplomatik temsilciye kendi özel islemlerinden dolayi yargi bagisikligi taninmamasi, 

bagisikligin sadece temsilcinin resmî sifatiyla ve temsil ettikleri devletin nam ve 

hesabina yapmis olduklari muamelelerle sinirlandirilmasi gerektigi savunulmakta, bu 

ise pek çok hakli gerekçeye dayandirilmaktadir. Bir kere, diplomatik temsilciye 

görevinin ifasi disinda kalan özel islemlerinden dolayi yargi bagisikligi taninmasinin 

hiçbir yarari bulunmamakta, aksine bu durum adâlete aykirilik teskil etmektedir. 

Bagisikligin diplomatik temsilciye tanidigi imtîyaz sebebiyle en azindan temsilcinin 

kendi sahsi için sagladigi yarar ise, bagisiklik nedeniyle hukukî korumadan yoksun 

birakarak yol açacagi adâletsizlik karsinda elbette savunulamaz. Kaldi ki, “ayricalik 

ve bagisikliklarin amaci  fertleri yararlandirmak olmayip, devletleri temsil eden 

diplomatik misyonlarin görevlerini etkin bir sekilde yapmalarini saglamaktir”509.  

 

                                                 
508 Karar için kkz. Jurisdictio, 1958/10, s.1288 vd. 
509 Bu husus Viyana Konvansiyonunun özsözünde de belirtilmistir. Ayrica bkz. Yar.6.HD., 8.5.1984, 

E.1984/3729, K.1984/5731, Yasa HD, 1984/6, s.851. 
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Diger taraftan, bunlarin, özel islemlerinden dolayi kabul eden devletin yargi 

yetkisine tâbi olmalari, resmî görevlerinin ifasina hiçbir surette engel olmaz. Zira 

diplomatik temsilciler, kabul eden devlette görevlerini serbestçe ifa edebilmeleri için 

yeterince güvenceye sahip bulunmaktadirlar. Gerçekten de, diplomatik temsilcinin 

sahip oldugu kisi ve konut dokunulmazligi ve korumasi yaninda, temsilcinin 

belgeleri, yazismasi ve kural olarak mallarinin sahip oldugu dokunulmazligin, 

temsilcinin görevlerini yerine getirmesinde gerekli serbestiyi saglayacagi 

muhakkaktir510.  

 

Yargitay’a göre diplomatik temsilcinin özel islemlerinden dolayi kabul eden devletin 

mahkemelerinde yargilanmasi halinde, mahkemenin tarafsizligini süpheye düsürecek 

bir hal de bulunmamaktadir. Yargitay’in bu gerekçesinde de hakli oldugu 

görülmektedir. Zira, diplomatik temsilcinin görevin ifasina ait islemleri hakkinda 

açilan davalar söz konusu oldugunda, aslinda bir baska egemen olan gönderen 

devlete izafesi mümkün olan bu islemler bakimindan, kabul eden devlet 

mahkemelerinin tarafsizligindan süphe edilebilmesi ihtimâl bir dahilinde olmakla 

birlikte, kabul eden devletin, diplomatik temsilcinin tamamen özel hukuk alaninda 

kalan islem ve eylemlerinden dogan davalarda tarafli davranmasini gerektirecek bir 

sebep bulunmamaktadir. 

 

Son olarak diplomatik temsilciye özel islemlerinden dolayi yargi bagisikligi 

taninmasinin, temsilci ile hukukî muamele yapma ya da hukukî iliski içerisine girme 

konusunda, halkta güvesizlik ve tereddüt yaratacagi ve bunun da istenilir bir durum 

                                                 
510 Viyana Konvansiyonunun 29. maddesine göre, kisi dokunulmazligina sahip olan diplomatik 

temsilci, hiçbir sekilde tutuklanamaz, gözaltina alinamaz. Ayrica, maddenin 2. cümlesine göre, 
kabul eden devlet temsilciye gereken saygiyi göstermek ve sahsina, özgürlügüne ve onuruna 
yönelik herhangi bir saldiriyi önlemek için tüm önlemleri almakla yükümlüdür. Diplomatik 
temsilcinin özel konutu ise dokunulmazliga sahip olup, kabul eden devlet yetkilileri temsilcinin 
rizasi olmaksizin bu konuta giremeyecekleri gibi (Viy.Kon.md.30.1, md.22.1), konutu herhangi bir 
tecavüz veya zarara karsi korumak için her türlü tedbiri almakla yükümlüdür (Viy.Kon.md.30.1, 
md.22.2). Temsilcinin özel konutu içindeki esyalar ve diger mallar, arama, el koyma, haciz ve 
icradan bagisiktir (Viy.Kon. md.30.1, md.22.3). Temsilcinin belgeleri ve yazismasi ile 31. 
maddenin 3. fikrasi hükmü sakli kalmak kaydiyla, mallari ayni sekilde dokunulmazliktan 
yararlanacaktir (Viy.Kon.md.30.2). Konvansiyonun 31. maddesinin 1. fikrasinda medenî ve idarî 
yargi bakimindan yargi bagisikligina istisna getirilen hallerde, icra bagisikliginin bulunmadigi 
kabul edilmistir. Bu hallerde diplomatik temsilcinin mallari hakkinda icra önlemi alinabilmekle 
birlikte, konut ve kisi dokunulmazligi ihlâl edilemeyecektir.  
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olmadigi ifade edilmektedir.  Gerçekten de, üzerine düsen edimleri ifa etmemesi 

halinde açacagi alacak davasi yargi bagisikligi engeli ile karsilasacak olan bir kimse, 

bagisikligi haiz diplomatik temsilci ile akdî iliski içine girme konusunda mütereddit 

olacagindan, bu gerekçenin hakliligi da ortadadir. 

 

Ancak, Yargitay’in yukarida zikredilen baska kararlarina da yansiyan bu tutumu, 

diplomatik temsilciye özel islemlerinde yargi bagisikligi taninmamasinin hakliligini 

ortaya koyan tüm bu nedenlere karsin, pratikte yaratacagi olumsuz sonuçlar ne olursa 

olsun, yargi bagisikliginin kapsaminin Konvansiyonun açik hükümlerine aykiri 

yorumlanmasinin “hukuka bagli devlet” ilkesi ile bagdasmadigi gerekçesiyle 

elestiriye konu olmaktadir 511. Fakat, bir anlayisin, yürürlükte bulunan mevzuata 

aykiriligi bu anlayisin hakliligini teslim etmeyi asla engellememelidir. 

 

2. Yargi bagisikligindan faydalanmak, yargisal prosedürlerinin hedefi olmama 

hakkina sahip olmak anlamina gelmektedir512. Diplomatik temsilcinin kendisinin 

kabul eden devlet mahkemelerinde dava açmasi halinde, yargi bagisikliginin devreye 

girmesi söz konusu degildir 513. Diplomatik temsilcinin davaci olmasi halinde de 

yargi bagisik liginin bulundugunu kabul etmek, bu kisilere bagisiklik taninmasindaki 

amaç ile örtüsmez. Zira, bu halde diplomatik temsilcinin kabul eden devlette dava 

açabilmesi için, yargi bagisikligindan gönderen devlet tarafindan feragat edilmesi 

gerekir. Bu ise, hukuken korunan bir menfaatini gerçeklestirme isteginde olan 

diplomatik temsilcinin önüne yargi bagisikligi engelinin çikmasi suretiyle, hakkini 

temin etme konusunda magdur olmasi neticesini dogurabilir. Bu nedenle, diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligi kabul eden devletin yargi yetkisini kendisine karsi 

kullanildigi hallerde söz konusu olacaktir. Öyleyse, yargi bagisikligindan faydalanan 

diplomatik temsilci, Türk mahkemelerinde dava açabilir ve açilmis bir davaya 

müdahale edebilir514; yargi bagisikligindan faydalaniyor olmak bunun önünde engel 

degildir. 

 
                                                 
511 Sargin, s.34 vd. 
512 Spühler-Meyer, s.19. 
513 Silva, s.131; Nagel, s.29.Meray, s.8. 
514 Kuru, s.1357. 
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Diplomatik temsilcinin kendisinin dava açmasi, bu dava ile dogrudan ilgili herhangi 

bir mukabil iddia karsisinda yargi bagisikligini ileri sürmesine engel teskil eder515. 

Bu husus Konvansiyonun 32. maddesinin 4. fikrasinda ifade edilmistir. Burada 

maddenin genis yorumlanmasi gerektigine dair bir görüs bulunmaktadir516. Buna 

göre, sadece esas dava ile dogrudan dogruya baglantili iddialar için degil, takas 

talepleri bakimindan da diplomatik yargi bagisikliginin ileri sürülememesi teklif 

edilmektedir517. Bu görüsün kabulü halinde, kabul eden devlet mahkemelerinde bir 

satim sözlesmesinden dogan alacagi için dava açan diplomatik temsilci, davali ile 

arasindaki kira akdinden dogan borcu için yapilan takas talebine karsi ya rgi 

bagisikligini ileri süremeyecektir.   

 

Diplomatik temsilcinin açtigi davada, davali her türlü savunma vasitasini kullanma 

hakkina sahip olacaktir. Yapilan yargilama sonunda kabul eden devlet mahkemesinin 

diplomatik temsilci lehine bir  hüküm tesis etmesi halinde, davali verilen hükme 

karsi yargi yoluna basvurur ise, diplomatik temsilci yargi bagisikligi iddiasinda 

bulunamayacaktir518. Bu, alt mahkemede görülen dava ile bu mahkemenin verdigi 

karara karsi basvurulan kanun yolunun ayni yargilamanin bir parçasini teskil 

etmesinden kaynaklanmaktadir519. Diplomatik temsilcinin davaci olmasi halinde 

yargi bagisikliginin söz konusu olmamasinin bir diger neticesi de, kabul eden devlet 

mahkemesinde açtigi davanin reddedilmesi halinde, yargilama masraflarindan 

sorumlu tutulmasi geregidir520.  

 

Diger taraftan kabul eden devlet mahkemelerinde dava açan diplomatik temsilci, bu 

davanin görülmesinde herhangi bir ayricaliga sahip degildir 521. Kabul eden devlet 

hukukunun davaciya yükledigi yükümlükleri yerine getirmesi gerekir. MÖHUK’nun 

32. maddesinde Türk mahkemelerinde dava açan, davaya katilan ya da icra takibinde 

                                                 
515 Satow, s.129. 
516 Geimer, s.219. 
517 Geimer, s.219. Yazar Viyana Konvansiyonu md.32.3’ün sadece diplomatik temsilcinin açtigi dava 

ile dogrudan baglantili iddialar için kabul edilmesi seklindeki dar yorumun davalinin savunma 
hakkina halel getirdigi ve taraflarin esitligi ilkesini zedeledigini ifade etmektedir.  

518 Geimer, s.220; 
519 Silva, s.126. 
520 Geimer, s.220. 
521 Geimer, s.196. 
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bulunan yabanci gerçek ya da tüzel kisilerin teminat ödemekle yükümlü olduklari 

ifade edilmistir. Bu yükümlülük yabanci diplomatik temsilciler için de geçerli 

olacaktir. Bu sebeple, Türk mahkemelerinde dava açan yabanci diplomatik temsilci, 

32. maddede öngörülen bu teminati yatirmakla yükümlüdür.  Diplomatik temsilcinin 

yargi bagisikligina sahip oldugu hallerde, kendisine kabul eden devlet 

mahkemelerinde açilmis bir davanin ihbari mümkün degildir 522. 

 

3. Yargi bagisikligi nedeniyle, kabul eden devletin yargi yetkisini kullanamamasi 

yargilamaya iliskin herhangi bir usuli muamelenin yapilamamasini; tebligat 

yapilamamasi, celpname çikarilamamasi, durusma günü tayin edilememesi, esas 

hakkinda inceleme yapilamamasi, hüküm verilememesini gerektirir 523.  Kisacasi 

yargi bagisikliginin varliginin tespiti halinde yargilamaya ait usulî islemler 

yapilamayacaktir524. Ancak, aksi, davacinin hak arama özgürlügünü 

engelleyeceginden dava dilekçesinin diplomatik yolla davaliya teblig edilmesi 

yaninda,  durusma günü tayininin yerinde olacagi da ifade edilmektedir525. Sayet 

gönderen devlet diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan feragat eder ise, tayin 

edilen günde durusma yapilarak yargilamaya devam edilebilecektir526. 

 

4. Asagida daha ayrintili olarak incelenecek sinirli sayidaki istisna disinda diplomatik 

temsilcinin her türlü eylem ve isleminden dolayi yargi bagisikligina sahip olmasi, 

diplomatik temsilciye karsi dava açmada hukukî menfaati olanlarin, yargi bagisikligi 

sebebiyle magdur olmalari sonucuna yol açabilir. Medenî yarginin amaci maddî 

hukuktan kaynaklanan sübjektif haklarin korunmasidir. Sübjektif hakki ihlâl edilen 

veya tehlikeye düsen kimse, ortaya çikan uyusmazligi anlasarak çözemiyorsa, 

devletin yetkili organlarina basvurarak hukukî koruma talep edecektir527. Iste, yargi 

bagisikligi sebebiyle diplomatik temsilcinin yargilanamamasi halinde, temsilci 

tarafindan hakki ihlâl edilen ya da tehlikeye düsürülen kisi bu hukukî korumadan 

mahrum kalmaktadir. Devletin yargi bagisikliginda mutlaklik görüsünden 
                                                 
522 Geimer, s.197. 
523 Geimer, s.166. 
524 Ancak, diplomatik kanaldan tebligatin yapilmasi mümkündür.  
525 OLG Hamburg, NJW, 1986, s.3034. 
526 Sargin, s.33. 
527 Pekcanitez-Atalay-Özekes, s.219. 
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sapilmasinin altinda da, bagisikligin üçüncü kisileri hukukî korumada yoksun kiligi 

fikir önemli bir rol oynamistir528. 

 

Diplomatik temsilcinin hukuka aykiri davranisi sebebiyle zarar gören kisi, 

temsilcinin üyesi oldugu diplomatik misyonun sefine basvurarak, temsilci ile 

aralarindaki uyusmazligin çözülmesi konusunda yardimini isteyebilir529. Ancak, bu 

özellikle, karmasik olmayan ya da düsük meblagli uyusmazliklarin çözümünü 

saglayabilmektedir530. Yargi bagisikliginin varligi gönderen devlette dava açmayi 

engellemiyor olsa da, uygulamada, zarar gören kisi açisindan bir çok güçlügü 

beraberinde getiren bu yolun, tatminkâr bir netice vermedigi yukarida izah edilmis 

idi. Yargi bagisikligi sebebiyle üçüncü kisilerin maruz kalabilecegi magduriyeti 

gidermek amaciyla, diplomatik temsilciye yöneltilen malî taleplerin karsilanacagi bir 

fon olusturulmasi önerilmektedir531.  

 

5. Malî sorumluluk sigortasi yaptirmis diplomatik temsilcinin verdigi bir zarardan 

dolayi, sigortacinin dava edilmesi halinde, sigortaci yargi bagisikligina dayanarak 

davanin reddini talep edemeyecektir532. Zira, öncelikle diplomatik yargi bagisikligi 

diplomatik temsilcinin kendisine aittir ve bu nedenle,  üçüncü bir kisinin degil ancak 

diplomatik temsilcinin kabul eden devlet mahkemelerinde yargilanmasina engel 

teskil eder. Diger taraftan diplomatik temsilcinin kabul eden devlet mahkemelerinde 

yargilanmasini engelleyen yargi bagisikligi, temsilcinin hukukî sorumlulugu ortadan 

kaldirmaz533. Bu sebeple, sorumluluk sigortasi yaptiran diplomatik temsilcinin 

üçüncü kisilere zarar vermesi halinde, sahip oldugu yargi bagisikligi hukuka 

aykiriligin  ve hukuken sorumlulugun dogmasina engel olmayacagindan, bu hukukî 

sorumlulugu gidermekle yükümlü sigortaci da yargi bagisikligina 

dayanamayacaktir 534. Bir Ingiliz mahkemesi kararinda, diplomatik bagisikligin 

hukuken sorumlu olmamak anlamina gelmedigi gerekçesiyle, sigortacinin, 

                                                 
528 Geimer, s.496. 
529 Satow, s.132.  
530 Satow, s.132. 
531 Ross, s.192; Southwick, s.97. 
532 Satow, s.133; Ipsen, s.496; Denza, s.233. 
533 Bkz. yukarida, s.71 vd. 
534 North-Fawcett, s.397; Satow, s.233 vd. 
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diplomatik bagisikliga sahip olan sigortalinin yargi bagisikligini ileri sürerek 

sorumluluktan kaçamayacagi hükme baglanmistir535.  1978 tarihli Amerikan 

Diplomatik Iliskiler Kanunu’nda diplomatik temsilcinin neden oldugu zararlar 

sebebiyle üçüncü kisilerin magduriyetini önleme maksadiyla, diplomatik 

temsilcilerin, zorunlu malî sorumluluk sigortasi yaptirmalari ve zarar gören üçüncü 

kisilerin dogrudan dogruya sigortaciya karsi dava açabilmeleri öngörülmüstür536. 

Diplomatik temsilcinin verdigi zararlardan dolayi, sigortaciya karsi açilan davanin 

yargi bagisikligi ile engellenememesi, zarar gören kisilerin magdur olmalarinin 

önüne geçtiginden, mümkün olan her alanda diplomatik temsilcilerin malî 

sorumluluk sigortalari yapmalarinin tesviki veya zorunlu hale getirilmesi, yargi 

bagisikliginin sakincalarini hafifletebilecek bir yol olarak önerilmektedir537. Ancak 

bu yol da zorunlu malî sorumluluk sigortalarinin belli bir meblagla sinirli olmasi 

nedeniyle, zarar görenler için her zaman, tam bir hukukî koruma 

saglayamayabilecektir. 

 

6. Üzerinde durulabilecek bir diger mesele de diplomatik temsilcinin yargi 

bagisikligi ile kabul eden devlette cereyan eden tahkim yargilamasi arasindaki 

iliskidir. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi, temsilcinin kabul eden devletin 

yargi mercilerinde yargilanmasini engeller.  Tahkim yargilamasi ise uyusmazliklarin 

devlet mahkemeleri disinda, özel kisiler araciligiyla hallini öngören özel bir 

uymazlik çözme yöntemidir538. Bu sebeple, devletin yargi yetkisinin kullanilmadigi 

tahkim yargilamalari bakimindan yargi bagisikliginin mevcudiyetini inceleme 

konusu yapmak yersiz görülebilir. Tahkim yargilamasi kabul eden devletin yargi 

yetkisine dayanilarak yürütülmediginden, bu yargi yetkisinden bagisiklik da söz 

                                                 
535 Annual Digest, 1929-1930, no. 190, s.275. Kanada’da da  diplomatlarin trafik sigortasi hakkindaki  

kurallara uymalari ve sigortacilarin hiçbir kosulda bir kazadan dogan talepler karsisinda diplomatin 
yargi bagisikligina dayanmalarini temin edecek idarî düzenlemeler bulunmaktadir. Bkz. CYIL, 
1966, S.257. 

536 USCA, Vol.22, 16(b), 254(e) (1982&Supp.IV 1986); Ancak bu düzenlemeler de yeterli yaptirim 
mekanizmasina sahip olmadigindan ve zorunlu sigortalar belli bir meblag ile sinirli olduklarindan 
istenilen amaci gerçeklestirememektedirler, bkz. Ross, s.183. 

537 Shapiro, s.299. 
538 Bkz. Sanli, s.208 vd. 
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konusu olmayacaktir539. Ancak, kural olarak devlet mahkemelerinin disinda cereyan 

eden tahkim yargilamasinda bazi hallerde devlet mahkemelerinin tahkim 

yargilamasina müdahalesi öngörülmüs olabilir540. Kendi iradesi ile tarafi oldugu 

hukukî iliskiden dogan uyusmazligin tahkim yolu ile çözüme kavusturulmasini kabul 

etmis olan diplomatik temsilcinin, tahkime gitme yönündeki bu iradesinin tahkim 

yargilamasinin her asamasina samil oldugu söylenebilir. Bundan hareketle, tahkim 

yargilamasinin yürütülmesine ya da yargilama sonucunda verilen kararin 

kesinlesmesine, diger bir deyisle tahkim yargilamasinin tekâmülüne hizmet etmekle 

birlikte, kabul eden devletin mahkemeleri tarafindan yapilan hukukî incelememe 

bakimindan diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin bulunmadigini kabul etmek 

yerinde olacaktir541. Ancak böyle bir kabul, diplomatik temsilcinin yargi 

bagisikligindan sadece gönderen devlet tarafindan açik olarak feragat edilebilecegi 

kurali bakimindan bir sorun teskil edecektir542.  

 

Diger taraftan, tahkim, büyük bir ihtimâlle, diplomatik temsilcinin girmis oldugu bir 

ticarî iliski çerçevesinde akdettigi sözlesmeden dogan uyusmaliklarin çözüme 

kavusturulmasi için öngörülmüs olacagindan, burada Viyana Konvansiyonunun 31. 

maddesinin 1. fikrasinin (c)  bendinde ifade edilen, diplomatik temsilcinin ticarî 

faaliyetinden dogan uyusmazliklara iliskin olarak kabul edilmis bulunan istisna 

geçerli olacaktir543. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina getirilmis sinirli 

sayidaki istisnadan biri olan ve asagida daha ayrintili olarak incelenecek olan bu 

istisna, diplomatik temsilcinin ticarî faaliyeti kapsaminda olan bir uyusmazligin 

                                                 
539 Hatice Özdemir Kocasakal, “Devletlerin Yargi ve Icra Muafiyetleri ve Bunlarin Tahkim 

Yargilamasindaki Rolü”, MHB, 22/2, 2002, s.555. 
540 Cemal Sanli, Uluslararasi Ticarî Akitlerin Hazirlanmasi ve Uyusmazliklarin Çözüm Yollari, 

2. Basi, Beta, Istanbul, 2002, s.228 vd. Milletlerarasi Tahkim Kanunu’nun 7/B 2-3-4(3), 7/D, 10/B, 
13/B, 14/A-5 ve 15/A maddelerinde, Türk mahkemelerinin tahkim yargilamasina müdahale 
edebildigi haller düzenlenmistir. RG5.7.2001-24453. 

541 Devletin Yargi Bagisikligina Iliskin Avrupa Konvansiyonunun 12. maddesine göre, hukukî veya 
ticarî bir meseleden dogan ve dogabilecek olan bir uyusmazligi, yazili bir sekilde hakeme havale 
etmeyi kabul etmis olan bir âkit devlet, tahkimin ülkesinde meydana geldigi veya hukukuna göre 
cereyan ettigi diger bir âkit devletin mahkemelerinin yargi yetkisinden, tahkim anlasmasinin 
geçerliligi veya yorumu, tahkim prosedürü ve hakem kararlarinin iptali ile ilgili davalar 
bakimindan bagisik olmayacaktir. Bu konuda bkz. Gündüz, “Devletin Bagisikligina Iliskin Avrupa 
Sözlesmesi’nin Avrupa Konseyi Üyesi Devletlerin Hukuklarina Etkisi”, Mahmut R. Belik’e 
Armagan, Istanbul, 1993, s.175 vd. 

542 Bkz. asagida yargi bagisikligindan feragatle ilgili açiklamalar, s.158 vd. 
543 Bu istisna için bkz. asagida, s.101 vd. 
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çözüme kavusturulmasi için yapilan tahkim yargilamasina kabul eden devlet 

mahkemelerinin müdahalesinin söz konusu oldugu hallerde, bu mahkemenin yargi 

yetkisini kullanabilmesini saglayacaktir.   

 

7. Diplomatik misyonda çalisan görevliler dogrudan dogruya gönderen devlet ile 

akdettikleri hizmet sözlesmelerinden dogan uyusmazliklar söz konusu oldugunda, bu 

uyusmazliktan dolayi kabul eden devlet mahkemelerinde açacaklari davalari 

gönderen devlete karsi açacaklaridir544. Ancak, örnegin misyonun hizmet kadrosunda 

görevli bir kisinin, hizmet sözlesmesini gönderen devlet yerine, misyonda görevli bir 

diplomatik temsilci ile akdetmis olmasi halinde, bu temsilciye karsi dava açmasi söz 

konusu olabilir.  Devletin yargi bagisikligina göre sumûlü daha genis olan diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligi devreye girecektir. Devlete taninan yargi bagisikliginin 

kapsami, isveren konumunda olan diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan daha 

dardir. Devletin diplomatik misyon üyeleri ile akdettigi hizmet sözlesmeleri devletin 

özel tasarruflari olarak görülmesi halinde545, devletin bu sözlesmelerden dogan 

uyusmazlilardan dolayi yargilanmasi mümkün olacaktir. Böylelikle, hizmet akdini 

devletle akdeden ve diplomatik temsilci ile akdeden hizmetli arasinda ayrim 

gözetilmis olmaktadir546. Yargitay, 1993 yilinda verdigi bir kararinda, Danimarka 

Büyükelçiliginin isyerinde çalisan Türk vatandasi isçinin, sigortasiz geçen 

hizmetlerinin tespiti amaciyla açmis bulundugu davada, davalinin, diplomatik 

temsilci degil; temsil edilen devletin kendisinin olduguna; bu nedenle, Viyana 

Sözlesmesi’nin 31. maddesindeki medenî yargidan bagisiklik hükmünün olayda 

uygulanamayacagina hükmetmistir547. Verilen hükmün bu ifadesinden hareketle, is 

akdinin tarafinin, diplomatik temsilci olmasi halinde, özel hukuk iliskisi olsa bile, 

                                                 
544 Garnet, ICLQ , 1997, Vol.46, s.103.  
545 Devletin misyonda çalisanlara ait hizmet sözlesmelerinde devletin yargi bagisikligina sahip olup 

olmadigi common law ve kita avrupasi devletlerinde farklilik göstermektedir. Bu konuda ayrintili 
bilgi için bkz. Garnet, s. 86. vd. Uluslararasi Hukuk Birligi Devletin Bagisikligi Komitesi ise 
devletin yargi bagisikligi ile diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin birbirlerinden ayri 
bagisikliklar olarak görmekle birlikte, 1982 tarihli Devletin Bagisikligi Konvansiyonu Tasarisinda 
diplomatik kadro,  konsüler kadro ya da misyonun diger üyelerinin taraf olduklari hizmet 
sözlesmelerinde devletin bu tür sözlesmelerden dogan uyusmazliklarda yargi bagisikligina sahip 
oldugunu kabul etmistir (md.3.C.4), bkz. Garnet, s.107. 

546 Employment, s. 105.  
547 Yar.11.HD., 14.10.1993, E.1993/5620, K.1993/10875, YKD., 1994/2, s.227 vd. 
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1961 tarihli Sözlesme’nin uygulanacagi ve diplomatik bagisiklik geregi, davanin 

görülemeyecegi sonucuna varilmaktadir548. 

 

b.Medenî Yargidan Bagisikliginin Istisnalari 

 

1. Diplomatik temsilci kabul eden devletin medenî yargisindan bagisik olmakla 

birlikte, bu bagisikligin mutlak olmadigi kabul edilmektedir. Kabul eden devlette 

görev yapan diplomatik temsilci, bazi istisnaî durumlarin varligi halinde, medenî 

yargi bakimindan yargi bagisikligindan istifade edemeyecektir. Viyana 

Konvansiyonunun 31. maddesinin 1. fikrasinda 3 bent halinde sayilan bu haller, 

diplomatik temsilcinin kural olarak mutlak olan yargi bagisikliginin yegane 

istisnalarini olusturmaktadir. Söz konusu fikranin (a) bendi ile kabul eden devletin 

ülkesinde bulunan tasimazlara iliskin aynî davalar, (b) bendi ile miras davalari, (c) 

bendi ile de ticarî ve meslekî faaliyetten dogan davalar yargi bagisikliginin kapsami 

disinda tutulmustur. 

 

Daha önce de izah edildigi gibi, diplomatik temsilci gerek görevi sirasinda yapilan 

fiiller, gerekse görevin ifasi ile baglantisi olmayan kendi özel islem ve eylemleri 

bakimindan yargi bagisikligindan istifade eder549. Bu ise, diplomatik ayricalik ve 

bagisikliklarin taninmasinda dayanilan, diplomatik görevlerin geregi gibi ifasini 

temin amacinin sinirlarini asan bir anlayistir. Baslangiç bölümünde, ayricalik ve 

bagisikliklarin amacinin fertleri yararlandirmak olmayip, devletleri temsil eden 

diplomatik misyonlarin görevlerinin etkin sekilde yapilmasini saglamak oldugunu 

ifade eden Konvansiyon, bu ifadesiyle diplomatik ayricalik ve bagisikliklari 

açiklamada ileri sürülen görevin geregi teorisini esas olarak benimsemis görünmekle 

birlikte teorinin Konvansiyon metnine tam olarak yansimis oldugu söylenemez. 

 

Ancak, yargi bagisikligina getirilen istisnalar incelendiginde, tümünün de temsilcilik 

görevinin ifasi disinda kalan konulara iliskin oldugu görülür ve bu sebeple en 

                                                 
548 Sargin, s.27. 
549 Bkz. yukarida, s.69 vd. 
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azindan bu istisnalarin kabulünün görevin geregi teorisini bir ölçüde yansittiklari 

söylenebilir. 

 

Özel misyon üyeleri de bazi istisnalarla kabul eden devletin medenî yargisindan 

bagisik bulunmaktadir. Ancak, bunlarin yargi bagisikligina getirilen sinirlama, 

diplomatik temsilcilere kiyasla daha genistir. Diger bir ifadeyle, özel misyon üyeleri 

daimî diplomatik misyon üyesi olan diplomatik temsilcilere nazaran daha dar 

kapsamli bir yargi bagisikligindan istifade etmektedirler. 1969 tarihli Özel Misyonlar 

Hakkinda New York Konvansiyonun özel misyon üyelerinin yargi bagisikligina 

iliskin 31. maddesinin 1. fikrasinda medenî yargi alaninda, yargi bagisikligina 

getirilen istisnalar 4 bent halinde sayilmistir. Bunlardan ilk üçü, 1961 tarihli Viyana 

Konvansiyonunda kabul edilen istisnalarla birebir örtüsmektedir. Son bentte kabul 

edilen istisna ise ilgilinin resmî görevleri disinda neden oldugu bir trafik kazasindan 

dogan zararlara iliskin davalar hakkindadir. Oysa, özel misyon üyesinin kabul eden 

devletin yargi yetkisine tâbi oldugu bu davalarda, diplomatik temsilci yargi 

bagisikligindan istifade edecektir.   

 

Yargitay 1985 tarihli bir kararinda, Viyana Konvansiyonunda kabul edilen 

istisnalardan hiçbirine girmedigi gerekçesiyle trafik kazasindan dogan tazminat 

davasi bakimindan, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan istifade edecegini 

kabul etmistir550. 1974 tarihli bir kararinda551, Konsolos ve konsolosluk soförünün 

diplomatik dokunulmazliklari bulunmadigi gerekçesiyle, haklarinda trafik kazasi 

nedeniyle açilan tazminat davasinin Türk mahkemelerinde görülmesine bir engel 

bulunmadigi ifade edilerek, dolayli da olsa, trafik kazasindan dogan tazminat 

taleplerinin, diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin kapsamina dahil oldugu 

görüsünü benimsemistir.  

