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ÖZ 
 

 

Delil temini, milletlerarası usul hukukunun temel sorunlarından biri olmakla birlikte, bu konu 

hakkında ‘‘Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunda’’ herhangi bir 

hüküm yer almamaktadır; Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda konu hakkında yer alan 

hükümler ise yok denecek kadar azdır. Bu çalışmada, hem Türk mahkemelerinde görülmekte 

olan davalar için yurtdışında bulunan delillerin temini, hem de yabancı ülkelerde görülmekte 

olan davalar için Türkiye’de bulunan delillerin temini konusu ele alınmıştır. Ayrıca, yabancı 

ülkelerde bulunan delillerin temininde çok önemli bir rol oynayan, devletlerin egemenlik 

hakkı konusu üzerinde de durulmuştur.       

 

Yurtdışında bulunan delillerin temini söz konusu olduğunda, Türk mahkemelerinin genellikle 

başvurdukları yöntem, istinabedir. Ancak istinabe yönteminin, zaman kaybına neden olması, 

tercüme hatalarının ortaya çıkması gibi  birçok dezavantajı bulunmaktadır. Bu nedenle, 

delillerin yurtdışında görevli konsoloslar vasıtasıyla temin edilmesi gibi istinabeye alternatif 

teşkil edecek yöntemler üzerinde durulmuş ve özellikle konsoloslar vasıtasıyla delil temini 

yönteminin uygulanması için gerekli kanun değişikliklerinin yapılması önerilmiştir. Delil 

temini için yabancı ülkelerde kullanılan metotlar da incelenmiştir. ABD’de kullanılan ‘‘pre-

trial discovery’’ metoduyla Türkiye’de delil temin etmenin mümkün olup olmadığı ve bu 

metotla delil temin edilmiş davalara dayanan ABD mahkemesi kararlarının Türkiye’de 

tanınmalarının mümkün olup olmadığı incelenmiştir. Çalışmanın son bölümünde de delil 

temini hakkında hüküm içeren çok taraflı sözleşmeler ele alınmıştır. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

ABSTRACT 
 
 
 
Obtaining evidence is a main issue of the international procedural law. However, the Turkish 

International Law Code is silent about how evidence abroad should be obtained, and the 

provisions of the Turkish Civil Procedure Code on this subject are poorly drafted. In this 

study, the methods of obtaining evidence abroad for use in Turkey, as well as obtaining 

evidence in Turkey for use abroad have been examined. Since the role of the concept of 

sovereignty is of central importance with regard of problems arising from  obtaining evidence 

in foreign territories, the principle of sovereignty has also been discussed. 

 

 The usual manner of Turkish courts for obtaining evidence abroad is requesting the 

assistance of the foreign state through a letter rogatory. However the method of letter rogatory 

has many disadvantages, such as involving undue delay, complexity and problems resulting 

from linguistic and cultural differences. Alternative methods of obtaining evidence, such as 

taking evidence through a Turkish consul have been examined, and addition of provisions 

which provide the use of these methods have been    

proposed. Methods for obtaining evidence used in other countries, such as ‘‘pre-trial 

discovery’’  have been examined. The problem whether evidence in Turkey may be obtained 

using the ‘pre-trial discovery’ method and whether any US. judgment based on or related to 

such a discovery order may be enforced in Turkey have been discussed.     

In the last part of this study, the provisions of multilateral agreements on obtaining evidence 

have been examined. 
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GİRİŞ 

 

I. KONUNUN ÖNEMİ ve ÇALIŞMANIN AMACI 
 

‘‘Bana vakıayı ver, ben de sana hakkını vereyim! 1’’  

Geçerliliğini bugün de aynen korumakta olan ortaçağın kanonik hukukunda kalma bu 

söz, bir hakkın doğumunun veya son bulmasının belirli vakıaların gerçekleşmesine 

bağlı olduğunu vurgulamaktadır. Bir davada taraflardan birinin gerçekleşmiş 

olduğunu ileri sürdüğü vakıanın dikkate alınabilmesi için, hâkimin, vakıanın 

doğruluğu konusunda ikna edilmesi gerekir ki, bu da ispatla mümkündür. Başka bir 

deyişle, bir davanın kazanılması veya kaybı, hakkın doğumu için varlığı şart olan 

vakıaların ispatına bağlıdır2. Vakıaların ispatı için kullanılan araç ise delillerdir. Şu 

halde gerekli deliller temin edilmelidir ki, davanın kazanılması mümkün olsun.        

 

Ne var ki, bir davada kullanılmak istenen delillerin yabancı ülkelerde bulunmaları 

durumunda bu delillerin temini, yurtiçinde bulunan delillerin temininden çok daha 

güçtür. Güçlük, en başta devletler hukukundan kaynaklanır; çünkü devletler 

hukukunun kuralları, yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini için faaliyette 

bulunma imkânlarını kısıtlamaktadır. Ülke içinde bulunan bir delilin temini için hiç 

sorun doğurmadan yapılabilen bir işlemin aynısı yurtdışında bulunan bir delilin 

temini için yabancı bir ülkede yapıldığında, söz konusu yabancı devletin egemenlik 

haklarının ihlâline neden olabilir. Örnek olarak, yurtiçinde bulunan bir tanığı 

mahkeme huzuruna davet ederken hiçbir sorunla karşılaşılmazken, yabancı devlet 

ülkesinde bulunan bir tanığın davayı gören Türk mahkemesi huzuruna daveti, tanığın 

bulunduğu yabancı devletin egemenlik hakkının ihlâli olarak nitelendirilebilir. Bu 

örneğin de gösterdiği üzere, yabancı ülkelerde bulunan delillerin temininde 

                                                
1 ‘‘Da mihi factum, dabo tibi ius’’. Bu sözün alındığı yer: Liebs, Lateinische Rechtsregeln und 

Rechtssprichwörter, 5. Auflage, 1991,  D 1 (Götz Schulze, Dialogische Beweisaufnahmen im 
internationalen Rechtshilfeverkehr, IPRax 2001, s. 527’den naklen).    

2  Hakan Pekcanıtez/ Oğuz Atalay/ Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukuku, 3. Bası, Yetkin 
Yayınları, Ankara 2004, s. 297. 



 

 

2

yurtiçinde bulunan delillerin temini için kullanılan usullerden farklı usullerin 

izlenmesi gerekir. Yurtdışında bulunan bir delilin temini için Türk mahkemelerinin 

başvurdukları yöntem genellikle, delilin bulunduğu yabancı ülke makamlarını 

istinabe etmektir. Oysa, yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini için 

başvurulabilecek yegâne yöntem milletlerarası istinabe değildir.  Nitekim, yabancı 

ülkelerde bulunan delillerin temini konusunda hüküm içeren milletlerarası 

sözleşmelerin büyük çoğunluğu, istinabenin yanında, delil temininde izlenebilecek 

diğer metotlara da yer verirler. İşte bu çalışmanın amaçlarından biri, yabancı 

ülkelerde bulunan delillerin hangi yöntemlerle temin edilebileceğinin tespitidir. Bu 

nedenle, çalışmamızda milletlerarası istinabe konusu üzerinde de duracak olmakla 

birlikte, delil temini için izlenebilecek diğer yöntemleri de belirlemeye çalışacağız.  

 

 Yabancı bir ülkede bulunan bir delilin temininde karşılaşılan tek güçlük ilgili 

yabancı devletin egemenlik haklarını ihlâl etmeden hareket etme zorunluluğunun 

sebep olduğu güçlükten ibaret değildir. Yabancı ülke hukukunun ispat konusundaki 

farklı anlayışları da sorunlar doğurabilir. Sözgelimi, yemin, ülkemizde kesin 

delillerden biri iken, Almanya’da yemin, bir ispat vasıtası olarak kullanılmamaktadır. 

Bu durumda Almanya’da bulunan bir dava tarafına yemin verdirmeleri için Alman 

makamları istinabe edildiğinde ne olacaktır? Alman hukuku yemini bir delil olarak 

tanımadığı için ülkemizde görülmekte olan dava için yemin deliline 

başvurulamayacak mıdır? Yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini ile ilgili olarak 

karşılaşılabilecek sorunlara bir diğer örnek olarak da, yurtdışında, hukukumuza 

yabancı usullerle elde edilmiş delillerin mahkemelerimizce ne şekilde 

değerlendirileceği, gösterilebilir.  

 

Sadece delilin ‘‘yurtdışında’’ bulunması durumunda değil, tam tersi bir durumda; 

yani yabancı bir devlet mahkemesinde görülmekte olan bir davada kullanılacak 

‘‘delilin Türkiye’de bulunması’’ durumunda da bu delilin temini ile ilgili sorunlarla 

karşılaşılabilir. Yabancı devlet mahkemesinde görülmekte olan bir dava için 

Türkiye’de bulunan delil temin edilmeye çalışılırken, söz konusu yabancı devlet 

hukukunun farklı usulleri, Türkiye’de tatbik edilebilir mi? Yabancı devlet 
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mahkemesinde görülmekte olan bir dava için Türkiye’de bulunan tanıkların 

ifadelerine başvurulduğunda, davete uymayan tanıklar hakkında kuvvet kullanılabilir 

mi? Bunlar, yabancı devlet mahkemelerinde görülmekte olan davalarda kullanılacak 

delillerin Türkiye’de bulunmaları durumunda karşılaşılabilecek sorunların bazısıdır. 

İşte bu sorunları tespit edip, çözüm bulmak, çalışmamızın bir diğer amacını teşkil 

etmektedir.    

 

Milletlerarası usul hukukunda delil tespiti konusunda ortaya çıkabilecek sorunlar 

karşısında nasıl hareket edileceğine dair mevzuatımızda yer alan hükümler yok 

denecek kadar azdır. Kimi yabancı devletin mevzuatında, bu sorunların hiç değilse 

bazısına çözüm getiren düzenlemeler yer almaktadır. Örnek olarak; İsviçre3 ile 

İtalya4’nın milletlerarası özel hukuk hakkındaki kanunlarında konuya ilişkin 

hükümler yer almaktadır. Fransa’nın da5 Medenî Usul Kanununda konuya ilişkin 

düzenlemeler yer almaktadır. 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanunumuzda ise, delillerin temini konusuna ilişkin herhangi bir 

düzenleme yer almamaktadır. Yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini konusunda 

1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 343. maddesi ile 527/3. 

maddesinde birer hüküm yer almaktadır. 343. madde, ‘‘yemin’’ deliline ilişkin olup, 

yemin verecek kişinin yabancı ülkede ikamet etmesi durumunda,  o ülkenin yetkili 

memuru huzurunda yemin etmeyi talep edebileceğini düzenlemektedir.  Hukuk 

Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 527. maddesinin 3. bendi de yabancı 

mahkemelerin istinabe edilmesi hakkında bir hüküm içermekle birlikte, bu madde 

                                                
3 İsviçre’nin milletlerarası özel hukuk kanununun 11. maddesinde, yabancı makamlardan gelen istinabe 

taleplerinin yerine getirilmesinde uygulanacak hukuk ile İsviçre mahkeme ve diğer makamlarınca 
düzenlenecek belgelerin yabancı bir hukukun aradığı şekil şartlarına uyarak  düzenlenebileceği veya 
ifadelerin yabancı hukuka uygun olarak alınabileceği konuları hakkında hüküm getirilmiştir.       

4 İtalyan milletlerarası özel hukuk kanununda ise milletlerarası istinabe konusunda ayrıntılı düzenlemeler 
69. ve 70 maddesinde yer almaktadır. İtalyan milletlerarası özel hukuk kanunu için bkz. Legge 
31.5.1995, n. 218, Riforma del sistema italiano di diritto internazionale privato; Sözleşmenin Almanca 
tercümesi için bkz. Erik Jayme / Kurt Siehr / Herbert Kronke, Reform des italienischen Systems des 
internationalen Privatrechts,  IPRax (1996), s. 356-369. 

5 Fransa’nın Yeni Medenî Usul Kanunununun (NCPC) 20. Kısmı istinabeye ayrılmış olup, bunun 2. 
Bölümü milletlerarası istinabe hakkındadır. Bu Kanunun 733-735. maddeleri Fransa’nın yabancı 
ülkelerden istinabe talebinde bulunmasına ilişkin hükümlere, 736-748. maddeleri ise, yabancı 
ülkelerden gelen istinabe taleplerinin Fransa’da yerine getirilmesine ayrılmıştır. NCPC için bkz. 
çevirimiçi:www.legifrance.gouv.fr/html/codes   
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mahkemelerde görülmekte olan davalar hakkında olmayıp, tahkim suretiyle 

görülmekte olan davalar hakkındadır.   

 

Türkiye’nin taraf olduğu bazı iki ve çok taraflı sözleşmelerde de yabancı ülkelerde 

bulunan delillerin teminine ilişkin hükümler yer almaktadır. Ne var ki, bu 

sözleşmelerden iki taraflı olanları, konuyu ayrıntıya inmeksizin sadece ana hatlarıyla 

düzenlemekte;  çok taraflı olanları ise, mümkün olduğunca fazla devletin katılımını 

sağlamak gayesiyle konulmasına izin verdikleri çekincelerle, âkit devletlere 

hükümlerini uygulama mecburiyetinde olmaktan kaçınma olanağı tanımakta, bir çok 

konu hakkındaki düzenlemeyi de âkit devletlerin kendi aralarında yapacakları iki 

taraflı sözleşmelere bırakmaktadırlar. Bu nedenle, milletlerarası sözleşmelerin de 

yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini hakkındaki düzenlemelerinin yeterli 

olduğu söylenemez. İşte, milletlerarası usul hukukunda delillerin temini konusuna 

ilişkin düzenlemelerin yetersiz olduğu ve Türk doktrininde konunun bugüne dek 

kapsamlı biçimde ele alınmamış olduğu düşüncesiyle, bu konunun incelenmesine 

ihtiyaç olduğu kanaatine vardık.  

 
 

II. PLÂN ve KONUNUN SINIRLANMASI 
 

A. PLÂN 
 

Yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini konusunu ‘‘yurtiçinde’’ bulunan 

delillerin temini konusundan ayıran en önemli fark, yabancı ülkelerde bulunan 

delillerin temininde kaçınılmaz olarak ‘‘iki ayrı devletin temas etmesidir’’. Bu 

temas, temin edilmek istenen delilin bulunduğu ülke devletinin egemenlik haklarının 

ihlâli tehlikesini içinde barındırır. İşte bu yönüyle yabancı ülkelerde bulunan 

delillerin temini konusu, devletler hukukunun da ilgi alanına girer. Bu nedenle, 

çalışmamızın ilk bölümünde, devletlerin egemenlik hakkı konusunu ele alıp, yabancı 

bir devlet ülkesinde bulunan delillerin temini faaliyetinin, söz konusu yabancı 

devletin egemenlik hakkını hangi hallerde ihlâl edeceğini belirleyeceğiz. 
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Gerek Türk mahkemelerinde görülmekte olan bir dava için ‘yabancı ülkelerde 

bulunan delillerin temini’, gerekse de ‘yabancı mahkemelerde görülmekte olan 

davalar için Türkiye’de bulunan delillerin temini’ ülkemizi ilgilendiren uygulama 

ve sorunlar içerirler. Çalışmamızda, milletlerarası usul hukukunda delil temini 

konusunun bu iki farklı yönünü de ele alacağız. Türk mahkemelerinde görülmekte 

olan bir dava için yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini konusunu çalışmamızın 

ikinci bölümünde, yabancı mahkemelerde görülmekte olan davalar için Türkiye’den 

delil temini konusunu ise, çalışmamızın üçüncü bölümünde inceleyeceğiz.  

 

Yabancı ülkede bulunan bir delilin temininde hangi yöntem izlenirse izlensin; bu 

delil ya bulunduğu yabancı ülkede ikame6 edilir veyahut da davayı gören 

mahkemenin bulunduğu ülkeye getirtilip burada ikame edilir. Şu halde, milletlerarası 

usul hukukunda delil temini için izlenebilecek yöntemlerin tümünü, ‘‘delilin 

bulunduğu yabancı ülkede ikamesi’’ veya ‘‘delilin mahkemenin tâbi olduğu ülkede 

ikamesi’’ şeklinde iki ana başlık altında ele almak mümkündür. Biz de çalışmamızın 

gerek ikinci gerekse de üçüncü bölümünde bu ikili ayırımı göz önünde bulundurarak, 

plânımızı oluşturacağız.  

 

Çalışmamızın dördüncü bölümünü, delil temini konusundaki milletlerarası 

sözleşmelere ayırmış bulunuyoruz. Bu bölüm altında, Türkiye’nin taraf olduğu delil 

temini konusuna ilişkin çok taraflı7 sözleşmelerin yanında, delil temini konusundaki 

Avrupa Birliği Tüzüğünü inceleyeceğiz.           

                                                
6 Delil ikamesi terimi için bkz. aşağıda s.15 vd.. 
7 İki taraflı sözleşmelerin listesi için bkz. aşağıda dpn.668. 
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B. KONUNUN SINIRLANMASI 

 

1. ÖZEL HUKUK İHTİLAFLARI 

 

Çalışmamızda özel hukuk ihtilaflarına ilişkin delillerin teminini inceleyeceğiz. Ceza 

hukuku ile idare hukuku alanlarında delillerin nasıl temin edileceği konularına da 

değinecek olsak da, bunu yaparken amacımız ceza ve idare hukuku alanlarında delil 

temini konusunda ayrıntılı bir inceleme yapmak değil, sadece kıyas yoluyla özel 

hukuk alanında çıkan sorunlar için çözüm bulmak olacaktır.  

 

Esasen, yabancı ülkelerde bulunan bir delilin temini söz konusu olduğunda, bu 

delilin özel hukuk, ceza hukuku veya idare hukuku ihtilafı için kullanılacak olması, 

delil temininde izlenecek yöntemler bakımından önemli bir fark yaratmaz. Nitekim, 

yabancı ülkelerde bulunan delillerin teminini zorlaştıran nedenlerin en başında yer 

alan ‘‘yabancı devletin egemenlik haklarının ihlâli tehlikesi’’, özel hukuka ilişkin 

uyuşmazlıklarda olduğu gibi, ceza ve idare hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda da 

varlığını aynen sürdürür8.    

 

2. UYGULANACAK HUKUK SORUNU 

 

Çalışmamızın konusunu, milletlerarası alanda delillerin nasıl temin edileceğine 

ayırmış bulunuyoruz. Bu nedenle, uygulanacak hukuk konusu üzerinde, sadece, delil 

ikamesinde uygulanacak hukukun hangisi olduğunu belirlemek için duracağız. İspat 

yükünün hangi tarafa ait olduğunun tespiti veya geçerli ispat vasıtalarının 

                                                
8 Klaus P. Mössle, Extraterritoriale Beweisbeschaffung im internationalen Wirtschaftsrecht, Nomos 

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1990, s. 309.  
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belirlenmesi, delillerin takdiri gibi konuların hangi hukuka tâbi olacağını ise, bu 

çalışmada ele almayacağız9. 

 

3. YARGI BAĞIŞIKLIĞI 

 

Çalışmamızda gerek Türk vatandaşlarının gerekse de yabancıların hangi koşullar 

altında ellerindeki delilleri ikame etmek zorunda olduklarını inceleyeceğiz. Ancak bu 

inceleme sırasında devletlerin yargı bağışıklığı nedeniyle delil ikame etmek 

zorunluluğundan muaf olan kişilerin durumunu ayrıntılı olarak ele almayacak,  bu 

konu hakkında burada genel bir açıklama yapmakla yetineceğiz. 

 

Esasen devletlerin kendi ülkelerinde bulunan kişiler üzerinde yargı yetkisi 

bulunmaktadır. Ancak devletler hukuku ‘‘yargı bağışıklığı bulunan kişiler’’ 

hakkında mahkemelerin yargı yetkilerini kullanmalarına sınırlama getirmekte 

olduğundan, bu kişiler hakkında açılan davalar, dava şartı yokluğundan reddedilir. 

Başka bir deyişle, yargı yetkisi, hâkimin bir davanın esasına girişmeden, öncelikle 

incelemesi gereken hususlardandır. Bu nedenle de ilgili devlet ve kişilere tebligat ve 

davetin ‘‘sadece’’ yargı bağışıklığı bulunmayan hallerde yapılabileceği baskın olarak 

savunulan görüştür. Nitekim, 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku 

Hakkında Kanunun 33. maddesi de, yabancı devlet ve temsilcilerine ancak özel 

hukuk ilişkilerinden doğan uyuşmazlıklarda tebligat yapılabileceği yönünde bir ifade 

taşımaktadır. Ancak bizim de katıldığımız diğer bir görüşe10 göre, devletin ve onun 

temsilcilerinin sahip olduğu bağışıklıktan söz konusu devlet tarafından her zaman 

vazgeçilmesi mümkün olduğundan ve çoğu durumda ilgili devletin yargı 

bağışıklığından vazgeçip vazgeçmediği dava açılmadan belli olamayacağından, farklı 

                                                
9 Bu konular hakkında bilgi için bkz. Günseli Öztekin, İsbat Hukuku ve Delillere Uygulanacak Hukuk 

Hakkında Görüşler, MHB (1989), s. 37- 46, (İsbat); Günseli Öztekin, İngiliz Hukukunda Jürili 
Davalarda Delil Takdiri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 1987, (Jüri). 

10 Burkhard Hess, Zur Zustellungen von Klagen gegen fremde Staaten, RIW 1989, s. 255 vd., 
Reinhold Geimer / Ewald Geimer/ Gregor Geimer, Internationales Zivilprozeßrecht, Verlag Dr. Otto 
Schmidt, Köln 2001, s. 190, Nr. 486. 
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yöntemlere11 tâbi olsa da bu kişilere tebligat ve davetin yapılabilmesi mümkün 

olmalıdır. Ayrıca, çoğu davada taraflar dinlenmeden ihtilafın özel hukuka ilişkin 

olup olmadığının mahkeme tarafından anlaşılmasının mümkün olmaması12 da, 

milletlerarası alanda kabul edilmiş usullere uymak kaydıyla yabancı devlet ve 

temsilcilerine tebligat yapılabilmesinin gerekçelerindendir13.  

 

Yargı bağışıklığı bulunan kişilere karşı açılan davalar, dava şartı yokluğu nedeniyle 

reddedilebildiğine göre, bu kişilerin, kendilerine karşı açılan davalarda delil ikame 

etmek zorunda olup olmadıklarına ilişkin bir sorun da bulunmamaktadır. Kuşkusuz, 

bu kişiler, kendilerine karşı açılan davada yargı bağışıklığından vazgeçip davalı 

sıfatıyla davaya katılırlarsa, haklılıklarını ispat edebilmek için delil ikame 

edeceklerdir. Sorun, yargı bağışıklığına sahip olan kişilerin bir davada, üçüncü. kişi 

sıfatıyla delil ikame etmek zorunda olup olmadıkları noktasında karşımıza çıkar. Bu 

konu çeşitli sözleşmelerde düzenlenmiştir. Sözgelimi, Diplomatik İlişkiler Hakkında 

Viyana Sözleşmesi14 uyarınca diplomatik ajanın tanıklık yapma zorunluluğu yoktur 

(md. 31/c). Konsolosluk İlişkileri hakkında Viyana Sözleşmesi15 uyarınca da, 

diplomatik ajanlara kıyasla daha sınırlı olmakla birlikte,  konsoloslar da bağışıklığa 

sahip olup, işlevlerinin ifası ile ilgili konularda tanıklık yapmakla yükümlü 

değildirler; yine işlevlerinin ifası ile ilgili konulardaki evrakı da ibraz etme 

yükümlülükleri yoktur (md. 44)16.  

 

Bu noktada cevaplanması gereken bir soru da, kendilerine karşı açılmamış olan 

davalarda diplomatik temsilci ve konsolosların tanıklık yapma, evrak ibraz etme gibi  

 
                                                

11 Yabancı devletin davalı olduğu durumlarda o devletin diplomatik temsilcisine ‘doğrudan’ tebligat 
yapılamayacağı konusunda bkz. Sevin Toluner, Milletlerarası Hukuk Dersleri, Beta, İstanbul, 1989, 
s. 385 vd., Aslan Gündüz, Milletlerarası Hukuk, 4. Bası, Beta, İstanbul 2000, s. 583 vd.. 

12  A.e. ,s. 583.   
13 Bu görüşün savunulduğu Alman mahkemesi kararı için bkz. Landgericht Hamburg, Urteil vom 

10.4.1986-20189/85; RIW (1998), s. 478. ABD mevzuatının düzenleniş biçimi ile uygulamasının ve 
Fransa’daki uygulamanın da aynı görüş doğrultusunda olduğu konusunda bkz. Hess, a.g.m., s. 255, 
256.   

14  R.G. 24.12.1984-18615. 
15  R.G. 27.09.1975-15369. 
16 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Mine Tan, Diplomatik Temsilcinin Yargı Bağışıklığı, 

Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2005, s. 130 vd..  
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yükümlülükleri olmadığına göre, bir davada üçüncü kişi sıfatıyla delil ikame etmeleri 

için bu kişilere davet çıkarılıp çıkarılamayacağıdır. Yargı bağışıklığına sahip kişilere 

tebligat yapılması hakkında yukarıda17 izah etmiş olduğumuz anlayışa uygun olarak, 

bu kişilere delil ikamesi konusunda da milletlerarası alanda kabul edilmiş usullere 

uyularak davet çıkarılmasında devletler hukukuna aykırı bir yön bulunmamaktadır18.      

 

Yargı bağışıklığının tek özelliği, buna sahip olanların delil ikame etmek zorunda 

olmayışları ile sınırlı değildir. Yargı bağışıklığı bulunan kişiler kendi arzularıyla delil 

ikame etseler de, bu kişilerin delil ikame etmeleri sırasında da bazı özel usullere 

uyulması gerekebilir. Örnek olarak, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana 

Sözleşmesi uyarınca, bir konsolosun tanıklığını talep eden makam, konsolosluk 

memurunun görevlerinin yerine getirilmesini sekteye uğratmaktan kaçınmalıdır, 

bunun için mümkün olduğu takdirde ‘konsolosluk memurunun tanıklıkla ilgili 

ifadesi ikametgâhında veya konsoloslukta alınmalı’ veya konsolosluk memurunun 

yazılı beyanı kabul edilmelidir (md. 44/2.bent).  

 

Sadece devleti temsil edenlerin değil, belirli Milletlerarası teşkilatların ve bunların 

mensuplarının da yargı bağışıklığı bulunabilmektedir. Bunun gibi bir ülkede görevli 

yabancı askerî kuvvetlere de belirli konularda yargı bağışıklığı tanınabilir19. 

Sözgelimi, ‘‘Birleşmiş Milletlerin Ayrıcalık ve Muafiyetine dair 13.2.1946 tarihli 

Sözleşme’’nin20 2. maddesi uyarınca; Birleşmiş Milletler Kurulu, malları ve 

alacakları bulundukları yer neresi ve elinde tutan kim olursa olsun, Kurulun açıkça 

vazgeçtiği hususî haller müstesna olmak üzere, bağışıklıktan faydalanırlar. Yine aynı 

Sözleşmenin 5. maddesi uyarınca; Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri ile eşi ve ergin 

olmayan çocukları, diplomatik temsilcilerin ayrıcalık ve bağışıklıklarından 

yararlanırlar. Üstelik bu kişilerin vatandaşı oldukları devletlerden bağımsız hareket 

edebilmeleri için bu bağışıklık, diplomatik temsilciler ile konsolosların 

                                                
17 Bkz. yukarıda, s.7-8. 
18 Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 265, Nr. 777.   
19 Ayrıntılı bilgi için bkz. Toluner, a.g.e., s. 428 vd.. 
20 R.G. 21.03.1950/ 7462. 
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bağışıklıklarından farklı olarak sadece görev yaptıkları devlette değil, kendi 

devletlerinde de geçerlidir21.   

 

Benzer şekilde, Türkiye ile Avrupa Komisyonu arasındaki Anlaşma22 uyarınca 

Avrupa Toplulukları Komisyonu’nun Ankara’daki Delegasyonunun23 Başkan ve 

üyeleri ile bunların her birinin aile mensupları da Türkiye topraklarında, Viyana 

Sözleşmesi hükümleri uyarınca diplomatik misyonlara ve bunların mensuplarına 

Türkiye’de tanınan ayrıcalık ve dokunulmazlıklardan yararlanırlar. Buna göre, 

Ankara’daki Avrupa Toplulukları Delegasyon üye ve aile mensuplarının delil 

ikamesi konusundaki yükümlülükleri, yukarıda ele almış olduğumuz yabancı 

devletlerin Türkiye’de görevli diplomatik temsilcileri gibidir (md.3).    

 

4. TAHKİM MAHKEMESİNİN DELİL TEMİNİ 

 

Bu çalışmada esas olarak üzerinde duracağımız konu, ‘devlet mahkemelerinde’ 

görülmekte olan davalar için yurtdışında bulunan delillerin nasıl temin edileceğidir. 

Delil temini konusunu özellikle ‘devlet mahkemeleri’ bakımından ele alıyor 

olmamızın nedeni, konuya ilişkin sorunların esas olarak devlet mahkemeleri için 

yapılan delil temini faaliyetlerinde ortaya çıkıyor olmasıdır. Esas sorunların devlet 

mahkemeleri için delil temini faaliyetinde ortaya çıkmasının nedeni; devletlerin, 

kendi egemenliklerinin bir görüntüsü olan yargı hakkını kendi mahkemeleri 

vasıtasıyla kullanıyor olup, mahkemelerin, ait oldukları devletin egemenlik 

haklarının bir uzantısı olarak kabul görüyor olmalarıdır. Ait oldukları devletin 

egemenlik haklarının bir uzantısı olarak kabul edildiklerinden, mahkemelerin,  

                                                
21   Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 280, Nr. 832.   
22 Avrupa Toplulukları Komisyonu’nun Türkiyede Temsilciliğinin Kurulması ve Bu Temsilciliğin 

Ayrıcalıkları ve Dokunulmazlıkları Konusunda Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Avrupa 
Toplulukları Komisyonu Arasında Anlaşma, R.G. 4.6.1987-19477. 

23 Başta ‘temsilcilik’ olarak anılmış olan temsilcilik ofisinin ismi Türkiye ile Avrupa Topululukları 
Komisyonu arasındaki mektup teatisi ile ‘delegasyon’ şeklinde değiştirilmiştir. Bkz. Türkiye ile 
Avrupa Toplulukları Komisyonu Arasında Türkiye Cumhuriyeti’ndeki Avrupa Toplulukları 
Komisyonu Temsilcilik Ofisi’nin isminin ‘Temsilcilik’ yerine ‘Delegasyon’ olarak tadiline ilişkin 
mektup teatisi, R.G. 7.8.2004-25546.      
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yabancı bir devlette delil temini faaliyetine girişmeleri, genellikle söz konusu 

yabancı devletin egemenlik haklarının ihlâli olarak nitelendirilir.  

 

Devlet mahkemelerinin ‘‘hâkimlerinden’’ farklı olarak tahkim mahkemelerinin 

‘‘hakemleri’’ ise, özel kişilerdir. Bu nedenle hakemlerin yabancı bir ülkeye gidip 

orada delil temini faaliyetine girişmeleri, sözgelimi yabancı ülkede ihtilaf konusu 

hakkında bilgisi olan kişileri dinlemeleri, ilgili yabancı devletin egemenlik hakkını 

ihlâl etmez. Bu nedenle, bir dava tahkim mahkemesi tarafından görülmekteyse -bu 

davada kullanılacak delilleri elinde bulunduran ilgililerin söz konusu delilleri ikame 

etmeye istekli olmaları şartıyla- delillerin temininde devletler hukukundan 

kaynaklanan sınırlamalarla karşılaşılmaz. Kuşkusuz hakem mahkemelerinde 

görülmekte olan davalar bakımından, ilgililer delil ikame etmeye istekli olsalar dahi 

bazı sorunlarla karşılaşılması mümkündür. Ancak bu sorunlar delillerin yabancı 

ülkede bulunmasından kaynaklanmayıp, doğrudan tahkimin niteliğinden kaynaklanır. 

Örnek olarak, hakemlerin tanıklara yemin verdirmelerinin mümkün olup olmadığı 

sorunu ile karşılaşılabilir; bazı ülke mevzuatları uyarınca hakemler, tanıklara yemin 

verdirme yetkisine sahipken, bazı ülkelerde hakemlerin böyle bir yetkileri yoktur24. 

Doğrudan delilin yabancı ülkede bulunmasından kaynaklanmayan sorunlar ise, bu 

çalışmanın kapsamında değildir.  

 

Elinde delil bulunduran kişilerin delilleri ikame etme konusunda istekli olmamaları 

durumundaysa, hakemlerin, devlet mahkemelerinin yardımına başvurmaktan başka 

çareleri bulunmaz. Hakem sözleşmesinin bağlayıcılığı sadece taraflar ile hakemler 

arasında olduğundan, hakemlerin üçüncü kişiler hakkında yaptırım uygulama 

olanakları yoktur25. Devlet mahkemeleri ilgililer hakkında yaptırım uygulama 

imkânına sahip olduklarından, ilgililerin, ellerindeki delilleri ikame etme konusunda 

istekli olamamaları durumunda, tahkim yoluyla görülmekte olan bir davada ihtiyaç 

duyulan deliller, mahkemelerin yardımıyla temin edilebilir. Hakemlerin delil temini 
                                                

24 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Peter Schlosser, Das Recht der internationalen privaten 
Schiedsgerichtsbarkeit, 2. Auflage, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck), Tübingen 1989, 
(Schiedsgerichtsbarkeit ), s. 482, Nr. 645. 

25 Fouchard/ Gaillard/ Goldman, On International Arbitration, Edited by: Emmanuel Gaillard / John 
Savage, Kluwer Law International, 1999 The Hague, s. 727, Nr. 1336.  
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için mahkemelerin yardımına başvurması konusu, mevzuatımızda26 da düzenleme 

alanı bulmaktadır. 4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanununun 12/B maddesi 

uyarınca: ‘‘Hakem veya hakem kurulu, delillerin toplanmasında asliye hukuk 

mahkemesinden yardım isteyebilir’’. Delillerin yurtdışında bulunması 

durumundaysa, hakemlerin yabancı bir devlet mahkemesine doğrudan başvurup bu 

mahkemeden yardım isteme imkânları bulunmadığından27, yabancı mahkemeye 

başvurma konusunda aracılık etmesi için hakemler, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun 527. maddesi uyarınca yine asliye hukuk mahkemesinden yardım 

istemelidirler28.             

 

Tahkim yoluyla görülmekte olan bir dava için yabancı ülkelerde bulunan delilleri 

temin ederken çeşitli yöntemlerin izlenmesi mümkündür. Bu yöntemlere örnek 

olarak, bu çalışmada ele aldığımız video konferans gösterilebileceği gibi, hakemlerin 

delilin bulunduğu yabancı ülkeye gidip delilin kendi huzurlarında ikame edilmesini 

sağlamaları veya delili getirtmeleri, gösterilebilir. Günümüzde tahkim 

yargılamasında delil temini için sık başvurulan usullerden biri de ‘pre-trial 

discovery’dir. Bu çalışmada pre-trial discovery usulü hakkında vereceğimiz 

açıklamalar, tahkimin niteliğine uygun olduğu ölçüde29 tahkim yargılaması 

bakımından da geçerlidir. 

                                                
26 Yabancı hukukların benzer düzenlemeleri hakkında bilgi için bkz. A.e., s. 726-727. 
27 Nevhis Deren-Yıldırım, Milletlerarası Tahkimin Esaslı Sorunları, Alkım Yayınevi, İstanbul 2004, 

(Tahkim), dpn. 112.  
28 Tahkim hakkında Milletlerarası Ticaret Odası tarafından hazırlanan Model Kanunun, delil teminine 

ilişkin hükümleri hakkında açıklama için bkz. Deren-Yıldırım, Tahkim, s. 112-113.   
29 Tarafların kendi aralarında yaptıkları sözleşme ile delillerin pre-trial discovery usulü ile temin edilmesi 

konusunda anlaşmaya varmaları mümkündür. Tahkimin niteliği gereği, üçüncü kişiler hakkında 
kuvvet kullanma imkânı bulunmadığı için, pre-trial discovery sadece taraflar hakkında uygulama alanı 
bulacaktır. Anglo-Amerikan hukuk sistemine  tâbi ülkelerde ise, tahkimde uygulanan pre-trial 
discovery’nin dava tarafı olmayan üçüncü kişiler hakkında da uygulanma olanağı bulunmaktadır; 
ancak üçüncü kişiler hakkında kuvvet kullanlabilmesi için mahkemeye başvurulması zorunludur; 
Manfred Knof, Tatsachenfeststellung im Streitigkeiten des internationalen Wirtschaftsverkehr, 
Carl Heymanns Verlag, Köln 1995,  s. 86-87   
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5. DEVLETLERÜSTÜ veya MİLLETLERARASI MAHKEMELER için DELİL 
TEMİNİ  

 

Çalışmamızda sadece devlet mahkemelerinde görülmekte olan davalar için delil 

temini konusu üzerinde duracağız. Devletlerüstü veya milletlerarası mahkemelerin 

delil temini konusunu ise incelemeyeceğiz; çünkü bu mahkemelerin delil temini 

usulleri, devlet mahkemelerininkinden çok daha farklı esaslara tâbidir. En önemli 

fark, devletlerüstü veya milletlerarası mahkemelerin, delilin bulunduğu ülke 

devletinin egemenlik haklarından kaynaklanan sınırlamalarla karşılaşmıyor 

olmalarıdır30. Diğer bir fark da, devletlerüstü veya milletlerarası mahkemelerin delil 

temini konusundaki yetkilere ‘‘daima’’ bir milletlerarası düzenlemenin kaynaklık 

ediyor olmasıdır.  

 

Sözgelimi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin yetkilerinin kaynağı, Türkiye’nin de 

taraf olduğu Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesidir31. Bu Sözleşmenin 38/b maddesi 

uyarınca:  

 

‘‘Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi... olayları tespit etmek amacıyla, ... gerekirse, 

ilgili Devletlerin etkinliği için tüm kolaylıkları sağlayacağı bir tahkikat yapacaktır.’’   

 

Görülüyor ki Sözleşme uyarınca, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi tahkikat 

yaparken, âkit devletler, Mahkemeye kolaylık sağlamakla yükümlü olup, egemenlik 

haklarının ihlâl edildiği gerekçesiyle Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

işlemlerini sınırlama yetkileri yoktur. Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin 

                                                
30 Ewald Geimer, Internationale Beweisaufnahme, Verlag C.H. Beck, München 1998, s. 8.      
31 İnsan Hakları ve Ana Hürriyetleri Korumaya dair Sözleşme, R.G., 19.03.1954-8662.  
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uygulayacağı usule ilişkin ayrı bir düzenleme de bulunmaktadır. Avrupa İnsan 

Hakları Mahkemesi Usul Kuralları32 olarak adlandırılan bu düzenleme uyarınca33:  

 
‘‘Daire,.. vakıadaki olgunun netleştirilmesini sağlamaya elverir nitelikte olduğunu 
düşündüğü herhangi bir delili  toplayabilir.... Dairenin, görevlerini yerine 
getirmesine yardımcı olacağını öngördüğü bir tanığı ya da uzmanı yahut herhangi bir 
başka sıfata  sahip herhangi bir  başka kişiyi dinlemeye karar verebilir (md.42/1). 
... 
Daire, yargılamanın herhangi bir aşamasında bir inceleme yapmak, olay mahallinde 
bir soruşturma yürütmek ya da başka bir yöntemle delil toplamak üzere bir ya da 
daha çok üyesini yahut Mahkemenin diğer yargıçlarını görevlendirebilir (md. 42/2).  
... 
Dairenin ya da Daire Başkanının dinlenmelerine karar verdiği tanıklar, uzmanlar ve 
diğer kişiler, Mahkemeye Yazı İşleri Müdürü tarafından davet edileceklerdir 
(md.65/1). 
 
İlgili kişiler duruşmada başvurucunun ya da muhatap Sözleşmeci tarafın talebi 
üzerine ya da onlar namına duruşmada hazır bulunurlar ise, bunların duruşmaya 
katılmasından doğan giderler, Daire aksi yönde karar vermedikçe, o Tarafça 
üstlenilecektir. Diğer hallerde, Daire bu tür giderlerin Avrupa Konseyi tarafından 
mı, yoksa davet edilen kişinin hazır bulunmasını talep eden başvurucu tarafından mı 
yahut üçüncü tarafça mı üstlenileceğine karar verecektir (md. 65/3).              

 

Benzer şekilde Avrupa Topluluğu Mahkemesi34 için topluluk hukuku geçerli olup, 

Mahkemenin yargılama usulünün işleyişi hakkında 1991 tarihli bir düzenleme 

bulunmaktadır35. Bu düzenleme uyarınca, delil ikamesi doğrudan Avrupa Topluluğu 

Mahkemeleri huzurunda gerçekleştirilebilmekte (md. 45) ve Mahkeme tanık ile 

bilirkişilerin ifadelerini almak için onlara doğrudan davet çıkarabilmektedir (md. 

51)36. Davet edilen tanık ve bilirkişiler; seyahat, konaklama masrafları ile iş 

kayıplarından doğan masrafları talep edebilmektedirler (md. 52/2).  

 

 

                                                
32 European Court of Human Rights Rules of Court. 1. 11.1998 tarihi itibarıyla yürürlükte olan bu 

kuralların İngilizce metni için bkz. (Çevirimiçi)http//www.Echr.coe.int/Eng/Edocs/RulesOfCourt.html 
     Bu kuralların Tükçe tercümesi  için bkz. Semih M. Gemalmaz, İnsan Hakları Belgeleri, Cilt I, 

Boğaziçi Üniversitesi Yayınevi, İstanbul 2003, s. 84. vd.     
33  Kuralların Türkçe tercümeleri, A.e., s. 89 vd.’dan aynen alınmıştır.  
34  İlk derece mahkemesi için de 2 .5.1991 tarihli Usul Kuralları bulunmaktadır, ATRG 1991,  L.193/.44.  
35  19.6.1991 tarihli Avrupa Toplulukları Mahkemesinin Usul Kuralları, ATRG 1991, L. 176/7. 
36 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Koen Lenaerts / Dirk Arts, Edited by: Robert Bray, Procedural 

Law of the European Union,  Sweet &Maxwell, London 1999, s. 383 vd..  
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III. ÇALIŞMADA KULLANILACAK TERİMLER 
 

Bu çalışmada, ‘milletlerarası adlî işbirliği’ ile ‘delil ikamesi’ terimlerini sık 

kullanacağız. Ne var ki, bu iki terimin ifade ettikleri anlam konusunda Türk hukuk 

dilinde yeknesak bir anlayış henüz gelişmemiştir; bu nedenle, bu terimleri hangi 

anlama gelecek şekilde kullanacağımız üzerinde durmamız zorunludur.  

 

A. MİLLETLERARASI ADLÎ İŞBİRLİĞİ 

    
Türk hukuk dilinde yabancı adlî makamların birbiri ile yardımlaşmasını ifade etmek 

için kullanılan terim konusunda bir birlik yoktur. Yabancı ülkelerde bulunanlara 

tebligat yapılması, yabancı ülkelerde bulunan delillerin temin edilmesi veya yabancı 

ülke hukuku hakkında bilgi edinilmesi gerektiğinde, yabancı makamların yardımına 

başvurulur. Yabancı makamlardan alınan bu yardımı ifade etmeye yarayacak üst 

kavramı ifade etmek için kullanılan sözler ise çeşitlidir. Bu yardımı ifade etmek için; 

milletlerarası adlî yardım37, milletlerarası hukukî yardım38, adlî müzaheret39, Türk 

mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında hukukî yardım40, istinabe41,  adlî 

yardımlaşma42, adliye dairelerinin mütekabil müzahereti43 gibi çeşitli terimler 

kullanılmaktadır.  

 

                                                
37 Ergin Nomer Devletler Hususî Hukuku, 12. Bası Nomer/ Şanlı, Beta, İstanbul 2004,( Nomer/Şanlı) s. 

478; Bahadır Erdem, Türk Milletlerarası Usul Hukukunda Tebligat, Beta, İstanbul 1992, (Tebligat) 
s. 38.   

38 Aysel Çelikel, Milletlerarası Özel Hukuk, Beta, İstanbul 2000 s. 308; Nuray Ekşi, Milletlerarası 
İstinabe, Prof. Dr. Baki Kuru    Armağanı, Türkiye Barolar Birliği Yayınları, Ankara 2004, (İstinabe) 
s. 339.  

39 Türkiye Cumhuriyeti ile İran Devleti Şehinşahisi arasında Adli Müzaheret Mukavelesi, RG. 21.6.1937- 
3636 

40 Baki Kuru, Hukuk Muhakemeleri Usulü, 6. Bası, Demir Yayıncılık, İstanbul 2001, s. 787. 
41 Doktrinde Kuru, Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında hukukî yardım teriminin yanısıra 

parantez içinde ‘istinabe’ terimini kullanmaktadır; Kuru, a.g.e., s. 787. 
42 Türkiye Cumhuriyeti ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda 

Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve Tenfiz Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesi, 
RG. 13.2.1989-20079.   

43 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti arasında Hukukî ve Ticarî Mevaddı Adliyeye Müteallik 
Müneasebatı Mütekabiliye dair Mukavelename, RG. 4.6.1930—1511.  
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Kanaatimizce bu sözlerin kullanılmasının bazı sakıncaları bulunmaktadır. ‘Adlî 

yardım’  veya eski söyleyişiyle  ‘adlî müzaheret’ sözü Türk hukuk dilinde, fakirliği 

nedeniyle bir davanın masraflarını yerine getirme gücü olmayan kişinin yargılama 

masraflarından geçici olarak muaf tutulmasını sağlayan kurumu tanımlamak için 

kullanılmaktadır. Bu nedenle de ‘‘iç hukuk’’ bakımından adlî yardımdan söz 

edildiğinde, farklı yargı çevrelerinde bulunan mahkemelerin veya makamların 

birbiriyle yardımlaşması anlaşılmaz. Hâlbuki milletlerarası alana gelindiğinde, ‘adlî 

yardım’ sözü önüne ‘milletlerarası’ sözü eklenerek yabancı devlet makamlarının 

birbiriyle yardımlaşması anlamında kullanılmakta ve bu kullanım şekliyle iç 

hukuktakinden çok farklı bir anlama bürünmektedir. Kanaatimizce, iç hukukta 

kullanılıp da önüne ‘milletlerarası’ sözü eklenerek milletlerarası hukuk alanında da 

kullanılan terimler, ifade edilenin kolaylıkla anlaşılabilmesi bakımından iç hukuktaki 

anlamlarıyla bir paralellik arz etmelidir; başka bir deyişle, ‘tebligat-milletlerarası 

tebligat’, ‘‘derdestlik- milletlerarası derdestlik’’, ‘‘mahkemelerin yetkisi- 

mahkemelerin milletlerarası yetkisi’’ örneklerinde olduğu üzere, iç hukukta 

kullanılan terimler, önlerine ‘milletlerarası‘ sözü eklenip de kullanıldığında, iç 

hukukta karşılık geldiği kurumun milletlerarası usul hukuku alanındaki yansıması 

olduğunu belli etmeli44, terimler arasında bir uyum bulunmalıdır. Ne var ki, 

                                                
44 İngilizce, Almanca ve İtalyanca’da da milletlerarası adlî yardım şeklinde tercüme edilebilecek terimler 

kullanılmaktadır. Almanca’da  Internationale Rechtshilfe, İngilizce’de international legal assistance, 
İtalyanca’da ‘Assistenza giudiziaria internazionale’ terimleri, kapsadıkları konular bakımından 
birbirinden kimi yönleriyle farklılık arzetse de milletlerarası alanda hukukî işlemlerin yerine 
getirilmesinde makamların birbirine yardım etmesi anlamına gelecek bir üst kavram olarak 
kullanılmaktadır. Almanca’da kullanılan ‘internationale Rechtshilfe’ terimi, yabancı  bir ülke ile 
ilişkisi bulunmayan ‘‘mahallî’’ uygulamalarda mahkemelerin kendi yargı çevresi dışındaki hukukî 
işlemlerin o yargı çevresinde bulunan mahkemece yerine getirilmesini ifade eden terim olan 
‘Rechtshilfe’  sözünün kullanımı ile anlam birliği içindedir. Gerçekten de önüne ‘international’ 
kelimesinin eklenmesi durumunda da ‘Rechtshilfe’ teriminin iç hukuk alanında kullanımı ile 
milletlerarası hukuk alanındaki kullanımı birlik arzetmektedir. Alman hukukunda, fakirlik nedeniyle 
dava masraflarından muafiyet ise Türkçe’ye ‘masraf yardımı’ veya ‘fakirlik yardımı’ şeklinde tercüme 
edilebilecek olan, ‘Kostenhife’ veya ‘Armenrecht’ ile ifade edildir.  Milletlerarası adlî yardım 
teriminin Almanca, İngilizce ve İtalyanca’daki bu kullanımına karşın Fransızca’da adlî yardım  
şeklinde tercüme edilebilecek olan ‘assistance judiciare’ terimi, tıpkı Türkçe’de olduğu üzere dava 
masraflarından muafiyet anlamına gelmektedir. Ancak hukuk dilimizden farklı ve kanaatimizce 
yerinde olarak Fransız hukuk dilinde bu terim ‘ Assistance judiciare internationale’ şeklinde ardına 
‘internationale’ sözü eklenerek kullanıldığında iç hukuktaki kullanımı ile paralellik arzedecek şekilde 
milletlerarası alanda dava masraflarından muafiyet anlamına gelmektedir; Heinrich Nagel,  Nationale 
und internationale Rechtshilfe im Zivilprozeß; das europäische Modell, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1971, (Rechtshilfe), s. 50;  Paul Volken, Die Internationale 
Rechtshilfe in Zivilsachen, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürih 1996, 3. Fransızca’da yabancı 
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‘milletlerarası adlî yardım’  terimi yabancı makamlardan tebligat, delil temini gibi 

konularda alınan yardımı ifade etmek üzere kullanıldığında, iç hukukta kullanılan 

‘adlî yardım’ sözü ile arasında uyum bulunmaz. ‘‘Milletlerarası adlî yardım’’ 

teriminin bazen, olması gerektiği gibi, yani iç hukuktaki anlamıyla paralellik arz 

edecek şekilde kullanılmakta olduğunu görüyoruz. Örnek olarak, 1954 tarihli Usul 

Hukukuna dair Lahey Sözleşmesinin  ‘‘Meccani adlî müzaheret’’ başlıklı 20 ilâ 25. 

maddelerinde de adli müzaheret terimi iç hukukta kullanıldığı anlamda, yani 

yargılama masraflarından muaf tutulma anlamında kullanılmaktadır.  Adlî Yardım 

Taleplerinin iletilmesine ilişkin Avrupa Sözleşmesi45’nde de ‘adlî yardım’ terimi, 

ekonomik yönden durumları elverişli olmayan şahısların âkit devletlerde haklarının 

daha iyi korunabilmesine yardımcı olma anlamında kullanılmaktadır. Benzer şekilde 

pek çok iki taraflı sözleşmede de ‘adlî müzaheret ’ terimi iç hukuktaki anlamıyla, 

sözleşmeye taraf olan ülke vatandaşlarının birbirinin ülkesinde fakirlikleri nedeniyle 

dava masraflarından muaf tutulması anlamında kullanılmaktadır. Bu sözleşme 

metinlerinde  adlî yardım değil de adlî müzaheret sözünün kullanılması da herhangi 

bir fark yaratmamaktadır; çünkü Arapça kökenli müzaheret sözü de yardım anlamına 

gelmektedir.  

 

Türkiye’nin taraf olduğu kimi iki taraflı sözleşmede ‘Adlî Makamların Mütekabil 

Müzaheretleri’ sözlerinin kullanıldığını görüyoruz. Bu ifade şekli yardımlaşmanın 

sadece adlî makamlar arasında olacağı düşüncesini uyandırmaktadır. Oysa, kimi 

ülkedeki uygulama nedeniyle bu yardımlaşmayı gerçekleştiren makamlardan biri, 

idarî bir makam olabilir. Aynı sakıncayı ‘Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler 

arasında hukukî yardım’ ifadesi de taşımaktadır. Üstelik bu ifadede yer alan ‘hukukî 

yardım’ sözü, yardımın sadece hukuk kurallarına ilişkin olup, yabancı mahkemelere 

kanunlar ihtilafı kuralları gereğince uygulamaları gereken hukuk hakkında bilgi 

vermek yolunda bir yardımdan söz edildiği düşüncesini uyandırabilir. Hâlbuki 

yardım sadece hukuk kuralları hakkında bilgi vermek değil, delil temini, tebligat, 

                                                                                                                                     
makamların hukukî konularda birbirine yardım sağlamalarını öngören sözleşmeler ise ‘Conventions 
d’aide mutuelle judiciaire’ şeklinde tanımlanmaktadır; Nagel, Rechtshilfe, s. 50. 

45 R.G. 4.01.1983-17918. 
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teminat  gibi adliyeye ilişkin (adlî) diğer konular hakkında da olabilir46. İşte tüm bu 

nedenlerle sözünü ettiğimiz bu üst kavramı ifade etmek için ‘Milletlerarası Hukukî 

ve Adlî İşbirliği’ ifadesinin kullanılmasının yerinde olacağı düşüncesindeyiz. Bu 

çalışmada sadece delil temini ve tebligat konuları üstünde duracağımızdan,  bunlar 

da hukukî değil, adlî işbirliğinin konusunu teşkil ettiklerinden, bu iki konuyu 

kapsayan üst kavram olarak ‘Milletlerarası Adlî İşbirliği’ sözünü kullanacağız.  

 

 

B. DELİL İKAMESİ 
 

Delil ikamesi teriminin kullanımında da Türk hukuk doktrininde birlik 

bulunmamaktadır.  Bu terim kimi zaman, ispat vasıtası olarak kullanılmak istenen 

delillerin nelerden ibaret olduğunun sadece beyan edilmesi  (Beweisantritt) 

anlamında kullanılmaktadır47. Bazen de, delilin somut olarak hâkime gösterilip, 

hâkimin delili dinlemesi veya görmesini sağlayarak delili tanıyıp delil hakkında bilgi 

sahibi olması (Beweisführung, Beweisaufnahme) anlamında kullanılmaktadır48. 

Hâlbuki, Alman hukuk dilinde bu işlemlerden her biri ayrı terimlerle ifade 

edilmektedir49. Delillerin nelerden ibaret olduğunun beyan edilmesi Alman hukuk 

dilinde ‘Beweisantritt’ (ZPO md. 373, 428) şeklinde ifade edilir. Bu işlemden sonra 

hâkim, beyan edilen delillerden hangilerinin davanın çözümüne etkili olduğunu tespit  
                                                

46 Milletlerarası adlî işbirliğinin hangi konuları kapsadığı konusundaki tartışmalar için bkz. Ekşi, 
İstinabe, s. 343 vd.. 

47 Sözgelimi, doktrinde Yıldırım’ın, Alman müellif Leipold47’e atıf yaparak kullandığı ‘ikame olunan 
deliller tüketilmelidir’ cümlesinde geçen ve ‘ikame olunan deliller’ şeklinde tercüme edilmiş olan 
ifade, Leipold’un Almanca eserinde ‘angetretenen Beweise’ yani, beyan edilen deliller şeklinde 
kullanılmıştır. Bkz. Yıldırım, Medeni Usul Hukukunda Delillerin Değerlendirilmesi, Kazancı, 
İstanbul 1990, s. 100; Stein/Jonas-Leipold, Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 21. Auflage,  
J.C.B. Mohr (Paul Siebeck) Tübingen, 1997  § 284, Nr. 51. 

48 Sözgelimi, doktrinde Yıldırım’ın kullandığı, ‘Mahkemenin delili, huzurunda ikame edildiği anda bizzat 
görmesi, şahidi istimaı gerekir’ cümlesi ile ‘İddia edilen vakıanın sabit olduğu delil ikamesi sonucu, 
örn.: bir şahit ifadesi ile görülebilir’ cümlesinde ifade edilenin, delilin somut olarak hâkime gösterilip 
hâkimin delili dinlemesi veya görmesini sağlayarak delil hakkında izlenim edinmesi anlamında 
olduğu açıktır. Bkz. Yıldırım, a.g.e., s. 90 ve s. 138.     

49 Bu terimlerin Alman ve İsviçre doktrinindeki kullanım şekli için bkz. Beweisantritt teriminin anlamı 
hakkında İsviçre için  diğerleri yanında bkz. Max Guldener, Schweizerisches Zivilprozeßrecht, 
Schulthess Polygraphischer Verlag, 3. Auflage, Zürich 1997, s. 330, 418; Almanya için bkz. 
Rosenberg/Schwab/Gottwald, Zivilprozeßrecht, C.H. Beck’sche Verlagsbuchhandlung, München 
1993, s. 643 vd.. Beweisaufnahme veya Beweiserhebung teriminin anlamı hakkında İsviçre için bkz. 
Guldener, a.g.e., s. 330; Rosenberg/Schwab/Gottwald, a.g.e., s. 644, 680 vd..  
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edip (HUMK md. 238) bu delilin ikamesine karar verir; ki bu aşama Almancada 

‘Beweisbeschluss’ (ZPO md. 284) şeklinde adlandırılmaktadır.  Sözgelimi 

taraflardan birinin beyan ettiği delil tanık ifadesi ise, bu taraf tanığı hangi konuda 

dinleteceğini mahkemeye bildirir (Beweisantritt), hâkim bu tanığın dinlenmesinin 

davanın çözümüne etkili olduğu ve o konunun tanıkla ispatının mümkün olduğu 

kanaatine varırsa, tanığın dinlenmesine karar verir (Beweisbechluss). Bunun ardından 

ilgili dava tarafı hâkime tanığı dinletir (Beweisführung), bu sırada hâkimin yaptığı iş 

de tanığı dinlemektir. Hâkimin yaptığı tanığı dinleme işi de Almanca’da 

‘Beweisaufnahme50’ (ZPO md.355 vd.) şeklinde adlandırılır. İşte verdiğimiz örnekte 

olduğu üzere, taraflardan birinin tanık ifadesinin bir delil olarak varlığını beyan 

etmesi ile tanığın hâkim tarafından dinlenmesi farklı aşamalardır.   

 

Bu çalışmamızda, delil ikamesi terimini Almanca’daki kullanım şekliyle bir 

madalyonun iki yüzü olan ‘Beweisführung’ ve ‘Beweisaufnahme’ anlamında, yani 

delilin somut olarak hâkime gösterilip (Beweisführung), hâkimin delili dinlemesi 

veya görmesini sağlayarak delili tanıyıp delil hakkında bilgi sahibi 

(Beweisaufnahme) olması anlamında kullanacağız. Nitekim doktrinde bazı 

müellifler51, delil ikamesi terimini Almanca’daki ‘Beweisführung’ anlamında 

kullandıklarını açık olarak göstermiş, diğer bazı müellifler de delil ikamesi sözünün 

Almanca’daki ‘Beweisaufnahme’ sözü ile eş anlamlı olduğunu, kitaplarının bir 

dipnotunda geçen, ‘‘Alman Usul Kanunu Beweisaufnahme: Delil ikamesi deyimini 

kullanmakta...’’  cümlesinde dile getirmişlerdir52.  

 

Delil ikamesi ifadesinin Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki kullanım şekli de 

bizim bu çalışmada kullanacağımız anlamdadır. Sözgelimi Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 218. maddesi ‘(T)ahkikat hâkimi ikame edilmek istenen 

                                                
50 Almanca’da kullanılan ‘Beweisführung’  terimi ile ‘Beweisaufnahme’  terimleri bir madalyonun iki 

yüzü gibidir, Beweisführung terimi dava tarafının gerçekleştirdiği işlemi, ‘Beweisaufnahme’ terimi ise 
dava tarafının gerçekleştiği bu işlemin hâkim üzerinde uyandırdığı düşünceyi ifade eder.   

51 Bilge Umar/ Ejder Yılmaz, İsbat Yükü, 2. Bası, Kazancı, Büyükçekmece 1980, w. 21. Abdurrahim 
Karslı, Medeni Usul Hukukunda Usulî İşlemler, Kudret Basım, İstanbul 2001, s. 160.  

52 Bu cümle için bkz Necip. Bilge / Ergun Önen, Medeni Yargılama Hukuku Dersleri, 3. Bası, Ankara 
1978,  s. 490, dpn.1. 
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delillerden hangisinin kabule şayan olduğunu ... takdir ve karara rapteder’ ifadesini 

içermektedir. Görülüyor ki 218. maddede taraflar delillerinin ne olduğunu 

belirtmişler (Beweisantritt) , ancak varlığı belirtilmiş olan delillerin hâkime somut 

şekilde gösterilip (Beweisführung) delil hakkında bilgi sahibi olup izlenim edinmesi 

(Beweisaufnahme) henüz sağlanamamış. Taraflar bu işi gerçekleştirmeyi yani, 

delillerini hâkim huzurunda ikame etmeyi istemektedirler.
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

DEVLETİN EGEMENLİĞİ ve YABANCI DEVLET ÜLKESİNDE 

BULUNAN DELİLLERİN TEMİNİ 

 
 

 

I. GENEL OLARAK 
 

Egemenlik konusunun çalışmamız bakımından önemli olmasının nedeni, delilin 

bulunduğu ülke devletinin ‘‘egemenliğinin’’, söz konusu delilin temini için 

yapılabilecek hareketleri sınırlamasından kaynaklanmaktadır. Yabancı bir devlet 

ülkesinde bulunan bir delili temin için girişimde bulunan mahkeme ne şekilde 

hareket etmelidir ki, söz konusu yabancı devletin egemenlik hakkını ihlâl etmesin53? 

İşte bu soruya cevap bulabilmek için öncelikle devlet ve onun kurucu unsuru olan 

egemenlik kavramı üzerinde durulmalıdır.        

 

II.  EGEMENLİK 
 

Bir devletten söz edebilmek için üç unsurun bir arada bulunması gerektiğinden söz 

edilir54. Bulunması gereken bu üç unsur: Yeryüzünde coğrafi bölgeyi kaplayan bir 

                                                
53 Dieter Leipold, Lex fori, Souvernität, Discovery, C.F. Müller Juristischer Verlag, Heidelberg 1989, 

s.13; Andreas Schabenberger, Der Zeuge im Ausland im deutschen Zivilprozess; Verlag Bode, 
Pforzheim, 1996, s. 21.  

54 26.12.1993 tarihli Montevideo Konvansiyonunun birinci maddesi, devletin unsurlarını dört tane olarak 
belirlemiştir. Bunlar; insan topluluğu, bir ülke, hükümet ile yabancı devletlerle ilişkiye girebilme 
yeteneğidir. Konvansiyonda sayılan bu dört unsurdan son ikisi esasen egemen kamu otoritesinin iki 
ayrı yüzüdür. Bu nedenle, söz konusu Konvansiyonun da esasında üç unsurdan bahsettiği söylenebilir. 
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ülke, bu ülkede bulunan bir insan topluluğu ile bu iki unsurun üzerinde siyasî ve 

hukukî bakımlardan örgütlenmiş ‘‘egemen’’ bir kamu otoritesidir.  

 

Egemenlik, devletin unsurlarından olan ülke ve insan topluluğu üzerindeki kamu 
otoritesinin özelliklerindendir. Belediye veya iller gibi yönetsel birimlerin de kamu 
otoritesi bulunmaktadır, ancak bunlar egemen değildir55. Hâlbuki, devletin kurucu 
unsurlarından olan kamu otoritesi diğer kamu otoritelerinden farklı olarak 
egemendir; yani başka hiçbir otoriteye bağımlı değildir.  Devletin kamu otoritesinin 
kendi üstünde hiçbir otoriteye bağımlı olmadığını belirttiğimiz bu noktada hemen, 
devletler hukukunda yapılan bir ayırıma değinelim. Bu ayırıma göre, devletin 
egemenliği, devletin kendi ülkesi içindeki egemenliği ile milletlerarası alandaki 
egemenliği olarak iki ayrı başlık altında ele alınır. Devletin kendi ülkesi içindeki 
egemenliği (iç egemenlik) –uluslararası hukukça benimsenmiş insan hakları 
konusundaki kuralların getirdiği kısıtlamalar hariç- sınırsızdır ve kural koyma, bu 
kuralları uygulama, uyuşmazlık çözme gibi çeşitli şekillerde ortaya çıkar. Devletin 
milletlerarası alandaki egemenliği (dış egemenlik) ise devletler hukuku ile 
sınırlandırılmıştır. İç egemenlik, devletin kendisinin üstünde güç tanımayan 
otoritesini ifade ederken, dış egemenlikten anlaşılan, devletin diğer devletler 
karşısındaki durumudur. Ancak hemen belirtelim ki, iç ve dış egemenlik, 
bütünlüğünü oluşturan tek bir egemenliğin birbirine bağlı ayrılmaz parçalarını 
oluşturur. Öyle ki, birinin ortadan kalkması, diğerinin de yok olmasına neden olur56.  
 

Devletin egemenliği, aynı zamanda devletin yetkilerinin de kaynağıdır. Devletin bu 

yetkileri, devleti oluşturan öğelere göre vasıflandırılabilir. Buna göre devletin 

yetkilerini, yetkinin geçerli olduğu konuya göre; 

- devletin ülkesi üzerindeki yetkisi,  

- devletin vatandaşları üzerindeki yetkisi 

şeklinde iki ayrı başlık altında ele almak mümkündür57.       

                                                                                                                                     
Montevideo Konvansiyonu için bkz. (çevirimiçi):http//www.yale.edu/lawweb/avalon/interam/intam03. 
html   

55 Hüseyin Pazarcı, Uluslararası Hukuk, II. Kitap, 8. Bası, Turhan Kitabevi, Ankara 2005, s. 18.   
56 Detlef C Dicke., Die Intervention mit wirtschaftlichen Mitteln im Völkerrecht, Baden-Baden 1978, 

s. 59 (Schabenberger, a.g.e., s. 22’den naklen). 
57 Doktrinde üçüncü başlık olarak bir de, ‘kamu hizmetleri yetkisi’ bulunduğu belirtilmektedir; bkz. 

Pazarcı, a.g.e., s. 29. 
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A. ÜLKE ÜZERİNDE YETKİ 
 

1. GENEL OLARAK 

 

Devletin ülkesi, devlet yetkilerinin belirlenmesinde başlıca hareket noktasıdır58. 

Devletin ülkesi üzerindeki yetkisi, her türlü yasama, yürütme ve yargı işlemini 

kapsar ve devlet bu yetkilerini ülkesi üzerinde yaşayan yabancılar dâhil herkes ve her 

şey üzerinde kullanır.  Kural olarak59 da devletin ülkesi üzerindeki bu yetkilerini 

başka hiçbir devlet kullanamaz.     

 

Devletin ülkesi üzerindeki egemenliğinin konumuz bakımından önemi ise, bir devlet 

ülkesinde bulunan tüm delillerin, bu devletin ülkesi üzerindeki yetkisinin kapsamına 

dâhil olmasından kaynaklanmaktadır. Buna göre, bir delil yabancı bir devlet 

ülkesinde bulunuyorsa, söz konusu yabancı devlet, delil üzerinde yetki sahibi 

konumunda olur.  

 

2. DEVLETİN YETKİLERİNİ ÜLKESİ DIŞINDA KULLANAMAMASI  

 

Her bir devletin ülkesi üzerinde tek başına yetkili olmasının bir sonucu olarak, aksini 

sağlayacak bir durum bulunmadıkça hiç bir devlet yetkilerini ülkesi dışında 

kullanamaz. Bir devletin yetkisini ülkesi dışında kullanmama yasağı Lotus 

Davasında da Milletlerarası Daimi Adalet Divanı tarafından şu şekilde dile 

getirilmiştir: 

 

                                                
58 Toluner, a.g.e., s. 1.  
59 Kural olarak her devlet ülkesel yetkisini kendisi kullansa da, bu yetkinin başka bir ülkeye devri de 

mümkündür. Bu devrin tarihteki  uygulamaları hakkında bkz. Alfred Verdross / Bruno Simma, 
Territoriale Souvernität und Gebietshoheit,  Österreichische Zeitschrift für öffentliches Recht und 
Völkerrecht (1980), s. 225 vd..  
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‘‘Milletlerarası hukukun devletin yetkilerine getirdiği birinci en önemli sınırlama -

aksini öngören müsaade edici bir kural bulunmadıkça- yetkilerinin herhangi bir 

şekilde bir başka devletin ülkesinde kullanılamamasıdır60’’    

 

Lotus davası kararı bir yandan devletlerin yetkilerini ülkeleri dışında kullanmalarının 

milletlerarası hukuka aykırı olduğunu vurgulamakta, ancak diğer yandan da ‘aksini 

öngören müsaade edici bir kural’ bulunması halinde bu esastan ayrılınılabileceğini 

belirtmektedir. Devletlerin yetkilerini ülkeleri dışında kullanamayacakları kuralının 

uygulanmayabileceği hallerden biri, ilgili devletin kendi ülkesinde yabancı bir 

devletin yetki kullanmasına müsaade etmesidir61.      

 

İşte bu nokta çalışmamız bakımından büyük önem taşımaktadır. Çünkü yabancı 

ülkelerde bulunan delillerin temininde de, delilin bulunduğu yabancı devletin tutumu 

önemli rol oynamaktadır. Delilin bulunduğu devlet, kendi ülkesinde başka bir 

devletin yetki kullanmasına izin verdiği ölçüde, delilin bulunduğu ülkede işlem 

yapılabilecektir. Kural olarak hiçbir devlet, egemenliğinin görünüş şekillerinden biri 

olan yargı hakkını başka bir devlette kullanamayacağından, bir hâkim başka bir 

devletin ülkesine gidip, görmekte olduğu dava ile ilgili delillerin kendi huzurunda 

ikame edilmesini sağlayamaz. Ancak delilin bulunduğu ülke devletinin müsaade 

etmesi halinde hâkim bu işlemleri yapabilecektir.  

 

3. YARGI HAKKI 

 

Yukarıda devletin ülkesi üzerindeki yetkisinin her türlü yasama, yürütme ve yargı 

işlemini kapsadığını belirttik. Bu işlemlerden yargı hakkı, yabancı ülkelerde bulunan 

delillerin temini konusu bakımından özellikle önem taşır.  

 

                                                
60 Lotus davasının tercümesi, Toluner, a.g.e., s.2’den naklen alınmıştır.  
61 Verdross/ Simma, a.g.m, s. 241. 
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Hangi işlemlerin yargı hakkının kapsamı dâhilinde olduğu konusunda devletlerin 

anlayışları farklı olabilmektedir62. Kara Avrupası hukuk anlayışında delil ikamesi, 

delilin somut olarak hâkime gösterilip, onun delili dinlemesi veya görmesini 

sağlayarak delil hakkında izlenim edinmesinin sağlanması olup, delil ikamesi, daima 

hâkim huzurunda gerçekleştirilmek zorundadır63. Anglo-Amerikan hukuk 

anlayışında ise, delil ikamesi hâkim huzurunda gerçekleştirilmesi gereken bir işlem 

değildir. Buna paralel olarak, Kara Avrupası hukuk anlayışı, delil ikamesini yargı 

hakkına ilişkin bir işlem olarak kabul ederken; Anglo-Amerikan hukuk anlayışı delil 

ikamesini devletin yargı hakkına ilişkin bir işlem olarak kabul etmemektedir. Anglo-

Amerikan hukuk anlayışı uyarınca delil ikamesi, özel kişilerin kendi aralarında 

gerçekleştirecekleri işlemlerdendir. Bu nedenle, Anglo-Amerikan hukuk anlayışına 

sahip devletler, delilin bulunduğu yabancı ülke devletinin egemenlik hakkını ihlâl 

etme endişesi duymaksızın yabancı ülkelerde delil ikamesi işlemlerine 

girişebilmektedirler64.       

 

Aynı şekilde çalışmamız sırasında üzerinde duracağımız tebligat konusunda da farklı 

anlayışlar bulunmaktadır. Tebligat, klasik Kara Avrupası hukuk anlayışına göre yargı 

hakkına ilişkin bir işlemken65, Anglo-Amerikan hukuk anlayışında yargı hakkına 

ilişkin bir işlem değildir. Bu nedenle, ABD ile İngiltere gibi kimi devletler kendi 

ülkelerinde bulunan kişilere doğrudan posta yolu ile tebligat yapılmasını egemenlik 

haklarını ihlâl eden bir fiil olarak görmezken, Kara Avrupası hukuk anlayışına sahip 

devletler bunu egemenlik haklarını ihlâl eden bir fiil olarak kabul ederler.  

 

Kara Avrupası ülkelerinde ileri sürülen klasik görüşe göre, delil ikamesi ve tebligat 

yargı hakkına ilişkin işlemelerden olduğu için, hiçbir devlet, diğer devletin izni 

olmadıkça, diğer devletin ülkesinde delil temini ve tebligat işlemlerine girişemez. 

                                                
62 ‘‘ ... ulusal yetki sınırları sabit değildir ve bir yandan zamana, yani milletlerarası ilişkilerin gelişmesine 

göre değişmekte, öte yandan da bu alanın sınırları Devletten Devlete farklı bulunmaktadır’’ Edip 
F.Çelik Milletlerarası Hukuk, 4. Bası,Fakülteler Matbaası, İstanbul 1980, s. 336. 

63 Othmar Jauernig, Zivilprozeßrecht, 26. Auflage Verlag C.H. Beck, München 2000, s. 193. 
64 Ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda s. 197.   
65 Haimo Schack, Internationales Zivilverfahrensrecht, 3. Auflage, Verlag C.H. Beck, München 2002, 

(Zivilverfahrensrecht), s. 257, Nr. 589. 
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Yargı hakkı nedeniyle, bir devlet mahkemesinin başka bir devlet ülkesinde yargılama 

işlemleri gerçekleştirememesi, iç hukukta bir mahkemenin sadece kendi yargı 

çevresinde işlem yapabilmesine benzese de aralarında önemli farklar bulunmaktadır. 

Devletlerin yargı hakkı devletler hukukunca belirlenmiş, devletin egemenliğine 

dayanan bir yetkidir. Her ne kadar devletler hukuku devletlerin her birine sahip 

oldukları yargı yetkisini hangi durumlarda kullanacaklarını belirleme konusunda 

geniş bir serbesti tanımaktaysa da, yargı yetkisinin sınırları yine devletler hukuku 

tarafından belirlenmekte olup, devletler hukukunca belirlenmiş bu sınırlara her bir 

devletin uyması zorunludur. Hâlbuki ülke içinde mahkemelerin sadece kendi yargı 

çevrelerinde işlem yapabilecekleri kuralı, devletin kendi mahkemeleri için koymuş 

olduğu, söz konusu devletin kendi başına her zaman aksini öngörmesinin mümkün 

olduğu bir kuraldır. Bu farkı daha açık bir şekilde anlatabilmek için, tebligatı örnek 

göstermek mümkündür. Bir Türk mahkemesi, Türkiye’de bulunan kişilere tebligat 

çıkarabilir; ilgililer mahkemenin yargı çevresi dışında da bulunsalar, tebligatın 

çıkarılabilmesi için mahkemenin istinabeye başvurması gerekmez. Buna karşın 

tebligat çıkarılacak kimsenin yurtdışında bulunması durumunda, tebligat Kara 

Avrupası hukuk anlayışına göre devletin yargı hakkına ilişkin işlemlerden kabul 

edildiği için, yabancı ülkelere yapılacak tebligatta, yabancı devletin egemenlik 

hakkını ihlâl etmeyecek özel usullerin takip edilmesi zorunludur 66.      

 

1. KURAL KOYMA, KURALI İCRA ETME ve HÜKÜM VERME HAKKI 

 

Devletin egemenliğinin sağladığı haklardan biri de, kural koyma (jurisdiction to 

prescribe) ile bu kuralı icra etme (jurisdiction to enforce) ve mahkemelerince hüküm 

verme (jurisdiction to adjudicate) hakkıdır.  Bu üç hakkın ayrı ele alınıyor olmasının 

nedeni, devletler hukukunun kural koyma ve mahkemelerince hüküm verme hakkını 

devletin ülkesi dışında oluşan olayları da kapsayacak şekilde kullanmasına izin 

vermesi, buna karşılık bir kuralın veya mahkeme hükmünün icra alanını kuralı koyan 

                                                
66 Yurt dışında bulunan Türk vatandaşlarına doğrudan tebligat yapılabileceği yolundaki istisna hakkında 

bkz. dpn. 355 
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veya hükmü veren devletin ülkesi ile sınırlı tutmasıdır. Buna göre, devlet ancak 

kendi ülkesi sınırları içinde bulunan kişileri koyduğu kurala uymaya zorlayabilir ve 

uymayanlar hakkında yaptırım uygulayabilir67.   

 

Lotus davasında da, devletin kural koyma ve hüküm verme hakkını ülke dışında 

etkili olacak şekilde kullanabileceği belirtilmiştir. 

‘‘... milletlerarası hukuk... Devletlerin, kanunlarının uygulama alanını ve mahkemelerinin 

yetki alanını ülkesi dışında bulunan kişi, mal ve eylemlere teşmil etmemeleri yolunda bir 

genel yasağı getirmesi şöyle dursun, bu konuda onları sadece bazı yasaklayıcı kurallarla 

sınırlamış olup, geniş takdir hakkı tanımıştır68.’’ 

 

Devletin kural koyma ve hüküm verme hakkı ile bunları icra etmesi arasındaki farkın 

konumuz bakımından önemi, devletin yabancı ülkelerde bulunan delillere ilişkin 

düzenlemeler getirebilmesi ve mahkeme kararları çıkarabilmesine karşılık, bu 

düzenlemeleri kendi ülkesi dışında, ilgili yabancı devletin izin vermesi hali dışında 

uygulamasının mümkün olmayışıdır.  
 

 

B.  VATANDAŞLAR ÜZERİNDE YETKİ 
 

Devletin egemenliğinden kaynaklanan yetkilerinden bir diğeri de vatandaşları 

üzerindeki yetkidir. Kişiler vatandaşı oldukları devlet ülkesinde bulundukları sürece, 

bu devlet onlar üzerinde hem ‘‘ülkesi’’ hem de ‘‘vatandaşları’’ üzerindeki yetkisi 

nedeniyle yetki sahibi olur. Devletin ülkesi üzerindeki yetkisinden farklı olarak, 

vatandaşları üzerindeki yetkisi, sadece vatandaşları kendi ülkesinde bulunduklarında 

değil, yabancı bir devlet ülkesinde bulunduklarında da devam eder69.   

 

                                                
67 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Astrid Stadler, Der Schutz des Unternehmensgeheimnisses 

im deutschen und U.S.-amerikanischen Zivilprozeß und im Rechtshilfeverfahren, J.C.B. Mohr 
(Paul Siebeck), Tübingen 1989, (Unternehmensgeheimnisse), s. 271-274. . 