 

2. Mahkemenin yargi bagisikliginin bulunup bulunmadigi meselesini çözmek için 

yapacagi inceleme uluslararasi hukuka aykirilik teskil etmez552. Bu sebeple, 

                                                 
550 Yar.4.HD., 31.1.1986, E.1985%9446, K.1986/2437, Yasa HD, 1987/1, s.99 vd. 
551 8.4.1974, E.1973/6136, K. 1974/1787, ABD, 1974/4, s.756 vd. 
552 Geimer, s.158. 
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mahkemenin, yargi bagisikligina getirilen istisnalardan birinin söz konusu olup 

olmadigini açikliga kavusturmak üzere bazi vâkalar hakkinda tahkikât yapmasi, 

uluslararsi hukuka uygun ve aslinda yargi bagisikligi sorunun halli için 

kaçinilmazdir.  

 

Yargi bagisikligina getirilen bir istisnanin var olup olmadigi incelenirken, mahkeme 

acaba istisnalarin ait oldugu kavramlari hangi hukuka göre vasiflandiracaktir? 

Mahkeme yargi yetkisinin varligi hakkinda kendi hukuk nizamina göre karar vermek 

durumundadir553. Zira, kabul eden devletin yargi yetkisine dolayisiyla egemenlik 

hakkina getirilen bu sinirlama uluslararasi hukuk tarafindan getirilmistir ve 

egemenliginin sinirlanmasi söz konusu olan devlet ile en siki iliski içindedir. Bu ise, 

kabul eden devlet mahkemesinin yargi bagisikligina getirilen bir istisnanin söz 

konusu olup olmadigina yönelik yapan incelemede, istisnalarin sinirlarini tespitte 

kullanilan kavramlarin mahkemenin hukukuna göre vasiflandirilmasini gerekli 

kilar554. Mahkemenin bu vasiflandirmayi yaparken uluslararasi hukukta kabul 

edilmis ölçütleri de dikkate almasi gerekir555. Bu, yargi yetkisinin uluslararasi 

hukuka ait bir kavram olmasindan kaynaklanmaktadir 556. Bu durumda, 

Konvansiyonda yer alan kavramin anlami konusunda, sözlesmede ve uluslararasi 

hukukta bir açiklik bulunmuyorsa, kavramin anlamini takdir iç hukuka kalacaktir557. 

 

3. Diplomatik temsilci yargi bagisikligindan faydalanmadigi hallerde, ayni zamanda 

icra bagisikligindan da faydalanamayacaktir558. Konvansiyonun 31. maddesinin 3. 

fikrasinda, 1. fikranin (a), (b) ve (c) bentlerinde öngörülen haller disinda diplomatik 

                                                 
553 Nomer, Yetki, s.5; Brownlie, s.356; Özdemir Kocasakal, s.529; Gündüz, s.24 vd. 
554 Yabanci devletin yargi bagisikliginin mevcudiyeti bakimindan yapilan incelemede, devletin 

tasarrufunun egemenlik tasarrufu mu yoksa özel hukuk tasarrufu mu olduguna, mahkemenin kendi 
hukukuna göre karar verecegi hakkinda bkz. Nomer-Sanli, s.370 vd.; Geimer, s.158; Nagel, 
s.21.Yargitay da 17.3.1986 ve 12.10.1987 tarihli kararlarinda, özel hukuk iliskisinin varliginin Türk 
mahkemesince tespit edilecegini ifade etmistir. Yar.4.HD., E.1985/9190, K.1986/2436, YKD, 
1986/9, s.1271 vd.; Yar.4.HD., E.1987/7309, K.1987/7373, YKD, 1988/1, s.29 vd. 

555 Geimer, s.158; Yargitay 10.10.2002 tarihli bir kararinda “özel hukuk iliskisini milletlerarasi hukuk 
ilkeleri ve yasama belgelerine göre belirlemek” geregini ifade etmistir. Bkz. Yar.4.HD., 
E.2002/2431, K.2002/11163, YKD, 2003/2, s.186. 

556 Bkz. yukarida s.19. 
557 Denza, s.2; Peter Mankowski, “Arbeitskräfte bei Staaten und staatsnahen Einrichtungen im 

Internationalen Privat- und Prozessrecht”, IPrax, 2001/2, s.124 
558 Satow, s.127. 
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temsilci hakkinda hiçbir icra önlemi alinamayacagi belirtilmistir. Temsilcinin kabul 

eden devletin yargi yetkisine tâbi olmasi, ayni zamanda, yapilan yargilama sonunda 

verilen kararin icra edilebilmesi neticesini de dogurmaktadir. Bununla birlikte, yargi 

bagisikligi ve icra bagisikliginin bulunmadigi hallerde dahi, diplomatik temsilcinin 

sahsi ve konutu dokunulmazlikla korunmaya devam eder. Bu sebeple, yargi 

bagisikligina istisna getirilen bir konuda yapilan yargilama sonunda verilen kararin 

icrasi, temsilcinin sahsinin ve konutunun dokunulmazligi ihlâl edilmemek sartiyla 

mümkündür 559. 

 

4. Yargi bagisikliginin bulunmadigi istisnaî hallerden birinin varligi nedeniyle, 

diplomatik temsilci hakkinda yargilama yapilmasi durumunda, uluslararasi hukuk, 

temsilciye yargilamanin yürütülmesinde herhangi bir ayricalik tanimis degildir. 

Yargilama olagan usule göre yürütülecek, örnegin süreler konusunda genel usul 

kurallari uygulanacaktir560. Ancak kabul eden devletin yargi yetkisini kullanabildigi 

bu istisnaî hallerde de, bu yetkiyi misyonun görevlerine gereksiz sekilde müdahalede 

bulunacak sekilde kullanmamaya özen göstermesi beklenmelidir. Viyana 

Konvansiyonunda buna yönelik bir hüküm bulunmamakla birlikte, 38. maddenin 2. 

fikrasindaki düzenlemeye kiyasen bu söylenebilir561.  

 

Iste yargi bagisikligina istisna getirilen tüm bu hallerde kabul eden devlet, 

uluslararasi hukuk tarafindan kabul eden devletin yargi yetkisine getirilen sinirlama 

da ortadan kalkacak ve devletin milletlerarasi yetki kurallari islerlik kazanacaktir562. 

Böylelikle, Türkiye’de bulunan bir yabanci misyonda görevli diplomatik temsilcinin, 

Türk milletlerarasi yetki kurallarina göre yetkili Türk mahkemesinde yargilanmasi, 

bu istisnaî hallerin varligi halinde mümkün olacaktir. 

 

                                                 
559 Satow, s.127. 
560 Geimer, s.198. 
561 Viyana Konvansiyonunun 38. maddesinin 2. fikrasinda “Kabul  eden  Devletin  vatandasi olan 

veya daimî surette orada mukim  bulunan Misyonun  kadrosunun  diger  üyeleri  ve  özel  
hizmetçiler,  ayricalik ve bagisikliklardan ancak kabul eden Devlet tarafindan taninan ölçüde 
yararlanirlar. Bununla beraber, kabul eden Devlet bu gibi sahislar üzerindeki yargi  yetkisini  
misyonun  görevlerinin  ifasina gereksiz  sekilde  müdahalede bulunmayacak tarzda kullanmalidir.” 
denilmektedir. 

562 Yargi yetkisi ile milletlerarasi yetki kurallari arasindaki iliski için bkz. yukarida s.6 vd. 
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aa.Kabul Eden Devlet Ülkesinde Bulunan Tasinmazin Aynina Iliskin Davalar 

 

Dayandigi temel ve kapsami konusunda farkli görüsler olmakla birlikte, kabul eden 

devletin ülkesinde bulunan tasinmazlarin, kabul eden devletin yargi yetkisine tâbi 

olmasi Viyana Konvansiyonu öncesinde de uluslararasi hukukta kabul 

edilmekteydi563. Yargi bagisikligina getirilen bu istisna, Uluslararasi hukuk 

Enstitüsünün hem diplomatik bagisikliklara iliskin 1895 hem de 1929 tarihli 

düzenlemelerinde564, ayrica Amerikan Ulusla rarasi Hukuk Enstitüsünün 1925 ve 

Amerikan Hukukçulari Uluslararasi Komisyonunun 1927 tarihli tasarilarinda da yer 

almistir565. 

Viyana Konvansiyonunun 31. maddesinin 1. fikrasinin (a) bendinde “Kabul eden 

Devletin topraklarinda bulunan özel bir tasinmazla ilgili bir aynî hak davasi, yeter ki 

bu tasinmaz, gönderen Devlet adina ve misyon amaçlari için kullanilmak üzere 

diplomatik ajanin tasarrufunda bulunmamis olsun” seklinde bir ifadeye yer verilerek, 

bu tür davalar kabul eden devletin medenî yargisindan bagis ikligin disinda 

tutulmustur. 

Tasinmaz ile bu tasinmazin bulundugu ülkenin mahkemeleri arasindaki güçlü 

yargisal bag, istisnanin temelini olusturmaktadir 566. Gerçekten de, tasinmazin 

bulundugu yerinin tasinmaza iliskin uyusmazlik ile en yakin ve gerçek baglantiyi 

sagladigi ortadadir 567. Bir devletin ülkesinde bulunan tasinmaz, bu devletin üzerinde 

egemenlige sahip oldugu ülkesinin bir parçasini teskil etmektedir. Diger taraftan, 

tapu kayitlarinin tasinmazin bulundugu yerde olmasi, kesfin yapilmasi ve taniklarin 

dinlenmesi meseleleri düsünüldügünde, bu davalarin en kolay, en çabuk ve en 

                                                 
563 Grotius, De Foro Legatorum, C. XVI, Bynkershoek,  De Iure Belli Ac Pacis , II.XVIII.IX, Denza, 

s.237’den naklen; Tease, s.1079. 
564 26 AJIL (1932) (Supp) s. 164 (Art.16), s. 187 (Art.12) 
565 26 AJIL (1932) (Supp) s. 170, s. 174 (Art.27). 1928 tarihli Diplomatik Memurlar Hakkinda 

Havana Konvansiyonunda bu istisna yer almamasina ragmen, istisna ayni tarihte Havana’da 
imzalanan Uluslararasi Özel Hukuk Kodunda kabul edilmistir. LNTS  CLV p. 261. 

566 Denza, s.238 
567 Eksi, s.222. 
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güvenilir bir sekilde ancak tasinmazi bulundugu yer mahkemesinde görülebilecegi 

ortadadir568.  

 

Her ne kadar kabul eden devlet, bu devletin ülkesinde bulunan tasinmazlarla ilgili 

davalarin görülebilecegi en uygun yer olsa da, diplomatik bagisikliga ait temel ilkeye 

ters düseceginden bahisle bu istisnanin elestirildigi de görülmektedir569.  

 

Tasinmazin aynina iliskin davalar genellikle münhasiran tasinmazin bulundugu yer 

mahkemesinde karara baglanmaktadir570. MÖHUK’un 38. maddesinin (b) bendinde 

de, Türk mahkemelerinin münhasiran yetkili oldugu bir konuda yabanci devlet 

mahkemeleri tarafindan karar verilmis olmasi tenfize engel bir neden olarak 

gösterilmistir. Türkiye’de bulunan tasinmazlarin aynina iliskin davalarda da Türk 

mahkemelerinin münhasiran yetkili olduklari kabul edilmektedir571. Türkiye’de 

bulunan bir diplomatik misyonda görevli diplomatik temsilcinin taraf oldugu 

tasinmazin aynina iliskin uyusmazligin yargi bagisikligi nedeni ile Türk 

mahkemelerinde görülememesi halinde, bu davalar büyük ihtimâlle yabanci devletin 

milletlerarasi yetki kurallari geregi yabanci devletin mahkemelerinde de 

görülemeyecek, görülebilse dahi yapilan yargilama neticesinde verilen karar, 

Türkiye’de tenfiz edilemeyecektir. Bu sebeple, Türkiye’de bulunan bu tasinmazin 

hukukî rejimi belirsiz kalacaktir. Iste, Konvansiyonun 31.1.a maddesinde kabul 

edilen tasinmazin aynina iliskin davlar hakkindaki istisna ile kabul eden devlet 

mahkemelerinde yargi bagisikligi ve diger devletlerde milletlerarasi yetkiyi haiz 

mahkemenin bulunmamasi ya da bulunsa bile, kabul eden devletteki mevzuat 

sebebiyle verilen kararin taninip tenfizinin mümkün olmamasi sebebiyle, tasinmaza 

iliskin uyusmazligin çözümsüz kalmasi veya verilen kararin yerine getirilmesinin 

mümkün olmamasi ve davacinin hukukî korumadan mahrum kalmasinin önüne 

geçilmektedir572.  

 
                                                 
568 Eksi, s.220 vd. 
569 LYONS, Immunities other than Jurisdictional of the property of Diplomatic Envoys”, 1953, BYIL, 

116, s.137 vd. 
570 Eksi, s.221. 
571 Nomer-Sanli, s.439; Çelikel, s.389; Eksi, s.220. 
572 Denza, s.246; Satow, s.126. 
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Bir malin tasinir ya da tasinmaz oldugu hakkinda, o malin bulundugu yer hukuku 

(lex situs) karar verecektir573. Bu itibarla, kabul eden devletin ülkesinde bulunan bir 

malin tasinir olup olmadigina yine kabul eden devletin hukuku karar verecektir. 

Türkiye’de  bulunan bir malin tasinmaz olup olmadigini Türk mahkemesi Türk 

hukukuna göre karara baglayacaktir574. 

 

Tasinmaza iliskin aynî davadan ne anlasilmasi gerektigi Viyana Konvansiyonunda 

belirlenmemistir. Viyana Konferansi sirasinda da aynî davanin anlami konusunda bir 

tartisma yasanmamistir575. Bu sebeple, hangi davalarin tasinmazla ilgili aynî dava 

olduklarini da yine tasinmaz malin bulundugu yer hukuku uygulanarak tespit 

edilecek576, tasinmaz Türkiye’de ise, tasinmaza iliskin aynî davadan ne anlasilmasi 

gerektigi de Türk hukukuna göre belirlenecektir577.  

 

Hindistan, Avusturya gibi bazi ülkelerde, tasinmaz mallarla ilgili her türlü dava aynî 

hak davasi olarak kabul edilmistir578. 1983 tarihli bir Ingiliz Istinaf Mahkemesi 

kararinda579 ve yine 1987 tarihli bir Italyan mahkeme kararinda580, kendi ülkelerinde 

bulunan tasinmazin mülkiyetine ya da zilyetligine iliskin davalar bakimindan yargi 

yetkilerinin bulunduguna karar verilmistir. 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu’nun581 13. maddesinin 1. fikrasinda tasinmaza 

iliskin davalarin tasinmazin bulundugu yer mahkemesinde açilacagi ifade edilmistir. 

Tasinmaza iliskin davalardan ne anlasilmasi gerektigi hakkindaki 2. fikrada aynî 

haktan söz edilmemis olmakla birlikte “Gayrimenkul üzerinde bir hakka … mütedair 

davalar” ibaresinden, tasinmaz üzerinde bir aynî hakka iliskin davalarin anlasilmasi 

                                                 
573 Nomer, Sanli, s.282; Gülören Tekinalp, Milletlerarasi Özel Hukuk Baglama Kurallari, 7. Basi, 

Beta, Istanbul, 2002, s.250; Eksi, s.97;  
574 Eksi, s.97. 
575 Denza, s.238. 
576 Denza, s.239. 
577 Eksi, s.98. 
578 UN Laws and Regulations, s..167, 15, 308. 
579 1983 2 WLR  908. 
580 1983  2 WLR 908. 
581 RG.2,3,4.7.1927-622,623,624. 
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gerekir 582. HUMK’un 13. maddesinde yer alan ve tasinmaza iliskin davalarda, 

tasinmazin bulundugu yer mahkemesini yetkili kabul eden hüküm Türk usul 

hukukunda kamu düzenine iliskin, münhasir yetki kurali olarak kabul 

edilmektedir583. Iç hukuk bakimindan münhasir kabul edilen her yetki kurali 

milletlerarasi usul hukukunda da daima münhasir nitelikte kabul edilmemekle 

birlikte, Türkiye’de her zaman yetkili bir mahkeme gösterdiginden ve davanin sadece 

Türk mahkemelerinde görülmesini saglamak amaciyla getirilmis oldugundan584, 

HUMK md. 13 Türk mahkemelerinin münhasir yetkisini isaret etmektedir 585. 

 

Tasinmaz hakkindaki istihkak davalari586, el atmanin önlenmesi davasi587, tapu iptali 

ve tescil davasi588, irtifak haklarina iliskin davalar, tapudaki ismin düzeltilmesi 

davasi589, ipotekten dogan uyusmazliklara iliskin davalar590, ipotegin kaldirilmasi 

davasi591, tasinmaza iliskin taksim ve ortakligin giderilmesi davalari592, Türk 

hukukunda HUMK md. 13 anlaminda tasinmazin aynina iliskin davalar olarak kabul 

edilmeleri sebebiyle, diplomatik temsilci  bu davalar bakimindan yargi bagisikligini 

haiz olmayacak ve Türk mahkemelerinde yargilanabilecektir. 

 

Bazi hallerde ise, dava bir aynî hakka dayanmamakla birlikte,  bir aynî hak 

degisikligi amaciyla açilmis ise, davanin tasinmazin aynina iliskin kabul edilmesi ve 

gayrimenkulün bulundugu yerde açilmasi gerektigi ifade edilmektedir593. 

Gayrimenkul satis vaadine dayanarak tasinmazin cebrî tescili için açilan davalar, 

                                                 
582 Kuru, s.499. Yargitay da bu görüstedir. YHGK. 24.11.1965, E. 1965/6-685, K.1965/428, IKID, 

1966/61, s.4297 vd; Yar.15. HD.27.10.1977, E. 1977/1793, K. 1977/1978, YKD, 1978/11, s.1865 
vd.  

 
583 Kuru, s. ; Saim Üstündag , Medenî Yargilama Hukuku, 6. Basi, Istanbul, 1997,  s.203. 
584 Ata Sakmar, Yabanci Ilamlarin Türkiye’deki Sonuçlar i, Istanbul, 1982, s.99. 
585 Eksi, s.222. 
586 Kuru, C. I, s.499. 
587 Yar.14. HD. 20.01.1978, 6631/370, YKD. 1987/6, s.916 vd; HGK. 24.11.1965, 6/1030-437, ABD. 

1966/1, s.4 vd; Yar.15. HD, 27.10.1977, 1793/1978, YKD. 1978/11, s.1865 vd.  
588 Yar.1. HD. 6.5.1993, 2541/6058, YKD, 1993/10, s.1477. 
589 YHGK, 3.7.1968, 1/714-540, ABD, 1968/4, s.717, IKID, 1968/90, s.6176 vd.; YHGK, 21.4.1982, 

1/1595-410, IBD, 1982/4 vd. 
590 Yar.1. HD, 26.11.1966, 8331/6607, Olgaç, s. 129; Ya rgitay  Kararlari, 1973, s. 14. 
591 14. HD. 19.4.1983, 4623/3125, YKD, 1983/8, s.1209. 
592 Kuru, C.I, s.503; 6. HD. 13.2.1964, 6808/703 ve 6. HD. 24.6.1955, 380273246, Olgaç, s.522 vd.  
593 Kuru, C.I, s.504. 
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sonucu bakimindan bir aynî hak degisikligini hedef tuttugu için tasinmaz üzerinde bir 

aynî hakka iliskin oldugundan yine tasinmazin bulundugu yer mahkemesinde 

açilacaktir594. MK’un 1009. maddesinde arsa payi karsiligi insaat, tasinmaz satis 

vaadi, kira, alim, önalim, geri alim sözlesmelerinden dogan haklar ile kanunlarda 

serh edilebilecegi açikça öngörülen diger haklarin tapu kütügüne serh edilebilecegi 

belirtilmistir. Kisisel haklarin tapu siciline serh verilmesi ile ilgili bu davalar,   

tasinmazin aynina iliskin olup, tasinmazin bulundugu yer mahkemesinde açilirlar595. 

Yargitay da kira sözlesmesinin tapuya serh verilmesi davasini, serhe iliskin davalarin 

tasinmazin aynina müteallik dava olmasi596; satis vaadi sözlesmesinin tapudaki 

serhinin kaldirilmasi davasini da dogrudan sicille ilgili olmasi597 gerekçesiyle 

tasinmazin bulundugu yerde açilmasi gereken davalar olarak kabul etmistir. 

Kooperatif esas mukavelesindeki ortaklara tasinmaz temlik edilecegine dair taahhüt,  

taahhütte bulunana karsi tasinmaz üzerinde bir sahsî talep hakki vermekle birlikte, 

dava aynî hak degisikligine yönelik oldugundan gayrimenkulün aynina iliskin bir 

dava olarak kabul edilmeli ve tasinmazin bulundugu yer mahkemesinde 

açilmalidir 598. Türkiye’de bulunan bir tasinmazla ilgili olarak, münhasiran 

tasinmazin bulundugu yerde karar verilmesi gereken  tüm bu hallerde, Türkiye’de 

görev yapan diplomatik temsilciye karsi açilan davada Türk mahkemeleri yargi 

yetkisini kullanabilecektir.  

 

Kabul eden devletin ülkesinde bulunan tasinmaza iliskin sahsî hak davalari ise 

diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin istisnalari arasina girmemektedir599. 

Tasinmazi haksiz yere isgal eden kisiye karsi açilan ecrimisil davalari600, tasinmazin 

                                                 
594 Yar.1. HD. 15.9.1964, 5883/4586, Çenberci, s.289.; HGK, 13.6.1984, 14/374-706, YKD. 1986/11, 

s.1591 vd.; Yar.14. HD, 24.12.1994, 1069/1899 ve 1070/1900, RG. 5.5.1994 -21925. Ancak 
gayrimenkul satis vaadi senedinin iptali davasi aynî hakka iliskin bir degisiklik meydana 
getirmeyeceginden genel yetki kuralina tâbi kabul edilmektedir, 4. HD. 17.5.1965, 3750/2657, 
Olgaç, s.130. 

595 Kuru, s.507 vd.  
596 Yar.14. HD., 21.5.1980, 1561/2841, YKD, 1981/2, s.208 vd. 
597 Yar.14. HD., 21.3.1989, 696/2865, YKD, 1989/10, s.1450. 
598 Yargitay ise aksi görüstedir. Yar.TD. 16.3.1965, E. 1965/4052, K 1965/952, ABD, 1965/3, s.374  

vd. 
599 Kuru, s.1353; Sargin, s.29. 
600 6.HD.,6.4.1962, E.1962/1823, K.1962/2753, ABD, 1962/4, s.491. 
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satis bedelinin ödenmesi için açilan davalar601, ipotekle temin edilmis para alacaginin 

ödenmesine iliskin davalar602 tasinmazin aynina iliskin olmayan davalardir. Bu 

sebeple Viyana Konvansiyonu madde 31.1.a’daki istisnanin uygulama alani disinda 

kalan bu davalarin, Türkiye’de görev yapan diplomatik temsilciye karsi açilmasi 

halinde, dava yargi bagisikligi nedeniyle reddedilecektir603. 

 

Kira bedelinin ödenmesi davalari604, kira bedelinin tespiti davalariyla605, tahliye 

davalari606 tasinmazin aynina iliskin olmadiklarindan, mutlaka tasinmazin bulundugu 

yerde açilmasi gerekli olan davalar olarak kabul edilmemektedir607. Uygulanan 

hukukla, mahkemelerin yetkisi arasinda siki bir bag oldugu gerekçesiyle Türkiye’de 

bulunan tasinmaza iliskin tahliye ve kira tespit davalarinda da tasinmazin bulundugu 

yer mahkemelerinin münhasir yetkili oldugunun kabul edilmesinin yerinde olacagi 

yönünde bir görüs bulunmaktadir 608. Bu görüsü benimsenip, Viyana Konvansiyonu 

madde 31.1.a’daki istisnanin kabul edilmesindeki amaç nazara alindiginda609, kabul 

eden devlet hukukuna göre aynî dava olarak kabul edilmemekle birlikte, bu devletin 

mahkemelerinin münhasir yetkili kabul edildigi davalarda da, istisnanin geçerli 

oldugu ve yargi bagisikliginin bulunmamasi gerektigi pekala söylenebilir. Madem ki 

tasinmazin aynina iliskin olarak yargi bagisikligina getirilen istisnanin sebebi bu 

davalarda kabul eden devlet mahkemelerinin münhasir yetkili olmasina 

dayanmaktadir, aynî dava olmamakla birlikte kabul eden devlet mahkemelerinin 

münhasir yetkili sayildigi tasinmaza iliskin davalarda da, bu mahkemelerin yargi 

                                                 
601 Yar.13. HD., 29.1.1991, E.1993/403, K.1993/9768, YKD, 1993/5, s.724 vd. 
602 IID., 25.10.1949, E.1949/4393, K.1949/4354, IBD, 1951/4., s.234 vd. 
603 Tasinmaza iliskin konut kredisi sözlesmesini ihlâl eden diplomatik temsilciye karsi, kredi 

alacaginin tahsili amaciyla açilan dava da, bu istisnanin kapsamina girmeyecek ve kabul eden 
devlet mahkemelerinde görülemeyecektir. Bu konuda bkz.Sidley Austin Brown & Wood,  “Loan 
Mortgage Transactions with Foreign Persons Entitled to Immunity”, s.3,  (Çevirimiçi),  
http://www.sidley.com/db30/cgi-bin/pubs/Loan%20Mortgage.pdf. 

604 YHGK 30.1.1964, E.1963/6, K.1963/17-5, ABD, 1967/6, s.755. 
605 Yar. 3. HD 25.5.1967, E.1967/3787, K. 1967/3022, ABD, 1967/3, s.540. 
606 IBK, 3.2.1938, E .11, K.7, RG. 30.6.1938-3947; Yar.6. HD., 18.2.1982, E1982/14586, 

K.1982/1668, Yasa Dergisi, 1985/7, s.1003. 
607 Kuru, s.1353. 
608 Eksi, s.99. Iç hukuktaki yetki bakimindan da tasinmazin ele geçirilmesini tazammun eden tüm 

iddialarin, bu arada tahliye davalarinin da, HUMK madde 13 anlaminda tasinmaza iliskin davalar 
niteliginde sayilmasinin gerektigi görüsü için bkz. E. Ilhan Postacioglu, Medenî Usul Dersleri, 6. 
Basi, Istanbul, 1975, s.155. 

609 Bkz. yukarida, s.106 vd. 
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yetkisine sahip oldugu kabul edilebilecektir. Bu bakimdan, kira tespiti ve tahliye 

davalarinin HUMK md.13 kapsaminda degerlendirilerek, münhasiran tasinmazin 

bulundugu yerde açilmasi görüsünün benimsenmesi, diplomatik temsilciye karsi 

açilan bu davarlarin Türk mahkemelerinde görülebilmesi sonucunu doguracaktir. 

Yargitay 6. Hukuk Dairesi, 1984 tarihli bir kararinda, diplomatik temsilci tarafindan 

kiralanan konutun tahliyesine iliskin davada yerel mahkeme tarafindan yargi 

bagisikligi nedeniyle verilen red kararinin, diplomatik temsilcinin özel hukuk alanina 

giren bir faaliyeti söz konusu oldugu bu faaliyetlerinden dolayi, temsilcinin 

MÖHUK’un 33. maddesinin 2. fikrasindaki düzenleme geregi, yargi bagis ikligindan 

faydalanmadigi gerekçesiyle bozmustur610. Yargitay’in bozma kararinda, yargi 

bagisikliginin mevcudiyeti meselesine, tasinmazin tahliyesinin Viyana 

Konvansiyonunun 31.1.a maddesindeki istisnanin kapsaminda olup olmamasi degil, 

temsilcinin özel hukuk alanina giren faaliyetinin bululup bulunmamasi noktasindan 

yaklasmaktadir.  Yargitay’in bu karari, diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin 

görevin ifasi ile ilgili eylem ve islemlerle sinirlandirilmasi yönündeki, bizim de 

katildigimiz görüsü yansitmakla birlikte, gerek kararin gerekçesinde basvurulan 

MÖHUK’un 33.2 maddesinin, diplomatik temsilcinin degil, yabanci devletin yargi 

bagisikligina dair oldugu, ve gerekse Viyana Konvansiyonundaki düzenlemeye göre 

tasinmaza iliskin sahsî hak davalarinin yargi bagisikliginin kapsaminda kabul 

edildigi nazara alindiginda, kararin ne MÖHUK ve ne de Viyana Konvansiyonu ile 

uyum içerisinde olmadigi görülmektedir. Yine ayni Hukuk Dairesinin, 1981 tarihli 

daha eski bir kararinda ise, diplomatik misyon sefi tarafindan kiralanan konutun 

tahliyesine iliskin dava yargi bagisikligi kapsaminda görülerek, bu bagisikliktan 

feragat edildigine dair bir anlasma ya da açik bir muvafakat de bulunmadigindan, 

davanin reddini gerektigi ifade edilmistir611.  

 

Uluslararasi uygulamada kira sözlesmesinden dogan davalar bakimindan farkli 

görüslerin benimsenmis oldugu görülmektedir. 1980 tarihli Hollanda Bölge 

Mahkemesi kararinda612, kiralananin tahliyesi için mahkemeye yapilan basvurunun 

                                                 
610 Yar.6.HD., 8.5.1984, E.1984/3729, K.1984/5731, Yasa (Hukuk Dergisi), 1984, C.7, S.6,, s.851 vd. 
611 Yar.6. HD., 19.10.1981, E.1981/7654, K.1981/13836, YKD, 1982, C.8., S.5, s.652 vd. 
612 ILR, 94, s. 308. 
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tasinmaz üzerinde, yeniden tam bir kontrol saglamaya yöne lik oldugundan bahisle, 

Viyana Konvansiyonunun 31. maddesinin.1. fikrasinin (a) bendindeki istisnanin 

kapsamina girdigine ve mahkemenin yargi yetkisinin bulunduguna karar verilmistir. 

Belçika Yüksek Mahkemesinin 1984 tarihli bir kararinda613 ise, yerel mahkemenin 

bir tasinmazin kira bedeli ve kullanimdan dogan diger giderlere iliskin davada yargi 

yetkisinin bulundugu yönündeki karari, davanin bir aynî hak davasi olmadigindan 

bahisle Viyana Konvansiyonunun 31. maddesine aykiri bulunmustur. 1987 tarihli bir 

Italyan mahkeme kararinda da614, tasinmaza iliskin aynî hak davasinin sadece 

zilyetlige ve mülkiyete iliski davalar oldugu, diplomatik temsilci tarafindan kiralanan 

tasinmazin tahliyesi için açilan davanin ise Italyan hukukuna göre daha ziyade sahsî 

dava özelligi tasidigi ve aynî hak davasi sayilamayacagindan, mahkemenin yargi 

yetkisinin bulunmadigi ifade edilmistir.  

 

Milletlerarasi yetki alaninda münhasir yetki esasina dayanan yer itibariyle yetki 

kurallari, yetki anlasmasiyla dahi bertaraf edilmez615. Bu sebeple, Türkiye’de görev 

yapan diplomatik temsilcinin, Türkiye sinirlari içerisindeki bir tasinmazin aynina 

iliskin ihtilaf bakimindan yetki sözlesmesi ile bir baska devlet mahkemelerini yetkili 

kilmasi halinde, tasinmazin aynina iliskin olarak yargi bagisikligina getirilen istisna 

yine geçerliligini koruyacak ve tasinmazla ilgili aynî dava, Türk mahkemelerinde 

görülebilecektir. 

 

Viyana Konvansiyonunun madde 31.1.a  hükmüne göre, kabul eden devletin yargi 

yetkisinin önündeki engelin ortadan kalkmasi için, diplomatik temsilcinin kabul eden 

devletin ülkesindeki tasinmaza iliskin aynî davada yargi bagisikligindan istifade 

edememesi, temsilcinin tasinmaza gönderen devlet adina ve misyon amaçlari için 

kullanilmak üzere tasarruf etmiyor olmasi sartina baglidir. Gönderen devlet adina ve 

misyon amaçlari için kullanilmak üzere, diplomatik temsilcinin tasarrufunda bulunan 

tasinmazlarla ilgili aynî davalar ise, kabul eden devletin yargi yetkisinin 

kullanilmasindan müstesnadir. Tasinmazin aynina iliskin davalara ait istisnanin bu 

                                                 
613 ILR, Vol.82,  s.121 vd. 
614 ILR, Vol.101, s.377 vd. 
615 Nomer-Sanli, s.439 vd. 
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sekilde sinirlanmasinin, diplomatik temsilcinin kabul eden devletteki tasinmaza 

iliskin tüm aynî davalarda yargi bagisikligindan faydalanacaklari yönündeki genel 

kabul gören görüse uygun olmadigindan, bir uluslararasi örf adet kuralini yansittigi 

rahatlikla ifade edilemez616. Ancak, istisnanin kapsaminin misyon amaçlari için 

kullanilmayan özel tasinmazlarla sinirlanmasi, temsilcinin misyon amaçlarina 

özgülenen tasinmazla ilgili tasarruflarinin gerçekte, gönderen devletin tasarruflari 

olmasi sebebiyle isin niteligine uygundur 617.  

 

Istisnanin misyon amaçlari disindaki özel tasinmazlarla sinirlanmasi, kabul eden 

devletteki yasal düzenlemeler ya da baska nedenlerle gönderen devletin tasinmaza 

tasarruf etmesinin mümkün olmamasi nedeniyle, diplomatik temsilci tarafindan 

tasarruf edilen tasinmazlarla ilgili olarak, temsilcinin yargilanmasinin önüne geçmek 

amacina hizmet etmektedir 618.  

 

Kabul eden devlet ülkesinde bulunan tasinmazin aynina iliskin davalar bakimindan 

yargi bagisikligina getirilen istisna baglaminda üzerinde durulabilecek bir mesele de, 

diplomatik temsilcinin özel konutuyla ilgili davalardir. Ne Uluslararasi Hukuk 

Komisyonu’nun çalismalarinda ne de Viyana Konferansi’nda, istisna kapsamindaki 

özel tasinmazin diplomatik temsilcinin kisisel konutunu kapsayip kapsamadigi 

konusunda bir tespit yapilmamistir. Bununla birlikte, temsilcinin özel konutunun, 

misyonun amaçlarini gerçeklestirmek için kullanilmadigi gerekçesiyle, tasinmaza 

iliskin istisnanin kapsamina girdigi ve bu nedenle kabul eden devletin 

mahkemelerinde bu konutla ilgili olarak yargilama yapilabilecegi genellikle kabul 

edilmektedir619. Fakat, temsilcinin özel konutunun kabul eden devletin yargi 

yetkisinin uygulama alani dahilinde olmasi, konutun faydalandigi dokunulmazligin 

bertaraf edilebilmesine imkân vermez620. Bu konutla ilgili olarak kabul eden devletin 

mahkemelerinde yapilan yargilama sonucu verilen kararin icrasi ancak konutun 

                                                 
616 Nomer-Sanli, s.378, dn.129. Ayrica bkz. Kerley, s.119,120. Ülkesinde bulunan tasinmazlara iliskin 

tüm davalarda, kabul eden devletin yargi yetkisine sahip oldugu 14.5.1958 tarihli bir YHGK 
kararinda da ifade edilmistir, Jurisdictio, 1957, Y.1, S.10, s.1288 vd. 

617 Nomer-Sanli, s.378, dn.129; Denza, s.243. 
618 YILC, 1957, V.I, s.94 vd.; Denza, s.243; Silva, s.117. 
619 North- Fawcett, s.397; Denza, s.243, Brownlie, s.357. 
620 Bkz. yukarida s.115. 
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dokunulmazliginin ihlâl edilmemesi sartiyla mümkündür. Ingiliz Istinaf Mahkemesi 

1983 tarihli kararinda621, Ingiltere’de bulunan bir tasinmazin, diplomatik temsilcinin 

özel konutu olarak kullanilmasinin, diplomatik misyonun amaçlari için kullanimin 

var oldugunu kabule yeterli olmadigini ifade etmis ve temsilcinin konutunun 

faydalandigi dokunulmazligin da, bu konutla ilgili olarak dava açilmasini 

engellemeyecegini belirmistir. Öyleyse, diplomatik temsilcinin özel konutunun 

aynina iliskin davada kabul eden devletin yargi yetkisinin bulunmasi, bu konutun 

dokunulmazligini ortadan kaldirmadigi gibi, dokunulmazligin varligi da konut la ilgili 

olarak yargilama yapilmasini engellemeyecektir. 

 

Bazi hallerde, tasinmaz hakkinda karar verilmesi, mahkemenin verecegi bir baska 

karara bagli olabilir. Örnegin, bir bosanma davasinda, bosanma hakkinda karar 

verecek olan mahkeme, ayni zamanda bosanmanin malî sonuçlari hakkinda ve evlilik 

mallarinin esler arasinda nasil paylastirilacagina da karar verecektir622. Evlilik 

mallari arasinda eslerden birine ya da her ikisine ait olan bir tasinmazin bulunmasi 

halinde, bosanma karari ile birlikte ve esler arasindaki mal rejiminin tasfiyesine ve 

evlilik mallarina dahil olan bu tasinmaza kimin malik olacagi konusunda karar 

verilmesi söz konusu olabilir. Diplomatik temsilcinin evlilik mallarina dahil olan 

tasinmazin, temsilcinin, gönderen devlet adina ve misyon amaçlari için tasarruf ettigi 

bir tasinmaz olmadigi ve bu sebeple, Viyana Konvansiyonu 31.1.a’daki istisnanin 

kapsamina dahil oldugu ortadadir.  Diger bir deyisle, diplomatik temsilcinin evlilik 

mallarina dahil olan bu tasinmaz hakkinda kabul eden devletin yargi yetkisi 

bulunmaktadir. Evliligin iptali ya da bosanma davalari ise yargi bagisikligina 

getirilen istisnalardan hiçbirine girmediginden, bu davalarda kabul eden devletin 

yargi yetkisi söz konusu degildir. Evlilik mallarina dahil bir tasinmazin ayni 

hakkinda karar verilmesinin, evliligin iptali ya da bosanma sebebiyle esler arasindaki 

mal rejiminin tasfiyesi geregi söz konusu olmasi halinde, sirf bu tasinmaz hakkinda 

kabul eden devletin sahip oldugu yargi yetkisi, diger davalar bakimindan da yargi 

                                                 
621 WLR , 1983/2, s.908. 
622 Türk Medenî Kanununun  271. maddesinde bosanma halinde mal rejiminin son bulacagi ifade 

edildikten sonra, madde 272 vd. maddelerinde tasfiyenin usulü belirlenmistir. 
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yetkisinin tesis edilmesine yetmeyecektir623. Diger bir deyisle, bosanma ya da 

evliligin iptali davasinda, mahkemenin bosanma ya da iptal karina bagli olarak bir 

tasinmazin ayni hakkinda karar verecek olmasi, bu davalar bakimindan diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligini bertaraf etmeyecektir.   

 

bb.Miras Davalari 

 

1. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina getirilen istisnalardan bir digeri de 

miras davalari bakimindandir. Miras davalarina iliskin istisna Viyana Konvansiyonu 

öncesinde, uluslararasi örf ve adet hukukunda açik olarak kabul edilmis degildi. Zira 

Konvansiyonun kabulünden önce bu istisna ile ilgili bir görüs ya da diplomatik 

temsilcinin feragat olmaksizin yargilandigini miras ile ilgili bir davaya 

rastlanmamaktadir624. 

 

Viyana Konvansiyonunun 31. maddesinin 1. fikrasinin (b) bendinde diplomatik 

temsilcinin gönderen devlet adina degil de bir özel kisi olarak vasiyeti tenfiz 

memuru, mirasin idarecisi, mirasçi veya vasiyet olunan kisi sifatiyla ilgili bulundugu 

mirasa iliskin davalarda yargi bagisikligindan istifade edemeyecegi ifade edilmistir. 

Diplomasi hukukunun önceki önemli düzenlemelerinde ve örf ve âdet hukukunda 

daha önce böyle bir istisnanin yer almamis olmasi nedeniyle, bu maddenin 

Konvansiyon taslagina konmasi hazirlik çalismalari sirasinda elestirilmistir625.  

 

Mirasa iliskin davalarda diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina getirilen istisna 

mirasa ait meselelerin niteliginden kaynaklanmaktadir. Zira, miras ile ilgili davalar 

dogru bir karara varilabilmesi için, tüm taraflarin hazir bulunmasini gerektigi626, 

mirasa iliskin bir meselede,  tüm ilgili kisilerin, hak sahiplerinin  yargilamaya dahil 

                                                 
623 Antoinette Marie Tease, “Diplomatic Immunity and Divorce: Fernandez v. Fernandez”, Conn. 

Law Review, Vol.21, 1989, s.1071. Amerikan Yüksek Mahkemesi ise 1987 tarihli bir kararinda, 
bosanma davasinda tasinmazin mülkiyetine dair karar verilecek olmasi halinde, davanin Viyana 
Konvansiyonunda tasinmazin aynina iliskin olarak kabul edilen istisnanin kapsaminda olacagini 
kabul etmistir. Karar için bkz. Tease, s.1080 vd. 

624 Denza, s.245. 
625 Bkz. YILC, 1957, Vol. I, s.96 vd. 
626 Denza, s.246. Terekeye iliskin bir islem ve tasarruf söz konusu oldugu zaman tüm mirasçilarin bu 

islem veya tasarrufa muvafakat veya istirak etmeleri gerekir. Bkz.Inan-Ertas-Albas s.538. 
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olmalarinda, kabul eden devletin üstün bir menfaate sahip oldugu kabul 

edilmektedir627.  

 

Diger taraftan bu istisnanin kabulüyle, kabul eden devletin ülkesinde bulunan 

tasinmazin ayni hakkindaki davalara iliskin istisnada oldugu gibi burada da, 

diplomatik yargi bagisikligi nedeniyle mirasa iliskin bir meselede hak sahibi 

olanlarin, gönderen devlet ya da baska bir devlette yetkili bir mahkeme bulunmamasi 

ihtimâline karsi, hukukî çözüme kavusmalari saglanarak, magdur olmalarinin 

önlenmesi temin edilmeye çalisilmistir628.  

 

Mirasa iliskin istisna kapsaminda, diplomatik temsilci hakkinda yargilama 

yapilabilmesi için, diplomatik temsilcinin gönderen devlet adina degil de bir özel kisi 

olarak hareket etmis olmasi gerekmektedir. Bu sebeple, misyonun bir üyesi olarak ve 

bilhassa konsolosluk görevlerini yerine getirmekle de görevlendirilmis olan 

diplomatik temsilci, mirasçisiz terekenin gönderen devlete kalmis olmasi, ya da 

ölenin gönderen devlet, bu devletin vatandasi ya da gönderen devletteki bir hayir 

kurumu lehine vasiyette bulunmus olmasi gibi bir ihtimâlde, terekeye dahil mallara 

resmî sifatiyla zilyet olmasi ya da tasarruf etmesi halinde, kendisine yöneltilen miras 

hukukuna ait talepler bakimindan yargi bagisikligindan faydalanacaktir629. 

 

Iptal sebepleriyle sakatlanmis olan bir ölüme bagli tasarrufun hükümlerinin ortadan 

kaldirilmasi amaciyla, tasarrufun iptal edilmesinde menfaati bulunan mirasçi veya 

vasiyet alacaklisi tarafindan, iptal sebebiyle sakatlanmis olan ölüme bagli tasarrufla 

dogrudan dogruya miras hukukuna iliskin menfaatler saglayan kisilere karsi iptal 

davasi açilabilmektedir (TMK 558.1)630. Bu baglamda, ölüme bagli tasarrufla 

atanmis mirasçi veya vasiye t alacaklisi, mükellefiyetin lehtari, vakiflarin organlari, 

vasiyeti yerine getirme görevlisi631, miras birakanin koydugu paylastirma 

kurallarindan yararlananlar, mirastan çikarma ve feragatten yararlanan yasal 
                                                 
627 Satow, s.126; Denza, s.246. 
628 Denza, s.246. 
629 Satow, s.126; Denza, s.246. 
630 RG.8.12.2001-24607. 
631 Yargitay 7.12.1955 tarihli Içtihadi Birlestirme Kararinda (E.1956/16, K.1956/25), vasiyeti tenfiz 

memurlarinin iptal davasinda davali olabileceklerini ifade etmistir. bkz. RG. 10.2.1956-9230. 
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mirasçilar iptal davasinda davali olmaktadir632. Bu sifatlarla, ölüme bagli tasarruftan 

menfaat saglayan diplomatik temsilciye karsi açilan iptal davalarinda, diplomatik 

temsilci yargi bagisikligindan faydalanacaktir.  

 

Miras birakanin tasarruf özgürlügünün sinirlarini asan tasarruflarinin yasal ölçülere 

yani tasarruf özgürlügü miktarina indirilmesi talebiyle açilan davalara tenkis davasi 

denir633 (TMK md.560 vd.). Sakli pay sahibi mirasçilar ve sakli pay sahibi 

mirasçilarin alacaklilari veya iflas masasi tarafindan açilan bu dava (TMK md. 560, 

562) ile amaçlanan, tasarruf özgürlügü miktarinin asilmasi dolayisiyla, sakli payi 

ihlâl eden ölüme bagli olan veya olmayan kazandirmalari kanunun öngördügü 

sinirlara indirmek oldugundan, bu dava kazandirmadan yararlanan yasal ve atanmis 

mirasçilar veya lehine kazandirmada bulunulan üçüncü kisilere karsi açilir634. Iste 

diplomatik temsilcinin miras birakanin tasarruf özgürlügünü asan kazandirmalardan 

yararlanan kisi olmasi halinde, kabul eden devlet diplomatik temsilciye karsi açilan 

tenkis davasinda yargi yetkisini haiz olacaktir.  

 

Veraset belgesinin iptali davasinin iptali istenen belgede hak sahibi olarak gözüken 

kisilere yöneltilmesi lazimdir635. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan 

faydalanamayacagi hallerden biri de, veraset belgesinde hak sahibi olarak gözükmesi 

halinde, kendisine yöneltilmesi lâzim geren veraset belgesinin iptali davalaridir.  

 

Mirasçilar, tereke mallarinin idaresi, kullanilmasi, semerelendirilmesi konusunda bir 

davada taraf teskili hususunda oy birligi saglayamaz isel, her mirasçinin 

mahkemeden bir tereke temsilcisi tayinini talep hakki vardir (TMK md. 640.3). 

Tereke temsilcisinin görev ve yetkisi terekenin idaresi ve miras ortakligini davada 

temsil ile sinirlidir636. Viyana Konvansiyonun 31.1. fikrasinda yargi bagisikligina 

                                                 
632 Ali Naim Inan-Seref Ertas- Hakan Albas, Türk Medenî Hukuku Miras Hukuku, 5.Basi, Seçkin, 

Ankara, 2004, s.291; Kocayusufpasaoglu, s.230; Imre, s.309 vd.  
633 Inan-Ertas-Albas, s.385. 
634Inan-Ertas-Albas, s.385.  
635 Yar.2.HD., 23.10.1992, YKD, 1993, s.19. 
636 Inan-Ertas-Albas, s388. 
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getirilen istisnalardan biri de diplomatik temsilcinin, tereke temsilcisi olmasi 

halidir637.  

 

Mirasçi durumunda olan diplomatik temsilci, mirasin paylasilmasina riza 

göstermemesi halinde aleyhine açilacak paylasim davasinda da yargi bagisikligindan 

faydalanamayacaktir (TMK md. 642.1). 

  

Mirasbirakanin son arzularinin yerine getirilmesi için, gerekli bütün islemleri 

yapmakla görevli ve yetkili olan vasiyeti tenfiz memuru, tereke ile ilgili dava ve 

takiplerde miras ortakligini temsil eder (TMK.md.552.2.6). Mirasbirakan tarafindan 

vasiyeti tenfiz memuru olarak atanan (TMK md.550) diplomatik temsilci, tereke ile 

ilgili davalar bakimindan kabul eden devletin yargi yetkisine tâbi olacaktir. 

 

El birligi halinde ortakligin neticesi olarak mirasçilar miras birakanin borçlarindan 

müteselsilen sorumlu tutulmustur (TMK md.599, md.641). Mirasbirakanin 

borçlarindan dolayi, mirasçilar aleyhine açilan davalarda, mirasçi sifatini haiz 

diplomatik temsilci yine yargi bagisikligindan istifade edemeyecektir. Ancak, 

mirasçilarin, tereke kapsaminda bulunan bir alacaktan dolayi, mirasbirakana borçlu 

olan diplomatik temsilciye karsi açtiklari davada diplomatik temsilci yargi 

bagisikligindan faydalanmaya devam edecektir. Zira bu halde, temsilcinin vasiyeti 

tenfiz memuru, mirasin idarecisi, mirasçi veya vasiyet olunan kisi sifatiyla hareket 

ettigi söylenemez.  

 

Tereke mallarina haksiz olarak zilyet olan kisilere karsi mirasçilar tarafindan açilan 

istihkâk davasi (MK.md.637) bakimindan da diplomatik temsilci yargi bagisikligini 

haiz olmayacaktir. Zira bu ha lde de, diplomatik temsilci Viyana Konvansiyonu 

md.31.1.b maddesi hükmünde belirtilen sifatlardan biriyle hareket etmemektedir. 

 

cc.Ticarî veya Meslekî Faaliyetten Dogan Davalar 

 

                                                 
637 Viyana Konvansiyonu’nda ise “mirasin idarecisi”  terimi kullanilmistir.  
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1. Diplomatik temsilcinin kabul eden devletin medenî yargisindan bagisik olmasi 

kuralina getirilen diger bir istisna da diplomatik temsilcinin kabul eden devletin 

ülkesinde yürüttügü ticarî ve meslekî faaliyetlerinden dogan davalar bakimindandir. 

Önceleri kabul eden devletin ülkesinde ticaretle ugrasan büyükelçiler hakkinda bu 

faaliyetlerle ilgili olarak dava açilamayacagi, ancak bu kisilerin ticarî faaliyet 

neticesinde elde edilmis mal varliklarinin haczedilebilecegi görüsü 

benimsenmisken638, daha sonra ticarî faaliyetlerde bulunmanin, diplomatik 

temsilcilik sifatiyla bagdasmayacagi ve bu nedenle ticarî faaliyetler söz konusu 

oldugunda yargi bagisikliginin sinirlanmasi gerektigi yönünde görüsler de 

belirmistir639. Meslekî faaliyetler bakimindan ise, ilk olarak Uluslararasi Hukuku 

Enstitüsünün 1895 ve 1929 tarihli taslak metinlerinde, diplomatik temsilcinin resmî 

görevleri disindaki bir meslekî faaliyetle ilgili olarak yargi bagisikligi iddiasinda 

bulunamayacagi ifadesi yer almistir 640. Harvard Tasarisinin 24. maddesinde de kabul 

eden devletin, diplomatik misyonun faaliyetleri disinda ticarî yada meslekî faaliyette 

bulunan bir misyon bir üyesine bu faaliyetleri ile ilgili konularda ayricalik ve 

bagisiklik tanimayi reddedebilecegi hükmü kabul edilmistir641.  

 

Viyana Konvansiyonunun 31. maddesinin 1. fikrasinin (c) bendinde de bu konuya 

iliskin bir istisna hükmü kabul edilmistir. Diplomatik  temsilcinin  kabul  eden  

devlet  dahilinde  resmî  görevleri  disinda  icra  ettigi herhangi bir meslekî veya 

ticarî faaliyet ile ilgili davalar da diplomatik temsilcinin kabul eden devletin medenî 

yargisindan bagisik olmadigi haller arasinda sayilmistir.  

 

Diplomatik temsilcinin yürüttügü ticarî ve meslekî faaliyeti dolayisiyla hakkinda 

yargilama yapilabilmesi için, temsilcinin yürüttügü faaliyetin diplomatik temsilcilik 

görevlerinin ifasi disinda bulunmasi gereklidir. Bu sebeple, gönderen devletin kabul 

eden devlette giristigi ticarî faaliyetlerin diplomatik temsilci tarafindan yürütülmesi 

                                                 
638 Bu yöndeki kararlar için bkz. AJIL, 1932 (Supp.), s.122. 
639 Denza, s.247 vd. 
640 AJIL, 1932 (Supp.), s.162,164,186. 
641 AJIL, 1932 (Supp.), s.121. 
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halinde, diplomatik temsilci yine yargi bagisikligindan yararlanir 642. Gerçekte 

gönderen devlete ait olan ve onun kabul eden devletteki temsilcisi olan diplomat 

tarafindan gerçeklestirilen bu faaliyetlerden dolayi devletin dava edilebilmesi ise 

devletin yargi bagisikligina ait bir meseledir643.  

 

Viyana Konvansiyonunun 42. maddesinde diplomatik temsilcinin kabul eden 

devlette sahsî kazanç maksadi ile herhangi bir meslekî veya ticarî faaliyette 

bulunamayacagi belirtilmistir. Doktrinde böyle bir yasagin varligina ragmen, madde 

31.1.c’deki istisnanin kabul edilmis olmasinin çeliski dogurdugu ifade 

edilmektedir644. Madem ki diplomatik temsilci kabul eden devlette ticarî ve meslekî 

faaliyette bulunamayacaktir, öyleyse bu faaliyetle ilgili bir davanin da söz konusu 

olmamasi gerekir. Bu durumda, yasagin tüm diplomatik temsilciler için geçerli kabul 

edilmedigi anlasilmaktadir645. Konvansiyonun hazirlik çalismalari sirasinda da, 

diplomatik temsilciye meslekî ya da ticarî faaliyette bulunmasi yönünde yetki 

verildigi seklinde yorumlanabilecegi gerekçesiyle bu istisnanin kaldirilmasi teklif 

edilmistir 646.  

 

Ancak bize göre ticarî ve meslekî faaliyetlerden dogan davalarda kabul eden devletin 

yargi yetkisini kullanabilmesinin kabulü, Konvansiyonun 42. maddesinde ticarî ve 

meslekî faaliyetlere getirilen yasak ile çelismez. Aksine, bu yasagin etkisini pekistirir 

                                                 
642 Portekiz diplomatik misyonunda görevli olan Ticaret Ofisi Müdürünün yaptirmis oldugu bir 

çevirinin bedelini tahsil amaciyla açilan davada, Belçika mahkemesi, davacinin çevirinin 
yaptirilmasinin diplomatik temsilcinin Konvansiyonun 3. maddesinde belirtilen görevlerinden 
olmadigi ve bu nedenle 31.1.c’deki istisnanin kapsamina girdigi iddiasi karsisinda, Konvansiyonun 
3. maddesinin diplomatik faaliyetlerin genel çatisini ifade ettigi ve diplomatik görevlerin yerine 
getirilebilmesi için vazgeçilmez nitelikte, zorunlu olan diger  islemleri de kapsayacak sekilde 
yorumlanmasi gerektigi ve misyonun iserinde kullanilmak üzere yaptirilan çevirinin, misyonun 
amaçlarina hizmet ettigi gerekçesiyle diplomatik temsilcinin resmî görevlerinin ifasi disinda 
görmemistir, ILR, Vol.82, s.115; Diplomatik temsilcinin misyonda görev yapacak bir kimseyle, 
örnegin misyon binasinda çalisacak temizlikçi ya da bahçivanla hizmet sözlesmesi akdetmesi, 
madde 31.1.c’deki istisnanin kapsamina girmeyecektir. Zira, bu hizmet sözlesmesinin akdedilmesi, 
diplomatik temsilcinin görevlerinin kapsami disinda düsünülemez. Bkz. Garnet, s.104. 

643 Devletin kendisinin egemenlik tasarrufu olarak sayilamayacak özel hukuk alanindaki bu ticarî 
faaliyetleri dolayisiyla kabul eden devlette yargi bagisikligina sahip olamayacagi açiktir. 

644 Nomer-Sanli, s.378, dn.128. 
645 Nomer-Sanli, s.378, dn.128; Nagel, s.28. 
646 Fakat, 42. maddedeki yasagin kapsami disinda kalan ve diplomatik misyonun görevlerinden 

bagims iz olarak meslekî ve ticarî faaliyette bulunma yetkisine sahip, diplomatik ajanin aile 
üyelerine, idarî ve teknik kadroya ve hizmet kadrosuna da uygulanacaginin maddede ifade 
edilmesiyle bu teklif geri çekilmistir. bkz. Denza, s.249. 
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niteliktedir. Öncelikle, Konvansiyonun 42. maddesindeki yasak, sadece diplomatik 

temsilciler için getirilmis bulundugundan, kabul eden devlette kazanç amaciyla 

meslekî ve ticarî faaliyette bulunmasi yasaklanmamis olan diplomatik temsilcinin 

aile üyeleri ile misyonun diger üyeleri bakimindan madde 31.1.c’deki istisna 

uygulama alani bulacaktir. Diger taraftan, diplomatik temsilcilere konulan yasaga 

ragmen, temsilci kabul eden devleti ülkesinde ticarî faaliyetlere girismis olabilir647. 

Iste bu halde diplomatik temsilci yargi bagisikligindan faydalanamayacaktir648. 

Diplomatik temsilci kabul eden devlette aslî olarak misyonun amaçlari için 

bulunmaktadir ve kendisine taninan ayricalik ve bagisikliklarin temelinde misyonun 

amaçlarinin gerçeklestirilmesini temin yatar. Oysa, diplomatik temsilci tarafindan 

ticarî ve meslekî faaliyetlere girisilmesi, misyonun faaliyetlerini gerçeklestirme 

amaciyla bagdasmaz649. Gerçi, diplomatik temsilci sadece görevin yerine getirilmesi 

ile ilgili islem ve eylemlerden dolayi degil, görevin ifasi disinda kendi özel islemleri 

bakimindan da yargi bagisikligindan faydalanmaktadir. Ancak, kabul eden devlette  

kendisinin ve ailesinin hayatini idame ettirebilmek için zorunlu olarak girdigi, 

görevin ifasi disinda kalan özel hukuk iliskileri ile, sadece kâr amaciyla girisilen ve 

misyonun faaliyetlerini gerçeklestirmesine hizmet etmeyen ticarî ve meslekî 

faaliyetleri bir tutmak dogru olmaz. Bu sebeple, ticarî ve meslekî faaliyetlerle ilgili 

olarak yargi bagisikligina getirilen istisna, Konvansiyonun 42. maddesindeki yasakla 

çelismek bir yana, bu yasaga uyulmamasi halinde, yargi bagisikligi korumasindan 

faydalanmayi ortadan kaldiran bir etki dogurarak 42. maddenin etkisini 

güçlendirmektedir. 

 

2. Ticarî faaliyetten ne anlasilmasi gerektigi Konvansiyon metninde ifade edilmis 

degildir. Konvansiyonun hazirlik çalismalarinda ticarî faaliyetten tek bir ticarî 

islemin degil, devamli bir faaliyetin anlasilmasi geregi açikliga kavusturulmustur650.  

Diplomatik temsilcinin kabul eden devlette yasamini idame ettirebilmek için giristigi 

ve gündelik yasamin bir parçasi durumundaki hukukî iliskiler, kisisel ihtiyaçlarin 

                                                 
647 Satow, s.126. 
648 Sargin, s.21. 
649 Silva, s.119. 
650 A/CN 4/116, s.56. 
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giderilmesine yönelik alim-satim, tibbî, hukukî ya da egitimle ilgili hizmetler ya da 

konut kiralamanin ticarî faaliyet sayilamayacagi ifade edilmektedir 651.  

 

1996 tarihli bir Amerikan Istinaf mahkemesi kararinda1 diplomatik temsilcinin kendi 

konutunda ev içi hizmetlerde bulunulmasina yönelik olarak akdettigi sözlesmenin 

istisnanin kapsaminda olmadigi kabul edilmistir. Mahkeme kararina gerekçe olarak 

31.1.c’deki istisnanin ticarî faaliyetlere iliskin olduguna ve diplomatik temsilci ya da 

ailesinin kabul eden devletteki gündelik yasantilarina yönelik ürünler ve hizmetler 

için girdikleri akdî iliskilerin ticarî faaliyet kapsaminda sayilamayacagina 

dayanmistir652. 

 

Konvansiyonun 42. maddesi ile getirilen yasak ile madde 31.1.c’de kabul edilen bu 

istisna arasindaki baglanti sebebiyle, ticarî ve meslekî faaliyetler bakimindan yargi 

bagisikligina getirilen istisnanin kapsami tayin edilirken, 42. maddede söz edilen 

“sahsî kazanç maksadi” kriterine basvurmak yerinde olacaktir. 

 

Diplomatik temsilcinin ticarî faaliyetlerine iliskin bu istisnanin kapsamini belirlerken 

tacir, ticarî is ve ticarî dava hususlari üzerinde durmak gerekir.  

 

Türk Ticaret Kanunu’nun653 14. maddesinin 1. fikrasi gerçek kisi tacirlere iliskindir. 

Buradaki düzenlemeye göre “bir ticarî isletmeyi, kismen dahi olsa kendi adlarina 

isleten kimseye” tacir denilmektedir. Bu tanimdan yola çikildiginda, bir ticarî 

isletmeyi kismen ya da tamamen kendi adina isleten diplomatik temsilci Türk 

hukuku bakimindan tacir sayilacak ve bu ticarî isletmeye iliskin uyusmazliklarda 

yargi bagisikligindan faydalanamayacaktir654.  

 

                                                 
651 Denza, s. 250 vd; Avustralya Aile Mahkemesi bir kararinda diplomatik temsilcinin yatirim 

amaciyla tasinmaz satin almasi ya da tasinmazini kiraya vermesini Viyana Konvansiyonu madde 
31.1.c baglaminda ticarî faaliyet olarak görmemistir. Karar için bkz. Brown, s.76. 