68 Toluner, a.g.e., s. 3 
69 Schabenberger, a.g.e., s. 33. 
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Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere devletin ülkesi üzerindeki yetkisi, devletin 

kendi ülkesinde bulunan yabancılar üzerinde de sahip olduğu bir yetki olduğundan, 

bir kişi vatandaşı olduğu devletin dışında başka bir devlet ülkesinde bulunduğunda, 

ülkesinde bulunduğu yabancı devletin ülkesi üzerindeki yetkisinin kapsamına dâhil 

olacaktır. Ancak bu kişi üzerinde vatandaşı olduğu devletin de bu vatandaşlık 

bağından kaynaklanan yetkisi bulunacaktır. Böylece aynı kişi hakkında, bir devlet, 

ülkesi üzerinde bulunması nedeniyle yetki sahibi olurken, bir başka devlet de 

vatandaşlık bağı nedeniyle yetki sahibi olacaktır. Bu da,  bu iki farklı devletin aynı 

kişi hakkında sahip oldukları farklı tür yetkilerin çatışmasına neden olur. Çalışmamız 

bakımından bu konu da büyük önem taşımaktadır. Bir devletin kendi ülkesi üzerinde 

bulunan kişi hakkında sahip olduğu yetkinin, aynı kişi hakkında başka bir devletin 

vatandaşlık bağından kaynaklanan yetkilerini kullanmasına izin verip vermediği 

konusu tartışmalıdır. Çalışmamız sırasında bu iki yetkinin çatışması konusunda 

benimseyeceğimiz görüş, yabancı ülkelerde bulunan delillerin teminine ilişkin 

gerekli işlemlerin yapılabilmesi bakımından belirleyici rol oynamaktadır.
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

TÜRK MAHKEMELERİNDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALAR 

İÇİN YURT DIŞINDA BULUNAN DELİLLERİN TEMİNİ  
 

 

I. DELİLİN YURTDIŞINDA İKAMESİ  
 

A. GENEL OLARAK 
 

Yurtdışında bulunan delillerin temininde izlenebilecek olan usuller iki ayrı ana başlık 

altında toplanabilir. Bu ana başlıklardan birincisi; delillerin bulundukları yabancı 

ülkede ikame edilmesi yoluyla teminidir. Diğeri ise; delillerin Türkiye’ye getirtilip, 

davayı gören mahkeme huzurunda ikamesi yoluyla teminidir. 

  

Şu halde, delillerin bulundukları yabancı ülkede ikame edilmeleri suretiyle temini 

mümkün olduğu gibi, bulundukları yabancı ülkede ikame edilmeden esas davanın 

görülmekte olduğu ülkeye getirtilip, bizzat davayı gören hâkim huzurunda ikame 

edilmeleri de mümkündür. Delillerin ikame edileceği yer bakımından bulundukları 

yabancı ülke veya esas davanın görülmekte olduğu ülkeden birinin duruma göre 

tercihi genelde mümkün olsa da, bazı hallerde deliller, davayı gören mahkeme 

huzuruna getirtilemezler; böyle bir durumda delillerin bulundukları yabancı ülkede 

ikame edilmelerinden başka bir çare yoktur. Delillerin bulundukları yabancı ülkede 

ikame edilmelerinin zorunlu olduğu haller şu şekilde sıralanabilir70: 

                                                
70 Bu örnek durumların sıralamasında, Andreas L. Meier, Die Anwendung des Haager 

Beweisübereinkommens in der Schweiz, Helbing & Lichtenhahn, Basel; Genf, München 1999, s. 
71’deki sıralamadan yararlanılmıştır. 
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- Yabancı ülkede bulunan bir fabrikadaki üretim koşullarının incelenmesinde 

olduğu gibi, delil ikamesinin zorunlu olarak delilin bulunduğu yerde 

gerçekleştirilmesinin gerekli olduğu haller, 

- kendi arzuları ile esas davayı gören mahkeme huzurunda delil ikame etmeye 

yanaşmayan, dava tarafı olmayan üçüncü kişilerden delil temin edilmesi 

gereken haller, 

- dava tarafı olup da hastalık, tutuklu bulunma gibi bir nedenle davanın 

görüldüğü ülkeye gitmesi mümkün olmayan kişilerden yemin alınması veya 

bu kişilerin isticvap edilmesi gereken haller.   

    

Yurtdışında bulunan bir delilin bulunduğu yabancı ülkede ikame edilmesi yoluyla 

teminine karar verildiğinde, delilin bu yolla temini için izlenebilecek çeşitli usuller 

geliştirilmiştir. Bunlarda biri de ‘‘milletlerarası istinabedir’’. Milletlerarası istinabe, 

mahkemelerimizin yurtdışında bulunan delilleri temin için çoğunlukla başvurdukları 

yöntem olduğundan, uygulamaya hiç yabancı değildir. Yurtdışında bulunan delillerin 

temini için ülkemiz uygulamasında hemen daima istinabe yoluna başvurulsa da, 

istinabe, delillerin, bulundukları yabancı ülkede ikamesi yoluyla temini için 

başvurulabilecek yegâne yöntem de değildir. Her ne kadar mahkemelerimiz istinabe 

dışındaki usulleri izlemeye pek yanaşmasalar da, Türkiye gibi Kara Avrupası hukuk 

anlayışını benimsemiş olan diğer devletler yabancı ülkelerde bulunan delillerin 

temini için istinabe dışında başka delil temini usullere de başvurmaktadırlar.  

 

Delillerin bulundukları ülkede ikamesi suretiyle temini için izlenebileceğinden 

bahsettiğimiz milletlerarası istinabe dışındaki usuller ise şunlardır: 

 a) Delillerin bulundukları ülkede görevli diplomatik temsilci veya konsolos 

huzurunda ikamesi yoluyla temini,  

b) Davayı gören hâkimin delillerin bulunduğu ülkeye gidip, bu delillerin bizzat 

bu hâkim huzurunda ikame edilmesi suretiyle temini,     

c) Delillerin video-konferans yoluyla temini. 
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Yargıtay bazı kararlarında delil temini için milletlerarası istinabe dışındaki yollara 

başvurulamayacağını ileri sürmekte; buna da gerekçe olarak, delilin bulunduğu 

yabancı devlet ülkesi ile Türkiye arasında delillerin milletlerarası istinabe yoluyla 

temin edileceğine dair bir sözleşmenin varlığını göstermektedir. Örnek olarak, 

Yargıtay bir kararında71 şu şekilde hüküm vermiştir:  

‘...(D)avacı taraf, davalı Fatma’ya yemin teklif ettiğine, Fatma Almanya’da olup 

Almanya ile Türkiye arasında Müzahereti Adliye Anlaşması bulunduğuna göre, 

istinabe yolu ile yemin işleminin yerine getirilmesi icab eder...’.  

 

Görüldüğü üzere Yargıtay bu kararında, milletlerarası istinabe yoluna başvurulması 

gerekliliğini ileri sürerken, Almanya ile Türkiye arasındaki sözleşmeye dayanmıştır. 

Yargıtayın bu gerekçesine ise katılmıyoruz. Çünkü Yargıtay’ın dayandığı Almanya 

ile Türkiye arasındaki 1929 tarihli Sözleşmenin72 içerdiği istinabeye ilişkin hüküm 

(md. 12), Almanya’da bulunan delillerin istinabe yoluyla elde edilmesine ilişkin bir 

zorunluluk getirmemektedir. Sözleşmenin istinabeye ilişkin içerdiği hüküm sadece, 

iki devleti birbirinden gelen istinabe taleplerini “yerine getirme” konusunda 

yükümlülük altına sokmaktadır. Sözleşmenin delil temini için başvurulabilecek 

yegâne yöntem olarak istinabe yolunu öngörmediği, sadece 12. maddesinin lafzından 

değil, delillerin temini konusunda konsoloslara da yetki tanıyan 17.maddesinden de 

anlaşılmaktadır.  Aşağıda delillerin teminine ilişkin sözleşmeleri ele alırken de 

belirteceğimiz üzere, sadece örnek olarak vermiş olduğumuz kararda geçen Almanya 

ile Türkiye arasındaki 1929 tarihli Sözleşme değil, milletlerarası istinabe 

konusundaki sözleşmelerin hemen hepsi, delillerin milletlerarası istinabe dışındaki 

yöntemlerle de teminine izin vermektedirler. Bu nedenle, delilin bulunduğu yabancı 

ülke ile Türkiye arasında milletlerarası istinabeyi konu edinen bir sözleşmenin 

bulunması halinde dahi, delil temini için, istinabe dışındaki diğer usullere de 

başvurulması mümkündür. 

  

                                                
71 Yarg. 2. HD. T. 13.3.1973, K. 1672/1564  ‘İlmî ve Kazaî İçtihatlar Dergisi, (1972), s. 1422 vd.. 
72 Türkiye Cumhuriyeti ile Almanya Devleti Arasında Hukukî ve Ticarî Mevaddı Adliyeye Müteallik 

Münasebatı Mütekabiliye dair Mukavelename, R.G. 4.6.1930-1511.  
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İstinabe dışında başvurulabilecek usuller, istinabe ile kıyaslandığında, bazı yönlerden 

daha elverişlidir. Bu yöntemlerin istinabeye kıyasla hangi yönlerden daha elverişli 

olduğunu belirleyebilmek için önce, delil temini yöntemlerinden birini diğerine göre 

daha elverişli kılan unsurların ne olduğunu belirlemeliyiz. 

 

1. ELVERİŞLİLİĞİ BELİRLEYEN KISTASLAR  

 

Bir delil temini yönteminin elverişliliğini belirleyebilmek bakımından beş kıstas 

tespit etmiş bulunuyoruz73. Bu kıstasları şu şekilde sıralayabiliriz: 

 

- Delil temininin süratli gerçekleşip gerçekleşmediği 

- Delil temini için zor kullanmanın mümkün olup olmadığı  

- Delil ikamesinin esas davayı görmekte olan mahkemenin tâbi olduğu devletin 

usul kuralları uyarınca gerçekleştirilip gerçekleştirilemediği   

- Delil temininin doğuracağı masrafların az olup olmadığı 

- Delil ikamesinin doğrudanlığı ilkesinin74 hayata geçirilmesinin mümkün 

olup olmadığı  

 

Hemen belirtelim ki, sıralamış olduğumuz bu kıstasların hepsini bir arada yerine 

getiren tek bir delil temini metodu bulunmamaktadır. Delil temini metotlarından her 

biri bazı kıstaslar bakımından elverişliyken diğer kıstaslar bakımından elverişsiz 

kalmaktadır. Hangi kıstasın ön planda tutulması gerektiği ise, her bir davanın kendi 

koşulları içinde değerlendirilmelidir.  

 

Delil temini metotlarını ‘sürat’ kıstasına göre kıyasladığımızda, ağır işlemesi75 

nedeniyle en elverişsiz delil temini yönteminin istinabe olduğunu görürüz. ‘Zor 

kullanma imkânı’ kıstasına göre değerlendirme yaptığımızda ise, farklı bir sonuca 

ulaşılır. Elinde delil bulunan ilgili bu delili kendi arzusu ile ikame etmek istediğinde, 

                                                
73 Kıstaslar için ayrıca bkz. Abbo Junker, Discovery, s. 225 vd.. 
74 Delil ikamesinin doğrudanlığı ilkesi hakkında açıklamalarımız için bkz. aşağıda s.116 vd..  
75 Astrid Stadler, Informationstechnik, s. 441.  
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bu delilin temini bir şekilde mümkün olabilmektedir. Buna karşın ilgilinin delili 

ikame etme konusunda rızasının olmaması durumunda, bu delilin temini ancak bu 

kişi hakkında zor kullanılması halinde mümkün olabilmektedir. İstinabe dışındaki 

diğer delil temini yöntemlerinde ise, kendi rızası ile delil ikamesine yanaşmayan 

kişiler hakkında zor kullanma imkânı yok denecek kadar az olduğundan, bu kıstas 

açısından bakıldığında, istinabe, en elverişli delil temini metodu olarak karşımıza 

çıkar.  Belirlemiş olduğumuz diğer bir kıstas da delil ikamesinin esas davayı gören 

mahkemenin usulüne tâbi olup olamayacağıdır. Delil ikamesinin esas davaya bakan 

mahkemenin usul hukuku uyarınca gerçekleşmesi bu delilin davada kullanılmasını 

kolaylaştırırken, delilin bulunduğu yabancı ülkenin usul hukuku uyarınca ikame 

edilmiş olması, bu delilin esas davayı gören mahkeme tarafından bir delil olarak 

dikkate alınmamasına kadar varabilecek usulî aykırılıkların ortaya çıkmasına neden 

olabilir. Bu kıstas ele alınarak delil temini metotları kıyaslandığında da en elverişsiz 

olanının istinabe olduğunu görürüz; çünkü istinabe talepleri genellikle istinabe 

olunan ülke hukuku uyarınca yerine getirilir.  Yurt dışında bulunan delil ikamesinin 

doğuracağı masrafların yüksekliği, kuşkusuz ki usul ekonomisi bakımından önemli 

bir kıstastır. Ancak hukukî güvenliğin gerçekleştirilmesinin ve maddî gerçeğin 

tespitinin de dava ekonomisine kıyasla daha yüksek bir gaye76 olduğu gözden 

kaçırılmamalıdır. Bu kıstas bakımından delil temini metotlarını kıyasladığımızda en 

elverişsiz olanının hâkimin delilin bulunduğu yabancı ülkeye gitmesi olduğunu 

görürüz. Nihayet son kıstas olan delil ikamesinde doğrudanlık ilkesinin hayata 

geçirilmesi, davaya bakan hâkimin delil hakkında tatmin edici fikir edinmesini 

sağlar. Bu kıstas bakımından en elverişli delil temini metodu ise, hâkimin delilin 

bulunduğu ülkeye giderek, orada bizzat kendi huzurunda delilleri ikame ettirmesi 

veya yurtdışında bulunan delillerin Türk mahkemesi huzuruna getirtilip (delil ithali), 

bu delillerin Türkiye’de, davayı gören hâkim huzurunda ikame edilmesidir.  

                                                
76 Bu yönde bkz. Üstündağ, Medenî Yargılama Hukuku, 7. Bası, Alfa Basım, İstanbul 2000 

(Yargılama) s. 82.    
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2. AKTİF ve PASİF YARDIM 

 

Bir delilin yabancı bir ülkede bulunması durumunda bu delilin temini için hangi 

yönteme başvurulacak olursa olsun, söz konusu yabancı ülke devletinin yardımına 

ihtiyaç duyulur77. Çünkü delilin bulunduğu devletin kendi ülkesi üzerindeki 

egemenlik hakkı, bu ülkede başka bir devletin egemenlik hakkına ilişkin yetkilerini 

kullanmasına izin vermez. Bunun tek istisnası, delilin bulunduğu devletin, kendi 

ülkesi üzerinde başka bir devletin yetkilerini kullanmasına izin vermesidir78. 

Ülkesinde delil bulunan devletin, kendi ülkesinde yabancı bir devletin delil temini 

faaliyetine girişmesine sadece göz yumma biçiminde dahi olsa izin vermesi, 

doktrinde ‘pasif yardım’ olarak adlandırılmaktadır79. Buna göre ülkesinde delil 

bulunan devlet hiçbir şey yapmayıp göz yummakla, sadece kendi ülkesinde yabancı 

bir devletin yetkilerini kullanmasına izin vermekle kalmamakta, milletlerarası adlî 

işbirliğinin gelişmesine de katkıda bulunmuş olmaktadır80. Sözgelimi Türkiye, pek 

çok ikili milletlerarası sözleşmede ülkesinde bulunan yabancı konsoloslar huzurunda 

konsolosu gönderen devlet vatandaşlarının delil ikame etmesine izin vermektedir. 

İşte bu izinle, ülkemizde bulunan yabancı konsolosların delil temin etmelerine göz 

yumulması, pasif yardım olarak adlandırılmaktadır. Delilin bulunduğu ülke 

devletinin bu pasif yardımı, esas davanın görülmekte olduğu devletin kendi başına 

yaptığı işlemlerle kendi mahkemelerinde görülmekte olan dava için delil temin 

                                                
77 F.A Mann, The doctrine of Jurisdiction in International Law, Recueil de Cours (1964), s. 136. 
78 Bkz. yukarıda, s. 24. 
79 Nagel, Rechtshilfe, s. 45-46; Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 662, Nr. 2169; Gregor Geimer, a.g.e., 

s. 21-22; Jamal Daoudi, Extraterritorale Beweisbeschaffung im deutschen Zivilprozeß, 
Duncker&Humblot, Berlin 2000, s. 24. Aktif ve pasif işbirliği konusuna daha geniş bir yaklaşım için 
bkz.  Peter Shlosser, Jurisdiction and International Judicial and Administrative Cooperation, 
Recueil de Cours (2000), (International Cooperation) s. 29. Schloser’in yaptığı aktif ve pasif işbirliği 
ayırımı hakkında Türkçe bilgi için bkz. Ekşi, İstinabe, s. 345. 

80  Nagel, Rechtshilfe, s. 46. Aksi görüş, Schabenberger, a.g.e., s. 51. 
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etmesine yaramaktadır. Pasif yardımdan farklı olarak, delilin bulunduğu ülke 

devletinin delilin teminine sadece göz yumma biçiminde değil, fiilen işlem yaparak 

yardım etmesi ise, ‘aktif yardım’ olarak adlandırılır. Delilin bulunduğu ülke 

devletinin diğer bir devlete delil temini için sağladığı aktif yardıma tipik örnek, 

milletlerarası istinabedir.              

 

Buna göre, mahkemelerimizin Türkiye içindeki yardımlaşmasından farklı olarak 

milletlerarası alandaki adlî işbirliği aktif olabileceği gibi pasif de olabilir. Başka bir 

deyişle, milletlerarası adlî işbirliğinden söz edildiğinde, bu mutlaka bir devlet 

makamlarının yabancı bir devlet fiilen harekete geçmesi anlamına gelmez; 

‘milletlerarası adlî işbirliği’ bir devletin başka bir devletin fiillerine sadece 

tahammül etmek suretiyle işbirliği yapması şeklinde de gerçekleşebilir81 

 

Buna göre, yabancı bir devlet ülkesinde bulunan delillerin temininde izlenebilecek 

usuller, delil temininin yabancı devlet makamlarının aktif yardımından yararlanmak 

suretiyle mi gerçekleştirildiği yoksa böyle bir yardım olmaksızın sadece göz yumma 

şeklinde pasif yardımıyla mı gerçekleştirildiği yönünden ikili bir ayırıma tâbi 

tutulabilir. Yabancı bir devlet ülkesinde bulunan delillerin temini için milletlerarası 

istinabe yoluna başvurulduğunda söz konusu devlet makamlarından aktif yardım 

beklenmektedir. Delil temini için istinabe dışındaki diğer usuller izlendiğindeyse, 

delilin bulunduğu yabancı ülke devletinin sağladığı yardım aktif değil, kendi 

ülkesinde yabancı devlet makamlarının delil temini işlemlerine girişmesine göz 

yumma şeklindeki pasif yardımdır.   

 

 Yabancı bir devlet ülkesinde bulunan delillerin bu devlet makamlarının aktif 

yardımıyla mı temininin pasif yardımla teminine kıyasla önemli bir farkı 

bulunmaktadır. Delil yabancı devletin aktif yardımıyla yani milletlerarası istinabe 

neticesinde elde edilmişse, durumunda, söz konusu delilin kullanılacağı davada 

delilin bulunduğu yabancı ülke devleti hukukunun etkisi kendini önemli ölçüde 

                                                
81 Nagel, Rechtshilfe, s. 45-46; Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 662, Nr. 2169; Gregor Geimer, a.g.e., 

s. 21-22;  Daoudi, a.g.e., s.  22-23. Aksi görüş, Schabenberger, a.g.e., s. 51. 
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hissettirir82. Böyle bir davada, delilin bulunduğu yabancı ülke devleti hukukunun 

etkisi hissedilir; çünkü aşağıda açıklayacağımız üzere kural olarak istinabe yoluna 

başvurulduğunda delilin temini için yabancı ülkede gerçekleştirilen işlemler -ki buna 

ilgililer hakkında uygulanacak zorlama yöntemlerinden, delil ikamesinin usulüne 

kadar bütün işlemler dâhildir- bu yabancı ülke devleti hukukuna tâbi olur. 

 

Yabancı bir devlet ülkesinde bulunan delillerin bu devletin aktif yardımıyla mı yoksa 

pasif yardımıyla mı temin edildiği yönünden yapılan ayrıma uygun olarak biz de 

aşağıda önce,  yabancı ülke makamlarının aktif yardımıyla delillerin temin edildiği 

usul olan milletlerarası istinabeyi ele alacağız. Ardından, Türk hukuk anlayışı 

uyarınca kabul edilebilir olduğunu düşündüğümüz diğer metotlar olan delilin yurt 

dışındaki konsolos veya bizzat davaya bakan hâkim huzurunda ikame edilmesi ile 

videokonferans yoluyla delil temini üzerinde duracağız. 

 

B. MİLLETLERARASI İSTİNABE 
 

1. GENEL OLARAK 

 

Kara Avrupası hukuk anlayışına sahip ülkeler bakımından83 yurt dışında bulunan 

delillerin temininin klasik yolu, milletlerarası istinabedir84. Öyle ki, erken Yunan 

döneminde dahi bu usulün uygulanmış olduğuna ilişkin kanıtlar bulunmaktadır85. 

Milattan önce birinci veya ikinci yüzyıla ait olduğu tahmin edilen bir yazıdan, Yunan 

ada devletlerinden Kos ve Kalimnos devletleri arasında çıkan bir uyuşmazlığın 
                                                

82  Leipold, a.g.e., s. 31. 
83 Anglo-Amerikan hukuk anlayışına sahip ülkeler bakımından istinabe, tercih edilmeyen, mecbur 

kalınmadıkça kullanılmayan bir yoldur. Ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda s. 197-198. 
84 Denkschrift zum Übereinkommen, Erläuterungen zu den einzelnen Artikeln des Haager 

Übereinkommens vom 18 März 1970 über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil-oder 
Handelssachen, Deutscher Bundestag Drucksache 7/4892,  (Denkschrift zum Übereinkommen  s. 51; 
Junker, a.g.e., s. 228; Schabenberger, a.g.e., s. 41.  

85  Introductory Comment to the Draft Convention on Judicial Assistance prepared by the Research 
in International Law of the Harvard Law School, American Journal of International Law (Supplement 
to the American Journal of International Law) (1939), Vol.33, (Introductory Comment to the Draft 
Convention on Judicial Assistance), s. 26. 



 

 

37

çözümü için hakem olarak görevlendirilmiş bulunan tarafsız devlet Knidos’un 

memurlarının, Kos ve Kalimnos devletlerinde bulunan tanıkların bulundukları ülkede 

sorgulanmasına hükmetmiş oldukları anlaşılmaktadır. Roma hukukunda da, davayı 

gören mahkemenin talebi üzerine, başka bir yerde bulunan tanıkların ifadelerinin 

bulundukları yer hâkimince alınması öngörülmüştü86.  

  

Yurt dışında bulunan delillerin temini için milletlerarası istinabe yoluna 

başvurulduğunda, deliller, bulundukları yabancı devlet ülkesinde, bu yabancı 

devletin makamları huzurunda ikame edilir. Bu yabancı devlet makamları, davayı 

gören mahkemenin tâbi olduğu devlet makamlarının talebi üzerine harekete geçer. 

Sözgelimi, Türk mahkemelerinde görülmekte olan bir dava için yurt dışında bulunan 

bir tanığın ifadesi alınmak isteniyorsa, Türk makamları tanığın bulunduğu yabancı 

devletten istinabe talebinde bulunur. Yabancı devlet bu talebi kabul ederse, yetkili 

makamları vasıtasıyla ülkesinde bulunan tanığı davet ederek Türk mahkemesinin 

sorulmasını talep ettiği soruları tanığa yöneltir ve tanığın sorulara verdiği cevapları 

tutanağa geçirip bu tutanağı Türk makamlarına gönderir. Türk mahkemeleri de tanık 

ifadesi hakkında bu tutanak sayesinde bilgi edinir.  

 

Yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini için mahkemelerimizce hemen her 

zaman başvurulan istinabe usulü aslında pek çok yönden elverişsizdir. Bu yöntem 

uygulandığında delil temini uzun zaman aldığı gibi, yabancı makam ile yapılan 

yazışmalarda tercüme hatalarının oluşması mümkündür; ayrıca esas davayı gören 

hâkim delille doğrudan temas edemediğinden delil hakkında doğrudan fikir 

edinemeyecek, yabancı makamların delil hakkında tuttukları tutanağa bağlı 

kalacaktır. Bununla birlikte, delilin istinabe metodu dışında başka bir metotla 

temininin yabancı ülkenin egemenlik haklarını ihlâl etmesi tehlikesinin bulunduğu 

durumlarda, istinabe yoluna başvurmaktan başka seçenek bulunmamaktadır.   

 

 

                                                
86  Bethmann-Hollweg, Der römische Civilprozess, 1866, s. 276; Introductory Comment to the Draft 

Convention on Judicial Assistance, s. 26’dan naklen). 



 

 

38

 

a. Terim Sorunu 

 

İstinabe sözü, ‘naip’ kökünden türemiş olup, bir zaman için birinin yerine geçmiş 

olmayı ifade eden naiplik, naip olma anlamlarına gelmektedir.  Bir hukuk terimi 

olarak ise istinabe, bir mahkemenin kendi yargı çevresi içinde olmadığı için 

yapamadığı işleri ilgili yargı çevresinde bulunan mahkeme veya başka bir makamın 

yerine getirmesini ifade etmektedir. İç hukuk bakımından istinabe sözü, esas davayı 

görmekte olan mahkemenin yargı çevresi dışında bulunduğu için ilgili yargı 

çevresinde bulunan mahkemenin yapmak zorunda olduğu tüm fiilleri kapsar. Başka 

bir deyişle, iç hukuk anlamında istinabe sözünün kapsamına delillerin elde 

edilmesine ilişkin fiiller girdiği gibi başka fiiller de; Sözgelimi, bir ihtiyati tedbirin 

alınması da girer.  

 

Milletlerarası hukuk alanında ‘milletlerarası istinabe’ sözünün hem geniş anlamda 

hem de dar anlamda kullanıldığını görüyoruz. Geniş anlamıyla ‘milletlerarası 

istinabe’ sözü, yabancı ülke makamlarının aktif yardımını87 gerektiren tüm işlemlerin 

bu yabancı makamlarca yerine getirilmesini ifade etmek üzere kullanılmaktadır88. 

Buna göre, yabancı bir devlet ülkesinde bulunan bir kişiye bu yabancı devlet 

vasıtasıyla tebligat yaptırılması, bir delilin temin ettirilmesi, ihtiyati tedbirin 

aldırılması gibi işlemler geniş anlamıyla milletlerarası istinabenin kapsamına 

girmektedir. Buna karşın ‘milletlerarası istinabe’ sözü dar anlamıyla 

kullanıldığında89, sadece yabancı ülkelerde bulunan ‘delillerin temini’ için bu 

yabancı ülke makamlarının aktif yardımına başvurulmasını ifade eder. Bu çalışmada 

biz de,   ‘milletlerarası istinabe’ sözünü dar anlamda,  sadece yabancı ülkelerde 

                                                
87 Aktif yardım ve pasif yardım terimleri için bkz. yukarıda s.34 vd..  
88 Kuru, a.g.e., s. 787. Doktrinde Kuru, Türk mahkemeleri ile yabancı mahkemeler arasında hukukî 

yardım teriminin yanısıra parantez içinde ‘‘istinabe’’ terimini kullanmaktadır. Burada sözünü ettiği, 
‘‘milletlerarası istinabe’’ olmalıdır.  

89 Türk doktrininde milletlerarası istinabe sözünün dar anlamında kullanımına örnek olarak bkz.; 
Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 480; Erdem, Tebligat, s. 39; Ekşi, İstinabe, s. 340. Konsolosluk İlişkileri 
Hakkında Viyana Sözleşmesinin 5/j maddesinde de istinabe teriminin dar anlamda kullanılmış 
olduğuna ilişkin açıklamalarımız için bkz. aşağıda s. 91-92.    



 

 

39

bulunan delillerin temini için yabancı makamların aktif yardımına başvurulması 

anlamında kullanacağız.        

 

 

b. Milletlerarası İstinabenin Milletlerarası Usul Hukukundaki Yeri 

 

İstinabe, ‘milletlerarası adlî işbirliğinin’ konularından birini teşkil etmektedir.  

‘Milletlerarası adlî işbirliğinin’ ise, milletlerarası usul hukuku konularından biri 

olduğu yönünde görüş birliği bulunmaktadır90. Bu nedenle ‘istinabe’ daima 

milletlerarası usul hukuku konuları ile birlikte ele alınır91. Ancak burada şunu da 

belirtmeliyiz ki, milletlerarası adlî işbirliği milletlerarası usul hukukunun 

konularından biri olmakla birlikte, milletlerarası usul hukukunun diğer konuları ile 

milletlerarası adlî işbirliği arasında önemli bir fark bulunmaktadır. Milletlerarası usul 

hukukunun diğer konularında, yabancı bir devletin katılımı olmaksızın da ilgili konu 

milletlerarası usul hukukuna dâhil sayıldığı halde,  istinabe ve tebligat gibi adlî 

işbirliği konusu bir işlemin milletlerarası olma özelliğine kavuşabilmesi için yabancı 

devlet makamlarının da işleme katılması gerekmektedir92. Sözgelimi, milletlerarası 

usul hukukunun konularından biri olan ‘mahkemelerin milletlerarası yetkisi’ 

konusuna ilişkin kuralları her devlet kendi başına düzenler ve bu kurallar uyarınca 

kendi mahkemelerinin milletlerarası yetkisinin olup olmadığını tayin eder. Bir 

devletin kendi mahkemelerini yetkili sayması için, diğer devletlerin bunu 

onaylamasına da gerek yoktur. Hatta diğer devletlerin aynı konu hakkında kendi 

mahkemelerini yetkili saymaları, ilgili devletin mahkemelerinin yetkisini bertaraf 

etmez. Hâlbuki milletlerarası adlî işbirliğine giren bir işlemin gerçekleştirilebilmesi 

için ilgili devletin tek taraflı olarak konuya ilişkin düzenleme yapmış olması, işlemin 

                                                
90  Nagel, Rechtshilfe, s. 43.  
91 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 480 Aysel Çelikel, a.g.e., s. 310. Yabancı doktrin için örnek olarak bkz. Erwin 

Riezler, Internationales Zivilprozessrecht, Verlag von Walter de Gruyter & Co., Berlin 1949; Max 
Guldener, Das internationale und interkantonale Zivilprozeßrecht der Schweiz; Zürich 1951; 
Istvan Szassy, International Civil Procedure A Comparative Study, Sijthoff, Leyden 1967.    

92  Nagel, Rechtshilfe, s. 45. 
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gerçekleştirilmesini sağlamaz93; ilgili yabancı devletin de aktif veya sadece 

tahammül biçiminde de olsa pasif bir yardımının olması gerekir94. Bu başlık altında 

ele almakta olduğumuz milletlerarası istinabede de, yabancı makamlar aktif biçimde 

işbirliği yaparlar. 

 

c. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun İstinabeye İlişkin Hükümleri 

 

 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzu milletlerarası istinabe konusundaki 

düzenlemeleri 343. ve 527. maddelerinde yer almaktadır. Bu iki maddeden 527. 

madde hükmü, tahkime ilişkindir95.  Şu halde, Türk mahkemelerinde görülmekte 

olan bir dava için yabancı bir devlet ülkesinde bulunan delilin milletlerarası istinabe 

yoluyla teminine ilişkin Kanunumuzda yer alan yegâne hüküm, 343. madde 

hükmüdür. Bu madde uyarınca: ‘‘ Mahkemenin dairei kazası haricinde ikamet eden 

kimse yemin için o mahkemeye gelmek mecburiyetinde değildir. Bulunduğu mahal 

mahkemesinde veya ecnebi memleketinde ise mahallinin usulüne tevfikan o 

memleketin selahiyettar memuru huzurunda yemin etmesini talep edebilir’’. Üstü 

örtülü bir ifade kullanılmış olsa da, öyle anlaşılıyor ki, 343. madde hükmü uyarınca, 

bir dava tarafına yemin verdirmek üzere yabancı bir devletin yetkili makamlarının 

istinabe edilmesi mümkündür. Esasen yabancı makamların istinabe edilmesinin 

mümkün olduğuna ilişkin açık düzenlemeye, tahkime ilişkin 527. madde hükmünde 

rastlamaktayız. Bu madde hükmü uyarınca; hakemler, bir ecnebi mahkemesini 

‘istinabe etmesi’ için sulh mahkemesine başvurabilirler. Şu halde, Kanunumuz 

uyarınca, yurtdışında bulunan delillerin temini için yabancı makamların istinabe 

edilmesi mümkündür.  

 

Ancak yabancı makamların istinabe edilmesi konusu ile ilgili olarak karşılaştığımız 

başka bir sorun bulunmaktadır. Şöyle ki; bir mahkemede görülmekte olan dava ile 

ilgili yurtdışında bulunan delilin, yabancı makamların istinabe edilmesi suretiyle  

                                                
93  Bkz. yukarıda s. 27. 
94  Nagel, Rechtshilfe, s. 45. 
95  Bkz. yukarıda s. 3-4, 12. 
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temin edilebileceğini öngören yegâne hüküm, 343. madde hükmüdür. Ne var ki, 343. 

madde hükmü, sadece yemin deliline ilişkindir. Yemin delili dışındaki diğer 

delillerin de milletlerarası istinabe yoluyla elde edilebileceğini öngören bir 

düzenleme ise Kanunda yer almamaktadır. İstinabe konusunda Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununda yer alan diğer hükümler (HUMK md. 257, 323, 343 ) ise, 

milletlerarası istinabeye ilişkin olmayıp, ülke içinde Türk mahkemelerinin birbirini 

istinabe etmeleri hakkındadır. 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun milletlerarası istinabeye ilişkin getirdiği 

düzenleme şeklini Alman Medeni Usul Kanununun konuya ilişkin düzenlemesi ile 

kıyasladığımızda, Alman Usul Kanununda delil türü bakımından ayırım yapmaksızın 

genel olarak yabancı ülkede bulunan delillerin o ülke makamlarının istinabe edilmesi 

suretiyle elde edilebileceğine ilişkin bir hüküm (ZPO md. 363/1) bulunduğunu 

görürüz. Ayrıca Alman Medeni Usul Kanununda yine delil türüne göre bir ayırım 

yapmaksızın, istinabe olunan yabancı makamlar huzurunda ikame edilmiş delillerin 

Alman mahkemelerince değerlendirilmesine ilişkin96 de bir hüküm yer almaktadır ( 

md. 369)97.   

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda yemin dışındaki delillerin de yabancı 

makamların istinabe edilmesi suretiyle temin edilebileceğine ilişkin bir hükmün 

bulunmayışının bir eksiklik olduğu açıktır. Bu durum, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununun aşağıda98 ayrıntılı biçimde ele alacağımız 241. maddesi ile de 

çelişmektedir. Sözünü ettiğimiz 241. madde hükmü delil ikamesinin doğrudanlığı 

ilkesinden sadece kanunda açıkça öngörülen istisnaî hallerde ayrılmanın mümkün 

olduğunu düzenlemektedir.  Nitekim, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 343. 

maddesinde yer alan düzenleme de, ‘yemin delili bakımından’, 241. maddede sözü 

edilen istisnaî hallerden birini öngörmektedir. Yemin delili dışındaki delillerin de 

                                                
96 Richard Zöller/ Reinhard Greger, Zivilprozeßordnung, 23. Auflage, Verlag Dr. Otto Schmidt, Köln 

2002 (Zöller/ Greger), § 369, Rn.1, s. 1070. 
97 Alman Usul Kanununun 369. maddesi uyarınca, yabancı makamlar huzurunda gerçekleştirilen delil 

ikamesinin o ülkenin usul hukukuna uygun yapılmamış olması halinde bu aykırılığa ilişkin itiraz, delil 
ikamesinin Alman usul hukukuna uygun gerçekleştirilmiş olması halinde dikkate alınmaz.  

98  Bkz. aşağıda s. 116 vd.. 
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milletlerarası istinabe yoluyla temin edilebileceğine ilişkin açık bir düzenleme 

bulunmadığından, 241. maddeden yola çıkarak, yemin delili dışındaki deliller 

bakımından doğrudanlık ilkesinden ayrılınamayacağı, bu delillerin yurtdışında da 

bulunsalar davayı gören Türk hâkimi huzurunda ikame edilmelerinin zorunlu olduğu 

düşüncesi akla gelebilir. Oysa kanaatimizce, yemin dışındaki deliller bakımından 

yabancı makamların istinabe edilmesi yoluna başvurma olanağını kapatma amacını 

gütmemiştir. Nitekim, hukukî olmasa da idarî düzenlemelerimizde yemin dışındaki 

deliller için de milletlerarası istinabeye başvurulabileceği öngörülmektedir. 

Gerçekten de her yıl Resmi Gazetede yayınlanan Adalet Bakanlığının yurtdışı 

tebligat ve istinabe taleplerinde uyulması gereken usul ve esaslara dair tebliğinden99 

ve Adalet Bakanlığı Genelgelerinden100 uygulamada yemin dışındaki deliller için de 

istinabe yoluna başvurulduğu anlaşılmaktadır. Bu nedenle Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun yemin delili dışındaki diğer delillerin de milletlerarası 

istinabe yoluyla elde edilebileceğine ilişkin bir düzenleme içermemesi, kanun 

koyucunun bu konuyu menfî tarzda düzenlemek istemiş olmasından 

kaynaklanmadığı kanaatindeyiz. Kanunun bu konuda susması, yemin dışındaki 

deliller bakımından milletlerarası istinabe yoluna başvurulmasına engel bir durum 

şeklinde menfî olarak değil, bir kanun boşluğu olarak yorumlanmalıdır. Bu Kanun 

boşluğu, yemin delili dışındaki deliller için de Türk mahkemelerinin birbirini istinabe 

edebileceklerini öngören hükümlerden (HUMK md. 257, 323) kıyasen yararlanmak 

suretiyle doldurulmalıdır. Bu şekilde yapılan kıyas sonucunda, yurtdışında bulunan 

yemin dışındaki deliller için de yabancı makamların istinabe edilebileceği sonucuna 

varılmalıdır.  

 

                                                
99  Yurtdışı Tebligat ve İstinabe Taleplerinde Uyulması Gereken Usul ve Esaslara dair Tebliğ,, R.G.   

26.11.2004-25652. 
100 Bu Genelgeler içinde halen yürürlükte olanı: B.03.0.UİG.0.00.00.00.0.3-3.4.72.995 sayılı ve 

21.9.1995 tarihli, ‘‘Türkiye’den Yurtdışına ve Yurtdışından Türkiye’ye Gönderilecek Tebligat ve 
İstinabe İstemlerinde Uygulanacak Esaslar’’ isimli, Adalet Bakanlığı, Uluslararası Hukuk ve Dış 
İlişkiler Müdürlüğü’nün Genelgesidir. Yakın bir tarihte, yine Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk 
ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğünün 0.UİG.0.00.00.3.3.1.2005 sayılı, ‘‘Hukukî Konularda 
Uluslararası Adli Yardım Taleplerine Uygulanacak Esaslara dair Genelgesi’’nin yürülüğe girmesi 
beklenmektedir.        
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Burada şunu da hemen belirtelim ki, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun keşif 

delili konusundaki hükümleri (md. 363-366) içinde istinabeye ilişkin hiçbir 

düzenleme bulunmamaktadır; yani sadece keşif konusu şeyin yabancı ülkede 

bulunması haline ilişkin değil, Türkiye’de bulunması haline ilişkin olarak da istinabe 

yoluna başvurulabileceği konusunda bir hüküm kanunumuzda yer almamaktadır. 

Buna rağmen, doktrinde101 ve mahkeme içtihatlarında102, esas davaya bakan 

mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan şeylerin keşfinin, istinabe suretiyle 

yapılmasının gerekli olduğu belirtilmektedir.         

 

d. Milletlerarası İstinabenin Tarafları 

 

Milletlerarası istinabenin tarafları, talepte bulunan mahkeme ile talebi yerine getiren 

yabancı makam gibi görünse de, bu tespit ancak ülke içinde mahkemelerin 

birbirlerini istinabe etmeleri durumu bakımından geçerlidir. Ele almakta olduğumuz 

‘milletlerarası’ istinabenin ise tarafları, ‘‘devletlerdir’’. Nitekim, milletlerarası adlî 

işbirliği doktrinde103 mahkemelerin birbirine yardımı olarak değil, bir ulusun diğer 

bir ulusa adlî işlere ilişkin konulardaki yardımı olarak tanımlanmaktadır.    

 

Türk mahkemelerinin yabancı bir ülkede bulunan delilin temini için istinabe 

talebinde bulunması durumunda istinabe olunan taraf, delilin bulunduğu yabancı 

devlettir104.  İstinabe eden ise Türk mahkemesi veya dava taraflarından biri olmayıp, 

Türk devletidir. İşte bu nedenledir ki, doktrinde milletlerarası istinabenin devletler 

                                                
101 Kuru, a.g.e., s. 2857 vd.; Yavuz Alangoya, Medenî Usul Hukuku Esasları, 4. Bası Alangoya/ 

Yıldırım/ Deren-Yıldırım, Alkım, İstanbul 2004, (Alangoya/Yıldırım/Deren-Yıldırım), s. 400; 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 379; Recep Akcan, Hukuk Mahkemelerinde Hukukî Yardım 
(İstinabe) ve Naip Tayini (Atanması), Prof. Dr. Ergun Önen’e Armağan, Alkım Yayınevi, İstanbul 
2003 (İstinabe), s. 11, 42. 

102  Yarg. 14. HD., E. 1980/ 398, K. 1980/ 1710, T. 27.3.1980, YKD (1980), s. 1262-1263. 
103 Jones, International Judicial Assistance: Procedural Chaos and a Program for Reform, Yale 

Law Journal (1953), s. 515 (Daniel Wotman,  The Hague Convention on the Taking of Evidence 
Abroad in Civil or Commercial Matters- A Comparison with Federal Rules Procedures, 
Brooklyn Journal of International Law (1981), s. 369, dpn. 24’den naklen).    

104  Almanya bakımından bu yöndeki açıklaması için bkz. Ewald Geimer, a.g.e., s. 198. 
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hukuku niteliği ön plana çıkarılıp, bunun devletler hukuku anlamında bir hukukî 

işlem olduğu belirtilmektedir105.  

 

İsviçre doktrininde istinabenin, belirli işlemelerin yabancı bir mahkemenin temsilcisi 

gibi yerine getirilmesi şeklinde ifade edildiğini görüyoruz106. Bizim de katıldığımız 

görüşe107 göre,  istinabe olunan yabancı mahkemenin esas davayı gören mahkemenin 

temsilcisi gibi hareket etmesi söz konusu değildir. İstinabe olunan yabancı mahkeme 

kendi yargı yetkisini kullanmakta olup, dinlenecek olan tanıklar istinabe olunan 

mahkemenin yargı yetkisine tâbi oldukları için tanıklık etmektedirler.  
 

 

2. YABANCI MAKAMLARIN İSTİNABE EDİLMESİ 

a. İstinabe Yoluna Başvurulması Talebi   

 

 Görülmekte olan bir davada ikame edilmek istenen ve fakat yurt dışında bulunan bir 

delilin temini için milletlerarası istinabeye başvurulması yolundaki talep genellikle, 

iddiasını bu delile dayandırmak isteyen dava tarafından gelir. Hâkim, ilgili tarafın bu 

isteğini yerinde görürse, yabancı makamların istinabe edilmesine karar verir ve 

istinabe evrakının hazırlanması işine girişir. Hiç kuşkusuz re’sen araştırma ilkesinin 

geçerli olduğu durumlarda, dava taraflarının bu konuda bir talebi bulunmasa da, 

hâkim, gerekli gördüğü delilin temini için kendiliğinden milletlerarası istinabe 

yoluna başvurabilir108. Mahkemenin, milletlerarası istinabe yoluna başvurma 

yolundaki kararı, hukukî niteliği açısından bir ara kararıdır109.  

 

                                                
105 Theo Vogler, Die Bedeutung der Rechtsweggarantie des Grundgesetzes für den Rechtschutz in 

Rechtshilfeverfahren, NJW(1982), s. 469.   
106  Willy Hauser/ Robert Hauser, Erläuterungen zum Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons 

Zürich, 3. Auflage, Schulthess Polygraphischer Verlag, Zürich 1978, §126/127, Nr.2. 
107  Ewald Geimer, a.g.e., s. 199.  
108 Riezler, a.g.e., s.  675, Akcan, İstinabe, s. 53.  
109 Akcan, İstinabe, s. 54. 
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b. İstinabe Evrakı  

 

Milletlerarası istinabe talebinde bulunmak için yabancı devlete, ‘istinabe evrakı’ 

olarak adlandırılan ve söz konusu yabancı devlet makamlarını kendilerinden ne 

yapılmasının istendiği konusunda bilgilendiren evrakla başvurulur. Bu evrakın hangi 

kayıtları içermesi gerektiği Türkiye’nin taraf olduğu 1970 tarihli Lahey Delil 

Sözleşmesinde ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. Bu Sözleşmeyi çalışmamızın sonraki 

bölümünde ayrı olarak ele alacağımız için, burada, bu sözleşmede öngörülen 

kayıtlara değinmeyeceğiz. 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi dışındaki sözleşmeler 

ise, istinabe talebinin içermesi gerektiği kayıtlar konusunda ayrıntılı düzenleme 

getirmemişlerdir.  

 

Yabancı devletlere gönderilecek istinabe evrakının hangi kayıtları içermesi gerektiği, 

Adalet Bakanlığı’nın genelgeleri ile de düzenlenmektedir. Günümüzde bu konuyu 

düzenleyen genelge, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğünün, 21.9.1995 tarihli B.03.0.UİG.0.00.00.00.0.3-3.4.72.995 sayılı 

‘‘Türkiye’den Yurtdışında ve Yurtdışından Türkiye’ye Gönderilecek Tebligat ve 

İstinabe İstemlerine Uygulanacak Esaslar’’ konulu Genelgesidir. 

 

Bu Genelge uyarınca istinabe evrakı: gönderileceği dış ülkenin yetkili adlî makamına 

hitaben (örneğin: Yetkili Almanya Adlî Merciine) davanın tarafları ve niteliği 

hakkında özet bilgi ile tarafların iddia ve savunmalarını içeren, kısaca maksadı ifade 

eden, tanıklara veya dinlenmesi gereken kişilere sorulması istenen soruları maddeler 

halinde bünyesinde taşıyan, dinlenecek kişilerin açık kimlik ve adreslerini ihtiva 

eden, mahkeme mührü ve yetkili kişinin imzaları olan iki adet Türkçe talimat ile 

bunların gönderileceği devletin diline tercümesinden oluşacaktır. Yakın zamanda 
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yürülüğe girmesi beklenen B.03.0.UİG.0.00.00.3.3.1.2005 sayılı, ‘‘Hukukî 

Konularda Uluslararası Adli Yardım Taleplerine Uygulanacak Esaslar’’ konulu yeni 

Genelge uyarınca; milletlerarası istinabede milletlerarası nezakete uygun davranışlar 

sergilenmeli, yabancı makamlara duyulan saygının ifadesi olarak gönderilecek 

istinabe evrakı itinayla düzenlenmelidir. Diğer yandan unutulmamalıdır ki, evraktaki 

düzensizlik,  karalama, leke, yırtık, yazım hataları, yabancı makamlar nezdinde Türk 

mahkemelerinin itibarını zedeler.     

 

Uygulamada bazı mahkemelerin istinabe evrakını hazırlarken, doğrudan davacı 

tarafın dava dilekçesi ile davalının cevap dilekçesini kullandıkları görülmektedir. 

Böylece bizzat hâkim dava hakkında özet bir bilgi vereceği yerde dava taraflarının 

dilekçelerini kullanarak, yabancı makamların dava hakkında bu dilekçeler vasıtasıyla 

bilgi edinmelerine neden olmaktadır. Bu uygulamanın çeşitli mahzurları 

bulunmaktadır. Birincisi, yabancı makam dava taraflarının çok uzun ve gereksiz 

ayrıntılarla dolu olabilen dilekçelerini okumak mecburiyetinde bırakılmaktadır. Bu 

da hem zaman kaybına hem de yabancı hâkimin gereksiz ayrıntılara takılıp 

kalmasına neden olur. Özellikle, istinabe taleplerinin büyük bir çoğunluğunun 

boşanma davaları ile ilgili olduğu dikkate alınırsa, bu davalara ait dilekçelerin 

bütününü okumak zorunda bırakılan ve Türk örf ve adetlerini bilmeyen yabancı 

hâkimin nasıl da ayrıntılarla uğraşmak zorunda kalacağı daha iyi anlaşılır. 

Uygulamada yine sıkça rastladığımız bir diğer durum da, avukatların yabancı ülkede 

bulunan dava tarafı veya tanığa sorulmasını istedikleri soruları listeledikleri bir 

dilekçe ile hâkimlere sunup, hâkimlerin de avukatların bu dilekçelerini tercümesi ile 

birlikte doğrudan istinabe evrakı arasına koymalarıdır. İstinabe evrakı yabancı 

hâkime ulaştığında, yabancı hâkim altında Türk hâkiminin değil de bir avukatın 

imzasının bulunduğu evrak içinden dava hakkında bilgi sahibi olduğu gibi, yine bir  
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avukatın imzalamış olduğu belgeden sorması gereken soruları öğrenmek zorunda 

bırakılmaktadır. Bu durumun ise, devletler arasında bir yardımlaşma olan ve bu 

nedenle milletlerarası nezaketin gözetilmesi gerektiği milletlerarası istinabeye 

yakışmadığı açıktır. Tüm bu nedenlerle, yabancı bir mahkemeden istinabe talebinde 

bulunan Türk hâkiminin, dava konusu ihtilafı kendi fikir süzgecinden geçirdikten 

sonra istinabe evrakında bu konuda özet bilgi vermesi, bu özet bilgiden sonra da 

dava tarafları veya tanıklara sorulacak soruları bizzat hazırlayıp istinabe evrakında 

belirtmesinin çok daha yerinde olacağı kanaatindeyiz. 

 

 

c. İstinabe Evrakının İletilmesi 

 

i. İstinabe Evrakının Adalet Bakanlığı’na İletilmesi 

 

Ülkemizde yerleşmiş olan usul, istinabe evrakının istinabe talebinde bulunan 

mahkeme tarafından Adalet Bakanlığı’na iletilmek üzere bulunduğu yerin 

Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilmesidir. Cumhuriyet Başsavcılığı da istinabe 

evrakını Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğüne 

gönderir. Adalet Bakanlığının anılan dairesi, istinabe evrakının yabancı ülke 

makamlarına gönderilmesi işlemlerini başlatır; ancak bundan önce istinabe evrakının 

doğru şekilde düzenlenmiş olup olmadığını kontrol eder110. Bu kontrol sayesinde 

istinabe evrakının yabancı makamlara mümkün olduğunca eksiksiz ve hatasız 

gönderilmesi sağlanmış olur. Adalet Bakanlığınca yapılan kontrolün faydası 

                                                
110 1998 yılı ile Mayıs 2003 tarihleri arasında Adalet Balkanlığına iletilen toplam 84.880 adet yurt dışı 

adlî yardım evrakının yaklaşık %50’sinin belgelerin usulsüz ve eksik düzenlenmesi nedeniyle Adalet 
Bakanlığınca veya yabancı yetkili makamca iade edildiği tespit edilmiştir; Mehlika Aytaç, 
Uluslararası Tebligat Hukukunun Esasları, Karşılaşılan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Adalet 
Dergisi (2003), s. 3.        
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büyüktür; çünkü itinasız bir istinabe evrakının yabancı bir ülkeye gönderilmesi, 

Türkiye’nin itibarını zedeleyeceği gibi, gerekli bilgileri içermeyen bir istinabe 

evrakıyla yabancı ülke makamlarını boş yere meşgul etmek milletlerarası nezakete 

uygun olmayan bir davranış olur111.       

 

Adalet Bakanlığı’nca yapılan kontrol sonucunda istinabe evrakının eksiksiz olduğu 

veya eksikliklerin giderilmiş olduğu tespit edildikten sonra bu evrak, usulüne uygun 

şekilde delilin bulunduğu yabancı ülke devletine iletir. Adalet Bakanlığının 

mahkeme tarafından düzenlenmiş olan istinabe evrakının aranan şartlara uygun 

olmadığı sonucuna varması halindeyse, bu durum evrakı düzenlemiş olan 

mahkemeye yazı ile bildirir. Bu yazıda istinabe evrakının hangi yönlerden aranan 

şartlara uygun olmadığı da belirtilir.  İstinabe evrakının Adalet Bakanlığınca yapılan 

kontrol sonucunda reddedilmesi nedenlerine örnek olarak; istinabe evrakının bazı 

sayfalarının okunaksız olması, evrakın gerek Türkçe metninde gerekse de yabancı 

dile tercüme edilmiş olan metninde mahkemenin mührünün ve hâkimin imzasının 

bulunmaması, istinabe evrakı arasında ek olarak bulunduğu belirtilen belgelerin 

eksik olması gösterilebilir. Böyle bir durumda mahkeme, Adalet Bakanlığı’nın 

bildirdiği eksiklikleri gidermelidir.  

 

 

 ii.  İstinabe Evrakının Yurt Dışına İletilmesi 

aa. Genel Olarak: 

 

Mahkemenin düzenlemiş olduğu istinabe evrakını Adalet Bakanlığı’nın kontrol edip 

aranan şartlara uygun bulmasından sonra bu evrak, delilin bulunduğu yabancı ülke 

devletinin yetkili makamlarına iletilir. Milletlerarası usul hukukunda adlî işbirliği 

taleplerinin iletilmesi için çeşitli usuller geliştirilmiştir. Bu usuller, yabancı ülkelerde 

bulunan delillerin temini taleplerine ilişkin evrakın iletilmesinde kullanıldıkları gibi,  

                                                
111 Almanya bakımından bu yönde; Christine Blaschczok, Das Haager Übereinkommen über die 

Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder Handelssachen,  Hamburg 1986, s.115, dpn. 351. 
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yabancı ülkelerde bulunanlara tebligat yapılması isteğini içeren evrakın iletilmesinde 

de kullanılırlar. Bu nedenle, aşağıda istinabe evrakının yabancı makamlara iletilmesi 

konusunu ele alırken, aynı usullere tâbi olan tebligat konusuna da değineceğiz.   

bb. İzlenebilecek Usuller  

 

İstinabe evrakının yabancı makamlara iletilmesi konusunda milletlerarası 

uygulamada dört farklı  usul oluşturulmuştur. Bu usullerden birincisi, evrakın 

‘diplomatik yol’la iletilmesi, diğeri ‘konsüler yol’la iletilmesi, üçüncüsü ‘merkezî 

makamlar aracılığı’ ile iletilmesi, dördüncüsü ise evrakın, başka herhangi bir 

makamın aracılığı olmaksızın ‘doğrudan’  istinabe talebini yerine getirmeye yetkili 

yabancı makama iletilmesidir.  

 

Bu usuller arasında en resmî olanı diplomatik yol olup112, aralarında aksine hüküm 

içeren bir sözleşme bulunmayan devletlerin birbirine istinabe evrakı iletirken bu yola 

başvurmaları gerekir. İstinabe evrakının diplomatik yolla iletilmesi durumunda, 

istinabe olunan  devletin Dış İşleri Bakanlığının devreye  sokulması gerekir113. 

İstinabe evrakı, istinabe  olunan devletin Dış İşleri Bakanlığı’na Türk Dış İşleri 

Bakanlığınca ( o ülkede bulunan diplomatik temsilcimiz tarafından) iletilmelidir. 

Bundan sonra da istinabe olunan devletin Dış İşleri Bakanlığı,   evrakı, kendi 

ülkesinde istinabe taleplerini  yerine getirmeye  yetkili olan makama iletilir.  

 

İstinabe evrakının konsüler yoldan iletilmesindeyse, istinabe evrakı, istinabe edilen 

yabancı ülkede görevli Türk konsolosuna gönderilir; evrakı alan Türk konsolosu da 

bu evrakı yabancı ülkede istinabe talebini yerine getirmekle görevli makamlara iletir. 

Görülüyor ki, istinabe evrakının konsüler yoldan iletilmesinde yabancı ülkenin Dış 

                                                
112 Arthur Bülow/ Karl-Heinz Böckstiegel/ Reinhold Geimer/ Rolf A. Schütze, Internationaler 

Rechtsverkehr in Zivil und Handelssachen , 23. Ergänzungslieferung zur Erster Auflage, Verlag 
C.H. Beck, 2001 München, G I  ZRHO, s. 900,  dpn. 27. 

113  Karl Strupp / Jürgen Schlochhauer, Wörterbuch des Völkerrechts, Verlag Walter de Gruyter & Co.,      
Berlin 1960,  s. 63;  Bülow/ Böckstiegel/ Geimer/ Schütze a.g.e.,  G I  ZRHO s,.900,  dpn. 27; 
Kemal Reisoğlu, Notlu İzahlı Tebligat Kanunu, Doğuş Ltd. Şirketi Matbaası, Ankara 1959, s. 82; 
Sait Rezaki, Hukuk Usulüne Dair Bir Sözleşme ile ilgili Bir İnceleme, Adalet Dergisi (1973), 
s.726; Erdem, Tebligat, s. 58.  
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İşleri Bakanlığının devreye sokulması gerekmez. Bu nedenle de, konsüler yol 

izlendiğinde, diplomatik yola kıyasla daha az sayıda makam araya girmekte, bu da 

istinabe taleplerinin  çok daha hızlı iletilmesini sağlamaktadır. İşte bu nedenle, 

milletlerarası sözleşmelerde adlî işbirliği taleplerinin iletilmesi için çoğunlukla114 

‘konsüler yol’ öngörülür. Hatta istinabe taleplerinin konsüler yolla iletilmesi usulüne, 

aralarında buna izin veren bir  sözleşmenin bulunmadığı devletlerin de karşılıklı fiilî 

uygulamaya dayanarak, başvurdukları görülmektedir. Bu yolun böylesine yaygın bir 

şekilde kullanılıyor olması nedeniyle,  günümüzde artık115 istinabe taleplerinin 

iletilmesinde ‘’konsüler yol’’un esas, diplomatik yol dâhil olmak üzere diğer 

usullerin  ise istisna olduğu, ileri sürülür116.   

 

Doktrinde, tebligatın yurtdışına iletilmesine ilişkin olarak, Tebligat Kanununun117 25. 

maddesinin birinci fıkrasında öngörülen usulün ‘diplomatik yol’ olduğu 

belirtilmektedir118. Kanaatimizce madde hükmünde sadece diplomatik yolla tebligat 

yapılması değil, konsüler yolla tebligat yapılması da düzenlenmiştir119; hatta 

maddenin tebligatın iletilmesi için öngördüğü esas usulün konsüler yol olduğunu ileri 

sürmek yanlış olmaz. Sözünü ettiğimiz 25/1 maddesi hükmü uyarınca: ‘Yabancı 

memlekette tebliğ o memleketin salahiyetli makamı vasıtasıyla yapılır. Bunun için 

anlaşma veya o memleket kanunları müsait ise, o yerdeki Türkiye siyasî memuru 

veya konsolosu tebligat yapılmasını salahiyetli makamdan ister’’.  Görülüyor ki, 

Tebligat Kanunu uyarınca ilgili yabancı devlet ile Türkiye arasında buna izin veren 

bir anlaşma bulunması veya yabancı devletin kanunlarının müsait olması halinde 

ilgili yabancı devletin Dış İşleri Bakanlığının devreye sokulması gerekmeksizin 

                                                
114 1896 tarihli Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmesi,  Lahey Konferansı tarafından düzenlenmiş olan ilk 

sözleşme olduğundan, bu Sözleşmede devletler arasındaki ilişkilere temkinli yaklaşılmış olup, 
istinabe taleplerinin diplomatik yolla iletilmesi öngörülmüştür. Ancak istinabe taleplerinin diplomatik 
yolla iletilmesinin güç olması ve uzun zaman alması nedeniyle bu Sözleşmenin yapılmasının 
üstünden çok kısa bir süre geçtikten  sonra  yapılan 1905 tarihli Usul Hukuku hakkındaki Sözleşme 
ile bunu izleyen diğer Lahey Sözleşmelerinde   istinabe taleplerinin konsüler yoldan iletilmesi 
öngörülmüştür; Bülow/ Böckstigel/Geimer/Schütze, a.g.e., s. 100.1.a vd..  

115 ‘‘Tebligat talebinin iletilmesinde konsüler yolun böylesine yaygın olarak kullanımından önce, esas 
olan diplomatik yolun takip edilmesiydi’’; Kemal Reisoğlu, a.g.e, s. 82.  

116  Ewald Geimer, a.g.e., s. 81. 
117  7201 sayılı ve 11.2.1959 tarihli Tebligat Kanunu, R.G., 19.2.1959-10139. 
118  Erdem, Tebligat, s. 58. 
119  Aynı yönde, Kemal Reisoğlu, a.g.e., s. 82.   



 

 

51

orada bulunan diplomatik temsilcimiz veya konsolosumuz yabancı ülkenin yetkili 

makamından tebligat yapmasını isteyebilir. Başka bir deyişle, 25/1 madde uyarınca 

arada bir sözleşme olması veya yabancı devletin kanunlarının müsait olması halinde 

tebligat talebine ilişkin evrak, konsüler yoldan iletilebilecektir. Arada böyle bir 

sözleşmenin bulunmaması veya o devlet kanunlarının müsait olmaması halinde talep 

nasıl iletilecektir? İşte bu konuda gerek Tebligat Kanununda gerekse Tebligat 

Tüzüğünde herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak milletlerarası uygulama bu 

halde talebin ‘diplomatik yolla’ iletilmesini gerektirmektedir. Tebligat Kanununun, 

Türkiye’den yabancı ülkelere gönderilecek tebligat istemlerine ilişkin düzenlemesi 

(md.25) konsüler yolu öngörürken, yabancı ülkeden Türkiye’ye gönderilecek tebligat 

istemlerine ilişkin düzenlemesi (md.26), diplomatik yolu öngörmektedir. Gerçekten 

de Tebligat Kanunun 26. maddesinde düzenlenen yurt dışından Türkiye’ye yapılacak 

tebligata ilişkin madde uyarınca, anlaşmalar hükümleri ile mütekabiliyet esasları 

mahfuz kalmak şartıyla Türkiye’de tebligat yapılması isteminde bulunan yabancı 

Devlet, bu talebini, Türkiye nezdindeki elçiliğinden veya havzasında bulunduğu 

valilik kanalı ile konsolosluğundan ‘Dış İşleri Bakanlığımıza’ ulaştırmalı, Dış İşleri 

Bakanlığımız da gerekli incelemelerden sonra istemi ilgili bakanlığımıza 

ulaştırmalıdır. Tebligat Kanunumuzun 26. maddesinin arada anlaşma veya aksi 

yönde fiili uygulama bulunmayan devletlerin tebligat istemlerinin iletilmesine ilişkin 

öngörmüş olduğu, Dış İşleri Bakanlığımızın da devreye sokulmasını gerektiren bu 

usul, adlî işbirliği taleplerinin diplomatik yoldan iletilmesinin tipik bir örneğini teşkil 

eder. Görülüyor ki, 25 ve 26. maddeler farklı durumlar hakkında farklı usuller 

öngörmektedirler. 25. madde, anlaşma veya ilgili devlet kanunlarının ‘müsait’ olması 

haline ilişkin bir düzenleme getirmekte olup, bu durumda tebligat talebinin konsüler 

yoldan iletilebileceğini düzenlemektedir. 26. madde ise, ‘anlaşma veya karşılıklılık 

esasının bulunmadığı’ hallere ilişkin bir düzenleme getirmekte olup, böyle bir 

durumda diplomatik yola başvurulmasını öngörmektedir.    

 

İstinabe talebine ilişkin evrakın iletilmesi için başvurulabilecek diğer usuller, evrakın 

‘merkezî makamlar aracılığı’ ile iletilmesi ile evrakın ‘doğrudan’ talepte bulunan 

mahkeme tarafından yabancı ülkede bu talebi yerine getirmekle görevli makama 
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gönderilmesidir. Ancak bu iki usul de, diplomatik ve konsüler yoldan farklı olarak, 

bunlara başvurulması imkânını öngören bir sözleşme bulunmadıkça uygulama alanı 

bulamazlar. Her iki usul de genel uygulama olmayıp sadece sözleşmelerde 

öngörülmesi halinde uygulama alanı bulacağından, bu usuller üzerinde sözleşmeleri 

ele aldığımız çalışmamızın son bölümünde duracağız120.  

   

 

3. İSTİNABE TALEBİNİN YABANCI MAKAMLARCA YERİNE 
GETİRİLMESİ   

 

a. İstinabe Talebini Yerine Getirmek Zorunlu mudur?          

 

Bir Türk mahkemesinin diğer bir Türk mahkemesinden hukuka uygun şekilde 

istinabe talebinde bulunması durumunda bu talebin yerine getirilmesi zorunludur121. 

Milletlerarası usul hukuku alanındaysa bir devletin yabancı bir devletten gelen 

istinabe talebini yerine getirme zorunluluğu konusunda devletler hukukundan doğan 

genel bir yükümlülüğü bulunmamaktadır122. Bununla birlikte devletlerin, iki veya 

çok taraflı milletlerarası sözleşmeler akdederek birbirinden gelen istinabe taleplerini 

yerine getirme konusunda devletler hukuku anlamında bağlayıcı taahhütte 

bulunmaları mümkündür.  

i. Sözleşme Yokluğu 
 
                                                

120  Bkz. aşağıda s. 240, 281 vd..  
121 ‘‘İstinabe olunan hâkimin bu zorunluluğa uymaması halinde, başvurulacak bir kanun yolu yoktur. 

Ancak hâkim hakkında disiplin kovuşturması yapılması için Hâkimler ve Savcılar Yüksek Kuruluna 
şikâyette bulunulabilir’’; Kuru, a.g.e., s. 784.  

122 Nagel, Rechtshilfe, 65; Riezler, a.g.e., s. 674; Max Keller/ Kurt Siehr, Allgemeine Lehren des 
internationalen Privatrechts, Schulthess, Zürich 1986, s. 604; Geimer/Geimer/Geimer, s. 1056, Nr. 
3631; Schack, Zivilverfahrensrecht, s. 81, Nr. 170; Schabenberger, a.g.e., s. 57; Ewald Geimer, 
a.g.e.,s. 52; Rauf Versan, The General Principles of International Judicial Assistance in Civil 
Matters and Judicial Assistance to International Courts, Cambridge 1985, s. 21-22; Çelikel, 
a.g.e., s. 309; Bahadır Erdem, Milletlerarası Özel Hukukta İstinabe, MHB (1989), (İstinabe), s. 
124; Ekşi, İstinabe, s. 361. 
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Kuzey Afrika devletleri dışında bulunan Afrika devletleri ile Güney Amerika ve 

Asya devletlerinin birçoğu ile Türkiye arasında milletlerarası adlî işbirliğine ilişkin 

akdedilmiş bir sözleşme bulunmamaktadır. Böyle bir sözleşmenin yokluğu bu 

devletlerden istinabe talebinde bulunulamayacağı veya bu devletlerin istinabe 

taleplerinin yerine getirilmeyeceği anlamını da taşımamaktadır. Aralarında adlî 

işbirliğine dair bir sözleşme bulunmasa da devletler birbirinden gelen istinabe 

taleplerini yerine getirme eğilimindedirler. Hâlbuki aralarında sözleşme bulunmayan 

bu devletleri birbirinden gelen istinabe taleplerini yerine getirmekle yükümlü kılan 

bir örf ve adet kuralı yoktur. Öyleyse devletler neden aralarında sözleşme 

bulunmadığı halde birbirinden gelen istinabe taleplerini yerine getirirler? Bu soruya 

doktrinde farklı görüşlere dayanan çeşitli cevaplar verilmiştir. Hemen aşağıda ele 

alacağımız görüşlerden birine göre, devletler, milletler topluluğunun üyesi olmanın 

sorumluluğu ile istinabe taleplerini yerine getirirler. Diğer bir görüşe göre, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesi devletlere, istinabe taleplerini yerine getirme 

zorunluluğunu yüklemektedir. Nihayet son görüşe göre, devletler, karşılıklılığın 

gerçekleştirilebilmesi için birbirinden gelen istinabe taleplerini yerine getirirler.    

 

aa. Milletler Topluluğunun Üyesi Olmanın Sorumluluğu     

 

20. yüzyılın başına kadar, milletlerarası adlî işbirliğinin gerçekleştirilmesi gerektiği 

konusunda devletler hukukundan doğan bir yükümlülüğün bulunduğu kanısı 

yaygındı. von Savigny123’den etkilenen bu görüşün savunucuları ‘‘birbiriyle temas 

halinde bulunan, ortak (Hıristiyan) temelleri olan bir milletler topluluğunun’’ 

varlığını ve ‘‘medenî halklardan’’ oluşan bu hukukî birliğin işbirliği içinde olması 

gerektiğini ileri sürüyorlardı. Bu görüşe göre, medenî halkların işbirliğinin bir yönü 

de adlî işbirliğiydi. Devletlerin egemenliği konusundaki anlayış da bu görüş 

doğrultusunda yumuşatılmış, mutlak egemenlik anlayışından, sınırlı egemenlik 

anlayışına geçilmeye başlanmıştır. von Savigny’nin başını çektiği müelliflerin bu 

                                                
123 Friedrich Carl von Savigny, System des heutigen Römischen Rechts, 8. Band, Berlin 1849, s. 27-28.   
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düşünce şekli, Lahey Konferanslarının da oluşumuna temel teşkil etmiş, ancak pek 

uzun ömürlü olmamıştır; çünkü Birinci Dünya Savaşı’nın patlak vermesiyle birlikte, 

bütün dayanak noktalarını yitirmiştir124. Ayrıca Savaş sonrasında Sovyet Bloğunun 

mutlak egemenlik görüşünü en katı biçimiyle uygulaması125 da, devletlerin birbiriyle 

adlî işbirliği içinde bulunmak zorunda oldukları yönünde devletler hukukundan 

doğan bir yükümlülüğün bulunduğu görüşünü savunulamaz hale getirmiştir.  

 

 bb. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin 6. Maddesine Dayanan Görüş 

 

Doktrinde savunulan bir görüş126 uyarınca da Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin127 6. maddesi, âkit devletleri, adlî işbirliği içinde bulunma konusunda 

yükümlülük altına sokmaktadır. Sözleşmenin ‘Adil Yargılanma Hakkı’ başlıklı bu 

maddesi uyarınca; her şahıs gerek özel hukuka gerekse de kamu hukukuna ilişkin 

davasının hakkaniyete uygun olmasını ve alenî surette dinlenmesini talep edebilir 

(md. 6/1).  Aynı maddenin ceza davalarına ilişkin ‘d’ bendinde, her şahsın iddia 

şahitlerini sorguya çekmek veya çektirmek, müdafaa şahitlerinin de iddia şahitleriyle 

aynı şartlar altında davet edilmesini ve dinlemesinin sağlanmasını istemek hakkının 

olduğu düzenlemektedir (md. 6/d). 
 

Sözleşmenin 6. maddesinden yola çıkarak,  bir dava yabancı bir devlet 

mahkemesinde görülmekte olsa dahi bu davanın hakkaniyete uygun biçimde 

yürütülebilmesini sağlamak, bunun için; tebligat, delil temini gibi işlemleri 

gerçekleştirmek suretiyle aktif128 biçimde milletlerarası adlî işbirliği içinde bulunmak 

                                                
124  Daoudi, a.g.e., s. 26. 
125  Bkz. Toluner, a.g.e., s. 381. 
126  Ena-Marlies Bajons, Zivilverfahren, Grundlehren des Prozesses und der Exekution, Wien 1991, 

Nr. 31, (Ewald Geimer, a.g.e., s. 53; Daoudi, a.g.e., s. 26’dan naklen); Geimer/Geimer/Geimer, 
a.g.e., s. 622, Nr. 213. 

127  Bkz. dpn. 31.  
128  Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesinin adlî işbirliği yapma yükümü getirdiği düşüncesi 

kabul edilse dahi, bunun sadece aktif işbirliği olabileceği, yabancı bir devletin davranışlarına göz 
yumma biçiminde pasif işbirliğinin  bu sözleşmeye dayanarak âkit devletlerden beklenemeyeceği 
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ve dolayısıyla yabancı devletlerden gelen istinabe taleplerini yerine getirmenin her 

bir âkit devletin yükümlülüğü olduğu düşüncesinin savunulması mümkündür. 

Özellikle Sözleşmenin ceza hukuku davlarına ilişkin 6/d maddesi, bu düşünceyi 

pekiştirmektedir. Ancak 6. maddenin bu şekilde yorumlanması halinde âkit 

devletlerin istinabe taleplerini yerine getirip getirmeme konusundaki iradelerine 

önemli bir kısıtlama getirildiği, bu nedenle söz konusu madde hükmünün âkit 

devletlere diğer devletlerden gelen istinabe taleplerini yerine getirme zorunluluğunu 

yüklediği şeklinde yorumlanmasının yanlış olduğunun savunulması129 da  

mümkündür.    

 

Savunulması mümkün olan bu iki görüşten hangisi benimsenirse benimsensin, bugün 

için Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin âkit devletlere âdlî işbirliği sağlama 

yükümü getirdiği konusunda genel bir anlayışın varlığından söz edilemez. 

Sözleşmenin 6. maddesinin adlî işbirliği sağlama zorunluluğunu da getirdiği şeklinde 

bir yorumun ileride benimsenip benimsemeyeceğini ise zaman gösterecektir130.         

 

cc. Karşılıklılık  

 

Günümüzde uygulama ve doktrinde ileri sürülen baskın görüş, ne birbirine karşı 

sorumluluğu bulunan bir milletler topluluğunun bulunduğu anlayışına ne de, Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesinin 6. maddesine de dayanmaktadır.  Bu görüşe göre, 

herhangi bir yükümlülükleri olmadığı halde devletlerin birbirinden gelen istinabe 

taleplerini yerine getiriyor olmalarının altında yatan esas neden ‘karşılıklılık 

ilkesi’dir. Karşılıklılık ilkesi ise, milletlerarası nezakete (courtosie internationale) 

                                                                                                                                     
hakkında bkz. Reinhold Geimer, Konsularische Beweisaufnahme, Festschrift Matscher, Wien 
1993, s. 140, dpn. 25. 

129  Bu görüş için bkz. Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 625, Nr. 2074; Daoudi, a.g.e., s. 26.  
130  Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 625, Nr. 2074. 
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dayanır131. İstinabe eden yabancı devletle aralarında sözleşme bulunmadığı halde 

istinabe talebini yerine getiren bir devlet, bunu, istinabe talebini yerine getirme 

konusunda hukukî bir yükümlülüğü bulunduğu düşüncesiyle değil, yabancı devlet 

için yaptığının söz konusu yabancı devlet tarafından kendisi için de yapılması 

beklentisiyle yapar132. Milletlerarası nezaket, hukukî bağlayıcılığı olan bir karaktere 

de sahip olmadığından133 ülkemiz ile adlî işbirliğine dair bir sözleşme akdetmemiş 

olan yabancı bir devletin Türkiye’den gelen bir istinabe talebini yerine getirmemesi 

devletler hukukuna aykırı bir davranış değil, sadece dostane olmayan bir tutum teşkil 

eder134. 

 

Yabancı bir devletin istinabe talebini yerine getirmeyen bir devlet, milletlerarası 

nezakete uymayan bu davranışını çoğunlukla söz konusu yabancı devlet ile 

aralarında istinabe konusunda karşılıklılığın bulunmadığı gerekçesine dayandırır. Bu 

nedenle, devletlerin birbirine karşı milletlerarası nezaket göstermelerinin önemli bir 

güvencesi, aralarında karşılıklılığın bulunmasıdır135.  

  
ii. İstinabeye İlişkin Sözleşmenin Varlığı 

 

İstinabe konusunda hükümler içeren milletlerarası adlî işbirliğine ilişkin iki taraflı 

veya çok taraflı sözleşmeler, âkit devletleri, diğer bir âkit devletten gelen ve 

sözleşmede öngörülen şartları taşıyan istinabe taleplerini yerine getirmekle yükümlü 

kılar136. Devletler hukukundan doğan bu yükümlülük, sadece sözleşmeye taraf olan 

                                                
131 ‘‘Milletlerarası adlî yardım, milletlerarası sözleşmelerle teminat altına alınmadığı sürece, genellikle 

mütekabiliyet halinde bahşedilen ve comitas’a istinad eden karşılıklı nezaket kaideleri olarak 
nitelendirilmektedir’’; Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 479.  

132   Schack, Zivilverfahrensrecht, s. 68, Nr. 170; Schabenberger, a.g.e., s. 58. 
133 Milletlerarası nezaket kuralları zamanla milletlerararası örf ve adet hukukuna dönüşebilir, 

Strupp/Sclochauer, a.g.e., s. 302. Fakat yabancı ülkede delil ikamesi konusunda böyle bir 
milletlerarası örf adet hukukunun doğmuş olduğundan, bugün için daha söz edilemez.          

134   Versan, a.g.e., s. 21-22, Ekşi, İstinabe, s.362. 
135   Daoudi, a.g.e., s. 28. 
136 Milletlerarası istinabe konusundaki sözleşmelerin âkit devletleri birbirinin ülkesinde bulunan delilleri 

mutlak surette istinabe yoluyla temin etme yükümlüğü altına sokmadığı konusundaki açıklamalarımız 
için bkz. aşağıda s. 228-232. 
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‘‘devletlerin’’ birbirine karşıdır. Başka bir deyişle, istinabe konusunda bir 

sözleşmenin varlığına dayanarak,  delilin bulunduğu âkit devletten sadece diğer bir 

âkit ‘devlet’ istinabe talebinde bulunabilir; dava taraflarının ise yabancı âkit devletten 

böyle bir talepte bulunma hakları yoktur. Böyle bir Sözleşmenin varlığı, dava 

taraflarına sadece, mahkemeden, yabancı âkit devlette bulunan delillerin sözleşme 

hükümleri çerçevesinde temini için gerekli işlemleri yapmasını talep hakkı verebilir. 

Dava taraflarının böyle bir talebi ileri sürme haklarının var olup olmadığı ise, 

davanın görülmekte olduğu ülke hukuku uyarınca belirlenir137.  

 

Türkiye istinabeye ilişkin pek çok devletle iki taraflı sözleşme138 akdetmiş olduğu 

gibi, 1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Lahey Sözleşmesi ile 1970 tarihli Lahey Delil 

Sözleşmesine taraftır. Bu sözleşmeler hakkında çalışmamızın dördüncü bölümünde 

bilgi vereceğimiz için burada konu üzerinde daha ayrıntılı biçimde durmuyoruz. 

 

b. İstinabe Talebini Yerine Getiren Makam 

 

İstinabe talebini hangi makamın yerine getireceği, istinabe olunan ülke hukuku 

uyarınca belirlenecektir.  Birçok yabancı ülkede istinabe talepleri tıpkı Türkiye’de 

olduğu gibi adlî makamlar tarafından yerine getirilmekle birlikte, bazı ülkelerde 

istinabe talepleri idarî makamlarca yerine getirilir. Örnek olarak, Yargıtay 

Kararına139 konu olmuş bir davada, Fransa’da bulunan tanıkların dinlenmesi için 

Fransız makamları istinabe edildiğinde, tanıklar, Fransız jandarması tarafından 

sorgulanmıştır140.   

 

                                                
137 Riezler, a.g.e., s. 674; Schabenberger, a.g.e., s. 61; Szassy, a.g.e., s. 651,   Versan, a.g.e., s. 415, 

Erdem, Tebligat, s. 39. 
138 Türkiye’nin taraf olduğu adlî işbirliğine dair iki taraflı sözleşmelerin listesi için bkz. aşağıda dpn.655.  
139 2. HD., E. 1994/1522, K. 1994/2455, T. 7.3.1994,  (Ekşi, İstinabe, s. 360, dpn. 51’den naklen) 
140 Benzer şekilde, Almanya’da görülmüş bir davada Alman mahkemesi tarafından Hollanda’da bulunan 

bir tanığın dinlenmesi için Hollanda makamları istinabe edildiğinde, tanığın sorgulanması işlemleri 
Hollanda’da adlî makamlar tarafından değil, polis tarafından gerçekleştirilmiştir;  OLG Celle, Urt. v. 
28.10.1993, NJW-RR (1994), s.830.  
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Yabancı bir ülkede istinabe talebi adlî makamlar tarafından yerine getirilecek olsa 

dahi, bu adlî makam görevlisinin bir hâkim olmaması da mümkündür. Sözgelimi, 

İsviçre’de istinabe talepleri yaygın olarak zabıt kâtipleri tarafından yerine 

getirilmekte, ABD’de savcılar, İngiltere’de ise avukatlar tarafından yerine 

getirilmektedir141. Hâlbuki ülke içi istinabede, yani delilin yurt dışında değil de 

Türkiye’de bulunması halinde, istinabe talebinin mutlaka hâkimler tarafından yerine 

getirilmesi gerektiği uygulama142 ve doktrinde143 belirtilmektedir. Yabancı ülke 

makamlarının istinabe edilmesi durumunda, istinabe talebini yerine getirecek 

görevlilerin hâkim dışındaki görevliler olması ihtimali bulunduğundan, ülke içi 

istinabeden farklı olarak yabancı makamların istinabe edilmesinde, talebi yerine 

getirenin mutlaka bir hâkim olması gerektiği anlayışının terk edilmesi zorunludur144. 

Nitekim, yemin delili için yabancı makamların istinabe edilebileceğini öngören145 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 343. maddesinde de, istinabe talebini 

yerine getirecek yabancı makamın, istinabe olunan ülke hukuku uyarınca 

belirleneceği düzenlenmiştir. Söz konusu madde; ‘...mahallinin usulüne tevfikan o 

memleketin salâhiyettar memuru huzurunda yemin....edebilir’’ hükmünü 

içermektedir. Görüldüğü üzere, madde hükmünde istinabenin bir hâkim tarafından 

yerine getirilmesine ilişkin bir zorunluluk düzenlenmiş değildir.         

 

 

                                                
141 Ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda s. 83 vd.. 
142 ‘‘... Yargı görevi ancak hâkimler eliyle yürütülür. Öyle ise tanık İbrahim’in askerlik görevini 

yapmakta bulunduğu birliğin tâbi olduğu asliye hukuk mahkemesine istinabe talebi gönderilerek 
ifadesinin tesbitine karar verilmesi gerekirken, kıt’a komutanlığına tezkere yazılıp komutanlıkça 
ifadesinin alınması isabetsiz olup...’’;  2. HD. E. 3642, K.3642, T. 3.6.1974,  İKİD, (1975), Sayı 169, 
s. 3238   

143 Kuru, a.g.e., s. 541; Bilge /Önen, a.g.e., s. 14, dn. 6; s. 534, dpn. 25; Recep Akcan, Usul Kurallarına 
Aykırlığa Dayanan Temyiz Nedenleri,  Nobel, Ankara 1999, s. 150.  

144 Yabancı bir ülkede hâkim dışında bir makam huzurunda ikame edilmiş delillerin Türk 
mahkemelerince değerlendirilmesinin Anayasamıza aykırılık teşkil edip etmeyeceği konusunda bkz. 
aşağıda s. 82 vd.. 

145  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 343. maddesi hakkındaki açıklamalarımız için bkz. yukarıda 
s. 40 vd.. 
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c. İstinabede Uygulanacak Hukuk 

 

i. Genel Olarak 
 

Usul hukuku hakkında lex- fori’nin uygulama alanı bulacağı genel kabul gören bir 

milletlerarası usul hukuku ilkesi olduğundan, delilin bulunduğu yabancı ülke 

devletinden istinabe talebinde bulunulduğunda, bu yabancı ülkede gerçekleşecek 

delil ikamesi, o ülkenin usul hukuku (lex-fori) uyarınca gerçekleştirilecektir. Kural 

bu olmakla birlikte, milletlerarası istinabe, yargılama usulünün lex-fori’ye tâbi 

olduğu ilkesinin mutlak surette tatbik edilmeyip, bu ilkenin uygulanmasına istisna 

tanınabilen alanlardandır146. Gerçekten de, bir yüzyıldan daha uzun zaman öncesine 

ait doktrinde dahi, istinabe eden devletin, istinabe olunan devletten kendi (istinabe 

eden devlet) hukukunun aradığı özel şekillere uymasını talep edebileceği 

belirtilmiştir147. Dahası, istinabe konusunu ele alan 1905 tarihli Lahey 

Sözleşmesinden bu zamana dek akdedilmiş milletlerarası sözleşmelerde, istinabe 

eden makamın özel bir usulün uygulanmasını talep etmesi halinde, istinabe olunan 

makamın kendi hukuku (lex-fori) yerine, uygulanması talep edilen bu özel usulü 

uygulamak zorunda olduğu yolunda hükümler yer almaktadır148 (1905 ve 1954 tarihli 

Hukuk Usulüne dair Lahey Sözleşmeleri md. 14; 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi 

md. 9).    

 

ii. Tanıklıktan İmtina  

 

Türkiye ile istinabe olunan devlet arasında aksini öngören bir sözleşmenin yokluğu 

halinde tanıklıktan imtina konusunda da lex-fori149, yani istinabe olunan devletin 

                                                
146 Riezler, a.g.e., s. 96.   
147 Ludwig von Bar, Theorie und Praxis des internationalen Privatrechts,  Hahn’sche Buchhandlung, 

Hannover 1889, 367.  
148 Bu sözleşmeler uyarınca; sadece istinabe olunan ülkenin hukukuna aykırı olması halinde, özel usule 

uyma zorunluluğu  bulunmamaktadır.  
149 Esasen davayı gören mahkeme huzurunda dinlenen tanığın da tanıklıktan imtina hakkının bulunup 

bulunmadığı konusu davanın esasına uygulanan hukuka değil, mahkemenin ait olduğu devlet 
hukukuna (lex-fori) tâbidir. Burada da yargılama usulünün lex fori’ye tâbi olması ilkesinin yansıması 
görmekteyiz. Tanıklık etmekten imtina konusunda lex fori’nin  uygulanması gerekliliği, tanıklıktan 
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hukuku uygulama alanı bulacaktır. İstinabe olunan yabancı devlet hukuku gerek 

tanıklıktan imtina isteğinin değerlendirilmesi usulü, gerekse de  imtina sebepleri 

hakkında uygulama alanı bulur. Çünkü tanıklık yapma zorunluluğu bir ülkenin 

yargısına tâbi olmak nedeniyle ortaya çıkar ve istisnalar dışında herkes bulunduğu 

ülke devletinin yargısına tâbi olur. Tanıklıktan kimlerin imtina edebileceğini de aynı 

devlet hukuku tayin eder. 

 

 Ne var ki, milletlerarası istinabede tanıklıktan imtina konusunda lex fori’nin ( 

istinabe olunan devlet hukukunun) uygulanması, çözümü güç tezatların da ortaya 

çıkmasına neden olur. Çünkü öyle durumlarla karşılaşılabilir ki, ilgili tanık yabancı 

bir devlette değil de esas davanın görülmekte olduğu devlette bulunsa ve burada 

usulüne uygun şekilde tanıklıktan imtina isteğini ileri sürse, kendisine tanıklıktan 

imtina hakkı tanınabilecekken, davayı gören mahkemece istinabe olunmuş makamlar 

huzurunda aynı nedenlerle tanıklıktan imtina isteğini beyan ettiğinde, bu makamların 

hukuku (lex fori) uyarınca tanıklıktan imtina hakkı bulunmadığından, kendisine bu 

hak tanınmayacaktır. Başka bir deyişle, yabancı ülkede bulunan tanık, davaya bakan 

mahkemenin tâbi olduğu ülkede bulunan tanıkla eşit muameleye tâbi tutulma 

talebinde bulunamayacaktır150.  Burada şunu da belirtelim ki, tanıklıktan imtina 

isteğini sadece tanığın kendisi bildirebilir. Bu nedenle, tanık yabancı ülke makamları 

huzurunda Türk hukukunun kendisine tanıdığı imtina hakkını ileri sürmüş olsa dahi, 

söz konusu yabancı ülke makamları tanığa bu hakkı tanımayıp ifadesini almışlarsa, 

Türkiye’de görülmekte olan davada ilgili dava tarafı tanığın tanıklıktan imtina 

hakkının bulunduğunu ileri sürerek, yabancı makamların almış olduğu tanık 

ifadesinin dikkate alınmamasını talep edemez. Yabancı ülkede bulunan tanığın 

durumunun davanın görülmekte olduğu mahkeme ülkesindeki tanığa kıyasla farklı 

olması, tarafların davayı kazanma şanslarının tanıkların bulunduğu ülkeye göre 

değişmesine kadar varan sonuçlar doğurur. Kuşkusuz ki bu durum, milletlerarası usul 

                                                                                                                                     
imtina hakkının dava konusu ihtilaftan bağımsız olarak  sadece belirli özel ve meslekî alanların 
korunması amacına yönelmiş olması, bu nedenle de esasa uygulanacak hukukla herhangi bir 
temasının bulunmamasına bağlanmaktadır; Coester-Waltjen, Internationales Beweisrecht, Verlag 
Rolf Gremer, Ebelsbach 1983, s.422.  

150 Hans Ulrich Walder, Einführung in das internationale Zivilprozessrecht der Schweiz,  Schulthess 
Polygraphischer Verlag, Zürich 1989, s. 224.  
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hukukunun çözülmesi gereken sorunlarından birini teşkil etmektedir. Hatta üzerinde 

düşünülmesi gereken konulardan biri de, yurt dışında bulunduğu için Türk 

mahkemelerince istinabe edilen yabancı makam tarafından dinlenen bir tanığın, 

verdiği ifadeye ilişkin istinabe tutanaklarının esas davayı gören mahkemedeki 

duruşmada okunmasından önce, söz konusu tanığın Türkiye’ye gelip, usulüne uygun 

şekilde tanıklıktan imtina hakkını beyan etmesi durumunda ne olacağıdır151. Bu 

durumda ilgilinin tanıklıktan imtina isteği konusunda nasıl karar verilecektir? İmtina 

sebepleri konusunda bu sefer Türk hukuku uyarınca karar verileceğine göre, ilgilinin 

tanıklıktan kaçınma sebebinin haklı görülmesi halinde tanıklıktan imtina isteği Türk 

mahkemesince kabul edilmelidir. Bir kere ilgilinin tanıklıktan imtina hakkının 

bulunduğu kabul edildikten sonra, bu tanığın istinabe sırasında vermiş olduğu 

ifadeye ilişkin tutanaklar yabancı ülkeden gelse de, artık mahkemenin o tutanakları 

dikkate almaması gerekir. 

 

İşte, ortaya çıkabilecek tüm bu çelişkilerin giderilebilmesi için,  istinabe olunan 

yabancı makamın istinabe eden devlet hukukunun öngördüğü tanıklıktan imtina 

nedenlerini de dikkate almasında fayda vardır152.  Bu nedenle her ne kadar, istinabe 

olunan yabancı makam aksini öngören bir sözleşme bulunmadıkça tanıklıktan imtina 

konusunda Türk hukukunu dikkate almak zorunda olmasa da,  Türk makamlarınca 

düzenlenen istinabe evrakında Türk hukuku uyarınca hangi hallerde tanıklıktan 

imtina edilebileceğinin de belirtilip, bunların da dikkate alınması rica edilmesi 

yerinde olur. Hiç kuşkusuz ki, bu ricayı dikkate alıp almama konusunda istinabe 

olunan devlet karar verecektir. Bu ricanın dikkate alınması halindeyse önemli bir 

sorun giderilmiş olur.  
 

                                                
151  Ayrıca bkz. aşağıda s. 77. 
152 Nitekim, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin 11. maddesinde, tanıklıktan imtina sebepleri 

konusunda istinabe eden ülke ile istinabe olunan ülke hukuklarının birlikte dikkate alınacağı 
düzenlenmektedir. Ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda  s. 252 .  
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iii. Banka Sırları 

 

Türkiye’de görülmekte olan bir dava için elde edilmesi sorun yaratan delillerden 

başlıcası ‘banka sırları’ kapsamına giren delillerdir. Özellikle İsviçre bankaları 

bakımından karşılaşılan bu sorunu da ele almakta fayda bulunmaktadır. Yukarıda, 

istinabe talebinin, delilin bulunduğu yabancı ülke hukuku uyarınca yerine 

getirileceğini, bu bağlamda tanıklıktan imtina hakkının bulunup bulunmadığı 

konusunun da aynı hukuka tâbi olacağını belirtmiştik. Şu halde, ilgililerin İsviçre 

bankalarında bulunan hesaplar hakkında bilgi vermekten kaçınma haklarının bulunup 

bulunmadığı da İsviçre hukuku uyarınca belirlenecektir. 

 

İsviçre’de banka sırları, Banka Kanununun (BankG153) 47/1 maddesi hükmüyle 

korunmuş olup, aynı hüküm aksine davrananlar hakkında cezaî bir yaptırım da 

öngörmektedir. İsviçre Borsa Kanunu da (BEHG154)  borsa sırları bakımından benzer 

bir cezaî hüküm içermektedir.  Ancak gerek Banka Kanununun 47/4. maddesi,  

gerekse de Borsa Kanununun 43/3. maddesi hükümleri uyarınca, resmî makamlara 

bilgi verme yükümlülüğü ve tanıklık yapma yükümlülüğü konusunda kanton 

hukukları uygulama alanı bulur. Görülüyor ki, bu hüküm uyarınca kendisinden bilgi 

edinilmek istenen bankanın hangi kantonda bulunduğu, bilginin elde edilip 

edilemeyeceği konusunda belirleyicidir. Meslekleri gereği bir kimsenin banka sırrını 

bilen kişilerin tanıklıktan imtinaları konusunda getirdikleri düzenlemelere göre 

İsviçre kantonlarını üç ayrı grupta ele alınır. 

 

- Bu kantonlardan birincisi, meslek sırlarını mutlak olarak saklama yükümlülüğü 

getiren kantonlardır. Bu gruba dâhil olan kantonlar: Bern, Cenevre, Neuchatel, St. 

Gallen, Wallis, Waadt’dır.        

                                                
153 Bundesgesetz über die Banken und Sparkassen vom 8. November 1934 (SR 952.0). 
154 Bundesgesetz über die Börsen und den Effektenhandel vom 24. März 1995 (SR 954.1)  
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- Diğer grupta yer alan kantonlar, meslek sırrını saklama yükümlülüğünün hâkim 

kararıyla bertaraf edilmesine imkân tanıyan kantonlardır. Bu kantonlar da: Aargau, 

Appenzell, Ausserrhoden, Freiburg, Graubünden, Nidealden, Tessin, Uri, Zug, 

Zürich’tir. 

-  Nihayet son grupta yer alan kantonlarsa, meslek sırrını saklama yükümlülüğünü 

tanımayan kantonlardır. Bu kantonlar: Basel, Appenzell Innerrhoden, Glarus, Luzern, 

Obwalden, Schaffhausen, Solothurn ve Thurgau’dur. 

 

İsviçre’de doktrinde ileri sürülen bir görüş uyarınca, milletlerarası adlî yardım söz 

konusu olduğunda, farklı kantonların meslek sırrını saklama yükümlülüğüne ilişkin 

farklı düzenlemeleri dikkate alınmamalı, Banka Kanunundaki banka sırrını 

açıklamaya ilişkin yasak, tüm İsviçre’de uygulama alanı bulan genel bir yasak olarak 

kabul edilmelidir155. Bu görüş kabul edildiğinde, meslek sırrını saklama 

yükümlülüğü getirmeyen kantonlarda bulunan bankalardan da banka sırrı kapsamına 

girebilecek konular hakkında bilgi edinilmesi imkânı kalmayacaktır. Fakat yine 

İsviçre doktrininde156 bu görüşün de lege lata kabulünün mümkün olmadığı; çünkü 

böylece kantonlar arasında gerçekte var olmayan bir hukuk birliğinin yaratıldığı 

bunun da kantonların otonomluğu ve İsviçre Anayasanın157 4. maddesi ile 

bağdaşmayacağı belirtilmektedir. Bu görüşe göre, meslek sırrına dayanarak 

tanıklıktan imtina hakkını öngörmeyen kantonlarda bulunan bankalardan istinabe 

yoluyla bilgi edinilmesi mümkündür158.  

 

Yukarıda açıkladığımız son görüşe göre İsviçre’nin bazı kantonlarında bulunan 

bankaların sır saklama yükümlülüğü olmadığından, bu bankalardan delil elde 

edilmesi mümkündür. Bankaların hukuk davaları bakımından sır saklama 

yükümlülükleri çok geniş olup, ceza davaları bakımındansa son derece dardır. Bu 

                                                
155 Matthias Schwaibold, Rechtshilfe in Zivil- und Strafsachen Querbezüge zum Bankgeheimnis, 

Internationale Rechtshilfe in Zivilsachen: Seminar vom 4. Mai 1993 über Internationale 
Rechtshilfe in Zivilsachen, Hochschule St. Gallen-Weiterbildungsstufe, s. 12. 

156  Meier, a.g.e., s. 196. 
157  Bundesverfassung der Schweizerischen Eidgenossenschaft vom 29 Mai 1874 (SR 273). 
158 Jörg Schwarz, Das Bankgeheimnis bei Rechtshilfeverfahren gemäss dem Haager 

Übereinkommen vom 18 März 1970 über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- oder 
Handelssachen, Schweizerische Juristen Zeitung (1995), s. 283. 
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nedenle de uygulamada, İsviçre bankalarından bilgi edinebilmek için hukuk 

davalarının ceza davalarına dönüştürülmeye ve böylece bilgi edinilmeye çalışıldığı 

belirtilmektedir159 

 

Bu noktada ayrıca şunu da ekleyelim ki, İsviçre Medeni Kanununun  170/2. maddesi 

uyarınca hâkim, aile hukukuna ilişkin ihtilaflarla ilgili olarak eşlerden bir hakkında 

ihtiyaç duyulan bilgileri vermesi ve gerekli belgeleri ibraz etmesi için üçüncü kişilere 

emir verebilir. Şu halde, İsviçre Medenî Kanununun 170/2. maddesi uyarınca,  aile 

hukukuna ilişkin sorunlarla ilgili olarak hâkimin eşlerden birinin hesaplarına ait 

bilgi talep etmesi durumunda, hangi kantonun usul hukukunun uygulandığına 

bakılmaksızın, banka yetkilisi, hâkimin istediği bilgileri vermek zorunda 

kalacaktır160. Fakat 170/2. maddenin öngördüğü, tanıklıkta bulunma yükümlülüğü 

değil, bilgi verme yükümlülüğüdür. Bu sebeple de, banka sırrı nedeniyle tanıklıktan 

imtina etmenin mümkün olduğu bir kantonda 170/2. madde uyarınca bilgisine 

başvurulan banka yetkilisinin yalan beyanda bulunması halinde bu yetkilinin İsviçre 

Ceza Kanununun 307. maddesi uyarınca cezalandırılması mümkün olmaz.      

 

IV. Yabancı Hukukun Tanımadığı Deliller  
 

Temini istenen delilin, istinabe olunan yabancı devlet hukuku uyarınca delil 

niteliğine sahip olmaması durumuyla da karşılaşılması mümkündür. Bu duruma 

gösterebileceğimiz tipik örnek, yemin delilidir. Taraf yemini hukukumuz uyarınca 

kesin delil niteliğine sahip olduğu halde, başta Almanya olmak üzere bir çok ülkede 

yemin, bir ispat vasıtası olarak kabul edilmemektedir. Bu durumla ilgili olarak 

Almanya örneğinden yola çıkarak karşımıza çıkan sorun, Türk mahkemelerinde 

görülmekte olan bir dava için Almanya’da bulunan davalıya istinabe yoluyla yemin 

verdirilmesinin mümkün olup olmadığına ilişkindir.  

 

                                                
159 Schwaibold, a.g.m., s. 11. 
160 Schwarz, a.g.m., s.  283.  
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Yukarıda161, milletlerarası sözleşmelerin istinabe eden devletin özel bir usule 

uyulmasını talep etmesi halinde istinabe olunan devletin bu usule uyacağı yolunda 

hükümler içerdiklerinden söz etmiştik. Türkiye ile arasında bu yolda bir hüküm 

içeren bir sözleşme bulunan devletten, (söz konusu bu devlet, ‘yemini’ bir ispat 

vasıtası olarak tanımasa dahi) ülkesinde bulunan davalıya yemin verdirmesinin talep 

edilebileceği düşüncesi akla gelebilir162. Ne var ki, bu sözleşmelerde, istinabe eden 

devletin özel bir usule uyulmasını talep edebileceği düzenlenmiş olmakla birlikte, bu 

özel usulün, istinabe olunan devletin iç hukuku ile bağdaşmaması halinde bu talebin 

reddedilebileceği de düzenlemiştir. Dava tarafına yemin verdime,  ‘yeminin’ bir ispat 

vasıtası olarak kabul edilmediği devletlerin hukuk anlayışlarına aykırı olduğundan, 

bu devletlerin, ülkelerinde bulunan bir kişiye yemin verdirilmesi yolundaki istinabe 

taleplerini reddetmeleri esasen mümkündür.    

 

Gerçekten de bir çok ülkenin ‘yemini’ bir delil olarak kabul etmemesinin altında 

yatan temel düşünce, yeminin, ispat hukuklarının temel ilkeleri ile 

bağdaşmadığıdır163. Bu düşünceye göre ‘yemin delili’,  hâkimin delilleri serbestçe 

takdirini bertaraf etmekte, ayrıca davada gerçeğin ortaya çıkarılmasına engel olup 

yemin veren tarafın davayı kolayca kazanmasına yol açmaktadır164.  Bu düşünceden 

hareketle ‘yemini’ bir ispat vasıtası olarak kabul etmeyen devletler, ‘yemin delilinin’ 

‘‘kamu düzenlerine aykırı’’ olduğu gerekçesi ile, ülkelerinde bulunan bir kişiye 

yemin verdirilmesi isteğini içeren istinabe taleplerini yerine getirmeyebilirler165.  

Buna rağmen, uygulamada, ‘yemini’ delil olarak kabul etmeyen devletlerin, yemin 

verdirilmesine ilişkin milletlerarası istinabe taleplerini doğrudan reddetme eğiliminde 

                                                
161 Bkz. yukarıda s. 59 vd.. 
162 Bu yönde, Heinrich Nagel, Die Grundzüge des Beweisrechts im europäischen Zivilprozeß, Nomos 

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1967 (Beweisrecht), s. 452. 
163 Coester-Waltjen, a.g.e., s. 433. 
164 Ayrıntılı bilgi için bkz. Nagel, Beweisrecht, s. 222 vd..; Coester-Waltjen, a.g.e., 433; Sabri Şakir 

Ansay, Yemin, Ceride-i Adliye (1940), s. 257 vd..; Ejder Yılmaz, Yemin, Yetkin Yayınları, Ankara 
1989, s. 33.  

165 İsticvap bakımından da aynı şeyler söylenebilir. Nitekim, taraf isticvabını bir delil olarak tanımayan 
İtalya’da, yabancı ülkelerden gelen ve İtalya’da bulunan bir kimsenin isticvap edilmesi isteğini içeren 
istinabe taleplerinin kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile yerine getirilmemesi gerektiği ileri 
sürülmüştür; Mauro Cappelletti, In tema di assistenza giudiciaria internazionale nei rapporti fra 
Italia fra U.S.A., Annali della Università di Macerata (1963), s.57 (Nagel, Beweisrecht, s. 460’dan 
naklen)   
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olmadıklarını görüyoruz. ‘Yemini’ bir ispat vasıtası olarak kabul etmeyen ülkelere 

örnek olarak gösterdiğimiz Alman doktrininde166, ‘yeminin’ önceki zamanlarda 

Alman hukukunda da bir delil olarak kabul edilmiş olması nedeniyle, Almanya’da 

bulunan bir kişiye yemin verdirilmesi isteğini içeren istinabe taleplerinin kamu 

düzenine aykırılık gerekçesi ile reddedilmemesi gerektiği belirtilmektedir. Benzer 

şekilde, yeminin bir ispat vasıtası olarak kabul edilmediği İsveç’te de, yabancı 

ülkelerden gelen ve İsveç’te bulunan bir kişiye yemin verdirilmesi isteğini içeren 

istinabe taleplerinin yerine getirilmekte olduğu belirtilmektedir167.  

 

Görülüyor ki, ‘yeminin’ bir ispat vasıtası olarak kabul edilmediği yabancı bir devlete,  

ülkesinde bulunan dava tarafına yemin verdirmesi talebi ile başvurulduğunda, bu 

talebin, söz konusu yabancı devlet tarafından kamu düzenine aykırılık gerekçesi ile 

reddedilmesi prensip olarak mümkündür. Hatta söz konusu yabancı devlet Türkiye 

ile birlikte istinabe konusunda bir milletlerarası sözleşmeye taraf dahi olsa, 

Türkiye’nin yemin verdirilmesi isteğini içeren istinabe talebini, sözleşmede tanınan 

ret imkânına dayanarak yerine getirmemesi mümkündür. Ancak uygulamada hiç 

değilse, Almanya ve İsveç gibi ‘yemini’ uzun süre bir delil olarak kabul edip 

sonradan vardıkları anlayış değişikliği168 ile ‘yemini’ bir delil olarak tanımamaya 

başlayan devletlerin, milletlerarası sözleşmelerle de kendilerine tanınan özel usule 

uyma isteğini ret imkânından yararlanmadıkları görülmektedir169.                  

 

Yeminin bir delil olarak kabul edilmediği bir devletin, yemin için istinabe edilmesi 

durumunda, bu ülkenin yemin için uygulayabileceği bir usulü olmayacaktır. Bu 

nedenle, bu devletlere yemin için istinabe talebi gönderildiğinde, Türk Usul 

Hukukundaki yemin şeklinin ve usulünün ayrıntılı olarak yazılıp, bu şekle 

uyulmasının talep edilmesi yerinde olur170.  

 

                                                
166 Nagel, Beweisrecht, s. 460. 
167 Josef  Fischler, Schweden, Das Internationale Privatrecht 1942-1948, RabelsZ (1949/50), s. 494. 
168 Almanya’da 1933 yılında yapılan ve yemini bir delil olmaktan çıkaran kanun değişikliğinin gerekçesi 

için bkz. Ansay, a.g.m., s. 257 
169  Nagel, Beweisrecht, s. 460. 
170  Kuru, a.g.e., s. 2556 
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 d. İstinabede Dava Tarafları ve Avukatları 

 

i. Dava Tarafları 
 

Hemen her ülke hukukunda geçerli yargılama ilkelerinden biri, hukukî dinlenilme 

hakkıdır (rechtliches Gehör). Bu hak esas olarak üç unsurdan oluşmaktadır. Bunlar; 

bilgilenme hakkı, açıklama hakkı ve dikkate alınma, değerlendirilme hakkıdır. 

Bilgilenme hakkı, tarafların, karşılıklı iddia ve savunmalar ile yargılamanın seyri ve 

aşamaları hakkında bilgi sahibi olmalarını içerir. Taraflar ancak bu bilgiye sahip 

olduklarında savunmalarını ve karşı iddialarını ileri sürebilirler. Başka bir deyişle, 

hukukî dinlenilme hakkı sadece ‘dinlenilmeyi’ değil, ‘dinleme’ hakkını da garanti 

altına alır171.  Bu nedenle, hukukî dinlenilme hakkı, dava taraflarına gerekli 

tebligatların yapılmasını ve tarafların davaya davet edilmelerini gerektirir172. 

Sözgelimi, bir tanık dinlenecekse, tanığın dinleneceği gün ve saatin taraflara 

bildirilmesi; taraflardan biri isticvap edilecekse,  isticvap günü ve tarihinin diğer 

tarafa bildirilmesi gerekir173. Bu işlemlerin gerçekleştirilmesi sırasında dava 

taraflarının hazır olması çok önemlidir; çünkü böylelikle taraflara soru sorma hakkı 

sağlanacağı gibi, hazır bulunan karşı tarafın gerçeği bildiğini bilen isticvap edilen 

taraf veya dinlenen tanık, yalanının ortaya çıkmasından endişe ederek, kendisini 

doğru söylemeye zorunlu hisseder174. 
 

Tüm bu nedenlerle, isticvap veya tanık dinlenmesi gibi işlemelerin yabancı bir 

ülkede gerçekleştirilecek olması durumunda da dava taraflarının veya vekillerinin bu 

işlemlerin gerçekleştirildiği sırada orada hazır olmaları büyük önem taşır. Devletlerin 

                                                
171 Muhammet Özekes, Medeni Usul Hukukunda Hukuki Dinlenilme Hakkı, Yetkin Yayınları,  

Ankara 2003, s. 87.  
172 A.e., s.86. 
173 Ercan Tercan, Medeni Usul Hukukunda Tarafların İsticvabı, Yetkin Yayınları, Ankara  2001, s.  

274.   
174 A.e.. 
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çoğu da genellikle, yabancı devletlerden gelen istinabe taleplerini yerine getirirken 

dava taraflarının da hazır olmalarına izin verirler175. 
 

İstinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında dava taraflarının da hazır olması ancak, 

istinabe olunan makamın delil ikamesinin hangi tarihte gerçekleştirileceğini 

bildirmesi ile mümkün olur. Milletlerarası sözleşmeler de istinabe olunan makamın 

delil ikamesinin gerçekleştirileceği tarihi istinabe eden makama bildirmesini 

sağlayan hükümler içerirler. Bu hükümler, istinabe eden makamın istinabe olunan 

makamdan delil ikamesinin tarihini de bildirmesini talep etmesi halinde, istinabe 

olunan makamın bu tarihi bildirmek zorunda olduğunu öngörürler. Görüldüğü üzere, 

kuralları milletlerarası sözleşmelerle düzenlenmiş olan milletlerarası istinabede dahi 

istinabe olunan devlet, sadece istinabe eden devletin talep etmesi durumunda delil 

ikamesinin gerçekleştirileceği tarihi bildirmekle yükümlü tutulmuştur. Bu nedenle, 

ülkemizde görülmekte olan bir dava için yabancı ülke makamlarından istinabe 

talebinde bulunulduğunda, dava taraflarının yabancı ülkede gerçekleştirilecek delil 

ikamesi sırasında hazır olma arzularının bulunması halinde, istinabe talebine, delil 

ikamesinin gerçekleştirileceği tarih konusunda da dava taraflarına bildirimde 

bulunmaya imkân tanıyacak bir süre içinde bilgi verilmesi isteği eklenmelidir176. 

İstinabe olunan makamın delil ikamesinin gerçekleştirileceği tarihi istinabe eden 

makama bildirmesi halinde, istinabe eden makamın bunu süratle dava taraflarına 

bildirmesinde büyük fayda bulunmaktadır. Taraflara yapılacak bu bildirimin süratle 

yapılması gerekliliği, yurt dışına gidecek olan dava tarafının pasaport, vize 

işlemlerini tamamlayabilmesi bakımından gereklidir. 
 

 

 

 
                                                

175 Yabancı makamlarca istinabe olunan İsviçre  mahkemelerinin söz konusu istinabe talebini yerine 
getirirken esas davanın taraflarının da hazır olup soru yöneltmelerinin mümkün olduğuna dair karar 
için bkz.Luzern Obergericht, 29.3.1960, Schweizer Juristen Zeitung (1962), Heft 7, s. 106 vd..  

176  Ewald Geimer, a.g.e., s. 94, dn. 192. 
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ii. Avukatlar       
 

Ülkelerin çoğunun hukuku uyarınca kendi mahkemelerinde ancak kendi vatandaşları 

avukatlık yapabilir; bu nedenle bu ülkeler istinabe talebinin yerine getirilmesi 

sırasında dava taraflarının hazır olmasına izin verirken, taraf avukatlarının hazır 

bulunması konusunda daha çekimser davranırlar. Mevzuatları uyarınca mahkemeleri 

huzurunda sadece kendi vatandaşları avukatlık yapabilmekle birlikte, uygulamada, 

yabancı ülkelerden gelen istinabe taleplerini yerine getirirken yabancı avukatların da 

hazır olmasına izin veren ülkelerin olduğunu görüyoruz.  Örnek olarak, İsviçre’nin 

Luzern kantonu hukuku uyarınca mahkemeler huzurunda sadece İsviçre vatandaşı 

olan avukatlar taraf vekili sıfatıyla hareket edebilirler. Bu nedenle, yabancı 

avukatların taraf vekili sıfatıyla Luzern mahkemeleri huzurunda gerçekleşen delil 

ikamesi sırasında hazır bulunmalarının hukukî bir dayanağı bulunmamaktadır. Yine 

de  Luzern Yüksek Eyalet Mahkemesi daha 29.3.1960 tarihinde vermiş olduğu bir 

kararında Luzern mahkemelerinin istinabe edilmesi durumunda, esas davayı gören 

yabancı mahkemede taraf vekili sıfatıyla hareket etme hakkına sahip olan 

avukatlarına da, istinabe talebini yerine getiren Luzern mahkemeleri huzurunda 

gerçekleşen delil ikamesi sırasında hazır bulunma ve dava taraflarına  soru yöneltme 

hakkının tanınması gerektiğini belirtmiştir177.  

 

İsveç ise, istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında avukatların da hazır olmasına 

sadece uygulamada izin vermekle kalmayıp, bu konuda mevzuatında açık bir 

düzenleme öngörmüştür. Gerçekten de İsveç’te, 25 Mayıs 1956 tarihli bir Kanunla, 

durumun gerektirmesi halinde, İsveç vatandaşları dışındaki kişilerin de taraf vekili 

sıfatıyla mahkeme huzuruna çıkabileceği öngörülmüştür.  Bu hükmün 

öngörülmesinin altında yatan düşüncenin, sırf davanın görülmekte olduğu ülkeden 

başka bir ülkede gerçekleştiriliyor olması nedeniyle, delil ikamesinin gerektiği gibi 

yapılamamasını önlemek olduğu belirtilmektedir178. 

 
                                                

177 Luzern Obergericht, 29.3.1960, Schweizer Juristen Zeitung (1962), Heft 7, s. 106 vd..  
178 Nagel, Beweisrecht, s. 462. 
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e. İstinabede Türk Hâkimi 

 
i. Genel Olarak 
 

Klasik egemenlik anlayışı, bir devlet ülkesinde yabancı bir hâkimin delil temini 

işlemleri gerçekleştirmesine izin vermez179. Hatta söz konusu devletin rızası 

olmadıkça, bu devlet makamları huzurunda gerçekleştirilen delil ikamesi sırasında, 

yabancı bir hâkimin sadece hazır bulunmasına, -bu yabancı hâkim, delil ikamesine 

ilişkin  hiçbir aktif faaliyette bulunmayıp sadece yabancı makamlar huzurunda 

gerçekleşen delil ikamesini dinlemekle yetinse-,  dahi klasik egemenlik anlayışı 

müsaade etmez.  

 

Şu halde yabancı makamlar huzurunda gerçekleştirilen delil ikamesi sırasında Türk 

hâkiminin de hazır bulunmasının tek yolu, söz konusu yabancı devletin buna izin 

vermiş bulunmasıdır180. Bu izin milletlerarası bir sözleşme ile genel olarak verilmiş 

olabileceği gibi, sadece belirli bir delil ikamesi için bunun gerçekleşmesinden önce 

de verilebilir. Bu konu hakkında çalışmamızın dördüncü bölümünde ayrıntılı olarak 

ele alacağımız 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin 8. maddesinde bir hüküm 

bulunduğu gibi181, taraf olduğumuz iki taraflı sözleşmelerde de bu konuya ilişkin 

hükümlere rastlamaktayız.  Sözgelimi,   Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ile 

akdedilmiş olan Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Tanıma ve 

                                                
179  Bkz. yukarıda s. 24 vd..  
180 Alman mevzuatında yer alan Adlî İşbirliğine dair Yönetmelik (Rechtshilfeordnung für Zivilsachen 

(ZRHO)), istinabe olunan yabancı devlet makamları huzurunda delil ikamesi gerçekleştirilirken 
Alman hâkiminin de orada hazır bulunması mümkündür. ZRHO’nun 38a maddesi uyarınca, Alman 
hâkiminin istinabe olunan yabancı makamlar huzurunda delil ikamesinin gerçekleştirildiği sırada 
hazır bulunabilmesi iki şarta bağlıdır. Şartlardan birincisi, Alman hükümetinin izni, diğeri ise istinabe 
olunan yabancı devletin iznidir. İstinabe olunan yabancı devletin, Avrupa Birliğine üye bir devlet 
olması durumunda ise, Alman hükümetinin iznine gerek bulunmamaktadır. ; 19.10.1956  tarihli 
ZRHO için bkz. Bülow/ Böckstigel/ Geimer/ Schütze, a.g.e., G I, s. 900.1 vd..              

181 Bkz. aşağıda s. 242 vd.. 
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Tenfiz, Suçluların Geri Verilmesi ve Hükümlülerin Nakli Sözleşmesinde182  bu 

yönde bir hüküm yer almaktadır. Gerçekten de bu sözleşmenin ‘Ceza İşlerinde 

Karşılıklı Adlî Yardımlaşma’ başlığını taşıyan 3. kısmında yer alan 25. maddesi  

uyarınca;  ‘‘(İ)stenilen taraf (istinabe olunan devlet) rıza gösterdiği takdirde, ‘istemde 

bulunan adlî makamların temsilcileri’ ile ilgili kişiler veya temsilcileri, ‘istinabenin 

yerine getirilmesinde gözlemci sıfatıyla hazır bulunabilirler’’ (md. 25/c).  

  
Her ne kadar çok masraflı ve zaman alıcı olduğundan yabancı ülkede gerçekleştirilen 

delil ikamesi sırasında Türk hâkiminin orada hazır bulunması pek de cazip 

görünmeyen bir imkân olsa da, öyle davalar olabilir ki, gerek maddî değeri gerekse 

de kamuoyunda taşıdığı önem nedeniyle hâkimin, istinabe talebini yerine getirecek 

yabancı mahkemeye gidip delil hakkında doğrudan fikir edinmesinin yararları, 

hâkimin yurt dışına gitmesinin doğuracağı masraf ve zaman kaybına kıyasla çok 

daha fazla olabilir. İşte böyle bir durumda, yabancı devlet makamlarınca istinabe 

talebinin yerine getirilmesi sırasında söz konusu yabancı devletin müsaade etmesi 

halinde Türk hâkiminin de hazır olması gerektiği kanaatindeyiz.            

 

ii. Hazır Bulunan Hâkimin İşlemde Bulunma Yetkisi   
 

İstinabe olunan devletin, delil ikamesi sırasında esas davayı gören yabancı hâkimin 

de hazır olmasına izin vermesi durumunda bu izin, genellikle hâkimin sadece pasif 

olarak orada bulunmasına ilişkin olur. Delil ikamesi sırasında hazır bulunan yabancı 

hâkime doğrudan soru sorma izni ise genellikle verilmez183. Bazı ülkeler, yabancı 

hâkime dava tarafı gibi soru sorma hakkını tanımaktadır. Buna örnek olarak İsviçre 

uygulamasını gösterebiliriz. Gerçekten de, İsviçre makamlarına istinabe talebiyle 

başvurulduğunda, İsviçre makamları huzurunda gerçekleştirilen delil ikamesi 

sırasında, yabancı hâkimin de bulunmasına izin verilmektedir184. Bu yabancı hâkimin 

                                                
182  RG. 13.2.1989 / 20079.    
183  Delilin, bulunduğu yabancı ülkede Türk hâkimi huzurunda ikamesi imkânı hakkında bilgi çin bkz. 

aşağıda s. 101 vd.. 
184  Hauser/Hauser, a.g.e., § 125, s. 432; Schwaibold, a.g.m., s. 9.   
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İsviçre hâkiminin yerine geçip tanıkları sorgulaması ise, mümkün değildir. Ancak 

tıpkı bir dava tarafı gibi soru yöneltebilir185.  

 

4. İSTİNABE TALEBİ YERİNE GETİRİLDİKTEN SONRA YAPILACAK 
İŞLEMLER  

 

a. Tutanakların Dava Dosyasına Konması 

 

İstinabe olunan makamlar, Türkiye’den gelen istinabe talebini yerine getirdikten 

sonra buna ilişkin tutanakları Türkiye’ye gönderirler. İstinabe tutanakları, Adalet 

Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü kanalıyla esas 

davanın görülmekte olduğu Türk mahkemesine iletilir.    

    

İstinabe olunan yabancı makamlar, tanıkların dinlenmesi veya belgelerin incelenmesi 

gibi işlemleri gerçekleştirmiş olsalar da, yurt dışında yapılan bu işlemler ayrı bir dava 

olarak değerlendirilmemelidir; bunlar Türkiye’de görülmekte olan davaya bağlı 

işlemlerdir. Bu nedenle, istinabe olunan yabancı makamlar, istinabe talebini yerine 

getirirken yapmış oldukları işlemlere dair düzenledikleri tutanakları Türkiye’ye 

gönderdiklerinde, bu tutanaklar Türk mahkemelerinde görülmekte olan esas davaya 

ait dosya ile birleştirilmelidir.  Nitekim, Hukuk ve Ticaret Mahkemelerinin Yazı 

İşleri Yönetmeliği uyarınca, yabancı ülkedeki mahkemelerin istinabe edilmesi 

sonucunda gelen tutanaklar taraflarca verilen diğer deliller gibi sıra numarası ile 

dosyaya konur (md. 25/3). Ayrıca şunu da belirtelim ki, Alman doktrininde186 ifade 

edilen ve bizim de katıldığımız görüş uyarınca, yabancı ülkede bulunan delil 

                                                
185 Luzern Kantonu mahkemelerine istinabe talebi ile başvurulduğunda yabancı hâkimin de hazır 

bulunabilmesine ilişkin olarak bkz. Rechtsprechung  Luzern Obergericht, 29.3.1960, Schweizerische 
Juristische Zeitung (1962), Heft 7, s. 106 vd..  

186 Stein/Jonas-Leipold, a.g.e., §285, Nr. 9; Stein/Jonas-Leipold, a.g.e.,  § 128, Nr. 32. 
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ikamesinin istinabe edilen makam huzurunda gerçekleşmesi ile, söz konusu bu delil 

dava malzemesine dâhil olur187.    

   

Hukukî dinlenilme hakkı188 uyarınca, dava tarafları karşı tarafın ileri sürdüğü 

taleplerden, dermeyan ettiği vakıalardan ve ikame ettiği delillerden haberdar olup, 

bunlar hakkında açıklama yapma hakkına sahiptirler189. Taraflar bu haklarını ancak, 

dava malzemesi konusunda tam bir bilgiye sahip olduklarında gerçek manasıyla 

kullanabilirler. İşte bu nedenle mahkeme, taraflara ayrıntılı bilgi edinme imkânı 

sağlamalıdır. Mahkeme önceden karşı tarafa hakkında bilgi verip bu konuda 

savunma hakkı tanımadığı bir vakıa veya delile dayanamaz. Aynı şey, mahkemenin 

re’sen elde ettiği vakıalar190 veya tecrübe kuralları için de geçerlidir. Davayla ilgili 

belgelerin, tarafların bilgisine sunulması gerekir191. Bu nedenle, yabancı makamların 

düzenlemiş oldukları istinabe tutanakları, tarafların bilgisine sunulmalıdır.  

 

b. Delillerin Değerlendirilmesi 

 
i. Genel Olarak 
 

Milletlerarası istinabe suretiyle temin edilmiş olan delillerin ne şekilde 

değerlendirilmesi gerektiği konusu üzerinde de durulmalıdır. Burada, yabancı ülkede 

bulunan delillerin, ‘‘temin ediliş biçiminden’’ kaynaklanan nedenlerle davada 

kullanılıp kullanılmayacağı ve ne şekilde değerlendirilebileceği konusu üzerinde 

duracağız. Delilin kendisinden kaynaklanan nedenlerle, Türk mahkemesince 

                                                
187 İstisnalar dışında yargılamada sőzlük ilkesinin geçerli olduğu Almanya’da, davayı gőren mahkemenin 

delil ikamesi için istinabe edilen makamın düzenlediği tutanağa dayanması, ZPO md. 370/ 2 uyarınca 
davayı gőren mahkeme huzurunda yapılacak sőzlü muhakemede tarafların istinabe edilen makam 
huzurunda gerçekleşen delil ikamesini ileri sürmeleri halinde mümkündür (ZPO, md. 285/ 2). Ancak 
Alman hukukunda dahi, her iki tarafın ZPO md. 370/2 uyarınca gerçekleştirilen sőzlü muhakemeye 
gelmemeleri halinde, hâkim ZPO md. 251a’da őngőrülmüş dosya üzerinden karar verme yetkisine 
(Entscheidung nach Lage der Akten) kullanarak, istinabe edilen makamın düzenlediği tutanağı 
dikkate alabilir; Stein/Jonas--Leipold,,a.g.e, § 285, Nr. 9.       

188  Bkz. yukarıda s. 67.  
189  Üstündağ, Yargılama, s.  261. 
190  Hâkim istisnalar dışında taraflarca dermeyan edilmemiş olan vakıaları dayanamaz. 
191  Stein/Jonas--Leipold, a.g.e., vor § 128 B II, Nr. 35, 35a. 
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değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunu ise ele almayacağız.  Sözgelimi, 

uygulamada yabancı ülkelerden getirtilen ticarî defterler delil olarak dikkate 

alınmamaktadır192; çünkü bir ticarî defterin delil olarak dikkate alınabilmesi için 

Türk hukuku uyarınca tutulmuş olması gerektiği ileri sürülmektedir. Türk hukuku 

uyarınca tutulmamış olması, doğrudan ticarî defterin delil olarak ‘‘temini’’ ile ilgili 

bir sorun olmadığından, yabancı ülkeden getirtilen ticarî defterlerin 

mahkemelerimizin uygulamasında delil olarak dikkate alınmamasının yerinde olup 

olmadığı konusunu burada ele almayacağız.         

   

Yurtdışında bulunan delillerin temini için, aşağıda ele alacak olduğumuz, 

milletlerarası istinabe dışındaki diğer usullere başvurulduğunda, delil ikamesi Türk 

hukuku uyarınca gerçekleştirileceğinden, milletlerarası istinabe dışındaki bu usullere 

başvurulmasının mümkün olduğu bir kere kabul edildikten sonra, bu usullerle temin 

edilmiş olan delillerin değerlendirilmesi konusunda ortaya çıkabilecek sorunlar, 

yurtiçinde bulunan delillerin değerlendirilmesinde ortaya çıkan sorunlardan farklı 

olmayacaktır. Hâlbuki milletlerarası istinabe yoluna başvurulduğunda, delil ikamesi 

prensip olarak yabancı hukuk uyarınca gerçekleştirileceğinden, bu şekilde ikame 

edilmiş olan delillerin nasıl değerlendirilmesi gerektiği, bir sorun olarak karşımıza 

çıkar.     

 

 

ii. Delil Değerlendirmesinin Tâbi Olduğu Hukuk ve Gözetilecek Esaslar 
 

Usul hukukuna lex fori’nin hâkim olması ilkesi nedeniyle yabancı ülkelerden temin 

edilen delillerin davayı gören Türk mahkemesince değerlendirilmesinde Türk 

hukukunun uygulanacağında şüphe yoktur193.  

                                                
192 Ali Cem Budak, Making Foreign People Pay, Doktora Tezi, Bremen 1997, s. 244  
193 ‘‘...Öncelikle belirtelim ki, öğretide hâkimin yargısal işlevini yerine getirirken uyacağı usul 

kurallarının (lex fori) hâkimin kuralları olduğu yönünde duraksama yoktur. Şu halde ispat 
vasıtalarının nev’i, ileri sürülme ve toplanma biçimi ... hâkimin usul kanunu çerçevesinde 
belirlenecektir. Şüphesiz toplanan delillerin takdirine ilişkin tüm kurallar da hâkimin usul 
kurallarıdır...’’ HGK., E. 2000/2-1051, K. 2000/1068, T. 21.6.2000, Mehmet Akif Tutumlu, Medeni 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda yurtiçinde bulunan deliller bakımından 

bunların hukuka aykırı biçimde temin edilmiş olmaları halinde nasıl 

değerlendirilecekleri konusunda bir hüküm bulunmamaktadır. Örnek olarak, 

çalınarak elde edilmiş bir senedin delil olarak kullanılıp kullanılamayacağına ilişkin 

bir hüküm bulunmadığı gibi tanıklıktan imtina etmek isteğini beyan etmiş olan 

tanığın imtina hakkının hukuka aykırı olarak yerinde görülmeyerek ifadesinin 

alınmış olması halinde bu ifadenin dikkate alınıp alınmayacağı sorusuna cevap veren 

bir hüküm de bulunmamaktadır. Yargıtayımız ise, delilleri genellikle elde ediliş 

tarzını dikkate almaksızın değerlendirmeye tâbi tutmaktadır194.   Hukuka aykırı 

şekilde temin edilmiş delillerin nasıl değerlendirileceği konusunda Alman Usul 

Kanununda da  herhangi bir hüküm bulunmamaktadır ve bu konuda Alman 

doktrininde ileri sürülen görüşler büyük çeşitlilik arz etmektedir195. Bu konuda, 

hukuka aykırı olarak elde edilmiş delillerin davada hiç bir şekilde kullanıp 

değerlendirilemeyeceği uç noktasında görüşler196 bulunduğu gibi, tam tersi uçta da 

yani  bunların hiç bir sınırlamaya tabi olmaksızın değerlendirilmesi gerektiği yolunda 

da görüşler197 bulunmaktadır. Türk doktrininde, hukuka aykırı şekilde temin edilmiş 

delillerin kullanılıp değerlendirilmesi konusunda katı kurallar koymak yerine medenî 

usul hukukunda da geçerli olan dürüstlük kuralı esas alınarak karar verilip, her somut 

olaya göre değerlendirme yapılması gerektiği ileri sürülmektedir198.  

                                                                                                                                     
Yargılama Hukukunda Delillerin İleri Sürülmesi, Seçkin Yayıncılık, Üçüncü Bası, Ankara 2005, 
s. 141.   

194 Üstündağ, Yargılama, s. 627; Alman Yargıtayı da tıpkı Türk Yargıtayı gibi, genellikle delilleri elde 
ediliş tarzını dikkate almaksızın değerlendirdirmektedir; Egbert Peters, Die Verwertbarkeit 
rechtswidrig erlangter Beweise und Beweismittel im Zivilprozeß, ZZP (1963), s. 145 vd.; Lothar 
Gamp, Die Ablehnung von rechtswidrig erlangten Beweismitteln im Zivilprozeß, Deutsche 
Richterzeitung (1981), s.48; ayrıca bkz. Yıldırım, a.g.e., s. 242, dpn. 577’de geçen atıflar.  

195  Gamp, a.g.m., s. 41; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 330. 
196 Hans Kellner, Verwendung rechtswidrig erlangter Briefe als Beweisurkunden in Ehesachen, 

Juristische Rundschau, Heft 23, Dezember 1950, s. 270.  
197 Alfons Roth, Die prozessuale Verwendbarkeit rechtswidrig erlangter Beweisurkunden, 

Juristische Rundschau (1950), Heft 23, s. 715. Hukuka aykırı şekilde temin edilmiş delillerin 
kullanılıp değerlendirilmesi konusunda katı kurallar medenî usul hukukunda da geçerli olan dürüstlük 
kuralı esas alınarak karar verilip, her somut olaya göre değerlendirme yapılması gerektiği yönünde; 
Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 331;    

198 Yıldırım, a.g.e., s. 246; Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 331. 
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuz milletlerarası istinabe yoluyla yabancı 

hukuka uygun şekilde temin edilmiş delillerin de nasıl değerlendirileceklerine ilişkin 

açık bir hüküm içermmektedir.  Alman Usul Kanununda ise, konu hakkında açık bir 

düzenleme yer almaktadır.  Alman Usul Kanununun 369. maddesi uyarınca, 

milletlerarası istinabe suretiyle temin olunmuş bir delilin istinabe olunan yabancı 

makamın hukukuna veya esas davada tatbik edilen usul hukukuna uygun şekilde 

ikame edilmişse, yabancı makam huzurunda gerçekleştirilmiş delil ikamesinin 

hukuka aykırı olduğu yönünde bir itiraz ileri sürülemez.  Görülüyor ki, Alman Usul 

Kanunu uyarınca milletlerarası istinabe suretiyle temin edilmiş olan delil, yabancı 

ülkede Alman hukukuna aykırı ve fakat istinabe olunan ülke hukukuna uygun şekilde 

ikame edilmişse, delilin hukuka aykırı şekilde temin edilmiş olduğundan söz 

edilmez. Her ne kadar Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda bu yönde açık bir 

hüküm bulunmasa da Alman Usul Kanununda varılan çözümün Türk usul hukuku 

bakımından da aynen kabul edilmesi gerektiği kanaatindeyiz. Örnek olarak, istinabe 

olunan yabancı ülkede delil, hâkim huzurunda değil de bir avukat huzurunda ikame 

edilmiş olup, delilin avukat huzurunda ikamesi istinabe olunan yabancı ülkenin 

hukukuna aykırı değilse, delil hukuka uygun sayılmalıdır. Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunumuzun yemin deliline ilişkin 343. maddesindeki 

düzenlemesinin de bu yönde olduğu söylenebilir. Gerçekten de Kanunumuz uyarınca 

yemin, hâkim huzurunda verilmek zorunda olmakla birlikte (HUMK md. 339), 

istinabe suretiyle yabancı ülkede yemin verilebileceğini düzenleyen 343. maddede 

yeminin yabancı ülkenin ‘yetkili makamı’ huzurunda verilebileceği düzenlenmiştir. 

Bu maddede yabancı ülkede verilecek yeminin mahkeme (hâkim) huzurunda 

verilmesi şartının aranmayıp, o ülkenin ‘‘yetkili makamı’’ huzurunda verilmesinin 

yeterli görülmüş olması, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun da konu 

hakkında açık bir düzenleme getirmemiş olmakla birlikte, yabancı ülkenin hukukuna 

uygun şekilde gerçekleştirilen delil ikamesini hukuka uygun kabul ettiğini gösterir. 

Ancak burada şunu da belirtelim ki, bu düşüncenin kabulü özellikle tanık delili 
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bakımından uygun olmayan sonuçlara da götürür. Şöyle ki, istinabe olunan devlette 

tanıklıktan imtina hakkı Türk hukukuna göre daha dar düzenlenmişse, yabancı 

ülkede tanık sıfatıyla dinlenecek olan kişi, Türk hukukuna göre sahip olduğu 

tanıklıktan kaçınma hakkını kullanamayacaktır. Bu da, taraflar arasındaki eşitliği 

bozacak, tanıkların bulunduğu ülkeye göre tarafların davayı kazanma şanslarının 

değişmesine kadar varan sonuçlar doğuracaktır. Bu nedenle, yukarıda199 da belirtmiş 

olduğumuz üzere, yabancı makamlardan istinabe talebinde bulunurken, istinabe 

evrakına, Türk hukukundaki tanıklıktan kaçınma nedenlerinin hangileri olduğunun 

yazılıp, bunların yabancı makam tarafından dikkate alınmasının rica edilmesi büyük 

önem taşımaktadır.  

 

Üzerinde durulması gereken bir diğer konu da, istinabe yoluna başvurulmasını 

gerektiren sebebin sonradan ortadan kalkması durumunda, istinabe tutanaklarının 

yine de dikkate alınıp alınmayacağıdır. Örnek olarak, yabancı ülkede bulunan bir 

tanığın istinabe edilen yabancı makamlar tarafından ifadesinin alınmış olmasına 

rağmen, tanığın sonradan esas davayı gören Türk mahkemesi huzuruna ifade vermek 

üzere gelmesi halinde, istinabe tutanakları dikkate alınacak mıdır? İstinabe yoluyla 

alınmış olan ifadenin duruşmada okunabilmesi için, istinabe yoluna başvurulmasını 

gerektiren sebebin duruşma sırasında da devam ediyor olması gerekir200. Buna göre, 

esas davayı gören Türk mahkemesinin tanık ifadesine ilişkin tutanakları duruşmada 

okumasından önce, söz konusu tanığın Türkiye’ye gelip mahkeme huzurunda ifade 

vermeye hazır olması durumunda, bu tanığın istinabe olunan yabancı makamlar 

huzurunda vermiş olduğu ifade tutanakları dikkate alınmamalıdır.        

    

Burada şunu da hemen belirtelim ki, milletlerarası istinabe suretiyle temin edilmiş 

olunan delilin, Türk mahkemesince değerlendirilmemesi gereken bir delil olduğu 

                                                
199  Bkz. yukarıda s. 61. 
200 Ceza yargılaması hukuku bakımından bu yönde, Baha Kantar, Ceza Muhakemeleri Usulü, Birinci 

Kitap, 4. Bası, Ankara 1957, s. 271; Cumhur Şahin, Ceza Muhakemesinde İspat, Yetkin Yayınları, 
Ankara 2001, s. 207. 
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kabul edilse de, bu delile ilişkin milletlerarası istinabe tutanakları dava dosyasında 

mevcut bulundukça, bu tutanaklar bir şekilde hâkim üzerinde etkili olmaktadırlar. 

Mevzuatımızda hukuka aykırılığı nedeniyle değerlendirilmemesi gereken istinabe 

tutanaklarının dosyadan çıkarılması gerektiğine ilişkin bir hüküm yer almamaktadır; 

bu durum da delillerin, hükme esas alınmasalar dahi, dosyada bulunmaları nedeniyle 

hâkimi etkilemelerine  neden olmaktadır201.      
 

  

 

C. KONSOLOS ve DİPLOMATİK TEMSİLCİLER VASITASIYLA 

DELİL TEMİNİ 
 

1. GENEL OLARAK 

 

Bir dava için yabancı bir ülkede bulunan delillerin temini gerektiğinde, söz konusu 

yabancı ülkeye görevli olarak gönderilmiş konsolos veya diplomatik temsilcilerin202 

de görev üstlenmeleri gerekebilir. Böyle bir durumda konsolosların üstlenebilecekleri 

iki farklı görev bulunur. Bu görevlerden birincisi, yabancı ülkelerde bulunan Türk 

konsoloslarının hep yapageldikleri bir iş olan, istinabe evrakının yetkili yabancı 

makama iletilmesi işidir. Yukarıda203 istinabe evrakının iletilmesi başlığı altında ele 

almış olduğumuz ‘istinabe evrakının konsüler yoldan iletilmesi’ yolunun 

uygulanmasında konsolosların yaptıkları iş, üstlenebileceklerini belirttiğimiz 

görevlerinden birincisidir. Esasen konsoloslar, delil temini ile ilgili üstlenebilecekleri 

bu birinci görevi, yani istinabe evrakını yetkili yabancı makama iletme işini yerine  

                                                
201 Ceza hukuku alanında, hukuka aykırı delillerin dosyadan çıkarılması gerekip gerekmediği konusunda 

doktrindeki tartışmalar için bkz. Ali Kemal Yıldız, Ceza Muhakemesinde İspat ve Delillerin 
Değerlendirilmesi, Yayınlanmamış Doktora Tezi, İstanbul 2002, s.199 vd..   

202 Delil temini işi diplomatik temsilci tarafından yerine getiriliyor olsa dahi esasında konsüler bir 
faaliyettir; Reinhold Geimer, a.g.m., s. 133, dpn. 3.  Gerek bu nedenle, gerekse de ifade kolaylığı 
sağlamak için çalışmamızda bundan böyle hem konsolos hem de diplomatik temsilciyi ifade etmek 
için sadece ‘konsolos’ sözünü  kullanacağız.  

203 Bkz. yukarıda s. 49 vd..  
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getirdiklerinde, yabancı ülkede gerçekleştirilen delil temininde doğrudan faaliyet 

göstermezler. Çünkü bu durumda delil, bulunduğu yabancı ülkenin yetkili makamları 

huzurunda ikame edilir; konsolosun ise delil ile doğrudan teması olmaz. 

 

Çalışmamızın bu başlığı altında ele alacağımız konu, konsolosların delil temini ile 

ilgili olarak üstlenebilecekleri ikinci görev hakkındadır. Konsolosların 

üstlenebilecekleri bu ikinci görev ise, delil temini işlemlerini ‘bizzat’ 

gerçekleştirmektir. Bir konsolos bu görevi üstlendiğinde,  tanıkların dinlenmesi, 

yemin verdirilmesi gibi işlemleri bizzat kendi yapar; yani deliller yabancı makamlar 

huzurunda değil, konsolos huzurunda ikame edilir. Böyle bir durumda davanın 

görüldüğü devlet, delilin bulunduğu yabancı ülkede görevlendirdiği konsolosunun 

‘aktif yardımına’204  başvurur. Delilin bulunduğu yabancı ülke devletinin sağladığı 

yardım ise sadece, konsolosun delil temini faaliyetine göz yummak şeklindeki ‘pasif 

yardımdır’. Bu nedenle, davanın görülmekte olduğu devlet, delil teminine ilişkin 

talebini doğrudan istinabe ettiği konsolosuna yönelik olarak düzenleyip, bu 

konsolosuna gönderir.  

 

Birçok Kara Avrupası devleti yabancı ülkelerde bulunan delillerin konsolosları 

vasıtasıyla temini yoluna başvurmaktadır. Türkiye’de ise Yargıtay, vermiş olduğu 

kararlarıyla bu yoldan yararlanılmasına olanak tanımamaktadır. Esasen Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunumuzda da yabancı bir ülkede bulunan delillerin orada görevli 

Türk konsolosu huzurunda ikame edilebileceğine dair bir hüküm bulunmamaktadır. 

Ancak kanaatimizce kanun koyucu, yabancı bir ülkede bulunan delillerin elde 

edilmesi konusu hakkında zaten neredeyse hiç denecek kadar yetersiz düzenlemesi 

olan Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununa Türk konsolosları huzurunda delil 

ikamesine ilişkin bir hüküm getirmeyerek bu yolun uygulanmasına bilinçli olarak 

                                                
204 Aktif ve pasif yardım terimlerinin anlamı için bkz. yukarıda s.34 vd..   
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engel olmak amacını gütmemiştir205. Böyle bir anlayıştan yola çıkılacak olsa, yemin 

dışındaki hiç bir delilin yabancı makamların istinabesi suretiyle dahi temini mümkün 

olamazdı206.   

 

Ülkemiz uygulamasında göz ardı edilmekte olan yurt dışında bulunan delillerin orada 

görevli Türk konsolosları huzurunda ikamesi imkânının birçok faydası 

bulunmaktadır. İşte çalışmamızın bu bölümünde konsolos vasıtasıyla delil temini 

imkânından yararlanmanın faydaları, bunun devletler hukuku ve karşılaştırmalı 

hukuk yönleri ile Türk mevzuatında bundan yararlanmaya engel bir düzenlemenin 

bulunup bulunmadığı konuları üzerinde duracağız.  

  

2. KONSOLOS VASITASIYLA DELİL TEMİNİNİN FAYDALARI 

 

1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine ilişkin Komisyon Raporlarında207 yurt dışında 

bulunan delillerin konsoloslar vasıtasıyla teminin ‘avantajlı’ olduğu, yurt dışındaki 

tanıkların konsoloslar tarafından sorgulanmasının ‘kolay ve masrafsız’ olduğu 

yolunda ifadeler yer almaktadır. Gerçekten de bu raporlarda belirtildiği üzere, 

yabancı bir ülkede bulunan bir delilin orada görevli konsolos huzurunda ikame 

edilmesinin birçok yönden faydası bulunmaktadır. Her şeyden önce delil temini için 

bu yola başvurulduğunda delil ikamesi konsolosu gönderen devletin hukuku, yani 

davayı gören mahkemenin usul hukuku uyarınca gerçekleşir. Bu da davanın 

homojenliğinin sağlanmasına yarar208. Özellikle delillerin birden fazla yabancı 

ülkede bulunmaları halinde her bir delilin bulunduğu farklı ülkede ikame edilmesi 

sorunların ortaya çıkmasına neden olabilir. Çünkü her bir delil bulunduğu farklı 

ülkenin yetkili makamı huzurunda ikame edildiğinde, aynı davada birden fazla 
                                                

205 Doktrinde savunulan bir görüşe göre, bizzat hâkim tarafından tesbiti şart olayan durmlarda 
konsolosların aracılığından yararlanılabilir; Rezaki, a.g.m., s. 734; Erdem, İstinabe, s. 129; Cemal 
Şanlı, Uluslararası Ticarî Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşmazlıkların Çözüm Yolları, 3. Bası, 
İstanbul 2005,s. 172.      

206  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda yemin dışında yurt dışında bulunan diğer delillerin 
temini konusunda hüküm bulunmadığı hakkında bkz.  s. 41-42.   

207   Report of the Special Commision, Actes et documents de la  Onzième session, Tome IV, Obtention 
des preuves à l’étranger, (Report of the Special Commision 1968)   s. 63.  

208   Reinhold Geimer, a.g.m., s.135, dpn. 10.   
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ülkenin farklı usullerine göre ikame edilmiş delillerin dikkate alınması gerekecektir. 

Üstelik bu delillerden bazısının, ikamelerinde uygulanan usul itibarıyla esas davaya 

bakan hâkim tarafından delil olarak değerlendirilebilme niteliğine dahi sahip 

olmaması da mümkündür209.   

 

Öte yandan, konsolos huzurunda gerçekleşen delil ikamesinin konsolosu gönderen 

devletin dilinde gerçekleştirilecek olmasının da büyük yararı vardır210. Yabancı 

ülkede Türk vatandaşı bir tanığın Türk konsolosu tarafından ifadesinin alınması 

sırasında kullanılan dil Türkçe olacaktır. Hâlbuki, yabancı devlet makamlarının 

istinabe edilmesi durumunda tanığın dinlenmesi işi, yabancı makamın dilinde 

gerçekleştirilecektir. Bu da, ilgili Türk vatandaşı tanığın yabancı dili yeterince 

bilmemesinden kaynaklanan  sorunların doğmasına neden olacaktır. Söz konusu bu 

tanığın yabancı ülkede görevli Türk konsolosu tarafından dinlenmesinde kullanılan 

dil ise Türkçe olacağından, böyle bir sorunla karşılaşılmaz, bunun yanı sıra tercüman 

tutmanın getireceği ek masraf da doğmaz211.  Ayrıca, konsolosa, görev yaptığı 

yabancı ülkede delil temini işlemlerini gerçekleştirmesi talebini içeren istinabe 

evrakının iletilmesi, aynı talebi içeren evrakın yabancı makamlara iletilmesinden 

daha hızlı gerçekleşeceği için de konsolos huzurunda delil ikamesi zaman  tasarrufu 

sağlar212. Konsolos vasıtasıyla delil teminine ilişkin olarak sözünü ettiğimiz bu 

faydaların yanısıra,  1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi tasarısına ilişkin Komisyon 

Raporunda, konsolosun, gönderen devletin memuru olması nedeniyle ona duyulacak 

güvenin de konsolos vasıtasıyla delil temininin elverişli yönlerinden biri olduğu 

belirtilmektedir213.      

 

                                                
209 Karl Heinz Böckstiegel/ Dieter Schlafen, Die Haager Reformübereinkommen über die Zustellung 

und die Haager Beweisaufnahme im Ausland, NJW (1978), s. 1077; Christa Pfeil-Kammerer, 
Deutsch-amerikanischer Rechtshilfeverkehr in Zivilsachen, Tübingen 1987, s. 286, dpn. 87.  

210 Ernst J. Cohn, Beweisaufnahme im Wege der zivilprozessualen Rechtshilfe durch das englische 
Gericht, Zeitschrift für Zivilprozess, Heft 3 / 4,  April 1967, s. 230;  Pfeil-Kammerer, a.g.e., s. 286. 

211  Report of the special commission 1968,  a.g.m., s. 63. 
212  Cohn, a.g.m., s. 230.  
213  Report of the Special Commission 1968, a.g.m., s. 63.  
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3. ANAYASA ve DEVLETLER HUKUKUNA UYGUNLUK  

 

Gerek Anayasamızda gerekse de Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde, davaların  

mahkeme dışındaki bir mercii tarafından görülemeyeceği düzenlenmiştir. Gerçekten 

de Anayasamızın 36. maddesi uyarınca: ‘‘Herkes meşru vasıta ve yollardan 

faydalanmak suretiyle yargı mercileri önünde davacı veya davalı olarak iddia ve 

savunma hakkına sahiptir’’. Yine Anayasamızın 37. maddesi uyarınca: ‘‘Hiç kimse 

kanunen tâbi olduğu mahkemeden başka bir merci önüne çıkarılamaz’’.  Türkiye için 

devletler hukuku anlamında bağlayıcılığı olan Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’nin214  6/I maddesi uyarınca: ‘‘Her şahıs ... kendisine karşı serd edilen 

bir isnadın esası hakkında karar verecek olan,   kanuni, müstakil ve tarafsız bir 

mahkeme tarafından davasının... dinlenmesini istemek hakkını haizdir’’.  

 

Anayasa ve Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin, davaların sadece mahkemeler 

tarafından görüleceğini öngören hükümleri karşısında tanık dinleme, yemin verdirme 

gibi delil ikamesine ilişkin işlerin de sadece hâkim tarafından yapılabileceği 

düşüncesi akla gelebilir. Böyle bir düşünce de delil ikamesinin konsolos huzurunda 

yapılabilecek işlerden olmadığı, bir konsolosun tanık dinlemesinin gerek Avrupa 

İnsan Hakları Sözleşmesi gerekse de Anayasa ile teminat altına alınmış bulunan 

yargılamanın tarafsız bir mahkeme huzurunda gerçekleştirilmesi gerekliliği ile 

bağdaşmadığı sonucuna vardırır. Ne var ki, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi’nin bu 

şekilde yorumlanması, hukuk anlayışları gereği sadece yabancı ülkelerde bulunan 

delillerin değil, kendi ülkeleri içinde bulunan delillerin dahi hâkimin katılımı 

olmaksızın ikame edilebildiği İngiltere ve İrlanda’nın Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ni ihlâl ettiklerinin kabulü anlamına gelir215. Yine böyle bir yorum,  

mevzuatları ve akdettikleri sözleşmelere göre delil temini konusunda konsoloslarını 

yetkili kılan Almanya gibi diğer Kara Avrupası ülkelerinin de Avrupa İnsan Hakları 

Sözleşmesi’ni ihlâl ettikleri sonucunun kabulünü gerektirir.   

 

                                                
214 Bkz. yukarıda dpn. 31.  
215 Reinhold Geimer, a.g.m., s. 134. 
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Hâlbuki, gerek Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi gerekse de Anayasamız uyarınca 

bir mahkeme tarafından gerçekleştirilmesinin zorunlu olduğu öngörülen işler içine 

tanık dinleme, yemin verdirme gibi delil ikamesine ilişkin işlemler girmemektedir. 

Bu düzenlemeler uyarınca mahkemelerin münhasır yetkisine girip de bir kanunî 

düzenleme ile başkalarına devredilemeyecek olan işler, delillerin değerlendirilmesi 

ve ihtilaf hakkında karar vermektir216. Bu nedenle, delil ikamesinin yabancı ülkede 

görevli bir konsolos huzurunda gerçekleştirilmesi, Anayasaya veya Avrupa İnsan 

Hakları Sözleşmesi’ne aykırı değildir.    

 

Anayasamız uyarınca delil ikamesine  ilişkin işlemlerin  mutlaka bir mahkeme 

tarafından gerçekleştirilmesi gerektiği düşüncesi bir an için kabul edilecek 

olduğunda, yurt dışında özellikle, İngiltere, ABD gibi Anglo-Amerikan hukuk 

sistemini benimsemiş ülkelerde bulunan delillerin elde ediliş biçimi itibarıyla 

hukukumuza uygun olmadığı sonucuna varılmak gerekecektir.  Gerçekten de 

Türkiye’de görülmekte olan bir dava için ABD’den istinabe talebinde 

bulunulduğunda ABD’de yapılacak sorgulamalar, hâkim değil, savcı yardımcıları 

tarafından gerçekleştirilir217. Benzer şekilde İngiltere’deki anlayış, hâkimin yüksek 

şahsiyetinin bir tanığın dinlenmesinden ibaret olan bir işi gerçekleştirmek üzere 

zahmete sokulmaması gerektiği yönünde olduğundan218, İngiltere’ye yapılan istinabe 

başvuruları mahkemenin atayacağı bir sorgulama komiseri219  tarafından 

gerçekleştirilecektir220. Sorgulama komiserini mahkeme, bu işi yapan avukatların 

sayıldığı listeden seçecektir221. Sadece Anglo-Amerikan hukuk sistemini benimsemiş 

ülkelerde değil, Kara Avrupası hukuk sistemine dâhil ülkelerde de yabancı 

devletlerden gelen istinabe talepleri hâkim dışındaki kişilerce yerine 

getirilebilmektedir. Sözgelimi, Usul Kanunumuzu büyük ölçüde iktibas etmiş  
                                                

216  Reinhold Geimer, a.g.m., s. 134; Stein/Jonas--Berger, a.g.e., § 363, Nr. 48.   
217 Weiner, In Search of International Evidence: A Lawyer’s Guide Through the United States 

Department of Justice, Notre Dame Law Review (1982), s. 66; Peter Schlosser, International 
Cooperation, s. 124. 

218  Cohn, a.g.m., s. 234. 
219  İngiltere’de bu sorgulama komiserleri  (examiner) hastaların hastahane odasında sorgulanmasında ve 

delil tespitinde de görev yaparlar; Cohn, a.g.m., s. 235.  
220 Cohn, a.g.m., s. 235; Report of the Special Commission 1968, a.g.m., s. 62; Schlosser, International 

Cooperation, s. 124.    
221   Cohn, a.g.m., s. 235.   
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olduğumuz İsviçre’de dahi, yabancı devletlerden gelen istinabe taleplerini  yerine 

getirenler zabıt kâtipleridir. Gerçekten de uygulamada, Basel-Stadt, Basel-Land, 

Bern, Jura, Obwalden kantonlarında zabıt kâtipleri istinabe işlemlerini yerine 

getirmektedir222. Hatta Zürich kantonunda bu durum sadece uygulamadaki fiili bir 

durum olmaktan çıkıp, kanunlaşmıştır da223. 

 

Nitekim, Türkiye’nin taraf olduğu 1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Lahey 

Sözleşmesi224 ile 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi225 istinabe talebinin bir ‘‘adlî 

makam’’ tarafından yerine getirileceğini belirtmekle birlikte, bu adlî makam 

görevlisinin bir hâkim olmasını  zorunlu kılmamaktadır226. Böylelikle sözleşme 

hükümleri uyarınca istinabe olunan devlet, yabancı bir âkit devletten gelen istinabe 

talebini  hâkim dışında başka bir adlî makam görevlisi tarafından yerine getirtme 

olanağına kavuşmuş olmaktadır. 

 

Delil ikamesi konusunda ülkemizdeki uygulamaya göz attığımızdaysa, bazı 

durumlarda tanık ifadelerinin mahkeme dışında, noterler tarafından alındığını 

görüyoruz. Örnek olarak, vergi yargılaması usulünde tanık dinlenme hakkında bir 

düzenleme bulunmaması nedeniyle227, uyuşmazlık konusu olayın ispatı için, 

gösterilmek istenen tanıkların ifadelerinin noterlerce alınıp davacı tarafından dava 

                                                
222  Meier, a.g.e., s. 182. 
223 Zürih kantonunda yürürlükte bulunan Mahkeme Teşkilatına dair Kanununun 23. maddesi uyarınca, 

istinabe talebini yerine getirmek zorunda olan tek hâkimli mahkemelerde, hâkimin bir engelinin 
olması durumunda acele işleri zabıt kâtibi yerine getirebilir. Bkz. Gerichtsverfassungsgesetz des 
Kantons Zürich,  13.6.1976 (SG 211.1). Çevirimiçi: www..zhlex.zh.ch/internet/zhlex/de/search.htm.  

224  Bkz. aşağıda dpn.677. 
225  Bkz. aşağıda dpn. 685. 
226 Reinhold Geimer, a.g.m., s. 135, dpn. 9; Report on the Work of the Special Commission on the  

Operation of the Convention of 18 March 1970 on the Taking of Evidence Abroad in Civil and 
Commercial Matters, Int. Leg.Mat. (1978), (Work of the Special Commission 1978 ), s. 1430.  

227 ‘‘... tanık gibi kanıtlar, idarî yargılama yönteminin niteliğine uymadığından idari yargı yerlerince 
kullanılmamaktadır’’; Şeref Gözübüyük /Turgut Tan, İdare Hukuku, Cilt II, İdari Yargılama 
Hukuku, Turhan, Ankara 1999.   
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dosyasına konulduğuna uygulamada sık rastlanılmaktadır228. Noterlerin aldığı bu 

tanık ifadeleri dava dosyasına girebildiğine göre, Türk yargılama uygulaması bir 

hâkim dışındaki bir kişinin aldığı tanık ifadelerine delil olarak başvurulmasına 

yabancı değildir 

 

4. KONSOLOSUN YETKİSİ 

a. Genel Olarak 

 

Bir konsolosun görev yaptığı yabancı ülkede tanık dinleme, yemin alma gibi 

işlemleri gerçekleştirebilmesi bir yandan konsolosu gönderen devletin konsolosuna 

bu yetkiyi tanımasına diğer yanda da konsolosu kabul eden devletin,  bu konsolosun  

bu işlemleri yerine getirmesine izin vermesine bağlıdır. Durumu ülkemiz bakımından 

somutlaştırırsak, yurt dışında görevli bir Türk konsolosunun gönderildiği yabancı 

ülkede tanık dinleme, yemin alma gibi faaliyetlere girişebilmesi için hem Türk 

hukuku uyarınca buna yetkili olması hem de görevli olduğu yabancı ülkenin 

konsolosumuzun bu faaliyetlerde bulunmasına izin vermesi gerekir.   