652 USCA, Vol.73, s.535. 
653 RG.9.7.1956-9353. 
654 Bu itibarla, diplomatik temsilci bir ticarî isletmenin mümessili ya da vekili olmasi halinde tacir 

sifatini kazanamayacaktir. Zira bu hallerde isletmenin kendi adina isletilmesi durumu söz konusu 
degildir. Bkz. Poroy-Yasaman, Ticarî Isletme Hukuku, s. 118. 
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Ancak ortada ticarî isletme bulunmamis, ticaret siciline tescil ve resmî ilan 

yapilmamis ve ticarî isletmenin açildigi özel ilan vasitalariyla ilan edilmemis 

olmasina ragmen, gerçek kisi, kendi adina hayali bir ticarî isletmenin sahibi gibi veya 

mevcut olmayan bir adi sirket adina temsilci ortak gibi hareket etmis veyahut 

hukuken var sayilmayan diger bir sirket adina ortak sifati ile muamelelerde bulunmus 

ise, aslinda tacir olmayan kisinin tacir gibi sorumlu tutulabilmesi mümkündür. 

TTK’nun 14. maddesinin 3. fikrasindaki düzenleme geregi, tacir gibi sorumlulugu 

dogacak diplomatik temsilcinin, bu tür muamelelerinden dogan davalarda da yargi 

bagisik ligindan faydalanmasi mümkün olmamalidir. Ancak, bütün bu hallerde islemi 

yapan diplomatik temsilcinin tacir sayilmayip, tacir gibi sorumlu tutulabilmesi için, 

üçüncü kisilerin iyi niyetli bulunmalari, diger bir deyisle bir ticarî isletmenin mevcut 

olmadigini, bir adi sirketin bulunmadigini ve ticaret sirketinin hukuken var 

olmadigini bilmemeleri ve bilebilecek durumda olmamalari gerekmektedir. 

 

Diplomatik temsilcinin ticarî ve meslekî faaliyetinden dogan davalar bakimindan 

yargi bagisikligina getirilen istisna sadece medenî yargiya iliskindir; kabul eden 

devletin ceza yargisindan bagisikligin mutlak niteligine tesir etmez. Gerçeklestirdigi 

meslekî ve ticarî faaliyetler çerçevesinde suç teskil eden bir eylemde bulunan bir 

diplomatik temsilcinin, bu eylemden dolayi kabul eden devletin mahkemelerinde 

yargilanabilmesi neticesini dogurmayacaktir. Bu sebeple, ticarî faaliyetlerini 

yürütürken keside ettigi çek karsiliksiz çikan diplomatik temsilcinin, karsiliksiz çek 

kesidesi suçundan yargilanarak, cezaî sorumluluguna gidilmesi söz konusu 

olamayacaktir. Ticaret sicil memurunun davetine gelmeyen ve kaçinma sebeplerini 

de bildirmeyen kimseye sicilin bulundugu mahkeme karari ile ceza verilecektir. 

Ancak davanin ticaret mahkemesinde görülmesi bu davayi ticarî yapmayacaktir. Bu 

sebeple ticaret mahkemelerinin görev alanina girmekle birlikte diplomatik 

temsilcinin cezalandirilmasina yönelik bir dava hukuk davasi sayilamayacagindan655, 

diplomatik temsilci bu dava bakimindan da yargi bagisikligini haiz olacaktir. 

  

                                                 
655 Bkz. Poroy-Yasaman, s.103. 
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Türk hukukunda bir taraf için ticarî olan bir isin, diger taraf için de ticarî sayilacagi 

kabul edilmektedir. Ancak, diplomatik temsilci ile bir tacir arasinda kurulan hukukî 

iliskiden dogan uyusmazlik ise, ticarî is sayilmasina ragmen, diplomatik temsilcinin 

ticarî faaliyetinden dogmadigindan yargi bagisikligina getirilen istisnanin kapsamina 

girmeyecektir. Aksini kabul, bu istisnanin kabulündeki gaye ile çelisir. Zira ticarî ve 

meslekî faaliyet ile ilgili davalarda diplomatik temsilcinin kabul eden devletin yargi 

yetkisine tâbi kilinmasi, diplomatik iliskilerin yürütülmesini saglamak amaciyla 

kabul eden devletin ülkesinde bulunan temsilcinin, bu amacin disina çikarak kar 

etmek amacina yönelmesi halinde bunun neticelerinden sorumlu olmasini temindir. 

Bu sebeple, diplomatik temsilcinin, görevlerinin ifasi disinda girmis oldugu özel 

hukuk iliskisinin, bu hukukî iliskinin diger tarafi için ticarî faaliyet teskil etmesi 

halinde, ortada diplomatik temsilcinin kâr etme amacina yönelik bir faaliyeti de 

bulunmamaktadir. Viyana Konvansiyonunu hazirlik çalismalarinda da kabul eden 

devlette hayatini idame için gerekli olagan sözlesmelerin, kisisel ihtiyaçlara iliskin 

alimlarin, tibbi, hukukî ya da egitimle ilgili hizmetlerin ya da konut kiralamanin 

ticarî faaliyet sayilmayacagi ifade edilmistir656. Bu faaliyetlerin, hukukî iliskinin 

diger tarafinin ticarî faaliyetlerinin kapsaminda olmasi sonucu degistirmeyecektir. 

 

Diplomatik temsilcinin ticarî faaliyetlerine iliskin olan istisnanin incelenmesinde 

iflas davalari üzerinde durmak yerinde olacaktir. Iflas, mahkemeler tarafindan verilen 

bir karari gerektirdiginden, yargi bagisikligi kapsaminda düsünülmesi ve diplomatik 

temsilcinin iflas prosedürlerine tâbi tutulmamasi gerekir657. Türk hukukunda da, ister 

genel iflas yolu (IIK md.155 vd.), ister kambiyo senetlerine mahsus iflas yolu (IIK 

md.167 vd.), isterse dogrudan dogruya iflas yolu (IIK md.177 vd.) olsun, iflasa 

mutlaka ticaret mahkemesi tarafindan karar verilecegi kabul edilmistir658. 

 

                                                 
656 Denza, s.250.     
657 Satow, s.129; A.B Lyons, “Diplomatic Immunities- Some Minor Points”, BYIL 1958, s.369. 
658 Kuru-Arslan-Yilmaz, s.516. Iflas davasi iflas takibini yapmis olan alacakli tarafindan borçluya 

karsi borçlunun muamele merkezinin bulundugu yerdeki ticaret mahkemesinde açilir. Borçlu yedi 
gün içinde iflas ödeme emrine it iraz etmemisse alacakli açacagi iflas davasi ile borçlunun iflasina 
karar verilmesini ister (IIK md.156.1). Ticaret mahkemesi de yapacagi inceleme üzerine iflas talebi 
konusunda kararini verecektir. Bkz. Kuru-Arslan-Yilmaz, Icra ve Iflas Hukuku, 17.Baski, Ankara, 
2004, s.521 vd.   
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Ancak diger taraftan, iflas esas itibariyle sadece tacirler için öngörülmüstür. Ayni 

zamanda, tacir olmamakla birlikte tacir sifatinin sona ermesinden itibaren bir yil 

süreyle eski tacir (IIK md.44)659, kolektif sirket ortagi (TK md.180, 182) ve banka 

yöneticileri (Bankalar Kanunu md.16)660 ve TK md. 14.3’e göre tacir gibi sorumlu 

olanlar da iflasa tâbi bulunmaktadir661. Bu sebeple kabul eden devlette misyon 

amaçlari disinda ticarî faaliyette bulunan tacirin ya da tacir sifatini tasimamakla 

birlikte tacir gibi sorumlu tutulan diplomatik temsilcinin iflas davasi bakimindan 

yargi bagisikligina haiz olmasi gerektigi kanaatindeyiz. Tacir sifatini tasiyan ve bu 

nedenle iflasa tâbi olmasi gereken diplomatik temsilcinin ticarî faaliyetlerinden 

dogan davalarda, kendisine taninan yargi bagisikligina getirilen istisna nedeniyle, 

hakkinda kabul eden devlet mahkemelerince iflas karari verilebilmelidir. Gerçi Türk 

hukukunda tacirin sadece ticarî faaliyeti ile ilgili borçlarindan degil, her türlü 

borcundan dolayi iflasa tâbi olmasi esastir (TK md.20.1). Diger bir deyisle tacirin 

ticarî faaliyeti ile bir ilgisi bulunmayan adi borçlarindan dolayi da iflasinin talebi 

mümkündür. Madde 31.1.c’ de yargi bagisikligina getirilen istisna ise, diplomatik 

temsilcinin sadece ticarî ve meslekî faaliyetinden dogan davalar bakimindandir. 

Ancak kabul eden devlette ticarî faaliyette bulunan diplomatik temsilcinin iflasi adi 

bir borçtan talep edilmis olsa dahi, iflas talebi dolayli olarak diplomatik temsilcinin 

ticarî faaliyetinden kaynaklandigindan ve iflas davasi esas olarak bir ticarî dava 

oldugundan, temsilciye karsi açilan iflas davasinin ticarî ve meslekî faaliyetlere 

iliskin istisnanin kapsaminda düsünülmesi ve kabul eden devlet hukukuna göre tacir 

sifatini tasiyan ya da tacir gibi sorumlu olan diplomatik temsilcinin adi borçlarindan 

dolayi talep edilse bile hakkinda iflas karari verilebilmesi gerekir. Misyon amaçlari 

disinda ticarî faaliyetlere girisen diplomatik temsilci bunun neticelerine 

katlanmalidir 662. 

 

Tacir sifatini tasiyan diplomatik temsilci, ticarî isletmesinin faaliyetleri ile ilgili 

davalarda, tacir olmamakla birlikte ticarî is olarak kabul edilen bir konuda çikan 

                                                 
659 RG.19.6.1932-2128 
660 RG.23.6.1999-23734. 
661 Poroy-Yasaman, s.125. 
662 Lyons, s.369-370. Ayrica iflasin pek çok üçüncü kisiyi ilgilendirmesi sebebiyle, iflas davasinda 

yargi bagisikliginin ihtiyatla karsilanmasi görüsü üçün bkz. Denza, s.251. 
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uyusmazlikla ilgili bir dava ya da ticarî dava olarak kabul edilen bir davada yargi 

bagisikligindan faydalanacaktir.  

 

Türk Ticaret Kanununda düzenlenmis olan hususlarin tümü ticarî davaya konu 

olacaktir. Bu sebeple tacir olmayan kisiler arasinda kambiyo senedi dolayisiyla çikan 

uyusmazliga iliskin dava lar ve anonim ortaklik yönetim kurulu üyelerinin 

sorumluluguna iliskin dava lar ticarî davalardir663. Rehin karsiligi ödünç (TMK 

md.962-969), bir isletmenin devri veya diger bir isletmeyle birlesmesinden dogan 

davalar (BK md.179, md.180)664 rekabet yasagindan dogan davalar (BK md.348, 

md.352) yayin sözlesmesinden dogan davalar (BK md.372 - md.385) itibar mektubu 

ve itibar emri ile ilgili davalar (BK md.399 - md.403) komisyon (BK md.416 - 

md.429) ve ticarî mümessil ile vekilleri düzenleyen hükümlerden dogan davalar (BK 

md.449 - md.456) Alameti Farika, Ihtira Berati ve Telif hakkina dair davalar  

bankalar ve ödünç para verme ile ilgili davalar ticarî davalardir ( TTK md.4). 

 

Diger taraftan  finansal kiralama sözlesmesinden dogan davalar (Finansal  Kiralama 

Kanunu md.31)665 taraflarin tacir olup olmadigina bakilmaksizin Kooperatifler 

Kanunu’nda666 düzenlenen hususlardan dogan davalar (Kooperatifler Kanunu 

md.99), iflas davalari Ticarî Isletme Rehni Kanunu’nun667 uygulanmasindan dogan 

davalar (TIRK md.22) da özel kanun hükümleri geregi ticarî dava sayilmaktadir. 

Havale, vedia ve telif hakkindan dogan davalar da taraflardan birinin ticarî 

isletmesiyle ilgili olmasi kosuluyla ticarî dava sayilmaktadir (TTK md.4.1.6). 

 

Gerek Türk Ticaret Kanunu ve gerekse özel kanunlarda ticarî dava olduklari kabul 

edilen bu davalarin Türkiye’de görev yapan bir diplomatik temsilci aleyhine açilmis 

olmasi halinde, mahkeme diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan istifade edip 

etmedigini tespit ederken, diplomatik temsilcinin ticarî davaya konu olan hukukî 

                                                 
663 Poroy-Yasaman, s.104;  Yargitay HGK 2001 \13 E, 2001\765 K. 
664 RG.8.5.1926-366. 
665 RG.28.6.1985-18795. 
666 RG.10.5.1969-13195. 
667 RG.28.7.1971-13909. 
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islem ya da iliskide “sahsî kazanç saglama” amacini tasiyip tasimadigini nazara 

almalidir.  

 

3. Viyana Konvansiyonunun hazirlik çalismalarinda, belli meslekî faaliyetlerin 

Konvansiyonun 42. maddesindeki yasaga aykirilik olusturmaksizin icra edilebilecegi 

ifade edilmistir. Örnegin edebi, sanatsal ya da akademik çalismalar, karsiliginda bir 

ücret alinsa dahi 42. madde anlaminda sahsî kazanç maksadi tasimiyor 

sayilacaktir668. Bununla birlikte, diplomatik temsilci kabul eden devlette misyon 

amaçlari disinda yürüttügü her türlü meslekî faaliyetinden dogan davalarda kabul 

eden devletin yargi yetkisine tâbi olacaktir 669.  

 
3.IDARI YARGILAMADA YARGI BAGISIKLIGI 

 

Viyana Konvansiyonunun yargi bagisikligina iliskin 31. maddesinin 1. fikrasinda 

diplomatik temsilcinin kabul eden devletin idarî yargisindan bagisik oldugu ifade 

edilmistir. Diplomatik temsilcinin kabul eden devletin medenî yargisindan 

bagisikligina getirilen ve yukarida izaha çalistigimiz istisnalar ayni zamanda idarî 

yargi bagisikligi konusunda da geçerli kabul edilmistir.  

 

Idarenin idare hukukuna dayanarak yaptigi eylem ve islemelerden dogan ve yasa ile 

açikça adâlet mahkemelerinin görevi içinde sayilmamis olan davalar idarî 

davalardir670. Türk idare hukukunda biri iptal davasi ve digeri de tam yargi davasi 

olmak üzere iki tür idarî dava öngörülmüstür 671.  

 

                                                 
668 Bkz. Denza, s. 250. 
669 Satow, s.126. 
670 Seref Gözübüyük, Yönetsel Yargi, Güncellestirilmis, 21. Basi, Subat 2005, Ankara, s.10;Ilhan 

Özay, Günisiginda Yönetim - II Yargisal Koruma, Filiz, Istanbul, 2004, s.135. 
671 2577 sayili Idarî Yargilama Usulü Kanunu ile 521 sayili Danistay Kanununda benimsenen, adâlet 

mahkemelerinde bakilmakta olan bir davada, bu dava ile ilgili idarî bir islemin manasi veya 
sümulünün tayini hususunda çikacak uyusmazliklarin halli için mahkeme karari üzerine açilacak 
davalar olan, ancak uygulamada pek rastlanmayan yorum davalari kaldirilmis, temyiz davalarinin 
adi ise temyiz yolu olarak degistirilmistir. RG.20.1.1982-17580. 
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Hukuka aykiri olan idarî islemlerin iptali için idarî yargi yerlerinde açilan davalara 

iptal davasi denilmektedir 672. IYUK’da, iptal davalari, idarî islemler hakkinda yetki, 

sekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykiri olduklarindan dolayi 

iptalleri için menfaatleri ihlâl edilenler tarafindan açilan davalar olarak 

tanimlanmistir (IYUK md.2.1.a). 

 

Hukuk yargilama usulündeki edim davalarina benzeyen bir dava türü olan tam yargi 

davalari ise idarenin eylem ve islemlerinden dolayi haklari muhtel olanlarin açtiklari 

davalar ile idarî sözlesmelerden dogan davalardir673. IYUK’un 2. maddesinin 1. 

fikrasinin (b) bendinde idarî eylem ve islemlerle ilgili tam yargi davalarindan söz 

edilirken, kamu hizmetlerinin yürütülmesi için yapilan her türlü idarî sözlesmeden 

dolayi taraflar arasinda çikan uyusmazliklara iliskin davalar da tam yargi davasi 

olmakla birlikte674 ayri bir bentte düzenlenmistir (IYUK md.2.1.c).  

 

Kamu imtiyaz sözlesmeleri idarî yarginin kapsaminda sayilirken, tahkim yolu 

öngörülen imtiyaz sartlasma ve sözlesmelerinden dogan uyusmazliklar idarî yarginin 

kapsami disinda tutulmustur (IYUK md.2.1.c).  

 

Özel hukuk kisilerine karsi idarî yargi yerlerinde açilan davalar, Danistay tarafindan 

görev yönünden reddedilmektedir675. Idarî yargi ile idarenin denetimi 

saglandigindan, idarî yargida görülecek davalarda taraflardan birinin idare olmasi 

gerekir; kural olarak idare davali konumundadir676. Idarenin kisilere karsi idarî 

yargida dava açmasi mümkün degildir. Idarenin kisilere karsi açacagi davalar, idarî 

yarginin görev alaninin disinda kalmaktadir677. Bu tür davalarin Danistay tarafindan 

da görev yönünden reddedildigi görülmektedir678. Uyusmazlik Mahkemesi ve 

Danistay da, Devlet Ihale Kanunu’na göre yapilan sözlesmelerden dogan 

                                                 
672 Gözübüyük, s.11; Özay, s.119 vd. Idarî yargi yerleri Danistay, bölge idare mahkemeleri, idare 

mahkemeleri ve vergi mahkemelerinden olusmaktadir (IYUK md.1.1). RG.20.1.1982-17580. 
673 Gözübüyük, s.12.  
674 Gözübüyük, s. 12. 
675 Dan.5.D., 40/1885 E. ve 40/1485 K., Danistay Kararlari Dergisi, S.14, s.51. 
676 Gözübüyük, s.83. 
677 Gözübüyük, s.85. 
678 Dan.5.D., E.1976/400, K.1976/384, Amme Idaresi Dergisi, C.9, S.2, s.110; Dan.5.HD., E. 

1976/400, K.76/394, Amme Idaresi Dergisi, C.9, S.2, s.110.  
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uyusmazliklarin idarî yarginin görev alani disinda oldugunu ve özel hukuk 

hükümlerinin uygulanmasi ile çözüme kavusturulmasi gerektigini ifade 

etmektedir 679.  

 

Tam yargi davalarinda da idare kural olarak davalidir. Bunun istisnasi ise, idarî 

sözlesmelerden dogan tam yargi davalaridir. Idarî sözlesmelerden dogan tam yargi 

davalarinda, sadece idare degil ge rçek kisiler ve özel hukuk tüzel kisileri de davali 

olabilmektedir 680. Görülüyor ki, idarî yargida görülen bir davada, bir özel hukuk 

kisisinin davali konumunda bulunmasi ancak idarî sözlesmelerden dogan 

uyusmazliklar bakimindandir. Ancak idarî sözlesmelerden dogan bir uyusmazlik söz 

konusu oldugunda, bir gerçek kisi ya da özel hukuk tüzel kisisi hakkinda yargilama 

yapilabilmesi ve hüküm tesisi mümkündür. Bu sebeple bir gerçek kisi olan 

diplomatik temsilciye karsi, kabul eden devletin idarî yargi yerlerinde dava 

açilabilmesi hali ancak idarî sözlesmelerden dogan uyusmazliklarda söz konusu 

olabilir.  

 

Idari sözlesmelerden dogan davalarda ise, ancak idare davali olabilir. Idare ile kast 

edilen kabul eden devletin idare mekanizmasinin içinde bulunan makamlardir. 

Diplomatik temsilci ise kabul eden devletin idarî teskilatinin bir parçasi degildir. Bu 

itibarla, idarî islemler hakkinda menfaati ihlâl edilenlerin açacaklari iptal davalarinin 

ve idarî islem ve eylemlerden dolayi kisisel haklari ihlâl edilenlerin açacaklari tam 

yargi davalarinin, dava konusu eylem ve islemlerin icracisi durumunda olan kabul 

eden devletin idarî teskilati içerisinde yer almayan, diplomatik temsilciye karsi 

açilmasi mümkün degildir. 

 

Daha önce ifade edildigi üzere, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina sahip 

olmasi kabul eden devlet mahkemelerinde dava açmasini engellemez681. Yargi 

bagisikligi, etkisini diplomatik temsilcinin bizzat kendisinin kabul eden devlet 

mahkemelerinde dava açmasi halinde degil, diplomatik temsilciye karsi yargi 
                                                 
679 Uyusmazlik Mahkemesi, E.1987/2, K.1987/7, RG. 03.06.1987-19476; Dan.11.D., 73/1674 E., 

73/1712 K., Danistay Dergisi, S.14-15, s.498. 
680 Gözübüyük, s.279. 
681 Bkz. yukarida, s.96. 
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prosedürlerinin yürütülmesi halinde gösterir. Bu sebeple, idarenin eylem ve 

islemelerinden dolayi bir hakki ihlâl edilen diplomatik temsilci Türk idarî yargisinda 

tam yargi davasi açabilecektir. Iptal davasi açabilmesi için ise menfaat ihlâli yeterli 

görülmüstür682. 

 

Tüm bu açiklamalar isiginda bir gerçek kisiye karsi, Türk idare hukuku bakimindan,  

dava açilabilmesi sadece bir tam yargi davasi niteliginde olan idarî sözlesmelerden 

dogan uyusmazliklara iliskin davalar bakimindan mümkün oldugundan, diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligindan istifadesi de ancak bu sinirli alan bakimindan 

tartisma konusu yapilabilecektir. Diger idarî davalarda ise, Türk idarî makamlari 

davali olacagindan burada, yargi bagisikligi meselesini gündeme getirecek bir özellik 

bulunmamaktadir.  

 

4.TANIKLIK YAPMA 

 

 1. Diplomatik temsilcinin kabul eden devletin mahkemelerinde yapilan bir 

yargilamada tanklik yapma zorunlulugu bulunmamaktadir 683. Temsilcinin taniklik 

yama zorunlulugunun bulunmayisi, diplomatik görevlerin geregi gibi yerine 

getirilebilmesi amacina hizmet eder.  

 

Viyana Konvansiyonunun 31. maddesinin 2. fikrasinda da diplomatik temsilcinin 

taniklik yapmak zorunda olmadigi ifade edilmistir. 1928 tarihli Havana 

Konvansiyonunun 21. maddesinde de diplomasi memurlarinin kabul eden devletin 

mahkemelerinde taniklik yapmayi reddedebilecegi belirtilmistir. Uluslararasi Hukuk 

Enstitüsü’nün 1895 ve 1929 tarihli kararlarinda diplomatik temsilcinin kabul eden 

devletin mahkemeleri önünde tanik olarak bulunmayi reddedebilecegi, ancak, 

diplomatik yoldan talep edilmesi halinde, kendi konutunda ve hakim önünde olmak 

sartiyla taniklik yapacagi ifade edilmistir.  

 

                                                 
682 IYUK md.2.1.a’da “Idari islemler hakkinda ... menfaatleri ihlâl edilenler tarafindan açilan iptal 

davalari...” ifadesi yer almaktadir. 
683 Satow, s.127; Meray, s. ; Nomer, Sanli, s.381; Geimer, s.220. 
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Uluslararasi Hukuk Komisyonu’nun çalismalari sirasinda, taniklik konusunda ileri 

sürülen görüslerden biri,  görevi ile ilgili meseleler bakimindan diplomatik 

temsilcinin taniklik yapma yükümlülügünün olmadigi; diger konularda  ise 

temsilcinin taniklik yapmakla yükümlü olmakla birlikte, kabul eden devletin adli 

makamlari önüne çikma zorunlulugu bulunmadigi, ancak mahkemenin karar 

verilebilmesi için temsilcinin dinlenmesinin mutlak gerekli olmasi halinde, 

diplomatik temsilcinin, sözlü beyanlari alinmak üzere kendi konutunda dinlenecegi  

ya da temsilcinin yazili beyaninin alinmasini talep edilebilecegi yönündedir684. 

 

Ancak Konvansiyonda böyle bir ayrima gidilmeyerek, temsilci, görevi ile ilgili olsun 

ya da olmasin taniklik etmekten bagisik tutulmustur. Diplomatik temsilcinin, taniklik 

yapma  konusundaki bagisikligi, mutlak bir bagisikliktir; herhangi bir duruma özel 

olarak bu bagisikliga istisna getirilmis degildir685. Diplomatik temsilci yargi 

bagisikligina istisna getirilen hallerde dahi, taniklik yapma zorunlulugu 

bulunmamaktadir. 

 

2. Yargilamanin en önemli delil kaynaklarindan biri olan tanik, yargilamanin tarafi 

olmayan ve bes duyusu ile elde ettigi gözlemleri hakim önünde açiklayan kisidir686. 

Tanik hazir bulunma, beyanda bulunma ve yemin etmekle görevlidir687. Tanikliktan 

çekinme hakki olmadigi sürece, tanik olarak çagirilan herkes hakim önüne gelmeye 

mecburdur (HUMK md.253-CMK md.43)688. CMK’nin 44. maddesinde, usulüne 

uygun olarak çagirildigi halde gelmeyen tanigin zorla getirilip, ayrica kendisine 

gelmemekten dolayi neden oldugu giderlerin yüklenecegi ve para cezasina 

çarptirilacagi öngörülmüstür. HUMK’da da hakli bir neden olmaksizin davete icabet 

etmeyen tanigi para cezasina çarptirilacagi öngörülmekle birlikte, zorla getirilmesi 

hakimin takdirine birakilmistir (HUMK md.253.1-2)689. Taniklik yapma zorunlulugu 

                                                 
684 Denza, s.259. 
685 Denza, s.260;  
686 Erdener Yurtcan, Ceza Yargilamasi Hukuku, 11. Basi, Istanbul, 2005, s.263. 
687 Yurtcan, s.264 vd. 
688 Tanikliktan çekinme hakki olanlar, HUMK’un 245 ve CMK’nin 45. maddelerinde gösterilmistir. 
689 Mahkemenin çagrisina uymayanlarin, tanik olarak dinlenmesi için zorla getirilmesi ve haklarinda 

para cezasina hükmedilmesi ise ceza hukukuna degil, muhakeme düzenine aykiri fillere karsi 
getirilen bir yaptirim olarak degerlendirilmekte, bir suçun cezalandirilmasi anlamina gelmektedir. 
Bkz. Içel-Donay, s.33. 
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bulunmayan diplomatik temsilciye karsi bu müeyyidelerin uygulanmasi söz konusu 

olamayacaktir. 

 

3. Diplomatik temsilcinin kabul eden devletin mahkemelerinde taniklik yapmak 

zorunlulugunun bulunmayisi bazi yazarlar tarafindan, yerel hukukun 

uygulanmasindan bagisiklik olarak nitelendirilmis bulunmaktadir 690. Kimi yazarlara 

göre bu, diplomatik temsilcinin sahip oldugu yargi bagisikliginin bir sonucudur691.  

 

Kisi taniklik yaparken devletin yargi yetkisi kullandigi bir alanda faaliyette 

bulunmaktadir. Ancak burada, yapilan yargilama, taniklikta bulunan kisi hakkinda 

degildir. Tanik davanin tarafi degildir 692, fakat dava konusu uyusmazligin çözüme 

kavusturulmasi için, yargilama faaliyetine yardimci olmaktadir. 

 

Bagisiklik kavrami incelenirken, bagisikligin, biri, yararlanan kisinin diger kisilere 

uygulanan kurallardan vareste tutulmasi anlamina gelen maddî bagisiklik ve digeri 

de hukuka aykiriliga karsi kanun yolunun harekete geçirilmesini engelleme seklinde 

kendisini gösteren seklî bagisiklik olmak üzere iki farkli anlam tasidigini; yargi 

bagisikliginin ise kisiyi hukuk kurallarina uymaktan bagisik kilmadigi ve dolayisiyla 

hukuka aykiriligi engellemedigi, sadece bu hukuka aykiriliktan dolayi kisi hakkinda 

yargilama yapilmasinin önüne geçtigi için seklî bagisiklik oldugunu görmüstük 693.  

 

Kabul eden devlette taniklik yapmaktan bagisik oldugu kabul edilen diplomatik  

temsilci, bagisikliktan istifade etmeyen diger kisilere getirilen taniklik yapma 

zorunluluguna sahip degildir; bu zorunluluktan vareste tutulmustur. Bu sebeple 

burada, seklî degil, maddî bir bagisikligin mevcut oldugu söylenebilir. Taniklik 

yapma yükümlülügü olmayan diplomatik temsilci, kabul eden devlet hukukuna göre 

taniklarin sahip oldugu görevleri yerine getirmediginde, hukuka aykirilik söz konusu 

olmayacaktir. Oysa bilindigi gibi yargi bagisikligi hukuka aykiriligi degil, hukuka 

aykiriligin neticelerini engellemektedir. Gerçi taniklik yapmamasi halinde diplomatik 
                                                 
690 Brownlie, s.359. 
691 Nomer-Sanli, s.381; Silva, s.124; Çelik, s.535. 
692 Yurtcan, s.263. 
693 Bkz. yukarida, s.11. 
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temsilciye karsi ne zorla getirme ne de para cezasi gibi herhangi bir müeyyide 

uygulanamayacaktir Ancak bu, yaptirim uygulanmasinin engellenmis olmasindan 

degil, bizzat, yaptirimi gerektiren bir hukuka aykiriligin bulunmamasindan 

kaynaklanir. 

 

Tüm bu nedenlerle diplomatik temsilciye kabul eden devlette taniklik yapmama 

konusunda taninan bagisiklik ve  yargi bagisikligi, her ikisi de kabul eden devlette 

yapilan yargilamaya iliskin olmasi ve diplomatik temsilcinin görevlerini geregi gibi 

yerine getirmesini temin amacina yönelik olmasi nedeniyle birbirleriyle baglantili 

olmakla birlikte, taniklik yapmaktan bagisiklik, kabul eden devletin taniklik yapmaya 

iliskin hukuk kurallarindan bagisik olmak anlamina gelir ve bu yönüyle yargi 

bagisikligindan ayri, kendine özgü bir bagisiklik türüdür.  

 

4. Pek çok devlet diplomatik temsilcilerini, çapraz sorgu disinda mahkemede sözlü 

beyanda bulunmalari veya yazili beyan vermeleri ya da elçilik binasinda sözlü 

beyanda bulunmalari için yetkilendirmektedir694. Diger taraftan diplomatik 

temsilcinin gönderen devletin adli makamlari tarafindan istinabe yoluyla dinlenmesi 

mümkün olabilir695. Ancak, diplomatik temsilcinin bu yolla da taniklik yapmayi 

reddetmesi halinde kendisine kabul eden devlet tarafindan herhangi bir yaptirim 

uygulanamayacaktir696. 