 

b. Konsolosu Kabul Eden Devletin Yetkilendirmesi 

 

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe229 göre, bir devlet kendi ülkesinde yabancı bir 

konsolosun faaliyette bulunmasına izin vermekle, bu konsolosa, gönderen devlet 

vatandaşlarını tanık sıfatıyla dinleme yetkisini de zımnen vermiş sayılır. Bu görüşü 

savunanlara göre, kendi ülkesinde görev yapmakta olan konsolosa aynı zamanda 

                                                
228 Yusuf Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, 2. Bası, Adalet Matbaacılık, 

İzmir 1997, s. 261.  
229 Heinrich Nagel/ Peter Gottwald, Internationales Zivilprozessrecht, 5. Auflage, Köln, Verlag Dr. 

Otto Schmidt, 2002, § 6, Nr. 46, s. 356. 
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konsolosu gönderen devlet vatandaşı tanıkları dinleme yetkisinin tanınması yolunda 

bir ‘devletler hukuku teamülünden’ söz etmek mümkündür230.  

 

Bizim de katıldığımız diğer görüşe231 göre ise, böyle bir devletler hukuku 

teamülünün varlığından söz edilemez. Bu görüşe göre, böyle bir teamülün 

yerleşmemiş olduğunun kanıtı, bu konu hakkında düzenleme getiren Lahey 

Sözleşmeleri, yani  1905 ve  1954 tarihli Hukuk Usulü Hakkında Sözleşme ile 1970 

tarihli Lahey Delil Sözleşmesidir. Bu Sözleşmelere taraf olan devlet sayısı henüz çok 

olmasa da, konuya ilişkin milletlerarası alanda var olan genel anlayışı yansıtıyor 

olmaları nedeniyle, bu Sözleşmelerin hükümleri milletlerarası bir teamülün yerleşmiş 

olup olmadığının tespitinde dikkate alınabilir. 1905 ve 1954 tarihli Hukuk Usulü 

Hakkında Lahey Sözleşmeleri yabancı bir ülkede bulunan bir delilin orada görevli 

konsolos huzurunda ikamesi suretiyle temini konusuna değiniyor olup, iki 

sözleşmenin konu hakkında öngördükleri düzenleme aynıdır. Her iki sözleşmenin de 

15. maddesinde yer alan düzenleme uyarınca, konsoloslar vasıtasıyla delil temini 

ancak konsolosu gönderen devlet ile kabul eden devlet arasında buna imkân tanıyan 

bir sözleşmenin bulunması veya kabul eden devletin buna engel olmaması halinde 

mümkündür. Görülüyor ki, bu iki Sözleşme uyarınca da yabancı ülkede bulunan 

delillerin orada görevli konsoloslar huzurunda ikamesi olanağından yararlanma, taraf 

devletlere genel olarak tanınmış bir hak değildir.  1970 tarihli Lahey Delil 

Sözleşmesinin ise ikinci bölümü konsolos huzurunda delil ikamesine ayrılmıştır. Bu 

bölüm hükümleri ilk bakışta 1905 ve 1954 tarihli Sözleşmelerden farklı olarak 

konsolosun tâbi olduğu devlet vatandaşlarının konsolos huzurunda delil ikame 

etmelerinin genel kabul gören bir uygulama olduğu düşüncesini uyandırsalar da, 

ilgili hükümler daha yakından incelendiğinde durumun böyle olmadığı anlaşılır. 

1970 tarihli Sözleşmenin 15. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, konsolosu kabul 

eden devletin, gönderen devlet vatandaşlarının delil ikamesi işlemlerini bu konsolos 

huzurunda gerçekleştirmesine izin vermesi esastır. Ne var ki, aynı maddenin ikinci 

fıkrası bu esastan sapmak isteyen âkit devletlere, konsolosların delil temini 

                                                
230 Nagel/Gottwald, a.g.e., § 6, Nr. 45, s .356. 
231 Schabenberger, a.g.e.,  s. 29. 
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işlemlerine girişebilmelerini önceden izin alma koşuluna tâbi kılma yolunda bir 

beyanda bulunma hakkını tanımaktadır. Kaldı ki, Sözleşmenin 28. maddesinde izin 

verilen çekinceyle âkit devletlere, konsoloslar vasıtasıyla delil teminine ilişkin 

hükümlerin düzenlendiği ikinci bölümün tamamının uygulanmasını engelleyecek 

biçimde çekince koyma hakkı tanınmıştır (md. 28/g). Sözleşmenin 15. maddesinin 

birinci fıkrasında öngörülen kuralın uygulanmasından kaçınma hakkını tanıyan 

hükümleri nedeniyle, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin de, âkit devletleri, 

ülkelerinde görevli diğer âkit devlet konsoloslarının tanık dinleme, yemin verdirme 

gibi delil ikamesine ilişkin işlemleri yapmalarına izin vermekle yükümlü tuttuğu 

söylenemez. Sadece Lahey Sözleşmelerinin ele aldığımız bu hükümleri de gösteriyor 

ki,  bir devlet, kendi ülkesinde yabancı bir konsolosun görev yapmasına izin 

vermekle, zımnen,  bu konsolosa gönderen devlet vatandaşlarının ifadelerini alma 

yetkisini de tanımış olmaz; böyle bir devletler hukuku teamülünün gelişmiş 

olduğundan söz etmek günümüz için mümkün değildir. Oysa başka alanlarda, 

sözgelimi, konsolosların kuvvet kullanmaksızın doğrudan gönderen devlet 

vatandaşlarına tebligat yapabilmeleri konusunda Lahey Sözleşmelerinin ilgili 

hükümlerinden yola çıkarak bir devletler hukuku teamülünün gelişmiş olduğu 

sonucuna varmak mümkündür. Gerçekten de gerek 1905 ve 1954 tarihli Hukuk 

Usulü Hakkında Lahey Sözleşmeleri (md.6) gerekse 1965 tarihli Lahey  Tebligat 

Sözleşmesi (md. 8) başka bir şartın gerçekleşmiş olmasını aramaksızın, konsolosların 

görevli oldukları ülkede bulunan gönderen devlet vatandaşlarına doğrudan tebligat 

yapabileceklerini düzenlemektedir. Bu Sözleşmelerde âkit devletlere, tebligat 

konusunda sözünü ettiğimiz hükümlere çekince koyma izni de tanınmamıştır.  

 

Bu noktada hemen şunu da belirtelim ki, 1905 tarihli Hukuk Usulüne dair 

Sözleşmenin oluşturulduğu IV. Lahey Konferansında delil temininin konsoloslar 

vasıtasıyla yerine getirilmesine ilişkin 15. maddenin,  konsoloslar vasıtasıyla 

tebligata ilişkin 6. madde gibi düzenlenmesi, yani  gönderen devlet vatandaşlarının 

delil ikamesi işlerinin konsoloslar huzurunda yapılabilmesinin ilgili devletler 

arasında buna müsaade eden bir sözleşme bulunması şartına bağlanmadan 

düzenlenmesi teklif edilmişse de, bu teklif çoğunluk tarafından reddedilmiştir.  
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Yapılan bu teklifin reddinin gerekçesini ise Avusturya delegesi açıklamıştır. Bu 

açıklamaya göre, bir konsolosun görevli olduğu ülkede bulunan gönderen devlet 

vatandaşlarına doğrudan ‘tebligat’ yapması ile kıyaslandığında, konsolos huzurunda 

‘delil ikamesi’ konusu devletin  egemenlik hakları sorunu ile çok daha yakından 

ilgilidir; bu nedenle de konsolos vasıtasıyla ‘delil temini’ konusuna ilişkin hükümler, 

konsolos vasıtasıyla ‘tebligat’a  ilişkin hükümler gibi düzenlenmezdi.232.               

 

Kabul eden devletin kendi ülkesinde görevli yabancı konsolosların, gönderen devlet 

vatandaşlarını  tanık sıfatıyla dinlemelerine göz yumması  yolunda bir devletler 

hukuku teamülünün bulunduğundan günümüz için söz etme imkânı bulunmadığına 

göre, konsolosun görevli olduğu yabancı ülkede gönderen devlet vatandaşlarını dahi 

tanık sıfatıyla dinlemesi, kabul eden devletin buna izin vermesi şartına bağlıdır.  

 

Uygulamada pek çok devlet kendi ülkesinde görevli yabancı konsolosların mensubu 

oldukları devlet mahkemeleri için tanık dinleme, yemin alma gibi işlemleri 

gerçekleştirmelerine izin vermektedir.  1968 yılında gerçekleşen Lahey 

Konferansının 11. oturumuna katılan temsilcilere, ülkelerinde, yabancı konsolosların 

tanık dinleme, yemin alma gibi delil ikamesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmelerine 

izin verilip verilmediği sorulduğunda; ABD233, Avusturya234, Birleşik Krallık 

(İngiltere235), Hollanda236, İrlanda237,İspanya238, İsrail239, İsveç240 ve Yunanistan241 

temsilcileri, kendi ülkelerinde yabancı konsolosların delil temini faaliyetine 

                                                
232 Actes de la Quatrième Conférence de la Haye pour le droit internationale privé, 1904, s. 71;  Ewald 

Geimer, a.g.e., s. 101, dpn. 212’den naklen. 
233 Actes et documents de la Onzième Session, Tome IV, Obtention des preuves à l’étranger, s.29.  
234 A.e., s. 24. 
235 A.e., s. 42. 
236 A.e., s. 39. 
237 A.e., s. 34. 
238 A.e., s. 27. 
239 A.e., s. 35 
240 A.e., s. 43.  
241 A.e., s. 34. 
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girişmeleri konusunda herhangi bir sınırlama olmadığını belirtmişlerdir. Almanya242, 

Fransa243 ve Lüksemburg244 temsilcileri, dinlenecek, yemini alınacak kişinin 

konsolosu gönderen devlet vatandaşı olması halinde, konsolosun bu işlemeleri 

gerçekleştirmesinin mümkün olduğunu belirtmişlerdir. Belçika245, İtalya246, 

Japonya247, Norveç248, ve Türkiye249 temsilcileriyse, sadece konsolosu gönderen 

devlet ile ülkeleri arasındaki ikili anlaşmalarda bunu mümkün kılan bir 

düzenlemenin bulunması durumunda,  ülkelerinde bulunan konsolosların bu işlemleri 

gerçekleştirebileceklerini belirtmişlerdir.  Diğer bir çok ülkeden farklı olarak 

İsviçre250 ise,  kendi ülkesinde bulunan yabancı konsoloslar huzurunda delil 

ikamesini egemenlik haklarına aykırı  bir tasarruf olarak kabul etmektedir251. Hatta 

yabancı bir devlet görevlisinin bu yönde bir hareketi İsviçre Ceza Kanununun252 271. 

maddesinde253   düzenleme alanı bulan bir suç teşkil etmektedir. Ancak 7 Temmuz 

1971 tarihli Federal Hükümet Kararı uyarınca, yetkili İsviçre makamından 

(Eidgenössische Justiz– und Polizeidepartement) önceden izin alınmış olması 

                                                
242 A.e., s. 22.  
243 A.e., s.33.  
244 A.e., s. 38. 
245 A.e., s. 26. 
246 A.e., s. 36 
247 A.e.,s. 37. 
248 A.e., s. 38. 
249 A.e., s. 45. 
250 A.e., s. 43. 
251 Hauser/Hauser, a.g.e., s. 431. Hauser /Hauser’de bu durum açıklanırken, ceza davalarına ilişkin olup 

hâlen yürürlükte 9.8.1918 tarihli düzenlemeye de  gönderme yapılmaktadır. Bu tebliğ uyarınca,  
yabancı konsoloslar huzurunda  ceza işleri ile ilgili olarak İsviçre’de delil ikamesi cezayı gerektiren 
bir fiildir. Aynı tebliğde, ceza hukukuna ilişkin işlerle ilgili olarak İsviçre’de delil ikamesinin sadece 
yetkili İsviçre makamları huzurunda gerçekleştirilebileceği öngörülmüştür. Bkz: ‘‘Kreisschreiben 
betreffend Unzulässigkeit der Vornahme von Amtshandlungen in Strafsachen durch fremde Agenten 
oder Beamte auf Schweizergebiet und betreffend die Rechtshülfe in ausländischen Strafprozessen’’, 
Bundesblatt der schweizerischen Eidgenossenschaft (1918), Band IV, s. 370 vd.. 

252  21 .12.1937 tarihli İsviçre Ceza Kanunu, bkz. AS 54,757; 57 ve BS 3, 203. 
253 ‘‘Yabancı ülke için yasaklanmış işlemler’’ başlığını taşımakta olan 5 Ekim 1950 tarihli Kanunla 

değişik, 271. madde için bkz. AS 1951,1,16  Rehbinder/Zäch, Schweizerische Gesetze, StGB 800 
(20.5. 2000 tarihi itibarıyla), s. 75.  

     Bu madde hükmünde, yetkili makamlardan izin almaksızın bir devlet makamı veya bir devlet 
memurunun görev alanına giren bir işin yabancı bir devlet için yapılması cezaya tâbi bir suç olarak 
düzenlemiştir. Bu madde hükmü kapsamında cezalandırılan işlemler arasına yetkili makamlardan izin 
almaksızın yabancı devlet için delil ikamesi işlemleri de girmektedir; ayrıntılı bilgi için bkz. Peter 
Nobel, Die Rechtshilfe in Zivilsachen im Lichte der Ratifikation der Haager Konvention von 
1970 über die Beweisaufnahme im Ausland in Zivil- und Handelssachen, SZW (1995), 74.  
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şartıyla,  yabancı makamlar ve avukatlar huzurunda delil ikame edilmesi 

mümkündür254. 

 

Görülüyor ki, İsviçre dışında sözünü ettiğimiz devletlerin hepsi, ülkelerinde görevli 

yabancı konsolosların tâbi oldukları devlet mahkemelerinde görülmekte olan davalar 

için delil temini işlemleri gerçekleştirmelerine izin vermektedir.  Bu izin genellikle 

sadece konsolosun mensubu bulunduğu devlet vatandaşları ile sınırlıdır. Başka bir 

ifadeyle, üçüncü devlet vatandaşlarının ve özellikle de konsolosu kabul eden devlet 

vatandaşlarının konsolos huzurunda dinlenmelerine genellikle izin verilmemektedir. 

Nitekim, taraf olduğumuz iki taraflı sözleşmelerde de konsolosların sadece kendi 

ülke vatandaşları ile ilgili delil ikamesi işlemlerini gerçekleştirebilecekleri 

düzenlenmektedir255. Bu noktada şunu da belirtelim ki, konsoloslar sadece tâbi 

oldukları devlet mahkemeleri için delil temini işlerini gerçekleştirebilirler256. Başka 

bir deyişle kabul eden devlet, konsoloslara tâbi oldukları devlet vatandaşı dışındaki 

kişilerden de delil temini yetkisini tanımış olsa dahi, konsolos başka bir üçüncü 

devlet mahkemesi için bu işlemleri yerine getiremez257. 

 

Kabul eden devletlerin konsoloslara delil temini konusunda verdikleri izin, elindeki 

delili ikame etmeye yanaşmayan kişi hakkında kuvvet kullanma yetkisini de 

genellikle içermez. Konsoloslara kuvvet kullanma yetkisi tanınmadıkça, konsoloslar 

kabul eden devlette ‘sadece kendi arzusu’ ile elinde bulunan delilleri ikame edenler 

hakkında delil temini yetkilerini kullanabilirler.  İlgili kişi elindeki delilleri kendi 

arzusu ile ikame etmeye yanaşmazsa, yabancı makamların istinabesi yoluna 

başvurmaktan başka çare bulunmaz.  

                                                
254 Botschaft betreffend Genehmigung von vier Übereinkommen im Bereich der internationalen 

Rechtshilfe in Zivil- und Handelssachen vom 8. September 1993, Bundesblatt der schweizerischen 
Eidgenossenschaft (1993), Band III, s. 1295;  Schwarz, a.g.m., s. 285.    

255 Örnek olarak; Kazakistan ile T.C. arasındaki konsolosluk Sözleşmesinin  43. maddesi uyarınca: 
Konsolosluk memuru, gönderen devlet yetkili makamlarının talebi üzerine, gönderen devlet 
vatandaşlarının, taraf, şahit ve bilirkişi olarak, isteğe bağlı ifadelerini kabul etmek... hak ve yetkisini 
haizdir. 2.9.1993 tarihli Sözleşme için bkz. R.G. 14.08.1997-23080.    

256  Reinhold Geimer, a.g.m., s. 146-147. 
257 Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi’nin 8. maddesinde öngörüldüğü üzere, bir 

konsolosluğa bir başka devletin konsolosluk işlevlerini ifa etme yetkisi tanındığında, bu konsolos 
işlevlerini ifa ettiği diğer devlet mahkemeleri için de delil temin edebilir; Reinhold Geimer, a.g.m., s. 
146, dpn. 72. 
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Bir konsolos, delil teminine ilişkin olarak kabul eden devletin kendisine tanıdığı 

yetkileri aştığında, sözgelimi, yetkili olmadığı halde kabul eden devlet 

vatandaşlarının ifadesini aldığında veya kuvvet kullanma yetkisi olmadığı halde 

ilgililerin kan testi yaptırmaları, tanıklık etmeleri için kuvvet kullandığında, kabul 

eden devlet gerekli önlemleri alabilir. Ülkesinde kimlerin konsolos olarak görev 

yapabileceğine kabul eden devlet  karar vereceğinden, gerekli olması halinde kabul 

eden devlet bu temsilciyi istenmeyen kişi (persona non grata) ilan edebilir258 

(Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi259 md.23).   
  

 

c. Konsolosu Gönderen Devletin Yetkilendirmesi  

 

18. yüzyılın sonlarına kadar konsoloslar, gönderen devlet vatandaşları arasında çıkan 

uyuşmazlıklarda doğrudan mahkeme rolünü üstlenmekteydiler260. Bugün pek çok 

devletin yabancı ülkelerde görevli konsoloslarına tanıdığı tanık dinleme, yemin alma 

gibi yetkiler de işte konsolosların 18. yüzyılın sonlarına kadar sahip oldukları bu 

yargılama yetkisinin bir uzantısı olsa gerektir.  

 

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 5/j maddesi, ‘(Y)ürürlükteki 

anlaşmalar uyarınca veya böyle bir anlaşma bulunmadığı takdirde kabul eden 

Devletin kanun ve düzenlemelerine uygun olacak şekilde ... istinabeleri yerine 

getirme’ nin konsolosların görevlerinden biri olduğunu hükme bağlamaktadır. 

Sözleşmenin Türkçe’ye tercüme edilmiş olan metninde geçen ‘istinabeleri yerine 

getirmek’ ifadesinin ne anlama geldiği yeterince açık değildir; çünkü istinabe 

kelimesinin geniş anlamda261 mı yoksa bu çalışmada kullandığımız gibi sadece delil  

                                                
258  Reinhold Geimer, a.g.m., s.150, dpn. 106;  Pfeil-Kammerer, a.g.e., s. 181. 
259  Bkz. yukarıda dpn.15. 
260 Dünyada bu hak konsoloslara ilk defa, Osmanlı İmparatorluğu ile  Fransa Krallığı arasındaki 

kapitülasyon sözleşmeleri ile tanınmıştır; Wilhelm Wengler, Völkerrecht, Band II, Springler Verlag, 
1964 Berlin-Göttingen-Heidelberg, s. 1153, dpn.3. 

261  Bkz. yukarıda s. 38. 
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temini işlerini kapsayacak şekilde dar anlamda mı kullanıldığı belli değildir. Bu 

sorunun cevabını bulmak için Sözleşmenin İngilizce metnine bakılması gerekir. 

Sözleşmenin İngilizce metninden262, ifade edilmek istenenin, ‘delil temini’ için 

yapılan başvuruların yerine getirilmesi olduğu anlaşılmaktadır. Görülüyor ki, 

Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesi uyarınca yurt dışında bulunan 

konsolosların bulundukları ülkede gönderen devlet mahkemeleri için delil temini 

işlerini gerçekleştirmeleri, bu konsolosların görevlerinden biridir. Buna göre, bir 

devletin yurt dışında görevli konsoloslarına delil teminine ilişkin işlemleri yerine 

getirme konusunda yetki vermesinin devletler hukukuna aykırı bir yönü yoktur. 

Nitekim bir çok devlet263, konsoloslarına görevli oldukları yabancı ülkede bu 

işlemleri gerçekleştirme yetkisi tanımaktadır.  

 

Yabancı ülkede görevli konsoloslarına delil temini işlemleri ile ilgili yetki tanıyan 

devletlerden biri de Almanya’dır. Alman Usul Kanunu uyarınca delil ikamesinin 

yabancı bir ülkede gerçekleştirilmesinin gerektiği durumlarda, bu işlemin mümkünse 

o yabancı ülkede görevli Alman konsolosu huzurunda gerçekleştirilmesi gerekir 

(ZPO §363/2). Delilin temini için yabancı devlet makamlarının istinabe edilmesi 

yoluna ise, sadece yabancı ülkede görevli Alman konsolosu vasıtasıyla delillerin 

temininin mümkün olmadığı hallerde başvurulmalıdır (ZPO § 363/1). Alman 

Konsolosluk Kanununun 15. maddesinde, yabancı ülkede Alman konsolosu 

huzurunda ikame edilen delillerin mahkeme huzurunda ikame edilen delillerle aynı 

değere sahip oldukları düzenlenmiştir.  

 

 

 
                                                

262 Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin 5/j maddesinin konumuzla ilgili İngilizce 
bölümü şu şekildedir: ‘‘... (E)xcecuting letters rogatory or commissions to take evidence for the 
courts of the sending State in accordance with international agreements ...’’. 

263  Bu devletlerden bazısı; ABD, Almanya, Avusturya, Fransa, İngiltere, İtalya ve Kanada’dır.  
       ABD konsoloslarının huzurunda delil ikamesinin mümkün olduğuna ilişkin olarak bkz Luke T. Lee, 

Consular Law and Practice, Second Edition, Clarendon Press, Oxford 1991, s. 290; Almanya için 
bkz. ZPO, md. 363/2), Avusturya için bkz. Reinhold Geimer, a.g.m., s. 136, dpn. 10; Fransa için bkz. 
Heinrich Nagel, Beweisrecht, s. 458; İngiltere için bkz. Lee, a.g.e., s. 293; İtalya için bkz. Nagel, 
Beweisrecht, s. 458; Kanada konsoloslarının sadece özel olarak yetkilendirilmeleri halinde delil 
teminine yetkili oldukları hakkında bkz. Lee, a.g.e., s. 291.  
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İsviçre hukuku ise bu konuda Alman hukukundan farklı bir anlayış sergilemektedir. 

İsviçre hukuku uyarınca, yabancı bir ülkede bulunan İsviçre konsoloslarının şahit 

sorgulama, yemin verdirme gibi delil ikamesine ilişkin yetkileri bulunmamaktadır264.   

Aynı şekilde İsviçre, ülkesinde bulunan yabancı konsoloslara da delil temini yetkisi 

tanımamaktadır265.    Bu nedenle266 de İsviçre kanunlarında yabancı ülkelerde görev 

yapan İsviçre konsoloslarının delil teminine ilişkin yetkileri bulunduğu konusunda 

bir hüküm yer almamaktadır. Bununla birlikte Türkiye’den farklı olarak taraf olduğu 

ikili sözleşmelerde dahi ülkesinde bulunan yabancı konsoloslara delil temini yetkisi 

tanımayan İsviçre, yabancı bir ülkede bulunan delillerin başka bir yolla elde 

edilmesinin mümkün olmadığı hallerde, bu delillerin, söz konusu yabancı ülkede 

bulunan İsviçre konsolosları vasıtasıyla teminine izin vermektedir. Nitekim, 

ABD’nin yabancı ülkelerden gelen istinabe taleplerini yerine getirmemiş olduğu267 

1964 yılına kadar,  İsviçre mahkemelerinde görülmekte olan davalar için ihtiyaç 

duyulan deliller ABD’deki İsviçre konsolosları vasıtasıyla temin edilmiştir268. Bugün 

de, İsviçre’de bir kimsenin önceden davet edilmeksizin tamamen kendi isteğiyle 

İsviçre’nin diplomatik veya konsüler temsilcisi huzurunda verdiği ifade geçerli bir 

delil olarak kabul edilmektedir269.    

                                                
264  Hauser/ Hauser, a.g.e., § 125, Nr.6, sf. 431; Meier, a.g.e., s. 220. Volken, a.g.e., s. 79;  
265  Bkz. yukarıda dpn. 250 civarı.   
266  İsviçre hukuku, İsviçre’de bulunan yabancı devlet konsoloslarının ve aynı şekilde yurt dışında görev 

yapan İsviçre konsoloslarının yetkilerine ilişkin olarak Türk hukuku ve diğer pek çok ülke hukuku ile 
kıyaslandığında farklı bir anlayış içindedir. Sözgelimi, Türk konsolosları pek çok ülke hukukunda 
olduğu gibi  evlendirme yetkisine sahipken, İsviçre hukuku uyarınca yurt dışında bulunan İsviçre 
konsoloslarının böyle bir yetkisi sadece kendilerine hükümet tarafından özel bir izin verilmesi 
halinde bulunmaktadır. Gerçekten de 1990 yılı itibarıyla, vatandaşlarının doğum ve ölümlerini 
belgeleme ile birlikte evlendirme memurluğu yetkisine de sahip olan İsviçre konsoloslarının sayısı 
ise sadece üç idi. Bunlar: Bağdat, Şam ve Kahire’de görev yapan İsviçre konsoloslarıdır; Angelo 
Castelli, Die Arbeit der schweizerischen diplomatischen und konsularischen Vertretungen im 
Ausland im Bereich des Zivilstandswesens, Zeitschrift für Zivilstandswesen (1990), s. 359. 

267   Bkz. aşağıda s. 197   
268 Curt A. Markees, Zum Haager Übereinkommen über die Beweisaufnahme im Ausland, 

Schweizerisches Jahrbuch für internartionales Recht (1968), s. 137. 
269   Hauser/ Hauser, a.g.e, § 125, Nr.6, s. 432 
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5) TÜRK HUKUKU UYARINCA KONSOLOSUN YETKİSİ 

 

Alman Usul Kanunundan farklı olarak, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda 

yabancı ülkelerde bulunan delillerin orada görevli Türk konsolosları huzurunda 

ikamesine ilişkin bir hüküm  yer almamaktadır. Ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunumuzda yabancı ülkede bulunan delillerin oradaki Türk konsolosu huzurunda 

ikamesine ilişkin bir hükmün yer almamasının, kanun koyucunun bilinçli olarak 

iradesini konsoloslara böyle bir yetki tanımama yolunda kullanmış olmasından 

kaynaklandığı da kanaatimizce ileri sürülemez. Öyle olsaydı, tıpkı İsviçre gibi 

Türkiye de akdettiği iki taraflı konsolosluk sözleşmelerinde yabancı konsolosların 

ülkemizde delil temini faaliyetlerine girişmelerine izin vermezdi. Hâlbuki, 

Türkiye’nin akdettiği iki taraflı adlî işbirliği veya konsolosluk sözleşmelerinin 

birçoğunda ülkemizde bulunan yabancı konsoloslara delil temini yetkisi tanınmıştır. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun hükümlerinin çoğu İsviçre’nin bir 

kantonu olan Neuchatel’den alınmıştır. Yukarıda270 da belirtmiş olduğumuz gibi 

İsviçre,  konsolosların yetkisine ilişkin olarak çoğu Avrupa  ülkesinden farklı bir 

sistem kabul etmiş,  İsviçre’de bulunan yabancı konsoloslara olmadığı gibi yabancı 

ülkelerde bulunan İsviçre konsoloslarına da istisnaî haller dışında delil ikamesi 

konusunda yetki tanımamıştır. Bu nedenle de, usul hukuku hükümlerimizin çoğunu 

almış olduğumuz Neuchatel Kantonunun Usul Hukuku Kanununda, yabancı ülkede 

bulunan İsviçre konsolosları huzurunda delil ikamesine ilişkin bir hükmün yer alması 

beklenemez. Başka bir deyişle, Neuchatel Kantonunun Usul Hukuku Kanununda bu 

yolda bir hükmün bulunmaması, İsviçre’nin, konsolosların delil ikamesine ilişkin 

işlemlere ilişkin yetkileri konusundaki genel anlayışına uygun düşen bir durumdur. 

Türkiye’nin ise konsolosların yetkisi konusunda aynı anlayışa sahip olduğu 

                                                
270   Bkz. yukarıda dpn. 250 civarı. 
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söylenemez; çünkü taraf olduğumuz milletlerarası sözleşme hükümleri gibi; iç 

mevzuatımızda yer alan bazı hükümler de Türk konsoloslarının delil ikamesi ile ilgili 

işlemler konusunda yetkili oldukları sonucuna, yorum yoluyla ulaşmaya elverişlidir.  

 

Konsolosların yapmaya yetkili oldukları işlemler konusunda genel bir düzenleme 

1882 tarihli ‘Şehbenderler Nizamname-i Dahili271’sinin ‘Şehbenderlerin Vezaif-i 

Memureleri’ başlıklı 3. faslında yer alan 37. bend hükmünde yer almaktadır. Bu 

hüküm uyarınca:  

 ‘‘Şehbenderler.....âdat ve nizamat-ı beldenin müsaadesi derecesinde tabaa üzerine 

icra-i hükûmet ederler’’.  

Konsolosların vatandaşlar üzerinde âdete uygun olma koşuluyla devlete ait 

tasarruflarda bulunabileceğine ilişkin bu hükümle, konsolosların sahip oldukları 

yetkilerin geniş çerçevesi çizilmiştir.  Bu hüküm konsolosların yetkilerinin nelerden 

ibaret olduğunu tek tek belirlemek bakımından fazla geniş olsa da, bu hükümden 

yola çıkarak kabul eden devletin de izin vermesi şartıyla Türk konsolosunun Türk 

vatandaşları hakkında delil temini işlemleri gerçekleştirmesinin mümkün olduğu 

sonucuna varılabilir. 

 

Konsolosların yetkilerine ilişkin bu geniş kapsamlı hükümden sonra özel bir konuyu, 

konsolosların tanıklardan yemin alması konusunu düzenleyen 1330 tarihli 

Şehbenderlere ait Talimat272’ın ilgili hükmünü ele alalım.  Bu Talimat’ın ‘‘Evrakı 

Muhtelife’ başlığını taşıyan 6. Faslında yer alan 79. bendi uyarınca: 

‘‘... Şahitlerin tahlifi lazım geldikte tebaai Devleti Aliyeden ise Şehbenderler 

huzurunda ve kavanini Devleti Aliyeye tevfikan tahlifi icra ve tanzim olunacak 

zabıtnamesi Hariciye Vekaletine irsal kılınır’’.  

Görülüyor ki, bu hüküm uyarınca Türk konsolosları, yabancı ülkelerde bulunan Türk 

vatandaşı tanıklara yemin verdirebileceklerdir. 

 
                                                

271 1 Haziran 1298 (13 Haziran 1882) tarihli Şehbenderler Nizamname-i Dahilisi, bkz. Ömer İlhan 
Akipek, Devletler Hukuku Kaynaklarından ve Belgelerinden Örnekler, Başnur Matbaası, Ankara 
1996, s. 257 vd.. 

272 16 Kanun-u evvel 1300 (28 Aralık 1884) tarihli  ’Şehbenderlere dair Talimat’, bkz. Sicil-i Kavanin, 
C.11, s. 222; Akipek, a.g.e., s. 268 vd.. 
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Sözünü ettiğimiz bu iki hükümde de yemin dışındaki deliller bakımından yurt dışında 

bulunan Türk konsoloslarının delil temini yetkilerinin bulunduğuna ilişkin açık bir 

düzenleme bulunmasa da, bu hükümlerin yorumu yoluyla konsolosların delil temini 

yetkilerinin var olduğu sonucunun kabulü mümkündür. Gözden kaçırılmaması 

gereken bir nokta da biri 1882 diğeri de 1884 tarihli olan bu düzenlemelerin 

içerdikleri hükümlerin Osmanlı Devletinin o tarihte geçerli olan hukukî kavramları 

ışığında hazırlanmış olduklarıdır273. Bu iki hükme dayanarak hiç değilse, İsviçre’den 

farklı olarak,   1800’lü yıllardan beri devletimizin politikasının konsoloslara delil 

temini konusunda yetki tanımamak yönünde olmadığını söylemek mümkündür. 

 

Yine İsviçre’den farklı olarak, pek çok iki taraflı konsolosluk  ve adlî işbirliği 

sözleşmesinde konsoloslara delil ikamesi konusunda yetki tanınmış olduğu 

görülmektedir.  Sözgelimi, Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumuriyeti arasında 

1993 yılında akdedilmiş olan Konsolosluk Sözleşmesinin274 43. maddesi hükmü 

uyarınca:  

‘‘Konsolosluk memuru, gönderen Devlet yetkili makamlarının talebi üzerine, 

gönderen Devlet vatandaşlarının, taraf, şahit ve bilirkişi olarak isteğe bağlı 

ifadelerini kabul etmek .... hak ve yetkisine sahiptir’’. 

       

Benzer şekilde İngiltere ile akdedilmiş Sözleşmenin275  10/a maddesi uyarınca: 

‘‘Kendi arazisinde beyyine ahzedecek olan Yüksek Âkit Taraf makamatının 

müdahalesi olmaksızın, huzurlarında beyyinenin istima edileceği mahkemelerin 

mensup olduğu Yüksek Âkit Tarafın siyasî veya şehbenderî memuru marifetile dahi 

ahzi beyyine caizdir’’ 

 

                                                
273 Ökçün Gündüz, Konsolosluk Kanunu Hazırlık Çalışmaları, Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler 

Fakültesi Yayınları, Ankara 1973, s. 1.  
274  R.G. 19.9.1993-21703. 
275 TürkiyeCumhuriyeti ile İngiltere Hükümeti Arasında Mün’akit Müzahereti Adliye Mukavelenamesi 

(RG. 5.7.1932 / 2142)  Bu sözleşme aynı zamanda Türkiye ile Avusturalya, Fiji, Lesotho Krallığı, 
Swaziland arasında da geçerlidir (RG. 7.1.1979 / 16512).   
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Türkiye’nin de taraf olduğu 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin 15. maddesi de 

âkit devlet konsoloslarının kendi vatandaşları ile ilgili delil temini işlemlerini 

gerçekleştirebileceğini öngörmekte olup, Türkiye bu hükme çekince koymamıştır.  

 

Örnek olarak gösterdiğimiz tüm bu sözleşme hükümleri sayesinde ülkemizde 

bulunan yabancı konsoloslar kendi ülke mahkemelerinde görülmekte olan davalar 

için delil temini işlemlerine girişebilmektedirler. Bu sözleşmeler uyarınca, yabancı 

devletler kendi ülkelerinde bulunan Türk konsoloslarına delil temini işlerini 

gerçekleştirmelerine izin vermekle yükümlü oldukları halde, Türkiye bu imkândan 

yararlanmamaktadır.  

 

Uygulamada zaman zaman yabancı ülkelerde bulunan Türk vatandaşı tanıklar o 

ülkede görevli Türk konsolosları tarafından dinlense de, Yargıtay, konsolos 

huzurunda verilen tanık ifadelerine dayanan mahkeme kararlarını bozmaktadır276. 

Örnek olarak Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 17.10.2000 tarihli kararında277 şu şekilde 

hüküm kurmuştur:  

‘... (D)avalı tanık olarak gösterdiği İlknur ile Yılmaz’ın dinlenmesinden 

vazgeçmemiştir. Türk konsolosluk memurunun almış olduğu ifadelere değer verilerek 

hüküm kurulamaz. Mahkemece yapılacak iş; tanıkların hâkim tarafından dinlenmesi 

için bulundukları ülkeye talimat yazmak, delilleri birlikte değerlendirmek ve hasıl 

olacak sonuca göre karar vermekten ibarettir. Eksik inceleme ile hüküm kurulması 

usul ve yasaya aykırıdır’ 

 

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 1996 tarihli diğer bir kararında278 şu şekilde hüküm 

vermiştir.:  

 

                                                
276 4. HD., E. 630, K. 332, T. 25.1.1949, Adalet Dergisi (1945), s. 747-748; 2. HD., E. 8621, K. 11285, 

T. 5.11.1996, İKİD (1997), s. 12602;  2. HD. E. 2000/9050 K. 2000/12427, T. 17.10.2000, Tutumlu, 
a.g.e., s. 451 vd.; 2. HD. E. 2001/2269, K. 2001/3659, T. 12.3.2001, YKD (2002), s. 361 vd. 
Tutumlu, a.g.e., s. 436 vd... 

277  Yarg. 2. HD. E. 2000/9050 K. 2000/12427 T. 17.10.2000, Tutumlu, a.g.e., s. 451.   
278 Yarg. 2. HD., E. 8621, K. 11285, T. 5.11.1996; İKİD (1997), s. 12602. 
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‘‘ ... gösterilen tanıkların yargı bölgesi dışında olması halinde ise  bunların 

ifadeleri istinabe suretiyle alınır. Açıklandığı gibi tanıkların herhalde hâkim 

tarafından dinlenmeleri gerekir. Şahitlerin hâkim tarafından dinlenmesi 

gerekmektedir. Davacının gösterdiği tanıkların boşanma davalarına bakan. Yetkili 

hukuk hâkimi tarafından dinlenmeleri için Fransız yetkili mahkemesine talimat 

yazılmıştır. Tanıkların ifadesi Strazburg’daki Türk konsolosluk memuru tarafından 

tespit edilmiştir. Bu şekilde mahkemece gösterilmeyen makamlarca dinlenen şahit 

sözlerine itibar edilerek karar verilemez. Dış ülkelerde Türkiye’yi temsil eden, Türk 

vatandaşlarına ait kanunlarda gösterilen kamu hizmetlerini yürüten diplomatlara, bu 

meyanda konsolos veya  konsolosluk memurlarına tanınan böyle bir yetki yoktur...’’     

    

 

12.3.2001 tarihli bir kararında da Yargıtay 2. Hukuk Dairesi279: 

‘‘... İspanyol adlî makamlarına talimat (istinabe talebi) gönderildiği halde, dikkate 

alınmadan beyanları hükme etkili tanıkların o ülkede bulunan Türkiye siyasî memuru 

tarafından tesbit edilen beyanları ... esas alınarak hüküm kurulması doğru 

görülmemiştir.’ 

şeklinde hüküm kurmuştur.   

 

Uygulamada yurtdışında görevli Türk konsolosu huzurunda yemin edildiğini de 

görüyoruz. Yargıtay 4. HD.’sinin  25.1.1949 tarihli ve 630/632 sayılı kararına280 

konu olan olayda, konsolos huzurunda yemin edilmiş ancak; 

 ‘‘...  İskenderiye Türk Konsoloshanesinde içirilen yeminin de mahkeme 

huzurunda yaptırılmaması hasebiyle muteber sayılmamış’’ tır.      

 

Örnek olarak gösterdiğimiz her dört kararında da Yargıtay, yurt dışındaki Türk 

konsolosları huzurunda dinlenen tanık ifadesine veya Türk konsolosu huzurunda 

verilen yemine dayanan mahkeme kararlarını bozarken, iki gerekçeye dayanmıştır.  

 

                                                
279 Yar. 2. HD. E. 2001/2269, K. 2001/3659, T. 12.3.2001 (Kazancı Bilişim İçtihat)  
280 Adalet Dergisi (1949), s. 748-749.  
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Bu gerekçelerden birincisi, Türk konsoloslarının tanık dinleme yetkilerinin 

olmadığıdır. İkinci gerekçe olarak da, tanıkların bulundukları yabancı ülke 

mahkemesi tarafından dinlenmeleri gerektiği ileri sürülmüştür. Yargıtay’ın ileri 

sürdüğü ilk gerekçe belki haklı görülebilir. Çünkü, yukarıda281 da belirtmiş 

olduğumuz gibi, yemin verdirme dışında Türk konsoloslarının delil teminine ilişkin 

yetkileri hakkında açık bir düzenleme mevzuatımızda yer almamaktadır; böyle bir 

yetkinin varlığı sonucuna ancak yorum yoluyla ulaşılabilir. Yargıtayın mahkeme 

kararlarını bozarken ileri sürdüğü ikinci gerekçeye ise katılma olanağı yoktur. 

Çünkü, yabancı bir ülkede bulunan tanıkların dinlenmesi için bu yabancı ülke 

makamları istinabe edildiğinde, tanığın dinlenmesi işi bir avukat veya zabıt kâtibi 

gibi hâkim dışında bir görevli tarafından yerine getirilebilir282. Böyle bir durumda da 

tanık, Yargıtay’ın ileri sürdüğünün aksine, mahkeme tarafından dinlenmiş olmaz. 

Üstelik, taraf olduğumuz sözleşmelerle ülkemizde görev yapan yabancı konsoloslara 

Türkiye’de bulunan gönderen devlet vatandaşları ile ilgili delil temini işlemlerini 

gerçekleştirme yetkisi tanınmış olduğu için, ülkemizde bulunan yabancı konsoloslar 

bu imkândan yararlanarak delil temin ettikleri halde, aynı imkândan yabancı 

ülkelerde bulunan Türk konsoloslarımız vasıtasıyla yararlanmamanın tutarlı bir yönü 

bulunmamaktadır.       

 

Tüm bu nedenlerle, her ne kadar mevzuatımızın yorumu yoluyla Türk 

konsoloslarının delil temini yetkilerinin bulunduğu sonucuna ulaşılmasının mümkün 

olduğunu düşünsek de, konu hakkında tereddüte yer vermeyecek bir açıklık 

sağlamak için mevzuatımıza yurt dışında bulunan delillerin orada görevli Türk 

konsolosları vasıtasıyla teminine izin veren bir hükmün eklenmesinde fayda olacağı 

kanaatindeyiz. Burada şunu da belirtelim ki, konsolosların delil teminine yetkili 

oldukları konusunda bir hükmün Türk mevzuatına getirilmesi gerektiği yönünde bir 

görüşün, Türk doktrininde yıllar önce ileri sürülmüş olduğunu283 ve daha 1941 

                                                
281 Bkz. yukarıda s. 95 vd.. 
282 Bkz. yukarıda s. 83. 
283 ‘‘ ... Bizim kanaatımıza göre, dış memleketlerdeki memurlarımıza nasıl noterlik muamelesi yapmak 

selâhiyeti veriyorsak, aynı şekilde ifade almak salâhiyeti de tanınmalıdır. Kaideten konsoloslar veya 
konsolosluk vazifesi görenler bu işle tavzif edilmeli, konsolostan yukarı dereceli bir memurun 
dinlenmesi icab ediyorsa, elçilik başkâtibi, icabında müsteşar hattâ bizzat elçi bu vazifeyi 
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yılından beri hazırlanmış Konsolosluk Kanunu284 Tasarılarında bu yönde bir hükmün 

yer almış olduğunu285 tespit etmiş bulunuyoruz. Çeşitli tarihlerde hazırlanmış 

Konsolosluk Kanunu Tasarılarından, Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde kurulan bir 

komisyon tarafından 1969 tarihinde kabul edilen Tasarı286, konsoloslar vasıtasıyla 

delil teminine ilişkin bir hüküm içermemekteydi. 1969 tarihli bu kanun tasarısı 

görüşleri alınmak üzere, Bakanlıklara, Elçiliklere ve Konsolosluklara 

gönderildiğinde, ciddî eleştirilere tâbi tutulmuştur287. Bu eleştirilerden biri de, 

tasarıda konsoloslara delil temini yetkisinin tanınmamış olup, bu yetkinin tanınması 

gerektiği yolunda olmuştur. Bu eleştiri şu şekilde ifade edilmiştir288: 

 

‘‘Ülkemizdeki hukuk mahkemelerinde bakılmakta olan davaların sür’atle 

sonuçlandırılmasını sağlamak amacıyla hukukî ve ticarî konularda konsolosluklara 

da istinabe olunma yetkisi verilmelidir. Böyle bir yetki, çabukluğu sağlayacağı gibi, 

tercüme giderlerini de ortadan kaldıracaktır’’. 

 

Bu eleştiriler dikkate alınarak hazırlanmış olan 1973 tarihli Konsolosluk Kanunu 

Tasarısının289 ‘istinabe’ başlıklı 23. maddesinin ikinci fıkrası ise şu şekilde 

düzenlenmiştir 

 

                                                                                                                                     
yapabilmelidir. ... Her halde bu mevzuu üzerinde durulmalı ve incelenmelidir’’; Kemal Reisoğlu  
a.g.e., s. 84,85.  Aynı yerde yazar ayrıca, yurt dışında görevli Türk elçilerinin bir davada tanık olarak 
dinlenmeleri gerektiğinde onların yabancı devlet mahkemesi huzurunda ifade vermelerinin de yerinde 
olmayacağını, bu nedenle elçilerin beyanlarını  imzalayarak gönderebilmelerine imkân   tanınması 
gerektiğini ileri sürmektedir. 

284  Konsolosluk konusunda günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren bir düzenlemenin yapılması gerekliliği 
konusunda bkz. Gündüz Ökçün, a.g.e., s. 4-5. 

285 1941 tarihli Konsolosluk Kanunu Tasarısı’nın 47. maddesi konsolosların Türk mahkemelerinden sadır 
olan istinabe kararlarını icra edeceklerini ve bundan dolayı yemin kabul edebileceklerini 
öngörmektedir. 1943, 1944 ve 1951 tarihli Konsolosluk Kanunu Tasarılarında bu hükmün şu şekli 
aldığı görülmektedir:  

   ‘‘Konsolosluklar, Türk vatandaşları hakkında tanık dinlenmesi, muvacehe ve tahkikat yapılması, yemin 
verdirilmesi vesaire gibi hallerde  Türkiye mahkemelerinden çıkan istinabe kararlarını icra ederler’;  
Ökçün,  a.g.e., s. 80. 

286  A.e.,  s. 125 vd.. 
287  A.e., s. 134  vd..  
288  A.e., s. 160. 
289  A.e., s. 186. 
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‘‘Konsolosluk makamı, kabul eden devletin mevzuatı yasaklamadığı takdirde, 

hukukî ve ticarî konularda Türk mahkemeleri tarafından verilen istinabe kararlarını 

bizzat yerine getirebilir’’.  

 
 

 

 

D. TÜRK HÂKİMİ HUZURUNDA DELİL İKAMESİ 
 

1. GENEL OLARAK 

 

Yurt dışında bulunan delillerin bulundukları yabancı ülkede, Türk hâkimi huzurunda 

ikame edilmesi de istisnaen mümkündür. Yukarıda istinabe konusunu ele alırken, 

istinabe olunan yabancı makamlar huzurunda delil ikamesi sırasında Türk hâkiminin 

de hazır bulunabileceğini belirtmiştik. Burada ele alacağımız konu ise farklıdır. Ele 

alacağımız konu, yabancı makamları istinabe etmeksizin yani delil temini için 

yabancı makamların aktif yardımına290 başvurmaksızın, yabancı ülkedeki delil 

ikamesinin o ülkeye giden ve delil ikamesi sırasındaki usulî işlemleri bizzat yöneten 

Türk hâkimi huzurunda gerçekleştirilmesidir.  

 

2.DEVLETLER HUKUKU YÖNÜ 

 

Bir devlet mahkemesinin yabancı bir ülkede işlem gerçekleştirmesi söz konusu 

yabancı devletin egemenlik hakkının ihlâline neden olabileceğinden, mahkemenin 

yabancı bir ülkede böyle bir işlem yapıp  yapamayacağı devletler hukukunun ilgi 

alanına giren bir konudur. Devletler hukuku ise, bir devlet mahkemesinin yabancı bir 

devlet ülkesinde iş görmesini yasaklar. Bu esasın tek bir istinası bulunmaktadır; o da 

ilgili yabancı devletin kendi ülkesinde başka devlet mahkemelerinin işlem yapmasına 

                                                
290 Aktif yardım terimi için bkz. yukarıda s. 34 vd.. 
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izin vermesidir291. Şu halde, Türk hâkiminin, delilin bulunduğu yabancı ülkeye gidip 

kendi yönetiminde ilgililere delil ikamesi işlemlerini gerçekleştirtmesi, ancak delilin 

bulunduğu devlet hukukunun buna izin vermesi halinde mümkün olur.  

 

3. YABANCI DEVLETİN MUVAFAKATİ   

 

Klasik egemenlik anlayışı, bir istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında istinabe 

eden yabancı hâkimin hiçbir aktif faaliyette bulunmadan sadece hazır bulunmasına 

dahi izin vermez292. Bu anlayışa uygun olarak, Kara Avrupası devletleri kendi 

ülkelerinde yabancı hâkimlerin bizzat delil temini işlemlerine girişmelerine izin 

vermezken, ABD bu konuda Kara Avrupası devletlerinin tam tersi bir tutum 

içindedir. Gerçekten de, egemenlik konusunda Kara Avrupası devletlerinden çok 

daha farklı bir anlayışa sahip olan ABD mevzuatı, yabancı hâkimlerin, ABD’de 

bulunan delillerin temini için ABD’ye gidip delilleri bizzat kendi huzurlarında ikame 

ettirmelerine izin vermektedir.  

 

ABD Kodu’nun (United States Code293) ‘Yabancı Mahkemeye Yardım’ başlıklı ilgili 

hükmü294 uyarınca, ABD Bölge Mahkemeleri yabancı bir mahkemeden gelen 

                                                
291 Bkz. yukarıda s. 24 vd.. 
292 Bkz. yukarıda s. 70. 
293 Bundan böyle kısaca U.S.C. olarak adlandıracağımız United States Code için bkz:  
    (Çevrimiçi) http//www.gpoaccess.gov/uscode/index.html.    
294 U.S.C. Title 28, Chapter 117, Section 1782. Bu hükmün Türkçe tercümesi şu şekildedir: 

(a) Bir kimsenin ikamet ettiği veya ikametgâhının bulunduğu bölge mahkemesi (District court)  bu 
kişinin yabancı veya uluslararası bir mahkemede kullanılmak üzere tanıklık veya açıklama yapmasını, 
veya bir belge veya başka bir şeyi ibraz etmesi emrini içeren bir karar verebilir. Bu karar, yabancı 
veya uluslararası mahkemeden gelen bir istinabe talebi veya herhangi ilgili bir kimsenin başvurusu 
üzerine verilebilir. Bu kararda, tanık ifadesinin veya açıklamanın veya belge veya başka bir şeyin 
ibrazının mahkeme tarafından tayin edilen kişi294 huzurunda gerçekleştirileceği de emredilebilir. Tayin 
edilen kişi, gerekli yeminleri verdirme ve tanık ifadesi ile açıklamaları dinleme yetkisine sahip olur. 
Kararda, tanık ifadesinin veya açıklamanın nasıl alınacağı veya bir belge veya başka şeyin nasıl ibraz 
edileceğinin usulü de belirlenebilir; belirlenen bu usul tamamen veya kısmen yabancı veya 
milletlerarası mahkemenin  usul ve uygulamalarını içerebilir. Kararda başka bir usul öngörülmediği 
sürece, tanık ifadesi ile açıklamanın dinlenmesi ile belge veya başka şeyin incelenmesi, Hukuk 
Usulüne ilişkin Federal Kurallar (F.R.C.P) uyarınca gerçekleştirilir. 
(b) Hiç kimse hukuken sahip olduğu kaçınma hakkının ihlal edilmesi suretiyle, tanıklık veya açıklama 
yapma veya belge veya başka şey ibraz etmeye zorlanamaz. 
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istinabe talebi veya herhangi bir ilgilinin başvurusu üzerine, ABD’de bulunan bir 

kimsenin tanıklık veya açıklama yapmasını veya bir belge veya başka bir şeyi ibraz 

etmesini emreden bir karar verebilir. Bölge Mahkemesinin bu kararının konumuz 

bakımından özelliği, delil için kendisine başvurulan ilgilinin, mahkeme tarafından 

tayin edilen kişi huzurunda delilini ikame etmesi emrini içerebilecek olmasıdır. 

Bölge Mahkemeleri tarafından tayin edilen kişi, gerekli yeminleri verdirmeye tanık 

ifadeleri ile açıklamaları dinlemeye yetkili olur. Hatta Bölge Mahkemesi bu 

kararında tanık ifadesinin veya açıklamanın nasıl alınacağı veya bir belge veya başka 

şeyin nasıl ibraz edileceğinin usulünü de belirleyebilir. Bölge Mahkemesinin 

kararında öngördüğü bu usulün, istinabe talebinde bulunan yabancı mahkemenin 

usulü olması mümkündür. Sözünü ettiğimiz hüküm uyarınca, Bölge Mahkemesi 

tarafından, huzurunda delil ikame edilmek üzere ‘tayin edilen kişi’, ABD dışındaki 

bir devletin yargı hakkını temsil eden bir kişi de olabilir295. Başka bir deyişle, bu 

madde hükmü uyarınca huzurunda delil ikame edilecek kişi olarak bir Türk 

hâkiminin de tayin edilmesi mümkündür. Şu halde, Türkiye’de açılmış bir davayı 

gören Türk hâkimi ABD’ye giderek, Türk usul hukuku hükümleri uyarınca tanık 

dinleyebilir veya gerekli gördüğü senetleri inceleyebilir, keşifte bulunabilir. 

 

28 U.S.C. § 1782’nin sözünü ettiğimiz hükmünün (a) bendi, huzurunda delil ikame 

edilecek kişinin Bölge Mahkemesi tarafından tayin edilmesini öngörürken, (b) bendi 

huzurunda delil ikame edilecek kimsenin Bölge Mahkemesi tarafından tayin 

edilmesine dahi gerek bırakmamaktadır. Bu bent uyarınca, bir kimsenin ‘kendi 

isteğiyle’ yabancı bir mahkemede kullanılmak üzere ‘herhangi biri huzurunda’ 

tanıklık veya açıklama yapması, belge veya başka bir şey ibraz etmesi mümkündür. 

Bu bentte sözü geçen ‘herhangi biri’ de, (a) bendi uyarınca Bölge Mahkemesi 

tarafından tayin edilen kişi gibi ABD dışındaki bir devletin yargı hakkını temsil eden 

bir kişi, yani bir Türk hâkimi olabilir296. 

 
                                                                                                                                     

     (c) Bu bölüm hükümleri bir yabancı veya milletlerarası mahkemede kullanılmak üzere, bir kimsenin 
kendi isteğiyle herhangi başka biri huzurunda onun uygun gördüğü usulde tanıklık veya açıklama 
yapmasını, belge veya başka bir şey ibraz etmesine engel olmaz. 

295 Junker, Discovery, s. 435; Schabenberger, a.g.e., s. 128-130. 
296 Junker, Discovery, s. 435; Schabenberger, a.g.e., s. 128-130. 
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ABD Kodu’nun sözünü ettiğimiz hükmünün (a) ve (b) bendi arasındaki en önemli 

fark, (a) bendinin uygulanabilmesi için, Bölge Mahkemesi’nin, tayin ettiği kişi 

huzurunda delil ikame edilmesine dair bir kararının bulunmasıdır.  Bölge Mahkeme 

28 U.S.C. § 1782 uyarınca böyle bir karar verdikten sonra, bu karara uymayanlar 

hakkında kuvvet kullanılması mümkündür. Hâlbuki, aynı hükmün (b) bendi uyarınca 

delil temini için mahkemenin herhangi bir kararına ihtiyaç duyulmaz; ancak bunun 

için de ilgilinin elindeki delilleri ikame etme konusunda istekli olması gerekir. Bu 

nedenle, 28 U.S.C. § 1782’nin (b) bendi uyarınca delil temin edilecekse, elinde delil 

bulunduran ilgilinin bu delilleri ikame etme konusunda istekli olduğunun bilinmesi 

gerekir; aksi halde söz konusu (b) bendi uyarınca delil temin edeceği ümidiyle 

ABD’ye giden hâkimin delil temin edemeden dönmesi söz konusu olabilir297.   

 

4. TÜRK HUKUKU  

 

Türk hâkiminin ABD’ye gidip, ABD’de bulunan delilleri bizzat kendi huzurunda 

ikame ettirmesine ABD hukukunun izin verdiğini böylece belirledikten sonra, 

hukukumuz uyarınca bir Türk hâkiminin delil temini için ABD’ye gidip 

gidemeyeceğini ele alalım. Kanaatimizce konu hakkında yapılması gereken ilk tespit, 

Türk mevzuatında Türk hâkimlerinin yabancı ülkelere gidip orada kendi huzurlarında 

gerçekleştirilecek delil ikamesi için gerekli işlemleri yapmalarını yasaklayan bir 

hükmün bulunmadığıdır. Yukarıda da  belirtmiş olduğumuz gibi, tahkim hakkındaki 

hüküm (md. 527) bir yana bırakılacak olursa yurt dışında bulunan delillerin teminine 

ilişkin olarak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda yer alan yegâne hüküm 

343. madde hükmüdür. Bu madde hükmü, yabancı ülkede bulunan kimseye 

bulunduğu ülkenin makamları istinabe edilmek suretiyle yemin verdirilebileceğini 

öngörmektedir. Sözünü ettiğimiz 343. maddenin lafzı emredici bir ifade 

taşımadığından, kanaatimizce yemin delili için milletlerarası istinabe dışındaki 

yollara da başvurulması mümkündür. Yemin dışındaki deliller bakımından ise, 

                                                
297 Stephen J Stein., Depositions in Foreign Jurisdictions: ‘ Innocence Abroad’ 7 Litigation (Sping 

1981), 15; (Junker, Discovery, s. 435’ten naklen).   
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bunların temini için istinabe dışındaki yollara başvurulmasında herhangi bir kanunî 

engel bulunmamaktadır, çünkü bu delillerin temini konusunda kanunumuzda bir 

hüküm yer almamaktadır. Hâlbuki, aynı konunun tartışılmakta olduğu Alman 

mevzuatındaki düzenleme tamamen farklıdır. Evvelâ Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunumuzdan farklı olarak Alman Usul Kanununda yabancı ülkede bulunan 

delillerin ne şekilde temin edileceğine dair bütün delil türlerini kapsayan genel bir 

düzenleme mevcuttur (ZPO md. 363). Bu düzenlemeye göre, yabancı ülkede bulunan 

delillerin bulundukları ülkede ikamesi metoduyla temini için sadece iki yol 

izlenebilir. Bu iki yoldan öncelikle, delillerin yabancı ülkede görevli Alman 

konsolosu vasıtasıyla temin edilmesi yolu izlenmelidir. Alman konsolosu vasıtasıyla 

delillerin temin edilememesi halinde ise, yabancı makamların istinabe edilmesi 

yoluna başvurulmalıdır. Yabancı ülkede bulunan delillerin temini için bu iki yolu 

öngören Alman Usul Kanununun 363. maddesi hükmünün lafzı emredici niteliktedir; 

başka bir deyişle, söz konusu hüküm bu iki yol dışında başka bir yolla delil teminine 

izin vermeyen bir ifade taşımaktadır. Bu nedenle, Alman doktrininde  bir Alman 

hâkiminin ABD mevzuatının tanıdığı  imkândan yararlanmak üzere ABD’ye gidip 

orada kendi huzurunda delil ikame ettirip ettiremeyeceği konusu tartışmalıdır. Bir 

görüşe298 göre,  Alman Usul Kanununun 363. maddesi hükmünün emredici ifadesi 

karşısında Alman mahkemelerinde görülmekte olan bir dava için yabancı ülkelerden 

temin edilecek delillerin bu maddede öngörülen iki yol dışında başka bir yolla temini 

mümkün olmayıp, bir Alman hâkiminin ABD’ye gidip bu ülkede bulunan delilleri 

bizzat kendi huzurunda ikame ettirmesi Alman hukukuna aykırıdır. Bu görüşe karşı 

çıkan diğer yazarlara299 göreyse,  Alman Usul Kanununun 363. maddesi, Alman 

hâkiminin ABD’de huzurunda delil ikamesinin gerçekleştirilmesi için işlemler 

yapmasına engel değildir.  

 

Alman mevzuatında sözünü ettiğimiz 363. madde hükmüne benzer bir hüküm 

mevzuatımızda bulunmadığından, Alman doktrininde yapılan tartışmaya Türk 

hukuku bakımından yer yoktur. Bu nedenle, gerekli olması durumunda Türk 
                                                

298 Böckstiegel/Schlafen, a.g.m., s. 1077, dpn. 59; Schabenberger, a.g.e., s. 131-132; 
299 Hans Joachim Musielak, Münchener Kommentar zur Zivilprozeßordnung, 2. Auflage, Verlag 

C.H. Beck, München 2000, (Münch Komm- Musielak)  §363, Nr.1;  Ewald Geimer, a.g.e., s. 119.    
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hâkimlerinin ABD mevzuatında yer alan bu imkândan yararlanarak ABD’de bulunan 

delilleri bizzat kendi huzurlarında ikame ettirmelerine kanaatimizce bir engel yoktur.         

 

 

 
 

E. VİDEOKONFERANS 

 

1. GENEL OLARAK 

 

 

İletişim için geliştirilmiş yeni teknolojiler günümüzde başta ABD olmak üzere; 

Almanya, İngiltere, İspanya, Avusturya, Finlandiya ve bazı uzak doğu ülke 

mahkemelerinde kullanılmaya başlanmıştır. Böylelikle dava dilekçelerinin 

avukatların yazıhanesinden internet yoluyla mahkemeye gönderilmesi300 gibi, 

tebligatın da internet aracılığıyla gerçekleştirilmesi imkânından yararlanılmaktadır. 

Türkiye’de de Ceza Muhakemesi Kanununa301 getirilen bir düzenleme ile tanıkların 

internet yoluyla davet edilmesi mümkün kılınmıştır302 (CMK md.43). İletişim 

teknolojilerinin delil temininde de kullanılması mümkündür. Örnek olarak 

vidokonferans, yabancı ülkelerde bulunan dava tarafı, tanık veya bilirkişilerin 

dinlenmesi için bir araç olarak kullanılabilir. Nitekim, tanık ifadelerinin 

videokonferans vasıtasıyla dinlenmesi imkânı bazı ülkelerin mevzuatına girmiş ve bu 

                                                
300 Dava dilekçelerinin internet vasıtasıyla mahkemeye iletilmesi ile tebligatın internet vasıtasıyla 

gerçekleştirilmesi Almanya’da ZPO’ya eklenen 130a ve 174/3 maddeleri ile, İspanya’da yeni 
İspanyol Usul Hukuku Kanununun 160 ve 162. maddeleri ile, İngiltere’de Usul Hukuku Hakkındaki 
Kanunun 7.2 ve 7.5.maddeleri mümkün kılınmıştır. Ayrıca benzer düzenlemeler Finlandiya ve 
Avusturya mevzuatında yer almaktadır; Stadler, Informationstechnik, s. 425. 

301  4.12.2004 tarihli ve 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu, RG. 17.12.2004-25673.  
302 Ayrıntılı bilgi için bkz. Faruk Turhan, Tanıklık, Bilirlişi İncelemesi ve Keşif, (Çevrimiçi): 

www.ceza-bb.adalet.gov.tr/makale/120doc.  
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yönde uygulamalar303 başlamıştır. Ayrıca  2001 tarihli ‘Hukukî ve Ticarî Konularda 

Delillerin Temini Alanında Üye Devlet Mahkemelerinin İşbirliğine ilişkin AB 

Konsey Tüzüğünün304 17/4. maddesinde de videokonferans vasıtasıyla delil 

temininin teşvik edileceği düzenlenmiştir.  

 

Henüz Türk mevzuatında videokonferans vasıtasıyla tanıklara ifade verdirme 

imkânına ilişkin bir düzenleme yer almamakla birlikte, bunun bir ön aşaması 

sayılabilecek bir düzenleme Ceza Muhakemesi Kanununda öngörülmüştür. Bu 

Kanunun 52/3. maddesi uyarınca, tanıkların dinlenmesi sırasındaki görüntü veya 

sesler kayda alınabilir305. Bu hükümde, tanık ifadesinin, tanığın bulunduğu yerden 

videokonferans aracılığı ile mahkeme salonuna aktarılması düzenlenmiş değildir. 

Türk mevzuatında henüz bu konuda bir hüküm bulunmasa da,  yurtdışında bulunan 

delillerin teminini mümkün kılan bir vasıta olarak videokonferansın da bu çalışmada 

ele alınması zorunludur.  

 

Yurtdışında bulunan delillerin videokonferans vasıtasıyla temini yoluna 

başvurulduğunda, yurtdışında bulunan dava tarafları, tanıklar ile bilirkişilerin 

bulundukları yabancı ülkede verdikleri ifadenin görüntüsü ve sesi, esas davayı gören 

mahkeme tarafından eşzamanlı olarak izlenme ve dinlenme imkânı bulur. Bu durum, 

videokonferansın niteliğinin belirlenmesinin güç olmasına neden olur. 

Videokonferans vasıtasıyla delil temin edildiğinde, delil ikamesi hangi ülkede 

gerçekleşir? Delil ikamesi, ilgili dava tarafı, tanık veya bilirkişinin bulunduğu ve 

                                                
303 New-York’da bulunan bir tanığın İngiltere’de görülmekte olan bir davada videokonferans yoluyla 

ifadesinin alındığı dava için bkz. Garcin v. Amerindo Investment Advisors Ltd. [1991] 4 All ER 655 
(Schack, Zivilverfahrensrecht, Nr. 724, s. 284’den naklen). Almanya’da görülmekte olan bir ceza 
davası için ABD’de bulunan tanıktan videokonferans yoluyla ifade alınmasının mümkün olduğuna 
ilişkin Alman Yargıtayının kararı için bkz. BGH, Urteil vom 15.9.1999- 1 StR 286/99 (LG 
Mannheim), NJW (1999), s. 3788  veya  JZ (2000), s. 472-473. Ayrıca Almanya’da Kuzey Ren 
Westfalya’da yapılan mahkemelerde iletişim teknolojilerinin kullanımına ilişkin denemeler hakkında 
bkz. Hendrik Schlutzky, Videokonferenzen in Zivilprozess, NJW (2003), s. 313. 

304  Bkz. aşağıda dpn. 832. 
305 ‘‘Suç mağduru çocukların korunması amacıyla, ifadelerinin görüntülü ve sesli olarak kayda alınması 

mecburidir’’ (CMK md. 52/3 a).   
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ifadesini vermekte olduğu yabancı ülkede mi, yoksa bu ifadenin videokonferans 

aracılığı ile aktarıldığı esas davayı görmekte olan mahkemenin bulunduğu ülkede mi 

gerçekleşir?  Bazı yazarlara göre videokonferans vasıtasıyla delil temininde, delil 

ikamesi, ifade veren ilgili tanık, dava tarafı veya bilirkişinin bulunduğu yabancı 

ülkede gerçekleşmez; bu yazarlara göre videokonferans yoluyla delil temininde 

deliller esas davayı gören mahkeme huzurunda ikame edilmiş sayılmalıdır306.  Bizim 

katıldığımız görüşe307 diğer göre ise, her ne kadar esas davayı gören mahkeme, 

videokonferans sayesinde delilin yabancı ülkede ikame edilmesi ile eş zamanlı olarak 

bunu izleme ve ilgiliye gerekli soruları yöneltme imkânına kavuşsa da, gerçekte 

delilin ikame edildiği yer yabancı ülkedir. İşte bu nedenle videokonferans vasıtasıyla 

delil temini konusunu çalışmamızın, ‘Delilin Yurt Dışında İkamesi’ başlığı altında 

ele almaktayız.         

 

 

2. YABANCI HUKUKLARIN VİDEOKONFERANSA İLİŞKİN DÜZENLEME 
ve UYGULAMALARI 

 

Videokonferans vasıtasıyla delil temini ilk olarak Avustralya ve Yeni Zelanda’da, 

mahkeme huzurunda ifade vermek zorunda kalan çocukları, mahkeme ortamının 

neden olabileceği ruhsal çöküntüden korumak için cinsel suçlara ilişkin ceza 

davalarıyla sınırlı olarak başlatılmıştır308. Günümüzde ise vidokonferans aracılığı ile 

                                                
306 Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 728, Nr. 2385a; Nagel/Gottwald, a.g.e., s. 460, Nr.123.   
307 Schulze, a.g.m., s. 529;  Schlutzky, a.g.m., s. 314; Jan von Hein, Europäisches Zivilprozeßrecht, 

Herausgegeben von: Thomas Rauscher, European Law Publishers GmbH, München 2004, Art.1, s. 
877, Nr. 22 ve  Art. 17, s. 975, Nr. 12. Ayrıca doktrinde, 2001 tarihli ‘Hukukî ve Ticarî Konularda 
Delillerin Temini Alanında Üye Devlet Mahkemelerinin İşbirliğine ilişkin AB Konsey Tüzüğünde 
videokonferans vasıtasıyla delil temininin merkezî makamlarca teşvik edileceğine ilişkin hükmün, 
Tüzüğün 17 maddesinde yer almasının, videokonferans vasıtasıyla delil temininde delil ikamesi 
işleminin davanın görüldüğü ülkede değil, ilgili kişinin bulunduğu yabancı ülkede yapıldığının AB 
tarafından da kabul edilmiş olduğunun göstergesi olduğu belirtilmektedir; bkz. Schulze, a.g.m., s. 
529; von Hein, a.g.e., Art 1, s. 877-878, Nr. 22.    

308 Stadler, Informationstechnik, s. 436.  
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delil temini yöntemi, sadece ceza değil, hukuk davalarında da kullanılmaktadır. 

Videokonferansın ABD’deki yargılama usulündeki kullanımı artık büsbütün 

yaygınlaşmış olup, videokonferansa sadece mahkeme salonunda bulunmayan tanık 

veya tarafların dinlenmesi için değil, bir davaya bakmakla görevli olup da duruşma 

sırasında dava salonunda bulunmayan hâkimlerin de duruşmayı izleyebilmelerine 

olanak sağlamak için başvurulmaktadır. Gerçekten ABD’de bazı davalarda farklı 

eyaletlerde bulunan hâkimler davaya videokonferans aracılığı ile katılmaktadırlar309. 

Hatta günümüzde ABD’de yapılan bazı denemelerde bilgisayar simülasyonları 

yapılmakta ve bunun için tasarlanmış özel bir gözlüğün takılmasıyla gerçekte var 

olmayan sanal mahkeme salonları adeta varmış gibi bir izlenim yaratılmakta ve bu 

sanal salonlarda hâkim, taraf ve tanıklardan her birinin bulundukları farklı farklı 

yerlerden sadece bu özel gözlükleri takmaları suretiyle bir yargılama 

gerçekleştirmenin mümkün olup olmadığı araştırılmaktadır310.  

 

ABD’nin yargılama usulü Türk yargılama usulünden tamamen farklı olduğu için 

videokonferansın ABD’de kullanıldığı ölçüde Türkiye’de kullanılması bugün için 

mümkün değildir; bu nedenle de videokonferansın kullanım şekli bakımından ABD 

hukuku Türkiye için bir örnek teşkil etmez. Buna karşın, Alman yargılama usulünün 

Türk yargılama usulüne benzerliği nedeniyle, delil temininde videokonferansın nasıl 

kullanılabileceğini araştırırken, Alman hukukunun konuya ilişkin düzenlemeleri ile 

bu konudaki Almam uygulaması örnek olarak ele alınabilir.           

 

1.1.2002  tarihi itibarıyla yürürlüğe girmiş olan Alman Usul Kanununun Reformu 

hakkında Kanunla311, Alman Usul Kanununa eklenmiş olan  128a maddesi 

videokonferansa ilişkindir. Maddenin birinci fıkrası, dava taraflarının mahkeme 

salonuna gelmeden videokonferans vasıtasıyla duruşmaları ‘‘izleyebilmelerine’’ 

                                                
309 Georg E. Kodek, Der Zivilprozeß und neue Formen der Informationstechnik, ZZP (2002), s. 458 
310 Kodek, a.g.m., s. 465-466.  
311 27.7.2001 tarihli Reform Kanunu için bkz. BGBl. I, 2001, s. 1881vd.. 
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olanak vermektedir. Maddenin ikinci fıkrası ise, videokonferans yoluyla ‘‘delil 

teminine’’ ilişkindir. Alman Usul Kanununun 128a maddesinin ikinci fıkrası 

uyarınca; her iki dava tarafının da kabul etmesi şartıyla312, sorgulanacak olan ilgilinin 

(tanık, dava tarafı, bilirkişi) mahkeme salonuna  gelmeden videokonferans yoluyla 

bizzat esas davayı gören hâkim tarafından sorgulanması mümkündür.   

  

 

3. VİDEOKONFERANSA BAŞVURULMALI MI? 

 

Alman Medenî Usul Kanununun 175 /1 (2). maddesi uyarınca, istinabe suretiyle delil 

temini yoluna, delillerin videokonferans yoluyla temin edilmediği durumlarda 

başvurulmalıdır. Şu halde, Alman Medenî Usul Kanunu, videokonferans ile istinabe 

arasında bir seçim yapma hakkını hâkime tanımamakta, delillerin videokonferans 

vasıtasıyla temini için aranan şartların yerine gelmiş olması durumunda, istinabe 

yerine videokonferans yoluna başvurulmasını zorunlu tutmaktadır313. Bu noktada 

şunu da hemen belirtelim ki, videokonferans vasıtasıyla yabancı bir devlette bulunan 

bir kişinin ifadesinin alınması, söz konusu yabancı devlet tarafından egemenlik 

haklarının ihlâli olarak nitelendirilebilir314. Çünkü klasik egemenlik anlayışı 

uyarınca, egemenlik hakkının ihlâli için yapılan işlemin devletin münhasır yetkisine 

dâhil olan işlemlerden biri olması yeterlidir. Her ne kadar, videokonferans yoluyla 

bir tanıktan ifade alınırken esas davayı gören hâkim tanığın bulunduğu yabancı 

                                                
312 Videokonfonferans uygulamasının dava taraflarının kabulü şartına bağlanmasının eleştirisi için bkz. 

Gregor Bachmann, ‘Allgemeines Prozessrecht’ Eine kritische Untersuchung am Beispiel von 
Videovernehmung und Unmittelbarkeitsgrndsatz, ZZP (2005), s. 155-157.   

313  Schlutzky, a.g.m., s. 316. 
314 Videokonferans yoluyla ifade alınmasının da yabancı devletin egemenlik hakkını ihlâl edebileceği 

yolundaki Alman mahkemesi kararı için bkz. BGH, Urteil vom 15.9.1999- 1 StR 286/99 (LG 
Mannheim), NJW (1999), s. 3788  veya  JZ (2000), s. 472-473.  Bu konu hakkında doktrindeki 
görüşler için bkz. Irini E. Vassilaki, Anmerkung zum BGH Urteil vom 15.9.1999, JZ (2000), s. 
475; Stadler, Informationstechnik, s. 441; Schlutzky, a.g.m., s. 314; von Hein, a.g.e., s. 878. Aksi 
görüş için bkz. Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., 2385a.        
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ülkeye bizzat gitmese de yapılan işlem mahiyeti itibarıyla devletin yargılama hakkına 

dâhil bir işlemdir. Bu nedenle yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini için 

vidokonferans yoluna başvurabilmek açısından yerine getirilmiş olması gereken 

şartlardan biri de, videokonferans vasıtasıyla ifadesi alınacak kişinin bulunduğu ülke 

devletinin buna izin vermiş olması gerekir. 

 

Videokonferans vasıtasıyla ifade alınması ile ilgili olarak, bu yolla alınan ifadenin 

doğrudan davayı gören hâkim huzurunda verilen ifade kadar güvenilir olup olmadığı 

konusu doktrinde tartışmalıdır. Bir görüşe göre, videokonferans yoluyla alınan ifade 

doğrudan hâkim huzurunda alınan ifadeden bile daha güvenilirdir; çünkü 

videokonferans, ifadesi alınan kişinin yüzündeki mimiklere ve beden hareketlerine 

odaklanmayı mümkün kılar. Örnek olarak ilgilinin yüzünde beliren ter damlaları 

veya parmaklarının sinirden kaynaklanan hareketleri kamera aracılığı ile büyütülerek 

gerçeğine kıyasla daha açık biçimde görülebilir. Videokonferansın gerçeği daha 

doğru şekilde yansıttığını ileri süren görüşe karşı çıkan müelliflere göreyse, video 

tekniği sayesinde ifadesi alınan kişinin tüm hareketlerinin bu kadar açık biçimde 

görülmesi pek de olumlu bir durum olmayıp; bu kadar ayrıntılı bilgi de yanlış 

değerlendirmelere yol açabilir. Bu görüşe göre yeni teknolojiler karşısında bilgi 

azlığı artık sorun olmaktan çıkmış, sorunlar bilgi fazlalığından kaynaklanmaya 

başlamıştır315.   

 

Videokonferans vasıtasıyla ifade alınması yoluna başvurulduğunda, ilgilinin ifade 

vereceği ortamın buna göre düzenlenmiş olması büyük önem taşır. İfade veren 

kişinin  kameralara görünmeden, gizlice ifadesini bir yerden okuyamayacağı ve 

etrafında kendisine ne söylemesi gerektiğini fısıldayan birinin  bulunmayacağı bir 

                                                
315 ‘‘Soon our problem becomes one of too much information –too much intrusion-rather than too little’’ 

Widdison, 60 Modern Law Review, 143, sub 5 c ( Astrid Stadler, Informationstechnik,  s. 440, dpn. 
125’ten naklen).  
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ortam hazırlanmalıdır. Böyle bir ortam hazırlanmış olsa dahi,   ifadesi alınan kişinin 

video kamerasına bakarak yalan söylemesinin, doğrudan davayı gören hâkimin 

yüzüne bakarak yalan söylemesinden daha kolay olduğu, bu nedenle de 

videokonferans vasıtasıyla alınan ifadelerin doğrudan esas davayı gören hâkim 

huzurunda verilen ifadeye kıyasla daha az güvenilir olduğu belirtilmektedir. Yine de, 

istinabe olunan yabancı makamlar huzurunda verilen ifadeyle kıyaslandığında, 

videokonferans vasıtasıyla bizzat esas davayı gören hâkim tarafından alınan ifade 

daha aydınlatıcı olur316. Özellikle ifadesi alınacak kişilerin yurt dışında bulunduğu 

durumlarda videokonferans imkânından yararlanmak hem ilgilinin ifadesine daha 

kısa bir zaman içinde ulaşılmasını sağlayacak, hem de yabancı makamlar tarafından 

tutulmuş istinabe tutanaklarına bağlı kalmanın mahzurları bertaraf edilmiş olacaktır. 

Videokonferans yolundan yararlanıldığında, usul hukukumuzun temel ilkelerinden 

olan ‘delil ikamesinin doğrudanlığı ilkesi317’ nin uygulanması büyük ölçüde 

gerçekleşmiş olacaktır. Bu noktada hemen şunu da belirtelim ki, videokonferans 

pahalı bir uygulama da değildir. Günümüzde ses ve görüntü iletimi çok düşük 

fiyatlarla gerçekleştirilebilmektedir. Ayrıca bir kere gerekli teknik ekipman 

sağlandıktan sonra videokonferans delil temini için izlenebilecek diğer metotlara 

kıyasla daha ucuzdur318.  

 
 

 

 

 

 

 

 

 
                                                

316  Stadler, Informationstechnik , s. 441. 
317  Bkz. aşağıda s. 116 vd.. 
318   Stadler, Informationstechnik, s. 442. 
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II. DELİLİN TÜRKİYE’DE İKAMESİ  

 

Çalışmamızın bu başlığına kadar, delillerin, bulundukları  ‘yabancı ülkede ikame 

edilmeleri’ suretiyle teminini incelemiş bulunuyoruz. Bu başlık altında ele 

alacağımız konu ise, yurtdışında bulunan delillerin, Türkiye’de, davayı gören ‘Türk 

mahkemesi huzurunda ikame edilmeleri’ suretiyle teminidir. İki halde, yurtdışında 

bulunan delilin Türkiye’de ikamesinden söz edilir. Birincisi, delilin bulunduğu 

yabancı ülkeden Türkiye’ye getirtilip (delil ithali), Türk mahkemesi huzurunda 

ikame edilmesidir. İkincisi ise, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 256. 

maddesinde öngörülmüş soru belgesi  yoluyla, yurtdışında bulunan tanığın ifadesine 

başvurulması durumudur. Tanık ifadesinin temini için soru belgesi kullanıldığında, 

tanığın yurtdışında yaptığı iş sadece sorulan sorulara cevap yazmaktan ibarettir. 

Tanığın yazdıklarının okunduğu, böylelikle tanığın ifadesinin başkaları tarafından 

duyulmasının ve öğrenilmesinin sağlandığı yer ise, tanığın sorulara verdiği cevabın 

okunduğu yer, yani Türk mahkemesidir. Bu nedenle, yurtdışında bulunan bir tanığın 

ifadesinin temini için soru belgesinden yararlanıldığında, delil ikamesinin yapıldığı 

yerin, tanığın sorulara verdiği cevabın okunduğu mahkemenin bulunduğu ülke319; 

yani Türkiye olduğu kabul edilmelidir.    
 

 

A. DELİLİN TÜRKİYE’YE GETİRTİLMESİ (DELİL İTHALİ)  
 

1. GENEL OLARAK 

 

Yabancı bir ülkede bulunan bir delilin Türk mahkemeleri huzurunda ikame 

edilebilmesi için, öncelikle, bu delilin Türkiye’ye getirtilmesi, başka bir deyişle 

                                                
319  Almanya bakımından bu yönde; Schulze, a.g.m., s. 527; Schabenberger, a.g.e., s. 198. 
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‘delilin Türkiye’ye ithali320’ gerekmektedir. Delil ithaline örnek olarak, yurtdışında 

bulunan bir tanığın ifade vermek üzere davayı gören Türk mahkemesi huzuruna 

davet edilip, tanığın bu davete uyup gelmesi veya yurtdışında bulunan bir senedin 

mahkemeye ibrazının emredilmesi üzerine bu senedin ilgililer tarafından Türkiye’ye 

getirtilmesi gösterilebilir. Delilin yurtdışından ithal edilmesi durumunda Türkiye’ye 

getirilen delil, yabancı ülkede ikame edilmeyip Türk mahkemesi huzurunda ikame 

edileceğinden, esas davayı gören Türk hâkimi delili bizzat inceleme imkânına 

kavuşur. Başka bir deyişle, hâkim, delil hakkında yabancı bir ülkede tutulmuş 

tutanaklara bağlı olmaktan kurtulup, delili, bir aracının yardımına başvurmak 

zorunda kalmadan, doğrudan kendi inceler. Böylelikle de usul hukuku ilkelerinden 

biri olan ‘delil ikamesinin doğrudanlığı ilkesi’ hayata geçirilmiş olur.  

 

Yurtdışında bulunan delillerin ithal edilmek suretiyle temini ‘ceza hukuku alanında’ 

uzun zamandır uygulana gelen bir usuldür. Bu usul ceza hukuku alanında, özellikle 

tanık delili bakımından uygulanır. Ceza hukuku alanındaki bu uygulama şekli, ceza 

hukukuna ilişkin iki taraflı ve çok taraflı sözleşmelerin hükümlerine de yansımıştır. 

Örnek olarak, Türkiye’nin otuz yılı aşkın süredir taraf olduğu ‘Ceza İşlerinde 

Karşılıklı Adlî Yardım Avrupa Sözleşmesi321’nin 10.maddesi uyarınca, bir âkit 

devlet, yabancı bir âkit devlet ülkesinde bulunan tanığın kendi mahkemeleri 

huzuruna bizzat çıkmasını gerekli görüyorsa, tanığa, kendi mahkemeleri huzuruna 

çıkması isteğini içeren bir davetiyenin tebliğini, yardım istenen yabancı devletten 

talep edebilir; yardım talep edilen yabancı devlet de bu tanık veya bilirkişiyi söz 

konusu adlî makamlar önüne çıkmaya davet eder. Özel hukuk alanına geldiğimizde 

ise, Türkiye’nin hâlen taraf olduğu çok taraflı sözleşmelerde, delil ithaline ilişkin bir 

hüküm yer almadığını görürüz. Bununla birlikte TBMM’de görüşülmekte olan 

Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Lahey Sözleşmesi’nin322 20. maddesinde delil 

                                                
320 “Delil ithali” teriminin, aynı anlama gelmek üzere Alman doktrinindeki kullanımı için bkz. 

Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 725,  Nr. 2380; Daoudi, a.g.e., s. 54.   
321  R.G. 16.10.1968- 13028. 
322 25 Ekim 1980 tarihli Adalete Uluslarası Erişim Hakkında Lahey Sözleşmesi (Convention of 25 

October 1980 on International Access to Justice). Sözleşme’nin Türkçe metni için bkz. çevirimiçi: 
www.tbmm.gov.tr/d22/1-0922. Sözleşme hakkında onaylanmasının uygun bulunduğuna ilişkin 
Kanun çıkarılması, 1/922 Esas Numarası ile hâlen TBMM gündeminde bulunmaktadır.    
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ithaline ilişkin bir hüküm bulunmaktadır323. Ayrıca Türkiye’nin son yıllarda akdettiği 

iki taraflı sözleşmelerde de yabancı âkit devlette bulunan tanığın davayı gören 

mahkeme huzuruna daveti konusunda hükümler yer almaktadır324. Bu hükümler de, 

Adalete Uluslararası Erişim Hakkında Lahey Sözleşmesi’nin 20. maddesi hükmüne 

benzer şekilde, ifade vermek üzere âkit bir devletten mahkeme huzuruna gelen 

tanıkların cezaî kovuşturmaya tâbi tutulmayacaklarını öngörmektedirler.  

 

Çalışmamızın bu başlığı altında öncelikle, yurtdışında bulunan delillerin temini 

yöntemlerinden ‘delil ithalinin’ hangi yönleriyle diğer yöntemlerden daha üstün 

olduğunu inceleyeceğiz. Esasen ‘delil ithali’ metodunu diğer delil temini 

yöntemlerinden üstün kılan özelliği ‘delil ikamesinin doğrudanlığı’  ilkesini hayata 

geçirebilmesinde yatar. Bu nedenle öncelikle kısaca ‘doğrudanlık ilkesi’ şeklinde 

adlandırılan usul hukuku ilkesi üzerinde duracağız. Daha sonra yurtdışında bulunan 

delillerin davayı gören Türk mahkemesi huzurunda ikame edilmek üzere ithalinin, 

Türk hukuk anlayışına uygun olup olmadığını ve bunun devletler hukukuna 

uygunluğunu ele alacağız.  

                                                
323 Adalete Uluslararası Erişim Sözleşmesi’nin 20. maddesi uyarınca: ‘Bir Âkit Devletin vatandaşı olan 

veya bu Devlette mutat meskeni bulunan ve başka bir Âkit devletin mahkemeleri tarafından veya 
mahkemelerinin izniyle bir tarafın daveti üzerine, söz konusu Devlette açılan davalarda tanık veya 
bilirkişi olarak bulunmak üzere ismen çağrılan kimse, söz konusu Devlete gelmeden önce bu 
Devletin topraklarında daha önce meydana gelmiş eylem ve mahkumiyetten dolayı kovuşturulamaz 
veya tutuklanamaz veya herhangi bir şekilde kişisel özgürlüğünün kısıtlanmasına maruz kalamaz...’’. 

324 Türkiye ile Gürcistan arasında Hukukî ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının (R.G. 
24.08.1997-23090), hukukî ve ticarî konularda yardımlaşma başlıklı 2. kısmında yer alan 12/1. 
maddesi uyarınca: ‘‘ Hangi uyrukta olursa olsun, bir davet üzerine diğer âkit tarafın adli makamı 
önüne çıkan tanık veya bilirkişi, bu âkit tarafın ülkesinde, talep eden âkit taraf ülkesine girişinden 
önce işlenen bir suç dolayısıyla kovuşturulamayacağı veya tutuklanamayacağı gibi daha önce ittihaz 
olunan bir karar sebebiyle de cezalandırılamaz...’’. Aynı hükme, Türkiye ile Arnavutluk arasında 
Hukukî, Ticarî  ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin (R.G. 9.11.1997-23165), 12/1. 
maddesinde; Türkiye ile Ukrayna Arasında Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği 
Anlaşmasının (R.G. 22.12.2003-25324), 11/3. maddesinde; Türkiye ile Moğolistan Arasında Hukukî, 
Ticarî  ve Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma Anlaşmasının (R.G. 04.05.2004-25452) 12/1. 
maddesinde rastlamaktayız.   
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2. DOĞRUDANLIK İLKESİ325  

a. Genel Olarak 

 

‘Delil ikamesinin doğrudanlığı ilkesi’ Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 241. 

maddesinde ifadesini bulmaktadır. Bu madde hükmü uyarınca:  

‘‘Kanunun tâyin ettiği istisnalardan maada hallerde deliller hâkim huzurunda 

istima ve tetkik olunur’’.  

Görülüyor ki, madde hükmü uyarınca davayı gören hâkimin bizzat kendisi deliller ile 

temas etmelidir326. Bizzat davayı gören hâkimin delilin ikame edildiği anda kendi 

duyu organlarıyla bu delil ile temas etmesi gerekliliği de, usul hukukunda 

‘doğrudanlık ilkesi’ olarak adlandırılmaktadır. Doğrudanlık ilkesi, bir tanığın 

dinlenmesi söz konusu olduğunda, bizzat davayı gören hâkimin bu tanığı görmesi ve 

dinlemesini, keşif yapıldığında hâkimin keşif konusu şeye bizzat dokunmasını, bunu 

kendi koklayıp görmesini gerektirir.  

 

Yurtdışında bulunan bir delilin temini için yabancı makamlar istinabe edildiğindeyse, 

esas davayı görmekte olan hâkim ile delil arasına bir aracı makam girmektedir. 

Örnek olarak yurt dışında bulunan bir tanığın ifadesi yabancı makamların istinabe 

edilmesi suretiyle temin edildiğinde, esas davayı gören hâkim, istinabe olunmuş 

yabancı makamlar tarafından tutulmuş tanık ifadesine ilişkin tutanağı okur. Bu 

durumda hâkim ile orijinal delil olan tanığın kendisi arasına iki aracı girmiş olur. Bu  

aracılardan birincisi, istinabe olunan yabancı makam; diğeri ise, duruşmada okunan  

                                                
325 Doktrinde bazı yazarlar bu ilkeyi ‘delil ikamesinin doğrudan doğruyalığı ilkesi (prensibi)’ olarak 

adlandırmaktadırlar; bkz. Üstündağ, a.g.e., s. 599; Yıldırım, a.g.e., s. 90. Başka bazı yazarlar ise 
‘doğrudanlık ilkesi’ olarak adlandırmaktadır; bkz Alangoya/Yıldırım/ Deren-Yıldırım, a.g.e., s. 206; 
Alangoya, Medeni Usul Hukukunda Vakıaların ve Delillerin Toplanmasına İlişkin Esaslar, 
Fakülteler Matbaası, İstanbul 1979, (Delillerin Toplanması), s.5, dpn. 17; Pekcanıtez/ Atalay/ 
Özekes, a.g.e, s. 199.  
Bu çalışmada doğrudanlık ilkesi olarak adlandırdığımız ilke, ceza muhakemesinin de ilkelerindendir. 
Ceza hukuku alanında da bu ilkenin müelliflerce farklı şekillerde adlandırılmaktadır. Ceza hukuku 
doktrininde bu kavram için kullanılan değişik terimler için bkz. Şahin, a.g.e., s. 25.  

326 Üstündağ, Yargılama, s. 599. 
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tutanaktır. Delil ile hâkim arasındaki aracıların sayısının artması ise delilin değerini 

düşürmektedir327.      

 

Delil ikamesi istinabe olunan yabancı makam huzurunda gerçekleştirildiğinde, esas 

davayı gören hâkim ikame edilen delil ile doğrudan temas edemez; delil hakkında 

ancak bir tutanak aracılığı ile fikir edinebilir. Kaldı ki, istinabe olunan makam 

davaya sonradan dâhil olur. İstinabe olunan makam davanın o zamana kadarki 

seyrinden haberdar olmadığı gibi, istinabe talebini yerine getirdikten sonra da 

davanın ne şekilde sonuçlanmış olduğu hakkında bilgi sahibi olmayacaktır. İhtilafın 

neye ilişkin olduğunu kendisine iletilen istinabe evrakından çıkarması gerekmektedir. 

Bu da çoğunlukla istinabe olunan hâkimin davayı yanlış anlamasına ve davayla ilgili 

önemli noktaları gözden kaçırmasına neden olur328. Tüm bu nedenlerle istinabe 

talebinin yerine getirilmesi sırasında ikame edilen deliller, istinabe olunan makamı 

esas davayı gören hâkimden daha az ilgilendirecektir. İstinabe olunan makam davaya 

yabancı olduğundan, gerekli tamamlayıcı soruları da ilgililere yöneltemeyecektir. 

Halbukî bizzat esas davayı gören hâkim tanığı dinlediğinde, gerekli gördüğü 

tamamlayıcı yeni soruları da tanığa yöneltme imkânına sahip olur. Tanığın istinabe 

suretiyle dinlenmesi sonucu elde edilen tutanaktan davayı gören hâkimin tatmin 

olmayıp yeni soruların yöneltilmesini istemesi durumunda, bu yeni sorular hakkında 

ifadesinin alınabilmesi için tanığın bir kez daha dinlenmesi gerekecektir. Bu da 

kuşkusuz ki, zaman kaybına neden olur329. Ayrıca istinabe yoluna başvurulduğunda, 

tanıkların yüzleştirilmesi (HUMK md. 265) suretiyle ifadeler arasındaki 

tutarsızlıkların giderilmesi mümkün değildir330.  

 

 

 

                                                
327 Şahin, a.g.e., s. 35. 
328 Laubhard, Unmittelbare Beweisaufnahme, JW(1912), s. 217. 
329 Daoudi, a.g.e., s. 65. 
330 Laubhard, a.g.m., s. 217. 
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Delil ikamesinin doğrudanlığı ilkesi, delillerin değerlendirilmesi konusu ile de 

yakından bağlantılıdır. İstinabe olunan makam, delillerin kendi huzurunda ikame 

edilmesini sağlamak suretiyle, esas davanın görülmekte olduğu mahkemeye yardım 

eder. İstinabe yoluyla temin edilen delilleri değerlendirecek olan makam ise,  istinabe 

olunan makam değil, esas davayı gören hâkimdir331. Delil ile doğrudan temas 

edememiş, sadece tutanaklar aracılığı ile delil hakkında fikir edinmiş olan hâkime 

kıyasla, delil ikamesi sırasında orada bulunup taraf veya tanıklara doğrudan soru 

yöneltebilen hâkimin delil değerlendirmesini çok daha âdil yapacağı açıktır332. 

Görüldüğü üzere, delili değerlendirip, dava ile ilgili hüküm verecek hâkim ile söz 

konusu delil arasında bir aracının bulunması, delilin kalitesini düşürür333. Bunun bir 

nedeni, davayı gören hâkimin bir tanığı bizzat görüp dinlediği zaman bu tanığın 

ifadesinin güvenilir olup olmadığı hakkında tanığı bizzat görmeyen hâkime kıyasla 

çok daha sağlıklı bir kanaate ulaşacak olmasıdır. Davayı gören hâkim, tanığın  

kişiliği, muhakeme yeteneği,   eğitim durumu hakkında onu bizzat sorguya çekmeden 

bir kanaate varamaz.  Nitekim bu nedenledir ki, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununda (md. 257) tanığın istinabe suretiyle başka bir mahkeme tarafından 

dinlenip dinlemeyeceği, davayı gören hâkimin takdirine bırakılmıştır334. 
 

 

Doğrudanlık ilkesinin içinde barındırdığı tüm bu olumlu nitelikler kuşkusuz ki, 

sadece delillerin yurtiçinde bulunduğu durumlar bakımından değil, delillerin 

yurtdışında bulunduğu durumlar bakımından da aynen geçerlidir. Hatta yurtdışında 

bulunan delillerin ikamesi bakımından doğrudanlık ilkesinin bilhassa önem 

kazandığı belirli durumların var olduğu düşüncesindeyiz. Özellikle; Almanya, 

Hollanda, Avusturya, İsveç gibi Orta ve Kuzey Avrupa ülkelerinde bir çok 

vatandaşımız bulunmaktadır. Araştırmalarımızda, yurtdışına yapılan istinabe 

                                                
331 Pekcanıtez/Atalay/Özekes, a.g.e., s. 200; Özekes, a.g.e., s. 71. 
332 Münch Komm- Musielak, a.g.e., § 355, Nr. 1;  Zöller/ Greger, a.g.e.,  § 355, Nr.1; Yıldırım, a.g.e., s. 

91. 
333 Bu yönde Şahin, a.g.e., s.35.  
334 Yıldırım, a.g.e., s. 91.  
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başvurularının birçoğunun bu ülkelerde bulunan Türk vatandaşlarının tanık olarak 

dinlenmesi talebiyle yapıldığını gördük. Türk mahkemelerinin istinabe talebi 

nedeniyle Türk vatandaşlarını dinleyen yabancı makamların, tanığın ifadesinin 

güvenilir olup olmadığı konusunda hataya düşme ihtimalleri kültür farklılıkları 

nedeniyle, bir Türk hâkimine kıyasla çok daha fazladır.  

 

Yurtdışındaki delillerin doğrudan davayı gören mahkeme huzurunda ikame edilmesi 

ayrıca, ‘muhakemenin aleniliği335 ilkesi’ nin hayata geçirilebilmesi bakımından önem 

taşır.  Delil yabancı ülkede ikame edildiğinde muhakemenin aleniliği ilkesi çoğu 

durumda gereği gibi işleyemez336. Her ne kadar devletlerin çoğu muhakemenin 

aleniliği ilkesini kabul etmekte olup, istinabe olunduklarında mahkemeleri huzurunda 

gerçekleştirilecek delil ikamesi sırasında dava taraflarının da hazır bulunmalarına337 

izin verseler de, dava taraflarının Türkiye’den delil ikamesinin gerçekleştirileceği 

yabancı ülkeye seyahatleri, bir çok devletin ülkelerine giriş için vize araması 

nedeniyle,  zor, hatta bazı durumlarda imkânsız olacaktır.    
 

 

b. Doğrudanlık İlkesinin Uygulanmayacağı Haller 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 241. maddesi, doğrudanlık ilkesinin sadece 

kanunda öngörülen istisnaî hallerde uygulanmayabileceğini öngörmektedir. Bu 

konuda kanunda öngörülen istisnaî durumlardan biri, delilin hâkimin yargı çevresi 

dışında bulunmasıdır. Kanunda; tanık, senet, yemin delilleri ile isticvap edilecek 

dava tarafının hâkimin bulunduğu yargı çevresi dışında olmaları halinde bu delillerin 

istinabe yoluyla ikame edilebileceğini düzenleyen hükümler bulunmaktadır (HUMK  

md. 257,323, 343, 232). Ancak bu hükümler içinde sadece yemin deliline  ilişkin 

                                                
335 Muhakemenin aleniliği ilkesi Üstündağ tarafından, ‘delil ikamesinin taraflara açıklığı kuralı’ şeklinde 

adlandırılmaktadır;  Üstündağ, Yargılama, s. 600.   
336 Dauodi, a.g.e., s. 74. 
337 Bkz. yukarıda s. 67 vd.. 
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343. madde hükmü yurtdışındaki deliller de göz önünde bulundurularak 

düzenlenmiştir. Yemin dışındaki delillere ilişkin hükümlerse, delillerin hâkimin yargı 

çevresi dışında fakat yurtiçinde olmaları haline ilişkin düzenleme getirmektedirler. 

Yemin delili hakkındaki 343. madde hükmü, yemin verecek dava tarafının yurt 

dışında bulunması ihtimali de göz önünde bulundurularak düzenlenmiş olduğundan, 

yabancı makamların da yemin verdirmek üzere istinabe edilebileceğini 

öngörmektedir. Yemin delili dışındaki diğer deliller hakkındaki maddelerde ise, 

delillerin yurtdışında bulunmaları halinde, bunların temini için yabancı makamların 

istinabe edilebileceği yolunda bir düzenleme öngörülmemiştir. 

 

Kanunun bu düzenleme şekli, doğrudanlık ilkesinin sadece kanunda açıkça 

öngörülen hallerde uygulanmayabileceğini öngören 241. madde hükmü karşısında 

nasıl değerlendirilmelidir? Esasen, 241. maddenin açık hükmü karşısında, yemin 

delili dışında yurtdışında bulunan delillerin temini için istinabe yoluna 

başvurulamayacağı; yemin dışındaki delillerin doğrudanlık ilkesi uyarınca davayı 

gören hâkim huzurunda ikamesinin zorunlu olduğu sonucuna varılması mümkündür. 

Ne var ki, kanunun lafzından yola çıkılarak varılan bu sonuç, pratik ihtiyaçlara cevap 

vermediği gibi, yıllardır süregelen yabancı makamların yemin dışındaki deliller için 

de istinabe edilmesi yolundaki ülkemizin yıllardır yerleşmiş olan uygulamasıyla da 

çelişmektedir. Bu nedenle, yukarıda338 istinabe hakkındaki açıklamalarımızda da 

belirtmiş olduğumuz üzere, kanunda yabancı makamların istinabe edilmesi 

konusunda bir boşluk olduğu kabul edilmelidir. Bu boşluk, yemin dışındaki delillerin 

de yurtdışında bulunmaları durumunun, doğrudanlık ilkesinin uygulanmayabileceği 

istisnaî durumlardan olduğu kabul edilerek doldurulmalıdır. 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzu büyük ölçüde iktibas etmiş olduğumuz 

İsviçre’de ve tanıklığa ilişkin hükümlerimizi almış339 olduğumuz Almanya’da, delil 

ikamesinin azamî ölçüde doğrudan davayı gören hâkim huzurunda 

gerçekleştirilmesine çalışılmaktadır. Bunun için İsviçre’de yapılan düzenlemelerle  

                                                
338 Bkz. yukarıda s. 42 vd.. 
339 Bilge/Önen, a.g.e., s. 529.  
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delil ikamesinin doğrudan esas davayı gören hâkim huzurunda 

gerçekleştirilebilmesinin yolları sonuna kadar açılmıştır. 8/9. 12. 1974 tarihli 

‘Hukukî Konularda Karşılıklı Adlî Yardım’ isimli bir kantonlar arası sözleşme340’ 

ile, İsviçre içinde bulunan bir delilin esas davayı gören mahkemenin bulunduğu 

kantondan farklı bir kantonda bulunsa dahi, esas davayı gören mahkeme huzurunda 

ikamesi olanağı tanınmıştır.  Söz konusu bu Sözleşmeye bugün, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunumuzun içerdiği hükümlerinin büyük bölümünü almış 

olduğumuz Neuchatel kantonu341 da dâhil olmak üzere İsviçre’nin bütün kantonları 

katılmış bulunmaktadır. Bu Sözleşmenin özellikle 7. maddesi konumuz bakımından 

en belirleyici olanıdır.  Bu madde uyarınca, davanın görülmekte olduğu kantondan 

başka bir kantonda ikâmet etmekte olan bir kişi, tanık sıfatıyla davet edildiği takdirde 

davanın görülmekte olduğu mahkemenin huzuruna çıkmak durumundadır (md.7/1). 

Buna karşılık tanığın da yol masraflarını isteme hakkı bulunmaktadır (md.7/3). Aynı 

Sözleşme ile hâkime tanınmış başka bir imkân ise, ilgili tanığın bulunduğu diğer 

kantona gidip tanığı orada dinlemesidir.  Davayı gören hâkimin bu imkândan 

yararlanmak için yabancı kantondan izin alması gerekli olmayıp, sadece böyle bir 

işlemi gerçekleştirecek olduğunu bildirmesi yeterlidir. Üstelik, hâkim, yabancı 

kantondayken dahi, tanığın ifadesini kendi hukuku olan esas davanın görülmekte 

olduğu kanton hukuku uyarınca alabilecektir. Sözünü ettiğimiz bu Sözleşme 

gereğince artık İsviçre’de mahkemeler, bulundukları kantondan farklı bir kantonda 

bulunan tanıkların dinlenmesi için istinabe yoluna başvurmak zorunda değildirler. 

Uygulamada da kantonlar arası bu Sözleşmenin getirdiği imkândan büyük ölçüde 

yararlanılmakta, farklı kantonlarda bulunan tanıkların bulundukları kanton 

mahkemesinin istinabe edilmesi suretiyle dinlenmesi yoluna ancak çok istisnaî 

hallerde başvurulmaktadır342. Bugün İsviçre’de sadece bu ülke içinde bulunan 

delillerin değil, ‘‘yabancı ülkelerde bulunan delillerin’’ de davayı görmekte olan 

İsviçre mahkemesine getirtilip bu mahkeme huzurunda ikame edilmesinin daha 

                                                
340 ‘‘Konkordat über die Gewährung gegenseitiger Rechtshilfe in Zivilsachen’’ bkz. AS 1976,1. 
341 Sözleşme  Neuchatel kantonu için 15.3.1976 tarihi itibarıyla bağlayıcılık kazanmıştır; AS 1976,616. 
342 Alfred Bühler/Andreas Edelmann/Albert Killer, Kommentar zur Aargauischen 

Zivilprozessordnung, 2. Auflage, Verlag Sauerländer, Aarau, Frankfurt am Main, Salzburg, 1998, § 
220, s. 462, Nr. 2. 
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yerinde olacağı savunulmakta343 olup, mahkemelerin uygulamalarının bu yönde 

gelişmiş olduğunu görmekteyiz. Nitekim, İsviçre’de milletlerarası istinabe yoluna 

sadece tanığın yurtdışında bulunup da, kendi rızasıyla İsviçre’de ilgili davayı 

görmekte olan mahkeme huzuruna çıkmak istememesi halinde başvurulduğu 

doktrinde belirtilmektedir344.  

 

Almanya’daki uygulamanın da yabancı ülkelerde bulunan delillerin Almanya’ya 

ithal edilerek davayı gören Alman mahkemesi huzurunda ikamesinin sağlanması 

yönünde olduğu görülmektedir. Alman mahkemelerinin bu konudaki uygulamasına 

örnek olarak göstereceğimiz bir davada345,  Türkiye’de bulunan ‘U’ adlı kişi tanık 

sıfatıyla dinlenmek üzere Almanya’ya Celle Eyalet Yüksek Mahkemesine davet 

edilmişti. Bu davet üzerine ‘U’, mahkeme tarafından bildirilen tarihte seyahatte 

olacağını,  bu nedenle Almanya’daki mahkeme huzuruna çıkamayacağını belirtmiş, 

ayrıca daha pratik olacağı gerekçesiyle, kendisinin, Türk makamlarının istinabe 

edilmesi yoluyla sorgulanmasını rica etmişti. ‘U’nun bu cevabı üzerine Celle Eyalet 

Yüksek Mahkemesi, yabancı ülkede  ikamet eden ve yabancı vatandaşlığa sahip 

bulunan tanıkların, istinabe yoluyla sorgulanmalarının bir zorunluluk olmadığını 

belirtmiştir. Mahkeme, dava konusu ihtilafın346 çözümü zor  olduğundan, tanığa 

soruların bizzat davayı gören hâkim tarafından yöneltilmesi ihtiyacının olduğunu, 

bunun aynı zamanda delil ikamesinin doğrudanlığı ilkesine (ZPO §. 355)  de uygun 

olacağını ileri sürerek, söz konusu olayda, delil ikamesinin yabancı bir makam 

aracılığıyla gerçekleştirilmesinin yerinde olmayacağını belirtmiştir. Celle Eyalet  

                                                
343 A.e., § 220, s. 463, Nr. 6.  
344 Georg Leuch, Die Zivilprozessordnung für den Kanton Bern, 4. Auflage, vollständig überarbeitet 

von Omar Marbach/ Franz Kellerhals, Bern 1995, Art. 257, Nr. 2.  
345 OLG Celle, Urt. v. 19.7.1990, NJW (1992), s. 1768. 
346 Bu davaya konu olan ihtilafta, davacı Ö.B. ile birlikte ‘U’ adlı şahıs,  davalıdan 730.000 Alman Markı 

karşılığında 10 adet kamyon sipariş etmişlerdir. Söz konusu sipariş formunda siparişi veren olarak ilk 
sırada davalı, ikinci sırada ise ‘U’  görünmekteydi. Davalının bu siparişi teyit etmesi ile birlikte satım 
akdi kurulmuş ve davalıya 210.000 ABD Doları karşılığı çek verilmiştir.  İki  kamyonun sevkinden 
sonra ‘U’,  davalıya gönderdiği yazıda kamyonların sözleşmede kararlaştırılan vasıfta olmadığını, bu 
nedenle  kendisine teslim edilmiş iki kamyonu iade edeceğini, diğer kamyonları da almayacağını 
bildirip, yapmış olduğu avans ödemesinin de davacıya iadesini talep etmişti. Söz konusu bu avans 
ödemesinin iadesi için davacının davalıya karşı açtığı davada, davalı, davacının satım sözleşmesinin 
tarafı  olmadığını,  onun sadece bir süre için ‘U’nun vekili olarak hareket ettiğini, ancak ‘U’nun daha 
sonra  bu vekalet yetkisini geri aldığını, bu nedenle de davacının  davayı takip yetkisinin  
bulunmadığını ileri sürmüştür. 
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Yüksek Mahkemesine göre, tanık, Alman mahkemeleri huzurunda ifade 

vermediğinden davalı iddiasını ispat edememiş olup, delil ikamesi için Alman Usul 

Kanunun 356 maddesi uyarınca ek bir kesin süre verilmesine de gerek 

bulunmamaktaydı. Tüm bu nedenlerle Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi davalının 

davacıya 366.000 Alman Markı tutarında ödeme yapmasına karar vermişti. Celle 

Eyalet Yüksek Mahkemesinin bu kararını ise Alman Yargıtayı bozmuştur. Alman 

Yargıtayının kararı bozma gerekçesi ise, tanık ‘U’nun beyanında kendisine yeni bir 

davet yapılması halinde  Alman mahkemeleri huzuruna çıkmayacağına dair bir 

ifadenin yer almadığı, ‘U’nun Alman mahkemeleri huzurunda ifade verme 

ihtimalinin bulunması nedeniyle de Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi hâkiminin 

‘aydınlatma görevini’ yerine getirmemiş olduğu, Alman Usul Kanununun 356. 

maddesi uyarınca ek bir kesin sürenin verilmiş olması gerektiği, şeklinde ifade 

edilmiştir.   Görülüyor ki, Alman Yargıtayı bu davada alt mahkemenin kararını, 

Türkiye’de bulunan tanık ‘U’yu tekrar davet etmediği, bu nedenle de ihtilafın, 

hakkında karar verilecek ölçüde  aydınlanmamış347  olduğu gerekçesi ile bozmuştur. 

Alman Yargıtayının bu kararı ile ilgili olarak esas dikkat çekmek istediğimiz nokta,  

tıpkı alt mahkeme gibi Alman Yargıtayının da ‘U’nun dinlenmesi için Türk 

makamlarının istinabe edilmesi yoluna başvurmaktan hiç söz etmeksizin, ‘U’nun 

Almanya’ya gelip, davayı gören mahkeme huzurunda dinlenmesini gerekli görmüş 

olmasıdır.     

 
 

 

 

                                                
347 Doktrinde Nagel, ihtilafın, hakkında hüküm vermeye yetecek kadar aydınlanmamış olduğu konusunda 

Alman Yargıtayının kararına katılmakla birlikte, tanığın Türk vatandaşı olması halinde Türk 
makamlarına istinabe talebiyle başvurulması gerektiğini, Alman Yargıtayının yabancı ülkede 
gerçekleştirilecek delil ikamesinin gerekli bilgilerin sağlanmasına yaramayacağı gerekçesi ile  
Türkiye ile Almanya arasında delillerin temini konusundaki gerek iki taraflı sözleşmenin gerekse de 
1954 tarihli  Lahey sözleşmesinin ilgili hükümlerinin görmezlikten gelinemeyeceğini belirtmektedir.  
Heinrich Nagel, Vernehmung eines im Ausland wohnenden Zeugen: Ladung vor das deutsche 
Prozeßgericht oder Beweisaufnahme im Wege der internationalen Rechtshilfe?, IPRax (1992), 
Vernehmung, s. 302.        
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3. TÜRK HUKUKU ve DELİL İTHALİ 

 

Yukarıda, yemin delili dışındaki delillerin yurtdışında bulunmaları halinde 241. 

maddede öngörülen doğrudanlık ilkesine uyulmayıp, bunların temini için de istinabe 

yoluna başvurulabileceğinin kabulünün zorunlu olduğunu belirtmiştik. Burada cevap 

bulunması gereken bir soru da, bir delilin yurtdışında bulunması halinde, hâkimin, bu 

delilin Türkiye’ye getirtilip kendi huzurunda ikame edilmesine karar verip 

veremeyeceğidir. Bu noktada hemen şunu belirtelim ki, davayı gören mahkemenin 

yabancı ülkelerde bulunan delilleri devletler hukukunun öngördüğü sınırlar içinde 

ithal edip edemeyeceği ve bunu ne kapsamada yapabileceği lex-fori’ye tâbi bir 

konudur348. Bu nedenle de yurtdışında bulunan delillerin Türkiye’ye ithalinin 

mümkün olup olmadığı konusunu incelerken, Türk hukukunun buna ne ölçüde izin 

verdiğini belirlememiz gerekmektedir.  

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda - Alman Medenî Usul Kanunundan 

farklı olarak-  yurtdışında bulunan delillerin teminine ilişkin tüm delilleri kapsayan  

bir sistem öngören bir hüküm de bulunmamaktadır. Yurtdışında bulunan delillerin 

teminine ilişkin yegâne hüküm olan yemin deliline ilişin  343. madde hükmü ise, tek 

başına ele alındığında, Türk usul hukuku anlayışının  yurtdışında bulunan delillerin 

Türkiye’ye ithali konusuna nasıl yaklaştığı konusunda bir fikir vermez.  

 

Türk hukuku uyarınca yurtdışında bulunan delillerin ithalinin mümkün olup 

olmadığını belirleyebilmek için öncelikle şu soruya cevap bulmamız gerekir: 

Yurtiçinde ve fakat davayı gören mahkemenin yargı çevresi dışında bulunan bir 

delilin temini için mutlaka istinabe yoluna mı başvurmalıdır; yoksa davayı gören 

hâkim, delilin getirtilip bizzat kendi huzurunda ikame edilmesine karar verebilir mi?  

                                                
348 Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 725, Nr., 2380;  Schabenberger, a.g.e., s.183.  
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Bu soruya bir cevap bulduktan sonra, kıyas yapmak suretiyle yurtdışında bulunan 

deliller bakımından da bir sonuca ulaşmamız mümkün olur. 

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun çeşitli maddelerinde, yurtiçinde bulunan 

delillerin, davayı gören mahkemeden farklı bir yargı çevresinde olsalar da, davayı 

gören mahkeme huzuruna getirtilip burada ikame edilebilecekleri öngörülmüştür. 

Örnek olarak tanık deliline ilişkin 257. maddeyi gösterebiliriz. Bu madde: ‘‘Şahidin 

bulunduğu mahal mahkemesi marifetiyle de istimaına karar verilebilir’’ hükmünü 

içermektedir ( HUMK md. 257).  Söz konusu maddenin lafzından da anlaşılacağı 

üzere,  tanığın farklı bir yargı çevresinde bulunması durumunda,  bu tanığın istinabe 

yoluyla dinlenmesi kanunî bir zorunluluk değildir; tam tersine, 257. maddenin 

lafzından, esasen tanığın başka bir yargı çevresinde bulunması halinde dahi davaya 

bakan mahkeme huzurunda dinlenmesi gerektiği, ancak bu esastan ayrılıp istinabe 

yoluyla dinlettirilmesinin de mümkün olduğu sonucu çıkmaktadır. Başka bir deyişle, 

257. madde uyarınca, tanık başka bir yargı çevresinde de bulunsa, ‘‘delil ikamesinin 

doğrudanlığı ilkesine’’ de uygun olarak, bu tanığın davayı gören mahkeme 

huzurunda dinlenmesi esas, istinabe yoluyla bulunduğu yargı çevresinin mahkemesi 

tarafından dinlenmesi ise istisnadır. Hâkim farklı bir yargı çevresinde bulunan 

tanığın bizzat kendi huzurunda ifade vermesine karar verdiğinde, tanık, kendisine 

yapılan davete uyup, davayı gören mahkeme huzuruna çıkmak zorundadır. Sözünü 

ettiğimiz 257. madde, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 423. maddesi ile 

birlikte bir bütün oluşturmaktadır. 423. madde, tanığın davayı gören mahkemenin 

bulunduğu yargı çevresine gelmesine karşılık, kendisine seyahat ve konaklama 

masrafları ile yevmiyesinin verileceğini düzenlemektedir (HUMK. md. 423/2).  

0 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun tanık delili bakımından ‘delil ikamesinin 

doğrudanlığı ilkesini’ gözetmiş olduğunu böylece belirledikten sonra, isticvaba 

ilişkin düzenlemesini ele alalım. Tanık delilinden farklı olarak Kanunun isticvaba 

ilişkin 232. maddesinin lafzından,  doğrudanlık ilkesinin isticvap bakımından da 

gözetilmiş olduğu anlaşılamamaktadır. Bu madde: ‘İsticvap olunacak kimsenin bizzat 

gelmesi lâzımdır. Ancak o kimse mahkemenin dairei kazası haricinde mukim ise 
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 istinabe suretiyle isticvap olunur’ hükmünü içermektedir. Madde hükmünün lafzı, 

mahkemenin yargı çevresi dışında olan dava taraflarının  istinabe yoluyla isticvap 

olunmasının zorunlu olduğu, istinabe yoluna başvurup başvurmama konusunda 

hâkime herhangi bir takdir hakkı tanınmadığı intibaını uyandırmaktadır. Oysa, 

kaynak Neuchatel Usul Kanununun konuya ilişkin düzenleme getiren 206/ II. 

maddesi349, istinabe yoluna başvurma zorunluluğu getirmeyip, bu konuda hâkime 

takdir hakkı tanımaktadır. Neuchatel Usul Kanununun bu düzenleme şeklinden 

hareketle, mahkemenin yargı çevresi dışında ikamet edenlerin istinabe yoluyla 

isticvap edilip edilmeyeceği konusunda hâkime takdir hakkı tanınmasının doğru 

olacağı, Türk doktrininde belirtilmektedir350.  Kanaatimizce, bu konuda hâkime 

takdir hakkı tanınması gerekliliği sadece kaynak Neuchatel Usul Kanunundan değil, 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun kendisinden de çıkmaktadır. Gerçekten 

de, 423. maddenin son fıkrasında, vekili bulunduğu halde mahkemeye bizzat gelen 

tarafın seyahat masrafı ile bir gün için yevmiye alabileceğini; ancak hâkim 

tarafından ‘bizzat’  isticvap edilmesine karar verilen tarafın, bu günler için seyahat 

masraflarını ve yevmiyesini tam olarak alabileceği belirtilmiştir  Görüldüğü üzere, 

232. maddeden farklı olarak 423. maddede, hâkimin tarafları bizzat isticvap etmeye 

karar verebileceği öngörülmektedir. Bu düzenleme şekli karşısında Kanunun 232. 

maddesi ile 423. maddesi arasında bir çelişkinin olduğu açıktır. İki madde hükmü 

arasındaki bu açık çelişki,  Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 232. 

maddesine tekabül eden Neuchatel Usul Kanununun 206. maddesinin tercümesinde 

hata yapılmış olduğunu ve kanun koyucunun iradesinin bilinçli olarak isticvap 

bakımından doğrudanlık ilkesinin uygulanmasına engel olma yönünde olmamış 

olduğunu gösterir.    

 

Yemin delili bakımından ise, Kanunun daha farklı bir düzenleme getirmiş olduğunu 

görüyoruz. Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 343. maddesi uyarınca; 

                                                
349 Neuchatel Usul Kanunu, md. 206. maddesindeki ifade şu şekildedir: ‘ .. si elle est domicilée hors du 

canton, le juge peut requérir l’autorité du pays du domicile de procéder à l’interrogatoire’ .   
350 Bilge/ Önen, a.g.e., s. 486; Kuru, a.g.e., C.2, s.1961; Tercan, a.g.e., s. 269; Akcan, İstinabe, s. 36.  
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‘‘(M)ahkemenin dairei kazası haricinde  ikamet eden kimse yemin için o mahkemeye 

gelmek mecburiyetinde değildir; bulunduğu mahal mahkemesinde... yemin etmesini 

talep edebilir’’. Bu hükmüyle Kanun, davayı gören hâkimin huzurunda mı yoksa 

bulunduğu yer mahkemesi huzurunda mı yemin vereceği konusundaki seçim hakkını  

yemin edecek tarafa vermiştir351. Şu halde, yurtiçinde bulunan bir ‘‘tanık’’, 

mahkemenin yargı çevresi dışında bulunsa da, hâkim, bu tanığın mahkeme huzuruna 

gelmesini emretme yetkisine sahip olduğu halde (HUMK md. 257), yemin verecek 

‘‘dava tarafının’’ mahkeme huzuruna gelmeyip yemininin istinabe suretiyle 

alınmasını istemesi halinde, hâkim, dava tarafının bu isteğine uymak zorunda olup, 

yeminin istinabe yoluyla temini için gereğini yerine getirmelidir352. Kanaatimizce 

tanık delili ile yemin delili arasındaki bu düzenleme farkı, hâkimin tanık delilini 

serbestçe değerlendirebilmesine karşın, yemin delilinin ‘‘kesin delillerden’’ olması 

nedeniyle serbestçe değerlendirememesinden kaynaklanmaktadır. Tanık delilinden 

farklı olarak hâkim, yeminin hakikate uygun olup olmadığı konusunda tereddüt 

duyduğu gerekçesiyle, yemini dikkate almamazlık edemeyeceğinden353, yeminin 

doğrudan davayı gören hâkim huzurunda verilip verilmediği bu yeminin 

değerlendirilmesi bakımından fark yaratmayacaktır.         

 

Yemin delili hakkındaki düzenleme şekli farklı olmakla birlikte, tanık delili ile 

isticvap354 konusunda örnek olarak gösterdiğimiz maddelerden de anlaşıldığı üzere, 

                                                
351 Yemin edecek olan tarafın bu seçim hakkını hangi anda kullanabileceğine hakkında bilgi için bkz. 

Yılmaz, a.g.e., s. 127 vd..   
352 “...(d)avalı Almanya’da oturmaktadır. Mahkemenin kaza çevresi dışında ikamet ettiğinden 

HUMK.nun 343. maddesi gereğince yemin için mahkemeye gelmek zorunluluğunda değildir. O 
halde, davalının yemin işleminin istinabe yoluyla bulunduğu Alman mahkemelerinde yaptırılması 
icap eder...” Yarg. 13. HD. E. 1985/7696, K. 1986/469  T. 31.1.1986, , YKD (1986), s. 1665 vd.. 

353 ‘‘... yargılamayı yapan hukuk mahkemesi de, yeminin yalan yere olduğu gerekçesiyle, yemini      
gözönüne almamazlık edemez ve ayrıca, yalan yere yeminden dolayı açılan ceza davasını bekletici 
sorun yapamaz (HUMK md. 349).’’ Yılmaz, a.g.e., s. 151. Yalan yere yeminin, bir ceza mahkûmi-
yet kararı ile belirlenmiş olması halinde, bunun bir yargılmanın yemilenmesi nedeni olduğu  
(HUMK md. 445/6) hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Yılmaz, a.g.e., s. 208 vd.. 

354 ‘‘Hukukumuzda isticvap, açıkça bir delil olarak düzenlenmemiş, daha çok bilgi ve kanaat edinme 
aracı olarak düzenlenmiştir. Ancak hukukumuzda da isticvabın delil olarak kullanılması mümkündür. 
Nitekim, doktrinde de, isticvabı, delil olarak kabul eden görüşler bulunduğu gibi, Yargıtayın da 
isticvabı delil olarak değerlendiren kararları bulunmaktadır’’ Tercan, a.g.e., s. 323-325. Ayrıntılı 
bilgi için bkz. Tercan, a.g.e., s. 126-135.  
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Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu, yurtiçinde ve fakat davayı gören mahkemenin 

yargı çevresi dışında bulunan delillerin istinabe yoluyla mı yoksa bizzat kendi 

huzurunda mı ikame edileceğine ilişkin takdir hakkını, davayı gören hâkimin 

kendisine tanımaktadır. Hatta Kanunumuz, yurtiçinde bulunan ve fakat başka bir 

yargı çevresinde olan tanığın ifadesinin alınması için istinabe yoluna başvurulmasını 

istisna, doğrudan davayı gören hâkim tarafından tanığın dinlenmesi ise esas olarak 

düzenlemiştir. Tanık delili ile isticvap ile ilgili olarak üzerinde durmuş olduğumuz 

hükümler, her ne kadar sadece yurtiçinde bulunan delillere ilişkin olsalar da, bu 

madde hükümleri yurtdışında bulunan delillerin Türkiye’ye getirtilip davayı gören 

mahkeme huzurunda ikamelerine karar verilip verilemeyeceği sorusuna kıyas 

yapmak suretiyle cevap bulmak için dikkate alınabilirler. Bu kıyas neticesinde, 

Kanun nasıl ki yurtiçindeki bir delilin, bulunduğu yargı çevresinden, mahkemenin 

bulunduğu yargı çevresine getirtilmesine, yani delilin davayı gören mahkemenin 

yargı çevresine dâhil edilmesine imkân veriyorsa, yabancı ülkelerde bulunan 

delillerin de davayı gören Türk mahkemeleri huzuruna getirtilmesinin (ithalinin) 

mümkün olduğu sonucuna varılmalıdır.  

  

4. DEVLETLER HUKUKU  

 

a. Genel Olarak 

 

Hâkimin yurtdışında bulunan bir tanığın ifadesini almak veya bir dava tarafını 

isticvap etmek için yurtdışında bulunan kişileri Türk mahkemesi huzuruna davet 

etmesinin ‘‘Türk hukuk anlayışına’’ ters düşmeyeceğini yukarıda belirlemiş 

bulunuyoruz. Ancak davetin Türk hukukuna uygunluğu, böyle bir davetin aynı 

zamanda devletler hukukuna da uygun olduğu anlamına gelmez!   
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Davetin muhatabı bir yabancı ülkede bulunduğundan, bu davet de yurtdışına  

çıkarılacaktır. Davet ‘‘yurtdışına’’ çıkarıldığı için kaçınılmaz olarak bu davetin  

devletler hukukunu ilgilendiren yönleri bulunacaktır. Davet esas olarak iki yönden 

devletler hukukunu ilgilendirir. Davetin devletler hukukuna ilişkin yönlerinden 

birincisi, yurtdışına ‘tebliğinde’ izlenen usule ilişkin olup, tebligatın, davet 

muhatabının bulunduğu yabancı ülke devletinin egemenlik haklarını ihlâl etmeyecek 

bir usulde355 yapılması ile ilgilidir. Tebligat ayrı bir inceleme konusu olup bu 

çalışmanın kapsamına girmediğinden, burada, yurtdışındaki muhataba çıkarılacak 

davetiyenin tebliğinde izlenecek usulün ayrıntıları üzerinde durmayacağız356. 

Davetin devletler hukukuna ilişkin ikinci yönü ise, davetin ‘içeriği’ ile ilgilidir. 

Nitekim, bu başlık altında alacağımız konu, davetin içerik bakımından devletler 

hukukuna uygun olup olmadığıdır. 

 

Yurtdışında bulunan bir kimseye mahkeme  huzuruna çıkması için yapılan davet, 

mahkemenin görmekte olduğu davayı yürütüp sonuçlandırabilmek için yaptığı bir 

işlem olup, bu yönüyle devletin yargılama hakkının  kullanım biçimlerindendir. 

Çalışmamızın başında da belirtmiş olduğumuz üzere, devletin yargılama hakkı da 

                                                
355 Yurtdışına tebligatta izlenen genel metotlar davetiyenin tebliğinde de izlenecektir. Buna göre, ilgilinin 

bulunduğu yabancı devletle Türkiye arasında aksini öngören bir anlaşma veya fiilî uygulama 
bulunmadıkça davetiyenin tebliği diplomatik yolla yapılmalıdır. Aksini öngören bir anlaşma veya fiilî 
durum olması halinde davetiyenin konsüler yolla tebliği mümkün olduğu gibi, doğrudan posta 
yoluyla dahi tebliği mümkündür.     

    Yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına yapılan tebligat, 7201 sayılı Tebligat Kanununda yapılan ve 
27.3.2003 tarih ve 25061 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren değişiklikle, tebligatın 
daha etkin ve süratli biçimde yapılmasının sağlanması için yeniden düzenlenmiştir. Bu değişiklikle 
birlikte 7201 sayılı Tebligat Kanununa,  25. maddesinden sonra gelmek üzere, 25/a maddesi 
eklenmiştir. Bu madde hükmü uyarınca, tebliğ muhatabına tebliğin konusu ile hangi merci tarafından 
çıkarıldığı bilgilerinin  ve muhatap 30 gün içinde başvurmadığı  takdirde tebliğin yapılmış 
sayılacağına dair ihtarın yer aldığı bir bildirim gönderilir. Bu bildirimin o ülkenin mevzuatına göre 
muhataba tebliğ edildiğinin belgelenmesinden sonra, muhatap tebliğ tarihinden itibaren 30 gün içinde 
Türkiye büyükelçiliği veya konsolosluğuna başvurmadığı taktirde, tebligat otuzuncu günün bitiminde 
yapılmış sayılacaktır. Muhatabın Türkiye büyükelçiliği veya konsolosluğuna başvurmakla birlikte 
evrakı almaktan kaçınması halinde, tebligat bu hususta düzenlenecek tutanak tarihinde yapılmış 
sayılacaktır. Ayrıntılı bilgi için bkz. Aytaç, a.g.m., 5-7.  Tebligat Kanununun söz konusu 25/a 
maddesi hakkında Yargıtay Kararı için bkz. Yarg. 2. HD. E. 2004/14236, K. 2004/15619, T. 
23.12.2004 sayılı karar, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.               

356 Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erdem, Tebligat, s. 56-94; Aytaç, a.g.m., s. 1-12; Ahmet 
Cemal Ruhi, Tebligat Hukuku, Seçkin, Ankara 2004, s. 150. 
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devletin egemenlik hakkının görünüm biçimlerinden olup357, mahkemeler, devletin 

bir uzantısıdır358. . Devletin egemenlik hakkını yabancı bir devlette kullanması ise 

devletler hukukuna aykırılık teşkil eder. Her ne kadar mahkeme, yabancı devlette 

bulunan bir kişiye davet çıkarmakla yabancı devlet ülkesinde  doğrudan işlem 

yapmış olmasa da, mahkeme, bu davet vasıtasıyla yabancı devlet ülkesinde bulunan 

kişilerle bağlantı kurup kendi huzuruna çağırır. Başka bir deyişle, davetin etkisi,  

mahkemenin tâbi olduğu devlet ülkesinin sınırlarını aşıp yabancı bir devlet ülkesinde 

de kendini gösterir.  

 

Yabancı bir devlet ülkesinde bulunan kişilere mahkeme huzuruna çıkmaları için 

yapılan davetin söz konusu yabancı devletin egemenlik haklarını ihlâl eden bir fiil 

olup olmadığı, buna bağlı olarak da böyle bir davetin devletler hukukuna uygun olup 

olmadığı sorusuna cevap bulmak güçtür359. Bu sorun devletler hukuku ile ilgili 

olduğu halde, devletler hukuku müellifleri konu üzerinde durmamışlar; konuyu 

irdeleyenler hemen daima milletlerarası özel hukuk ile ilgilenen müellifler 

olmuştur360.  Bu müellifler arasında da yabancı bir ülkede bulunan bir kişiyi 

mahkeme huzuruna davet etmenin devletler hukukuna  uygun olup olmadığı 

tartışmalıdır. Bu tartışma özellikle, yabancı ülkelerde bulunan üçüncü kişilerin 

mahkeme huzuruna davetinin devletler hukukuna aykırılık teşkil edip etmeyeceği 

noktasında toplanmaktadır. Bazı müelliflere göre, üçüncü kişilere yapılan davet, söz 

konusu kişinin bulunduğu yabancı devletin egemenlik haklarını ihlâl eder; diğer 

müelliflere göre ise, belirli şartlar altında böyle bir davet yabancı devletin egemenlik 

haklarını ihlâl etmez. Yabancı ülkede bulunan kişinin, üçüncü kişi değil de bir dava 

tarafı olması durumunda ise, bu dava tarafının mahkeme huzuruna davetinin  yabancı 

devletin egemenlik hakkını ihlâl etmeyeceği konusunda müellifler görüş birliği 

içindedirler. Ancak görüş birliği içinde bulundukları bu durum bakımından dahi, 

müelliflerin ileri sürdükleri gerekçeler farklıdır.     

 

                                                
357  Bkz. yukarıda s. 24 vd.. 
358  Bkz. yukarıda s. 10. 
359  Leipold, a.g.e, s. 48. 
360  Schabenberger, a.g.e., s. 142.  
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b. Dava Taraflarını Davet 

 

Bir davanın milletlerarası yetkili bir mahkemede ikamesi ile hem tarafların kendi 

aralarında hem de taraflar ile mahkeme arasında bir usul hukuku ilişkisi meydana 

gelir361. Mahkemenin sahip olduğu milletlerarası yetki nedeniyle, dava tarafları 

mahkemeye tâbi olurlar. Bunda, dava taraflarının hangi ülke vatandaşı oldukları, 

nerede ikamet ettikleri rol oynamaz. Dava tarafları ile mahkeme arasındaki usul 

hukuku ilişkisi nedeniyle, mahkeme, dava taraflarının ellerinde bulundurdukları 

delilleri ikame etmelerini emredebilir; bu delillerin hangi ülkede bulunduklarının ise 

bir önemi yoktur362. Mahkeme; dava taraflarından birinin elinde olan bir senedin 

yabancı bir ülkede bulunsa da ibrazını emredilebileceği gibi, yabancı ülkede bulunan 

bir dava tarafını isticvap etmek363 üzere huzuruna davet edebilir 

 

Mahkemenin, yabancı ülkede bulunan bir dava tarafını isticvap etmek üzere davet 

etmesinin veya dava tarafının elindeki senedi ibraz etmesini emretmesinin devletler 

hukukuna aykırı bir yönü olmadığı konusunda fikir birliği bulunmakla birlikte, bu 

sonuca varmak için ileri sürülen gerekçeler farklıdır. Bu konuda ileri sürülen ve lex-

fori teorisi olarak adlandırılan birinci görüşe göre, davayı gören mahkemenin 

uyguladığı usulün lex-fori’ye tâbi olması, milletlerarası alanda genel kabul gören, 

devletlerin tümü tarafından dikkate alınan ve devletler hukukunun kaynaklarından 

olan milletlerarası örf ve adet hukukunun bir parçası olma niteliğine sahip bir 

kuraldır364. Lex-fori kuralının milletlerarası alanda genel kabul gören bir kural 

olduğu, her bir devletin kendi mahkemelerinin izleyeceği usulü kendi tespit 

                                                
361 Üstündağ, Yargılama, s. 480. 
362 Karl Neumeyer, Der Beweis im internationalen Privatrecht, RabelsZ 43 (1979), s. 239. 
363 İsticvap konusunda HUMK 232. maddesinin nasıl yorumlanması gerektiği hakkında açıklamalarımız 

için bkz. yukarıda s. 125 vd.. 
364 Leipold, a.g.e., s. 30. 
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etmesinin, devletler tümü tarafından kabullenilen bir durum olmasında da anlaşılır365. 

Usul hukukunun lex-fori’ye tâbi olduğu yolundaki kuralın uygulama alanı 

bulabilmesi için, bir  mahkemenin yaptığı ve etkisini başka bir ülkede gösterecek 

usulî işlemlerin bazısının devletler hukukuna aykırı görülmemesi gerekir. Yabancı 

bir ülkede ikamet etmekte olan  dava taraflarından birine yapılan isticvap davetinin 

de bu nedenle devletler hukukuna aykırı görülmemesi gerekir. Nitekim, lex-fori 

uyarınca dava taraflarını davaya katmamak olanaksızdır. Davanın açılması ile 

birlikte mahkeme ile taraflar arasında oluşan usul hukuku ilişkisi nedeniyle, taraflar 

birbirine karşı olduğu gibi mahkemeye karşı da bazı yükümlülükler üstlenirler366. Bu 

yükümlülükler, dava taraflarından birinin ikametgâhının yurtdışında bulunması 

halinde ‘‘sınıraşan’’ yükümlülükler görüntüsünü kazanır367. Bu görüşe göre, dava 

taraflarından birini davaya katmamak olanaksızdır. Bu nedenle, ilgili dava tarafının 

bulunduğu devlet de kendi ülkesinde bulunan bir kişinin yabancı bir devlette 

görülmekte olan bir davada taraf olduğunu ve bu dava için gerekli işlemleri yapmak 

zorunda olduğunu kabul etmelidir. Bunu kabul edince, davet edilen tarafın 

bulunduğu devletin egemenlik haklarının, bu davet nedeniyle ihlâl edilmiş 

olmayacağını, lex-fori görüşünün taraftarları savunur368.  

 

Diğer bir görüşe göre ise, yabancı ülkede bulunan dava tarafının davetinin devletler 

hukukuna uygunluğu lex-fori teorisi ile açıklanamaz369. Bu görüşe göre, bir devlet 

mahkemesinin yabancı bir devlet ülkesinde bulunan bir kişinin taraf olduğu bir dava 

hakkında milletlerarası yetkisinin bulunabileceği, tüm devletlerce kabul gören bir 

durumdur. Bu bir kere kabul edildikten sonra, bu davanın taraflarının yabancı ülkede 

bulunsalar da, tıpkı   davayı gören mahkemenin tâbi olduğu ülkede bulunan kişiler 

gibi, davayla ilgili mükellefiyetlerinin olduğu kabul edilmelidir370. Nasıl ki, bir 

mahkeme dava taraflarından birinin yabancı bir ülkede belirli bir şeyi yapması 

                                                
365 A.e. 
366 Üstündağ, Yargılama, s. 481. 
367 Leipold, a.g.e., s. 55.  
368 A.e., s. 64.   
369 Peter Schlosser, ‘Extraterritoriale Rechtsdurchsetzung im Zivilprozeß’: Festschrift für Werner 

Lorenz zum siebzigsten Geburtstag, Tübingen 1991, (FS Lorenz), s. 509.  
370 A.e., s. 510. 
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konusunda karar verebiliyor ve buna devletler hukuku anlamında bir engel yoksa371, 

bu mahkemenin yurtdışında bulunan dava tarafını isticvap etmek veya bu dava 

tarafına yemin verdirmek için davet etmesine de devletler hukuku bakımından bir 

engel yoktur372. Kanaatimizce doktrinde savunulan bu görüşe katılma imkânı yoktur. 

Bu müellifler, bir davada yabancı ülkede işlem yapılmasına ilişkin hüküm 

verilebileceğinden yola çıkarak, kıyas yapmak suretiyle yabancı ülkede bulunan dava 

taraflarının da mahkeme huzurunda ifade vermek üzere davet edilebileceği sonucuna 

varmaktadırlar. Bize göre bu iki farklı durum kıyaslanamaz373. Her ne kadar bir 

mahkemenin dava taraflarından birinin yabancı bir ülkede işlem yapmasını öngören 

bir karar vermesi mümkün olsa da, bu kararın yabancı ülkede icrası ancak hakkında 

‘tenfiz edilebilirlik kararı’ verilmesi ile mümkün olur. Hâlbuki mahkemenin ifade 

vermesi için yabancı ülkede bulunan bir kişiye çıkardığı davet, yabancı devlette önce 

tenfiz işlemine tâbi olmayacaktır. Üstelik, bu davetin, ilginin uymaması halinde 

kendisi hakkında yaptırım uygulanacağına dair bir ibare içermesi halinde davete 

uymayan ilgili hakkında yaptırımların uygulanması da mümkün olacaktır.    

 

Kanaatimizce, milletlerarası yetkili mahkemede dava açılmasıyla birlikte dava 

tarafları ile mahkeme arasında kurulan usul hukuku ilişkisi nedeniyle, dava 

taraflarının mahkemeye karşı yükümlülükleri oluşmakta, dava taraflarından birinin 

yabancı ülkede bulunması da bu dava tarafının mahkemeye karşı üstlendiği 

yükümlülüklerinde değişikliğe neden olmamaktadır. Böylelikle bir de lex-fori 

teorisine katılmaktayız.Usul hukukuna lex-fori’nin hâkim olduğu ilkesinin diğer 

devletlerce de gözetilmesi sayesinde, mahkemenin tâbi olduğu ülkede bulunan dava 

tarafı ile yabancı ülkede bulunan dava tarafının mahkemeye karşı ‘eşit’ konumda 

olmaları sağlanır374. Lex-fori ilkesi yabancı devletler tarafından dikkate alınmazsa, 

mahkemenin tâbi olduğu ülkede bulunan dava tarafı bu mahkemeye karşı  

                                                
371 Bu konudaki açıklamalar için bkz. yukarıda s. 21. 
372 Peter Schlosser, Der Justizkonflikt zwischen den USA und Europa, Berlin 1985, s. 19 (Daoudi, 

a.g.e., s. 84’ten naklen); Schack, Zivilverfahrensrecht, s. 280-281, Nr. 712 vd..  
373 Aynı yönde Schabenberger, a.g.e., s. 148. 
374 Leipold, a.g.e., s. 29. 
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yükümlülükler üstlenmek zorunda kalırken, yabancı bir devlet ülkesinde bulunan 

dava tarafı, yerine getirmesi gereken yükümlülüklere ilişkin davet yazıları kendisine 

tebliğ edilemeyeceğinden, mahkemeye karşı herhangi bir yükümlülük üstlenmemiş 

olacaktır. Böyle bir durum ise, dava tarafları arasında açık bir eşitsizlik yaratır. Bu 

nedenle, yabancı ülkede bulunan dava tarafına da isticvap edilmesi veya elindeki 

senetleri ibraz etmesi için davet yazısının çıkarılabileceğinin kabulü gerekir.        
 

 
i. Yaptırımlara ilişkin İbareler  
 

Yabancı ülkede bulunan dava taraflarına mahkeme huzuruna çıkmaları için davet 

yazısı çıkarılabileceğini böylece belirledikten sonra, bu yazının, davete icap etmeyen 

muhatabı hakkında yaptırım uygulanacağına ilişkin bir uyarı  içerip içeremeyeceğini; 

yani meşruhatlı davetiye olup olamayacağını ele alalım. Meşruhatlı davetiye 

gönderilmeden ilgili dava tarafı hakkında herhangi bir yaptırım 

uygulanamayacağından davetiyenin yaptırımlara ilişkin ibare içerip içeremeyeceği 

konusu büyük önem taşımaktadır. Kuşkusuz ki, davet, muhatabını buna uymaya  

zorlayacağı ölçüde etkili olur. Türk usul hukuku uyarınca, tanıktan farklı olarak, 

dava taraflarının davet edildikleri duruşmaya gelme zorunluluğu ya da yükümlülüğü 

bulunmamaktadır375; davete uymayan tanıklar hakkında hapisle tazyik, para cezası 

gibi cezaî yaptırımlar uygulanabilirken, dava tarafları hakkında sadece usulî 

yaptırımlar uygulanabilir. Bu nedenle, yurtdışında bulunan dava tarafına çıkarılan 

davetiyenin, buna uymayan dava tarafı hakkında uygulanacak yaptırımlara ilişkin 

içereceği ibareler, sadece usulî yaptırımlara376 ilişkin olabilir.  

 

 

                                                
375 Tercan, a.g.e., s. 261. 
376 Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda öngörülen usulî yaptırım, 234. maddede yer almaktadır. Bu 

madde uyarınca, çağrılan tarafın özürsüz olarak gelmemesi veya gelip de soruları cevapsız bırakması 
durumunda, sorulan vakıaları  ikrar etmiş sayılır. 
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Mahkemenin çıkardığı davete uymayan bir dava tarafı hakkında usulî yaptırım 

uygulanmasının, söz konusu dava tarafının yabancı ülkede bulunsa dahi katlanması 

gereken usulî bir risk olduğu konusunda fikir birliği bulunmaktadır377. Ayrıca usulî 

yaptırımların ilgili dava tarafının bulunduğu yabancı devlet ülkesinde uygulanması 

olanağı da bulunmadığından, mahkemenin tâbi olduğu devlet ülkesinde ilgili dava 

tarafı hakkında usulî yaptırım uygulanması, yabancı devletin tekelinde bulunan bir 

yetkiye müdahale anlamına da gelmez378.  Bu nedenle bizim de katıldığımız ve 

doktrinde genel kabul gören görüş379, dava tarafına çıkarılan davetiyenin, 

muhatabının davete uymaması halinde kendisi hakkında usulî  yaptırımlar 

uygulanacağına dair ibare içerebileceği yönündedir.  

 

 

c. Dava Tarafı Olmayan Üçüncü Kişileri380 Davet  

 

i. Genel Olarak 

 

Görüldüğü üzere ileri sürülen gerekçeler farklı olsa da, yabancı ülkede bulunan 

‘‘dava taraflarından birinin’’ mahkeme huzuruna davetinin devletler hukukuna 

aykırı olmadığı konusunda görüş birliği bulunmaktadır. Oysa dava tarafı olmayan 

tanık, bilirkişi gibi üçüncü kişilerin yabancı ülkelerde bulunmaları durumunda, bu 

kişilerin davetinin devletler hukukuna aykırı olup olmadığı konusunda böyle bir 

görüş birliğinin bulunduğundan söz etmek olanaksızdır. Bu konuda ileri sürülen  
                                                

377 Stadler, Unternehmensgeheimnisse, s. 289; Schabenberger, a.g.e, s. 151; Daoudi, a.g.e., s. 92; 
Ulrich Drobnig, ‘Diskussion anläßlich der Tagung der Wissenschaftlichen Vereinigung für 
Internationales Verfahrensrecht, Verfahrensrechtsvergleichung und Schiedsgerichtswesen e.V. 
am 10. und 11. Oktober 1985 in München’ : Der Justizkonflikt mit den Vereinigten Staaten von 
Amerika, Herausgegeben im Auftrage des Vorstandes von Walther J. Habscheid, Gieseking- Verlag, 
Bielefeld 1986, (Diskussion), s. 115. 

378 Leipold, a.g.e., s. 65 
379 Leipold, a.g.e., s. 65; Schack, Zivilverfahrensrecht, s. 281, Nr. 714; Stadler, Unternehmensgeheim-

nisse, s. 289; Schabenberger, a.g.e., s. 151.  
380 Anlatım kolaylığı sağlamak için bu başlık altında, üçüncü kişi ifadesi yerine ‘tanık’ ifadesini 

kullanacağız.  
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görüşler, yabancı ülkede bulunan tanıklara çıkarılan davetin nasıl yapılmış olduğuna 

hiç bakılmaksızın devletler hukukuna aykırı olduğundan381 başlayıp, belirli 

koşullarda382 tanıklara meşruhatlı davetiye dahi çıkarılabileceğine kadar varan geniş 

bir yelpazede yer almaktadır. 

 

Yukarıda383 milletlerarası yetkili mahkemede dava açılması ile birlikte, dava tarafları 

ile mahkeme arasında kurulan usul hukuku ilişkisi nedeniyle ‘‘dava taraflarının’’ 

mahkemeye tâbi olacağını, dava taraflarının davayı gören mahkeme huzuruna 

davetinin de bu sebeple mümkün  olduğunu belirtmiştik. Aynı şeyi dava tarafı 

olmayan ‘‘tanıklar’’ hakkında söylemek ise mümkün değildir. Çünkü dâhil 

olduğumuz Kara Avrupası384 hukuk sisteminin anlayışı uyarınca milletlerarası yetki 

sadece dava tarafları üzerinde etkilidir385.  Dava taraflarından farklı olarak, 

milletlerarası yetkili bir mahkemede dava açılmış olması, tanıklar ile mahkeme 

arasında bir usul hukuku ilişkisi meydana getirmez. Mahkeme ile tanıklar arasındaki 

usul hukuku ilişkisi davanın açılmasından çok daha sonra kurulur. Tanıkların davaya 

dâhil olması, hâkimin tanıkların dinlenmesine karar verip, bu kararına uygun olarak 

mahkeme huzuruna gelmeleri için kendilerine davetiye çıkarması ile gerçekleşir. 

Görüldüğü üzere, mahkeme ile tanık arasındaki usul hukuku ilişkisi, tanığa çıkarılan 

davetiye ile kurulmuş olur, davetiye çıkarılana kadar mahkeme ile tanık arasında 

hâlihazırda kurulmuş bir usul hukuku ilişkisi yoktur386. Öyleyse, yabancı ülkelerde 

bulunan tanıklarla mahkeme arasında böyle bir ilişkinin kurulmasını sağlayacak 

başka bir irtibatın (minimum contact), bulunması gereklidir. İşte bu irtibatı, 

mahkemenin tâbi olduğu devlet ile tanık arasındaki vatandaşlık bağı sağlayabilir.  

 

                                                
381  Leipold, a.g.e., s. 63.  
382 Bu koşullar, üçüncü kişinin mahkemenin tâbi olduğu devlette ikameti veya  bu devlete vatandaşlık 

bağı ile bağlı olmasıdır; Mössle, a.g.e., s. 342; Schack, Zivilverfahrensrecht, s. 281, Nr. 715. 
383  Bkz. yukarıda s. 109 vd..  
384 ABD hukukundaki ‘jurisdiction’ kavramı ise dahil olduğumuz Kara Avrupası hukuk anlayışındaki 

yetki kavramından çok daha geniştir. Dava tarafı olmayan üçüncü kişileri de kapsar. ABD 
hukukundaki geniş ‘jurisdiction’ kavramının üçüncü kişiler üzerinde etkili olacak şekilde kabulünün 
devletler hukuku uyarınca mümkün olamayacağı doktrinde ileri sürülmektedir; Leipold, a.g.e., s. 55-
56. 

385 Leipold, a.g.e., s. 56; Schabenberger, a.g.e., s. 152; Aksi yönde Daoudi, a.g.e., s. 89.   
386 Leipold, a.g.e., s. 56. 
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ii. Mahkemenin Tâbi Olduğu Devlet Vatandaşları 
 

Çalışmamızın ilk bölümünde de belirtmiş olduğumuz üzere, devletin egemenliğinden 

kaynaklanan yetkisi sadece ‘ülkesi üzerindeki yetkisi387’, yani kendi ülkesinde 

bulunan kişiler üzerinde sahip olduğu yetki ile sınırlı değildir. Devlet, ‘vatandaşları 

üzerindeki yetkisi388’ sayesinde, yabancı ülkelerde de bulunsalar, vatandaşları 

hakkında yetki sahibidir. Bu nedenle, davanın görüldüğü devlet vatandaşı bir tanık 

yabancı ülkede de bulunsa, söz konusu devlet ile bu tanık arasında, devletin 

‘vatandaşları üzerindeki yetkisinden’ kaynaklanan bir ilişki bulunur.  

 

Bizim de katıldığımız görüşe389 göre, yurtdışında bulunan bir tanığın davanın 

görülmekte olduğu ülke devletinin vatandaşı olması durumunda, söz konusu devletin 

kendi ‘vatandaşları üzerinde yetkisi’ bulunduğundan, tanığa yapılan davet, devletler 

hukukuna aykırılık teşkil etmez. Doktrinde ileri sürülen bir başka görüşe göre ise, 

tanık sıfatıyla dinlenmek istenen kişinin bulunduğu devletin ‘ülkesi üzerindeki 

yetkisi’ başka bir devletin aynı kişi üzerinde ‘vatandaşları üzerindeki yetkisinden’ 

kaynaklanan haklarını kullanmasına engel olur. Çünkü bir devletin kendi 

vatandaşları üzerindeki yetkisi, aynı kişi hakkında başka bir devletin ‘ülkesi üzerinde 

yetkisinden’ kaynaklanan yetki sahibi olduğu yerde son bulur. Bu nedenle yabancı 

ülkelerde bulunan tanıklar, davanın görülmekte olduğu ülke vatandaşı da olsalar, bu 

tanıklara davet çıkarılmaz390. Uygulamada Türkiye, bu son görüşü benimsemiş 

değildir. Gerçekten de, Türkiye, yabancı ülkelerde bulunan Türk’ler üzerinde 

‘vatandaşları üzerindeki yetkisinden’ kaynaklanan haklarını kullanmaktadır. Bu  

                                                
387  Bkz. yukarıda s. 23 vd.. 
388  Bkz. yukarıda s. 27 vd.. 
389 Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e.,  s. 178, Nr. 444a s. 172 Nr, 427; Schabenberger, a.g.e., s. 155;  

Daoudi, a.g.e., s. 90-91. 
390 Leipold, a.g.e., s. 63, dpn. 122. Bu müellife göre, yapılmış olan davetin herhangi bir yaptırım içerip 

içermediği de önem taşımamakta,  davet ile üçüncü kişinin davaya dahil edilmiş olması, yabancı 
devletin egemenlik haklarının ihlâline yetmektedir. kendisine davetiye çıkarılmış olan üçüncü kişinin 
vatandaşlığı veya davetiyede kendisinden talep edileni yerine getirmeye istekli olması da fark 
etmemektedir; A.e..  
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durum en açık şekilde, Tebligat Kanununda, yurtdışında bulunan Türk vatandaşlarına 

yapılacak tebligat konusunda, yabancılara yapılacak tebligattan çok daha hızlı 

işleyen farklı bir usulün öngörülmüş391 olmasından anlaşılır. Nasıl ki Türkiye 

yabancı ülkelerde bulunan Türklere tebligat konusunda ‘vatandaşları üzerindeki 

yetkisinden’ kaynaklanan haklarını kullanıyorsa, uygulamada diğer devletler de kendi 

vatandaşları üzerindeki yetkilerini benzer şekillerde kullanmaktadırlar. Bu nedenle, 

yabancı ülkelerde bulunan tanıklara davet çıkarılamayacağı konusunda sözünü 

ettiğimiz son görüşe katılmamaktayız.  

 

 aa. Yaptırımlara ilişkin İbareler 

 

Davayı gören mahkemenin tâbi olduğu devlet vatandaşlarının, tanık sıfatıyla 

mahkeme huzuruna davet edilebileceklerini böylece belirledikten sonra, bunlara 

yapılan davetin meşruhatlı olup olamayacağı konusu üzerinde durmalıyız392. Hemen 

belirtelim ki, dava taraflarından  farklı olarak, tanıklar hakkında usulî yaptırımlar 

değil, cezaî yaptırımlar uygulama alanı bulduğundan, davetiyede yer alıp 

alamayacağını inceleyeceğimiz yaptırımlar, cezaî yaptırımlar olacaktır. Davet 

muhatabının bulunduğu yabancı ülke devletinin, davanın görülmekte olduğu 

devletten gelen davete uymadığı gerekçesiyle davet muhatabı hakkında yaptırım 

uygulama ihtimali yok gibidir. Bu nedenle, burada ele alacağımız cezaî yaptırımlar, 

davet muhatabı tanığın davanın görülmekte olduğu devlet ülkesinde bulunan malları 

üzerinde uygulanabilecek yaptırımlar ile tanığın, bu ülkeye gelmesi halinde kendisi 

hakkında uygulanabilecek yaptırımlardır. 

 

Davetiyenin meşruhatlı olması halinde, davanın görülmekte olduğu devlet, davet 

muhatabı tanığı cezaî yaptırım ile tehdit etmiş olur. Bu tehdidin devletler hukuku  

                                                
391 Bkz. yukarıda dpn. 355. 
392 Davetin meşruhatlı olup olamayacağı konusu, davetin, muhatabını zorlayıcı bir kuvvet içerdiği ölçüde 

etkin olması nedeniyle önemlidir; Schabenberger, a.g.e., s. 156  
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bakımından önemli olan noktası, etkisini, yabancı ülkeye çıkarılan davetiye ile 

doğurmaya başlamasıdır. Davanın görülmekte olduğu devletin, tanığa, davete icap 

etmemesi halinde kendisi hakkında cezaî yaptırım uygulayacağı yolundaki tehdidini, 

yabancı bir ülkede beyan edip etkili kılması mümkün müdür? Yoksa, söz konusu  

yabancı devlet bunu egemenlik haklarını ihlâl eden bir fiil olarak  değerlendirebilir 

mi?  Bizim de katıldığımız görüş393 uyarınca, mahkemenin tâbi olduğu devlet ile 

tanık arasındaki vatandaşlık bağı, bu tanığa meşruhatlı davetiye çıkarılabilmesini 

sağlar. Ancak burada şunu da hemen belirtelim ki, Anayasamızın 13. maddesi, temel 

hak ve özgürlüklere getirilecek sınırlamaların ‘ölçülülük ilkesine’ aykırı 

olamayacağını açık şekilde ifade etmekte olduğu gibi394, devletler hukuku uyarınca 

gözetilmesi gereken insan hakları da, bir devletin kendi vatandaşları hakkında 

tasarrufta bulunurken ‘ölçülü’ biçimde hareket etmesini gerektirir395. Bir devletin 

meşruhatlı davetiye ile kişisel yetkisine dayanarak ulaşımı zor olan bir ülkede 

bulunan vatandaşını tanık sıfatıyla dinlenmek üzere mahkemeleri huzuruna davet 

etmesi halinde, davayı gören mahkemenin tanığı doğrudan dinlemesinin sağlayacağı 

menfaat ile söz konusu tanığın uzun bir yolculuğa katlanmak zorunda bırakılmasının 

kendisine vereceği zarar arasındaki açık orantısızlık, devletin insan haklarına aykırı 

bir tutumu olarak değerlendirilebilir. Böyle bir durumda, davetiyenin, muhatabının 

davete icap etmemesi halinde kendisi hakkında yaptırım uygulanacağına dair bir 

ifade içermesi,  devletler hukukuna aykırı olacaktır396.        