 

Diplomatik temsilcinin taniklik yapmak zorunlulugunun bulunmayisi onun asla 

kabul eden devlet mahkemelerinde tanik olarak dinlenememesi sonucunu dogurmaz. 

O sadece, taniklik yapmakla yükümlü degildir, ancak bu onun kendi istegiyle taniklik 

yapmasini engellemez697. 

 

5. DIPLOMATIK TEMSILCIYE TEBLIGAT 

 
                                                 
694 Satow, s.127. 
695 Tezcan, s.156.  
696 Tezcan, s.156. 
697 Nomer-Sanli, s.381. Bagisikliktan sadece gönderen devletin feragat edebilecegi kurali, yargi 

bagisikligi bakimindandir (Viy.Kon.md.32.1). Oysa ayni gereklilik taniklik yapma bakimindan 
bulunmamaktadir. Bkz. Silva, s.127. 
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Diplomatik temsilcinin sahip oldugu yargi bagisikligi, temsilciye tebligat 

yapilamamasini gerektirmektedir698. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan 

faydalanmadigi hallerde, kendisine tebligat yapilamayacagi konusunda bir ihtilaf 

bulunmamaktadir. Zira, yargi bagisikliginin varligi yargilamaya iliskin her türlü usuli 

islemin yapilmasina engel olmaktadir699. Bu bakimdan diplomatik temsilciye karsi 

açilan bir davada, temsilcinin yargi bagisikligindan faydalanmasi, kendisine dava 

dilekçesinin tebligini engelleyecektir. Yargi bagisikligi nedeniyle diplomatik 

temsilciye tebligatin yapilamamasi, tebligat yolunun tamamen kapali oldugu 

anlamina gelmez. Bu halde, tebligat diplomatik kanaldan yapilacaktir700. Diplomatik 

yolla gönderen devletin Disisleri Bakanligi’na yapilan tebligat sayesinde, gönderen 

devlet yargi bagisikligina konu olan meseleden haberdar edilmis olacak, böylelikle 

gönderen devletin diplomatik temsilcisinin sahip oldugu yargi bagisikligindan 

feragat etmesine de imkân taninmis olacaktir. “Yargi bagisikliginin kapsamina giren 

bir uyusmazlik söz konusu oldugunda Türk hakimi bu durum dava sarti olmasi 

nedeniyle, diplomatik kanalla yapilan tebligat üzerine ilgili devlet açikça bagisikligin 

kaldirildigini bildiren bir karari mahkemeye göndermedigi takdirde, davayi esasa 

girmeden usulden reddetmek zorunda kalacaktir”701. 

 

Tebligat konusunda asil mesele diplomatik temsilcinin yargi bagisikligini haiz 

bulunmadigi sinirli alanda ortaya çikmaktadir. Burada üzerinde durulmasi gereken, 

yargi bagisikliginin bulunmasinin, teblig edilebilirligi de kapsayip kapsamadigidir 702. 

 

1931 tarihli Diplomatik Ayricaliklara Dair Bakanlar Kurulu Kararnamesi’ne703 göre, 

diplomatik temsilcilere kendi aleyhlerine açilan davalarda tebligat yapilamayacagi 

belirtilmistir. Bu Kararnameye ekli cetvelde tam diplomatik dokunulmazligi haiz 

olduklari ifade edilen büyükelçiler, elçiler, maslahatgüzarlar, sefaret müstesari ve 

katipleri, sefaret ataseleri, askeri atase, deniz atasesi, ticaret atasesi ve bunlarin 

                                                 
698 Geimer, s.166. 
699 Bkz. yukarida, s.96. 
700 Nomer-Sanli, s.379; Sargin, s.31. 
701 Sargin, s.33. 
702 Sargin, s.23. 
703 Gündüz, Açiklamali-Bibliyografyali Milletlerarasi Hukuku ve Milltlerarasi Teskilatlar ile 

Ilgili Temel Belgeler, Istanbul, 1987, s.591 vd. 
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yardimcilari ve birinci sinif memur olarak gösterilen bu memurlarin esleri ve birlikte 

oturduklari çocuklari ile diger aile üyelerine tebligat yapilamayacagi belirtilmektedir. 

Daha sonra, 1962 yilinda bir degisiklik yapilarak, diplomatik ayricalik ve 

bagisikliklardan yararlanan kisiler ile tebligat yapilmasinda tereddüt edilen 

yabancilara ait teblig evrakinin tebligi çikaran merciin bagli bulundugu bakanlik 

kanali ile Disisleri Bakanligi’na gönderilmesi sarti getirilmistir704.  

 

Tebligat Tüzügünün705 Türkiye’de yabancilara tebligat basligini tasiyan 45. 

maddesinde de “Türkiye’de kendisine tebligat yapilamayacak olan bir yabanciya 

tebligat çikarilan ahvalde muhatap, teblig memuruna kendisine tebligat  

yapilamayacagini beyan eder veya teblig memuru bu hususu bizzat ögrenirse, 

keyfiyet teblig mazbatasina serh edilerek evrak iade olunur. Muhatap kendisine 

teblig yapilabilecek bir kimse oldugu halde, adresi “memleket disi” muamelesi gören 

bir yer ise ve teblig memuru tebligati yapamazsa birinci fikra mucibince muamele 

olunur. Birinci ve ikinci fikralardaki ahvalde, tebellügden imtina gibi bu tüzük 

hükümlerine göre diger bir muamele yapilmaz. Yukaridaki hallerde tebligati çikaran 

mercii, teblig evrakini, mensup oldugu vekâlet kanalindan Hariciye Vekâletine 

gönderir.” seklinde bir ifadeye yer verildikten sonra,  son fikrada, Türkiye’de 

kendisine tebligat yapilamayacak olan elçi, elçilik gibi diger kimselerin 37. madde 

mucibince nesir ve ilan edilecek olan cetvelde gösterilecegi belirtilmistir. Tüzügün 

37. maddesi bu yetkiyi Adâlet Bakanligi’na vermistir.  

 

Adâlet Bakanligi da yayinladigi tebliglerde Türkiye’de kendilerine tebligat 

yapilamayacak kisileri belirlemistir. Bakanliga ait 1980 tarihli tebligde706 

“1.Büyükelçiler ve elçiler, maslahatgüzarlar, elçilik müstesar ve katipleri, elçilik 

ataseleri ve atese yardimcilari ile bu sayilanlarin esleri ve birlikte ikamet eden 

çocuklari ve diger aile efradi ile diplomatik ayricalik ve bagisikliktan yararlanmalari 

taninmis diger kimselere Bakanligimiz ve Disisleri Bakanligi araciligi ile idarî 

yoldan duyuruda bulunulabilir. 2.Memleketimizde bulunan bir yabanci kisiye 

                                                 
704 RG.16.01.1962-11010. 
705 RG.5.12.1987, 5.10.1987-87/12170 sayili BK Karari. 
706 RG.17.03.1980-16932. 



 136 

tebligat yapilip yapilamayacagi hususunda tereddüt ediliyorsa keyfiyetin Disisleri 

Bakanligindan sorulmasi gerekir.” ifadesi yer almaktadir. Bakanligin 2003 tarihli 

tebliginde de diplomatik temsilcilere ancak diplomatik yoldan tebligat imkâni 

taninmistir 707. 

 

Bakanliginin 2001 tarihli bir yazisinda da yabanci misyonlarin dokunulmazliklarinin, 

bu yabanci misyonlara karsi yürütülecek hukukî islemlerin Disisleri Bakanligi 

araciligi ile yapilmasini gerektirdigi hatirlatilarak, aksinin  taraf oldugumuz 

anlasmalarin ihlâli anlamina gelecegi gibi; yurtdisindaki Türk misyon ve çikarlarina 

karsi misillemeye gidilmesinin siyasi iliskilerimizde gerginlik ve olumsuz 

yansimalara yol açabilecegi bildirilmistir708. 

 

Gerek 1931 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi, gerek Adâlet Bakanligi tarafindan 

yayinlanan Tebligler ve gerekse Tebligat Tüzügünün 45. maddesi dikkate 

alindiginda, görülen odur ki, tüm bu düzenlemeler tebligatin yapilacagi kisinin kim 

oldugu dikkate alinarak kaleme alinmis, tebligat yapilacak kisinin yargi 

bagisikligindan faydalanacagi bir halin mevcut olup olmadigi ayrimina 

gidilmemistir. Bu düzenlemeler çerçevesinde ilgilinin diplomatik temsilci olmasi, 

kendisine tebligat yapilmasina engel olacaktir. Hatta Tebligat Tüzügünün 45. 

maddesinde, tebligatin dogrudan ilgiliye yapilmasinin engellenmesi için, ilgilinin 

kendisinin tebligat yapilamayacak sahislardan oldugunu beyan etmesi dahi yeterli 

görülmüstür.  

 

Türk hukuk doktrininde de, diplomatik temsilcilere tebligat yapilamayacagi kurali 

bazi yazarlar tarafindan mutlak manada anlasilmakta ve yargi bagisikligi kapsamina 

giren bir hal olsun ya da olmasin, diplomatik temsilciye tebligat yapilamayacagi 

görüsü benimsenmektedir709. Bu görüse göre, diplomatik temsilcilerin temsil ettikleri 

devlet adina ya da kendi sahislarini hedef alan davalarda kendilerine tebligat 

yapilmasinin mümkün olmadigi, zira bunun, temsilcilerin sahip olduklari 

                                                 
707 RG.22.12.2003-25324. Ayni yönde 2003 tarihli Teblig, RG.22.12.2003-25324. 
708 Yazinin metni için bkz. Sargin, s.31, dn. 51. 
709 Toluner, s.383, 385; Gündüz, s.307 vd. 
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dokunulmazliklarla bagdasmadigi, Viyana Konvansiyonunun misyon binalarinin 

dokunulmazligini öngören 22. maddesinin de tebligatin yapilmasina engel oldugu, 

ister temsil ettikleri devlet aleyhine, isterse diplomatik temsilcinin kend isine karsi 

dava açilsin, her iki halde de tebligatin ancak diplomatik kanalla yapilabilecegi, 

uluslararasi alanda yaygin olarak kabul edilen yolun da bu oldugu  ifade 

edilmektedir710. Yine, diplomatik temsilciye tebligat yapilabilmesinin kabulünün, 

mahkemenin, daha davanin basinda, yargi bagisikliginin kapsamina giren bir halin 

varligi hakkinda  yeterli incelemeyi yapmadigi bir asamada, taraflari dinlemeden 

ihsasi reye zorlanmasi anlamina geleceginden yerinde olmadigi ifade edilmektedir711. 

Diplomatik temsilciye tebligat yapilamayacagi yönündeki bu görüs bazi Yargitay’in 

bazi kararlarinda da ifade bulmaktadir. 1958 tarihli Yargitay Hukuk Genel Kurulu 

kararinda, 1931 tarihli Kararname geregince diplomatik temsilcilere tebligat 

yapilamayacagi ifade edilmistir712. 1950 tarihli kararinda da, Yargitay yabanci devlet 

aleyhine açilan ve özel hukuk iliskilerinden dogan davalarda, devleti temsil eden 

diplomatik temsilciye tebligat yapilamayacagi görüsünü benimsemis 

bulunmaktadir 713. 

 

Doktrinde kabul edilen diger bir görüse göre de, yabanci devletin yargi bagisikliginin 

bulunmadigi hallerde diplomatik temsilciye tebligat yapilabilecegi gibi, diplomatik 

temsilcinin kendi sahsi aleyhine açilacak davalar da, yargi bagisikliginin 

bulunmamasi halinde yine diplomatik temsilcinin kendisine tebligat yapilmasi 

mümkündür 714.  

 

2675 sayili Milletlerarasi Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkinda Kanunu’nun  

(MÖHUK) 33. maddesi yabanci devletin yargi bagisikligindan yararlanamayacagi 

hallere iliskindir. Maddenin 1. fikrasinda yabanci devlete özel hukuk iliskilerinden 

dogan uyusmazliklarda yargi muafiyetinin taninmayacagi ifade edildikten sonra, 2. 

                                                 
710 Toluner, s.385 vd; Gündüz, s.307 vd. 
711 Gündüz, Makale, s. 146. 
712 YHGK, 14.5.1958, E. 1956/39, K.1958/39, Jurisdictio, 1957, Y.1, S.10, s.1289. 
713 23 Aralik 1950 tarihli bu Yargitay karari için bkz. O. Fazil Berki-Hilmi Ergüney, Yabancilar 

Hukuku ve Kanun Ihtilaflari ile Ilgili Yargitay Kararlarinin Tahlil ve Izahlari, Ankara, 1954, 
s.210 vd. 

714 Nomer-Sanli, s.380; Çelikel, s.367; Erdem, s.122. 
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fikrada, bu gibi uyusmazliklarda yabanci devletin diplomatik temsilcilerine tebligat 

yapilabilecegi belirtilmektedir. Bu kanun hükmü ile, temsil ettikleri devlet aleyhine 

açilan davalarda diplomatik temsilcinin kendisine tebligat yapilamayacagi kuralindan 

istifade edemeyecegi ve kendilerine tebligat yapilabilecegi benimsenmis olmaktadir. 

Yabanci devletin yargi bagisikligindan yararlanmadigi özel hukuk iliskisinden dogan 

bir uyusmazlikta, yabanci devleti temsil eden diplomatik temsilciye tebligat 

yapilabileceginin kabulü karsisinda, diplomatik temsilcinin kendi sahsi aleyhine 

açilan bir davada kendisine tebligat yapilamayacaginin kabulü anlasilir bir durum 

olamaz715. Gerçi, diplomatik temsilcinin kendisine tebligat yapilamayacagini kabul 

eden görüse göre, tebligatin yapilamamasi hem diplomatik temsilcinin kendisine, 

hem de temsil ettigi devlet aleyhine açilan davalar bakimindandir716. Bu sebeple, bu 

görüs taraftarlari 33. maddenin 2. fikrasindaki bu hükmü de diplomatik ayricalik ve 

bagisikliklarla bagdasmadigi gerekçesiyle elestirilmektedir717. Oysa yabanci devletin 

özel hukuk iliskilerinden dogan uyusmazliklarda yargi bagisikliginin taninmayacagi 

yönündeki düzenleme, 2. fikra ile diplomatik temsilciye tebligat yapilabilecegi 

hükmü getirilmeseydi bir hüküm ifade etmeyecekti718. Bu sebeple, diplomatik 

temsilciye tebligat yapilabilmesi imkâni, yabanci devletin yargi bagisikligina özel 

hukuk iliskileri bakimindan getirilen istisnanin islerlik kazanmasina hizmet 

etmektedir. Özellikle, Yargitay’in yukarida zikredilen kararlari ve Adâlet 

Bakanligi’nin tebliglerinde, devlet aleyhine açilan davalarla diplomatik temsilci 

aleyhine açilan davalar arasinda hiç bir ayrim gözetilmeyerek, tebligatin mutlaka 

diplomatik yolla yapilmasinin telkin edildigi göz önünde tutuldugunda, MÖHUK 

md.33.2 hükmünün önemi fark edilmektedir719. Iste benzer sekilde, diplomatik 

temsilcinin kendisinin yargi bagisikligindan faydalanmadigi istisnaî hallerde, 

temsilcinin kendisine tebligat yapilabileceginin kabulü ile, Türk mahkemelerinin 

diplomatik temsilci hakkinda yapacagi yargilamada, diplomatik temsilciye diger 

kanallardan tebligat yapilmasi halinde karsilasilabilecek güçlükler bertaraf edilerek, 

yargi bagisikligina getirilen istisnalarin islerlik kazanmasi saglanacaktir.  

                                                 
715 Nomer-Sanli, s.380. 
716 Bkz. yukarida s.137 vd. 
717 Toluner, s.385 vd.; Gündüz, s.307 vd.; Sargin, s.23 vd. 
718 Çelikel, s.368; Erdem, s.122. 
719 Erdem, s.122 vd. 
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2675 sayili Milletlerarasi Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkinda Kanun’un 

yürürlüge girmesiyle birlikte, çesitli tarihlerde verdigi kararlarda MÖHUK madde 

33.2 hükmüne dayanarak, yabanci devlet aleyhine açilan davalarda diplomatik 

temsilciye tebligat yapilabilecegini ifade eden Yargitay’in720, ayni madde 

hükmünden faydalanarak, bu kez diplomatik temsilcinin sahsina karsi açilmis olan ve 

yargi bagisikligindan istifadenin söz konusu olmadigi davalar bakimindan da, 

temsilcinin kendisine tebligat yapilmasinin mümkün oldugu neticesine vardigi da 

görülmektedir. Yargitay 12. HD., 1984 tarihli bir kararinda721 MÖHUK’un 33. 

maddesinden söz ederek “Bu hüküm karsisinda, özel hukuk alaninda borç doguran 

sebeplerle veya düzenledigi akit geregi, borç altina girmeyi kabul eden diplomatik 

temsilci aleyhine dava açilabilecegi, kendisine bu yoldan tebligat yapilabilecegi 

asikâr hale gelmistir.” ifadesine yer vermistir. Bu karari ile Yargitay, yabanci devlete 

özel hukuk iliskilerinden dogan uyusmazliklarda yargi bagisikliginin taninmayacagi 

hükmünden, diplomatik temsilciye de bu alanda yargi bagisikligi taninmayacagi, 

yargi bagisikliginin bulunmamasinin ise temsilciye tebligat yapilabilecegi anlamina 

geldigi sonucunu çikarmaktadir. Yargitay’in bu kararinda, MÖHUK’un 33. 

maddesinde kabul edilen hükmün diplomatik temsilcileri de “kapsadigi” 

düsüncesinden hareket eden 1984 tarihli karardan farkli ola rak722, hükmün 

diplomatik temsilcileri de kapsadigi degil, fakat bu “hüküm karsisinda”, diplomatik 

temsilciye de özel hukuk alanindaki faaliyetlerinden dolayi yargi bagisikliginin 

taninmamasi ve kendisine tebligat yapilabilmesinin gerekecegi fikrinden hareket 

ettigi anlasilmaktadir723. 

 

Yargitay, 1985 tarihli bir kararinda ise, yabanci devlet degil de diplomatik 

                                                 
720 YHGK, 18.9.1991, E.1991/6-299, K.1991/406, YKD, 1992/3, s.347; Yar.10.HD.,14.10.1993, 

E.1993/5620, K.1993/10875, YKD, 1994/2, s.228; Yar.13.HD., 16.11.1989, E.1989/3896, 
K.1989/6648, YKD, 1990/6, s.883. 

721 Yar.12.HD., 6.11.1948, E.1984/8401, K.1984/11313, MHB, 1984/2, s.119; Sakmar-Eksi-Ilhan, 
s.224 vd. 

722 Yar.6.HD., 8.5.1984, E.1984/3729, K.1984/5731, Yasa HD, 1984/6, s.851 vd. 
723 Yargitay, 6. Hukuk Dairesi, Hukuk Genel Kurulu tarafindan bozulan daha eski tarihli bir kararinda 

da diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin bulunmadigi hallerde, temsilciye Hukuk 
Muhakemeleri Usul Kanunu geregince tebligat yapilmasi gerektigi sonucuna varmistir. Karar için 
bkz. Jurisdictio, 1957/10, s.1289, ayrica yukarida s.92 vd. 
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temsilcinin dava edilmesi halinde, MÖHUK’nun 33. maddesinin uygulama kabiliyeti 

bulunmadigi görüsüne yer vererek, davali diplomatik temsilcinin Tebligat 

Tüzügü’nün 45. maddesi geregince tebligat yapilamayacak kisilerden oldugu; özel 

hukuk iliskilerinden dogan ve yargi bagisikligi taninmayan hallerde dahi, Tüzügün 

45. maddesi geregi tebligatin ancak diplomatik yolla yapilabilecegi, temsilcinin 

kendisine tebligatin mümkün olmadigi sonucuna varmistir724. Yargitay bu kararinda 

MÖHUK’un 33. maddesini yalnizca yabanci devletin yargi bagisikligi alaninda 

uygulanabilecek bir hüküm olarak telakki etmistir.  

 

Gerçekten de, sadece yabanci devletin yargi bagisikligindan yaralanmadigi hallere 

iliskin bir düzenleme olan MÖHUK’un 33. maddesi, diplomatik temsilcilere 

tebligatin yapilabilmesini de, devlet aleyhine açilan davalar bakimindan kabul 

etmistir. Bu hükmün, yukarida ifade edilen ve yabanci devletin yargi bagisikligi 

alaninda kabul edilen istisnanin islerlik kazanmasina hizmet eden amaci göz önünde 

tutularak, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina sahip olmadigi hallerde, kendi 

sahsi aleyhine açilan davalar bakimindan temsilciye tebligat yapilabilecegi sonucunu 

çikarmak ise, Viyana Konvansiyonu hükümlerine aykiri olmamak kaydiyla mümkün 

olacaktir725. Viyana Konvansiyonunda, diplomatik temsilciye yapilacak tebligat 

konusunda bir hüküm bulunmamaktadir. Konvansiyonun baslangiç kisminda 

Konvansiyonda açiklik bulunmayan meselelerde uluslararasi teamül kurallarinin 

uygulanacagi ifade olunmustur. 

 

Öncelikle, uluslararasi uygulamada yaygin yöntemin diplomatik yolla yapilan 

tebligat olmasi726, diplomatik temsilciye dogrudan dogruya tebligat yapilmasinin 

uluslararasi hukuk tarafindan yasaklandigi anlamina gelmez. Bazi devletlerin 

mevzuatinda, diplomatik kanaldan tebligattan söz edilmekle birlikte, bu yol diger 

tebligat yollari yaninda öngörülmüstür 727. Ne 1928 tarihli Havana Konvansiyonu ne 

Harvard Tasarisi ne de diplomatik ayricalik ve bagisikliklara iliskin diger tasarilarda, 
                                                 
724 Yar.4.HD., 31.1.1986, E.1985/9446, K.1986/2437, Yasa HD, 1987/1, s.99 vd. 
725 Sargin, s.30. 
726 Bu konuda bkz.Gündüz, s.109. 
727 Örnegin, 1978 tarihli Ingiliz Devlet Bagisikliklari Kanunu ile 1976 tarihli ABD Yabanci Devlet 

Bagis ikliklari Kanunlarindaki düzenleme bu dogrultudadir. Bkz. ILM, 1978, s.1123 ve ILM, 1976, 
s.1388. 
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diplomatik temsilcilere tebligat yapilamayacagina dair bir kural bulunmamaktadir. 

Viyana Konvansiyonu da diplomatik temsilcinin dogrudan kendisine tebligat 

yapilamayacagina ya da tebligatin mutlaka diplomatik yolla yapilacagina dair bir 

hüküm sevk etmis degildir728. Bu sebeple, diplomatik temsilciye tebligat 

yapilamayacaginin bir uluslararasi teamül kurali oldugu oldukça süphelidir. Diger 

taraftan, diplomatik misyon binalarinin ve diplomatik temsilcinin konutunun 

dokunulmazligi da her zaman, diplomatik temsilciye yapilacak tebligatin bu 

dokunulmazliklara aykiriligini dogurmaz. Diplomatik temsilciye tebligat pekala 

misyon binalarini ve diplomatik temsilcinin konut dokunulmazligini ihlâl etmeden de 

gerçeklestirilebilir. Diplomatik temsilciye tebligat yapilabilmesinin kabulünün, 

mahkemeyi daha davanin basinda yargi bagisikligi hakkinda ihsasi reye zorlayacagi 

iddiasina gelince, yargi bagisikliginin mevcudiyeti konusunda mahkeme tarafindan 

karara varilacaktir. Yargi bagisikliginin bulundugunu tespit eden mahkeme, davayi 

resen reddedecek; yargi bagisikligi bulunmuyor ise davayi görmeye devam edecektir. 

Yargi bagisikliginin mevcudiyetini inceleme yetkisini haiz olan mahkemenin, yargi 

bagisikliginin bulunmadigini tespit etmesi halinde, davanin görülmesini saglamak 

üzere tüm islemleri, bu arada tebligat yolunu da harekete geçirmesi olagandir. 

Burada, mahkemeyi, henüz sartlari olgunlasmadan ihsasi reye zorlayan bir durum 

yoktur. Zira, mahkeme ancak, açilan davada yargi bagisikliginin bulunmadigi 

sonucuna varmasi halinde, tebligati dogrudan diplomatik temsilcinin kendisine 

çikarmaktadir. Yargi bagisikliginin bulunmadiginin açik olmamasi halinde ise 

mahkemenin tebligat konusunda diplomatik kanali harekete geçirmesi yerinde 

olacaktir.  Ancak, yargi bagisikligina getirilen istisnalardan birine giren bir halin 

mevcudiyeti daha davanin basinda açik olarak belli ise tebligatin diplomatik 

temsilciye yapilmasina herhangi bir sakinca olamaz.  

 

Yabanci devletin yargi bagisikligina sahip olmadigi hallerde bu devletin diplomatik 

temsilcilerine tebligat yapilabilmesinin kabulü ise, diplomatik yolla tebligat 

yapilmasi yolunun kapatilmasi anlamina gelmez729. Ancak diplomatik yolla 

                                                 
728 Bu sebeple MÖHUK madde 33.2 hükmünün Viyana Konvansiyonu’nun getirdigi yükümlülüklere 

aykiri oldugu iddiasi yerinde degildir. Bu iddia için bkz. Sargin, s.34.       
729 Nomer-Sanli, s.379; Erdem, s.123. 
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tebligatin da her zaman netice vermedigi görülmektedir730. Diplomatik yoldan 

tebligatin islemedigi taktirde La Haye sözlesmelerinde düzenlenen adli yardim 

yoluyla tebligat yapilmasina tesebbüs edilebilecegi gibi, “ilanen tebligat” (Tebligat 

Kan. md.28) yoluna  basvurmayi önleyici bir sebep de bulunmamaktadir731.  

 

Netice olarak, gerek uluslararasi teamül hukuku, gerek Viyana Konvansiyonu 

hükümlerinde açikça yasaklanmamis olmasi, gerekse yargi bagisikligina getirilen 

istisnalarin islerlik kazanmasina hizmet edecegi gerekçesiyle, diplomatik temsilcinin 

yargi bagisikligindan istifade etmedigi hallerde kendisine tebligat yapilmasinin 

mümkün oldugunu kabul yerinde olacaktir. Bu kabul dogrultusunda, Adâlet 

Bakanligi, tebligatin mutlaka diplomatik kanaldan yapilmasi yönündeki 

telkinlerinden vazgeçerek, yeni tebliglerinde yargi bagisikligindan istifade edilen 

haller ile bagisikliktan faydalanilmayan haller arasinda bir ayrim gözeterek, 

bagisikligin bulunmadigi hallerde dogrudan diplomatik temsilciye tebligat imkânini 

taniyan bir tutum içine girmelidir. MÖHUK’un, yabanci devletin yargi bagisikliginin 

bulunmadigi hallerde diplomatik temsilciye tebligat yapilmasini mümkün kilan 33. 

maddesinin 2. fikrasindaki hükmüne açikça aykirilik tasiyan Tebligat Tüzügü’nün 

45. maddesinin de, diplomatik temsilcinin sahsi aleyhine açilan davalari da 

kapsayacak sekilde, gerek yabanci devletin gerekse diplomatik temsilcinin yargi 

bagisikligindan istifade etmedigi hallerde, temsilciye tebligat yapilmasina imkân 

verir bir içerikle kanun koyucu tarafindan yeniden kaleme alinmasi yerinde olacaktir. 

 

 

 

 

 

                                                 
730 Nomer-Sanli, s.379. Yargitay Hukuk Genel Kurulu 14.5.1958 tarihli kararinda yargi bagisikliginin 

mevcudiyetinin, diplomatik yoldan tebligati engelleyecegi görüsünü benimsemistir. “Davalinin 
diplomasi muafiyetini haiz sahislardan bulundugu ve bu sebeple isbu dava için kendisine Disisleri 
Bakanligi vasitasiyla tebligat yapilmasindan imtina edildigi Disisleri Bakanligi yazisindan 
anlasilmaktadir. …davalinin kazaî muafiyetten istisnaîyetini müstelzim meslekî vekâletinin 
davaliya tebligattan imtinasi 9.12.1931 tarih ve 12010 sayili Kararname hükümlerine uygun 
bulunmaktadir”. 

731 Nomer-Sanli, s.379. 
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C.DIPLOMATIK TEMSILCININ KABUL EDEN DEVLETIN VATANDASI YA 

DA DAIMI SURETTE KABUL EDEN DEVLETIN ÜLKESINDE MUKIM 

OLMASI HALI 

 

1.KABUL EDEN DEVLETIN VATANDASI OLMA 

 

1. Diplomatik temsilcinin kural olarak gönderen devletin vatandasligini tasimasi 

gerekir 732. Viyana Konvansiyonundaki düzenleme de bu dogrultudadir. Ancak, kabul 

eden devlet dip lomatik temsilcinin kendi vatandaslari arasindan tayin edilmesine 

muvafakat gösterebilir. Konvansiyonun 8. maddesinin 1. fikrasinda, misyonun 

diplomatik  kadro  üyelerinin  prensip  itibariyle  gönderen  devletin vatandasi 

olmalari geregi ifade edildikten sonra, 2. fikrada, kabul eden devletin her zaman geri 

alinabilecek rizasi olmadikça, temsilcinin bu devletin vatandaslari arasindan tayin 

edilemeyecegi belirtilmistir. Havana Konvansiyonun 7. maddesi de diplomatik 

temsilcinin, kabul eden devletin rizasi olmaksizin, bu devletin vatandaslari arasindan 

tayin edilemeyecegine isaret etmektedir. Iste, diplomatik temsilcinin kabul eden 

devletin vatandaslari arasindan tayin edilmesi ve kabul eden devletin buna riza 

göstermesi halinde, bu diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina sahip olup 

olamayacagi ya da ne ölçüde bir bagisikliga sahip olacagi üzerinde durmak gerekir. 

 

Önceleri, büyükelçinin kendi hükümdarinin yargi yetkisine tâbi olmasinin 

bagisikligin gerekçesini teskil ettigi ve kabul eden devletin vatandasi olan 

büyükelçiye yargi bagisikligi taninmasinin hiçbir gerekçesi olamadigi ifade 

edilmistir 733. Ancak, her büyükelçinin misyonla ilgili meselelerde kabul eden 

devletin yargisindan bagisik oldugunu da mutlaka kabul etmek gerekecektir 734.  