 

                                                
393 Schabenberger, a.g.e., s. 157. 
394 Ayrıntılı bilgi için bkz. Yüksel Metin, Ölçülülük İlkesi, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2002; Korkut 

Kanadoğlu, Türk ve Alman Anayasa Yargısında Anayasal Değerlerin Çatışması ve 
Uyumlaştırılması, Beta Yayım, İstanbul 2000, s. 163vd.. 

395 ‘‘Ölçülülük kelimesi ne Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinde ne de ek protokollerde geçmemektedir. 
Ancak, ölçülülük kavramının ifade ettiği anlam, nispeten daha açık bir şekilde AİHS ve ek 
protokollerin bazı maddelerinde yer almaktadır...Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 1968 tarihli 
Belçika Dil Davasında... şu tespitte bulunmuştur ‘Kullanılan araç ve güdülen amaç arasında ölçüsüz 
bir orantı olduğu tartışmasız tespit edilirse, bu halde 14. madde de ihlal edilmiş olur’. AİHM, 
Sözleşmede yer alan ifadelerden yola çıkarak ölçülülük ilkesini denetim kriteri olarak 
kullanmaktadır. Mahkeme, ilkeyi yerleşik içtihat şeklinde temel hakları sınırlayıcı tedbirlerin sınırı 
olarak kabul etmiştir.’’; Metin, a.g.e., s. 80-81. 

396  Bkz. Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 172, Nr. 428.  
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Davet edilen ilgilinin bulunduğu yabancı ülke devleti ile Türkiye arasında, 

davetiyenin yaptırımlara ilişkin bir ibare içermeyeceğini öngören bir sözleşme 

bulunması durumunda, Türk vatandaşları, meşruhatlı davetiye ile davet 

edilmemelidir. Böyle bir hüküm içeren sözleşmeye örnek olarak, Türkiye ile 

Ukrayna arasında, Hukukî Konularda Adlî Yardımlaşma ve İşbirliği Sözleşmesini397 

gösterebiliriz. Bu Sözleşmenin 11. maddesi uyarınca: ‘‘Âkit taraflardan birinin 

mahkemesinde görülmekte olan bir dava sırasında, diğer Âkit taraf ülkesinde ikamet 

eden bir tanık veya bilirkişinin bulunması gerekli addediliyorsa, ilgili kişinin çağrısı 

ile ilgili talep, diğer Âkit tarafın merkezî makamına iletilir. Çağrı belgeleri davet 

edilen şahsın, davete icabet etmemesi halinde cezaî yaptırımlar içermemelidir’’.        

 

iii. Yabancılar   

 

Davada tanık sıfatıyla dinlenecek kişinin yurtdışında bulunması ve üstelik yabancı 

olması durumunda, mahkemenin tâbi olduğu devlet ile tanık arasında herhangi bir 

bağ bulunmaz. Ayrıca yukarıda398 açıklamış olduğumuz üzere, ilgili üçüncü kişilere 

davet çıkarılana kadar bu kişilerle mahkeme arasında kurulmuş bir usul hukuku 

ilişkisi de bulunmadığından, usul hukuku ilişkisine dayanan bir bağın da 

bulunduğundan söz edilemez. Bu durumda, yurtdışında bulunan tanığa davet 

çıkarmanın mümkün olup olmadığını belirleyebilmek için önce şu soruya cevap 

bulmak gerekir. Yabancı bir devlet ülkesinde bulunan bir tanığa yapılan davette söz 

konusu yabancı devletin egemenlik haklarının ihlâline sebep olan esas neden nedir? 

Yabancı devlette bulunan tanığın davet edilmiş olması, başlı başına bir egemenlik 

ihlâli midir, yoksa egemenlik ihlâline sebep  olan neden, davetiyede, muhatabın 

davete icap etmemesi halinde kendisi hakkında yaptırım uygulanacağına ilişkin bir 

ibarenin mi yer almasıdır?       

 

                                                
397 Bkz. yukarıda dpn. 324. 
398 Bkz. yukarıda s. 136 vd.. 



 

 

141

Doktrinde ileri sürülen bir görüşe399 göre, davet metninin buna icap etmeyen tanık 

hakkında uygulanacak zorlayıcı yaptırıma ilişkin herhangi bir ibare içerip 

içermemesi önem taşımaz; çünkü davetiye meşruhatlı olsun veya olmasın yabancı 

devletin egemenlik hakkını ihlâl eder400. Bizim de katıldığımız diğer bir görüşe401 

göre ise, yabancı devlette bulunan tanığın sadece davet edilmiş olması, söz konusu 

yabancı devletin egemenlik haklarını ihlâl etmez; ancak davet, muhatabının buna 

uymaması halinde kendisi hakkında yaptırım uygulanacağına dair ibareler içeriyorsa 

gönderildiği ilgili yabancı devletin egemenlik haklarını ihlâl eder. Bu görüşe göre 

meşruhatlı olmayan davetiye gönderildiği yabancı devletin egemenlik haklarını ihlâl 

etmez; çünkü bu davet, mahkemenin tâbi olduğu devletin egemenlik hakkına ilişkin 

bir işlem olmayıp, sadece bir ricadan ibarettir. Yabancı ülkede bulunan tanığa 

çıkarılan davet, mahkemenin tâbi olduğu ülkenin egemenlik hakkının görünüş 

biçimlerinden biri olmakla birlikte402, yaptırımlara ilişkin bir ibare içermediği sürece, 

tanığın bu davete icap edip etmemesi tamamıyla kendisinin arzusuna bırakılmıştır. 

Böyle bir durumda artık mahkemenin tâbi olduğu devletin egemenlik hakkının 

görünümü öylesine zayıftır ki, bu davet yabancı devlet tarafından göz yumulacak bir 

işlem olarak kabul edilmelidir. Sonuç olarak, davayı gören mahkeme huzuruna davet 

olunan tanık, mahkemenin tâbi olduğu devlet vatandaşı olmasa da, kendisine 

mahkeme huzurunda ifade vermesi için davet çıkarılabilir; ancak söz konusu tanık ile 

davanın görülmekte olduğu devlet arasında vatandaşlık bağından kaynaklanan bir 

ilişkinin bulunmaması nedeniyle, davet meşruhatlı olamaz. 
 

5. DELİL İTHALİNE NE ZAMAN BAŞVURULMALI? 

 

Buraya kadar yaptığımız incelemede delil ithali yoluna başvurmanın Türk usul 

hukuku anlayışına ters düşmediği gibi, belirli sınırlar çerçevesinde devletler 

hukukuna da uygun olduğunu belirlemiş bulunuyoruz. Bu noktada üzerinde  

                                                
399   Leipold, a.g.e., s. 63. 
400  Yurtdışında bulunan yabancı tanığa davetiye çıkarılamayacağı yolundaki Alman Yargıtayının 1984 

tarihli kararı için bkz. BGH, 105.1984, NJW (1984), s. 2039. 
401 Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 172, Nr. 427; Schack, Zivilverfahrensrecht, Nr. 716; 

Schabenberger, a.g.e., s. 158, dpn. 87; Daoudi, a.g.e., s. 97 vd..   
402   Leipold, a.g.e, s. 686; Schabenberger, a.g.e., s. 159.  
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durulması  gereken konu, delil ithali yoluna ne zaman başvurulması gerektiğidir. 

Kuşkusuz ki, delil ithali davayı gören hâkimin, delili, doğrudan kendi mahkemesi 

huzurunda incelemesini sağladığı için yurtdışında bulunan delillerin temini için 

izlenebilecek diğer metotlardan daha üstündür. Bununla birlikte diğer metotların 

çoğuna kıyasla daha pahalı, yurtdışından gelecek kişinin en az bir gün işinden 

uzaklaşmasına neden olan bir metot olduğu da kuşku götürmez. Tüm bunların 

yanında, delil ithali yoluna başvurulması yurtdışından gelmesi söz konusu olan 

kişinin vatandaşlığına bağlı olarak, Türkiye’ye girişi için ona vize kolaylığının 

sağlanması gibi ek külfetleri de beraberinde getirebilir.       

 

Öncelikle şunu belirtelim ki, savunduğumuz, her dava bakımından yurtdışında 

bulunan bütün delillerin Türkiye’ye getirtilmesi değildir. Burada hâkimin takdirine 

önemli rol düşmektedir. Delil ithali yoluna sadece davanın sonucu bakımından 

gerçekten belirleyici, önemli deliller bakımından başvurulmalıdır. Ayrıca dava 

konusunun değeri, yurt dışından getirtilecek delil için yapılacak masraflara 

katlanmayı gerektirmeyecek kadar düşükse bu yola hiç başvurulmamalıdır. 

Kanaatimizce böyle bir durumda, delil ikame etmesi söz konusu olan kişinin Türk 

vatandaşı olması halinde, bu kişinin delilini yabancı ülkede görevli Türk konsolosu 

huzurunda ikame etmesi, delilin temini için başvurulacak en iyi yoldur.  

 

Burada ele almış olduğumuz delil ithali yoluna,  dava konusunun değerinin yüksek 

olduğu, yurt dışında bulunan kişinin Türkiye’ye getirtilmesi için ilgili dava tarafının 

harcamak zorunda kalacağı seyahat masraflarından kaçınmayacağı, davalar 

bakımından başvurulmalıdır. Özellikle delilin; Almanya, Hollanda gibi  Türkiye’ye 

uzak olmayan ve ulaşım olanaklarının elverişli olduğu ülkelerde bulunması halinde, 

delil ithali yoluna başvurulabilir. Kaldı ki, bu ülkelerden Türkiye’ye gün içinde 

birçok uçağın gitmesi ve yolculuk ücretlerinin giderek ucuzlamakta olması da, delil 

ithali yoluna başvurulmasını kolaylaştırmaktadır. Delilin uzak ve ulaşım olanakları 

kısıtlı bir ülkede, örnek olarak Avustralya’da bulunması halindeyse delil ithali yoluna 

başvurulmaması daha doğru olur. Hatta böyle bir durumda, delili elinde bulundurana, 

delili Türk mahkemesi huzurunda ikame etmesi için meşruhatlı bir davetiye 
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çıkarmak, Anayasamızda öngörülmüş ‘‘ölçülülük ilkesine403’’ de aykırı bir tutum 

olarak değerlendirilebilir.  

 

 

 

B. SORU BELGESİ  
 

Yurtdışında bulunan delillerin temini için ‘‘soru belgelerinden’’ de yararlanılması 

mümkündür. Soru belgeleri, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 256. 

maddesinde düzenleme alanı bulmaktadır. Bu madde uyarınca: ‘‘Müstesna hallerde, 

iki tarafın muvafakatleri ve hâkimin tensibiyle, tayin olunacak müddet zarfında 

cevaplarını tahriren beyan etmek üzere şahide sual varakası gönderilebilir’’. Tanık 

ifadelerinin temini için izlenebilecek bu usul uygulandığında, tanıklar bilgilerini bir 

hâkim huzurunda söylemeyip, kendilerine gönderilen belgede sorulan sorulara yazılı 

cevap verirler. Ancak madde hükmünde açıkça belirtildiği üzere, bu usul sadece 

istisnaî hallerde uygulama alanı bulur.   

 

Yargıtay kararlarından anlaşıldığı üzere, bu usul mahkemelerimiz tarafından 

uygulanmaktadır. Örnek olarak  Yargıtayın 1996 tarihli bir kararında404 şu şekilde 

hüküm vermiştir:  

 

‘‘Şu halde Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 256. maddesinde yer alan 

‘Müstesna hallerde iki tarafın muvafakatları ve hâkimin tensibiyle tayin olunacak 

müddet zarfında cevaplarının tahriren beyan etmek üzere şahide sual varakası 

gönderilebilir’ hükmünü bu çerçevede yorumlamak ve burada yer alan ‘‘Müstesna 

halleri’’ şahidin hukukî yardım alma imkânı bulunmayan ülkede oturması gibi 

hallerle sınırlamak doğru olacaktır (Yarg. 2. HD. 15.11.1996 tarih ve 10721-11701 

sayılı kararı). Hele hele boşanma gibi tarafların üzerinde serbestçe tasarruf 

edemeyecekleri konularda, tarafların bu biçimde tanıklık üzerinde anlaşmış olmaları 
                                                

403 Bkz. yukarıda s.139. 
404 Yarg. 2. HD., E. 1996/10721, K. 1996/11701, T. 15.11.1996; Tutumlu, a.g.e., s. 431.  
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da Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 150. maddesi hükmü karşısında sonuca 

etkili olmaz. Ülkemizle tanıkların bulunduğu Almanya arasında adlî yargım 

anlaşmaları bulunduğu ... dikkate alınmadan, beyanları hükme etkili tanıklara 

gönderilen soru kâğıtlarına alınan cevaplar esas alınarak hüküm kurulması doğru 

görülmemiştir’’.   

 

Yine Yargıtay’ın 2001 tarihli bir kararında405 da şu şekilde hüküm verilmiştir.    

 

‘‘Ülkemizle tanıkların bulundukları İspanya arasında adlî yardım anlaşması 

bulunduğu... 25.1.2000, 25.4.2000 günlü ara kararı üzerine İspanyol Adlî 

makamlarına talimat gönderildiği halde, dikkate alınmadan ... bazı  tanıkların da 

mahkemeye gönderdiği dilekçeler esas alınarak hüküm kurulması doğru 

görülmemiştir’’. 

 

Yargıtay, 256. madde hükmünde geçen ‘müstesna haller’’ ifadesini, soru 

belgelerinin kullanım alanını çok sınırlayacak bir şekilde yorumlamaktadır. 

Yargıtaya göre, yabancı ülkede bulunan tanık, bulunduğu ülke makamlarının istinabe 

edilmesi suretiyle dinlenebiliyorsa, bu tanığa soru belgesi gönderilmemelidir. 

Kanaatimizce de, tanıklar tarafından yazılı olarak cevaplanan soru belgeleri çok zayıf 

deliller oldukları için, yurtdışında bulunan tanıkların ifadelerinin bu yöntemle 

temininden mümkün olduğunca kaçınılmalı, soru belgesi yerine diğer yöntemlere, 

hiç değilse istinabe yoluna başvurulmalıdır. Soru belgesi gönderilmesi yoluna 

sadece, yurtdışında bulunan tanığın ifadesini başka surette temin etme olanağının 

bulunmadığı durumlarda başvurulmalıdır. Ancak şunu da belirtelim ki, yabancı 

devlet ülkesinde bulunan tanıklara soru belgesi gönderilmesinin406 de tıpkı yabancı 

devlet ülkesinde bulunan tanıkların Türk mahkemesi huzuruna davetinde olduğu 

üzere söz konusu yabancı devletin egemenlik haklarını ihlâl eden bir davranış olarak 

değerlendirilmesi mümkündür407. Bu nedenle, kendisinden istinabe suretiyle ifade 

                                                
405 Yarg. 2.HD., E. 2001/2269, K. 2001/3659, T. 12.3.2001, Tutumlu, a.g.e., s. 454. 
406 Soru belgesinin yabancı ülkeye gönderilmesinde izlenecek usul,  yurtdışında bulunan tanıkların Türk 

mahkemesi huzuruna davetinde izlenebilecek usuldür. Bilgi için bkz. yukarıda dpn. 355. 
407 Schabenberger, a.g.e., s. 199 
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alınamayan tanığın bulunduğu yabancı ülkeye, benimsemiş olduğu egemenlik 

anlayışının çok geniş kapsamlı olması durumunda soru belgesi gönderilmesinin de 

mümkün olmayabileceği göz önünde bulundurulmalıdır408. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
408 Bkz. yukarıda s. 135 vd.. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

YABANCI MAHKEMELERDE GÖRÜLMEKTE OLAN DAVALAR 

İÇİN  TÜRKİYE’DEN DELİL TEMİNİ 

 

 

I. GENEL OLARAK 

 

Çalışmamızın önceki bölümünde Türk mahkemelerinde görülmekte olan davalara 

ilişkin delillerin yurt dışında bulunması halinde bu delillerin nasıl temin edileceği 

üzerinde durmuştuk. Çalışmamızın  bu bölümünde ele alacağımız durum ise, önceki 

bölümde ele almış olduğumuzun tam tersi olup; davanın Türkiye’de değil de, bir 

yabancı devlet mahkemesinde görülmesi halinde yabancı mahkemede görülmekte 

olan bu davada başvurulacak delillerin Türkiye’de bulunması durumunda, yabancı 

mahkemenin Türkiye’de bulunan delilleri temin için hangi metotları izleyebileceği, 

bu metotların Türkiye’de icrasına Türk mevzuatının izin verip vermeyeceğidir. 

 

Yabancı bir mahkemenin görmekte olduğu davada başvuracağı delillerin Türkiye’de 

bulunması halinde bu delilleri temin için izleyebileceği belli başlı birkaç yöntem 

bulunmaktadır. Esasen yabancı mahkemelerin –özellikle de Kara Avrupası hukuk 

anlayışını benimsemiş olan devlet mahkemelerinin- Türkiye’de bulunan delilleri 

temin için başvurabilecekleri yöntemler büyük ölçüde, çalışmamızın önceki 

bölümünde Türk mahkemelerinin yabancı ülkelerde bulunan delilleri temin için 

başvurabileceklerinden söz etmiş olduğumuz yöntemlerin aynısıdır. Bu nedenle, 

çalışmamızın bu bölümünün planı, önceki bölümde izlemiş olduğumuz planla 

paralellik arz edecektir. Nasıl ki, Türk mahkemesi yurt dışında bulunan delillerin 
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temini için milletlerarası istinabe yoluna başvurabiliyorsa, yabancı mahkeme de 

görmekte olduğu dava ile ilgili Türkiye’de bulunan delillerin temini için Türk 

makamlarının istinabesi yoluna başvurabilecektir. Ayrıca yabancı mahkemenin, 

çalışmamızın önceki bölümünde Türk mahkemelerinin yurtdışında bulunan delilleri 

temin etmek için başvurabileceğinden söz etmiş olduğumuz, istinabe dışındaki diğer 

yöntemlere de başvurması  mümkündür. 

 

Aynı hukuk anlayışını benimsemiş olduğumuzdan, Kara Avrupası hukuk anlayışına 

sahip devlet mahkemelerinin Türkiye’de bulunan delilleri temin etmek için 

başvurabilecekleri  yöntemler, Türk mahkemelerinin yabancı ülkelerde bulunan 

delilleri temin için başvurabilecekleri yöntemlerle aynı olsa da, Kara Avrupası hukuk 

anlayışından farklı bir hukuk anlayışını benimsemiş devlet mahkemelerinin 

Türkiye’de bulunan delilleri temin için farklı yöntemler izlemeleri mümkündür. Bu 

duruma örnek olarak, Anglo-Amerikan hukuk anlayışını benimsemiş olan devletlerde 

delil temini için uygulanan bir usul olan ‘pre-trial discovery’ yi gösterebiliriz. İşte 

çalışmamızın bu bölümünde, yabancı devlet mahkemelerinin istinabe veya 

Türkiye’de görevli konsolosları vasıtasıyla delil temin etme gibi Kara Avrupası 

hukuk anlayışına uygun usullerle delil temini yoluna başvurmalarının yanı sıra, 

Anglo-Amerikan hukukunun öngördüğü bir usul olan pre-trial discovery metoduyla 

delil temin etmelerinin mümkün olup olmadığını inceleyeceğiz.  

   

II. YABANCI MAHKEMENİN TÜRK MAHKEMESİNİ İSTİNABE 

ETMESİ 

   

A. GENEL OLARAK 

 

Yukarıda Türk mahkemelerinin yabancı makamları istinabe etmeleri konusunu ele 

alırken de belirtmiş olduğumuz üzere, istinabe, Kara Avrupası hukuk anlayışına göre 

yabancı ülkelerde bulunan delilleri temin etmenin klasik usulüdür.  Bununla birlikte, 
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istinabe, yabancı ülkelerde bulunan delilleri temin etmek için başvurulması mümkün 

olan diğer yöntemlere kıyasla birçok olumsuz yönü içermektedir. Bu nedenle Kara 

Avrupası devletlerinin birçoğu, yabancı ülkelerde bulunan delilleri, istinabe dışındaki 

usullerle temin etmeye gayret göstermektedirler. Buna örnek olarak 

gösterebileceğimiz ülkelerin başında Almanya gelmektedir. Alman Usul Kanunu 

uyarınca yabancı bir ülkede bulunan bir delilin o ülkede görevli Alman konsolosu 

vasıtasıyla temininin mümkün olduğu durumlarda, yabancı ülke makamlarının 

istinabesi yerine, Alman konsolosu vasıtasıyla delil temini yoluna başvurulmalıdır 

(ZPO §.363).  

 

Yabancı mahkemelerin Türkiye’de bulunan delilleri temin etmek için istinabe 

dışındaki diğer usullere de başvurmaları mümkün olmakla birlikte, öyle deliller söz 

konusu olabilir ki, bu deliller nitelikleri gereği sadece Türk mahkemeleri huzurunda 

ikame edilebileceklerinden bu delillerin temini için Türk mahkemelerinin istinabe 

edilmesi yoluna başvurulması zorunludur. Nitelikleri gereği sadece Türk 

mahkemeleri huzurunda ikame edilmesi gereken delillere örnek olarak, Bankalar 

Kanununda düzenlenmiş banka sırlarının açıklanması yasağı kapsamına giren 

delilleri gösterebiliriz. Delilin niteliğinden kaynaklanan böyle bir sınırlama olması 

halinde, söz konusu delil, Türk mahkemeleri dışında herhangi başka bir makam 

huzurunda ikame edilemeyeceğinden, yabancı mahkeme bu delili temin etmek için 

istinabe dışındaki yollara başvuramayacaktır.  

   

Bazı devletlerin kanunlarında, diğer devletlerden gelen istinabe taleplerinin nasıl 

yerine getirileceğine ilişkin ayrıntılı hükümlerin yer aldığını görüyoruz. Örnek 

olarak, Fransız Usul Kanununun409 736 ilâ 748. maddeleri yabancı ülkelerden gelen 

istinabe taleplerinin nasıl yerine getirileceği konusuna ayrılmıştır. Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanunumuzda ise yabancı ülkelerden gelen istinabe taleplerinin nasıl 

yerine getirileceğine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Alman Usul 

Kanununda da yabancı ülkelerden gelen istinabe taleplerinin yerine getirilmesi 

hakkında bir hüküm bulunmamaktadır. Alman Usul Kanununda bu konuda bir 

                                                
409 Bkz. yukarıda dpn. 5. 
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hükmün öngörülmemiş olmasının altında yatan nedenin, istinabe taleplerinin yerine 

getirilmesi konusunun daha çok milletlerarası sözleşmelerle düzenlenen bir alan 

olup, bu sözleşmelerin müzakereleri sırasında ilgililerin ‘esnek’ hareket edebilmesini 

isteyen Kanun Koyucunun, ilgilileri bağlayıp esnek hareket etmelerine engel olacak 

herhangi bir hüküm getirmemek yolundaki iradesi olduğu belirtilmektedir410. Alman 

Usul Kanunu bakımından ileri sürülen bu gerekçe, Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunumuzda da yabancı devletlerden gelen istinabe taleplerinin yerine getirilmesi 

konusunda bir hükmün bulunmayışının altında yatan neden olsa gerektir. Kuşkusuz 

ki, yabancı ülkelerden gelen istinabe taleplerinin yerine getirilmesi konusunda 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda herhangi bir  hükmün bulunmayışı, bu 

taleplerin yerine getirilmeyeceği anlamına gelmez. Zaten Türkiye, akdetmiş olduğu 

milletlerarası sözleşmelerle yabancı âkit devletlerden gelen istinabe taleplerini yerine 

getirme konusunda devletler hukuku anlamında bir yükümlülük altına girmiştir.  

 

Yabancı bir devletin istinabe talebinde bulunup bu talebin yerine getirilmesi için 

geçilmesi gereken aşamaları dörde ayırarak ele almak mümkündür411. Aşağıda ayrı 

ayrı ele alacağımız bu aşamalar şunlardır: 

 

-Birinci Aşama:  Yabancı makamın istinabe evrakını düzenleyip 

Türkiye’ye göndermesi 

 

-İkinci Aşama: İstinabe evrakının yetkili Türk makamlarına ulaşıp, 

Türk makamlarının bu evrakta yazılı talebi inceleyip, yerine 

getirilip getirilmeyeceği konusunda karar vermeleri 

 

                                                
410 C.Hahn, Materialien zur CPO, s. 805 (Günter Pfennig, Die internationale Zustellung in Zivil- und 

Handelssachen, Carl Heymanns Verlag, Köln, Berlin, Bonn, München 1998, s. 26, dpn. 27’den 
naklen). 

411 Benzer şekilde, Ewald Geimer, a.g.e., s. 208. Adı geçen müellif beşli bir ayırım yapmış olup, istinabe 
talebini yerine getiren mahkemenin buna ilişkin tutanakları ilgili yabancı devlete iletme işini yerine 
getiren makama (Türkiye’de Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü) 
göndermesini de ayrı bir aşama olarak ele almıştır. 
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-Üçüncü Aşama: İstinabe talebinin yerine getirilmesine karar 

verilmesi halinde istinabe talebinin Türk mahkemelerince yerine 

getirilmesi 

 

-Dördüncü Aşama: Yerine getirilen istinabe talebine ilişkin 

tutanakların istinabe eden devlet makamlarına iletilmesi. 

 

B. BİRİNCİ AŞAMA: EVRAKIN DÜZENLENİP, 

GÖNDERİLMESİ 

 

Yabancı bir mahkemenin istinabe talebinde bulunmasının mümkün olup olmadığı, 

istinabe evrakının yabancı devletin hangi makamı tarafından düzenleneceği, söz 

konusu yabancı devlet hukuku uyarınca belirlenecektir412. Yabancı devletin yetkili 

makamı tarafından düzenlenen istinabe evrakının esas olarak şu konular hakkında 

bilgi içeriyor olması gerekir413: 

 

- İstinabe yoluna başvurulmasını gerektiren davanın görülmekte olduğu 

mahkeme veya makam hakkında bilgi; 

- yabancı devlette görülmekte olan davanın tarafları ile avukatlarının isim ve 

adresleri; 

- yabancı devlette görülmekte olan davanın konusu ve hukukî niteliği hakkında 

bilgi; 

- istinabe suretiyle talep edilen delil hakkında bilgi; (örnek olarak dinlenecek 

tanığın ismi ve adresi, keşfe konu olacak şeyin niteliği ile bulunduğu yer 

hakkında bilgiler); 

- istinabe suretiyle temin edilmesi talep olunan delilin ikamesinde dikkat 

edilecek hususlar hakkında bilgi; (örnek olarak, Türkiye’de bulunan bir 

tanığın sorgulanması isteniyorsa, tanığa sorulacak soruların neler olduğu, 

                                                
412  Ewald Geimer, a.g.e., s. 209. 
413 Ivo Schwander, Beweisverfahren und Beweiserhebungen auf Rechtshilfe hin: Seminar vom 4. Mai 

1993, Hochschule St. Gallen Weiterbildungsstufe, s. 4. 
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keşif yapılması istendiğinde keşif konusu şeyde nelere dikkat edilmesi 

gerektiğine ilişkin bilgiler) 

- istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında takip edilmesi istenilen özel 

usuller hakkında bilgi; 

- aleniyet ilkesi gereğince delil ikamesi sırasında hazır olmalarını 

sağlayabilmek bakımından, Türkiye’de gerçekleştirilecek delil ikamesine 

kimlerin davet edileceği hakkında bilgi.           

 

Tüm bu bilgilerin yanında, istinabe talebinin geldiği yabancı devlet ile Türkiye 

arasında istinabe taleplerinin yerine getirilmesi konusunda bir sözleşmenin 

bulunması halinde, bu sözleşmede öngörülen ek bilgilerin de istinabe talebinde yer 

alması gerekir.   

 

Türkiye taraf olduğu sözleşmelerde, istinabe talebinin Türkçe düzenlenmiş olmasını 

veya evraka Türkçe tercümesinin de eklenmiş olmasını aramaktadır. Bu nedenle, 

istinabe talebinde bulunan yabancı devlet ister Türkiye ile arasında istinabe konusuna 

ilişkin bir sözleşme bulunan bir devlet olsun ister böyle bir sözleşme bulunmasın, 

yabancı makam, istinabe evrakını Türkçe düzenlemeli veya Türkçe’ye yapılmış 

tercümesini istinabe evrakına eklemelidir.  

 

İstinabe evrakı yetkili yabancı makam tarafından düzenlendikten sonra, yerine 

getirilmek üzere yetkili Türk makamlarına iletilecektir. Bir istinabe evrakının nasıl 

iletileceği konusunu çalışmamızın ikinci bölümünde ele almış olduğumuz için414, 

aynı  konuyu burada tekrar ayrıntılı olarak ele almayacağız. Bu noktada sadece şunu 

belirtelim ki, Türkiye ile istinabe talebinde bulunan yabancı devlet arasında istinabe 

taleplerinin yerine getirilmesi konusunda bir sözleşmenin bulunduğu hallerde, 

sözleşmelerin hemen tümünde istinabe talebinin konsüler yoldan iletilebileceğine 

dair hükümler yer aldığından, yabancı devletin istinabe talebini diplomatik yoldan 

iletmesine gerek olmayıp, konsüler yoldan iletmesi mümkündür. Ayrıca Türkiye, 

1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi’ne taraf olduğu ve bu sözleşme bir âkit devlet 

                                                
414 Bkz. yukarıda s. 48 vd.. 
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mahkemesinin istinabe talebini doğrudan posta yoluyla diğer âkit devletin belirlemiş 

olduğu merkezî makama göndermesine imkân tanıdığı için, bu sözleşmeye taraf olan 

devletlerin, istinabe evrakını  sözleşmenin öngördüğü bu usulle dahi Türkiye’ye 

göndermeleri mümkündür. 

  

C. İKİNCİ AŞAMA: YETKİLİ MAKAMIN İSTİNABE 

EVRAKINI İNCELEMESİ  

     

Yabancı devletlerden gönderilen istinabe evrakı ülkemizde öncelikle, Adalet 

Bakanlığı  Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü tarafından incelenir. 

Bu Müdürlüğün istinabe talebinin yerine getirilmesini uygun bulması halinde, 

istinabe evrakı yetkili mahkemeye iletilir. İstinabe evrakı üzerinden yapılan 

incelemede evvelâ, istinabe eden yabancı devlet ile Türkiye arasında istinabeye 

ilişkin bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı araştırmalıdır. Yabancı devlet ile 

Türkiye arasında böyle bir sözleşmenin bulunması ve istinabe evrakının da 

sözleşmede aranan şartlara uygun olması durumunda, istinabe talebinin yerine 

getirilmesi zorunludur. Böyle bir sözleşmenin bulunmaması durumundaysa, yabancı  

devletten gelen istinabe talebini yerine getirme konusunda devletler hukuku 

anlamında bir yükümlülük bulunmamaktadır415; böyle bir durumda istinabe talebinin 

yerine getirilmemesinin devletler hukukuna aykırı bir yönü bulunmadığından, talebin 

reddi sadece milletlerarası nezakete aykırı, dostane olmayan bir tutum olarak 

değerlendirilir. Ancak şu da gözden kaçırılmamalıdır ki, istinabe eden devlet ile 

Türkiye arasında istinabeye ilişkin bir sözleşmenin  bulunmadığı gerekçesiyle 

istinabe talebinin yerine getirilmemesi sonucu mağdur olacak kişi, söz konusu 

yabancı devlet mahkemesinde hak aramaya çalışan kişidir. Bu kişiyi mağdur 

etmemek için, istinabe eden devletle Türkiye arasında istinabeye ilişkin bir sözleşme 

bulunmasa dahi, kabulüne engel bir durum olmadığı sürece, istinabe talebinin yerine 

getirilmesi daha doğru olur416. Aynı düşünceden hareketle, istinabe talebinin 

                                                
415 Bkz. yukarıda s. 52 vd.. 
416 Versan, a.g.e., 21-22; Erdem, İstinabe, s. 124-125; Ekşi, İstinabe, s. 362. 
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Türkiye’nin tanımadığı bir devletten gelmesi durumunda da, istinabe talebinin yerine 

getirilmesi doğru olur417. Buna karşın savaş halinde bulunulan devletlerden gelen 

istinabe talepleri yerine getirilmez418. 

 

Türkiye’nin taraf olduğu istinabeye ilişkin milletlerarası sözleşme hükümleri 

uyarınca, Türk makamları âkit  bir devletten gelen istinabe talebini incelerken, bu 

incelemeyi, şekil ve içerik olmak üzere iki ayrı yönden yapmalıdır. Türkiye ile 

arasında istinabe konusuna ilişkin sözleşme bulunmayan devletlerden gelen istinabe 

taleplerinin de bu yönlerden incelenip, buna uygun olmaları halinde yerine 

getirilmeleri yerinde olur.  

 

İstinabe evrakının şekil yönünden yapılan incelemesinde, istinabe talebine konu olan 

ihtilafın ‘hukukî veya ticarî’ bir konuya ilişkin olup olmadığı, istinabe talebinin ‘adlî 

mercilerde’ görülmekte olan veya ileride görülecek bir davaya ilişkin olup olmadığı, 

istinabe  talebinin yerine getirilmesinin ‘Türk adlî makamlarının’ yetkisine girip 

girmediği, istinabe evrakının ‘Türkiye’ye iletilmesinde izlenen usulün’ uygun olup 

olmadığı ve istinabe evrakının ‘Türkçe düzenlenmiş’ olduğu veya Türkçe 

tercümesinin ekli olup olmadığı incelenecektir419.  Bundan sonra da, istinabe 

evrakının gerekli kayıtları420 içerip içermediği incelenecektir. Evrakın gerekli 

kayıtları içerip içermediği yönünden yapılan  bu incelemede dikkate alınacak esas 

kriter, bu evrakın,  istinabe eden makama ek soru yöneltmeyi gerektirmeksizin, 

istinabe talebini yerine getirmeye yetecek bilgileri içerip içermediği olmalıdır421. 

 

İstinabe talebinin içerik yönünden yapılan incelemesinde, esas olarak ele alınan 

konu, istinabe talebinin yerine getirilmesinin kamu düzenine aykırı olup olmadığıdır. 

Bu incelemeyi yaparken, mümkün olduğu ölçüde istinabe talebini yerine getirmeye 

yönelik bir anlayış içinde olunmalı, kamu düzeninin müdahalesi mümkün olduğunca 

                                                
417 Konu hakında ayrıntılı bilgi için bkz. Ekşi, İstinabe, s. 361. 
418 Riezler, a.g.e., s. 678. 
419 Almanya bakımından bu yönde Ewald, Geimer, a.g.e., s. 84. 
420 Bkz. yukarıda s. 45. 
421 Schwander, a.g.m., s. 5. 
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sınırlı tutulmalıdır422. Yabancı ülkede görülmekte olan davada verilecek kararın 

sonradan Türkiye’de ‘tanınmasına veya tenfizine engel bir sebebin varlığı’ istinabe 

talebinin yerine getirilmesinin reddi nedeni olmamalıdır. Buna göre, Türk hukuk 

anlayışı uyarınca, yabancı ülkede görülmekte olan dava konusu ihtilaf hakkında Türk 

mahkemelerinin münhasır yetki sahibi olmaları hatta davanın Türkiye’de derdest 

olması dahi, istinabe talebinin yerine getirilmesinin reddine sebep teşkil 

etmemelidir423. Hemen belirtelim ki, yabancı bir mahkemede görülmekte olan bir 

dava için Türk mahkemeleri istinabe olunmuş ve bu istinabe talebi 

mahkemelerimizce yerine getirilmiş olsa da, söz konusu dava sonucunda verilmiş 

yabancı karar tanıma-tenfiz şartlarını taşımıyorsa, bu karar, Türkiye’de tanınıp tenfiz 

edilmeyecektir 424.  

 

D. ÜÇÜNCÜ AŞAMA: İSTİNABE TALEBİNİN YERİNE 

GETİRİLMESİ 

 

1. İSTİNABE TALEBİNİ YERİNE GETİREN MAHKEME  

  

Adalet Bakanlığı  Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü istinabe 

evrakını inceleyip yerine getirilmesini uygun bulduktan sonra bu evrakı, istinabe 

talebini yerine getirecek olan mahkemeye gönderir. 2675 sayılı Milletlerarası Özel 

Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 27. maddesinden yola çıkarak, 

yurtdışından gelen bir istinabe talebini yerine getirme konusunda hangi mahkemenin 

yetkili olduğu,  iç hukukun yer itibarıyla yetki kuralları uyarınca belirlenmelidir. İç 

hukukumuz uyarınca, istinabe taleplerini yerine getirmeye yetkili mahkeme, delilin 

bulunduğu yer mahkemesidir. Şu halde, yabancı devletlerden gelen istinabe talepleri 

de, delilin bulunduğu yer mahkemesi tarafından yerine getirilmelidir.        

 

                                                
422 Kamu düzeni müdahalesinin istinabe talebinin yerine getirilmesine hangi hallerde engel olabileceği 

hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda s. 211-220, 254 vd..   
423 Alman hukuku bakımından bu yönde Ewald Geimer, a.g.e., s. 86 vd.. 
424 Bu yönde, Volken, a.g.e., s.111; Ewald Geimer, s. 87, dpn. 167; 
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İstinabe taleplerini yerine getirme konusunda hangi mahkemenin görevli olduğu 

konusunda Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda bir hüküm yer almamakla 

birlikte, özel kanunlarda bu konuda hükümlere rastlamaktayız. Sözgelimi, Ticaret 

Kanunumuzun 80/2. maddesi uyarınca, davayı gören mahkemenin yargı çevresi 

dışında bulunan ticari defter, hesap ve kâğıtlar, bulundukları yerin ‘‘ticaret 

mahkemesi’’ istinabe edilmek suretiyle incelenir. Doktrinde425, istinabe talebini 

yerine getiren mahkeme esas hakkında bir karar veya hüküm vermediğinden, bu 

mahkemenin görevinin büyük bir önem taşımadığı, kendisine istinabe evrakı 

gönderilen mahkemenin, görevsizlik kararı vermeden, kendisinden istenen işlemi  

yerine getirmesinin uygun olacağı belirtilmektedir.  

İç hukuk bakımından ileri sürülen bu görüş, yabancı ülkelerden gelen istinabe 

talepleri bakımından da aynen kabul edilebilir. 

 

Türkiye’de yabancı devletlerden gelen istinabe talepleri ‘hâkimler’ tarafından yerine 

getirilmektedir. Hâkimlerin zaten yoğun olan işlerinin arasında bir de yurt dışından 

gelen istinabe taleplerini yerine getirmek zorunda kalmaları, hâkimlere ek bir külfet 

yüklenmesine neden olmaktadır. İsviçre’de hâkimleri bu külfetten kurtarmak için 

yabancı ülkelerden gelen istinabe taleplerinin hâkim dışındaki görevlilerce yerine 

getirilmesi şeklinde bir uygulama başlatılmıştır. Uygulamada Basel-Stadt, Basel-

Land, Bern, Jura, Obwalden kantonlarında uygulamada zabıt kâtipleri istinabe 

işlemlerini yerine getirmektedir426. Hatta Zürich kantonunda bu durum uygulamadaki 

fiili bir durum olmaktan çıkıp, kanunlaşmıştır da. Gerçekten de, Zürich kantonunun 

Mahkeme Teşkilatına dair Kanununun427 23. maddesi uyarınca, istinabe talebini 

yerine getirmek zorunda olan tek hâkimli mahkemelerde, hâkimin bir engelinin 

olması durumunda acele işlemleri zabıt kâtibi gerçekleştirebilir. Esasen usul 

hukukumuzun getirdiği, delillerin hâkim huzurunda ikame edilmesi gerekliliğine 

ilişkin kural, Türkiye’de görülmekte olan ve başvurulacak delillerin de Türkiye’de 

bulunduğu  davalar bakımından geçerlidir. Nasıl ki, Türkiye’de görülmekte olan 

                                                
425 Bilge/Önen, a.g.e., s. 17-18; Kuru, a.g.e., s. 783; Akcan, İstinabe, s. 45. 
426 Meier, a.g.e., s. 182. 
427 Gerichtsverfassungsgesetz des Kantons Zürich,  13.6.1976 (SG 211.1). Çevirimiçi: 

www2.zhlex.zh.ch/internet/zhlex/de/search.html    
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davalarda başvurulacak delillerin yurt dışında bulunması halinde delil ikamesinin 

hâkim huzurunda gerçekleştirilmesi gerektiği kuralının uygulanmasından taviz 

verilmesi gerekiyorsa428, yabancı ülkelerden gelen istinabe taleplerinin yerine 

getirilmesi sırasında da, delilin Türk hâkimi huzurunda ikame edilmesinin zorunlu 

olmadığı, delil ikamesinin, zabıt kâtibi gibi hâkim dışındaki bir görevli huzurunda 

gerçekleştirilmesinin de mümkün olduğu anlayışının benimsenmesinin yerinde 

olacağı kanaatindeyiz.     

    

2. İZLENECEK USUL 

 

a. Genel Olarak 

 

Yabancı devletlerden gelen istinabe taleplerinin Türk mahkemelerince yerine 

getirilmesi, ‘‘dava açılmadan önce yapılan delil tespitine’’ benzer429. Dava 

açılmadan önce yapılan delil tespitinde de henüz Türk mahkemelerinde açılmış bir 

dava bulunmamaktadır. Öte yandan, yabancı devletlerden gelen istinabe taleplerinin 

yerine getirilmesi, Türk mahkemelerinin birbirinden gelen  istinabe taleplerini yerine 

getirmelerine de benzer. Ancak, yabancı ülkelerden gelen istinabe taleplerinin yerine 

getirilmesi sırasında, Türk mahkemelerinin kendi aralarındaki istinabesinde hiç 

karşılaşılmayan sorunlarla karşılaşılır.  

 

Yabancı bir devletten gelen istinabe talebinin yerine getirilmesinde kural olarak Türk 

usul hukuku uygulanır; ancak istinabe eden devletin özel bir usule uyulmasını talep 

etmesi halinde bu usule  uyulması da  mümkündür. Özellikle istinabe talebinin 

Türkiye ile arasında istinabe konusunda bir sözleşme bulunan bir devletten gelmesi 

halinde, özel bir usule uyulması talebinin yerine getirilmesi zorunlu olur. Türkiye ile 

arasında böyle bir sözleşme bulunan bir devletten gelen istinabe taleplerinin özel bir 

usule uyulması isteğini de içermesi halinde ne şekilde hareket edileceğine ilişkin 

açıklamalarımızı istinabe konusundaki sözleşmeleri ele alacağımız dördüncü 

                                                
428 Bkz. yukarıda s. 58 vd.. 
429 Schwander, a.g.m., s. 11. 
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bölümde yapacağımızdan, burada konu üzerinde daha ayrıntılı bir inceleme 

yapmayacağız.  Aşağıda, yabancı ülkelerden gelen istinabe taleplerinin yerine 

getirilmesi sırasında karşılaşılan usule ilişkin sorunlardan biri olan, mahkemenin 

davetine uymayan ilgililer hakkında kuvvet kullanılmasının mümkün olup olmadığı 

konusunu inceleyeceğiz.  

 

b.Tazyik Vasıtaları 

i. Genel Olarak 

 

Mahkemeye davet edilen tanık ve bilirkişilerin mahkemeye gelmemeleri halinde bu 

kişiler hakkında kuvvet kullanılabileceği, ayrıca bunların ifade vermekten 

kaçınmaları halinde haklarında cezaî yaptırımların uygulanabileceği Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununda430 düzenlenmiştir ( HUMK  md. 253, 271, 278/39, 336). 

Dava tarafları hakkında ise kural olarak kuvvet kullanılması mümkün olmayıp, 

bunlar hakkında usulî yaptırımların uygulanma olanağı bulunmaktadır. Dava tarafları 

hakkında kuvvet kullanılamayacağı yolundaki kuralın istisnasının, kan testi 

yaptırmaktan kaçınan dava tarafı hakkında kuvvet kullanılması olduğu ileri 

sürülmektedir. Konumuz bakımından önem taşıyan sorun, ilgililer hakkında kuvvet 

kullanılmasına olanak tanıyan hükümlerin, yabancı devletlerden gelen istinabe 

taleplerinin yerine getirilmesi sırasında da uygulama alanı bulup bulamayacağıdır. 

Konuyu, tanıklar hakkında kuvvet kullanılması ve dava tarafları hakkında kuvvet 

kullanılması şeklinde iki ayrı başlık altında ele alacağız.    

 

ii. Tanıklar431 Hakkında Kuvvet Kullanma 

  

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda tanıkların delil ikamesine ilişkin olarak 

üstlerine düşen görevi yerine getirmemeleri halinde haklarında uygulanacağı 

                                                
430 1.3.1926 tarih ve 765 sayılı eski Türk Ceza Kanununun 282. maddesi de, davete uymayan tanıklar 

hakkında ceza yaptırımı öngörmekteydi.    
431 Tanıklar hakkında kuvvet kullanılması konusunda varılacak sonuçlar, bilirkişi ve bir senedi elinde 

bulunduran kişi gibi dava tarafı olmayan üçüncü kişiler hakkında da geçerlidir. 
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düzenlenmiş olan yaptırımlar, yabancı makamlardan gelen istinabe talepleri yerine 

getirilirken de uygulama alanı bulur mu? Sözgelimi, yabancı bir mahkemenin tanık 

sıfatıyla dinlenmesini talep ettiği kişinin kendisine yapılan davete rağmen 

mahkemeye gelmemesi halinde bu kişi hakkında para cezasının uygulanmasına 

(md.253/1)  veya onun zorla getirilmesine  (md. 253/2)  karar verilebilir mi?   

 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda delil ikamesinin gereğini yerine getirmeyen 

tanıklar hakkında öngörülmüş olan cezalar, sadece Türk mahkemelerinde 

görülmekte olan davalarda uygulanmak üzere  düzenlenmiştir; yabancı devletlerden 

gelen istinabe taleplerinin yerine getirilmesi konusunda ise kanunlarımızda bir 

hüküm bulunmamaktadır. Şu halde, yurtdışından gelen bir istinabe talebinin yerine 

getirilmesi sırasında mahkemeye gelmeyen tanıklar hakkında uygulanacak 

yaptırımlara ilişkin bir hükmün kanunlarımızda yer almadığı şüpheye yer 

vermeyecek kadar açıktır. Başka bir deyişle, yabancı bir devletten gelen istinabe 

talebi yerine getirilirken davet edilen tanığın, bu davete uymaması kanunla 

düzenlenmiş bir suç olmadığı gibi buna ilişkin bir yaptırım da kanunla düzenlenmiş 

değildir432. Ceza hukukumuzun temel ilkelerinden biri, suç ve cezanın kanuna 

dayanmasıdır (TCK md.2). Bundan varılacak sonuç, davete uymayan tanıklar 

hakkında Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun öngördüğü yaptırımların, yabancı  

ülkelerden gelen istinabe taleplerinin yerine getirilmesi sırasında uygulama alanı 

bulmayacağıdır. Ancak, istinabe eden yabancı devlet ile Türkiye arasında buna 

imkân veren bir sözleşmenin bulunması durumunda ilgili tanık hakkında kuvvet 

kullanılması mümkün olur. Gerçekten de istinabeye ilişkin hüküm içeren 

sözleşmelerin çoğu, delil ikamesi konusunda gereğini yerine getirmeyen ilgililer 

hakkında istinabe olunan devlet  hukukunun öngördüğü tazyik vasıtalarının 

kullanılmasını öngörmektedirler433. Örnek olarak, Türkiye ile Fas arasında 

akdedilmiş olan Hukukî ve Ticarî Konularda Adlî Yardımlaşma Sözleşmesinin434 

13/2. maddesi uyarınca: ‘‘ Şahitliği istenen kişiler basit idari usul ile davet 

                                                
432 Aynı sonuca Alman ve İsviçre hukukları bakımından da varılmaktadır. Almanya için bkz. 

Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 747, Nr. 2445. İsviçre için bkz. Meier, a.g.e., s. 184.      
433   1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin konuya ilişkin hükmü için bkz. aşağıda s.253. 
434   R.G. 8.9.1991-20985. 
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olunurlar. Bu davete icabet etmezler ise haklarında, talep edilen Devlet mevzuatında 

öngörülen tedbirler uygulanır’’. 

 

Devletin ülkesi üzerindeki yetkisi nedeniyle,  Türkiye’de bulunan herkes Türk 

yargısına tâbidir. Bu sebeple sadece Türk vatandaşları değil, Türkiye’de bulunan 

yabancılar da tanıklık yapmak zorundadır. Tanıklık yapma zorunluluğu da sadece 

Türkiye’de görülmekte olan davalarla sınırlı  değildir. Dava istinabe eden yabancı 

devlet mahkemesinde görülüyor olup da, söz konusu yabancı devlet ile Türkiye 

arasında istinabe taleplerinin yerine getirilmesi sırasında kuvvet kullanılacağını 

öngören bir sözleşmenin bulunması durumunda, aynen Türk mahkemelerinde 

görülmekte olan davalar gibi ilgili tanıklar hakkında kuvvet kullanılabilir.  

 

Doktrinde, Türk mahkemelerinin kendi aralarındaki istinabesinde, istinabe olunan 

mahkemenin tanıklara karşı herhangi bir yaptırım uygulayamayacağı, 

belirtilmektedir435. Bu görüş kabul edildiğinde, Türkiye ile istinabe talebinde bulunan 

yabancı devlet arasında, tanıklar hakkında istinabe olunan devlet hukukunun 

öngördüğü tazyik vasıtalarının kullanılacağı hükmünü içeren bir sözleşmenin 

bulunması halinde, bu yabancı devletten gelen istinabe talebi yerine getirilirken ilgili 

tanık hakkında kuvvet kullanılabileceği ve fakat istinabe talebinde bulunan bir 

yabancı mahkeme değil de bir Türk mahkemesi olduğunda, kuvvet 

kullanılamayacağı gibi çelişkili bir durumla karşılaşılır.   

iii. Dava Tarafları Hakkında Kuvvet Kullanma (Kan Testi Yaptırma)  

 

Uygulamada yabancı ülkelerde açılmış soybağı davaları için Türkiye’de bulunan 

davalının kan testi yaptırması isteğini içeren istinabe talepleriyle sık 

karşılaşılmaktadır436. Böyle bir talebi alan Türk makamları, ilgili dava tarafı kan testi 

                                                
435 Recep Akcan, Medeni Usul Hukukundaki Özel Hüküm Sebebplerinin Bir Örneği Olarak İnsan 

Vücudunun Muayenesi ve Kişilerden Zorla Kan Alınması, Turgut Kalpsüz Armağanı, Ankara 
2003, (Kalpsüz Armağanı), s. 932. 

436 Alman mahkemelerinin Türk makamlarına, Türkiye’de bulunan bir kişiye kan testi yaptırılması 
isteğini içeren istinabe talebi ile başvurdukları dava için bkz. OLG Hamburg v. 10.6.1976- 10 U 
74/75, Der Amtsvormund 1976, s. 626.   
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yaptırmaya yanaşmazsa, bu dava tarafı hakkında kuvvet kullanabilir mi? Bu soruya 

cevap bulabilmek için öncelikle bu konudaki iç hukuk düzenlemelerimize göz 

atmamız gerekmektedir. 

 

Eski Medeni Kanunumuzda soybağı davaları için yapılacak kan testlerine ilişkin bir 

düzenleme yer almamaktaydı; bu nedenle kan testi yaptırmaya  yanaşmayan ilgililer 

hakkında zor kullanmanın mümkün olup olmadığı konusu doktrinde tartışmalıydı437. 

Yeni Medeni Kanunumuzun 284. maddesi ise, soybağının belirlenmesi için yapılacak 

kan testi konusunda hüküm içermektedir. Bu hüküm uyarınca,  taraflar ve üçüncü 

kişiler soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları yönünden tehlike 

yaratmayan araştırma ve incelemelere rıza göstermekle yükümlüdürler. Yeni 284. 

madde, kan testi yaptırmayanlar hakkında kuvvet kullanılıp kullanılamayacağına 

ilişkin açık bir hüküm içermediğinden, bu madde hükmünün de kan testi 

yaptırmayanlar hakkında kuvvet kullanma imkânının bulunup bulunmadığı 

konusundaki tereddütleri bertaraf ettiği söylenemez. Doktrinde ileri  sürülen bir 

görüşe göre, hâkimin araştırma ve inceleme konusundaki kararına uymamanın 

yaptırımı, zorla müdahale olmayıp, ilgili aleyhine fiili karine oluşturulmasından 

ibarettir438. Diğer  görüşe439 göre,  Yeni Medeni Kanunun düzenlemesi, dava 

taraflarını ve üçüncü kişileri soybağının belirlenmesinde zorunlu olan ve sağlıkları 

yönünden tehlike oluşturmayan araştırma ve incelemelere, örneğin DNA testine rıza 

göstermekle yükümlü kılmaktadır. İlgili kişiler gerekli inceleme ve araştırma için 

                                                                                                                                     
     OLG Hamburg’un 10.6.1976 tarihli kararına konu olan bu davada, Almanya dışındaki Türk vatandaşı 

davalı, babalığın tepiti için kan testi yaptırmasına ilişkin mahkeme emrine, uymamış. Mahkeme, 
babalık davası açılması konusunda Alman mahkemelerinin yetkili olduğunu, bu nedenle de Alman 
usul hukukunun uygulama alanı bulacağını, kan testi yaptırma zorunluluğunu getiren Alman Usul 
Kanununun 372. maddesinin Türk vatandaşı davalı hakkında da uygulama alanı bulacağını 
belirtmiştir. Mahkeme Alman usul kanununun 444. maddesinde yer alan hukuk düşüncesi 
doğrultusunda, kan testi yaptırma zorunluluğuna uymayıp delil ikame etmemiş olan Türk vatandaşı 
davalı aleyhine sonuç çıkartıp, babalığına hükmedilmiştir. 

437 Kan testi yaptırmayan ilgililer hakkında kuvvet kullanılabileceğini savunanlar, Adli Tıp Kurumu 
Kanunu’nun 23/C maddesi ile Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 367. maddesine dayanarak 
mahkemenin kan testi yaptırılmasına ilişkin emrine karşı gelen kişilerin zorla Adli Tıp Kurumuna 
sevk edilebileceği belirtmekteydi; bkz. Kuru, a.g.e., C. 3, s. 2876; Selâhattin Sulhi Tekinay; Türk 
Aile Hukuku, 7. Bası, Filiz, İstanbul 1990, s. 407. 

     Kan testi yaptırmayan ilgili hakkında zor kullanılamayacağı yönünde Alangoya/ Yıldırım/ Deren-
Yıldırım, a.g.e., s. 391, dn. 83. 

438 Cem Baygın, Kan Bağına Dayanan Soybağı, Erzincan Hukuk Fakültesi Dergisi (2002), s. 266.   
439 Akcan, Kalpsüz Armağanı, s. 914.   
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meşru zorlama sınırları içinde bilirkişi olarak belirlenen kurumlara gönderilebilmeli 

ve bu tür zorlama şahsiyet haklarının ihlâli olarak  değerlendirilmemelidir. Medeni 

Kanunumuzun 284. maddesine kaynaklık eden  İsviçre Medeni Kanununun 254. 

maddesi de konu hakkında açık bir düzenleme içermediğinden440 İsviçre doktrininde 

de kan testi yaptırmayan ilgililer hakkında kuvvet kullanmanın mümkün olup 

olmadığı konusu tartışmalıdır441.   

 

Hukukumuz uyarınca kan testi yaptırmayan dava tarafı hakkında kuvvet 

kullanılmasının mümkün olup olmadığı konusunda hangi görüşün benimseneceğini 

tespit etmeye çalışırken, çocuğun gerçek babasının belirlenmesinde çocuğun 

korunmaya değer üstün yararının olduğu göz önünde bulundurulmalıdır. Gerçekten 

de çocuğun babasından kalıtımsal olarak hangi hastalıklara yakalanma riskinin 

olduğunu bilmesi dahi söz konusu çocuk için hayatî önem taşır. Halbuki, kan testi 

yaptırmayan davalının kuvvet kullanarak kan testi yaptırmaya mecbur 

tutulamayacağı, kan testi yaptırmamasının kendisi aleyhine fiili karine olacağını 

kabul eden görüş benimsendiğinde, maddî hakikate ulaşılamayacağından, çocuk, 

kendisi için hayatî önem taşıyan bilgileri edinemeyecektir. Soybağı davaları 

bakımından maddî gerçeğin ortaya çıkarılmasının önemini göz önünde bulundurarak, 

Medeni Kanunun 284/2. maddesinin kan vermekten kaçınan taraf ve tanıklar 

hakkında kuvvet kullanılmasının mümkün olduğu yönünde yorumlanması gerektiği 

yönündeki görüşe katılıyoruz. Aynı maddenin kanunî bir karine getirdiği ‘davalı 

hâkimin öngördüğü araştırma ve incelemeye rıza göstermezse, hâkim, durum ve 

koşullara göre bundan beklenen sonucu onun aleyhinde doğmuş sayabilir’ hükmü 

ise, sadece hakkında kuvvet kullanma olanağı bulunmayan kişiler hakkında 

uygulama alanı bulmalıdır442.           

 

Böylece Türk hukuku uyarınca kan testi yaptırmayan davalı hakkında kuvvet 

kullanılmasının mümkün olduğu sonucuna vardıktan sonra, Türkiye’de bulunan 
                                                

440 Alman usul kanununda kan testi yaptırmayanlar hakkında zor kullanılmasının mümkün olduğuna 
ilişkin açık hüküm bulunmaktadır. Buna karşılık İngiltere, Fransa ve İtalya’da kan testi 
yaptırmayanlar hakkında zor kullanılmamaktadır; Schwander, a..g.m., s. 23.      

441  Konu hakkında İsviçre doktrinindeki tartışmalar için bkz. Schwander, a.g.m., s. 23. 
442  Akcan, Kalpsüz Armağanı, s. 934. 
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davalıdan kan alınması isteğini içeren istinabe taleplerinin yerine getirilmesi 

sırasında ilgili hakkında kuvvet kullanılıp kullanılamayacağı sorusuna, cevap 

vermeliyiz. Bu soruya, tanıklar hakkında kuvvet kullanılmasının mümkün olup 

olmadığını ele aldığımız yukarıdaki başlık altında  açıklamış olduğumuz ilkeler 

çerçevesinde cevap vermeliyiz. Buna göre, istinabe talebinde bulunan devletle 

Türkiye arasında, istinabe olunan ülkenin kendi hukukunun öngördüğü icbar 

vasıtalarına başvuracağı yolunda bir hüküm içeren  sözleşme bulunması halinde, kan 

vermeye zorlamak için davalı hakkında kuvvet kullanılması mümkündür. Böyle bir 

sözleşmenin bulunmaması halindeyse, ilgili dava tarafı hakkında kuvvet kullanma 

imkânı yoktur443.  
 

 

III. TÜRKİYE’DE GÖREVLİ KONSOLOSLAR HUZURUNDA 

DELİL İKAMESİ 

 

Bir çok devletin yabancı ülkelerde bulunan delilleri söz konusu ülkede görevli 

konsolosları vasıtasıyla  temin etme yoluna başvurduğuna, çalışmamızın önceki 

bölümünde değinmiş olup, konsolos vasıtasıyla delil temini usulünün nasıl işlediğini 

orada ele almış bulunmaktayız444. Bu başlık altında ele alacağımız konu ise, 

Türkiye’de görevli yabancı devlet konsoloslarının kendi ülkelerinde görülmekte olan 

davalar için delil temin etme yetkilerinin bulunup bulunmadığıdır. 

 

Türkiye’de görevli yabancı devlet konsoloslarının tâbi oldukları devlet ile Türkiye 

arasında buna izin veren bir milletlerarası sözleşmenin bulunması halinde, bu 

konsolosların delil temin etme yetkileri bulunur. Nitekim, Lahey Konferansının 11. 

oturumuna katılan temsilcilere kendi ülkelerinde, yabancı konsolosların tanık 

dinleme, yemin verdirme gibi delil ikamesine ilişkin işlemleri gerçekleştirmelerine 

nasıl yaklaşıldığı sorulduğunda Türkiye temsilcisi, konsolosu gönderen devlet ile 

                                                
443 Konu hakkında ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda s. 157 
444 Bkz. yukarıda s. 78 vd.. 
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Türkiye  arasındaki Sözleşmede bunu mümkün kılan bir düzenlemenin bulunması 

durumunda  Türkiye’de görevli yabancı devlet konsoloslarının bu işlemleri 

gerçekleştirebileceklerini belirtmiştir445. Şu halde, Türkiye’de görevli bir yabancı 

devlet konsolosunun delil temini yetkisine sahip olup olmadığını belirleyebilmek 

için, konsolosun tâbi olduğu devlet ile Türkiye arasında, birbirinin ülkesinde görevli 

konsoloslara delil temini yetkisi tanıyan bir sözleşmenin bulunup bulunmadığı tespit 

edilmelidir. Türkiye birçok devletle akdetmiş olduğu iki veya çok taraflı sözleşmeyle 

bu yabancı devletlerin Türkiye’de görevli konsoloslarına delil temini yetkisini 

tanımıştır. Ancak hemen belirtelim ki, Türkiye’nin yabancı devlet konsoloslarına 

tanıdığı bu yetki, konsolosun tâbi olduğu devlet vatandaşları ile sınırlıdır. Başka bir 

deyişle, Türkiye’de görevli yabancı devlet konsolosu sadece kendisinin tâbi olduğu 

devlet vatandaşlarının dinlenmesi işlemlerini yerine getirebilir; Türk vatandaşları ile 

üçüncü devlet vatandaşları hakkında böyle bir yetkisi yoktur.  Ayrıca, yabancı 

konsolosların kendi rızaları ile delil ikame etmeyen vatandaşları hakkında Türkiye’de 

kuvvet kullanma yetkileri yoktur.    
 

 

IV. YABANCI HÂKİMİN TÜRKİYE’DE BİZZAT DELİL TEMİNİ 

 

İstinabe talebinde bulunan yabancı mahkeme hâkiminin, istinabe talebinin Türk 

makamları tarafından yerine getirilmesi sırasında orada hazır bulunmayı talep etmesi 

mümkündür. Nitekim, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin 8. maddesinde bu 

konu düzenlenmiştir446. Bu başlık altında ele alacağımız konu ise farklıdır. Burada 

ele alacağımız konu, yabancı hâkimin Türkiye’de ‘‘bizzat’’ delil temin etmesidir.  

 

Çalışmamızın ikinci bölümünde, ABD mevzuatının, görmekte oldukları dava ile 

ilgili delillerin ABD’de bulunması durumunda, yabancı hâkimlerin ABD’ye gidip bu 

                                                
445 Bkz., yukarıda dpn. 249 civarı.  
446 Konu hakkında açıklamalarımız için bkz. aşağıda s. 242 vd.; özellikle dpn. 742.  
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delilleri bizzat temin etmelerine olanak tanıdığını belirtmiştik447. Aşağıda ele 

alacağımız, 1206/2001 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü de, bir üye devlet hâkiminin 

diğer bir üye devlette delil temini faaliyetine girişmesine izin vermektedir (md. 16).  

Dahil olduğumuz Kara Avrupası hukuk anlayışı ABD’den  çok daha farklı bir 

egemenlik anlayışını kabul ettiğinden, sözünü ettiğimiz ABD’deki düzenlemenin 

benzeri Türk mevzuatında bulunmamaktadır. Egemenlik anlayışımız uyarınca 

yabancı bir hâkimin görmekte olduğu dava için Türkiye’ye gelerek tahkikat işlemleri 

gerçekleştirmesi bu konuda verilmiş açık bir izin olmadığı sürece, Türk devletinin 

egemenlik haklarını ihlâl eden bir işlem olarak kabul edilecektir. Yabancı hâkim 

ancak Türk devletinin izin vermesi halinde Türkiye’de böyle bir işleme girişebilir. 

Bu izin Türkiye’nin taraf olduğu bir sözleşme ile verilebileceği gibi, yabancı ülkede 

görülmekte olan belirli bir dava için münferit şekilde verilebilir.  

 

Uygulamada, ABD dışındaki devletlerin de istisnaî hallerde yabancı bir hâkimin 

gelip, ülkelerinde bulunan delilleri bizzat temin etme faaliyetine girişmesine izin 

verdikleri görülmektedir. Örnek olarak Litvanya makamları Fransız makamları ile 

yaptıkları sözlü bir anlaşmayla, bir cinayet ile ilgili ülkelerinde bulunan delilleri 

temin etmesini sağlamak amacıyla bir Fransız hâkimine, Litvanya’da incelemede 

bulunma izni vermişlerdir448. Aynı şekilde Hollanda ile Fas makamları arasında 

yapılan bir sözleşme449 ile de Hollanda hâkimlerinin,  Hollanda’da yaşayan Fas 

vatandaşlarının işsizlik parası talebiyle dava açmaları halinde söz konusu Fas 

vatandaşının malî durumunu tespit edebilmek için Fas’ ta bulunan tapu kayıtlarını 

incelemelerine olanak tanınmıştır.       

 

                                                
447 Bkz. yukarıda s. 102 vd..  
448 Bilgi için bkz. çevirimiçi: www. lemonde.fr/imprimer_breve/1,9459,815259,00.html  
449 22.6.2000 tarihli ve ‘‘Convention portant révision de la Convention générale de sécurité sociale entre 

le Royaume des Pays-Bas et le Royaume du Maroc signée à Rabat le 14 fevrier telle que rèvisée et 
signée le 30 septembre 1996’’, isimli Sözleşme. Bu Sözleşme için bkz. Tractatenblad Koninkrijk der 
Nederlanden, Jahrgang 2000 Nr.71, s. 1-7. Ayrıca konu hakkında açıklama için bkz. Brief van de 
Ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Bitenlandse Zaken en de Staatssecretaris van 
Sociale Zaken en Werggelegenheid, Tweede Kamer der Staten-Generaal, Vergarderjaar 2001-2002, 17 
050, nr. 227, s. 1-2  
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V. YABANCI MAHKEMENİN TÜRKİYE’DE BULUNAN KİŞİ VEYA 

EŞYAYI GETİRTMESİ  

 

Yabancı mahkemeler huzurunda görülmekte olan davalar için Türkiye’de bulunan 
kişilerin tanık sıfatıyla dinlenmek üzere davanın görüldüğü yabancı ülkeye davet 
edilmesi durumu ile de uygulamada sık karşılaşılmaktadır450. Kural olarak 
Türkiye’de bulunan bir kimsenin kendi isteğiyle yabancı ülkeye gidip orada taraf, 
tanık veya bilirkişi sıfatıyla ifade vermesine ilişkin bir  engel bulunmamaktadır. Ne 
var ki, bu kuralın da istisnaları  bulunmaktadır. Bu istisnaya örnek olarak Bankalar 
Kanununun 22. maddesini, Ceza Kanununun 239. maddesini ve Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun 249. maddesini gösterebiliriz. 
 

Bankalar Kanununun451 22/9. maddesi uyarınca: ‘‘ Bankaların mensupları ve diğer 

görevlileri, sıfat ve görevleri dolayısıyla öğrendikleri, bankaya ya da müşterilerine 

ait sırları bu konuda kanunen açıkça yetkili kılınan mercilerden başkasına 

açıklayamazlar. Bu yükümlülük görevlerinden ayrılmalarından sonra da devam eder. 

Bu madde hükmüne aykırı davrandığı tespit edilen kişiler için bir yıldan üç yıla 

kadar ağır hapis... cezası hükmolunur. Banka ve müşterilerine ait sırları açıklayan 

üçüncü kişiler hakkında da aynı cezalar uygulanır’’Görülüyor ki, bu madde hükmü 

uyarınca ilgililer banka ve müşterilerine ait sırları sadece bu konuda kanunen açıkça 

yetkili kılınmış mercilere verebilirler. Yabancı mahkemeler ise, Bankalar 

Kanununun 22. maddesinde sözü geçen  ‘kanunen açıkça yetkili kılınmış merciler’ 

den değildir . Nitekim, Adalet Bakanlığı da 1983 tarihli bir yazısında, o tarihte 

yürürlükte bulunan mülga Bankalar Kanununun, günümüzde yürürlükte bulunan 

Kanunun 22. maddesine tekabül eden 74. maddesinde yer alan ‘yetkili mercilere’ 

                                                
450 Almanya’da görülmekte olan bir dava için Türkiye’de bulunan tanığın Alman mahkemeleri 

huzurunda tanıklık etmek üzere davet edildiği Alman mahkemesi kararı için bkz. yukarıda s.122, 
özellikle dpn. 345, 346.   

451  18.6.1999 tarihli ve 4389 sayılı Bankalar Kanunu, RG. 23.6.1999. 
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yabancı mahkemelerin dahil olmadığını belirtmiştir. Adalet Bakanlığının, bir dava ile 

ilgili olarak Alman Mahkemelerince, banka müşterilerinin hesap durumunun 

sorulması halinde, Bankalar Kanununu açısından yabancı bir mahkemenin yetkili 

merci kabul edilip edilemeyeceği sorusunu cevaplandırdığı bu yazıda452: ‘Bankalar 

Kanununun 74. maddesinde (günümüzde yürürlükte olan  kanunun 83. maddesi) sözü 

edilen ‘yetkili merci’  Türk adlî ve idarî makamlarını kapsamaktadır. Yabancı bir 

ülkenin hiçbir organı millî hukukumuz açısından yetkili merci sayılmaz’ şeklinde 

görüş bildirmiştir.  Görüldüğü üzere, Bankalar Kanununun 83. maddesini 

yorumlayan Adalet Bakanlığı, kanaatimizce de yerinde olarak yabancı bir devletin 

makamlarının madde hükmünde geçen ‘yetkili merci’lerden olamayacağını 

belirtmiştir.    

 
Bankalar Kanununun 83. maddesi uyarınca ilgililer, banka sırlarına ilişkin olarak 
sadece yetkili Türk makamları huzurunda bilgi ve belge verebileceklerine göre, 
yabancı mahkeme görmekte olduğu davada başvuracağı delili temin etmek için Türk 
makamlarını istinabe etmek dışında başka bir yola başvuramaz453. İstinabe talebinde 
bulunan yabancı devlet ile Türkiye arasında istinabeye ilişkin bir sözleşmenin 
bulunması halinde Türk makamları Sözleşme şartlarına uygun olan istinabe talebini 
yerine getirmek zorunda olurlar. İstinabe eden devlet ile Türkiye arasında istinabeye 
ilişkin herhangi bir sözleşmenin bulunmaması durumunda da, istinabe talebini yerine 
getirme konusunda devletler hukuku anlamında bir yükümlülük olmadığı halde, söz 
konusu talep yine de yerine getirilebilir454. Bu nedenle, Adalet Bakanlığının sözünü 
etmiş olduğumuz 1983 tarihli yazısında yer alan: ‘...Ancak 1 Mart 1954 tarihinde La 
Haye’de akdedilen ve 14.3.1972 tarih ve 1574 sayılı Kanunla katıldığımız ‘Hukuk 
Usulüne dair  Sözleşme’nin 9-16. maddeleri uyarınca bu sözleşmeye taraf olan – ki 
Almanya’da taraftır- devletlerden birinin adli makamı, diplomasi yoluyla diğer 
devletin adli makamından bir hususun araştırılmasını ‘istinabe’ yoluyla 
isteyebilecektir...’   ifadesine katılmamaktayız. Çünkü Adalet Bakanlığı burada adeta 
yabancı bir ülkenin istinabe talebinin yerine getirilmesinin 1954  tarihli Lahey 
Sözleşmesine taraf olması şartına bağlı olduğu düşüncesini uyandıracak bir ifade 
                                                

452 Adalet Bakanlığı Hukuk İşleri Genel Müdürlüğü, 28 Nisan 1983, Sayı: 08-1-983-29 (Seza Reisoğlu, 
Bankalar Kanunu Şerhi, 3. Baskı, Ankara 1998, s. 841’den naklen)   

453 Seza Reisoğlu, a.g.e., s. 831. 
454 Bkz. yukarıda s. 53 vd.. 
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kullanmıştır. Oysa yukarıda455 belirtmiş olduğumuz gibi, Türkiye ile arasında bir 
sözleşme bulunmasa da milletlerarası nezaket kuralları gereğince yabancı bir devletin 
istinabe talebinin yerine getirilmesi mümkündür.      
 
Türkiye’de bulunan bir kimsenin yurtdışındaki bir mahkeme huzurunda tanıklık 
etmesini yasaklayan hükümlerden  biri de Ceza Kanununun456 239. maddesinde yer 
almaktadır. Bu maddenin 1. fıkrası  uyarınca: ‘‘ Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı 
gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi 
veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet üzerine ... 
cezalandırılır’’.  Aynı maddenin 3. fıkrası uyarınca: ‘‘ Bu sırlar, Türkiye’de 
oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile 
verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikâyet koşulu aranmaz’’.  Ceza 
Kanununun 239. maddesinde sözü geçen ‘‘yetkisiz kişilere’’ yabancı mahkemeler de 
dahil olmalıdır. Üstelik, 239. maddenin 3. fıkrası gereğince, sırların yabancı 
mahkemelere  açıklanması, cezayı ağırlaştıran bir sebep olup, şikayet şartı dahi 
aranmamaktadır.        
 
Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzun 249. maddesinde de kanaatimizce 
yabancı makamlar huzurunda tanıklık etmeye engel bir hüküm yer almaktadır. Bu 
madde hükmü uyarınca devlet hizmetinde bulunanların tanık sıfatıyla dinlenmeleri, 
bağlı bulundukları resmî makamın yazılı iznine bağlıdır. Hukuk Usulü 
Muhakemeleri Kanununun bu hükmü, Türk mahkemeleri huzurundaki tanıklığı 
düzenlediği için, kanaatimizce, madde hükmü uyarınca ilgililerin tanıklık etmelerine 
ilişkin olarak bağlı bulundukları makam tarafından verilen izin de, söz konusu 
tanıkların sadece Türk mahkemeleri huzurunda ifade vermelerine ilişkin olabilir. 
Bağlı bulundukları makamın yazılı izni olmadıkça ilgililerin Türk mahkemeleri 
huzurunda dahi tanıklık etmeleri mümkün olmadığına göre, yabancı makamlar 
huzurunda tanıklık etmeleri hiç mümkün değildir. Bir memurun görevi gereği 
öğrendiği sıralara ilişkin olarak, bağlı bulunduğu resmî makamın izni ile de olsa 
yabancı mahkemeler huzurunda tanıklık yapabileceğine ilişkin mevzuatımızda açık 
bir hüküm de bulunmadığına göre, bir memur yurtdışına gidip yabancı bir mahkeme 
huzurunda görevi gereği öğrendiği sırlara ilişkin bilgiler hakkında tanıklık yapamaz. 

                                                
455 Bkz. yukarıda s. 55-56. 
456 26.9.2004 tarih ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu, RG. 12.10.2004-25611. 
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VI. PRE-TRIAL DISCOVERY  
 

 

A. GENEL OLARAK 
 

Anglo-Amerikan hukuk sistemi ile Kara Avrupası hukuk sistemi arasında sadece 

maddî hukuk alanında değil, usul hukuku alanında da büyük farklılıklar 

bulunmaktadır. Hatta bu iki hukuk sistemi arasındaki fark usul hukuku alanında, 

maddî hukuk alanına kıyasla daha da çarpıcı biçimde ortaya çıkmaktadır457. 

Kullandıkları metotlar ve hukukî kurumları ile birbirine tamamen yabancı bu iki usul 

hukuku sisteminin uygulama alanlarının kesiştiği durumlarda da,  kaçınılmaz olarak 

milletlerarası usul hukuku sorunları ortaya çıkmaktadır.   

 

Anglo-Amerikan usul hukukunun, Kara Avrupası usul hukukundan bütünüyle farklı 

olduğu yönlerinden biri de, açılmış bir davada kullanılacak delillerin458 temininde 

izlenen usuldür459.  Anglo-Amerikan usul hukukunda, ‘pre-trial discovery460’ olarak 

adlandırılan, sırf delillerin teminine ayrılmış bir usul ve bu usulün uygulanmasına 

ayrılmış, aynı isimle anılan bir dava safhası bulunmaktadır.  Kısaca ‘discovery’ 

                                                
457  Ernst C. Stiefel, ‘Discovery’ –Probleme und Erfahrungen im Deutsch-Amerikanischen 

Rechtshilfeverkehr, RIW, August 1979, s. 509. 
458 ABD hukuku uyarınca  edinilen bilgilerin sadece davada kullanılacak olan delillerden ibaret 

olmadığı hakkında bkz. aşağıda s. 177,178, 201, 258-263.  
459  Bu yönde, C.G.J. Morse, Obtaining Evidence Abroad: English and American Comparisons, 

Legal History and Comparative Law Essays in Honor of Albert Kiralfy, Edited by Richard 
Plender, London 1990, s.166.  

460 Pre-trial discovery hukukumuza  tamamen yabancı bir kurum olduğundan, ismini Tükçe’ye 
çevirmeden kullanmaktayız.  Nitekim, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin 23. maddesinin 
Fransızca metninde de bu terim İngilizce ismiyle kullanılmış; sözleşmenin Almanca tercümesinde 
de aynı şekilde İngilizce ismi kullanılmıştır.  
‘‘Alman doktrininde de, pre-trial discovery’ teriminin Almancaya tercümesinin  doğru anlamı 
ifade etmeyeceği gerekçesi ile, bu safha, genellikle İngililizce ismiyle anılır.. Hatta Alman 
doktrininde Junker, konuya ilişkin kapsamlı kitabında, bu terimi Almanca’ya çevirmeye çalışan 
yazarların tercümelerini  eleştirerek, bu terimin tercüme edilemez olduğunu belirtmektedir;  
Junker, Discovery, s. 41. Terimin tercüme edilemez olduğu yönünde ayrıca bkz. Götz-Sebastian 
Hök, Discovery Proceedings als Anerkennungshindernis, Luchterhand Göttingen 1993, s. 77; 
Andreas F. Lowenfeld, Discovery-Verfahren und internationale Rechtshilfe, IPRax (1984), s. 
51.    
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olarak da461 adlandırılan462 bu usul, ABD ve İngiltere’nin yanısıra Avustralya, Güney 

Afrika Cumhuriyeti gibi common law ülkelerinde ve hatta İsveç463 usul hukukunda yer 

almakta; ancak aynı hukuk anlayışından, ‘‘equity’’den  kaynaklanmakla  birlikte, 

uygulaması ülkeden ülkeye farklılık göstermektedir464. Öyle ki doktrinde465, 

‘discovery’ kadar İngiliz  ve ABD hukuk dilinde  aynı sözcükle ifade edilen ve fakat  

zaman içinde kaydetmiş oldukları farklı gelişim nedeniyle birbirinden böylesine 

farklı şekillere bürünen başka bir örneğin bulunmadığı, ifade edilmektedir. ABD’de, 

discovery’nin  büründüğü şekil öylesine farklı, öylesine  geniş kapsamlı466 olmuştur 

ki, diğer common law devletleri dahi ABD’de görülmekte olan davalar için kendi 

ülkelerinde bulunan delillerin bu usulle temininden büyük rahatsızlık duymuş, buna  

engel olmak için ‘blocking statutes467’ şeklinde anılan çeşitli önlemler almış, hatta 

                                                
461 Sadece, icraya konu olabilecek şeylerin belirlenmesine yarayan ‘‘post- judgment discovery’’  ile 

karışmaması için discovery kelimesinden önce ‘‘pre-trial’’ sözünün kullanılması gerektiği 
düşünülebilecek olsa da, ‘‘post-judgement discovery’ usulü ABD’de neredeyse hiç 
kullanılmamaktadır; bu nedenle de discovery sözü kullanıldığında, ifade edilmek istenenin ‘‘pre-
trial discovery’’ olduğu anlaşılır; Junker, Discovery. s. 40 

462 Discovery teriminin ABD hukuk sözlüğündeki anlamının tercümesi için bkz. Ekşi, İstinabe, s. 
368, dn.71. 

463 Peter Hay, Informationsbeschaffung über schriftliche Unterlagen und Augenscheinobjekte im 
Zivilprozeß:  Die Informationsbeschaffung für den Zivilprozeß- Die verfahrensmäßige 
Behandlung von Nachlässen, ausländisches Recht und Internationales „“Zivilprozessrecht, 
Herausgegeben von Peter F. Schlosser, Gieseking Verlag, Bielefeled  1996, 
(Informationsbeschaffung) s. 13. 