 

Uluslararasi Hukuk Komisyonunun çalismalari sirasinda, kabul eden devletin 

vatandasi olan diplomatik temsilcilerin yargi bagisikliginin, sadece ceza yargisi ile 

                                                 
732 Denza, s.340. 
733 Bynkershoek, De Foro Legatorum, C. XI, Denza, s.339’dan naklen. 
734 Vattel, Le Droit Gens  IV.VIII §, s.112, Denza, s.339’dan naklen. 
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sinirlandirilmasi teklif edilmistir735. Hazirlik çalismalari sirasinda ileri sürülen 

tekliflerden biri de bu kisilere bagisiklik tanimamak yönündedir736. Bu teklife karsi 

da, diplomatik görevlerin ifasinda yapilan eylem ve islemlerle sinirli bir asgari 

bagisiklik taninmasi önerilmistir 737.  Önerinin çok genis oldugu ve taksirli suçlarin 

dahi yargi bagisikligi ile korunacagina dikkat çekilerek itirazda bulunulmasi 

üzerine 738, söz konusu sakincayi önlemek amaciyla, resmî kelimesi tasari metnine 

eklenmistir739. Böylelikle, kabul eden devletin vatandasi olan diplomatik temsilcinin, 

bu devletin rizasi olmaksizin hiçbir ayricalik ya da bagisikliktan faydalanamayacagi 

yönündeki görüslerle, temsilcinin, gönderen devlete karsi görevlerini yerine 

getirebilmesi için belli bagisikliklara sahip olmasinin gerekli oldugu yönündeki 

görüsler uzlastirilarak, hangi devletin vatandasi olursa olsun, temsilciye, resmî 

görevleri bakimindan bagisiklik ve dokunulmazlik taninmasi kabul edilmistir740. Bu 

kabulün amaci, sahip oldugu vatandasliga bakilmaksizin tüm diplomatik temsilcilerin 

faydalanmasi gereken bir asgari bagisikligin tesisidir741. Buna göre, kabul eden 

devlet vatandasi olan diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi gönderen devletin 

kendisinin dahi yargilanmasinin mümkün olmadigi islemler bakimindan söz konusu 

olacaktir742. Örnegin, kabul eden devletin Disisleri Bakanligi ile görüsme yapmak 

üzere araç kullanirken trafik kazasi yapilmasi gibi bir halde, resmî bir islem de söz 

konusu olmadigindan, kabul eden devlet vatandasi olan diplomatik temsilcinin bu 

devletin mahkemelerinde yargilanmasi mümkün olacaktir743. 

 

Viyana Konvansiyonunun 38. maddesi, kabul eden devlette diplomatik ayricalik ve 

bagisikliklardan faydalananlarin, kabul eden devletin vatandasi ya da daimî surette 

bu devletin ülkesinde mukim olmalari haline iliskindir. Maddenin 1. fikrasinda kabul  

eden  devlet  tarafindan ek ayricalik ve bagisikliklar taninmadigi takdirde, kabul eden 

devletin vatandasi  olan  veya  orada  daimî  surette  mukim  bulunan  bir  diplomatik 

                                                 
735 YILC, 1955, s.12. 
736 YILC, 1957, s.94, 98. 
737 YILC, 1957, Vol.I, s.98. 
738 YILC, 1957, Vol.I, s.99. 
739 YILC, 1957, Vol.I, s.110. 
740 YILC, 1958, Vol.I, s.168 vd; Vol. II, s.102 vd. 
741 YILC, 1957, s.124,125. 
742 YILC, 1957, Vol.I, s.98. 
743 YILC, 1957, Vol.I, s.99; Denza, s.342. 
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temsilcinin, sadece “görevlerinin ifasi esnasinda yapilan resmî islemler” bakimindan 

yargi bagisikligindan ve dokunulmazliktan yararlanacagi ifade edilmistir. Kabul  

eden  devletin  vatandasi olan veya daimî surette orada mukim  bulunan, misyonun  

kadrosunun  diger  üyeleri  ve  özel  hizmetçiler ise  ayricalik ve bagisikliklardan 

ancak kabul eden devlet tarafindan taninan ölçüde yararlanacaktir (md.38.2).  

 

Resmî islemeler bakimindan taninan bu bagisiklik, diplomatik temsilcinin gönderen 

devleti temsîlen görevlerini yerine getirebilmesini temin amacina yöneliktir. Kabul 

eden devlet vatandasi olan diplomatik temsilciye, en azindan resmî islemleri 

bakimindan dokunulmazlik ve yargi bagisikligi taninmasi, bu kisilerin diplomatik 

temsilci olarak görev yapmalarini kabul etmenin dogal bir geregidir744.  

 

Kabul eden devlet vatandasi olan diplomatik temsilciler, rationae personae 

bagisikliktan mahrum birakilmistir745. Diger bir deyisle, bunlara taninan yargi 

bagisikligi sahislarindan dolayi degil, yapilan islemin mahiyetinden dolayidir.  

Yaptigi islem görevin ifasi sirasinda yapilan resmî bir islem olmadigi sürece, kabul 

eden devletin vatandasi olan diplomatik temsilcinin,  bu islem sebebiyle yargilanmasi 

mümkün olacaktir.  

 

1967 tarihli bir davada Paris Istinaf mahkemesi tarafindan, Çad’in Fransa 

Büyükelçiliginde diplomatik temsilci olarak görev yapan bir Fransiz vatandasina 

karsi, özel konutuna iliskin kira akdine aykiriliktan dolayi açilan davada, diplomatik 

temsilcinin Fransiz vatandasi olmasi sebebiyle yargi bagisikligindan 

faydalanamayacagi kabul edilmistir 746.  

 

2. Vatandasligin tayininde dikkate alinacak hukuk, vatandasligi söz konusu olan 

devletin hukukudur 747. Bir kisinin, kabul eden devletin vatandasi olup olmadigi 

sorusunun cevabi, bu devletin hukuku tarafindan tayin edilecektir748.  

                                                 
744 Denza, s. 341. 
745 Van Panhuys, s.1206. 
746 ILR, Vol. 70, s.388.  
747 Nomer, Vatandaslik Hukuku, 2003, s.24; Satow, s.149. 
748 Satow, s.149; Denza, s.343. 
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Kabul eden devletin vatandaslik mevzuati bazi hallerde, belli sartlarin gerçeklesmesi 

neticesinde, belli kisilere vatandasligin kendiliginden verilmesini öngörebilir749. 

Vatandasligin kisiye zorla yükletilememesi uluslararasi hukukta vatandasliga iliskin 

genel prensiplerden olmakla birlikte750, devletlerin dogum yeri esasina göre ya da 

aile birligini koruma amaciyla, kendi vatandaslari ile evlenen kisilere, otomatik 

olarak, iradeleri disinda kendi vatandasliklarini verebilmeleri uluslararasi hukuk 

tarafindan taninmis bir haktir751. Ancak, uluslararasi hukuk, kabul eden devletin 

ülkesinde görev yapan diplomatik temsilciler ve diplomatik ayricalik ve 

bagisikliklardan faydalanan diger kisiler bakimindan bu hakka bir istisna 

getirmistir752. Zira, diplomatik temsilciler ya da diplomatik ayricalik ve 

bagisikliklardan istifade eden diger kisilerin, kabul eden devletin vatandaslik hukuku 

mevzuati geregi bu devletin vatandasligini iradeleri disinda kazanmalari, sahip 

olduklari ayricalik ve bagisikliklarin sinirlanmasina ya da ortadan kalkmasina neden 

olacaktir753. Örnegin, kabul eden devletin, bu devletin vatandasi ile evlenen 

diplomatik temsilciye kendi vatandasligini bahsetmesi, iradesi disinda kabul eden 

devletin vatandasligini kazanan diplomatik temsilcinin sadece görevin ifasi sirasinda 

yapilan resmî islemler bakimindan yargi bagisikligindan faydalanabilmesi sonucunu 

doguracaktir. Bu durumu önlemek amaciyla, Viyana Konvansiyonu - Vatandasligin 

Kazanilmasina Dair Ek Protokol754 kabul edilmistir. Ek Protokolün 2. maddesinde, 

diplomatik misyonun kabul eden devletin vatandasi olmayan üyeleri ve bunlarla 

birlikte yasayan aile üyelerinin kabul eden devletin vatandasligini kanun yolu ile 

kazanamayacaklari ifade edilmistir.  

 

Diplomatik ayricalik ve bagisikliklarin görevin ifasi sirasinda yapilan resmî 

islemlerle sinirlanmasi için, diplomatik temsilcinin kabul eden devletin vatandasi 

olmasi yeterlidir. Temsilcinin ayni zamanda gönderen devletin vatandasi olmasi 

                                                 
749 O’Keefe, s.340. 
750 Nomer, Vatandaslik, s.6. 
751 Nomer, Vatandaslik, s. 9. vd.; O’Keefe, s.341. 
752 Satow, s.141. 
753 Kabul eden devletin vatandasliginin kisinin iradesi disinda yükletilmesi özellikle diplomatik 

misyon üyelerinin kabul eden devletin ülkesinde dogan çocuklarinin dogum yeri esasina göre bu 
devletin vatandasligini kazanmalari bakimindan önem tasimaktadir. 

754 UNTS, Vol. 500, s.223. Bu protokol 50 devlet bakimindan yürürlüktedir. Protokol Türkiye 
bakimindan henüz yürürlüge girmis degildir. Bkz, s.100. 
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ayricalik ve bagisikliklarin sinirlanmasini engellemeyecektir 755. Türk hukukunda kisi 

hem Türk hem de yabanci devlet vatandasligina sahip ise, Türk vatandasligi nazara 

alinmaktadir756. Ancak 1931 tarihli Kararname’de Türk vatandasi olan diplomatik 

temsilciye de yabanci diplomatik temsilci ile ayni ayricalik ve bagisikliklar 

tanindigindan, bu kuralin bir etkisi olmayacaktir 757. 

 

3. Kabul eden devlet vatandasi olan diplomatik temsilciler için resmî görevlerin ifasi 

disinda yargi bagisikliginin taninmasi ise, kabul eden devletin tutumuna baglidir. 

Kabul eden devlet, kendi vatandasliginda olup da, yabanci bir diplomatik misyonda 

görevli diplomatik temsilcilere daha genis kapsamli yargi bagisikligi taniyabilir758. 

Konvansiyonun 47. maddesinin 1. fikrasinda, kabul eden devletin sözlesme 

hükümlerinin uygulanmasinda devletler arasinda ayrim gözetemeyecegi ifade 

edilmistir. Bu sebeple, kabul eden devlet, kendi vatandasi olup da ülkesinde bulunan 

yabanci misyonlarda görev yapan diplomatik temsilcilere ek ayricalik ve 

bagisikliklar tanirken, yabanci misyonlar arasinda ayrim gözetmeyecektir. Ancak, 

devletlerin karsiliklilik geregi, sözlesme hükümlerinin uygulanmasina sinirlama 

getirmesi ya da sözlesme hükümlerinden daha müsait bir muamele bahsetmesi 

halinde devletlerarasinda ayrimcilik yapilmis sayilmayacaktir (Viy. Kon. md.47.2).   

 

Bakanlar Kurulunun 1931 tarihli Kararnamesinde, Türk vatandasi olmamalari ya da 

mutlaka gönderen devletin vatandasi olmalari gereginden bahsedilmeksizin, 

büyükelçilere, elçi, maslahatgüzar, sefaret müstesari, sefaret katipleri, sefaret 

ataseleri, askeri atase, atase naval, hava ataseleri, ticaret ataseleri ve bunlarin 

muavinlerine diplomatik bagisiklik taninacagi ifade edilmektedir. Kararname, 

Konvansiyona aykirilik teskil etmeyen hükümleri bakimindan yürürlükte 

oldugundan759, Kararnamede 1. sinif memur olarak kabul edilen bu diplomatik 

                                                 
755 Ingiltere’nin 1964 tarihli Diplomatik Ayricaliklar Kanunu’nun 2. maddesinin 2. fikrasi ile 

Commonwealth devletlerinin Londra’daki diplomatik misyonlarinin hem Ingiliz hem de 
Commonwealth devleti vatandasi olan üyelerinin,  Ingiliz vatandasi degilmis gibi bir muameleye 
tâbi tutulmasi öngörülmüstür.  

756 Nomer, Vatandaslik, s.33. 
757 Bkz. yukarida s.153. 
758 Viyana Konvansiyonunun 38. maddesinin 1. fikrasinda bu husus ifade edilmistir. “Kabul eden 

devlet tarafindan ek ayricalik ve bagisikliklar taninmadigi taktirde……..”.   
759 Sargin, s.22. 
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temsilcilerin Türk hukuku bakimindan ister Türk vatandasi olsun, ister, gönderen 

devlet, isterse üçüncü bir devlet vatandasi olsun ayricalik ve bagisikliklardan ayni 

ölçüde faydalanacagi söylenebilir760.  

 

Kabul eden devlet vatandasi olan diplomatik temsilciler için ayricalik ve 

bagisikliklarin kapsaminin sinirlanmasinin, bu kisilere fayda saglamasi da mümkün 

olabilir761. Örnegin, bu kisiler kabul eden devlette yürürlükte bulunan sosyal 

güvenlik hükümlerinden bagisik olmayacagindan, bu devlette issizlik ödeneginden 

faydalanabilecektir762. 

 

2.KABUL EDEN DEVLETIN ÜLKESINDE DAIMI SURETTE MUKIM OLMA 

 

1. Kabul eden devletin ülkesinde daimî surette mukim olanlar da, ancak “resmî 

görevlerin ifasi sirasinda yapilan islemler" bakimindan yargi bagisikligindan 

faydalanirlar. Bunlarin yararlandiklari dokunulmazlik ve bagisikliklar da, kabul eden 

devlet vatandasi olan diplomatik temsilcilerle ayni maddede düzenlenmis olup, ayni 

rejime tâbi kilinmistir (Viy. Kon. md.38.1). Bu sebeple yukarida kabul eden devlet 

vatandasi olan diplomatik temsilcilerin istifade ettikleri bagisikligin kapsamina 

iliskin açiklamalar kabul eden devlette daimî surette mukim olanlar bakimindan da 

geçerlidir. 

 

Kabul eden devletin vatandasi olmamalari sartiyla ayricalik ve bagisikliklardan 

faydalanmalari öngörülen diplomatik temsilcinin birlikte oturan aile üyeleri ise, 

kabul eden devlette daimî surette mukim olmalari halinde ayricalik ve 

bagisikliklardan herhangi bir kisitlamaya maruz kalmaksizin faydalanabileceklerdir. 

Zira, 38. maddede bu kisilere iliskin bir sinirlamadan bahsedilmemektedir. Bu 

durumda, kabul eden devlette daimî olarak mukim kabul edilen bir diplomatik 

                                                 
760 Zira, Kararname’de sadece 3. sinifta kabul edilen diplomatik misyonun idarî ve teknik kadrosunda 

bulunan misyon üyelerin Türk vatandasi olmalari halinde diplomatik bagisikliktan 
faydalanmalarina istisna getirilmis, oysa ayni istisnadan 1. sinifta yer alan diplomatik temsilciler 
bakimindan söz edilmemistir. Sadece yabanci  diplomatik temsilcilerin diplomatik bagisikliklardan 
faydalanabilecegi görüsü için bkz. Tezcan, s.156.  

761 bkz. Brown, s.67. 
762 Brown, s.67. 
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temsilci, sadece görevlerinin ifasi esnasinda yapilan resmî islemler bakimindan yargi 

bagisikligindan yararlanabilecekken, ayni diplomatik temsilcinin kabul eden devlet 

vatandasi olmayan esi ya da çocugu kabul eden devletin ülkesinde daimî surette 

mukim olsa dahi, bir sinirlama olmaksizin ayricalik ve bagisikliklardan yararlanmaya 

devam edecektir. Diplomatik temsilcinin kabul eden devlette daimî olarak mukim 

olan aile üyelerinin ayricalik ve bagisikliklarina bir sinirlama getirilmemis olmasi, 

Konvansiyonun hazirlik çalismalarinda gözden kaçmis bir husustur 763. 

 

2. Diplomatik temsilcinin kabul eden devlete vatandaslik bagi ile bagli olup 

olmadiginin, yine bu devletin hukuku tarafindan belirlenecegi uluslararasi hukukta 

genel kabul gören bir kural olmakla birlikte, “daimî surette mukim olma” 

kavramindan ne anlasilmasi gerektigi konusunda bir netlik mevcut degildir764. Kabul 

eden devlette daimî surette mukim olanlarin ayricalik ve bagisikliklardan 

faydalanmamalari ilk olarak Viyana Konferansinda teklif edilmis, ancak, teklifi 

yapanlar dahi kavramin anlamini açiklamamislardir765. Daimî surette mukim 

olmaktan ne anlasilmasi gerektigi Konvansiyonda da açiklanmis degildir. Bu sebeple 

sorunun cevabi devletlerin bu konudaki düzenlemelerine ve konuya iliskin 

pratiklerine kalmaktadir766. 

 

Alman mahkemelerinin bu konudaki uygulamasi, gönderen devlet tarafindan yakin 

gelecekte baska bir yerde görevlendirileceklerine iliskin güvence verilmedigi sürece, 

Almanya’da ikamet ettigi sirada diplomatik temsilci olarak görevlendirilen kisiyi bu 

ülkede daimî surette mukim saymaktir 767. 

 

Avustralya, Kanada ve Birlesik Krallik gibi diger bazi devletlerde daimî surette 

mukim olmayan diplomatik temsilcinin hangi sartlarin gerçeklesmesi halinde bu 

                                                 
763 Bkz. Denza, s. 345; O’Keefe, s.342. 
764 Satow, s.149; Denza, s.343. 
765 UN Docs. A/ Conf. 20/ C 1/L 279, L 246 Rev. 1; A/Conf. 20/14 s.205 vd., Denza’dan s.344’den 

naklen. 
766 Brown, s.67. Viyana Konvansiyonu kabul eden devlete böyle bir yetki vermediginden, daimî 

surette mukim olan kisiler ibaresinden kimlerin anlasilmasi gerektigi konusunda, gönderen devlet 
ve kabul eden  devletin, genel ya da en azindan olaganüstü bir hale özel olarak bir anlasmaya 
varmis olmalari gerektigi konusunda bkz. Denza, s.343.  

767 Denza, s.347. 
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statüyü kazanacagina dair düzenlemeler bulunmaktadir768. Ancak kabul eden 

devlette, genellikle o ülke sinirlari içinde kalmaya devam etmek ya da o devletin 

vatandasligini kazanmak için bazi kolayliklar saglayan böyle bir statü öngörülmüs 

olmayabilir 769.  

 

Kabul eden devletin ülkesinde daimî surette ikametin mevcut olup olmadiginin her 

somut olayda ayri ayri incelenmesi yerinde olacaktir770. Hangi hallerde daimî bir 

ikametin bulundugunu tayinde bazi kriterlerden yararlanmak mümkündür. Kisinin 

yerlesme niyetinin olup olmamasi, baska bir yerde görevlendirilme beklentisi ve 

medenî hali daimî surette mukim olma halinin mevcudiyetinin tespitinde dikkate 

alinabilir 771. Kisinin kabul eden devletin ülkesinde ikamet ediyor olmasi halinde, bu 

ikametin gönderen devletin arzusundan mi yoksa kisisel nedenlerden mi 

kaynaklaniyor oldugu; gönderen devletin, kisiyi görevinin sona ermesinden sonra 

birlikte yasadigi aile üyeleri ile birlikte, kendi ülkesine getirtmek arzusunda olup 

olmamasi; kabul eden devletin ülkesinde ikamet edilen süre; kabul eden devletin 

ülkesinde gayri muayyen süre ile ikametgâh tesis etme niyeti ve bu niyete uygun bir 

tasarrufun bulunmasi; kabul eden devlet vatandasi ya da daimî surette bu ülkede 

mukim olan biri ile evlenme; gönderen devlet ve kabul eden devlet ile arasindaki 

baglarin dikkate alinmasi neticesinde daha ziyade hangisinin ülkesinde bulunan 

toplumun bir parçasini teskil ettigi hususlarinin nazara alinmasi yerinde olacaktir772.  

 

Kisinin kabul eden devlette daimî surette mukim sayilabilmesi için oturdugu yeri 

gayri muayyen süre ile muhafaza etme niyeti bulunmalidir 773. Böyle bir niyetin 

                                                 
768 Bkz, Brown, s.67, Denza, s.348. 
769 Denza, s.343. 
770 Denza, s.346. 
771 Bu kriterler, Birlesik Krallik Yabancilar ve Topluluk Isleri Ofisi’nin yayinladigi 1969 tarihli 

sirkülerde benimsenmistir. Bkz. Satow, s.149 vd. Ayni makamin 1987 yilinda yayinladigi bir 
sirkülerde ise, Birlesik Krallikta görevlendirildigi sirada daimî surette mu kim bulunmalari, en az 10 
yildir görev yapiyor olmalari ve 10 yilin sonunda, misyon sefi tarafindan bu kisilerin gönderen 
devletin talebi üzerine göreve devam ettiklerinin belgelenmesi halinde Ingiltere’de daimî surette 
mukim sayilacaklari ifade edilmistir.  

772 Burada bahsedilen kriterler, Avustralya Disisleri ve Ticaret Bürosu’nun yayinladigi 1987 tarihli bir 
belgede ifade edilmistir. Bkz, Brown, s.69 vd. 

773 Konvansiyonda bu kisiler için “permanent resident” terimi kullanilmistir. “Residence” teriminden 
sahsin ait bulundugu mahali ve bu mahalli gayri muayyen süre ile muhafaza etme niyeti 
anlasilmalidir. Bkz. Nomer-Sanli, s.122. 
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ifadesi ise sadece uzun süreli bir ikametin varligini degil, ikamet edilen yerle kurulan 

siki bir bagi gerektirir. 

 

Türk Vatandasligi Kanunu’nun 9. maddesine göre “Bir yabanci için ikamet Türk 

Kanunlarina uygun olarak Türkiye’de oturmaktir”. Yabancilarin Ikamet ve 

Seyahatleri Hakkinda Kanun’un 3. maddesinin 1. fikrasinda Türkiye’ye gelip de bir 

aydan fazla kalmak isteyen yabancilarin bu müddet bitmeden emniyet makamlarina 

basvurarak ikamet izni almalari zorunlulugu öngörülmüstür. Fakat ayni Kanun’un 

Türkiye’de görevli Diplomasi ve Konsolosluk Memurlari, Aileleri ve Bazi 

Müstahdemler basligini tasiyan 28. maddesinde, yabanci devletlerin siyasi ve 

konsolosluk memurlari ile bunlarin aile üyeleri bu zorunluluktan istisna 

edilmislerdir. Türkiye’de bir aydan fazla müddetle kalacak diplomatik temsilci, 

ikamet izni almakla yükümlü olmadigi gibi, kanunî ikametgah tesis etmek 

durumunda da degildir (TVK md.9.1). Ancak, diplomatik temsilcinin Türkiye’de 

ikamet etmesi, onun Türkiye’de daimî surette mukim oldugunu göstermez. Daimî 

surette ikametin kabulü için kisinin yerlesme niyeti olmalidir. Türk Vatandasligi 

Kanunu’nun Uygulanmasina Iliskin Yönetmeligin774 10. maddesinin (c) bendine göre 

Türkiye’de tasinmaz mal edinmek, evlenmek, Türkiye’de yatirim yapmak gibi 

davranislar bu yerlesme niyetine isaret ederler. Ancak, kisinin Türk vatandasligina 

alinmasinda yerlesme niyetinin var oldugunu kabulde kullanilabilecek bu ölçütleri, 

yargi bagisikliginin kapsaminin sinirlandirilmasi bakimindan daimî surette ikametin 

varligi için her halde yeterli saymak yerinde olmayacaktir.  

 

3. Konvansiyonun 38. maddesi kabul eden devletin ülkesinde daimî surette mukim 

olan diplomatik temsilcilerin yargi bagisikligini resmî görevlerin ifasi sirasinda 

yapilan islemlerle sinirlamis olmakla birlikte, kabul eden devlete bu kisilere ek 

ayricalik ve bagisikliklar tanima hakkini vermistir. 1931 tarihli Bakanlar Kurulu 

Kararnamesi’nde, kisinin sahip oldugu vatandasliga göre bir ayrima gidilmedigi gibi, 

kisinin Türkiye’de devamli olarak mukim bulunup bulunmadigi da ayricalik ve 

bagisikliklarin taninmasinda nazara alinmamistir. Viyana Konvansiyonundaki 

                                                 
774 RG.4.5.2004-25452. 
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düzenleme 1931 tarihli kararla birlikte degerlendirildiginde, Türkiye’de uzun süre 

ikamet eden ve yerlesme niyeti bulunan yabanci diplomatlar için de tam yargi 

bagisikligi tanindigi görülür 775. Buna göre, Türkiye’de görev yapan bir diplomatik 

temsilcinin uzun süre Türkiye’de oturmus olmasi ve Türkiye’deki görevinden 

bagimsiz olarak bu ülkedeki ikametini devam ettirme niyeti, temsilciye taninan yargi 

bagisikliginin sadece resmî islemlerle sinirlandirilmasi neticesini dogurmayacak, 

temsilci diger diplomatik temsilcilerin faydalandigi ölçüde yargi bagisikligina sahip 

olacaktir. 

 

Konvansiyonun 38. maddesinin, kabul eden devletin vatandasi ya da daimî surette bu 

devletin ülkesinde mukim bulunan, misyonun diplomatik temsilciler disinda kalan 

üyeleri ve özel hizmetçilere taninan ayricalik ve bagisikliklara iliskin 2. fikrasinda, 

kabul eden devletin yargi yetkisine sahip oldugu hallerde bu yetkiyi, misyonun 

görevlerinin ifasina gereksiz sekilde müdahalede bulunmayacak tarzda kullanmasi 

öngörülmüstür. Konvansiyonda bir açiklik olmamakla birlikte ayni yükümlülügü, 

kabul eden devlet vatandasi ya da daimî surette orada mukim bulunan diplomatik 

temsilcilerin yargilanmasi bakiminda da kabul etmek yerinde olacaktir. Buna göre, 

resmî görevlerin ifasi sirasinda yapilan resmî islemler disinda yargi yetkisini 

kullanma hakkina sahip olan devletin bu hakki kullanirken, misyonun görevlerinin 

aksamamasina özen göstermesi gerekecektir.  

 

D.DIPLOMATIK TEMSILCININ ÜÇÜNCÜ DEVLETIN ÜLKESINDE 

BAGISIKLIKTAN FAYDALANMASI 

 

1.Gönderen devlet ile kabul eden devlet arasinda diplomatik iliskilerin yürütülmesine 

araci olan diplomatik temsilciler, dokunulmazlik ve bagisikliklardan, esas itibariyle 

görevli bulunduklari devletin ülkesinde faydalanirlar. Bununla birlikte, bir 

diplomatik temsilci görevine giderken veya kendi ülkesine dönerken bir üçüncü 

devletin ülkesinden geçmek durumunda kalabilir. Iste bu halde diplomatik 

                                                 
775 Sargin, s.22; Tezcan,  s.156. 
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temsilcilere, uluslararasi hukuk tarafindan bazi ayricalik ve bagisikliklar 

taninmistir 776. 

 

Diplomatik temsilcinin kabul eden devlet ülkesinde sahip oldugu özel statü, devamli 

misyonlarin kurulmasi yolunda kabul eden devlet ile gönderen devlet arasindaki 

anlasma ile açiklanabilir777. Oysa, transit olarak geçilen devletler ile bu yönde bir 

anlasma bulunmadigi gibi, iki devlet arasinda kurulacak böyle bir iliskiden üçüncü 

devletlerin saglayacaklari bir yarar da olmayabilir. Bununla beraber, misyon  

üyelerine ve misyon haberlesmesine farkli bir muamelenin yapilmasi, bütün 

devletlerin uzun vadeli çikarlarina uygun bir çözüm oldugu için, diplomatik 

temsilcilerin ülkesinden geçtigi üçüncü devletlerin de bazi yükümlülüklerinin oldugu 

kabul edilmistir778. 

 

1928 tarihli Havana Sözlesmesinin 23. maddesinde, diplomatik misyon üyelerinin 

görevlerini yerine getirmek veya gönderen devlete dönmek için geçtikleri veya 

görevlerini ifa sirasinda geçici olarak durduklari devletlerde dahi, ilgili hükümetlere 

sifatlarini bildirmis olmalari kosuluyla, ayni ayricalik ve bagisikliklardan 

faydalanacaklari kabul edilmistir779. 

 

Viyana Konvansiyonunun 40. maddesi de üçüncü devletlerin yükümlülüklerine 

iliskindir. Maddenin 1. fikrasinin ilk cümlesinde “Bir diplomatik ajan, görevine 

baslamak veya görevi basina dönmek üzere, veya kendi ülkesine döner iken, pasaport 

vizesi gereken hallerde kendisine vize vermis bulunan bir üçüncü devletin ülkesinden 

geçtigi veya bu ülke dahilinde bulundugu taktirde, üçüncü devlet kendisine geçisini 

veya dönüsünü saglamak için gerekli dokunmazlik ve diger bagisikliklari 

taniyacaktir” ifadesi yer almaktadir780. 

                                                 
776 Üçüncü bir devletin ülkesinden geçmek zorunda kalan diplomatik temsilciye, bu devletin bir nevi 

zararsiz geçis hakki taniyacagi ifade edilmektedir. Bkz. Meray, s.49. 
777 Toluner, s.414. 
778 Toluner, s.414; Ipsen, s.509. Kabul eden devlet ya da gönderen devletle savas halinde olunmasinin, 

üçüncü devletin yükümlülüklerini ortadan kaldiracagi görüsü için bkz. Oppenheim, s.806,807. 
779 Silva, s. 
780 Diplomatik temsilcilere üçüncü devlette taninan ayricalik ve bagisikliklar, diplomatik temsilciye 

refakat etmeleri veya kendisine katilmak veya memleketlerine dönmek üzere ayri seyahat etmeleri 
halinde kabul eden devlette ayricalik ve bagisikliklardan faydalanan aile üyelerine de taninir, (md. 
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Maddenin 4. fikrasinda ise üçüncü devletlerin üstlendikleri yükümlülüklerin, ayni 

zamanda, bu devletin ülkesindeki mevcudiyetleri, mücbir sebebe dayanan sahislar ile 

resmî haberlesmeler ve diplomatik çantalara da uygulanacagi belirtilmistir. Buna 

göre, binmis oldugu uçagin yogun hava muhalefeti nedeniyle üçün devletin ülkesine 

inis yapmak zorunda kalmasi gibi bir ihtimâlde, temsilci, görevi basina ya da kendi 

ülkesine dönmek gibi bir amaci olmasa dahi, mücbir sebeple ülkesinde bulundugu 

devlette dokunulmazlik ve bagisikliktan faydalanacaktir. 

 

Üçüncü devletin yükümlülükleri bakimindan, kabul eden devlet ya da gönderen 

devleti tanimamis olmasinin ya da bu devletlerle diplomatik iliski kurmamis 

olmasinin bir önemi yoktur781. 