464 Ph. W. Amran, Rapport explicatif de M. Ph.W. Amran , Actes et documents de la  Onzième 
session, Tome IV, s. 204 ; Lawrence Collins, Opportunities for and Obstacles to Obtaining 
Evidence in England for Use in Litigation in the United States, The International Lawyer 
(1979), s.27; Morse, a.g.m., s.166 

465 Collins, a.g.m., s. 27. 
466 James A.R. Nafziger, Another Look at the Hague Evidence Convention After Aérospatiale, 

Texas International Law Journal (2003), Vol. 38, s. 105.  
467 ‘‘Blocking statutes’’ olarak adlandırılan düzenlemeler, ABD ile büyük hacimli ticarî ilişki içinde 

bulunan ülke mevzuatlarında yer alan  ve sırf ABD usul hukukunun geniş bilgi edinme imkânları 
önüne set çekmek  ve özellikle ticarî sırların korumak için düzenlenmiş kurallardır.  Bu kurallar, 
yürürlükte oldukları ülkelerde bulunan kişilerin, ABD mahkemelerince verilen discovery 
emirlerine (discovery orders) uyup, ABD’de görülmekte olan belirli davalar için delil, özellikle de 
belge etmelerini engeller. İngiltere, Kanada, Yeni Zellanda, Fransa gibi bir çok ülkenin 
mevzuatında yer alan bu düzenlemelerin ortak özelliği;  ikamesini yasakladıkları delilleri bu 
yasağa rağmen ikame eden kimseler hakkında cezaî yaptırım öngörmeleridir.  

 
Blocking statutes olarak adlandırılan bu düzenlemelerin en kapsamlı olanlarından biri, Fransız 
mevzuatında yer alan düzlemedir. Bu düzenleme: ‘‘Fransa’nın Egemenlik Hakkının Güvenceye 
Alınması ve Münhasıran Lahey Sözleşmesinin Uygulanmasına’’ dair 16. 7. 1980 tarihli ve   80-538 
sayılı Kanunda yer almaktadır. Bu kanunun 1. maddesi  uyarınca; Fransız vatandaşlarının yurt 
dışında görülmekte olan bir davada delil olarak kullanılmak üzere Fransa’nın egemenlik haklarını, 
güvenliğini, esaslı ekonomik menfaatlerini veya kamu düzenini tehlikeye sokacak, ekonomik, 
ticari, endüstriyel, finansal veya teknik bilgi veyahut da belge vermeleri yasaktır; meğer ki 
milletlerarası bir sözleşme hükümü çerçevesinde hareket edilsin. Bu kanun için bkz. Journal 
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1970 tarihli  Lahey Delil Sözleşmesi’nde de âkit devletlere bu konuda çekince 

koyma izni tanıyan 23. madde hükmünün getirilmesine öncülük etmişlerdir.  

 

Bu çalışmada discovery’yi ele alıyor olmamızın nedeni, bu usulün uygulamada 

ABD’li avukatlarca Türkiye’de de tatbik ediliyor olup, bu durumun bir takım 

sorunları da beraberinde getiriyor olmasıdır. Ayrıca ABD’de bu usulün uygulanıyor 

olması, ‘forum shopping’e neden olmaktadır. Gerçekten de, ABD mahkemelerince 

yüksek tazminatlara hükmediliyor olmasının yanısıra, discovery’nin varlığı da, ABD 

mahkemelerine başvurulması sonucunu doğurmaktadır. Örnek olarak 3.3.1974 

tarihinde Türk Hava Yollarının bir DC 10 tipi uçağının bagaj kapağının açılması 

nedeniyle Paris-Orly’de düşüp 340 kişinin ölümüne sebep olmasının ardından Los 

Angeles’te dava açılmış olması,  hem ABD’de daha yüksek tazminata hükmedilmesi 

hem de delillerin discovery metoduyla elde edilecek olmasından kaynaklanmıştır468.  

Nitekim, davanın ABD’de açılmış olması nedeniyle, davada kullanılacak olan 

deliller discovery yoluyla temin edilmiştir. Bu davada, discovery usulünün mümkün 

kıldığı çok geniş kapsamlı delil araştırması sonucunda avukatlar davanın kaderini 

belirleyecek bir delili ele geçirdiler. Bu delil, kaza gerçekleşmeden evvel bir 

mühendis tarafından uçak üreticisi şirkete sunulmuş bir rapordu. Bu raporda, uçağın 
                                                                                                                                     

Officiel de la Repuplique Française, 17 Temmuz 1980, s. 1799. Kanunun İngilizce tercümesi için 
bkz.The International Lawyer (1981), s. 611. Bu kanun hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Bate 
C.Toms The French Response to the Extraterritoral Application  of United States Antitrust 
Law, The International Lawyer, (1981), s. 585- 608.      

 
Blocking statutes olarak adlandırılan düzenlemelerden İngiliz mevzuatında yer alanı, ‘Protection of 
Trading Interest Act’ isimlidir. Bu düzenleme hakkında bilgi için bkz. Peter North/ J.J. Fawcett, 
Cheshire and North’s Private International Law, 13. Edition; London, Edinburgh, Dublin; 
Butterworths, 1999, s. 76-77.      

 
Burada şunu da belirtelim ki, ABD mahkemelerinin bir kişi üzerinde şahsa bağlı yetki sahibi 
olması durumunda, bu kişinin bulunduğu yabancı ülkelerin ‘‘blocking statutes’’ şeklinde 
engelleyici düzenlemeler getirmelerinin de pek faydası bulunmamaktadır; çünkü bu takdirde ABD 
mahkemeleri ilgili kişiyi doğrudan ABD’ye davet edip, delilleri davayı gören  mahkeme huzurunda 
ikame etmeye zorlayabilir; Hans Smit, International Control of International Litigation: Who 
Benefits?,  Law and Contemporary Problems (1994), s.31, dpn. 34. ABD mahkemelerinin şahsa 
bağlı yetkisi (personal jurisdiction) hakkında bilgi için bkz. Ergin Nomer, Yabancı Mahkeme 
İlamlarının Tenfizinde Mahkemenin Yetkisi ve Kamu Düzeni, Gülören Tekinalp’e Armağan, 
MHB Özel Sayı (2003) , s. 572             

468 Lowenfeld, a.g.m., s. 52; Rolf Schütze, Die Anerkennung und Vollstreckbarerklärung US-
amerikanischer Schadenersatzurteile in Produkthaftungssachen in der Bundesrepublik 
Deutschland: Beiträge zum Internationalen Verfahrensrecht  und zur Schiedsgerichtbarkeit, 
Festschrift für Heinrich  Nagel, Herausgegeben von: Walther J. Habscheid, Karl Heinz Schwab, 
Münster, Aschendorffsche Verlagsbuchhandlung, 1987, s. 393.  
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bagaj kapaklarındaki bir üretim hatası nedeniyle büyük bir felakete yol açabileceği 

bildiriliyordu. Discovery kapsamında yapılan araştırmalar sırasında uçak üreticisi 

şirketin  bu raporu  okumuş olduğu halde, bagaj kapaklarındaki üretim hatasını 

gidermek için hiçbir şey yapmamış olduğu anlaşıldı. Discovery sonucunda ele 

geçirilmiş olan bu delil, davanın sonucunu belirlemiştir. Bu davada kullanılan deliller 

discovery usulüne göre araştırılmamış olsaydı davanın sonucunu belirleyen bu rapor, 

büyük ihtimalle ele geçirilemeyecekti469. İşte, bu nedenledir ki discovery usulünün 

uygulanması davaların kaderini belirleyici bir rol oynamakta olup, forum shopping’e 

de neden olmaktadır.     

 

Aşağıda ayrı bir bölümde ele alacağımız 1970 tarihli  Lahey Delil Sözleşmesi 

nedeniyle ortaya çıkanlar dışında470, discovery usulüyle delil temininin ülkemiz 

bakımından ortaya çıkarabileceği sorunlar esas olarak üç tanedir. Bunlar: 

 

- ABD’de görülmekte olan bir dava için yetkili ABD makamlarının 

discovery ruhuyla yaptıkları istinabe taleplerinin Türk makamlarınca 

yerine getirilip getirilemeyeceği;  

- ABD’de görülmekte olan bir dava için hiç Türk makamlarının istinabe 

edilmesi yoluna başvurmadan, ABD avukatlarının Türkiye’de discovery 

uygulayarak, bu usul çerçevesinde dava ile ilgili bilgi toplama işine girişip 

girişemeyecekleri ve  

- Discovery usulünün ABD mahkemelerince verilmiş kararların tanınması 

veya tenfizine engel olup olmadığıdır. 

 

Discovery nedeniyle ortaya çıkabilecek bu sorunların açıklanıp bunlara çözüm 

bulunabilmesi için, öncelikle discovery usulünün ne olduğu, nasıl işlediği konusuna 

eğilmek gerekir. Discovery’nin ABD’deki uygulama şekli, bu usulün uygulandığı 

                                                
469  Lowenfeld, a.g.m., s. 52. 
470 1970 tarihli  Lahey Delil Sözleşmesinin discovery konusuna ayrılmış 23. maddesi hakkındaki 

açıklamalarımız için bkz. aşağıda s. 257   
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diğer ülkelerdeki şekle kıyasla daha çok sorun doğurabileceğinden, konuyu, ABD 

hukukunu471 esas alarak inceleyeceğiz.   

 

Discovery’nin ABD’deki uygulanış biçimini araştırdığımızda, bu ülkenin bütünü için 

kabul edilmiş, yeknesak bir discovery uygulamasının bulunmadığı gerçeği ile 

karşılaşırız. ABD’de  usul hukuku mevzuatı eyaletten eyalete değişebildiği472 gibi, 

hâkimlerin de kendi mahkemelerinde görülen davaların işleyişi hakkında kural 

koyma (standing orders veya instructions473) serbestisi bulunduğundan, discovery’de 

izlenen usul hâkimden hâkime dahi değişiklik gösterebilmektedir474. Üstelik 

tarafların da kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla (stipulation)475  izlenecek 

discovery usulünü belirleyebilme imkânlarının da bulunduğu dikkate alındığında, 

ABD’deki discovery uygulamasının nasıl da çeşitlilik arz ettiği açıkça görülür.  

Discovery usullerindeki bu çeşitlilik476, discovery hakkında inceleme yapmaya 

geçmeden önce,  hangi usulün esas alınacağını belirlemeyi zorunlu kılar. Burada 

yapacağımız açıklamalarda biz, Federal Mahkemelerin477 uyguladıkları  usul 

kuralları olan 1938 tarihli Federal Medeni Usul Hukuku Kuralları ‘Federal Rules of 

Civil Procedure478’ (F.R.C.P.) tarafından belirlenmiş discovery usulünü esas  

                                                
471 Discovery’nin İngiltere’deki uygulamasına ilişkin karşılaştırma için bkz. ileride s. 169, 187 ve dpn. 

542. 
472 Bazı ABD eyaletletlerinde bu usul pre-trial discovery olarak adlandırılmamaktadır. Örnek olarak, 

New-York ve Connecticut eyaletlerinde bu usul ‘disclosure’ usulü olarak adlandırılmaktadır;   
Alexander Mentz, Die ‘Pre-Trial Discovery’ Verfahren im US- amerikanischen Zivilprozeß, 
RIW (1981), s. 73. 

473 Hâkimlerin koyduğu usul hukuku kuralları bazı eyaletlerde; ‘‘notice to counsel’’, ‘‘rules of 
practice’’, ‘‘standard order’’, ‘‘standard letter instructions’’ gibi farklı şekillerde de 
adlandırılmaktadır; Junker, Discovery, s. 72, dpn. 271.      

474 Junker, Discovery,  s. 72; Eike Dirk Eschenfelder, Beweiserhebung im Ausland und ihre 
Verwertung in inländischen Zivilprozess, Verlag Peter Lang, Heidelberg 2000, s. 18;  Hay, 
Informationsbeschaffung, s. 30.  

475  Bkz. aşağıda s. 204 ve dpn. 582. 
476 Discovery usulünün böylesine değişken olması,  forum shopping’e de neden olmaktadır; Hay, 

Informationsbeschaffung, s. 31. 
477 ABD’de iki bağımsız yargılama sistemi ve dolayısıyla iki farklı şekilde kurulmuş mahkeme türü  

bulunmaktadır. Birinci tür mahkemeler, federal mahkemelerdir (federal courts). Diğer tür 
mahkemeler  ise, her bir 50 federe devlete ait eyalet mahkemeleridir (state courts). Bilgi için 
ayrıca bkz. N. Poroy, Birleşik Amerika Hukuk Mahkemeleri hakkında bazı mülahazalar, 
Adliye Ceridesi (1942),  s.1.         

478  Federal Rules of Civil Procedure için bkz. (Çevrimiçi) http//www.courtrules.org/frciv.htm.  
  Bu kanun çeşitli tarihlerde değişikliğe uğramıştır. Kanunda yapılan en önemli değişikliklerden biri 

1993 tarihli değişikliktir. Kanunda yapılmış değişiklikler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Ansgar 
C. Rempp / Max Lienemeyer, Auswirkungen der Änderungen der US-amerikanischen “Rules 
of Civil Procedure” unter Berücksichtigung des deutsch-amerikanischen Rechtsverkehrs, 
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alacağız. Discovery’ye ilişkin incelememizde  F.R.C.P.  kurallarını esas almamızın 

nedenlerinin başında, bu kuralların, ABD’de yargılama hukukuna ilişkin pek çok 

konuda ve özellikle discovery alanında model kural olmaları gelir. Ayrıca  ABD’de 

özellikle yabancı kamu kuruluşlarına karşı açılan davaların genellikle Federal 

Mahkemelerce görülüyor olması479 nedeniyle de, konunun, Federal Mahkemelerin 

uygulamak zorunda oldukları usul kuralları olan, F.R.C.P. esas alınarak 

incelenmesinde yarar bulunmaktadır.   

 

B. ABD’ DE DAVA SAFHALARI  İÇİNDE DISCOVERY’NİN 
YERİ 
 

 

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz gibi,  Anglo-Amerikan hukuklarında ‘discovery’ 

sözü iki anlama gelecek şekilde kullanılmaktadır. Discovery terimi birinci anlamıyla, 

dava taraflarının ihtilaf ile ilgili bilgileri edinmek için gerçekleştirdikleri işlemleri, 

ikinci anlamıyla ise, bu işlemlerin gerçekleştirilmesine ayrılmış dava safhasını 

tanımlar. Discovery’yi bir dava safhası olarak ele aldığımızda, bu safhanın ABD 

hukukunda davaların içerdiği iki bölümden biri olan ‘pre-trial’ bölümüne dahil 

olduğunu görürüz. Gerçekten de ABD hukukunda dava, birbirinden ayrı ve fakat 

birbiriyle ilişkili iki ana bölümden oluşur480. Bu  iki ana bölümden birincisi ‘pre-

trial’ (F.R.C.P., md. 3-37),  diğeri ise ‘trial’ (F.R.C.P., md. 38-53) olarak 

adlandırılmaktadır481. Trial bölümü Türk usul hukukundaki482 ‘tahkikat  ve 

                                                                                                                                     
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft, 94. Band, 1995, s. 383- 408.   Kanun en son 
2000 tarihinde değiştirilmiştir. Bu değişiklikler hakkında bilgi için bkz. Rolf Trittmann / Mario 
Leitzen, Haager Beweisübereinkommen und pre-trial discovery: Die prozessuale 
Sachverhaltsermittlung unter Berücksichtigung der jeweiligen Zivilprozessrechtsreformen 
im Verhältnis zwischen den USA und Deutschland, IPRax (2003), s. 10; Motoko Yoshida Die 
Informationsbeschaffung im Zivilprozeß, Verlag Peter Lang, Frankfurt 2000,  s. 81 vd..  

479  Bkz. 28 U.S.C. md. 1441 (d). U.S.C. için bkz. yukarıda dpn. 293.     
480 David J. Gerber, Extraterritorial Discovery and the Conflict of Procedural Systems: Germany 

and  the United States, The American Journal of International Law (1986), Vol.34,  (Discovery),  
s.749. 

481 Hüküm, ‚ ‘judgement’ olarak adlandırılmaktadır. 
482 Neuchatel Kantonu usul hukukunda olduğu gibi, usul hukukumuz da tahkikat ve muhakemeyi iki 

ayrı safha olarak öngörmektedir. Bu safhaların birbirinden ayrılmayıp iç içe olduğu  kanton usul  
hukuku düzenlemeleri de bulunmaktadır. Bu kantonlara örnek olarak St. Gallen, Luzern kantonları 
gösterilebilir. Konu hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.  Hans Weymuth, Mündlichkeit und 
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muhakeme safhalarına483’ karşılık gelmektedir. Pre-trial bölümü ise, trial’a 

hazırlanma bölümüdür. Pre-trial bölümünün içerdiği safhalar; ‘dava dilekçelerinin 

verilmesi’ safhası birlikte incelemekte olduğumuz ‘discovery’ safhasıdır.  

 

ABD hukukunda,  davacının dava dilekçesini (pleading)  mahkeme kalemine 

vermesi ile dava açılmış olur484 (F.R.C.P., md. 3).  Ancak bu dava dilekçesinin  

niteliği  Türk hukukundakinden farklıdır. Türk doktrininde, dava  dilekçesinin tespit 

edici, sınırlayıcı bir niteliğe sahip olup, tarafların, iddialarını dayandırdıkları bütün 

vakıaları dilekçelerinde tüketici biçimde beyan etmek zorunda oldukları belirtilir. 

Türk hukukunda düpliğin verilmesiyle sona eren dilekçe teatisi safhasının 

tamamlanmasından sonra, yeni vakıaların dermeyan edilmesi  yasak bir dava 

değiştirme olarak değerlendirilir. İşte bu kurallar, Türk usul hukukuna göre tahkikat 

ve muhakeme safhasına dilekçe teatisi safhasının tamamlanmasına kadar toplanan 

dava vakıaları ile sınırlı olarak geçilmesi sonucunu doğurur485. Türk hukukundan 

farklı olarak ABD hukukunda ise, dava dilekçeleri sadece hazırlayıcı niteliktedir; 

öyle ki, davaya bakan  hâkim dahi bu dilekçeleri çoğunlukla okumaz486. Dava 

dilekçeleri hazırlayıcı nitelikte olduklarından, ABD hukuku uyarınca, dava 

dilekçelerinde iddianın dayanağı olan bütün vakıaların belirtilmesine gerek olmayıp, 

ihtilafın sadece ana hatlarıyla belirtilmesi yeterlidir487. Başka bir deyişle, ABD 

hukukunda dava dilekçelerinin vakıaları dermeyan etme, delilleri belirtme gibi bir 

işlevi bulunmamaktadır; dava dilekçelerinin tek bir işlevi vardır, o da,  davalıya, 

kendisine karşı dava açıldığını bildirmektir (notice-pleading)488. Görülüyor ki,  ABD 

                                                                                                                                     
Schriftlichkeit im Schweizerischen Zivilprozeßrecht, Buchdruckerei A. Kuhn, Schöfflisdorf, 
1931. 

483 ‚‚... bu iki safha (tahkikat ve muhakeme safhaları) ancak toplu hâkimli mahkemelerde açık bir 
şekilde görülebilir. Çünkü bu mahkemelerde tahkikat işi, mahkeme kuruluna dahil olan 
hâkimlerden birisi tarafından, yargılama işi ise mahkeme kurulu tarafından yapılır. Halbuki 
mahkemeler teşkilatıyla ilgili hükümler gereğince memleketimizde tek hâkimli mahkemeler esas 
olduğu için, tahkikat ve yargılama bu mahkemelerde aynı hâkim tarafından icra edilmekte ve bu 
sebeple tahkikat ve yargılama safhalarının ayrılığı iyice belli olmamaktadır’’; Bilge/Önen, a.g.e., s. 
481.    

484 Junker, Discovery, s. 99; Yoshida, a.g.e., s. 76.  
485 Üstündağ, Doçentlik Tezi, s.108. 
486 Junker, Discovery,  s. 99.  
487 Dava dilekçesi örnekleri için bkz. F.R.C.P., Bölüm XII, Appendix of Forms. 
488 Arthur R. Miller, The Adversary System: Dinosaur or Phoenix, Minnesota Law Review (1984), 

Volume 69, s.8-9; Haimo Schack, Einführung in das US-amerikanische Zivilprozessrecht, 
München, Verlag C.H. Beck, München 2003, (Einführung) s. 41; Junker, Discovery, s. 100-101; 
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hukukunda dava açılabilmesi için iddianın dayandırılacağı vakıalar hakkında sadece 

ana hatlarıyla  bilgi sahibi olmak yeterlidir489. Davalı gibi davacı da ihtilaf hakkında 

ayrıntılı bilgi edinme olanağını, dava dilekçesinin verilmesinden sonra başlayacak 

‘‘discovery’’ safhasında bulurlar.  Bir anlamda discovery, hukukumuzda dava 

dilekçelerine yüklenen görevi yerine getirmektedir490. Kuşkusuz bu durum, 

davacılara büyük kolaylık sağlamakta, ihtilafa ilişkin yeterli bilgi sahibi olmadan da 

dava açmalarına olanak vermektedir. Nitekim, ABD’de  pek çok dava,  vakıalar 

hakkında yeterli bilgi sahibi olmaksızın, talebi haklı kılacak bilgilerin  discovery 

safhasında bulunacağı ümidiyle açılmaktadır491.          

 

Dava dilekçelerinin verilmesinden sonra başlayan discovery safhasında dava tarafları 

daha doğrusu taraf avukatları, dava ile ilgili ihtiyaç duydukları bilgilere ulaşırlar. Bu 

safhada taraf avukatları; keşif yapma,  şahitleri sorgulama, belgelerin gösterilmesini 

talep etme gibi, Türk hukukunda sadece hâkimlerin yapmaya yetkili oldukları işleri, 

kendi başlarına yürüterek dava ile ilgili bilgilere ulaşırlar. Üstelik bu işlemleri sadece 

kendi rızası ile bilgi verenler hakkında değil, karşı dava tarafı da dahil olmak üzere 

kendisinden bilgi edinilmesi mümkün olan bütün ilgili kişiler hakkında yürütmeleri 

mümkündür; çünkü taraf avukatları  discovery safhasında kendilerine talep ettikleri 

bilgiyi vermeyenler hakkında usulî ve cezaî yaptırım uygulatma gücüne de 

sahiptirler. Gerçi Türk hukukunda da artık,  Anglo-Amerikan hukuk sistemi örnek 

alınarak düzenlenmiş olduğu belirtilen492 ve  Avukatlık Kanununa 4677 sayılı Kanun 

değişikliği493 ile giren 2. madde hükmü ile, avukatlara geniş kapsamlı bilgi ve belge 

inceleme yetkisi tanınmaktadır; ancak avukatların bu yetkisi sadece kanunda sınırlı 

olarak sayılan kurumlar için geçerli olup, kanun hükmünde sayılan bu kurumlar 
                                                                                                                                     

Tritmann, Anwendungsprobleme des Haager Beweisübereinkommens im Rechtsverker 
zwischen der Bundesrepublik und den Vereinigten Staaten von Amerika, Verlag Peter Lang, 
Frankfurt 1988, s. 69. 

489  Bu durumun eleştirisi için bkz. Miller, a.g.m., s.8-9.   
490 Rudolf  B. Schlesinger, Comperative  Law, 3rd Edition, Mineola, New York 1970, 304-8,  

(Junker, Discovery, s. 103’den naklen) 
491  ‘‘Many actions are instituted on the basis of a hope that discovery will reveal a claim’’ Rifkind, 

Are We Asking Too Much of Our Courts? 70 Federal Rules Decissions 96, 107  (1976) (Junker,  
Discovery, s. 102’den naklen); Stadler, Unternehmensgeheimnisse, s. 294.   

492 Ali Cem Budak, Avukatlık Kanunu’nun 2. Maddesine Göre Avukatın Bilgi ve Belge İsteme 
Yetkisi, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (2004), C. I, Sayı 1, (Avukatlık Kanunu) s. 
364. 

493  RG. 10. 05.2001-24398. 
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dışındaki kurumlar ile gerçek kişilerin avukatlara bilgi ve belge sunma 

yükümlülükleri bulunmamaktadır494. Kaldı ki, ABD’den farklı olarak avukatların 

bilgi ve belge inceleme taleplerini yerine getirmeyenler hakkında uygulanacak 

yaptırıma ilişkin bir hüküm, Avukatlık Kanununda yer almamaktadır495. Bu nedenle 

de, Avukatlık Kanununun sözünü ettiğimiz maddesinin uygulamadaki etkisi 

zayıftır496.     

 

ABD hâkiminin ise  discovery safhasında neredeyse hiç rolü bulunmamaktadır. Taraf 

avukatları neredeyse sadece, kendilerine bilgi verme yükümlülüğüne uymayan kişiler 

hakkında  usulî ve cezaî yaptırım497 uygulanmasını talep etmeleri durumunda hâkime 

başvururlar. Discovery safhasında hâkimin bu denli pasif olması, kuşkusuz ki Türk 

hukuk anlayışına ters düşmektedir. Ancak Türk usul hukuku ile ABD usul 

hukukunun yargılamanın yürütülmesi açısından benimsemiş oldukları ilkelerin 

birbirinin tam zıddı olduğu da gözden kaçırılmamalıdır. Gerçekten de Türk usul 

hukuku esas olarak ‘yargılamayı hâkimin yürütmesi’ ilkesini (HUMK. md.150,77)  

benimsemişken,  ABD usul hukuku bunun tam zıddı olan, ‘yargılamayı tarafların 

yürütmesi’ ilkesini benimsenmiştir498 ABD usul hukuku sisteminde yargılamayı 

taraflar yürüttüklerinden, hâkim,  uzun süre arka planda durur, duruşmada  nadiren 

taraflara soru yöneltir499. Bu anlayış uyarınca hâkim arka planda durmalıdır da; 

çünkü o, davaya müdahale ettiği takdirde dava taraflarının kavga ettiği arenaya inmiş 

olur; işte o zaman da tarafların kavgasından çıkan toz bulutu hâkimin  görüş alanını 

bulanıklaştırır500. İşte bu anlayışa sahip Anglo-Amerikan hukukuna uygun olarak 

                                                
494 Budak, Avukatlık Kanunu , s. 366. 
495 Avukatların bilgi ve belge inceleme taleplerini yerine getirmeyen kişinin memur sıfatını taşıması 

halinde, bu fiilinin TCK. md 230 anlamında görevi ihmal suçu oluşturabileceği, memur olmayanlar 
hakkında uygulanabilecek bir ceza hükmünün ise olmadığı konusunda bkz. Budak, Avukatlık 
Kanunu, s. 371.    

496 Budak, Avukatlık Kanunu s.371 
497 Yaptırımlar için bkz. aşağıda s.192 
498 ABD usul hukuku sisteminde yargılamayı tarafların yürütmesi ilkesinin benimsenmiş olmasının 

altında yatan temel düşünce, bir  ihtilaf hakkında en doğru hükme tarafların önlerine hiçbir engel 
konmaksızın,  çarpışmalarına izin verilmesi halinde   varılacağı; davanın açık kartlarla oynanan bir 
oyun olması gerektiği anlayışıdır; Kent Sinclair, Federal Civil Practice, Practising Law Institute, 
New-York, 1980, s. 509; Eschenfelder, a.g.e., s. 19.. 

499  David J. Gerber, Discovery, s. 751, 753. 
500  ‘.. ‚ he, so to speak, descends into the arena and is liable to have his vision clouded by the dust of 

the conflict’; Jones v. National Cool Board, Times 26.9.1957 (Ewald Geimer, a.g.e., s. 12’den 
naklen). Ayrıca bkz. Markees, a.g.m., s. 134, dpn. 12.    
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hâkim, ancak hüküm verme aşamasına gelindiğinde ön plana geçer501. Onun 

sorumluluğu,  uygulanacak hukuk normunu belirleyip, bunu uygulamaktan 

ibarettir502. Bu noktada hemen belirtmek isteriz ki, hâkimin dava boyunca genelde 

arka planda duruyor olması, ABD hâkiminin yetkilerinin sınırlı olduğu anlamına 

gelmez. Esasında ABD hâkimi Türk hâkimine kıyasla bir çok yönden  daha geniş 

yetkilerle donatılmıştır. ABD hâkiminin geniş yetkilerine örnek olarak Türk 

hâkiminden farklı olarak ABD hâkiminin belirli sınırlar içinde görmekte olduğu bir 

davada uygulayacağı usulü belirleme yetkisinin olduğunu503, ayrıca ABD hâkiminin 

gerekli gördüğü durumlarda davanın her iki tarafının da karşı çıkmasına rağmen, bir 

tanığı re’sen davet edip dinleyebilmesi de gösterilebilir504.    

 

Discovery safhasında dava tarafları bir yandan ihtilaf ile ilgili bilgileri edinmeye 

çalışırken  diğer yandan da ellerindeki bilgileri  birbirine aktarmak 

mecburiyetindedirler. Taraflardan her biri elindeki bilginin tümünü diğer tarafa 

aktarmak (disclosures)505; hatta bununla da kalmayıp elinde olmayan bilgileri de 

diğer tarafın isteği doğrultusunda  araştırıp bulmakla yükümlüdür. Türk 

hukukundaki, taraflardan hiç birinin, hasmının davayı kazanması bakımından kendi 

aleyhine, hasmının lehine olan delilleri göstermekle yükümlü tutulamayacağı 

ilkesi506 ABD usul hukukunda geçerli olmadığından, pre-trial discovery safhasında 

tarafların edindikleri bilgileri birbirine aktarma mecburiyeti bakımından, bilginin 

bunu karşı tarafa aktarmak zorunda olan tarafın aleyhine bir bilgi olması da herhangi 

bir rol oynamaz.  Discovery’de tarafların elde ettikleri bilgi  ihtilafla ilgili olan ve 

mahkeme huzurunda kullanacakları delillerden ibaret değildir. ABD hukukunda 

taraflar dava dilekçelerinde tüm vakıaları belirtmek zorunda olmadıklarından ihtilafla 

ilgili vakıaların  ayrıntısını ancak discovery safhasında öğrenirler. Ancak 

discovery’de elde edilen bilgi bununla da kalmaz. Taraflar discovery’de, ihtiyaç 

                                                
501  Eshenfelder, a.g.e., s.19. 
502  David J. Gerber, Discovery, s. 751. 
503  Bkz. yukarıda s. 172. 
504  Federal Rules of Evidence 614(a). 
505  Bkz. aşağıda s. 178 ve dpn. 542. 
506  Hukukumuzda senetler bakımından bu ilkenin istisnası öngörülmüştür (HUMK’un 326).  
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duyacaklarını düşündükleri her türlü bilgiyi507 edinilebilirler. Bilginin ihtilafla ilişkili  

olması yeterlidir,  hatta bu ilişkinin de doğrudan doğruya olması  aranmaz, bilginin 

ihtilafla doğrudan ilişkili diğer bilgilere ulaşılmasını sağlayacak olması yeterli 

görülmektedir.  

 

Taraflar discovery safhası ‘‘boyunca’’ ellerindeki bilgiyi  birbirlerine aktarmak 

zorunda oldukları gibi, bu safhanın ‘‘bitiminde’’, davanın trial bölümüne geçmeden 

önce de tekrar buluşup ellerindeki tüm bilgileri birbirlerine aktarmak zorundadırlar  ( 

pre-trial disclosure) (F.R.C.P.md. 26 (a) 3). Üstelik davanın trial bölümüne 

geçmeden önce  yapmak zorunda oldukları bu buluşmada, taraflardan her biri, diğer  

tarafın delillerine karşı ileri süreceği itirazları açıklamak zorundadır. Bu buluşmada 

bir tarafın karşı tarafa açıklamamış olduğu bilgileri trial bölümünde kullanması ise 

istisnalar dışında  mümkün değildir (F.R.C.P., md. 37 (c )(1). İşte böylece dava, daha 

yargılama safhasına (trial) geçilmeden, tarafların her birinin güçlü ve zayıf olduğu 

yönlerini baştan görebildikleri, açık kartlarla oynanan bir oyuna dönüşür.   Discovery 

safhasının sonunda dava malzemesi  bütünüyle toplanmış olur  ve taraflar birbirinin 

elinde hangi kozların olduğunu bütün ayrıntısıyla bilirler508. Böylece herhangi bir 

sürprizle karşılaşmayacaklarının bilinciyle trial bölümüne hazırlanırlar.  

 

Trial bölümüne geçildiğinde taraflar artık, ispatlanması gerektiğini düşündükleri 

vakıalar hakkında discovery safhasında eksiksiz biçimde elde etmiş oldukları 

delilleri, uygun gördükleri bir sıra içinde, mahkemeye sunarlar. Bu aşamada yine  

ABD usul hukukunun Türk usul hukukundan bütünüyle farklı olduğu bir durumla 

karşılaşırız509. Türk usul hukuku uyarınca bir vakıanın tahkikine girişebilmek için, bu 

                                                
507 Her delil hâkim için bir bilgi kaynağıdır. Buna karşın her bilgi kaynağı başlıbaşına bir delil olma 

özelliğine sahip değildir; Max Gafner, Die Parteibefragung, Bern, Verlag von Stämpfli & Cie. 
1919, s. 156; Tercan, a.g.e., s. 123.    

508 Bu nedenle Alman doktrininde Stürner, ABD’de usul hukuku gerçeğinin ‘‘trial’’ değil, ‘‘pre-
trial’’ safhasında yattığını ifade etmektedir; Rolf Stürner, Why are Europeans afraid to litigate 
in the United States?  Centro di Studi e Ricerche di Diritto Comparato e Straniero,  Roma 2001,  
(Europeans), s. 17. Ayrıca bkz. aşağıda dpn. 533.     

509 Kara Avrupası hukuk sistemi ile Anglo-Amerikan hukuk sistemi arasındaki bu fark konusunda 
1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin İşleyişi hakkında 1978 yılında yapılmış olan toplantıda 
Amerika’lı delege tarafından ileri sürülenler için bkz., Report of the United States Delegation to 
the Special Commission on the Operation of the Convention of 18 March 1970 on the Taking of  
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vakıanın davanın çözümüne etki edebilecek olması gerekmektedir; başka bir deyişle 

hukukumuz uyarınca hâkim,   hangi vakıaların davanın çözümüne etkili olacağını 

belirler ve tahkikatın sadece bu vakıalara yönelmesini sağlar (HUMK.md. 238). 

Hangi vakıaların ispata muhtaç olduğu konusunda da yine hâkim  karar verir510. 

Takdiri delillere başvurulabilmesi de, hâkimin bu konuda vereceği bir kararın511 

bulunmasına bağlıdır512. Sözgelimi, isticvaba başvurulabilmesi513 için olduğu üzere,  

tanık dinlenebilmesi514 veya bilirkişinin bilgisine başvurulabilmesi (HUMK. md. 

275) için mahkemenin bu konularda vereceği karara ihtiyaç bulunur515. Mahkemenin 

bu konuda bir kararı olmaksızın, tarafların veya avukatlarının doğrudan doğruya 

karşı tarafı isticvaba davet etme yetkileri olmadığı gibi, şahit dinletmeye veya 

bilirkişi atamaya da yetkilileri yoktur516.  Oysa ABD usul hukuku uyarınca bu 

konular hakkında karar verecek olan, sadece taraflar, daha doğrusu taraf 

avukatlarıdır517. Bu nedenledir ki, ABD’deki dava, taraf avukatlarının kendi  

senaryolarına göre oynadıkları bir tiyatroya benzetilmektedir518. Her iki taraf da 

elinden gelen en çarpıcı gösteriyi sunarak,  ihtilaf konusundan tamamen bihaber olan 

jüriyi ikna etmeye çalışır.  ABD hukukunda ilgililerin sorgulanması da doğrudan 

                                                                                                                                     
Evidence Abroad in Civil or Commercial Matters, (Report of the U.S. Delegation), Int. Leg.Mat. 
(1978), s. 1424.  

510 Hâkim kendisine sunulan bir davada, uyuşmazlığın maddî  olayların ispatı yönünde toplandığı 
bütün durumlarda, ilk iş olarak davanın çözülmesi bakımından maddî olaylardan hangilerinin, 
hangi delillerle hangi tarafça ispat edilmesi gerektiğini saptamak zorundadır. Böyle bir saptama 
işlemi  yapılmadıkça, kural olarak davacının iddiasını ve davalının savunmasını ispat 
etmediklerinden bahsedilmez... Nihayet ispat edilecek yön bilinmedikçe bunun ispatı da 
düşünülemez. ..’ HGK. E. 982/10-582, K. 817, T. 17.10.1984,  Tutumlu, a.g.e., s. 120-121.     

511 Alman hukukunda, mahkemenin delillere ilşkin verdiği bu karar ’delil kararı’ şeklinde tercüme 
edilebilecek‚ ‘‘Beweisbeschluss’’ sözüyle ifade edilmektedir (ZPO, md. 358).  

512 Erdal Tercan, a.g.e., s. 220 
513 Tercan, a.g.e., s. 219. 
514 Üstündağ, Yargılama, s. 737. 
515 ‘‘...İddia ve savunmasını tanıkla ispat etmek isteyen taraf öncelikle tanıkları hangi konuda 

dinleteceğini mahkemeye bildirir.  Mahkeme bunun üzerine HUMK’un 218. maddesine göre o 
konunun tanıkla ispat edilmesinin mümkün olup olmadığını inceler ve bir karar verir. Mahkeme 
ispat edilmek istenen konunun tanıkla ispatının olanaklı olduğu sonucuna varırsa, tanık gösterme 
talebinde bulunan tarafa tenıklarını göstermesi için uygun süre verir....’’  Yarg. 4. HD. E. 
2002/7557, K. 2002/11840, T. 21.10.2002, Yarg. Kar. Der. Nisan 2003, S. 4, C. 29, sf. 526.     

516 M. Reşit Belgesay, Hukuk ve Ceza Usulünde Deliller, Güven Basımevi, İstanbul 1940, s. 57; 
Tercan, a.g.e., 219. 

517 "İngiliz ve Amerikan sistemlerinde ise avukatlar, hakikatin inkişafını temin için doğrudan doğruya 
müvekillerin şahsan cevap vermelerini isteyebilirler. Kaide olarak isticvabı avukat idare eder, 
sualleri o sorar" Belgesay, a.g.e., s. 57.   

518 Hans Huggo Hülsen, Gebrauch und Mißbrauch US-amerikanischer ‚‚pre-trial discovery’’ und 
die internationale Rechtshilfe, RIW (1982), (Discovery), s. 225.    
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tarafların işi olduğundan, çapraz sorgulama519 usulü uyarınca ilgilileri sorgulayan da 

avukatlardır. Her ne kadar hâkim de tanıklara soru yöneltme hakkına sahip olsa da bu 

hakkını genellikle kullanmaz520; bu aşamada hâkimin rolü genellikle, delil ikamesi 

sırasında karşı tarafın itiraz etmesi halinde delilin kullanılmasına izin verilebilir 

nitelikte olup olmadığı konusunda karar vermekten ibarettir. 

 

C. DISCOVERY’NİN VARLIK NEDENİ ve YARARLARI 
 

Usul hukukumuzun tahkikat ve muhakeme safhalarına karşılık gelen trial safhası, 

ABD’de  % 98  oranında ‘jüri’ huzurunda yürütülmektedir521.  Trial safhasında, 

tarafların gösterdikleri delilleri değerlendirip, iddia edilen vakıanın gerçek olup 

olmadığı konusunda (question of fact)   yargıya varacak olan jüridir. Hâkim sadece  

jürinin bu kararına uygulanacak kuralları (question of law) belirler522. İşte bu nedenle 

jüri kurumu523 ABD524 yargılamasına damgasını vurmaktadır.  Öyle ki, bu ülkedeki 

                                                
519 Çapraz sorgulama usulünde, tanık gösteren taraf  önce tanığı sorgular. Ardından karşı taraf onu 

sorgular (cross examination). Bundan sonra yine tanığı göstermiş olan taraf tanığı sorgular (recross 
examination), bunu da yine karşı tarafın sorgulaması izler; Coester-Waltjen, a.g.e., s. 304, Nr. 402.;  
Tercan, a.g.e.,  s  56; Öztekin, Jüri, s. 65. 

520 William Schurtman / Otto L. Walter, Der amerikanische Zivilprozeß, Frankfurt am Main 1978,   
s.70. 

521 Zeisel, The Amerikan Jury, The American Jury System, Final Report, 1977 (Joachim Zekoll, 
US-Amerikanisches Produkthaftpflichtrecht vor deutschen Gerichten, Nomos 
Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1987, s. 80’den naklen). ‘‘Dünyadaki jürili davaların %80’i 
ABD’de görülmektedir’’  Öztekin, Jüri, s. 18. 

522  Eshenfelder, a.g.e., s. 19. 
523 Bir Anglo-Amerikan hukuku kurumu olan jüri  günümüzde ABD’den farklı olarak İngiltere’de 

önemini büyük ölçüde yitirmiş bulunmaktadır. Bugün İngiltere’de sadece  şahsiyet haklarının  
ihlalinden doğan tazminat davaları jüri huzurunda  görülmektedir. İngiltere’de jürinin önemini 
kaybetmesi common law ve equity law’un 1873-1875 tarihlerinde yapılan birleştirilme 
çalışmalarından sonra gerçekleşmiştir; Walter Schwering, System der Beweislast im englisch-
amerikanischen Zivilprozeß, Karlsruhe,Verlag c.f. Müller, 1969, s.43. Bilgi için ayrıca bkz. 
Öztekin, Jüri, s. 14 vd.. 

524 ABD’de jüri, İngiliz sömürgeceliği zamanından kalma bir kurumdur. Mahkemede, İngilitere’den 
gelen hâkim yanında Amerikan vatandaşlarından oluşan jüri önemli bir denge unsuruydu. Bu 
nedenle, değeri 20 Doları aşan common law davalarında jürinin bulunacağı garantisi Anayasada 
düzenlenmişti; Haimo Schack, a.g.e., s. 62, 63; ABD’lilerin jüri sistemine bağlılığı hakkında 
açıklama için bkz. Batiffol, a.g.m., s. 4 vd..    

  Bugün ABD Anayasası (U.S. Constitution VII. Amendment)  ve F.R.C.P ( Rule 38 (a) F.R.C.P.) 
uyarınca, taraflar, federal mahkemelerde görülen ve değeri 20 Doları aşan bir common law 
davasının jürili görülmesini talep etme hakkına sahiptirler. Taraflar, davanın jüri önünde 
görülmesinden menfaat sağlamayacaklarını düşündüklerinde, jüri önünde yargılanma haklarından 
feragat edebilirler. Nitekim, ticarî nitelikteki davaların çoğunda da taraflar bu haklarından feragat 
ederler. Bugün ABD’de trial safhasına kadar gelen davaların üçte birinin jüri önünde görüldüğü, bu 
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pek çok usulî kurumun var olmasının altında, yargılama sisteminin jürili olması 

yatmaktadır525. ABD yargılamasında ‘discovery’nin var olmasının altında yatan 

esas neden de, ABD’deki yargılama sisteminin jürili olmasıdır’.  

 

Jürinin katılımı nedeniyle trial bölümünün hızlı, kesintisiz ve davaya yoğunlaşılmış 

şekilde yürütülmesi gerekmektedir. Çünkü jüriyi oluşturan kişiler, normal 

hayatlarında bambaşka uğraşıları olan, ancak katılmak zorunda oldukları dava 

süresince dışarıdaki işlerini bir yana bırakıp, dava için zamanını ve emeğini 

harcamak zorunda kalan kimselerdir. Başka bir deyişle jüridekiler, görmek zorunda 

oldukları dava nedeniyle hayatlarının normal  akış düzeninden fedakârlık etmek 

mecburiyetinde kalmaktadırlar. Jürinin katlanmak zorunda kaldığı bu durumun 

mümkün olduğunca çabuk sona ermesi için, davanın bu safhasının araya fasılalar 

girmeksizin en kısa sürede sona erecek şekilde oluşturulması gerekmektedir526. Bunu 

da sağlamanın yolu, jürinin katıldığı dava safhasında vakıa ve delillerin temini  ile 

vakit geçirilmemesi, dava malzemesinin eksiksiz şekilde,  araya fasılalar girmeden 

jüriye sunulmasıdır.  

 

Trial bölümünün Türk hukukundaki tahkikat ve muhakeme safhalarına karşılık 

geldiğini belirtmiştik. Tahkikat safhası, usul hukuku sistemimizde davanın en uzun 

süren bölümüdür527; çünkü hâkimin deliller için verdiği mehillerle528 delillerin 

gösterilmesi ileri tarihlerdeki celselere atılabilmektedir. Türkiye’de tahkikat 

safhasının süresi bu şekilde uzun zamanlara yayılabilirken, ABD’de, davaya katıldığı  

                                                                                                                                     
oranın cismani zarar  nedeniyle tazminat davalarında yükseldiği, bu davaların yarısının jüri önünde 
görüldüğü belirtilmektedir;  Peter Hay, Einführung in das amerikanische Recht, 4. Auflage, 
Darmstadt 1995,  s. 63, dpn. 78. 

525  Coester-Waltjen, a.g.e., Nr. 23, s. 16. 
526 David J. Gerber, Discovery, s.747;  Junker, Discovery, 106, 204; Eschenfelder, a.g.e., s. 21.  

Ayrıca Lahey Konvansiyonunun İşleyişi hakkında 1978 yılında yapılmış olan toplantıda da 
Amerika’lı delege tarafından ileri sürülenler için bkz., Report of the U.S. Delegation, s. 1424. 

527  Ergun Önen, Medeni Yargılama Hukuku, Sevinç Matbaası, Ankara 1979, s.183.  
   528 HUMK’un 217/III. maddesinde, dermeyan edilen delillerin yeterli olmaması durumunda, 

mahkemenin, vakıaların ispatı için taraflara mehil verebileceği öngörülmüştür. HUMK’un 220. 
maddesi de, delillerin kabul veya reddi hakkında inceleme yapılacak celsede ibrazının mümkün 
olmaması durumunda, hâkimin delil istima ve tetkiki için ayrı bir gün tayin edebileceğini 
düzenlemektedir. 
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süre boyunca dışarıdaki  hayatını askıya almak zorunda  kalan jüri üyeleri, bir de 

Türk hukukundaki gibi uzun zamana yayılan bir süre boyunca belirli zamanlarda 

mahkemeye gidip gelmeye, görmek zorunda oldukları dava nedeniyle hayat 

akışlarının devamlı bölünmesine tahammül edemezler529. Jüri üyelerine verilen 

rahatsızlığın asgari düzeyde tutulabilmesi için trial bölümünün, hızlı, kesintisiz, 

sadece davaya konsantre olunmuş biçimde yürütülmesi gerekmektedir. Bunu 

sağlamak için de dava tarafları önceden yoğun biçimde çalışmalıdırlar ki, bu 

çalışmaları sonucunda mahkeme huzurunda gösterecekleri delillerin tümünü 

ellerinde hazır bulundurabilsinler. Tarafların trial bölümünde dava malzemesinin 

tümünü kesintisiz biçimde sunabilmeleri için yapacakları bu çalışmaya  ayrılmış 

discovery safhası, işte bu gereklilikten doğmuştur530. Her ne kadar discovery 

yapılması bir zorunluluk olmayıp, tarafların ihtilafla ilgili her türlü bilgi ve delilin 

ellerinde olduğunu bildirmeleri halinde, discovery safhası atlanarak doğrudan 

davanın trial bölümüne başlanması mümkün olsa da, ABD’de hemen her davada 

discovery’nin gerçekleştirildiği bildirilmektedir531. 

 
Esasen discovery safhasının varlığı çoğu kez,  trial bölümüne hiç geçilmeden 

davanın sulhle çözülmesini sağlamaktadır. Çünkü yukarıda da belirtmiş olduğumuz 

gibi, discovery safhasının sonunda  taraflardan her birinin  davada güçlü ve zayıf 

olduğu yönler ortaya çıkar. Başka bir deyişle, discovery safhasının tamamlanmasıyla, 

tarafların her birinin davayı kazanma ihtimallerinin ne olduğu tüm açıklığıyla 

tarafların gözleri önüne serilir. Bu sebepledir ki, ABD’de açılmış davaların %90 gibi 

büyük bir bölümü, hiç trial bölümüne geçilmeden sulhle (settlements) 

çözülmektedir532. Görüldüğü üzere,  ABD usul hukukunda her şey, trial bölümünden 

                                                
529 Kara Avrupası hukuk sistemleri ile Common Law hukuk sistemi arasındaki bu fark konusunda 

Lahey Konvansiyonunun İşleyişi hakkında 1978 yılında yapılmış olan toplantıda Amerika’lı 
delege tarafından ileri sürülenler için bkz., Report of the U.S. Delegation, s. 1424.  

530  David.J. Gerber, Discovery, s. 749. 
   531 Pre-trial discovery’nin ABD’de böylesine yaygın şekilde uygulanıyor olmasının altında yatan 

nedenlerden birinin de, avukatların ücretlendirilme şekli olduğu belirtilmektedir. Avukatlar, dava 
değeri üzerinden değil, her bir çalıştıkları saat üzerinden ücret aldıklarından, avukatların pre-trial 
discovery’yi uyguladıkları ve bunda   ‘saat sayacının’ mümkün olduğunca uzun bir zaman 
boyunca atmasını sağlamak için discovery süresini  uzun tutmaya çalıştıkları belirtilmektedir; 
Miller, a.g.m., s. 18. 

532 Miller, a.g.m., s. 4;  Schurtman / Walter, a.g.e., s. 56; Alexander  Mentz, a.g.e., s. 74;  Ralph 
Beckmann, Das Haager Beweisübereinkommen und seine Bedeutung für die Pre-Trial 
Discovery, IPRax, 1990, s. 202;  Hülsen, Discovery, s.  227;  Abbo Junker, Die 
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önce yani daha tahkikat ve muhakemeye geçilmeden gerçekleşir533. Ancak bu 

noktada hemen şunu da  belirtelim ki, ABD’de tarafların % 90 gibi yüksek bir oranda 

sulhe gitmelerinin altında yatan tek neden, discovery sonucunda tarafların davayı 

kazanma ihtimallerinin ne olduğunu görmeleri de değildir. Tarafların sulhe 

gitmelerinin altında yatan diğer nedenlerden biri de, discovery’nin yol açtığı 

masrafların yüksekliği, bu safhada gerçekleştirilmesi gereken işlerin külfetli oluşu ve 

davalıların ticarî sırlarını açıklamak zorunda kalmaktan534 çekinmeleridir. Gerçekten 

de discovery kimi zaman gerek parasal bakımdan  gerekse de iş yükü bakımından 

öylesine külfetli olabilmektedir ki, davalı, sonuçta davayı kazanma ihtimali bulunsa 

dahi discovery’nin bu baskısına katlanmak zorunda kalmamak için kendi aleyhine de 

olsa sulh yapma yoluna başvurmak zorunda kalmaktadır535. Bu nedenle, 

discovery’nin davalıyı sulh yapmaya iten bir baskı aracına dönüşmüş olduğundan ve 

insanları davalı aleyhine dava açmaya teşvik eden bir usul haline geldiğinden söz 

edilmektedir536. 

 

Türk usul hukuku ile ABD usul hukukunun karşılaştırıldığı bir kitapta537, ABD’de 

ihtilafların çoğunun neden sulhle çözülüp de Türkiye’de bunun mümkün olmadığı 

sorusuna, cevabın, Türklerin sulh yapma alışkanlığı geliştirmediklerinde mi yoksa 

avukatlara güvenmediklerinde mi aranması gerektiği  sorulmuş ve her iki sorunun da 

doğru cevabı içerdiği  ima edilmiştir. Bu kitabın müelliflerinin davaların Türkiye’de 

ABD’ye kıyasla sulhle çözülmesinin daha az olmasına  ilişkin ileri sürdükleri 

gerekçeler; yani Türklerin sulh yapma alışkanlığı olmadığı ve avukatlarına 

                                                                                                                                     
Informationsbeschaffung für den Zivilprozeß: Informationsbeschaffung durch 
Beweispersonen: Die Informationsbeschaffung für den Zivilprozeß –die Informationsbeschaffung 
Verfahrensmässige Behandlung von Nachlässen, auländisches Recht und Internationales 
Prozessrecht, Herausgegeben von Peter F. Schlosser, Gieseking Verlag, Bielefeld, 1996, 
(Informationsbeschaffung), s. 68;  Stephan Lorenz, Die Neuregelung der pre-trial Discovery im 
US-amerikanischen Zivilprozeßrecht- Inspiration für den deutschen und europäischen 
Zivilprozeß?, ZZP (1998), s. 49;  Stürner, Europeans, s. 17.     

533  ‘‘... in America, almost everything happens before trial’’ Gross, The American Advantage: The 
Value of Inefficient Litigation, Michigan Law Review, Volume 85, 1986-1987, s. 735’den 
naklen. 

534 David Hermann, Die Anerkennung US-amerikanische Urteile in Deutschland unter 
Berücksichtigung des ordre public, Peter Lang, Frankfurt am Main 2000, s. 188.  

535 Fleming James / Geofrey Hazard / John Leubsdorf, Civil Procedure, Fourth Edition, Little Brown 
and Company, Boston, Toronto, London 1992, s. 236 ; Yoshida, a.g.e., s. 90. 

536  Miller, a.g.e., s. 6. 
537  Delmar Karlen / İlhan Arsel, Civil Litigation in Turkey, Ankara, Ajans-Türk Press, 1957, s. 13.  
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güvenmedikleri de belki etkili faktörlerdendir. Ancak kanaatimizce Türkiye’de 

sulhün neden ABD’deki kadar yaygın olmadığı sorusunun cevabı esas olarak, usul 

hukuku metotlarımızın farklı oluşunda ve özellikle ABD’de discovery safhasının 

bulunmasında aranmalıdır.        

 

Sonuç olarak, discovery tamamen ABD yargılama usulünün kendine özgü 

ihtiyaçlarından doğmuştur. Bazı yönleriyle eleştirilmekle birlikte, discovery ABD 

usul hukuku sistemi içinde kendisinden beklenen faydaları da beraberinde 

getirmektedir. Jüri huzurunda cereyan eden trial aşamasının kesintisiz ve hızlı 

biçimde tamamlanmasını sağlaması dışında, discovery’den beklenen yararlar şu 

şekilde sıralanabilir:        

 

1. Discovery’nin en temel işlevi, tarafların dava konusu ihtilaf hakkında ayrıntılı 

bilgi edinip538 trial bölümüne hazırlanmalarını sağlamaktır. İstisnaî durumlar 

dışında trial aşamasına gelindiğinde discovery’de elde edilmiş deliller dışında 

bir delilin kullanılması mümkün değildir. İşte bu da, trial bölümüne 

gelindiğinde tarafların beklemedikleri sürprizlerle karşılaşmalarını 

engeller539, bu bölüme tarafların en iyi şekilde hazırlanmalarını sağlar. 

  

2. Bir diğer yararı delil tespitidir. Discovery’nin temel amacı bu olmamakla 

birlikte, bu aşamada sorgulanmış olan kimsenin sonradan ölmesi veya başka 

bir nedenle trial aşamasında mahkeme huzurunda ifade verememesi halinde, 

discovery’de elde edilmiş sorgu tutanakları trial aşamasında kullanılır540. 

 

3. Discovery tanıkların mahkeme huzurunda yalan beyanda bulunup 

bulunmadıklarını da kontrol etme imkânı sağlamaktadır. Gerçekten de bir 

tanığın discovery sırasındaki beyanları ile mahkeme huzurundaki 

beyanlarının birbirini tutmaması durumunda, bu tanığın discovery 

                                                
538 Kent Sinclair, Federal Civil Practice, Practising Law Institute, 1980, s. 508.  
539 Julius Byron Levine, Discovery, Clarendon Press, Oxford’ 1982, s.2. 

540 Bkz. dpn. 563 civarı. 
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tutanaklarının okunup, tanığın güvenilmez olduğunun ileri sürülmesi 

mümkündür.       

 

4. Discovery sayesinde taraflar haklı ve haksız yönlerini tüm açıklığıyla görme 

imkânına sahip olduklarında, trial bölümüne hiç geçmeden, ihtilafların büyük 

çoğunluğu sulh yoluyla çözülür,  böylelikle de mahkemelerin iş yükü 

azaltılmış olur. 

 

 

D. DISCOVERY’de GERÇEKLEŞTİRİLEN İŞLEMLER 
 

1. GENEL OLARAK 
 

 
Dava dilekçelerinin verilmesinin ardından başlayan discovery safhasına geçildiğinde, 

dava tarafları bazı formaliteleri541 yerine getirdikten sonra ABD usul hukukunun 

kendilerine tanıdığı geniş imkânlar çerçevesinde dava malzemesi ve bunlara 

ulaşılmasını sağlayacak bilgileri edinmeye başlarlar. Tarafların ihtiyaç duyacakları 

bilgiyi elde edebilmeleri için altı farklı metot öngörülmüştür (F.R.C.P’nin 26 (a) (5) 
                                                
541 Bu formaliteler F.R.C.P’nin 26. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre dava dilekçelerinin 

verilmesinden itibaren en kısa süre içinde tarafların mahkemenin katılımı olmaksızın buluşup 
(meeting of parties), discovery yöntemi ve bilgilerin değişiminin nasıl gerçekleştirileceği 
konularında müzakere etmeleri gerekir  (F.R.C.P., md. 26 (f)). Bu buluşmadan sonra 14 gün içinde 
taraflar tekrar buluşup ellerinde bulunan bilgileri karşı tarafa sunmak zorundadırlar (initial 
disclosure) (F.R.C.P. md. 26(a)(1))  Bu bilgilere örnek olarak,  kendisinden ihtilaf hakkında 
malumat  edinilebilecek kişilerin isimleri, telefon ve adresleri, bu kişilerin hangi konularda bilgi 
sahibi oldukları, ihtilafla ilgili evrakın kopyaları, ihtilafla ilgili görülen taraflara ait sermayenin 
miktarı gösterilebilir. Söz konusu olan bir tazminat davasıysa, zararın hesaplanmasında neyin esas 
alındığı açıklanıp, sigorta sözleşmesi de dahil olmak üzere bunun kontrolü sağlayacak dokümanlar 
da bu toplantıda verilir.  
Bunun dışında hâkimin gerekli görmesi halinde, ‘pre-trial conference’ olarak adlandırılan bir 
toplantı da gerçekleştirilebilir (F.R.C.P. md. 16). Bu toplantıda discovery’de izlenecek usul 
görüşülüp, bir takvim belirlenir. İlk defa bu aşamada bir hâkim, takip edilecek usulü yönlendirecek 
şekilde davaya el atar. Ancak genellikle bu aşamadaki hâkim,  dava hakkında karar verecek olan 
hâkim değil, görevi pre-trial aşamasını düzenlemekten ibaret olan başka bir hâkimdir. Henüz bu  
aşamada esas davaya bakacak olan hâkimin davaya el  atmamasının gerekçesi de, trial safhasına 
gelene kadar onu davadan uzak tutmanın, hâkimin trial safhasına her türlü önyargıdan uzak 
girebilmesine yaradığı düşüncesidir. 
Pre-trial conference olarak adlandırılan bu toplantıdan sonra, taraflar ABD usul hukukunun 
öngördüğü metotlar çerçevesinde dava ile ilgili bilgileri toplamaya başlarlar. 
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maddesi). Bunlar: tanıkların sorgulanması (depositions), tanıklara soru belgesi 

gönderilmesi (written interrogatories), dokümanların verilmesi (production of 

documents), keşif (entry upon land or other property), tıbbî inceleme (physical and 

mental examinations)  ve ikrara davettir (request for admission). Her iki taraf da 

dava malzemesi toplamak için bu metotlarda her birine, gerek duyduğu sıklıkta 

başvurabilir. Bu metotlardan sadece tıbbî incelemeye başvurabilmek için hâkimin 

kararına ihtiyaç duyulur, diğer yollara taraflar kendiliğinden başvurabilirler. 

 

Discovery’ye sadece taraflar değil, üçüncü kişiler de  katlanmak zorundadır542.  Söz 

gelimi, üçüncü kişiler de discovery çerçevesinde tanık olarak dinlenebilir veya 

doküman göstermek zorunda bırakılabilirler. Ancak, soru belgesi gönderilmesi,  tıbbî 

inceleme  ve ikrara davet yöntemleri sadece taraflar arasında uygulama alanı bulur.  

 

Discovery’nin yapılacak olduğu konusunda ilgililere  çıkarılacak bildirimin şekli, 

bildirimin çıkarılacağı kişiye göre değişiklik gösterir. Genellikle karşı tarafa 

çıkarılacak bildirim için diğer tarafın hazırlayıp ilettiği basit bir yazı (notice) 

yeterliyken, üçüncü kişilere çıkarılacak bildirimlerin mahkeme kalemince (clerk) 

düzenlenmiş  bir yazıyla (subpoena order) yapılması tercih edilmektedir543. 

‘Subpoena order’, üzerinde mahkemenin damgasının bulunması, bunun içeriğinin 

hâkimin emri olduğu düşüncesini uyandırsa da, hâkimin üçüncü kişilere böyle bir 

emrin yollandığından haberi dahi olmaz. Üçüncü kişilerden discovery yoluyla bilgi 

edinmek isteyen taraf avukatının, discovery gerçekleştirmek istediğini karşı tarafa da 

bildirdiğini gösteren yazının bir kopyasını  mahkeme544 kalemine sunması üzerine, 

başka bir şart aranmaksızın subpoena order düzenlenir. Üçüncü kişinin sorgulanması 

                                                
542 ABD’de üçüncü kişilerin de discovery’ye katlanmak zorunda olması, discovery’nin ABD’deki 

uygulanış biçimi ile İngiltere’deki uygulanış biçimi arasındaki  temel farklılıklardan birini   
oluşturur. Gerçekten de, İngiltere’de dava tarafları dışındaki üçüncü kişiler discovery’ye konu 
olmazlar. Bunun gerekçesi de, başkalarının davası için davaya taraf olmayanların özel hayatlarının 
ve huzurlarının bozulmaması gerekliliğidir;, Julius Byron Levine, a.g.e., s. 9. 

543 ABD eserlerinde, üçüncü kişilere bildirimin subpoena ile yapılması, tavsiye edilir; çünkü üçüncü 
kişiye subpoena yolu ile değil de notice yolu ile bildirim yapılmış olup, üçüncü kişi bu bildirime 
uymaz ve sorgulamanın yapılacağı yere gelmezse, sorgulmanın yapılacağı yere gelmiş olan karşı 
taraf  boş yere zamanlarının alınmış olması gerekçesiyle avukat masrafları dahil masraflarının 
tazminini talep eder; Jack H. Friedenthal/ Mary Kay Kane/ Artur R. Miller, Civil Procedure, West 
Publishing Company, St. Paul, Minn., 1993,s. 399.     

544 Bu mahkeme davayı gören mahkeme olabileceği gibi, herhangi başka bir mahkeme de olabilir 
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işi karşı tarafa bildirilmeden geçekleştirilmişse, bu sorgulamaya ilişkin tutanakların 

trial safhasında herhangi bir hükmü olmayacaktır. İşte, subponea order’ın mahkeme 

kalemine düzenlettirilmesi mecburiyetinin nedeni, sadece, üçüncü kişilerden bilgi 

edinileceğinin  karşı tarafa da bildirilmiş olduğunun tevsikinin sağlanması545, 

böylece karşı tarafa haber verilmediği gerekçesi ile sorgulama tutanaklarının daha 

sonraki trial safhasında kullanılamaması tehlikesini bertaraf etmektir. Ayrıca 

discovery’ye ilişkin bildirimin subpoena order yoluyla yapılmasının bir  yararı da, 

bildirime uymamış olan üçüncü kişiler hakkında cezaî ve  usulî  yaptırım 

uygulanmasını sağlamasıdır546.  Yoksa,  burada hâkimin üçüncü kişilerden bilgi 

edinilmesinin uygunluğu konusunda bir kararı söz konusu değildir. Hâkimin kararını 

gerektiren tek discovery metodu, tıbbî incelemedir (physical and mental 

examinations).  
 

2. DISCOVERY METOTLARI 

a. Tanıkların Sorgulanması (Depositions) 
 
Tanıkların sorgulanması, ABD hukukunda en çok kullanılan ve en önemli sayılan 

discovery metodudur547.  İngiltere’de ise bu metot istisnaî durumlar548 dışında 

kullanılmaz549. Bu metot,  tanıktan yemin alınarak sorgulanmasını gerektirir550.  

Hemen belirtelim ki, hukuk anlayışımızdan farklı olarak ABD hukukunda, taraflar da  

tanık sıfatıyla sorgulanırlar. (Rule 30 (a) ve 31 (a) F.R.C.P.) Hatta bilirkişiler de 

tanık olarak sorgulanır551. Bu sorgulamanın gerçekleşmesi için, önceden hâkimden 

alınmış olan bir izne de gerek yoktur552.          

 

                                                
545 Junker, Discovery, s.156-157.  
546 Bkz. aşağıda s. 192. 
547 James / Hazard / Leubsdorf,  a.g.e., s. 238.  
548 Bkz. Levine, a.g.e., s. 61; Wotman,  a.g.m., s. 405     
549 İngiliz doktrininde tanıkların sorgulanması (depositions) metodunun discovery’nin en üretken yolu 

olduğu belirtilerek, bu yolun İngiltere’de de yaygın olarak kullanıma açılması gerektiği ileri 
sürülmektedir; Levine, a.g.e., s. 9, 64. 

550 Karayalçın, Affidavit ve Türk Hukuku, BATİDER (1986), C. XIII, Sayı. 3-4, s. 48. 
551 Coester-Waltjen, a.g.e., s. 304, Nr. 402; Junker, Informationsbeschaffung, s. 73. 
552 Friedenthal/ Kane/ Miller, a.g.e., s. 397. 
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Mahkeme salonu dışında ve genellikle avukat bürolarında553 gerçekleşen tanık 

sorgulaması sırasında, sorgulanan kişi554 ve tarafların ( taraf avukatları) yanısıra bir 

de zabıt kâtibi  (court reporter) bulunur. Zabıt kâtibi genellikle iki iş yapar: Birincisi, 

sorgulamada sorulan soruları ve bunlara verilen cevapları kelime kelime stenografik 

olarak tutanağa geçirmek555, diğeri ise sorgulanan kişilerden yemin556 almaktır (Rule 

30 (b), (c) F.R.C.P.). Zabıt kâtibine yemin alma yetkisi resmî makamlarca 

verilmişse557 de, kendisi devlete bağlı olarak değil, iştigal konusu mahkeme 

tutanaklarını hazırlamak olan özel bir şirkete (court-report firm)  bağlı olarak 

çalışır558.   Mahkeme huzurundaki gibi çapraz sorgulama usulüne559 göre  

gerçekleştirilen bu sorgulama sonucunda   ifadesi aynen kaydedilen tanık, zabıt 

kâtibi tarafından tutulan ifade tutanağını inceleyip, imzalar560.   

 

Tanıkların yazılı olarak sorgulanmaları mümkündür (written depositions). Bu usul 

genellikle, uzakta oturan, dava konusu ihtilaf hakkında önemli bilgilere sahip 

olmadığı düşünülen ve bu nedenle de bulunduğu yere gidip sözlü ifadesinin 

alınmasına gerek durulmayan üçüncü kişiler hakkında uygulanır. Aşağıda 

incelenecek olan soru belgesi (written interrogatories) yoluyla yazılı ifade alınması 

sadece taraflar arasında uygulama alanı bulabildiğinden, üçüncü kişilerden yazılı 

bilgi alınması ‘written depositions’ yoluyla mümkün olur. Bu yol işletildiğinde, 

soruları soran taraf hazır bulunmaz, sorulara cevap verecek olan kişinin yanında 

sadece zabıt kâtibi bulunur. Zabıt kâtibi mühürlü bir zarf içindeki soruları ilgiliye 

sorup, cevabını tutanağa geçirir ve yine mühürlü bir zarf içinde mahkemeye teslim 

eder. Bu tutanağın kopyasını taraflar, ücret karşılığında mahkemeden alırlar561.    

 

                                                
553 Karlen /Arsel, a.g.e., s. 62. 
554 Son değişiklikten önce tarafların sorgulayabildikleri tanık sayısına  ilişkin bir sınırlama 

bulunmamaktaydı. Değişiklikle birlikte bu sayı her bir dava tarafı için 10’la sınırlanmıştır. 
555 Sorgulamanın kaydı mutlaka yazılı olmak zorunda değildir, teyp veya videoya da kaydedilmesi 

mümkündür (Rule 30 (b) (2) F.R.C.P.). 
556 Sorgulama tutanaklarının delil olarak değerlendirilebilmesi bakımından yeminin önemi hakkında 

bkz. aşağıda s. 206-207. 
557 Schurtman/Walter, a.g.e., s. 61. 
558 Junker, Discovery ,s.159. 
559 Çapraz sorgulama usulü için bkz. yukarıda dpn.519.  
560 Schurtman / Walter, a.g.e., s. 61.  
561 Mentz, a.g.m., s. 75. 
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Pre-trial safhasında gerçekleştirilmiş bulunan tanık sorgulamaları, sonradan trial 

safhasında bir çok şekilde kullanılabilecektir. Trial safhasında yapılan sorgulama 

öncelikle delil tespiti amacına hizmet eder. Trial safhasına katılamayacağı tespit 

edilen kişilerin562 (bu kişiler arasına ABD dışında oturanlar da girmektedir), hâkimin 

katılımı olmaksızın taraf avukatları tarafından yapılan sorgulama tutanaklarının 

mahkeme huzurunda okunması563, bu kişilerin trial safhasında mahkeme huzurunda 

sorgulanmalarının yerine geçer564. Pre-trial discovery safhasında gerçekleştirilmiş 

tanık sorgulaması (deposition) kayıtlarının en çok kullanıldığı durum ise, trial 

safhasında mahkeme huzurunda sorgulanan tanığın doğru ifade vermediğinin 

gösterilmeye çalışılması durumudur. Bu durumda, tanığın pre-trial discovery 

safhasında yapılmış sorgulaması (deposition) sırasındaki ifadesinin, mahkeme 

huzurundaki ifadesi ile çelişen yönleri gösterilerek, ilgilinin tanıklığının güvenilmez 

olduğu kanıtlanmaya çalışılır 565.           

 

b. Soru Listelerine Yazılı Cevap (Written Interrogatories) 

 

Sadece taraflar arasında uygulama alanı bulup, üçüncü kişilere yöneltilemeyen soru 

listeleri genellikle tanık sorgulamasına (deposition) hazırlık amacıyla kullanılır. 

F.R.C.P’nin 33. maddesi uyarınca soru belgesi, tarafların birbirine yöneltebilecekleri 

ve 30 gün içinde (F.R.C.P., Rule 33 (b) (3))  yemin verilerek yazılı biçimde 

cevaplanması566 gereken soru formlarıdır567. Soru listesinin yukarıda sözünü  etmiş 

olduğumuz yazılı tanık sorgulaması (written depositions) ile kıyaslandığında 

avantajı, sorunun yöneltilmiş olduğu tarafı, soruya cevap verebilmesi için araştırma 

yapmak zorunda bırakmasıdır. Bu soru listelerinde yer alan soruların 

                                                
562 Bu kişiler: a) ölmüş olan tanıklar b) mahkemeye 100 milden daha uzak bir yerde veya  ABD dışında 

bulunan tanıklar, c) yaşlılar, hastalar ve tutuklu olan tanıklar d) tanıklık yapmak üzere hazır olması 
subpoena ile sağlanamayanlardır, (Rule 32 (a) (3) F.R.C.P).      

563 Pre-trial discovery safhasında gerçekleştirilmiş tanık sorgulaması (deposition) sırasında çekilmiş  
video kaydının gösterilmesi de mümkündür ( 32 (c ) F.R.C.P). 

564 Roger S.  Haydock / David F. Herr, Discovery Practice, Second Edition, Little Brown & Company, 
Boston Toronto 1988, s. 303,  Eschenfelder, a.g.e., s. 58.  

565 Mentz, a.g.m., s. 75;  Eschenfelder, a.g.e., s. 58   
566 Karayalçın, a.g.m., s. 51 vd.. 
567 Son değişiklikten önce taraflar bu soru listelerinde diledikleri kadar soru sorma hakkına sahipken, bu 

son değişiklikle birlikte soru sayısı 25 ile sınırlandırılmıştır (F.R.C.P.,  Rule 33 (a)).   
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cevplanabilmesi büyük emek ve zaman harcanmasını gerektiriyor olup, zaman 

zaman  davalı veya davacı bir şirketin tüm departmanları bu soruların 

cevaplanabilmesi için seferber  edilmektedir568.  Karşı tarafın yazılı olarak 

doldurduğu soru formları da, tıpkı tanık sorgulaması (deposition) tutanakları gibi trial 

safhasında mahkemede kullanılabilir569.   

 

c. Dokümanların İbrazı  (Production of Documents) 

 

Discovery’deki  doküman kavramı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzdaki 

senet kavramı ile kıyaslandığında çok daha geniş bir anlam ifade etmektedir. Usul 

hukukumuz anlamında senet, kâğıt, kumaş metal gibi bir malzemenin üstüne el 

yazısı, daktilo  veya baskı ile yazılmış bir belge  iken; discovery anlamında 

doküman, mikro fiş, ses kaydı, video kaydı, bir bilgisayar disketi veya bir bilgisayar 

programı da olabilir. Daha 1974 yılında İngiltere’de verilmiş olan bir kararda570, 

dokümanın belirleyici özelliğinin kulak, burun veya başka bir duyu organı ile 

algılanmasına bakılmaksızın,  bilgi edinilmesini sağlaması olduğu belirtilmiştir.  

Hukuk anlayışımız uyarınca özel hüküm sebeplerine konu olacak şeyler de  

discovery metotlarından dokümanların ibrazına (production of documents) konu olur. 

Dokümanların ibrazı (production of documents) metoduna konu olan şeylerle keşif 

(entry upon land and other property) metoduna konu olan şeyler arasındaki ayırım 

aslında sadece bunların sorgulama yapılan yere getirilebilip getirilemediğine göre 

belirlenmektedir571. 

 

Esasen bu yöntem uygulandığında, tıpkı hukukumuzda olduğu gibi, ibraz edilmesi 

talep edilen  dokümanın belirli olması gerekmektedir. Ancak,  bu yöntem genellikle 

tanıkların dinlenmesi (deposition) ve soru belgesi (written interrogatories) metotları  

ile birlikte kullanılmaktadır. İşte o zaman, discovery’nin yerine getirilmesi en güç, en 
                                                

568 Martin Reufels, Pre-trial discovery Maßnahmen in Deutschland: Neuaflage des deutsch-
amerikanischen Justizkonflikt?, RIW (1999), s. 668.    

569 Eschenfelder, a.g.e., s. 59. 
570 Grant v. Southwestern and County Properties Ltd. [ 1974] , Hay, Informationsbeschaffung, s. 10.  
571 Junker, Discovery, s. 285. 
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zaman alıcı yolu haline dönüşür572. Çünkü bu halde dokümanın belirlenmesine gerek 

bulunmamakta, tanık sorgulaması sırasında veya  soru belgesinde verilmiş olan 

cevaplara temel teşkil eden dokümanların hepsi talep edilmektedir.  

d. Keşif (Entry upon Land and Other Property) 

 

Keşif, taraflardan birinin gayrimenkulünün veya nesnelerinin karşı tarafça 

incelenmesi ve gerekiyorsa fotoğrafının çekilmesine katlanma zorunluluğunu getirir. 

Üçüncü kişilerin de keşfe katlanması ancak  bu konuda bir mahkeme emrinin 

bulunması halinde zorunludur.  

e.Tıbbî İnceleme ( Physical and Mental Examinations) 

 

İstatistiklere  göre en az kullanılan discovery yöntemi573 olan tıbbî incelemenin 

uygulama alanı bulabilmesi için, diğer yöntemlerden farklı olarak, mutlaka hâkimin 

bu konuda karar vermesini gerektirir. Bu yöntem de tıpkı soru belgesi gibi sadece 

taraflar arasında uygulama alanı bulur; üçüncü kişiler tıbbî incelemeye tâbi tutulamaz 

(F.R.C.P., Rule 34 (a) (2)).     
 

f. İkrara Davet (Request for Admission) 
 
 

Bu yöntem uygulandığında, taraflardan biri diğer tarafı bazı vakıaları, 

değerlendirmeleri ve sonuçları ikrar etmeye davet eder. Bu davet üzerine karşı taraf  

ilgili konuları 30 gün içinde ikrar etmemişse, reddetmiş sayılır. Bu yöntem, çekişmeli 

olmayan noktaların  belirlenmesi suretiyle, zaten ihtilafsız olan konular  üstünde 

durup zaman kaybetmek yerine, tarafların ihtilaflı noktaları aydınlatmaya 

yönelmelerini sağlar.   

                                                
572 United States v. AT&T davasında, 8 milyon sayfalık belge gösterilmiş, bunlardan da 1.5 milyon 

sayfanın fotokopi çekilmesine müsaade edilmek zorunda kalınmıştır, Hay, Informationsbeschaf-
fung, s. 17, dpn. 63.     