 
2. Diplomatik temsilcilerin üçüncü devletin ülkesinde faydalandiklari bu ayricalik ve 

bagisikliklar, 1969 tarihli Özel Misyonlar Hakkinda Viyana Sözlesmesi ile özel 

misyon üyelerine de taninmistir. Ancak gönderen devletin özel misyon üyelerinin bu 

ayricalik ve bagisikliklardan faydalanabilmesi, vize basvurusu sirasinda ya da 

bildirimde bulunulmasi suretiyle üçüncü devletin önceden haberdar edilmesi sartina 

bagli kilmistir. Diplomatik temsilcilerin üçüncü devlette ayricalik ve bagisikliklardan 

faydalanmalari bakimindan ise, üçüncü devletin ülkesine girisin vize sartina 

baglanmis olmasi halinde bu vizenin alinmis olmasi öngörülmüstür. Diger bir 

deyisle, diplomatik temsilcinin üçüncü devletin ülkesine girisi yasal yollarla 

olmalidir. Üçüncü devlet yasadisi yolla üçüncü devletin ülkesine giren diplomatik 

temsilciye ayricalik ve bagisiklik tanimakla yükümlü degildir. Temsilcinin 

dokunulmazlik ve bagisikliklardan faydalanabilmesi için özel misyon üyelerinde 

oldugu gibi kabul eden devlete önceden bildirimde bulunulmasi gerekmez. Üçüncü 

devlete önceden bildirimde bulunulmamis olsa da, kisinin diplomatik temsilci 

                                                                                                                                          
40.1). Maddenin 2. fikrasinda ise, benzer hallerde, bir misyonun idarî ve teknik veya hizmet 
kadrosu üyelerinin ve bu kisilerin aile mensuplarinin ülkelerinden geçislerinin de üçüncü devlet 
tarafindan engellenemeyecegi öngörülmüstür. 3. fikrada da “Üçüncü devletler, kodlu veya sifreli 
haberler dahil olmak üzere, transit geçis halindeki resmî  yazisma ve diger resmî haberlesmelere 
kabul eden devlet tarafindan taninan ayni serbesti ve himayeyi tanirlar. Bu devletler, pasaport 
vizesi gereken hallerde vize almis bulunan diplomatik kuryelere ve transit geçen diplomatik 
çantalara kabul eden devletin tanimakla yükümlü bulundugu dokunulmazlik ve himayenin aynini 
tanirlar”. 

781 Restatement , s.469 vd. 
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oldugunun anlasilmasi halinde kendisine gerekli dokunulmazlik ve bagisikliklar 

taninacaktir, yeter ki üçüncü devletin ülkesine usulüne uygun sekilde girilmis olsun. 

 

3. Üçüncü devletin ülkesinde ayricalik ve bagisikliklardan faydalanmasi için, 

diplomatik temsilcinin, bu devletin ülkesinden geçisi ya da bu devletin ülkesinde 

bulunusu, belli bir amaca dayanmalidir. Buna göre, diplomatik temsilci ya kabul 

eden devletteki görevine baslamak üzere veya bu devletteki görevi devam ederken 

yurtdisina çikmis olup da daha sonra görevi basina dönerken ya da gönderen devletin 

ülkesine dönmek için üçüncü devletin ülkesinden geçiyor veya bu devletin ülkesinde 

bulunuyor olmalidir. 

 

Bilindigi gibi, bagisikliklarin amacinin kisileri faydalandirmak olmayip, devletleri 

temsil eden diplomatik misyonlarin görevlerinin etkin sekilde yapilmasini saglamak 

oldugu,  Konvansiyonunun baslangiç kisminda açiklanmaktadir. Üçüncü devletlere 

getirilen yükümlülüklerin bu ilkenin isiginda degerlendirilerek, dokunulmazlik ve 

bagisikliklarin taninmasinda temsilcinin yaptigi yolculugun amacinin dikkate 

alinmasi yerinde olacaktir782.  Sayet diplomatik temsilci, üçüncü devletin ülkesinden, 

diplomatik görevin yerine getirilmesi ile ilgili olan bir yolculuk sirasinda geçiyor ise, 

40. madde ile saglanan imkândan istifade edebilecektir. Temsilci, diplomatik 

temsilcilik görevi sirasinda görevi basina dönüyor olabilecegi gibi, göreve baslamak 

için kabul eden devletin ülkesine gidiyor ya da kabul eden devletteki görevinin sona 

ermesi üzerine gönderen devlete dönüyor olabilir. Iste bütün bu hallerde, göreve 

baslamak, görev basina dönmek ya da görevin sona ermesi üzerine kendi ülkesine 

dönmek üzere hareket eden diplomatik temsilci, söz konusu dokunulmazlik ve 

bagisikliklardan yararlanacaktir. Kisisel nedenlerle üçüncü devletin ülkesinde 

bulunan, mesela bu ülkeye turist olarak giden diplomatik temsilcinin783, 

dokunulmazlik ve bagisikliklardan faydalanmasi mümkün degildir 784. Bu halde, 

ayricalik ve bagisikliklardan faydalanmasi için bir sebep bulunmayan diplomatik 
                                                 
782 Brown, s.62; Satow, s.153. 
783 Meray, s.49. 
784 Denza, s.366; Brown, s.62; Meray, s.49. 1977 tarihli bir Ingiliz mahkeme kararinda ise, diplomatik 

temsilciye dokunulmazlik ve bagisikliklarin taninmasi konusunda, üçüncü devletin, temsilcinin bu 
ülkeden geçme ya da bu ülkede bulunma sebebini dikkate alma yetkisi olmadigi ifade edilmistir. 
Karar için bkz. Brown, s.60 vd. 
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temsilcinin herhangi bir kimseden farkli bir statüsü yoktur 785. Bununla beraber, 

üçüncü devlet makamlari, kendilerine özel muamele edebilirler786. 

 

Temsilcinin yaptigi yolculugun mutlaka kabul eden devlet ile gönderen devlet 

arasinda gerçeklesmesi gerekmez787. Önemli olan, göreve baslamak veya görev 

basina dönmek üzere kabul eden devlete ya da görevin sona ermesi üzerine gönderen 

devlete gidiliyor olmasidir.  

 

4. Üçüncü devlet diplomatik temsilciye, kabul eden devlette faydalandigi her türlü 

ayricalik ve bagisikligi degil, sadece bu devletin ülkesinden “geçisi veya bu ülkeden 

dönüsü saglamak için gerekli” dokunulmazlik ve bagisikliklari taniyacaktir 788.  

 

Bu, temsilcinin kabul eden devletteki görevine baslarken, görev basina dönerken ya 

da görevin bitiminde sirf yaptigi yolculuk nedeniyle üçüncü devletin ülkesinden 

geçmesinin veya orada bulunmasinin, temsilcinin görevinin olagan akisini 

engellememesi amacina, dolayisiyla da misyon görevlerinin geregi gibi ifasi amacina 

yöneliktir. üçüncü devletin diplomatik temsilciye karsi yükümlülügü temsilcinin bu 

devletin ülkesinden geçisi ya da dönüsü saglamaya yönelik oldugundan, üçüncü 

devlet temsilcinin ülkeden geçisini veya dönüsünü engellemedigi ya da 

güçlestirmedigi sürece, bu kisi üzerinde yargi yetkisini kullanabilecektir. Diplomatik 

temsilci hakkinda üçüncü devlet mahkemelerinde yapilacak yargilama, temsilcinin 

bu ülkede bulunmasini zorunlu kilmadigi ölçüde üçüncü devletin yükümlülüklerine 

aykirilik teskil etmeyecektir. Temsilci aleyhine sirf bir ceza ya da hukuk davasi 

açilmasi veya daha önce açilmis bir davanin görülmeye devam edilmesi ise, 

temsilcinin bu ülkede bulunmasini zorunlu kilmadigi sürece, üçüncü devletin 

yükümlülüklerine aykirilik teskil etmeyecektir789. Fakat temsilci, kendisi hakkinda 

kabul eden devlet yetkililerince verilecek tutuklama karari bakimindan yargi 

bagisikligindan, tutuklama kararinin uygulanmasi, yakalanma ya da göz altina alinma 

                                                 
785 Oppenheim, s.397; Meray, s. 49. 
786 Meray, s.49. 
787 Brown, s.62. 
788 Satow, s.152. 
789 Satow, s.153; Ipsen, s.509. 
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konusunda da Konvansiyonun 29. maddesinde taninan kisi dokunulmazligindan 

faydalanacaktir. Zira, tutuklanmasi, yakalanmasi ya da göz altina alinmasi, 

diplomatik temsilcinin üçüncü devletin ülkesinden geçisinin ya da bu ülkeyi terk 

etmesinin engellenmesi anlamina gelmektedir. 

 

E.YARGI BAGISIKLIGINDAN FERAGAT 

 

Diplomatik temsilciye taninan yargi bagisikligi ile kabul eden devletin yargi 

yetkisine uluslararsi hukuk tarafindan getirilen sinirlama, yargi bagisikligindan 

feragat edilmesi ile ortadan kalkmaktadir. Böylelikle, feragat halinde kabul eden 

devlet mahkemeleri diplomatik temsilci hakkinda yargilama yapabilmektedir.  

 

Yargi bagisikligi hukuka aykiriligi degil, sadece yargilama yapilmasini 

engellemekte; feragat de iste bu engeli ortadan kaldirarak, yargilama yapilmasini 

mümkün hale getirmektedir. Yoksa, feragat, hukuka uygun sayilan eylem ya da 

isleme hukuka aykirilik, suç teskil etmeyen bir eyleme suç niteligi 

kazandirmamaktadir790. 

 

1.Yargi bagisikligindan feragat etme konusunda kabul edilen genel kural, diplomatik 

temsilcinin yargi bagisikligindan kendisinin feragat edemeyecegi yönündedir791. 

Zira, bu bagisiklik ona kisisel menfaati için degil, gönderen devletin menfaati için 

taninmistir 792. Bu sebeple, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan feragat etme 

yetkisinin gönderen devlete ait oldugu kabul edilmektedir793. Diger taraftan, yargi 

bagisikligindan feragat etme yetkisinin diplomatik temsilcinin kendisine ait olmasi 

durumunda, bir takim baskilarla, temsilcinin bu bagisikliktan feragat etmeye 

zorlanmasi mümkün olabilir 794. Viyana Konvansiyonunun baslangiç kisminda da 

                                                 
790 Bu sebeple, feragat ceza hukukunda geçerli olan ve islendigi sirada suç teskil etmeyen bir eylemin 

sonradan suç teskil edemeyecegi yolundaki ilkeye de aykiri degildir. Bkz, Denza, s.274. 
791 Satow, s.128; Silva, s.128; Nomer, Sanli, s.381. Karsi görüs için bkz. Geimer, s.163. Bu görüse 

göre gönderen devleti temsile yetkili olan kisi, akdettigi sözlesmeden dogan uyusmazliklar 
bakimindan feragatte bulunma yetkisine de sahiptir. 

792 Satow, s.128; Seidl-Hochenveldern, s.218; Ipsen, s.497. 
793 Geimer, s.222; Satow, s.128; Brown, s.358. 
794 Içel-Donay, s.152. 



 158 

ayricaliklarin ve bagisikliklarin amacinin fertleri yararlandirmak olmayip, devletleri 

temsil eden diplomatik misyonlarin görevlerinin etkin sekilde yapilmasini saglamak 

oldugu ifade edilmistir. Yargi bagisikliginin kabulündeki temel amaç, diplomatik 

sürecin etkin bir sekilde, yürütülmesini temin etmektir. Bu sürecin etkin sekilde 

yürütülmesi ise diplomatik temsilcinin degil, gönderen devletin menfaatlerine hizmet 

etmektedir. Bu nedenle de, yargi bagisikligindan feragat neticesinde yargi yolunun 

açilmasi ile diplomatik süreç zarara girebileceginden, feragatte bulunma konusunda, 

feragatin neticelerinden menfaati asil etkilenecek olanin, yani gönderen devletin söz 

sahibi olmasi dogaldir.  

 

Viyana Konvansiyonunun 32. maddesi yargi bagisikligindan feragate iliskindir. 

Maddenin 1. fikrasinda yargi bagisikligindan gönderen devlet tarafindan feragat 

edilebilecegi kabul edilmistir. Bu düzenleme uluslararasi teamül hukuku ve 

mahkeme kararlari ile uyum içerisindedir795. Zira, diplomatik temsilciye taninan 

ayricalik ve bagisikliklardan gönderen devletin feragat edebilecegi kurali uluslararasi 

hukukta genel kabul görmüs bir kuraldir 796. 

 

Paris Istinaf Mahkemesinin 1978 tarihli bir kararinda797, Viyana Konvansiyonunun 

32. maddesinin 1. fikrasi uygulanarak, hakkinda bosanma davasi açilan diplomatik 

temsilci tarafindan yapilan feragatin gönderen devlet tarafindan riza gösterilmedikçe 

geçerli olmadigi kabul edilmistir. Mahkeme, kararda, Paris’teki Kamerun 

Büyükelçiliginde çalisan diplomatik temsilcinin bosanma davasi açilmasindan önce 

yazdigi ve Paris’te bosanmayi kabul ettigini ifade eden mektubun, Kamerun 

tarafindan gerçeklestirilmis bir feragat olmadigini ifade etmistir. 

 

Ispanyol Yüksek Mahkemesi tarafindan verilen 1978 tarihli bir karada da798, yargi 

bagisikligindan feragat yetkisinin, yargilanmasi söz konusu olan diplomatik temsilci 

tarafindan degil, gönderen devlet tarafindan kullanilmasi gerektigi ifade olunmustur.  

 
                                                 
795 Denza, s. 274; Meray, s.40. 
796 Brown, s.358; Satow, s.128.  
797 ILR, Vol.74, s.519. 
798 ILR, Vol.86, s.517. 
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Feragat etmeye yetkili oldugu kabul edilen ‘gönderen devlet’ ile kastedilen, feragatin 

yapildigi ya da feragat yapmaktan imtina edildigi anda, kabul eden devlet tarafindan 

taninmis olan hükümettir799. ABD Istinaf Mahkemesi, 1987 tarihli bir kararinda800, 

yeni Filipin hükümetinin, eski devlet baskanina taninan yargi bagisikligindan feragat 

etme hakkina sahip oldugunu ifade etmistir. Bu kararda, devlet baskaninin yargi 

bagisikligindan feragat bakimindan benimsenen anlayis, diplomatik temsilciler için 

de kabul edilebilir. 

 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan gönderen devletin feragat etme hakkina 

sahip olmasi, devletin bu hakki bir baskasina devredemeyecegi anlamina gelmez801. 

Konvansiyonun 32. maddesinde de bunu engelleyecek bir düzenleme 

bulunmamaktadir. Uluslararasi teamül hukukunda misyon seflerinin, gönderen devlet 

adina kendilerinin ve  diplomatik misyonun diger üyelerinin yargi bagisikligindan 

feragat edebilecekleri kabul edilmektedir802. Bu, misyon sefinin gönderen devlet 

adina hareket ettigi yönündeki genel kuralin bir yansimasidir803. Bu nedenle kabul 

eden devletin, misyon sefi tarafindan yapilan feragati, gönderen devlet tarafindan 

yapilmis sayma hakki bulunmaktadir804. Ancak, misyon sefinin kendisinin 

yargilanmasinin söz konusu olmasi halinde ise misyon sefinin feragati ye terli 

sayilmamakta, gönderen devletin bu yöndeki beyani aranmaktadir805. 

 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan feragat edip etmemek gönderen 

devletin tasarrufundadir. Ancak, Viyana Konferansinda kabul edilen bir kararla, 

diplomatik temsilciye yöneltilen medenî hukuka iliskin talepler bakimindan, 

gönderen devletin, misyonun görevlerinin yerine getirilmesine engel olmamasi 

halinde diplomatik misyon üyelerinin yargi bagisikligindan feragat etmesi, yargi 

                                                 
799 Denza, s.275. 
800 ILR, Vol.81, s.599. 
801 Satow, s.128. 
802 Nomer-Sanli, s.381; Meray, s.40; Silva, s.129; Geimer, s.163, 223. 
803 Denza, s. 275; Satow, s. 129. 
804 Satow, 129; Silva, s.129. 1964 tarihli Ingiliz Diplomatik Ayricaliklar Kanunu’nda da 

Konvansiyonun 32. maddesi bakimindan, misyon sefi ya da onun görevlerini yerine getiren baska 
biri tarafindan yapilan feragatin gönderen devlet tarafindan yapilmis sayilacagi ifade olunmustur 
(md.2.3). 

805 Silva, s.129; Denza, s.275; Harvard Tasarisi (md.26), AJIL, 1932, (Supp.), s.125. 
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bagisikligindan feragat edilmemesi halinde ise adil bir çözüne ulasmak için gönderen 

devletin tüm çabayi göstermesi tavsiye edilmistir806. Son zamanlarda beliren egilim 

de, misyon görevlerinin ifasina engel olmayacak hallerde gönderen devletin, 

temsilcinin yargi bagisikligindan feragat etmekle yükümlü oldugu yönündedir807. 

 

Yargi bagisikligindan feragat gönderen devletin tek tarafli beyanini gerektirir. Kabul 

eden devletin bu feragati onaylamasi ya da kabulü söz konusu olmadigi gibi, 

gönderen devlete feragat etmeyi teklif edebilecegi halde, gönderen devletten feragati 

talep hakki bulunmamaktadir808. Feragatin belli bir sekilde yapilmasi gerekmez. 

Gönderen devletin yetkililerince sözlü olarak yapilan beyanla dahi feragatte 

bulunulabilir 809. Feragatin yapilmis olup olmadiginin ispatinda hangi delillerden 

faydalanilabilecegi sorusu , kabul eden devletlerin kendi millî mevzuatlarina göre 

cevaplandirilacaktir810.  

 

2.Viyana Konvansiyonu öncesinde mevcut olan uluslararasi uygulama, feragatin 

zimnî olarak yapilmasina bir ölçüde müsaade etmekteydi811. Uluslararasi Hukuk 

Komisyonunun çalismalarinda, önceleri, medenî yargidan feragatin açik ya da zimnî 

olarak yapilabilecegi, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligini ileri sürmeksizin 

davaya girmesinin yargi bagisikligindan feragat sayilacagi kabul edilmis 

bulunmaktaydi812. Ancak Viyana Konvansiyonundaki düzenleme feragatin daima 

açik olarak yapilmasi geregine isaret etmektedir (Viy. Kon. md.32.2).  

 

Yargi bagisikligina sahip olan bir diplomatik temsilcinin, kendisine karsi açilmis 

davada, davanin hiçbir asamasina dahil olmamasi halinde yargi bagisikligindan 

feragat edilmis oldugu söylenemez813. Dava dilekçesine cevap vermeme, 

durusmalarda hazir bulunmama, kabul eden devletin yargi yetkisinin kabulü 

                                                 
806 UNTS, Vol. 500, s.218. 
807 Henkin-Pugh-Schachter-Smit, s.948. 
808 Geimer, s. 162 vd, s.223. 
809 Geimer, s. 163. 
810 Denza, s.275; Brownlie, s.356. 
811 Brown, s.358; Satow, s.129. 
812 YILC, 1957, Vol, I, s.110-118. 
813 Denza, s.277. 
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anlamina gelmez814. Zira, bu halde ortada açik bir feragat bulunmamaktadir. Ancak, 

davalinin kendi haklarinin farkinda olarak, yargi bagisikligina iliskin bir iddiada 

bulunmaksizin davaya katilmasi, bagisikliktan feragat edildigini kabulde yeterli 

görülmektedir815. Doktrin ve uygulamada kabul edilen bu keyfiyet, her ne kadar 

diplomatik temsilcinin mahkemenin yargi yetkisini kabul etme iradesini açik olarak 

gösterse de, Viyana Konvansiyonunun yargi bagisikligindan feragati gönderen 

devletin tasarrufuna birakan düzenlemesi ile uyumlu degildir.   

 

Kabul eden devletin yargi yetkisinin kabulü ile, bu devletin hukukunun uyusmazligin 

esasina tatbikinin kabulü birbirinden ayri meselelerdir816. Bir uyusmazligin çözüme 

kavusturulmasinda esasa uygulanacak hukuk olarak kabul eden devletin hukukunun 

tayini,  söz konusu uyusmazlik bakimindan bu devletin yargi yetkisinin kabulü 

anlamina gelmez817. Ancak, kabul eden devlet mahkemelerinin bir yetki sözlesmesi 

ile yetkili kilinmasi halinde, yargi bagisikligindan feragat etme iradesinin mevcut 

oldugu ortadadir. Fakat bu halde de kabul eden devlet mahkemelerinin yargilama 

yapabilmesi için, gönderen devletin rizasi aranacaktir818. 

 

Diplomatik temsilcinin kendisinin dava açmis olmasinin bir zimnî feragat teskil ettigi 

söylenemez. Zira, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan faydalanmasi, 

temsilcinin kendisinin yargiya basvurmus olmasi halinde dahi, kabul eden devletin 

yargi yetkisinin kullanilamayacagi anlamina gelmemektedir. Yargi bagisikligindan 

faydalanmak, yargisal prosedürlerinin hedefi olmama hakkina sahip olmak anlamina 

gelmektedir 819. Bu itibarla yargi bagisikligi hiçbir zaman kabul eden devletin 

mahkemelerinde davaci olamamak anlamina gelmez. Diplomatik temsilcinin 

kendisinin kabul eden devletin yargisina basvurmasi halinde, yargi bagisikligindan 

feragat söz konusu olmadigindan, feragatin zimnî olup olmadigi meselesi de 

gündeme gelmeyecektir 820. 

                                                 
814 Geimer, s.164. 
815 Denza, s. 278; Nomer, Sanli, s.381, dn.134; 21, ILR, 1954, s.248; 19 ILR, 1952, s.382. 
816 Denza, s.281. 
817 Denza, s.280. 
818 Geimer, s.222; Satow, s.129. 
819 Bkz. yukarida s.94. 
820 Silva, s. 131. 
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Feragatin ancak gönderen devlet tarafindan ve açik olarak yapilmasi kuralina bir 

istisna getirilmistir821. Viyana Konvansiyonunun 32. maddesinin 3. fikrasinda 

diplomatik temsilcinin ya da yargi bagisikligindan faydalanan kisinin yargi yoluna 

basvurulmus olmasinin, esas dava ile dogrudan dogruya ilgili herhangi bir mukabil 

iddia karsisinda yargi bagisikligini ileri sürmesine engel teskil edecegi belirtilmistir. 

Bununla birlikte, diplomatik temsilcinin, olasi bir karsi dava halinde, bu dava 

bakimindan yargi bagisikliginin ileri sürülmesini engelleyecek böyle bir davayi 

açmadan, yani bizzat kendisi kabul eden devlette yargi yoluna basvurmadan önce, 

gönderen devletten müsaade almasi gerektigi yönünde bir düzenleme 

bulunmamaktadir. Bu halde, ortada gönderen devlet tarafindan ve açik olarak yapilan 

bir feragat bulunmamasina ragmen, diplomatik temsilci karsi dava bakimindan yargi 

bagisikligini ileri süremeyecektir. Karsi dava açilmasinin ardindan, diplomatik 

temsilcinin kendi davasindan vazgeçmesi ya da dava konusu haktan feragat etmesi 

bu sonucu degistirmez822. Konvansiyonun 32. maddesinin 3. fikrasinin 

uygulanabilmesi için, yargi prosedürlerini diplomatik temsilcinin kendisinin 

baslatmis olmasi gerekir. Yoksa diplomatik temsilcinin baskasi tarafindan açilmis bir 

davanin neticesinden menfaatlerinin etkilenecek olmasi ya da örnegin taniklik 

yapmak suretiyle davada yer almasi, bu dava ile baglantili bir baska davada yargi 

bagisikligi iddiasinda bulunmasini engellemeyecektir823.  

 

Yargi bagisikligindan feragat üzerine kabul eden devlet mahkemelerinde görülen 

davada, davacinin davasini islah etmesinin yargilamayi ne sekilde etkileyecegi bir 

meseledir. Kabul eden devlet mahkemesinin, islah edilen davada, talebin fazla kismi 

ya da degistirilen talep hakkinda yargilama yetkisinin bulunup bulunmadigi 

sorusunun cevabi, feragatin kapsamina bagilidir. Kabul eden devlet mahkemesi, 

ancak gönderen devletin genisletilen ya da degistirilen dava konusu taleple ilgili 

feragatte bulunmasi halinde islah edilen davada yargi yetkisini kullanabilecektir. 

Gönderen devletin davanin islahindan önce yapmis oldugu feragat, belli bir miktar ya 

da konu ile sinirli oldugu ölçüde, islah, ayri bir feragatin yapilmasini gerektirecektir. 

                                                 
821 Henkin-Pugh-Schachter-Smit, s. 
822 Denza, s.283.  
823 Denza, s. 283. 
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Bu sebeple örnegin, diplomatik temsilciye karsi dava açilmasindan sonra, sadece bu 

dava ile ilgili talebe iliskin olarak yapilan feragat,  davanin islahi ile dava konusunun 

genisle tilmesi ya da degismesi halinde, kabul eden devletin yargi yetkisini 

kullanabilmesi için yeterli olmayacaktir.  

 

3. Yargi bagisikligina sahip olmadigi istisnaî haller disinda, diplomatik temsilci 

hakkinda hiçbir icra824 önlemi alinamaz825. Öyleyse, diplomatik temsilci kabul eden 

devlette kural olarak icra bagisikligindan da istifade eder. Ancak, yargi 

bagisikligindan feragat ile, icra bagisikligindan feragat birbirinden bagimsizdir826. 

Yargi bagisikligindan feragat edilmesinin, verilen hükmün icrasi bakimindan sahip 

olunan bagisikliktan da feragat anlamina gelmedigi kabul edilmektedir 827. Hükmün 

icrasinin kabul eden devletin yetkili makamlari tarafindan gerçeklestirilebilmesi için 

ayrica feragatte bulunmak gereklidir. Viyana Konvansiyonunun 32. maddesinin 4. 

fikrasindaki düzenleme de bu dogrultudadir. Söz konusu düzenlemede “Kabul eden 

devletin yargisindan bagisiklik diplomatik ajani, gönderen devletin yargisindan 

bagisik kilmaz” ifadesi yer almaktadir. 

 

Ancak bu konuda, ceza davalari sonunda verilen kararlar ile medenî ve idarî davalar 

sonunda verilen kararlar bakimindan farkli görüslerin benimsenmis oldugu görülür. 

Bir görüse göre, icra bagisikligindan feragatin yargi bagisikligindan feragatten 

bagimsizligi sadece medenî ve idarî yargilamaya iliskindir. Ceza yargilamasinda ise 

dava sonucu verilen kararin infazi için ayri bir feragat gerekli degildir828. Zira, kabul 

eden devletin yargi yetkisinin sadece suçun tespitine ve mahkûmiyete iliskin hüküm 

verilmesi ile sinirlanmasi kabul edilemez829. Ceza yargilamasi sonucunda verilen 

mahkûmiyet hükmünün infazi bakimindan ayri bir feragatin gerekli olmamasi, ceza 

                                                 
824 E.J.Cohn, “Waiver of Immunity”, BYIL, 1958, s.267. 
825 Bu istisnaî haller için bkz. yukarida s.104. 
826 Hazel Fox, “Enforcement Jurisdiction, Foreign State Property and Diplomatic Immunity”, ICLQ, 

Vol.34, January 1985; s.123; North-Fawcett, s.399. 
827 Denza, s.284; Silva, s.131; Satow, s. 129. 
828 Ipsen, s.497. 
829 Bu görüs için bkz. Denza, s.284. 
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yargilamasinin bir bütün oldugu ve cezanin suçun tespitinden ayrilamaz oldugu 

görüsüne dayandirilmaktadir 830.  

 

Diger bir görüse göre ise, bir suçtan dolayi mahkûmiyet hükmünün infazi,  bizzat 

suçun tespit edilip mahkûmiyet kararinin verilmesinden ayridir ve bu nedenle de 

yargi bagisikligindan feragat edilmis olmasi sebebiyle kabul eden devletin 

mahkemelerinde yapilan ceza yargilamasi sonucunda diplomatik temsilci hakkinda 

verilen mahkûmiyet hükmünün infaz edilebilmesi için ayrica feragatte bulunulmasi 

gereklidir831. Bazi hallerde gönderen devlet, diplomatik temsilcisi hakkinda verilecek 

cezanin infazini istememekle birlikte, sadece diplomatik temsilcinin zan altinda 

kalmasini önlemek ya da süpheli bir durumu açikliga kavusturmak için, diplomatik 

temsilci aleyhine açilmis bir ceza davasinda yargi bagisikligindan feragat etmek 

arzusunda olabilir832. Bu ise, yargi bagisikligindan feragatin, dava sonunda verilen 

hükmün infazini kapsamadiginin kabulünü hakli kilmaktadir833. 

 

Ancak, Viyana Konvansiyonunun 32. maddesinin 4. fikrasindaki düzenleme bu 

görüsü destekler nitelikte degildir. Düzenlemede, ceza davalarindan söz edilmemis, 

sadece medenî veya idarî davalar bakimindan yargi bagisikligindan feragat 

edilmesinin, hükmün icrasi bakimindan da bagisikliktan feragat edilmesi neticesini 

dogurmayacagi ifade edilmistir. Bu nedenle, Viyana Konvansiyonunda kabul edilen 

anlayis uyarinca, ceza davalari sonunda verilen mahkûmiyet kararlarinin infaz 

edilebilmesi için ayri bir feragat gerekmeyecek, sadece medenî ve idarî yargilamalar 

sonucunda verilen kararin icrasi bakimindan ayri bir feragatin mevcudiyeti 

aranacaktir. Ancak, yargi bagisikligindan feragat üzerine yapilan ceza yargilamasi 

sonunda verilen mahkûmiyet kararinin, diplomatik temsilcinin dokunulmazligini 

engellememesi kaydiyla infaz olunabilecegi ortadadir.  

 

Bir tazminat davasinda yargi bagisikligindan feragatin, tazminat hakkini doguran 

ayni fiiliden dolayi ceza yargilamasi yapilmasina imkân vermeyecegi kanaatindeyiz. 
                                                 
830 Denza, s.285.  
831 Satow, s.129. 
832 Silva, s.131 vd; Denza, s.285. 
833 Silva, s.131. 
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Ayni sekilde ceza yargisina iliskin bagisikliktan feragat, ayni eylemle ilgili olarak 

medenî yargidan feragat edildigi anlamina gelmez. 

 

Yargi bagisikligindan bir kez feragat edildikten sonra artik, bu feragatten geri 

dönülemez834. Yargi bagisikligindan feragat edilen diplomatik temsilci hakkinda 

kabul eden devletin yargi yetkisi dogar. Alt mahkemede yargi bagisikligindan feragat 

edildikten sonra, feragatle bagisiklik ortadan kalkmis oldugundan artik, üst 

mahkemede mahkemenin yargi yetkisinin bulunmadigi ileri sürülemeyecektir835. 

Zira, üst mahkemede yapilan yargilama da ayni yargilamanin bir parçasini teskil 

eder; her iki yargilama da bir bütündür 836.  

 

Feragat konusunda üzerinde düsünülebilecek bir diger mesele de, yargi 

bagisikligindan önceden feragat edilmesidir. Bu durum özellikle, diplomatik 

temsilcilerle akdî iliski içine giren üçüncü kisiler bakimindan, bu kisilerin ileride 

diplomatik temsilcinin akitten dogan edimlerini ifa etmemesi halinde temsilciye karsi 

dava açmalarinin yolunu açabileceginden, önem tasimaktadir.  

 

Belli bir akdî iliskiden dogabilecek ya da akdî iliskiden dogmasa bile ortaya çikmasi 

muhtemel bazi uyusmazlik türleri bakimindan kabul eden devletin yargi yetkisinin 

önceden kabul edilmesi meselesi, Viyana Konvansiyonunda düzenlenmis degildir. 

Devletin yargi bagisikligi alaninda, bir devletin önceden, belli bir uyusmazlik türü 

için baska bir devletin yargi yetkisini kabul ederek yargi bagisikligindan önceden 

feragat edebilecegi benimsenmis bulunmaktadir 837. Devletin yargi bagisikligindan 

feragatte kabul edilen bu ilkenin diplomatik temsilcinin yargi bagisikligi bakimindan 

da kabul edilmesi savunulabilir838. Zira, Viyana Konvansiyonunda da, henüz ortada 

kabul eden devlet mahkemelerince yürütülen mevcut bir yargilamanin bulunmadigi 

bir dönemde, ileride ortaya çikabilecek bir hukukî uyusmazlik hakkinda yapilacak 

yargilama bakimindan, yargi bagisikligindan feragat edilmesini engelleyecek bir 

                                                 
834 Geimer, s.164; Denza, s.279. 
835 YILC,1958, Vol. II, s.99. Silva, s.130. 
836 Silva, s.129; Denza, s. ; Satow, s.129. 
837 1972 tarihli Devletin Yargi Bagisikligi Konvansiyonu (md.2), ILM,Vol.11, s.470. 
838 Denza, s. 280. 
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düzenleme bulunmamaktadir. Bu sebeple, yargi bagisikligindan feragatin mutlaka 

mevcut bir yargilamaya iliskin olmasi gerekmez839. Gönderen devlet, belli bir 

uyusmazlikla ilgili olarak diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan feragat 

edebilecegi gibi, belli uyusmazlik türleri ile sinirli olarak, uyusmazlik ortaya 

çiktiktan sonra ya da uyusmazligin dogmasindan önce de feragatte bulunabilir. Yargi 

bagisikligindan feragatin mutlaka açik olarak yapilmasi geregi de bunu kabule engel 

degildir840. Ancak, uluslararasi uygulamada bunun aksinin kabul edildigi de 

görülmektedir. Ingiliz Istinaf mahkemesi bir kararinda, dava açilmasindan önce yargi 

bagisikligindan feragat edilmesi halinde geçerli bir feragatin varliginin kabul 

edilemeyecegini ifade etmistir841. Her türlü hali kapsar sekilde önceden yargi 

bagisikligindan feragat ise, açik olmadigindan geçerli degildir842. 

 

Diplomatik temsilcinin akdettigi bir özel hukuk sözlesmesinde, bu sözlesmeden 

dogacak uyusmaliklarla ilgili olarak yargi bagisikligindan feragat etmesi geçerli 

degildir843. Zira bu halde, gönderen devlet tarafindan yapilmis bir feragat 

bulunmamaktadir. Bu sebeple, örnegin, diplomatik temsilcinin akdettigi kira 

sözlesmesinde, kabul eden devlet mahkemelerinin yetkili kilinmasi, ancak gönderen 

devlet tarafindan onaylanmasi halinde  bu devletin mahkemelerinin yargi yetkisini 

tesis edecektir. 

 

Feragatin sarta bagili olarak, örnegin, yargilama sonucunda verilecek kararin 

diplomatik temsilci lehine olmasi sartina bagli olarak yapilmasi ise kabul 

edilemez844.  

 

Yargi bagisikligindan feragat edilmesi, diplomatik temsilcinin sahip oldugu diger 

ayricalik ve bagisikliklardan da feragat edildigi anlamina gelmez. Bu sebeple feragat, 

diplomatik temsilcinin kisi dokunulmazligini, konut dokunulmazligini bertaraf 

                                                 
839 Satow, s.129. 
840 Satow, s.129. 
841 ILR, Vol.41, s.407. 
842 O’Keefe, s.34. 
843 Geimer, s.222. 
844 Geimer, s.163. 
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etmeyecek; kabul eden devlete bu dokunulmazliklari ihlâl etme hakki 

vermeyecektir845.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
845 Icra bagisikliginin bulunmadigi istisnaî hallerde de diplomatik temsilcinin sahsinin veya konutunun 

dokunulmazliginin ihlâl edilemeyecegi kabul edilmistir (Viy. Kon. md. 31.3) 
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SONUÇ 

 

Devletlerin egemenliklerinin bir parçasi olan yargi yetkisine, uluslararsi hukuk 

tarafindan sinirlama getirilerek, bazi kisilerin devletin yargi yetkisinden bagisik 

olduklari kabul edilmistir. Bu bagisikliktan faydalananlar arasinda diplomatik 

temsilciler de yer almaktadir. Devletler arasindaki diplomatik iliskilerin 

yürütülmesinin asil öznesi durumunda olan ve bugün diplomatik temsilci olarak 

adlandirilan kisilerin sahip olduklari bu bagisikligin kökeni, aslinda ilk toplumsal 

iliskilere rastlanilan tarih öncesi devirlere kadar uzanmaktadir. Tarih öncesi 

devirlerde, kutsal gözüyle bakilan habercilere, elçilere saglanan koruma, bugün 

diplomatik temsilcilere kabul eden devletin ülkesinde taninan ayricalik ve 

bagisikliklar olarak kendisini göstermektedir. Bu ayricalik ve bagisikliklarin önemli 

bir parçasini teskil eden yargi bagisikligi bu yönüyle de uluslararasi teamül 

hukukunun belki de en eski kurallarindan biridir.  

 

Diplomatik temsilcinin yargi bagisikliginin hukuksal temelini izahta ileri sürülen 

teorilerden, temsilcinin kabul eden devletin ülkesinde bulunmadigi faraziyesine 

dayanan “ülkedisilik teorisi” bugün tamamen terk edilmis bulunmakta; yargi 

bagisikliginin taninmasini gönderen devletin temsiline baglayan “temsilci karakter 

teorisi” ise pek itibar görmemektedir. Bir varsayima dayanan “ülkedisilik teorisi” 

yaniltici oldugu için, “temsilci karakter teorisi” ise gönderen devlet ile temsilcinin 

sahip oldugu yargi bagisikliklarinin kapsamlari arasindaki farki izah edemedigi için, 

diplomatik ayricalik ve bagisikliklarin, bu arada yargi bagisikliginin hukuksal 

temelini izahta yetersiz kalmaktadir. Bugün, diplomatik temsilciye yargi bagisikligi 

taninmasi, bagisikligin misyon görevlerinin etkin sekilde ifa edilmesi amacina 

yönelik oldugunu ifade eden “görevin geregi teorisi” ile açiklanmaktadir. Yargi 

bagisikliginin taninmasindaki gaye, kabul eden devletin yargi yetkisini kullanmasinin 

temsilcinin görevlerini geregi gibi yerine getirmesine engel olmadigi hallerde yargi 

bagisikligindan istifadeyi gereksiz kilmakta, böylece bagisikligin sinirlandirilmasi 

için uygun bir zemin sunmaktadir. 
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Mahkemenin davanin esasi hakkinda inceleme yapilabilmesi ve karar verilebilmesi 

için mutlaka yargi yetkisinin varligi gerektiginden, yargi bagisikliginin bulunmamasi 

hukuk yargilamasi bakimindan bir dava sarti, ceza yargilamasi bakimindan ise bir 

kovusturma sarti niteligindedir. Bu sebeple, yargi bagisikligina sahip bir diplomatik 

temsilci aleyhine açilan davanin, dava ya da kovusturma sarti yoklugundan 

mahkemece re’sen reddi gerekir. Milletlerarasi yetki kurallari yargi yetkisinin 

kullanilmasini düzenlediginden, milletlerarasi yetkinin varligi, yargi yetkisinin 

mevcudiyetini gerekli kilmaktadir. Bu sebeple, diplomatik temsilcinin yargi 

bagisikligi nedeniyle reddi gereken davada milletlerarasi yetkiyi tespite mahal 

yoktur. 

 

Diplomatik temsilcinin tayini gönderen devletin tasarrufunda oldugundan kabul eden 

devletin bu tayini onaylamasi aranmaz. Bununla birlikte, diplomatik iliskilerin 

idamesinin karsilikli riza esasina dayanmasi, diplomatik temsilcilerin tayinlerinin 

kabul eden devlete bildirilmesini gerekli kilmaktadir. 

 

Diplomatik temsilcilerin yargi bagisikligindan istifadeye baslamasi bakimindan, 

temsilcinin kabul eden devletin ülkesinde bulunup bulunmamasina göre iki farkli 

zaman belirlenmistir. Buna göre, diplomatik temsilcinin kabul eden devletin 

ülkesinde bulunuyor olmasi halinde, kisinin bu devlette görev yapmak üzere 

diplomatik temsilci olarak  atandiginin kabul eden devletin yetkililerine bildirildigi 

an, bunun disindaki hallerde ise, kabul eden devletin ülkesine giris ani diplomatik 

ayricalik ve bagisikliklarin baslangiç anidir. Gönderen devlet tarafindan kisinin 

diplomatik temsilci olarak tayin edildigine dair kabul eden devlete hiçbir bildirimin 

yapilmamis olmasi halinde diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan istifade 

edemeyecegi kabul edilmektedir. 

 

Diplomatik temsilciye kabul eden devletteki görevini geregi gibi yerine 

getirebilmesini saglamak amaciyla taninan ayricalik ve bagisikliklar kural olarak 

görev süresi ile sinirlidir. Kabul eden devletteki görevi sona eren diplomatik temsilci 

bu ülkeyi terk edene ya da terk etmek için kendisine taninan makul sürenin bitimine 

dek yargi bagisikligindan istifade devam edecektir. 
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Esasen görev süresi ile sinirli olan yargi bagisikligi, diplomatik temsilci tarafindan 

görev geregi yapilan islemler söz konusu oldugunda daimî bir nitelige 

bürünmektedir. Bu islemlerin görevin sona ermesinden sonra dahi yargi bagisikligi 

korumasindan faydalanmasinin temelinde yatan neden, gönderen devleti temsilen 

görev geregi yapilan bu islemlerin aslinda gönderen devletin islemleri olmasi 

sebebiyle bu islemlerden dolayi diplomatik temsilciyi sorumlu tutmanin yerinde 

olmayacagi düsüncesidir. 

 

Diplomatik temsilci sinirli sayidaki istisna disinda yargi bagisikligindan 

faydalandigindan, kural temsilcinin yargi bagisikligi, yargi bagisikliginin 

sinirlanmasi ise istisnadir. Ister görevin ifasi ile ilgili eylem ve islemler, isterse 

görevin ifasi ile ilgisi bulunmayan özel islemler söz konusu olsun, temsilci her türlü 

eylem ve isleminden dolayi yargi bagisikligindan faydalanacaktir. Diplomatik 

temsilcinin yaptigi eylem, islem ya da girdigi hukukî iliskinin niteliginden bagimsiz 

olarak taninan yargi bagisikligi, kabul eden devletin ceza yargisi alaninda mutlak 

iken, medenî ve idarî yargi alaninda belli istisnalara sahiptir.  

Diplomatik temsilcinin sahip oldugu kisi dokunulmazliginin dogal bir uzantisi olan 

ceza yargisindan bagisikliga herhangi bir sinirlama getirilmemistir. Suçun görev 

süresi içinde ya da disinda islenmis olmasinin, görevin ifasiyla ilgili olup 

olmamasinin, suçun niteliginin ya da verilecek cezanin, yargi bagisikligindan 

faydalanma bakimindan bir önemi bulunmamaktadir. Bu ise, zaman zaman, 

kolaylikla kabul edilemeyecek neticeler doguracaktir. 

Diplomatik temsilcinin medenî yargi bakimindan sahip oldugu yargi bagisikligi 

bakimindan ise bazi istisnalar kabul edilerek, temsilcinin görevli bulundugu devlet 

mahkemelerinin yargi yetkisinin önü açilmistir. Kabul eden devletin medenî yargisi 

bakimindan diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina getirilen istisnalardan biri 

kabul eden devletin topraklarinda bulunan tasinmazlarla ilgili aynî davalardir. 

Tasinmaz gönderen devlet adina ve misyon amaçlari için kullanilmak üzere 

diplomatik temsilcinin tasarrufunda bulunmadigi sürece kabul eden devlet bu 

davalarda yargi yetkisini haiz olacaktir. Tasinmaz ile bu tasinmazin bulundugu 
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ülkenin mahkemeleri arasindaki güçlü yargisal bag istisnanin gerekçesini 

olusturmaktadir. Tasinmazin aynina iliskin istisna sayesinde, kabul eden devlet 

mahkemelerinde yargi bagisikligi ve diger devletlerde milletlerarasi yetkiyi haiz 

mahkemenin bulunmamasi ya da bulunsa bile, kabul eden devletteki münhasir yetki 

kurallari yüzünden verilen kararin taninip tenfizinin mümkün olmamasi sebebiyle, 

tasinmaza iliskin uyusmazligin çözümsüz kalmasi veya verilen kararin yerine 

getirilmesinin mümkün olmamasi ve davacinin hukukî korumadan mahrum 

kalmasinin önüne geçilmektedir. 

Mirasa iliskin davalarda diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina getirilen istisna 

ise, mirasa ait meselelerin niteliginden kaynaklanmaktadir. Zira, miras ile ilgili 

davalar dogru bir karara varilabilmesi, tüm ilgililerin hazir bulunmasini 

gerektirmektedir. Diger taraftan bu istisnanin kabulüyle, kabul eden devletin 

ülkesinde bulunan tasinmazin aynina iliskin davalara ait istisnada oldugu gibi burada 

da, diplomatik yargi bagisikligi nedeniyle mirasa iliskin bir meselede hak sahibi 

olanlarin, gönderen devlet ya da baska bir devlette yetkili bir mahkeme bulunmamasi 

ihtimâline karsi, hukukî çözüme kavusmalari saglanarak, magdur olmalarinin 

önlenmesi temin edilmeye çalisilmistir. 

 

Diplomatik temsilci kabul eden devlette asli olarak misyonun amaçlari için 

bulunmaktadir ve kendisine taninan ayricalik ve bagisikliklarin temelinde misyonun 

amaçlarinin gerçeklestirilmesini temin yatar. Oysa, diplomatik temsilci tarafindan 

ticarî veya meslekî faaliyetlere girisilmesi, misyonun faaliyetlerini gerçeklestirme 

amaciyla bagdasmaz. Temsilcinin kabul eden devlette sahsî kazanç maksadi ile 

herhangi bir ticarî veya meslekî faaliyette bulunulmasinin yasaklanmasinin temelinde 

yatan neden de budur. Misyonun amaçlari disinda kabul eden devlette ticarî veya 

meslekî faaliyetlere girisen diplomatik temsilci, bunun neticelerine de katlanmalidir. 

Bu sebeple, söz konusu faaliyetlerinden dogan davalarda yargi bagisikligindan 

istifade edemeyecektir.  

 

Idari yargida kural olarak idare davali durumunda oldugundan ve ancak  bir idarî 

sözlesmenin tarafi olmasi halinde diplomatik temsilci hakkinda dava 



 172 

açilabileceginden, idarî yargidan bagisiklik da sadece idarî sözlesmeler bakimindan 

söz konusu olacaktir.  

 

Mahkeme yargi yetkisinin varligi hakkinda kendi hukuk nizamina göre karar vermek 

durumundadir. Zira, kabul eden devletin yargi yetkisine dolayisiyla egemenlik 

hakkina getirilen bu sinirlama uluslararasi hukuk tarafindan getirilmistir ve 

egemenliginin sinirlanmasi söz konusu olan devlet ile en siki iliski içindedir. Bu ise, 

kabul eden devlet mahkemesinin, yargi bagisikligina getirilen bir istisnanin söz 

konusu olup olmadigina yönelik yapacagi incelemede, istisnalarin sinirlarini tespitte 

kullanilan kavramlari kendi hukukuna göre vasiflandirmasini gerekli kilar. 

Mahkemenin bu vasiflandirmayi yaparken uluslararasi hukukta kabul edilmis 

ölçütleri de dikkate almasi gerekir. Bu, yargi yetkisinin uluslararasi hukuka ait bir 

kavram olmasindan kaynaklanmaktadir. Bu durumda, Konvans iyonda yer alan 

kavramin anlami konusunda, sözlesmede ve uluslararasi hukukta bir açiklik 

bulunmuyorsa, kavramin anlamini takdir iç hukuka kalacaktir. 

 

Diplomatik temsilcinin kabul eden devlette taniklik yapma zorunlulugun 

bulunmayisi, niteligi itibariyle yargi bagisikligindan farklidir. Kisi taniklik yaparken 

devletin yargi yetkisi kullandigi bir alanda faaliyette bulunmakla birlikte, 

yargilamada taraf degildir. Davanin tarafi olmayan tanik hakkinda yargilama 

yapilmamakta, sadece tanik dava konusu uyusmaligin çözüme kavusturulmasi için, 

yargilama faaliyetine yardimci olmaktadir. Yargi bagisikliginin hukuka aykiriligi 

degil, sadece hukuka aykiriligin neticelerini engellemesi karsisinda, taniklik 

yapmaktan bagisiklik diger kisilere getirilen taniklik yapma zorunlulugundan vareste 

tutulmak anlamina geldiginden, yargi bagisikligindan ayrilmaktadir. Diplomatik 

temsilciye kabul eden devlette taniklik yapmama konusunda taninan bagisiklik ve  

yargi bagisikligi, her ikisi de kabul eden devlette yapilan yargilamaya iliskin olmasi 

ve diplomatik temsilcinin görevlerini geregi gibi yerine getirmesini temin amacina 

yönelik olmasi nedeniyle birbirleriyle baglantili olmakla birlikte, taniklik yapmaktan 

bagisiklik, taniklik yapmamanin müeyyidelerinden degil, kabul eden devletin 

taniklik yapmaya iliskin hukuk kurallarindan bagisik olmak anlamina gelir ve bu 

yönüyle yargi bagisikligindan ayri, kendine özgü bir bagisiklik türüdür.  



 173 

Yargi bagisikliginin varligi yargilamaya iliskin her türlü usuli islemin yapilmasina 

engel oldugundan, diplomatik temsilciye karsi açilan bir davada, temsilcinin yargi 

bagisikligindan faydalanmasi, kendisine dava dilekçesinin tebligini engelleyecek, 

diplomatik kanaldan tebligat yoluna basvurulmasini gerektirecektir. Ancak, 

diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan faydalanmadigi hallerde temsilcinin 

kendisine tebligat yapilabileceginin kabulü gerekir. Türk hukuk mevzuatinda, gerek 

1931 tarihli Bakanlar Kurulu Kararnamesi, gerek Tebligat Tüzügü ve gerekse Adâlet 

Bakanligi tebligleri ile diplomatik temsilciye tebligatin önüne konulan engelin, 

Yargitay tarafindan MÖHUK madde 33.2 hükmünden yaralanarak asilmaya 

çalisilmasi, yargi bagisikligina getirilen sinirli sayidaki istisnanin islerlik 

kazanmasina hizmet ettiginden olumludur. Nasil ki yabanci devletin yargi 

bagisikligindan istifade etmedigi hallerde diplomatik temsilciye tebligat yapilmasi 

kabul edilmis ise, temsilcinin yargi bagisikligindan yararlanmadigi hallerde de 

kendisine tebligatin yapilabilmesi mümkün olmalidir. Gerek uluslararasi teamül 

hukuku, gerek Viyana Konvansiyonu hükümlerinde açikça yasaklanmamis olmasi, 

gerekse yargi bagisikligina getirilen istisnalarin islerlik kazanmasina hizmet edecegi 

gerekçesiyle, diplomatik temsilcinin yargi bagisikligindan istifade etmedigi hallerde 

kendisine tebligat yapilmasinin mümkün oldugunu kabul yerinde olacaktir. Bu kabul 

dogrultusunda, Adâlet Bakanligi, tebligatin mutlaka diplomatik kanaldan yapilmasi 

yönündeki telkinlerinden vazgeçerek, yeni tebliglerinde yargi bagisikligindan istifade 

edilen haller ile bagisikliktan faydalanilmayan haller arasinda bir ayrim gözeterek, 

bagisikligin bulunmadigi hallerde dogrudan diplomatik temsilciye tebligat imkânini 

taniyan bir tutum içine girmelidir. MÖHUK’un, yabanci devletin yargi bagisikliginin 

bulunmadigi hallerde diplomatik temsilciye tebligat yapilmasini mümkün kilan 33. 

maddesinin 2. fikrasindaki hükmüne açikça aykirilik tasiyan Tebligat Tüzügü’nün 

45. maddesinin de, diplomatik temsilcinin sahsi aleyhine açilan davalari da 

kapsayacak sekilde, gerek yabanci devletin gerekse diplomatik temsilcinin yargi 

bagisikligindan istifade etmedigi hallerde, temsilciye tebligat yapilmasina imkân 

verir bir içerikle kanun koyucu tarafindan yeniden kaleme alinmasi yerinde olacaktir. 

 

Diplomatik temsilcinin kabul eden devletin vatandasi olmasi ya da daimî surette bu 

devletin ülkesinde mukim bulunmasi halinde, temsilci ile kabul eden devlet 
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arasindaki bu bag, yargi yetkisinin sinirlandirilmasinin önüne geçmekte ve yargi 

bagisikligindan istifadeyi kural olarak engellemektedir. Ancak, gönderen devletin 

kendisinin dahi yargilanmasinin mümkün olmadigi islemler bakimindan bu kisilere 

yargi bagisikligini tanimamak yerinde olmayacagindan, bu kisilere görevin ifasi 

sirasinda yapilan resmî islemlerle sinirli asgari bir bagisiklik taninmasi yoluna 

gidilmistir. Ancak, kabul eden devlete bu kisiler için ek ayricalik ve bagisikliklar 

tanima imkâni tanindigindan, diplomatik temsilcinin Türk vatandasligina sahip 

olmasi ya da Türkiye’de daimî surette mukim sayilmasi halinde dahi, 1931 tarihli 

Bakanlar Kurulu Kararnamesi geregi, istifade ettigi yargi bagisikliginin kapsami 

sinirlandirilmayacaktir. 

 

Yargi bagisikligindan esas itibariyle kabul eden devletin ülkesinde faydalanan 

diplomatik temsilci, görevine baslamak veya görevi basina dönmek üzere, veya 

kendi ülkesine dönerken bir üçüncü devletin ülkesinden geçtigi veya bu ülke 

dahilinde bulundugu taktirde, üçüncü devlet kendisine geçisini veya dönüsünü 

saglamak için gerekli dokunmazlik ve diger bagisikliklari taniyacaktir. Kisisel 

nedenlerle üçüncü devletin ülkesinde bulunan, mesela bu ülkeye turist olarak giden 

diplomatik temsilcinin, ayricalik ve bagisikliklardan faydalanmasi için bir sebep 

bulunmadigindan, herhangi bir kimseden farkli bir statüsü olmayacaktir. Üçüncü 

devletin yükümlülügü, diplomatik temsilcinin bu ülkeden geçisini veya dönüsünü 

saglamak için gerekli dokunmazlik ve diger bagisikliklari tanimakla sinirli 

oldugundan, diplomatik temsilci hakkinda üçüncü devlet mahkemelerinde yapilacak 

yargilama, temsilcinin bu ülkede bulunmasini zorunlu kilmadigi ölçüde üçüncü 

devletin yükümlülüklerine aykirilik teskil etmeyecektir.  

 

Yargi bagisikligindan feragat kabul eden devletin yargi yetkisinin kullanilmasinin 

önündeki engeli ortadan kaldirarak, temsilci hakkinda yargilama yapilmasini 

mümkün hale getirmektedir. Feragat neticesinde yapilacak yargilama ile diplomatik 

süreç zarara girebileceginden, feragatte bulunma konusunda, feragatin neticelerinden 

menfaati asil etkilenecek olanin, yani gönderen devletin söz sahibi olmasi gerekir. 

Diger taraftan feragat etme yetkisinin diplomatik temsilcinin kendisine ait olmasi 

durumunda, bir takim baskilarla, temsilcinin bu bagisikliktan feragat etmeye 
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zorlanmasi mümkün olabilir. Uluslararsi hukukta kabul edilen kural da, feragatin 

ancak gönderen devlet tarafindan ve açikça yapilabilecegidir. Ancak, yargi 

bagisikligindan faydalanan kisi ile feragatte bulunma yetkisine sahip olanin farkli 

olusu bir takim güçlükleri beraberinde getirebilecek niteliktedir. Özellikle diplomatik 

temsilcinin taraf oldugu bir uyusmazligin çözüme kavusturulmasinda yetki 

sözlesmesi akdetmis olmasi gibi, diplomatik temsilcinin kabul eden devletin 

mahkemelerinin yargi yetkisini kabul ettigine dair süphe yaratmayan hallerde, 

gönderen devlet tarafindan yapilan bir feragat bulunmadigindan, kabul eden devlet 

mahkemelerinin yargi yetkisi dogmayacaktir.  

 

Diplomatik temsilcinin gerek görevi sirasinda yapilan fiiller, gerekse görevin ifasi ile 

baglantisi olmayan kendi özel islem ve eylemleri bakimindan yargi bagisikligindan 

istifade etmesi, diplomatik ayricalik ve bagisikliklarin taninmasinda dayanilan, 

diplomatik görevlerin geregi gibi ifasini temin amacinin sinirlarini asan bir anlayistir. 

Baslangiç bölümünde, ayricalik ve bagisikliklarin amacinin fertleri yararlandirmak 

olmayip, devletleri temsil eden diplomatik misyonlarin görevlerinin etkin sekilde 

yapilmasini saglamak oldugunu ifade eden Viyana Konvansiyonu, bu ifadesiyle 

diplomatik ayricalik ve bagisikliklari açiklamada ileri sürülen görevin “geregi 

teorisini” esas olarak benimsemis görünmekle birlikte, bu teorinin, Konvansiyonun 

sinirli sayidaki istisna disinda temsilciye her türlü eylem ve islemden dolayi yargi 

bagisikligi taniyan düzenlemelerine tam olarak yansimis oldugu söylenemez.  

 

Bir kere, özel islemlerinden dolayi kabul eden devletin yargi yetkisine tâbi olmalari, 

diplomatik temsilcinin resmî görevlerinin ifasina engel olmaz. Zira diplomatik 

temsilciler, kabul eden devlette görevlerini serbestçe ifa edebilmeleri için yeterince 

güvenceye sahip bulunmaktadirlar. Gerçekten de, diplomatik temsilcinin sahip 

oldugu kisi ve konut dokunulmazligi ve korumasi yaninda, temsilcinin belgeleri, 

yazismasi ve kural olarak mallarinin sahip oldugu dokunulmazligin, temsilcinin 

görevlerini yerine getirmesinde gerekli serbestiyi saglayacagi muhakkaktir. 

Bagisikligin diplomatik temsilciye tanidigi imtiyaz sebebiyle en azindan temsilcinin 

kendi sahsi için sagladigi yarar ise, hukukî korumadan yoksun birakarak yol açacagi 

adâletsizlik karsinda elbette savunulamaz. Kaldi ki, Yargitay’in pek hakli olarak bazi 
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kararlarina yansidigi gibi “ayricalik ve bagisikliklarin amaci  fertleri yararlandirmak 

olmayip, devletleri temsil eden diplomatik misyonlarin görevlerini etkin bir sekilde 

yapmalarini saglamaktir”. Diplomatik temsilcinin tamamen özel hukuk alaninda 

kalan islem ve eylemlerinden dogan davalarda mahkemenin tarafsizligini süpheye 

düsürecek bir hal de bulunmamaktadir. Ayrica, diplomatik temsilcinin özel 

islemlerinin yargi bagisikliginin kapsamina dahil olmasinin, temsilci ile hukukî iliski 

içerisine girme konusunda güvesizlik ve tereddüt yaratacagi süphe götürmez. En 

önemlisi ise, diplomatik temsilcinin hukuka aykiri davranisi yüzünden zarar gören 

kisinin yargi bagisikligi sebebiyle hukukî korumadan yoksun kalmasidir.  

 

Diplomatik temsilcilerin kabul eden devletin yargisindan bagisik olduklarinin 

kabulünün altinda yatan temel neden, misyon görevlerinin etkin bir sekilde yerine 

getirilmesinin teminidir. Yargi bagisikligi diplomatik temsilcinin, kabul eden 

devletin mahkemeleri tarafindan hakkinda yargilama yapilabilecegi endisesi 

olmaksizin, görevlerini herhangi bir baski altinda kalmaksizin özgürce yerine 

getirmesini saglayacaktir. Zira diplomatik temsilcilerin, tipki bu statüye sahip 

olmayan diger kisiler gibi kabul eden devletin yargi yetkisine tâbi olmalari halinde, 

kabul eden devletin hukukuna aykiri davrandiklari her halde haklarinda yargilama 

yapilmasi,  misyon faaliyetlerinin yerine getirilmesini aksatabilir. Ayrica, sirf misyon 

faaliyetlerini sekteye ugratmak amaciyla, kötü niyetle, diplomatik temsilciye karsi 

haksiz dava larin açilmasi söz konusu olabilir.  

 

Diger taraftan, hukuka aykiriligin bulundugu bir halde, bir devletin yetkili makamlari 

eliyle yaptigi yargilama ve bu yargilama sonucunda verdigi karar, adâletin 

gerçeklesmesine yöneliktir. Diplomatik temsilcinin yargi bagisikligina sahip oldugu 

hallerde, kabul eden devletin hukukuna aykiri eylem ve islemleri dolayisiyla 

yargilanamamasi ise, bu hukuka aykiri eylem ya da islem sebebiyle zarar gören 

üçüncü kisilerin hukukî korumadan yoksun kalmalarina neden olarak, adalesizlige 

yol açabilecektir. Yargi bagisikliginin varligi, diplomatik temsilcinin davranislarinin 

hukuka aykiriligini engellemese bile, bu hukuka aykiriligin müeyyidesini 

geciktirmekte, bazi hallerde ise bütünüyle engellemektedir.  
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Gerçi yargi bagisikliginin dogurabilecegi sakincalar karsisinda, kabul eden devletin 

diplomatik temsilciyi istenmeyen kisi ilan etmesi, misyonun bir üyesi olarak kabul 

etmemesi mümkündür. Diger bir imkân da gönderen devletin, yargi bagisikligindan 

feragat etmesi ya da diplomatik temsilci hakkinda bizzat kendisinin yargilama 

yapmasidir. Ancak bu yollara basvurulmasi, her zaman söz konusu olmayabilecegi 

gibi, yargi bagisikliginin sakincalarin önlenmesi veya giderilmesinde yeterince etkili 

de olmayabilir.  

 

Bu sebeple, gerek yargi bagisikliginin taninmasi ile hedeflenen amaç ve gerekse 

diplomatik temsilci hakkinda yargilama yapilmamasinin doguracagi hakkaniyete 

aykiri sonuçlar nazara alindiginda, hem ceza hem de medenî yargi bakimindan, yargi 

bagisikliginin kapsaminin temsilcinin görevi geregi yaptigi eylem ve islemlerle 

sinirlandirilmasi gerektigi kanaatindeyiz.  
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