573 Junker, Discovery, s. 184.  



 192

 

3. YAPTIRIMLAR     

 
Hiç kuşkusuz discovery’nin sağlıklı işleyebilmesi için, bu usulün gereklerini yerine 

getirmeyen taraflar ve üçüncü kişiler hakkında yaptırım uygulanmalı; bu yaptırımlar 

vasıtasıyla ilgililerin discovery’de üstlerine düşeni yapmaya zorlanmaları 

gerekmektedir. Doktrinde574 ‘‘discovery  usulünün dişleri’’ olarak da  tanımlanan bu 

yaptırımlar, hem cezaî hem de usulî niteliktedir575.      

 

Discovery yöntemlerinden ikrara davet (request for admission) dışındaki bütün 

yöntemlerin avukatlar tarafından tatbiki sırasında, delil ikamesi konusunda 

kendilerine yapılan bildirime uymayanların mahkemece cezaî veya usulî yaptırıma 

tâbi  tutulmaları mümkündür. Discovery gerçekleştirmek isteyen taraf (discoveror) 

yapmış olduğu discovery bildirimine uymayanlar hakkında yaptırım uygulanmasını 

istediğinde mahkemeye başvurmak zorundadır.  Discoveror’un yapmış olduğu 

discovery bildirimini alan karşı taraf veya kendisine bir ‘subpoena order576’ ile 

bildirimde bulunulmuş olan üçüncü kişi577 hareketsiz kalmışsa, mahkeme bu kişi 

hakkında gerekli yaptırımı hemen uygular (F.R.C.P. Rule 37 (d) ve F.R.C.P. Rule  45 

(f)) . Buna karşın diğer taraf veya kendisine subpoena ile bildirimde bulunulmuş olan 

üçüncü kişi hareketsiz kalmayıp bildirimle ilgili bir eylemde bulunmuşsa, söz gelimi 

discovery’nin yapılacağı yere gitmiş ancak oradaki sorgulama sırasında hiçbir şey 

söylememişse, o  kişi hakkında mahkeme hemen yaptırım uygulayamaz. Önce  bir 

discovery emri verir. İlgilinin mahkemenin bu emrine de uyumaması durumunda  

                                                
574 Barthold, Attorney’s Guide to Effective Discovery  Techniques, Englewood Cliffs, N.J.,1975, s. 

264 (Junker, Discovery, s. 190’dan naklen) 
575 Cezaî yaptırım ile usulî yaptırımın gerekçesini ifade etmek  için kullanılan terimler birbirinden 

farklıdır. Cezaî yaptırımın gerekçesi  ‚contempt of court’, usulî yaptırımın gerekçesi ise ‘failure to 
comply with order’ terimiyle ifade edilmektedir.    

576  Bkz. yukarıda s. 186. 
577 Üçüncü kişiye ‘‘subpoena order’’ olmadan bildirimde bulunulması halinde ise, üçüncü kişi bu 

bildirim karşısında hareketsiz kalsa da kendisi hakkında mahkeme tarafından hemen yaptırım 
uygulanamaz. Discoveror’un discovery bildirimine karşı hareketsiz kalan bu üçüncü kişi hakkında 
mahkeme önce bir discovery emri vermelidir (F.R.C.P. Rule 37 (a)). Üçüncü kişinin bu emre de 
uymaması halinde kendisi hakkında yaptırım uygulanması mümkündür.    
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hakkında yaptırım uygulanır. Görülüyor ki, ABD usul hukukunda discoveror’un 

yapmış olduğu discovery  bildirimine karşı hareketsiz kalmak ilgili hakkında derhal 

yaptırım uygulanmasına neden olmaktadır. Bu nedenle, böyle bir bildirime muhatap 

olanların ABD dışında bulunsalar da bu ülkede hakkında yaptırım uygulanabilecek 

bir malvarlığının veya başka bir menfaatinin bulunması durumunda  bu bildirime 

karşı hareketsiz kalmamaları, itiraz etme şeklinde de olsa bir  işlemde bulunmaları 

tavsiye olunur578.                  

 

 Taraflar gibi üçüncü kişiler hakkında da uygulama alanı bulabilen cezaî yaptırımlar 

hapis veya para cezasını içerirler. Sadece taraflara uygulanabilecek usulî 

yaptırımlarsa çeşitlidir. Bunlar: hakkında yaptırım uygulanan taraf aleyhine olacak 

şekilde  belirli vakıaların ispat edilmiş  sayılmasından, bu tarafın davada belirli itiraz 

ve def’ileri ve hatta  belirli vakıaları ileri sürmesine izin verilmemesine kadar uzanır.  

 

4. DISCOVERY’NİN TÜRK HUKUKUNDAKİ BENZER USULLERLE 
KARŞILAŞTIRILMASI 

 

Hukukumuzdaki usullerden discovery ile en çok benzerlik taşıyanlar, avukatların 

davaya hazırlanmak için dava malzemesi elde etme gayretleri ile  davadan önce 

yapılan delil tespitidir. Ancak discovery  bu faaliyetlerle belirli yönlerden  benzerlik 

taşısa da, bunlardan bütünüyle farklıdır.    

 

Discovery Türkiye’de avukatların davaya hazırlanmak için dava malzemesi elde 

etme faaliyetlerine benzetilebilir; çünkü Türkiye’deki avukat da hâkimin katılımı 

olmadan dava malzemesini temin etmeye çalışır. Ne var ki, ABD’de discovery 

işlemleri gerçekleştiren avukat ile Türkiye’de davaya hazırlanmak için dava 

malzemesini temin etmeye çalışan avukatın faaliyetlerinin birbirinden farklı bir çok 

                                                
578 Junker, Discovery, s. 192. 



 194

yönü bulunmaktadır. Öncelikle, usul hukuku kurallarımız,  avukatlara, davaya 

hazırlanırken ilgililer hakkında usulî ve cezaî yaptırım uygulatma olanağını tanımaz. 

Söz gelimi avukat, ihtilaf konusu ile ilgili olduğunu düşündüğü bir senedi elinde 

bulunduran üçüncü kişiden bunu göstermesini  sadece rica edebilir. Bu ricasının 

reddedilmesi durumunda avukatın  yapabileceği tek şey, davanın  tahkikat aşamasına 

gelindiğinde  ilgili senedin mahkemeye verilmesini hâkimden talep etmektir. Bunun 

üzerine de hâkim öncelikle bu talep hakkında karar verir. Hâkim, üçüncü kişideki 

senedin mahkemeye verilmesine, ancak bu senedin davanın ispatı için gerekli olduğu 

kanısına varırsa karar verir. Öyle olmaz da üçüncü kişideki senedin mahkemeye 

verilmesi talebinin sadece davayı uzatmak amacıyla yapıldığı veya senedin davanın 

ispatı için gerekli olmadığı kanısına varırsa bu belgenin incelenmemesine karar verir. 

İşte bu durumda avukat üçüncü kişinin elindeki senedin davanın sonucuna etki 

edecek nitelikte olduğunu düşünse dahi, bu senedi elde edemez. Oysa ABD’de 

discovery safhasında avukat, üçüncü kişiden579 ihtilafla ilgili olduğunu düşündüğü 

bir senedi göstermesini talep ettiğinde, üçüncü kişi kendisi hakkında cezaî yaptırım 

(contempt of court) uygulanma ihtimali bulunduğundan, haklı bir kaçınma nedeni 

bulunmadıkça avukatın bu talebini yerine getirir. 

 

Diğer yandan discovery, hukukumuzdaki delil tespitine benzer özellikler taşıması 

nedeniyle de avukatların dava malzemesi elde etme faaliyetlerinden ayrılmaktadır. 

Discovery’de taraf avukatlarının elde ettikleri tanık ifadesine ait tutanakların trial 

safhasında okunması, söz konusu tanığın ölmesi veya yabancı bir ülkede bulunması 

gibi hallerde, trial bölümünde  yapılan tanık sorgulaması yerine geçer580. Bu durum 

bir yönüyle Türk usul hukuku uyarınca dava açılmadan önce yapılan  delil tespitine 

benzese de, hukukumuz uyarınca delil tespitinin yapılabilmesi için öncelikle 

mahkemeye delil tespiti talebiyle başvurulmalıdır. Delil tespiti ancak, mahkemenin 

                                                
579 Üçüncü kişiler hakkında discovery uygulandığında mahkeme kaleminden ‚subpoena order’ alındığı; 

ancak bunun hâkim kararı niteliğini taşımadığı hakkında bkz. yukarıda s.186. 
580 Bkz. yukarıda s.189. 
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delil tespiti talebini yerinde görüp, delil tespiti kararı vermesi halinde gerçekleştirilir. 

Ayrıca delil tespiti işlemleri hâkim tarafından yürütülür. Halbuki discovery’de ABD 

avukatı,  temin edeceği deliller için mahkemeye başvurmak zorunda olmadığı gibi, 

söz konusu deliller hâkimin hiç katılımı olmaksızın avukat huzurunda ikame edilir.    

 

Burada şunu da belirtelim ki, discovery, Türkiye’de  hâkim huzurunda 

gerçekleştirilen delil ikamesinden de farklıdır. Öncelikle, ülkemizde delil ikamesi  

hâkim huzurunda gerçekleşirken, discovery’de delil  ikamesi hâkimin herhangi bir 

katılımı olmaksızın tamamen taraflarca ve onların vekillerince gerçekleştirilir. 

Bundan öte, delil ikamesinde gösterilen, delilin kendidir. Halbuki, pre-trial 

discovery’ye  sadece deliller değil, delillere ulaşılmasını sağlayan her türlü bilgi 

konu olabilir. Discovery’ye konu olan bilginin trial aşamasında kullanılabilir 

delillerden olmasına, hatta ihtilafla doğrudan ilgili olduğu düşüncesini uyandırmasına 

dahi gerek bulunmamaktadır. Bu bilgi, trial aşamasında kullanılması yasak olan 

delillerden de olsa, ihtilafla doğrudan ilgili olmasa da avukat tarafından 

istenebilecektir. Bilginin, ihtilafla doğrudan ilgili delillere ulaşılmasını sağlayacak 

nitelikte olması yeterlidir. Esasen delil ikamesi ABD’de de trial bölümüne  

gelindiğinde hâkim huzurunda gerçekleşir. Trial bölümünde gerçekleştirilen delil 

ikamesine kıyasla, avukatların discovery safhasında gerçekleştirdikleri delil temini 

işlemleri, davaya hazırlık olarak nitelendirilebilir. Ne var ki, yukarıda da belirtmiş 

olduğumuz gibi, ABD’de açılmış olan davaların %90’ı trial safhasına gelmeden 

sulhle sonuçlandığından, pre-trial discovery, çok farklı özelliklere sahip olmakla 

birlikte, delil ikamesi fonksiyonunu da üzerine almıştır581.   

 
 

                                                
581  Yoshida, a.g.e., s. 202. 
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E. DISCOVERY’NİN DOĞURDUĞU SORUNLAR  

 

 

1. İSTİNABE TALEPLERİNİN YERİNE GETİRİLMESİ  

 

ABD hukukuna göre, bir dava için yabancı ülkelerden delil elde edilmesi 

gerektiğinde birbirinden farklı çeşitli usullerin582 izlenmesi mümkündür. Delilin 

                                                
582 ABD’de yurt dışında bulunan delillerin temini için en sık başvurulan yollardan biri delilin davayı 

gören mahkeme huzuruna getirtilmesi, yani ´delil ithali’dir. Delillerin ABD’ye getirtilmesinin çok 
güç veya değmeyecek ölçüde masraflı  olması durumunda ise, bu delillerin bulundukları yabancı 
ülkede ikame edilmesi yoluna başvurulmaktadır. Delilin bulunduğu yabancı ülkede ikame 
edilmesinin sağlanması için  başvurulabilecek yollar  F.R.C.P.’nin  (Federal Rules of Civil Procedure) 
28 ve 29. maddelerinde düzenlenmiştir. Delilin bulunduğu yabancı ülke makamlarının istinabe 
edilmesi imkânı 1963 yılında yapılan kanun değişikliği ile mümkün kılınıp F.R.C.P.’de 
düzenlenmişse de, (F.R.C.P. 28 (b) (3)), istinabe, ABD’de tercih edilmeyen bir usuldür.  
 Yurtdışında bulunan delillerin bulundukları yabancı ülkede ikamesi için başvurulan yollardan biri, 
yabancı ülkede bulunan ve ABD hukuku veya söz konusu yabancı ülkenin hukuku uyarınca yemin 
verdirmeye yetkili bir kimse huzurunda delil ikamesidir (F.R.C.P. 28 (b)(1)). Delil temini için 
istinabe yerine başvurulan yollardan biri, karşı tarafa yapılan âdi bir bildirimle (notice) ABD hukuku 
veya delilin bulunduğu yabancı ülke hukuku uyarınca yemin verdirmeye yetkili olan bir kimse 
huzurunda delil ikamesidir  ABD hukuku uyarınca yabancı ülkelerde bulunan ABD konsolosları 
yemin verdirmeye yetkili olduklarından, genellikle yabancı ülkede bulunan delillerin ikamesi işlemi 
orada görevli ABD konsolosu huzurunda gerçekleştirilir. Bu durumda, konsolosu görevlendiren, 
davayı görmekte olan ABD mahkemesi değildir; esasen mahkeme bu yoldan yabancı ülkede delil 
ikamesi gerçekleştirileceğini ancak, konsolos huzurunda delil ikamesinin gerçekleştirilmesini isteyen 
tarafın bunu karşı tarafa bildirmek üzere gönderdiği âdi  yazıya (notice) itiraz etmesi durumunda 
öğrenir. Karşı tarafın böyle bir itirazda bulunmaması  durumunda ise, konsolos huzurunda delil 
ikamesi esas davayı gören mahkemenin bundan haberi dahi olmadan gerçekleştirilir.  

       F.R.C.P.nin yabancı ülkede bulunan delillerin, bulundukları ülkede ikamesi için öngördüğü ikinci 
yol ise, delillerin commissioner huzurunda ikamesidir (F.R.C.P..28(b)(2)). Üçüncü yol ise, tarafların 
kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla (stipulation) delil temini usulünü belirlemeleridir; taraflar 
bu anlaşma ile huzurunda delil ikame edilecek kimseyi de tayin edebilirler. Mahkemece atanan 
commissioner  genellikle, bir avukat veya konsolosluk görevlisidir. Aynı şekilde tarafların kendi 
aralarında yaptıkları anlaşma (stipulation) ile tespit ettikleri  kişi de  bir avukat veya konsolosluk 
görevlisi olabilir. Commissioner ile tarafların kendi aralarındaki anlaşma sonucunda atadıkları kişi 
aynı olabilmekle birlikte aradaki fark, commissioner’in mahkeme tarafından atanması, tarafların 
kendi aralarındaki anlaşma ile tespit ettikleri kişinin ise mahkeme tarafından atanmamış olmasıdır. 
Her iki yol uygulanmak suretiyle yabancı ülkede ikame edilen deliller ABD mahkemeleri huzurunda 
aynı şekilde değerlendirilirler. İkisi arasındaki önemli fark, mahkeme tarafından atanmış olan 
commissioner’lerin  Kara Avrupası hukuku anlayışı uyarınca, ABD hâkiminin bir uzantısı  olarak 
kabul edilip, commissionerin delil ikamesine ilişkin faaliyette bulunmasının Kara Avrupası 
devletlerince egemenlik haklarının ihlali olarak değerlendirilmesi ihtimalinin daha yüksek oluşudur; 
Richard F. Gerber, Revitalization of the International Judicial Assistance Procedures of the 
United States: Service of Documents and Taking of Testimony, Michigan Law Review, Vol. 62, 
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bulunduğu yabancı devlet makamlarının istinabe edilmesi ise, ABD hukukunun 

öngördüğü çeşitli usuller içinde tercih edilmeyenidir. ABD’de istinabe yolunun 

tercih edilmemesinin altında, bu ülkenin hukuk anlayışından kaynaklanan bir çok 

gerekçe bulunmaktadır. Bu gerekçeler genellikle; istinabe yolunun hantal işlemesi ve 

uzun zaman alması nedeniyle önemli delillerin kaybolup dava takviminin uzamasına 

neden olması, pahalı olması ve çoğu kez istenen sonuca ulaşılmasını sağlamaması, 

ABD hukukunun öngördüğü özel usullerin uygulanmasına ilişkin  taleplerin istinabe 

olunan yabancı devletler tarafından genellikle reddetmesi şeklinde sıralanmaktadır583. 

Esasen Anglo-Amerikan hukuk anlayışı uyarınca tıpkı tebligat gibi delil ikamesi de 

devletin yargı hakkına ilişkin işlemlerden değildir584. Yukarıda da belirtmiş 

olduğumuz gibi, ABD’de delil ikamesi hâkim huzurunda gerçekleştirilmek zorunda 

olan bir işlem olmayıp, delillerin avukat huzurunda da ikame edilmesi mümkündür. 

ABD’de delil ikamesi özel şahıslar arasında gerçekleştirilen bir işlem olmaktan öte 

bir anlam taşımamaktadır585.  Bu nedenle, Kara Avrupası hukuk anlayışından 

kaynaklanan yabancı ülkelerde bulunan delillerin temininin o ülkenin egemenlik 

hakkı ile ilgili bir işlem olduğu düşüncesi, ABD hukuk anlayışına yabancıdır. 

Esasen, 1963 yılında F.R.C.P. hükümlerinde yapılan değişikliğe586 kadar587, delil 

temini için yabancı ülke makamlarının istinabe edilmesine ilişkin bir düzenleme 

ABD mevzuatında yer almamaktaydı. Yabancı ülkede bulunan delillerin elde 

edilmesi için istinabe yoluna da sadece çok istisnaî durumlarda588 başvurulmakta ve  

 

 

                                                                                                                                     
June 1964, (Revitalization), s. 1386-1389; James Carter, Existing Rules and Procedures, The 
International Lawyer (1979), s. 11. 

583  Smit, International  Litigation, s.  41; Morse, a.g.m., s. 160; Versan, a.g.e., s. 154.; Markees, 
a.g.m., s. 134; Carter, a.g.m., s. 17.   

584   Bkz. yukarıda s. 25. 
585   Report of the special commission, s. 56; Ewald Geimer, a.g.e., 11-12. 
586 Bu kanun değişikliği, F.R.C.P’nin 28(b) maddesinde yapılmış olup, 1.7.1963 tarihi itibarıyla 

yürürlüğe girmiştir. F.R.C.P.’de yapılan değişiklikler için bkz. Richard F. Gerber, Revitalization, s. 
1375-1397.  

587  1963 yılındaki kanun değişikliği öncesindeki uygulama ile istinabeyi de mümkün kılan bir kanun 
değişikliğinin yapılması teklifi için bkz. Hans Smit, International Aspects of Federal Civil 
Procedure, Colombia Law Review (1961), (International Aspects), s.1057-1058. 

588   Richard F. Gerber, Revitalization, s. 1389. 
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yabancı makamların istinabe edilmesi suretiyle temin edilmiş delillere ABD 

mahkemelerince şüpheyle yaklaşılmaktaydı589.       

 

Her ne kadar 1963 yılından beri ABD mevzuatı yabancı ülkelerde bulunan delillerin 

bu yabancı ülke makamlarının istinabe edilmesi yoluyla elde edilmesine imkân 

sağlayacak şekilde değiştirilmişse de, ABD’de halâ, yabancı bir ülkede bulunan 

delillerin elde edilmesi için tercih edilen yöntem istinabe değildir. Bunun yerine 

tercih edilen iki farklı yöntem bulunmaktadır. Bunlardan birincisi, avukatların delilin 

bulunduğu ülkeye gidip, o ülkede ABD usulü uyarınca delillerin kendi huzurlarında 

ikame edilmesini sağlamalarıdır. Diğeri ise, yabancı ülkelerde bulunan delillerin, 

davayı gören ABD mahkemesi huzuruna getirtilmesidir.    

 

ABD’de görülmekte olan bir davada delil temini için tercih edilmeyen yol olan 

delilin bulunduğu yabancı ülke makamlarının istinabe edilmesi yöntemine 

başvurulması halindeyse, önceki açıklamalarımızda tüm dava boyunca genellikle 

pasif konumda olduğunu belirtmiş olduğumuz ABD hâkimi etkin bir rol alır. Bu 

durumda, yurt dışında bulunan delilin istinabe yoluyla temin edilmesini isteyen taraf 

hâkime başvurur; çünkü ABD hukuku uyarınca yabancı makamlara hitaben istinabe 

talebi düzenlemeye ve hatta bunu doğrudan ilgili yabancı mahkemeye göndermeye 

hâkimler yetkilidir590 (28 U.S.C.591 §. 1781 (b)(2)). ABD usul hukuku uyarınca 

delillerin temini işlemi trial safhasına geçilmeden önce, pre-trial discovery 

safhasında tamamlanmış olması gerektiğinden592, ABD’den gelen istinabe 

taleplerinin hemen hepsi sadece pre-trial discovery safhasında bulunan davalar için 

olacaktır593. Hemen belirtelim ki, ABD hukukunda pre-trial discovery safhası da bir 

dava safhası olduğundan, bu safhada bulunan bir dava için yapılan istinabe talebi, 

dava açılmadan yapılan delil tespitine yönelik bir talep değildir.       
                                                

589 1963 yılında yapılan değişiklikten önce istinabe suretiyle temin edilmiş deliller hakkındaki yaklaşım  
için bkz. Hans Smit, International Aspects s. 1058.    

590 James W. M. Moore, Moore’s Federal Practice, Matthew Bender & Co. Inc., Volume 6, 1997, 
Release No: 115, September 1997, s. 28-15, 28-18; Randall B. Weill, Serving Process and 
Obtaining Evidence Abroad, The Comparative Law  Yearbook of International Business, Kluwer 
Law International, London, The Hague, Boston,  Special Issue (1998), s. 507. 

591  U.S.C. için bkz. yukarıda dpn.293. 
592  Bkz. yukarıda s.178, 181-182.  
593  Bkz. yukarıda s. 178. 
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Türkiye’nin çok yakın bir tarihte,  2004 yılının Haziran ayında, 1970 tarihli  Lahey 

Delil Sözleşmesine taraf olmasına kadar, ABD’den gelen istinabe taleplerinin yerine 

getirilmesi ile ilgili çeşitli sorunlar ortaya çıkmaktaydı. Artık Türkiye de sözleşmeye 

taraf olduğundan, istinabe ile ilgili sorunların hemen hepsi sözleşme hükümleri 

çerçevesinde çözümlenecektir.  

 

Türkiye’nin 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf olmasına kadar ortaya çıkan 

sorunlardan biri, istinabe evrakının Türk makamlarına iletilmesi şekline ilişkindi. 

Bu zamana kadar ABD ile Türkiye arasında istinabe konusuna ilişkin hüküm içeren 

başka bir sözleşme bulunmamış olduğundan, ABD’nin istinabe taleplerini klasik yol 

sayılan diplomatik veya konsüler yoldan iletmesi gerekirdi. Halbuki ABD 

mahkemeleri hiç bu yollara başvurmadan istinabe taleplerini doğrudan posta yoluyla 

iletiyorlardı594. Türkiye artık 1970 tarihli Lahey Sözleşmesine taraf olup, bu 

sözleşme yabancı mahkemelerin diplomatik veya konsüler yola başvurmaları 

gerekmeksizin istinabe taleplerini doğrudan Türkiye’nin merkezî makamına 

iletmelerine imkân tanıdığından595 (md. 2/2), ABD mahkemelerinin istinabe 

taleplerini iletme şekline ilişkin bir sorun da bugün artık kalmamıştır.          

 

Uygulamada, istinabe talebinde bulunan ABD makamlarının discovery’deki anlayışa 

uygun olarak, istinabe taleplerinin yerine getirilmesi sonucunda elde edilen 

tutanakların kendilerine gönderilmesini değil de davaya bakan avukatlara 

verilmesini istedikleri  görülmektedir. ABD makamlarının bu talebi kanaatimizce, 

Türkiye’nin 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine taraf olmasından sonra dahi 

yerine getirilemez. Çünkü milletlerarası istinabenin tarafları devletlerdir596. Şu halde, 

ABD’nin istinabe talebinde bulunması durumunda söz konusu milletlerarası 

                                                
594 Usul hukukuna ilişkin ABD kitaplarında da, ABD hâkimin istinabe evrakını düzenleyip başka 

makamların aracılığına  başvurmaksızın doğrudan ilgili yabancı devlet makamlarına gönderme 
imkânına sahip olduğu belirtilirken, söz konusu yabancı ülkenin ABD hâkimleri tarafından 
gönderilen istinabe evrakını kabul etmeyebileceği, bu ülkenin sadece diplomatik ve konsüler yoldan 
gönderilen istinabe evrakını kabul edebileceğine dikkat çekildiğini görüyoruz; bkz. Moore, a.g.e., s. 
28-18, dpn. 28. 

595  Bkz. aşağıda s. 240-241. 
596  Bkz. yukarıda s. 43. 
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istinabenin tarafları ABD ile Türkiye’dir. Bu nedenle, yabancı devletten gelen 

istinabe talebinin Türk makamlarınca yerine getirilmesinden sonra, buna ilişkin 

tutanakların milletlerarası istinabenin tarafı olmayan avukat gibi özel kişilere değil, 

ABD’nin ilgili makamına gönderilmesi gerekir. Esasen, ABD makamlarının bu talebi 

kendi hukuklarına da aykırıdır; çünkü ABD mevzuatı uyarınca ABD 

mahkemelerince yapılmış olan istinabe talebine ilişin evrak diplomatik kanalla 

yabancı devlete gönderilmişse, istinabe tutanaklarının aynı yolla ABD’ye geri 

gönderilmesi, istinabe evrakı ABD mahkemesince doğrudan yabancı ülkeye 

gönderilmişse, yabancı ülkenin de istinabe tutanaklarını davayı gören ABD 

mahkemesine doğrudan göndermesi gerekir597 [28 U.S.C., Sec.1781 (b)(2)(1994)].  

1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin 13. maddesi de istinabe olunan makamın 

istinabeye ilişkin tutanakları istinabe eden makamlara ileteceğini açıkça 

öngörmektedir. Ancak, istinabe evrakının istinabe olunan makama nasıl iletilmişse, 

yerine getirilen istinabe talebine ait tutanakların da istinabe eden makama  aynı yolla 

iletilmesini öngören bu 13. madde ile ilgili olarak bir başka sorun akla gelebilir. 

Şöyle ki; sözleşme, istinabe evrakının istinabe eden mahkeme tarafından doğrudan 

istinabe olunan devletin merkezî makamlarına iletilmesini öngörmektedir. İstinabe 

evrakının, istinabe olunan devletin merkezî makamına hangi vasıtayla iletileceği ise 

önem taşımamaktadır; istinabe evrakı bir kurye şirketi aracılığıyla gönderilebileceği 

gibi, elden ulaştırılacak şekilde de gönderilebilir598. İstinabe evrakını istinabe olunan 

makama elden ulaştırmakla görevlendirilen kimsenin bir avukat olması mümkündür. 

ABD makamları bu yolu izleyip istinabe evrakını bir avukat vasıtasıyla Türk mekezî 

makamına elden ulaştırmışlarsa, istinabe evrakı nasıl gönderilmişse buna ilişkin 

tutanakların da aynı yoldan geri gönderileceğini öngören sözleşmenin 13. maddesi 

hükmü uyarınca, Türk merkezî makamı da söz konusu istinabe talebinin yerine 

getirilmesine ait tutanakları istinabe eden ABD makamlarına yine bir avukat eliyle 

gönderebilirler. Ancak buradaki durum, başta sözünü ettiğimiz durumdan farklıdır. 

ABD makamlarının istinabe tutanaklarının avukatlara verilmesi talebi, ilgili avukatı  

âdeta milletlerarası istinabenin tarafı konumuna getirmektedir. Halbuki, Lahey 

                                                
597 Weill, a.g.m., s. 508.  
598 Bkz. aşağıda s. 240. 



 201

Sözleşmesinin sözünü ettiğimiz 13. maddesi uyarınca bir avukat, milletlerarası 

istinabenin bir tarafı değil, sadece istinabe tutanaklarının iletilmesi bakımından bir 

vasıta konumunda olabilir. İstinabe tutanakları avukatların elinde kalmayıp, istinabe 

talebinde bulunan ABD makamlarına ulaştırılmalıdır.  

 
ABD makamlarının istinabe talepleri ile ilgili karşılan üçüncü sorun, bunların 

içeriğine ilişkindir.  Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, ABD’de bir çok dava, 

dava dilekçesinde ileri sürülen talebi haklı kılacak bir bilginin discovery safhasında 

bulunacağı ümidiyle açılmaktadır. Öyle ki, discovery safhasında avukatların elde 

ettikleri tüm bilgiler içinde taleplerini dayandırabilecekleri vakıa ve delilleri bulma 

umuduyla hareket etmeleri, denizde rasgele balık avlamaya benzetilerek, discovery 

faaliyeti, ‘‘balık avına çıkma’’ şeklinde tercüme edebileceğimiz ‘‘fishing 

expoditions599’’ sözleriyle anılmaya başlanmıştır. ABD’de karşı taraf veya üçüncü 

kişiden talep edilen delilin içeriğinin ve bununla neyin ispat edileceğinin açıkça belli 

olması aranmaz; delil, ‘dava konusuna ilişkin her türlü yazışma’ gibi genel ifadelerle 

talep edilebilir600. ABD’den gelen bir istinabe talebinin, Türkiye’de bulunan bir 

kişinin ABD’de görülmekte olan dava konusuna ilişkin elindeki her türlü yazışmayı 

ibraz etmesi isteğini içermesi halinde, bu talep, ibrazı istenen belgenin içeriğinin 

açıkça belirtilmesini arayan ve kimsenin kendi aleyhine olan delilleri ikame etmeye 

mecbur kılınamayacağını öngören Türk hukukuna aykırı olacaktır. ABD’den gelen 

bir istinabe talebinin bu şekilde genel ifadeler taşıması halinde nasıl hareket edileceği 

artık Türkiye’nin de taraf olduğu 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin 23. 

maddesinde düzenlenmiştir. Bu sözleşmeyi, çalışmamızın bir sonraki bölümünde 

ayrı bir başlık altında ele alacağımızdan, konu bütünlüğünü bozmamak için sözünü 

ettiğimiz 23. madde hakkında burada açıklama vermeyip, aşağıdaki sayfalara atıf601 

yapmakla yetiniyoruz.      

 

                                                
599 Ayrıntılı bilgi için bkz. aşağıda. s. 258.  
600 Bu durumun tipik örneği olarak gösterilen Westinghouse davası için bkz. aşağıda dpn. 792. 
601 Bkz. aşağıda s. 257. 
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2.  ABD AVUKATLARININ TÜRKİYE’DE DİSCOVERY GERÇEKLEŞTİRMELERİ 

 

Yukarıda602 belirtmiş olduğumuz üzere, delil temini için yabancı ülke  makamlarının 

istinabe edilmesi  ABD’de tercih edilen bir yol değildir603. ABD avukatları yabancı 

ülkelerde bulunan delilleri de alışık oldukları discovery usullerini uygulayarak 

kendileri temin etmek isterler604. Avukatların ABD dışında bulunan delilleri elde 

etmek için sergiledikleri bu yaklaşım, ‘hukuk turizmi’ (legal tourism) olarak 

adlandırılan605 bir uygulamanın606  gelişmesine neden olmuştur. Hukuk turizmi 

ifadesi, ABD’li  avukatların yemin almaya yetkisi olan bir  zabıt kâtibi (court 

reporter) ile birlikte yurt dışına gidip, müvekkillerinin davası için gerekli malzemeyi 

toplamaları anlamında kullanılmaktadır. Delil  temini için yabancı ülkelere seyahat 

eden bu ABD avukatları Türkiye’ye de yabancı değildir607. Gerçekten de, ABD’de 

görülmekte olan davalar için avukatlar Türkiye’ye gelmekte, büyük otellerde toplantı 

salonu kiralayıp608, çapraz sorgulama usulüne göre birkaç gün içinde Türkiye’de 

bulunan taraf ve şahitlerin sorgulama işlemlerini tamamlayıp, birlikte gelmiş 

oldukları zabıt kâtibinin tutmuş olduğu sorgulama tutanaklarıyla  ülkelerine 

dönmektedirler. 

  

                                                
602  Bkz. s. 197. 
603  David J. Gerber, Discovery, s. 770; Pfeil-Kammerer, a.g.e., s. 173. 
604  Carter, a.g.m., s. 8.  
605  Jacques  Borel / Stephen M. Boyd, Opportunities for and Obstacles to Obtaining Evidence in 

France for Use in Litigation in the United States, The International Lawyer (1979), s. 35; Junker, 
Discovery, s. 372; Schlosser,  International Cooperation, s. 133; Ekşi, İstinabe, s. 374. 

606 ‘‘Hukuk turisti, ... Avrupanın lüks otellerinde konaklayan, ... meslek sırrından kaynaklandığı 
düşüncesi uyandıran temkinli davranışlar sergileyen Amerikalı bir avukattır. Hukuk turistleri, bir 
kere yabancı ülkeye geldikten sonra, ABD mahkemelerinde müvekillerine faydalı olacak  bütün 
vasıtalara ve özellikle taraf ve şahit sorgulamaları ve dokümanlarla ulaşmaya çalışırlar’’  Borel / 
Boyd, a.g.m.,  s. 35.     

607   Ekşi, İstinabe, s. 374. 
608  ABD mahkemelerinde görülecek bir dava için discovery gerçekleştirmek amacıyla İstanbul’a gelen 

ABD avukatlarının 12.12.2002 tarihinde yapmış oldukları sorgulamaya ait tutanaklar elimizde 
bulunmaktadır. Bu tutanaklardan, avukatların, İstanbul’da Swissotel’de bir salon  (Tulip Conference 
Room)  kiralayıp, tanıkları, ABD’den getirdikleri zabıt kâtibi huzurunda bu salonda sorgulamış 
oldukları anlaşılmaktadır.   
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Avukatların herhangi bir resmî sıfatları olmaksızın davaya hazırlık için yaptıkları 

çalışmalar, sözgelimi tanıklık yapması mümkün olan kişilerle konuşmaları, ilgili 

belgelerin kendilerine gösterilmesini veya belirli konularda kendilerine bilgi 

verilmesini rica etmeleri tüm dünyada avukatlara ait işlerden kabul edilmekte 

olduğundan, onların bu tür fiillerine genellikle609 göz yumulur610. Nitekim, avukatlar 

bu faaliyeti hâkimin katılımı olmaksızın ilgililerin serbest iradeleri ile 

gerçekleştirdiklerinden, delil toplama işine girişen avukatlar yabancı da olsa bunda 

devletin yargı yetkisini ihlal eden bir yön bulunmamaktadır611; avukatların bu 

çalışması tamamen özel şahısların bir faaliyeti  olan davaya hazırlık çalışması olarak 

kabul görür. Ne var ki,  söz konusu olan ABD avukatlarının discovery kapsamında 

ABD dışındaki ülkelerde delil temini  faaliyetine girişmeleri olduğunda, durum daha 

farklı olabilmektedir. 

  

ABD avukatlarının discovery kapsamında delil temin ederken Türkiye’nin yargı 

hakkını ihlâl etmeyeceklerini söylemek her durum için mümkün olmayabilir. Çünkü, 

ABD mahkemelerinin discovery safhasında kendisinden bilgi edinilecek  kişilere,  

discovery’nin gerçekleştirilebilmesi için gereğini yerine getirmeleri, yani avukatlara 

istedikleri bilgileri vermelerini, aksi halde kendileri hakkında ‘‘cezaî yaptırım 

uygulanacağı’’ yolunda bir ihtar içeren meşruhatlı davet  (subpoena order612) tebliğ 

etmeleri mümkündür. Her ne kadar ABD mahkemeleri son zamanlarda değişen bir 

anlayışla613 artık yurt dışına böyle bildirimleri tebliğ etmeme yolunda hareket etmeye 

                                                
609 Avukatlar vasıtasıyla delil temini faaliyetine açık olarak yasak koymuş olan devlete tipik örnek 

İsviçre’dir. Gerçekten de İsviçre Ceza Kanununun 271. maddesi hükmü uyarınca, tıpkı konsoloslar 
vasıtasıyla delil temini gibi, pre-trial discovery için herhangi bir zorlama vasıtasına başvurmadan 
ABD’li avukatların da delil toplayabilmesi, Federal hukuk ve polis departmanından önceden izin 
alınmış olmasına bağlıdır; ayrıca bkz. yukarıda s. 89 vd..  

610 Junker, Discovery, s. 371; Mössle, a.g.e., s. 319:  Rolf Stürner,  Der Justizkonflikt zwischen U.S.A. 
und Europa: Der Justizkonflikt mit den Vereinigten Staaten von Amerika, Herausgeber: Walther J. 
Habscheid, Gieseking-Verlag, Bielefeld 1986 (Justizkonflikt), s. 23. Aynı yönde, Pfeil-Kammerer, 
a.g.e., s. 264.  

611  Stürner, Justizkonflikt, s. 23; Markees, a.g.m., s. 147.  
612  Bkz. yukarıda s. 186. 
613 ABD mahkemeleri de Anschütz davasında [Re Anschütz & Co. GmbH, 745 F.2d 602, 611-12 (5th 

Cir. 1985); dava hakkında bilgi için bkz. RIW 1985, s. 437 vd] ve Thomsen v. Volkswagen [VW AG 
v. The Superior Court of Alameda County (123 Cal. App.3d 840)];  dava hakkında bilgi için bkz. 
Rolf Stürner, Die Gerichte und  Behörden der U.S.A. und die Beweisaufnahme in Deutschland, 
Zeitschrift für Vergleichende Rechtswissenschaft 81. Band 1982 (Gerichte), s. 161 vd.] davalarında, 
gereğini yerine getirmeyenler hakkında yaptırım uygulanacağı tehididi içeren  yabancı bir devlette 
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başlamışlarsa da  yakın zamana kadar  bunların yurt dışına tebliğinde herhangi bir 

sakınca görmemekteydiler. Böyle bir tebligatı alan ve kendileri hakkında ABD’de  

cezaî yaptırım uygulanması mümkün olan kimseler (sözgelimi bu ülkede mal varlığı 

olanlar) cezaî yaptırıma tâbi tutulmamak için discovery’nin gereklerini yerine getirip 

ABD avukatlarına bilgi vermek zorunda kalmaktadırlar. İşte bu kişilerin ABD 

avukatlarının discovery kapsamında gerçekleştirdikleri delil temini faaliyetine 

serbest iradeleri ile katıldıkları söylenemez. Uyulmaması halinde cezaî yaptırım 

tatbik edileceği ihtarını içeren ABD mahkemesince düzenlenmiş meşruhatlı davetin 

(subpoena order) gücüne  dayanarak Türkiye’de delil elde etme temini faaliyetine 

girişen avukatların da bu faaliyetlerinin alelade bir davaya hazırlık çalışması olduğu 

söylenemez. Aksine, avukatların bu faaliyetleri Türk devletinin yargı hakkının ihlali 

olarak değerlendirilmeli614 ve bu faaliyetlerine izin verilmemelidir615.  

 

Subpoena order olarak adlandırılan böyle bir meşruhatlı davetin bulunmadığı 

hallerde ise, durum farklıdır. ABD hukuku uyarınca taraflar kendi aralarında 

yapacakları bir anlaşmayla discovery’nin gerçekleştirilme şeklini belirleyebilirler. 

Gerçekten de   F.R.C.P.’nin  ‘Discovery Usulüne İlişkin Anlaşmalar 

(Stipulations616)’ başlıklı 29. maddesi uyarınca: Mahkemenin aksine kararı 

olmadıkça, taraflar kendi aralarında yapacakları yazılı bir anlaşmayla, discovery’de  

yapılacak sorgulamaların (depositions) ne zaman, nerede, kimler huzurunda  nasıl bir 

usul izlenerek gerçekleştirileceğini  kararlaştırabilirler. Böyle bir anlaşmada belirtilen 

şartlara uygun olarak Türkiye’de discovery gerçekleştirilmesi durumunda, tarafların 

önceden üzerinde mutabık kaldıkları bir usule  uygun şekilde delil  temin edilmiş 

olması ve ABD mahkemesinin ceza ihtarını içeren bir davetinin bulunmaması617 

nedeniyle, discovery gerçekleştiren avukatlara ilgililerin kendi istekleri ile bilgi 

                                                                                                                                     
delil toplanmasına ilişkin mahkeme kararlarının, o devletin egemenlik haklarına tecavüz eden bir fiil 
teşkil edeceğini belirtmişlerdir. 

614   Almanya bakımından aynı yönde, Stadler, Unternehmensgeheimnisse, s. 290.  
615  Bu şekilde delil temin edilerek görülmüş bir dava sonucunda verilen kararın Türkiye’de tanınması 

veya tenfizinin mümkün olup olmadığı konusunda bkz. aşağıda s. 215. 
616    Bkz. yukarıda s. 582. 
617    Stadler, Unternehmensgeheimnisse, s. 296. 
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verdikleri, bu nedenle delil temini için gerçekleştirilen işler bakımından bir hukuka 

aykırılığın bulunmadığı kabul edilmelidir618. 

 

Bu ihtimalde tarafların iradesi bakımından bir hukuka aykırılık bulunmasa bile, 

Alman doktrininde ileri sürülen bir görüş619 uyarınca discovery sonucunda temin 

edilen delilin sonradan ABD’de kullanılış şekli itibarıyla bir egemenlik ihlali 

bulunmaktadır. Yukarıda620 da belirtmiş olduğumuz üzere, ABD’li avukatların 

discovery safhasında elde etmiş oldukları  sorgulama tutanaklarını davanın trial 

aşamasına geçildiğinde mahkeme huzurunda okumaları, söz konusu taraf ve 

tanıkların mahkeme huzurunda dinlenmelerinin yerine geçer621[F.R.C.P.  md. 32 (3) 

(B)].  İşte, bu nedenle discovery ile egemenlik haklarının ihlâl edildiğini ileri süren 

görüşe göre ABD’li avukatlar tarafından discovery safhasında gerçekleştirilen 

sorgulamalar sadece davaya hazırlık çalışması olarak nitelendirilemez. Bu görüşe 

göre, discovery’de tanık ve taraflardan elde edilen sorgulama tutanaklarının 

mahkeme huzurunda okunmasının, ilgili tanık ve tarafların bizzat davayı gören 

                                                
618 Alman doktrininde Stürner’e göre, dava taraflarının ’kendi istekleri ile’ discovery gerçekleştiren 

avukatlara bilgi vermelerinin  ne anlama geldiği de muğlaktır  Yazara göre ABD dışında bulunan 
dava taraflarının iki seçeneği vardır. Bunlardan birincisi, kendi istekleri ile sorgulanmak diğeri ise, 
bunu kabul etmeyip, ABD mahkemelerinin ağır usulî yaptırımlarına tâbi tutulmaktır. Bu nedenle 
yazara göre, tarafların pre-trial safhasındaki sorgulamalarının kendi isteklerine dayandığından söz 
edilemez; Stürner, Justizkonflikt, s. 23-24.  

Kanaatimizce, avukatların delil temin etmesine yardımcı olmayan dava tarafının ABD’de görülmekte  
olan davada usulî yaptırıma tâbi tutulacak olması, ABD avukatlarının delil temin etme faaliyetine 
girişmelerine engel olmanın gerekçesini teşkil etmez. Yurtdışında görülmekte olan bir davanın 
yurtiçinde bulunan tarafı hakkında yabancı mahkemenin usulî yaptırım uygulamasına herhangi bir 
engel bulunmayıp, böyle bir yaptırımın uygulanması devletler hukukuna da aykırılık teşkil etmez; 
ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda s. 135, dpn. 377 civarı.  Bu nedenle ABD’de görülmekte olan bir 
davanın tarafı olan kişinin, delillerin temini için gerekeni yapmamanın kendisine sağlayacağı avantaj 
ile ABD mahkemesi tarafından kendisi hakkında usulî yaptırım uygulanmasının neden olacağı 
dezavantaj arasından hangisini tercih ettiğini tartıp, buna göre karar vermelidir. Pre-trial discovery 
çerçevesinde delilleri göstermek veya bunu yapmayıp ABD’de görülen davada usulî yaptırıma tâbi 
tutulmak arasında seçim yapmak ilgili dava tarafının kendisine bırakılmalıdır; Drobnig, Diskussion, s. 
115.  Alman  doktrininde Stadler de ABD hukuku uyarınca tatbik edilen usulî yaptırımların fevkalade 
ağır olması nedeniyle, uyulmaması halinde böyle bir yaptırım uygulanacağı ihtarını içeren ABD 
mahkemesi davetinin gönderildiği ülkenin egemenlik haklarını ihlâl edeceğini belirtmekte (Stadler, 
Unternehmensgeheimnisse, s. 294,295); ancak tarafların kendi aralarında yaptıkları anlaşmalarla 
(stipulation) discovery usulünü belirlemeleri halinde, ayrıca mahkemenin davetine gerek 
kalmayacağından ve böyle bir davet bulunmaksızın ilgili hakkında kuvvet kullanılması da mümkün 
olmayacağından, böyle bir durumda ilgili devletin egemenlik hakkının ihlâli sorunuyla 
karşılaşılmayacağını belirtmektedir; Stadler, Unternehmensgeheimnisse, s. 296. 

619   Stürner, Justizkonflikt, s. 23.  
620   Bkz. s. 189, 194. 
621   Bkz. yukarıda s. 189. 
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hâkim huzurunda dinlenmesi şeklinde yapılan 'delil ikamesi’ yerine geçmesi, ‘delil 

ikamesinin’ ise devletin egemenliğinin bir görüntüsü olan yargı yetkisine ait bir fiil 

olması nedeniyle ABD’li avukatların delil temini çalışmaları devletin egemenlik 

hakkının ihlâli olarak nitelendirilmelidir. Bizim de katıldığımız diğer görüşe622 göre, 

ABD’li avukatların  ABD’de görülmekte olan bir dava için delil temini faaliyetleri -

delilleri elinde bulunduran kişilerin bu delilleri bir zorlama olmaksızın  serbest 

iradeleri ile avukatlara vermeleri kaydıyla-  delilin bulunduğu ülkenin egemenlik 

haklarını ihlâl eden bir fiil olarak değil, avukatların davaya hazırlık çalışması olarak 

değerlendirilmelidir. Türkiye’nin egemenlik hakları, yabancı bir mahkemenin 

Türkiye’de yargılama faaliyetlerine ilişkin yetkilerini Türk makamlarının rızası 

dışında kullanması halinde ihlâl edilmiş olur. Oysa, ABD’li avukatlar davayı gören 

ABD mahkemesinin hiç bir katılımı olmaksızın ve bu mahkemenin meşruhatlı 

davetiyesi bulunmaksızın  dava malzemesi temin etmeye çalışmaktadırlar. 

Dolaysıyla discovery’yi gerçekleştirdikleri sırada Türkiye’nin egemenlik haklarını 

ihlâl ettiklerini düşünmek için yeterli sebep bulunmamaktadır. Türkiye’de elde edilen 

dava malzemesinin, sonradan ABD’de ne şekilde kullanılacağını, sadece ABD’nin 

usul hukuku tayin eder ve bununla da Türkiye’nin egemenlik haklarının ihlâl edilmiş 

olduğu  ileri sürülemez. 

 

Pre-trial discovery çerçevesinde ABD’li avukatların Türkiye’de temini faaliyetine 

girişmeleri ile ilgili olarak  çözülmesi gereken bir diğer sorun da, bu avukatların 

Türkiye’de gerçekleştirdikleri tanık sorgulaması sırasında (depositions) ilgili tanığa 

yemin verdirmelerinin mümkün olup olmadığıdır. Türk hukuku uyarınca sadece 

hâkimin gerekli görmesi durumunda tanığa yemin verdirilirken, ABD hukuku 

uyarınca bir tanıktan alınan ifadenin dikkate alınabilmesinin başlıca şartı, söz konusu 

tanığın yemin etmiş olmasıdır623. Öyle ki,  sadece discovery safhasında avukat 

huzurunda gerçekleştirilen sorgulamanın değil, trial safhasında hâkim huzurunda 

gerçekleştirilen  sorgulamanın da  dikkate alınabilmesi tanığın yemin etmiş olmasına 

bağlıdır. ABD hukuku uyarınca discovery safhasında tanığa yemin verdirilmeksizin  

                                                
622   Junker, Discovery, s. 373;  Reufels, a.g.m., s. 670. 
623  Pfeil-Kammerer, a.g.e.,s. 265, 319, 320; Junker, Discovery, s. 413, 414; Meier, a.g.e., s. 177   
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gerçekleştirilmiş olan bir sorgulamaya ait tutanaklar sonradan ABD mahkemesi 

huzurundaki trial safhasında delil olarak kullanılamayacağından, discovery 

safhasındaki sorgulama (deposition) Türkiye’de yapılıyor olsa da, ABD’li avukatlar, 

sorgulanan tanığın yemin etmesini isteyeceklerdir. Oysa, ülkemizde yemin verdirme 

yetkisine sadece hâkimler, savcılar624, noterler gibi625 mevzuatımızda kendisine bu 

yetki açıkça tanınmış kimseler sahiptir. Öyleyse, Türkiye’de gerçekleştirilen 

discovery faaliyeti çerçevesinde  sorgulanan tanıklara ABD’li avukatların 

beraberlerinde getirdikleri zabıt kâtibinin (court reporter)  yemin verdirmesi, 

ülkemizin egemenlik haklarını ihlâl eden bir fiil olarak mı değerlendirilmelidir? Eski 

Ceza Muhakemeleri Usul Kanununda savcılara yemin ettirme yetkisinin tanınmış 

olmasının, bu yetkinin, -gördüğü işin yüceliği nedeniyle- ‘‘sadece hâkimlere’’ 

tanınabileceği gerekçesiyle eleştirilmiş olduğu626 dikkate alınırsa, bu konu üzerinde 

durulması gerekliliği daha açık şekilde ortaya çıkar.    

 

ABD’li zabıt kâtiplerinin yemin alması konusu, yemin verdirme yetkisinin esas 

olarak hâkimlere  ait olduğu Almanya’da da tartışılmakta ve bu konuda farklı 

görüşler ileri sürülmektedir. Bir görüşe göre627, ABD’li zabıt kâtibinin yemin 

verdirmesi Alman devletinin egemenlik haklarını ihlal eder.  Bir diğer görüşe628 göre 

ise, yemin alma işlemi Almanya’nın egemenlik haklarını ihlâl etmez; özel kişilerin 

kendi aralarında yemin vermesi hep rastlanan bir durum olup, ABD’li zabıt kâtibine 

verilen yemin de sadece özel kişiler arasında verilen bir yemin olmaktan öte bir 

anlam taşımaz; bu nedenle de ABD zabıt kâtibinin yemin verdirmesi bir devletler 

hukuku  ihlâli olarak nitelendirilemez629. Ayrıca bu görüşe göre, ABD’li zabıt kâtibi 

                                                
624  Yeni Ceza Muhakemeleri Kanunu md. 54/2 (eski CMUK, md. 59). 
625 Mevzuatımızda hâkim, savcı ve noterler dışındaki görevlilere de yemin verdirme yetkisinin tanınmış 

olduğunu görüyoruz. Örnek olarak Adalet Bakanlığının Teftiş Kurulu Tüzüğünün 35. maddesine göre 
'müfettişler, gerek gördükleri kimseleri yeminle dinlemeye, istinabe yoluna başvurmaya, zarurî 
hallerde arama yapmaya ve her türlü delili toplamaya yetkilidirler'.  Tüzük için bkz. R.G. 10.3.1988- 
2992.        

626 Nurullah Kunter / Feridun Yenisey, Ceza Muhakemesi Hukuku, Birinci Kitap, İstanbul 2002, s. 572. 
627 Ulrich Drobnig, American-German Private International Law, Second Edition, Oceana 

Publications, Inc., Dobbs Ferry, New York 1972, s. 341; Pfeil-Kammerer, a.g.e., s. 264;  Leipold, 
a.g.e., s. 43. Bu konuda Mössle, a.g.e., s. 319’da  hangi görüşe katıdığını bildirmemektedir.   

628 Joachim Bertele, Souvernität und Verfahrensrecht, Mohr Siebeck, Tübingen 1998, s. 484. Bu 
konuda Junker, Discovery, s. 373’de çekimser kalmaktadır.  

629  Bertele, a.g.e., s. 484. 
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de  ABD’nin egemenlik haklarının temsilcisi olarak görülmemelidir. Gerçekten de,  

ABD’li zabıt kâtibine mesleğini icra etmesi izni resmî makamlar tarafından verilmiş 

olsa da,  bu zabıt kâtibi devlete değil, özel bir şirkete bağlı olarak çalışan bir 

kimsedir. Bu nedenle, kanaatimizce de Türkiye’de tanıklara ABD’li zabıt kâtibi 

tarafından yemin verdirilmesi, Türk devletinin egemenlik haklarını ihlâl etmez. Kaldı 

ki, ABD’li zabıt kâtibi huzurunda verilen yemin, yalan olsa dahi, ilgili, bu nedenle 

Türkiye’de herhangi bir cezaî yaptırıma tâbi tutulamaz. Her ne kadar Ceza 

Kanunumuzun 272/2630. maddesi uyarınca yalan yere yemin verilmesi cezaî 

yaptırıma tâbi olan bir suç ise de, yalan yere yemin verme fiilinin suç teşkil 

edebilmesi için, yeminin, yemin verdirmeye yetkili bir memur veya kurul huzurunda 

verilmiş olması gerekir. Bu nedenle yabancı bir memur veya mercii huzurunda 

verilen yalan yemin herhangi bir yaptırıma tâbi değildir631. Yabancı zabıt kâtibinin 

yemin verdirmesinin ülkemizde hiç bir hukukî sonucu olmayacağından, bu yemin, 

mevzuatımız uyarınca yemin verdirme sıfatına sahip olmayan  herhangi iki kişinin 

birbirine verdiği yemin gibi alelade bir iş olarak kabul edilmelidir. Bu noktada şunu 

da belirtelim ki, ABD mevzuatında zabıt kâtibi huzurunda yalan yere yemin verme 

yaptırıma tâbi tutulmuş olmakla birlikte, ABD dışında yabancı bir ülkede yalan yere 

yemin verilmiş olması haline ilişkin açık bir yaptırım öngörülmemiştir. Bu nedenle, 

ABD doktrininde, iç hukuka ilişkin hükümlerin geniş yorumuyla ABD dışında 

yabancı bir ülkede ABD’li zabıt kâtibi huzurunda yalan yere yemin veren kişi 

hakkında yaptırım uygulanıp uygulanamayacağı konusu tartışmalıdır632.  

 

                                                
630  Eski Ceza Kanununda yalan yere yemin etme suçu 286. maddede düzenlenmişti. 
631 Eski Ceza Kanunu bakımından bu yönde; İsmail Malkoç, Türk Ceza Kanunu Ceza Usulü 

Muhakemeleri Kanunu ve Başlıca Ceza ve Usul Yasaları, Turhan Kitabevi, Ankara 2001, s. 276;  
Faruk Erem, Yalan Şehadet, Hukuka Aykırı Bilirkişilik ve Tecümanlık, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi (1954), C. XI, S. 3-4, s. 43.  

632 ABD mevzuatında sadece yabancı ülkelerde ‘‘ABD konsolosu’’ huzurunda verilen yalan yeminlerin 
yaptırıma tâbi tutulacağı hükme bağlanmıştır ( U.S.C. § 1203). Konsolos dışında yemin verdirmeye 
yetkili olan diğer kişiler huzurunda yabancı ülkede yalan yere yemin verilmesi halinde yaptırım 
uygulanmasını sağlayacak başka  bir hüküm ise ABD mevzuatında yer almamaktadır. Bu nedenle, 
konsolos dışında başka bir yetkili huzurunda yabancı ülkede yalan yere yemin vermenin cezaî 
yaptırıma tâbi tutulması ancak Federal Ceza Kanununun (Federal Criminal Code) 1261. maddesinin 
geniş yorumlanması halinde mümkün olur;  Smit, International Aspects, s. 1055.   Yabancı 
ülkelerde ABD zabıt kâtibi huzurunda verdikleri yemin nedeniyle ilgililerin yaptırıma tâbi tutulup 
tutulamayacağı konusundaki ABD mahkemesi kararları için bkz. Smit, International Aspects, s. 
1055, dpn. 109.       



 209

Yemin konusu ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken sorunlardan biri de, 

discovery gerçekleştiren ABD avukatlarınca yapılan sorgulamada, yeminin, bir Türk 

noteri tarafından verdirilmesinin mümkün olup olmadığıdır. ABD usul hukuku, 

tarafların kendi aralarında yaptıkları bir sözleşmeyle (stipulation633), discovery 

çerçevesinde gerçekleştirilen sorgulama sırasında, sorgulanan ilgililere yemin 

verdirecek kişiyi serbestçe kararlaştırmalarına izin vermektedir. Buna göre taraflar, 

yeminin, ABD’den gelecek bir zabıt kâtibi veya Türkiye’de bulunan ABD konsolosu 

tarafından verdirilmesini kararlaştırabilecekleri gibi, bir Türk noteri tarafından 

verdirilmesi konusunda da anlaşabilirler. Noterlik Kanununun634 75/3. maddesi 

uyarınca noterler, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümleri uyarınca, tanık, 

tercüman ve bilirkişilere yemin verdirmeye yetkilidir. Burada söz konusu olan 

yemin, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 261 ve devamında düzenlenmiş 

bulunan tanık yeminidir635. Her ne kadar burada noterin verdirdiği yemin, tanığın 

sadece noter işlemine katılması nedeniyle olup636, ifadesinin içeriğine ilişkin olmasa 

da, Türk yargılama uygulaması noterler tarafından alınan tanık ifadelerinin dava 

dosyasına konup bu tanık beyanlarına delil olarak başvurulmasına yabancı değildir. 

Gerçekten de vergi yargılaması usulünde tanık dinlenmesi düzenlenmemiş 

olduğundan637, yargı mercileri vergi davalarında tanık dinlenemeyeceği yolunda 

karar vermektedirler; bu nedenle  uyuşmazlık konusu olayın ispatı için, gösterilmek 

istenen tanıkların ifadelerinin noterlerce alınıp davacı tarafından dava dosyasına 

konulmasına uygulamada sık rastlanılmaktadır638.  Ancak burada noterin görevinin 

genişletilmesi söz konusu olduğundan, noter  huzurunda yalan yere yemin verilmesi 

de Ceza Kanununun 272. maddesi anlamında cezaî yaptırıma tâbi tutulmamalıdır639. 

Uygulamada noterler nasıl ki tanıklara ifadeleri konusunda yemin verdirebiliyorlarsa, 

                                                
633  Bkz. yukarıda s. 204 ve dpn. 582 
634  18.1.1972 tarihli ve 1512 sayılı Noterlik Kanunu, RG. 5.2.1972/ 14090. 
635  Ömer Ulukapı / Murat Atalı, Noterlik Kanunu, Mimoza Basım Yayım ve Dağıtım,  Konya 1994, s. 

145. 
636 Doktrinde Karayalçın bu konuda; ifade tespit işlerinde noterlerin yemin ettirme yetkisine sahip 

olduklarının söylenemeyeceğini, bu konuda yasal düzenleme bakımından yapılacak ilk işin ‘ifade 
tesbit’ işlerinde noterlere, ifade veren kişiye yemin verdirme yetkisinin tanıması olduğu, şeklinde 
görüş beyan etmektedir; Karayalçın, a.g.m., s. 55-56. 

637   Bkz. yukarıda dpn. 227. 
638  Yusuf Karakoç, Türk Vergi Yargılaması Hukukunda Delil Sistemi, 2. Bası, Adalet Matbaacılık, 

İzmir 1997, s. 261.  
639   Malkoç, a.g.e., s. 276. 



 210

kanaatimizce kendilerine böyle bir istekle başvurulması halinde ABD avukatlarınca 

yapılan sorgulama için de yemin verdirmeleri mümkün olmalıdır. Kuşkusuz ki, bu 

halde de yalan yere yemin veren hakkında uygulanacak yaptırım konusunda yukarıda 

vardığımız sonuç uygulanmalı, yani yalan yere yemin veren ilgili hakkında cezaî 

yaptırım uygulanmamalıdır.  

 

Türkiye’de discovery faaliyetlerinin yürütülmesi ile ilgili olarak burada ele alınması 

gereken bir konu da, Avukatlık Kanununun değişik 2/III. maddesi uyarınca bilgi ve 

belge isteme yetkisine yabancı avukatların da sahip olup olmadıklarıdır. Bu sorunun 

cevabını  Avukatlık Kanununun üçüncü maddesinde buluruz. Bu madde hükmü 

uyarınca sadece Türk vatandaşları avukatlık yapabilir (md. 3). Şu halde Avukatlık 

Kanununun da uygulama alanı Türk vatandaşı olan avukatlarla sınırlı olup, yabancı 

avukatlar, söz konusu Kanununun 2. maddesinin uygulama alanı dahilinde olan 

kişilerden olmadıkları için bu madde hükmünün tanıdığı bilgi ve belge isteme 

yetkisinden yararlanamazlar. Avukatlık Kanununun 2/III. maddesi ile ilgili olarak 

cevaplanması gereken diğer sorun ise, yabancı bir ülkede görülmekte olan bir dava 

için bir Türk avukatının, Kanunun tanıdığı imkândan yararlanıp,  Türk 

makamlarından bilgi ve belge isteme yetkisine sahip olup olmayacağıdır. Madde 

hükmü, bilgi ve belgenin sadece Türk mahkemelerinde görülmekte olan bir dava için 

istenebileceğine ilişkin bir hüküm içermediği gibi, avukatın bilgi ve belge 

isteyebilmesi için açılmış bir davanın varlığı şartını dahi aramamaktadır. Avukatlık 

Kanununun söz konusu 2. maddesi hakkında uygulamada ortaya çıkan tereddütleri 

bertaraf etmek için Danıştay’dan istenmiş olan istişarî görüşte, Danıştay 1. 

Dairesi640;  

‘‘... (B)u hükümlere göre avukatlar, her türlü hukukî mesele ve anlaşmazlıkların 

her derecede yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar 

nezdinde çözümlenmesi ... amacıyla görevlerini yerine getirirlerken maddede 

sayılan mercilere kendilerine yardımcı olma zorunluluğu getirilmiştir.’’  şeklinde 

görüş beyan etmiştir.  

                                                
640 Danıştay 1. Dairesi, E. 2002/ 26, K.2002/52, T. 10.4.2002, Kazancı İçtihat Bilgi Bankası.  
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Görüldüğü üzere avukatlar,, ihtilafların sadece mahkemeler nezdinde değil, özel 

kişiler dahil her türlü ilgili nezdinde çözümlenmesi için Kanunun 2. maddesinde 

öngörülen haktan yararlanabilirler. Danıştay’ın bu şekildeki görüşü karşısında artık, 

avukatların ABD mahkemesinde görülmekte olan bir dava için, Kanunun 2. 

maddesinde öngörülen haktan yararlanma yetkilerinin olmadığını savunmak, 

mümkün görünmemektedir     

 

 
3. DİSCOVERY UYGULANARAK ABD MAHKEMELERİNDEN ALINMIŞ 
KARARLARIN TANINMASI VE TENFİZİ  
 

a. Genel Olarak 
 

ABD mahkemelerince verilmiş olan bir kararın discovery safhasında temin edilmiş 

olan delillere dayanması, bu kararın Türkiye’de tanınması veya tenfizine engel olur 

mu?  Hiç tereddütsüz, davada discovery uygulanmış olması Milletlerarası Özel 

Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanunun 38/c maddesi anlamında Türk kamu 

düzenine aykırılık teşkil ediyorsa, ABD mahkemesi kararının Türkiye’de tanınması 

(veya tenfizi) talebi reddedilecektir. Şu halde öncelikle, discovery usulünün, ABD 

mahkemesi kararlarının tanınmasının reddine neden olacak ölçüde Türk kamu 

düzenine aykırı olup olmadığı sorusunun cevaplanması gerekir.  

 

Discovery usulünün Türk kamu düzenine aykırı olduğunu düşündürebilecek iki yönü 

bulunmaktadır. Discovery’nin Türkiye’de gerçekleştirilmesi durumunda Türk 

devletinin egemenlik hakkının ihlâl etmesi ihtimali bulunmaktadır. Discovery 

nedeniyle ‘‘Türk devletinin egemenlik haklarının ihlâl edilmiş olması halinde’’, Türk 

kamu düzenine aykırılık nedeniyle bir tanıma engelinin bulunduğu ileri sürülebilir.   

Discovery’nin kamu düzenimize aykırı olduğu düşüncesini uyandırabilecek diğer 

yönü ise, bu usulün tanımaya engel olacak ölçüde ‘Türk usul hukukunun temel 

prensiplerine aykırı’ olması ihtimalidir.  
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b. Egemenlik ihlâli   
 

ABD mahkemelerinin, Türkiye’de bulunan kişilere ellerindeki delilleri discovery 

gerçekleştiren avukatlara ibraz etmeleri, aksi halde kendileri hakkında cezaî yaptırım 

uygulanacağı yolunda bir ihtarı içeren davetiye (subpoena order641) çıkarmaları 

mümkündür. Türkiye’de bulunan kişilere özellikle de Türk vatandaşlarına bir ABD 

mahkemesinin böyle bir daveti çıkarması ise, Türk devletinin egemenlik haklarını 

ihlâl eder642. Bu tespit, karşımıza şu soruyu çıkarır: ABD mahkemelerince verilen 

kararın  dayandığı davada gerçekleştirilmiş discovery’de Türk devletinin egemenlik 

hakları ihlâl edilmişse, bu durum, söz konusu kararın Türk mahkemelerince 

tanınmasına engel olur mu?  

  

Alman doktrininde, ABD’de görülmekte olan bir dava sırasında gerçekleştirilen usulî 

işlemlerle Almanya’nın egemenlik haklarının ihlâl edilmiş olması halinde, ABD 

mahkemesi kararının Almanya’da tanınması veya tenfizinin kamu düzenine aykırılık 

gerekçesiyle reddedilip reddedilemeyeceği tartışılmıştır. Bu konu hakkında Alman 

doktrininde fikir birliği içinde savunulan bir sonuca ulaşılamamıştır. Bir görüşe 

göre643, yabancı devlette görülen dava sırasında yapılan usulî bir işlemle devletin 

egemenlik hakkı ihlâl edilmişse, bu dava sonucunda verilen kararın tanınması veya 

tenfizi mutlak olarak reddedilmelidir. Bu görüşe göre644,  egemenlik hakkının 

görünüm biçimlerinden olan yargı hakkı sadece devletin menfaati için değil, her bir 

bireyin menfaati için de koruyucu kalkan vazifesi görür. Bu koruyucu kalkan 

sayesinde ilgililer, yabancı devletlerin kendilerine el atıp,  kendi hukuk kurallarını 

uygulamasının doğuracağı elverişsiz sonuçlardan korunmuş olurlar645. İşte bu 

                                                
641   Bkz. yukarıda s.186 
642   Bkz. yukarıda s. 141. 
643 Rolf Stürner, Europäische Uteilsvollstreckung nach Zustellungsmängeln, Beiträge zum 

Internationalen Verfahrensrecht  und zur Schiedsgerichtsbarkeit, Festschrift für Heinrich  Nagel, 
Herausgegeben von: Walther J. Habscheid, Karl Heinz Schwab, Aschendorffsche 
Verlagsbuchhandlung, Münster 1987, (Festschrift Nagel), s. 455;  Ernst C. Stiefel/ Rolf Stürner, Die 
Vollstreckbarkeit US-amerikanischer Schadenersatzurteile exzessiver Höhe, VersR (1987), 
s.830. ;  

644   Stürner, Festschrift Nagel, s. 455.   
645   Ayrıca bkz. JZ (1992), s. 33 
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korumayı teminat altına almak için, yabancı devlet mahkemelerince verilmiş kararın 

dayandığı davada tanıma devletinin egemenlik hakları ihlâl edilmişse, söz konusu 

kararın tanınması talebi reddedilmelidir.  Alman doktrininde savunulan diğer 

görüşe646 göre ise,  devletin egemenlik hakkının ihlâl edilmiş olduğu her durumda 

doğrudan yabancı kararın tanınması veya tenfizinin reddi yoluna gidilmemelidir. 

Hâkim tanıma veya tenfize ilişkin kararı verirken, devletin egemenlik hakkına 

yönelik ihlâlin ağırlık derecesini de değerlendirip, ihlâlin ağılık derecesine göre karar 

vermelidir. Bu görüşü savunanların ileri sürdükleri gerekçelere göre, her ne kadar 

egemenlik hakkının ihlâline karşı bir tepki olarak, yabancı mahkeme kararının 

tanınması veya tenfiz edilmesinin reddedilmesi mümkün olsa da, bu şekilde 

gösterilen tepki, söz konusu yabancı kararın ait olduğu devletin  tutumundan 

kaynaklanan ihlâlin sonuçlarının davanın tarafı olan şahısların sırtına yüklenmesi 

anlamına gelir647. Özellikle dava sonucunda verilen yabancı kararın yargı yetkisi 

ihlâl edilmiş olan devlet vatandaşı olan kişinin lehine olması durumunda, sırf tanıma 

devletinin egemenlik hakkının ihlâl edilmiş olduğu gerekçesiyle söz konusu yabancı 

kararın tanınması talebi reddedilmemelidir. Bu görüşe göre, egemenlik hakkının ihlâl 

edilmiş olduğu gerekçesi ile dava taraflarına yabancı kararın tanınması veya tenfiz 

edilmesine itiraz edip, bu ihlâl neticesinde menfaat elde etme hakkı da 

tanınmamalıdır; çünkü dava tarafları devletler hukukundan kaynaklanan sorunun 

muhatabı dahi olamazlar; tarafların bu konuda yapabilecekleri tek itiraz savunma 

haklarını gereğince kullanamamış olmalarına ilişkin olmalıdır. Alman doktrininde 

savunulan bu ikinci görüş kanaatimizce Türkiye bakımından da yerindedir. Buna 

göre, yabancı bir kararın dayandığı davanın görüldüğü sırada Türk devletinin 

egemenlik hakları ihlâl edilmişse, bu kararın tanınıp tenfiz edilip edilemeyeceği 

konusunda hâkime bir takdir hakkı tanınmalıdır. Yabancı devletin gerçekleştirdiği 

egemenlik hakkı ihlâli göz yumulacak ölçüde önemsiz ise yabancı kararın tanınması 

veya tenfiz edilmesi talebi sırf bu nedenle reddedilmemelidir. Örnek olarak, Türkiye 

katılmış olduğu milletlerarası sözleşmelerde dahi posta yolu ile doğrudan tebligatı 

kabul etmemiştir; bu nedenle yabancı ülke makamlarınca ülkemize doğrudan posta 

                                                
646  Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 769-770, Nr. 2534-2536; Schack, Zivilverfahrensrecht, Nr. 865.     
647  Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 668, Nr. 2181-2184, s. 770, Nr. 2536, 2537. 
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yolu ile yapılan tebligatın Türk devletinin egemenlik hakkını ihlâl ettiği belirtilir648. 

Doğrudan posta yolu ile yapılan tebligatın, devletin egemenlik haklarını ihlâl ettiği 

kabul edilecek olsa dahi, tebligat muhatabı olan dava tarafı tebligattaki usulsüzlüğe 

rağmen davaya iştirak etmiş bulunuyorsa, tebligat nedeniyle Türkiye’nin egemenlik 

haklarının ihlâl edilmiş  olmasının, kararın tanınmasına bir etkisi olmamalıdır649. 

Çünkü, örnek olarak verdiğimiz bu durumda, tebligat Türk devletinin egemenlik 

hakları ihlâl edilerek gerçekleştirilmiş olsa da, ilgili dava tarafı davaya iştirak etmiş 

olup, tebligattaki usulsüzlük nedeniyle savunma haklarını gereğince kullanamaması  

söz konusu olmamıştır650. Görülüyor ki, posta yoluyla yapılan tebligat nedeniyle 

gerçekleşen ihlâl, yabancı kararın 2675 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve usul 

Hukuku Hakkında Kanunun 38/c hükmünde öngörülen kamu düzenine aykırılık 

gerekçesiyle reddedilmesini gerektirecek ölçüde ağır bir ihlâl  değildir. Posta yoluyla 

yapılan tebligat, davalıya sadece, yabancı mahkeme huzurunda görülen davaya 

iştirak etmemiş olması halinde Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanunun 38/d hükmü uyarınca savunma hakkına ilişkin itirazda bulunma imkânı 

verir.         

 

 Tebligata ilişkin örnekten yola çıkarak, yabancı bir mahkeme huzurunda görülen bir 

dava sırasında gerçekleştirilen usulî işlemlerle Türk devletinin egemenlik haklarının 

ihlâl edilmiş olmasının, söz konusu dava sonucunda verilmiş yabancı kararın 

tanınmasının mutlak olarak reddini gerektirmediği sonucuna varmaktayız. Şu halde, 

görülmekte olduğu sırada gerçekleştirilen işlemlerle Türk devletinin egemenlik 

haklarının ihlâl edilmiş olduğu bir dava sonucunda verilmiş yabancı mahkeme 

kararının, bu ihlâl nedeniyle tanınmasının reddedilip reddedilmeyeceği konusunda 

karar verilirken, ihlâlin ve sonuçlarının ağırlık derecesi göz önünde 

bulundurulmalıdır651. Bu noktada tespit etmemiz gereken konu, discovery 

                                                
648  Erdem, a.g.e.,  s. 111, 113.    
649  Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 445. 
650 Doktrinde, sırf egemenlik haklarını ihlâl etmiş olan yabancı devlete tepki gösterebilmek uğruna kamu 

düzeni gerekçesiyle yabancı kararın tanınması veya tenfizinin reddinin, yabancı ülkede görülmüş aynı 
davanın mahallî mahkemeler huzurunda tekrar görülmesine, bunun da sadece gereksiz yere 
mahkemelerin iş yükünün arttırılmasına sebep olacağı belirtilmektedir; Gregor Geimer, a.g.e., s.  174. 

651 Yabancı bir kararın dayandığı davada gerçekleştirilen işlemlerle Türkiye dışında başka bir devletin  
egemenlik haklarının ağır biçimde ihlâl edilmiş olmasının bir tanıma engeli olup olmadığı, bu 
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gerçekleştiren ABD’li avukatların, Türkiye’de bulunan kişilerden, kendi istekleri 

olmaksızın haklarında cezaî yaptırım uygulanacağı yolunda ABD mahkemesince 

verilmiş davetin baskısıyla, serbest iradeleri olmaksızın discovery çerçevesinde bilgi 

edinmelerinin bir tanıma engeli olacak kadar ağır biçimde Türk devletinin egemenlik 

haklarını ihlâl edip etmediğidir.      

 

Kanaatimizce, Türkiye’de bulunan kişilerin ve özellikle Türk vatandaşlarının ABD 

mahkemelerince verilmiş ‘subpoena order’ isimli, discovery’nin gereğini yerine 

getirmemeleri halinde haklarında cezaî yaptırım uygulanacağı yolundaki tehdidin 

baskısı altında kalarak,   avukatlara ifade vermeleri veya diğer delilleri sunmaları 

Türk devletinin egemenlik hakkını ağır bir biçimde ihlal eder. Türk hukuk anlayışı 

uyarınca Türkiye’de bulunan bir tanığı ifade vermeye zorlamak, buna uymayan tanık 

hakkında yaptırım uygulamak sadece Türk hâkimine ait olan bir yetki olup, 

Türkiye’de bulunan kişiler hakkında Türk devletinin sahip olduğu yargı hakkının bir 

görüntüsüdür. Bu nedenle, Türkiye’de gerçekleştirilen discovery faaliyeti 

çerçevesinde, özellikle Türk vatandaşlarından cezaî yaptırım tehdidiyle bilgi 

edinilmiş olması durumunda, ABD mahkemesince verilen kararın Türkiye’de 

tanınması talebinin reddi mecburidir.     

 

c. Türk Usul Hukukuna Aykırılık 
 

ABD mahkemelerince verilmiş bir kararın tanınması talebi, davada ‘discovery’ 

uygulanmış olması nedeniyle redde uğrar mı? Yukarıda ele almış olduğumuz 

konudan farklı olarak, bu başlık altında ele alacağımız sorun, ‘discovery’ nedeniyle 

Türk devletinin egemenlik haklarının ihlâl edilmiş olması değildir. Burada ele 

                                                                                                                                     
konuda bir milletlerarası teamül kaidesinin bulunup bulunmadığı  sorusu da akla gelebilir. Bir 
milletlerarası teamül kaidesinin yabancı bir mahkeme kararının tanınması veya tenfiz edilmesine 
engel olduğu duruma örnek olarak, yabancı kararın dayandığı davada gerçekleştirilen usulî işlemlerle 
bir devletin ‘yargı muafiyetinin’ ihlâl edilmiş olması hali gösterilebilir. Gerçekten de sadece yabancı 
kararın tanınmasının talep edildiği ülke devletinin değil, üçüncü bir devletin ‘yargı muafiyetinin’ ihlâl 
edilmiş olması halinde dahi bütün diğer devletlerin söz konusu bu kararı tanımamalarını veya tenfiz 
etmemelerini gerektiren bir milletlerarası teamülün varlığından söz edilmektedir.  Benzer bir 
teamülün, dava sırasında gerçekleştirilen işlemlerle üçüncü bir devletinin ‘egemenlik haklarının’ ihlâl 
edilmiş olması hali bakımından ise bulunmadığı doktrinde belirtilmektedir; Geimer /Geimer/Geimer, 
a.g.e., s. 833, Nr. 2768;  Gregor Geimer, a.g.e., s. 168. 
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alacağımız sorun, ABD hukukunun öngördüğü ‘discovery’ usulünün uygulanmış 

olmasının başlıbaşına bir ret nedeni olup olmadığıdır.     

 

Yabancı mahkemenin uyguladığı usulün Türk usul hukukuna aykırı olması, söz 

konusu kararın, MÖHUK md. 38/c anlamında kamu düzeninin müdahalesine 

uğrayarak tanınması talebinin reddine neden olabilir. Ancak yabancı mahkemenin 

uyguladığı usulün Türk usul hukukundan ‘farklı’ olması, kamu düzeninin müdahalesi 

için yeterli bir sebep değildir. Yabancı kararın kamu düzeninin müdahalesine 

uğraması bakımından belirleyici olan, davada uygulanmış olan yabancı usul hukuku 

kurallarının Türk usul hukukuna ‘‘temel teşkil eden ilkelere’’ aykırı olmasıdır652.  

Kamu düzeninin müdahalesi için bu aykırılık öylesine ağır olmalıdır ki, hukuk 

anlayışımız, tanınması talep edilen yabancı kararın, normal bir hukuk devleti 

mahkemesince verilmiş olduğunu kabul edemesin653.    

 

Discovery’nin bir çok yönden Türk usul hukukundan farklı olduğunu tespit etmiş 

bulunuyoruz. Acaba bu farklılıklar, kamu düzeninin müdahalesini gerektirecek kadar 

Türk usul hukukunun temel ilkelerine aykırı mıdır? Bu soruya cevap bulmaya 

çalışırken discovery’nin özellikle iki yönü üzerinde durulmalıdır. Birincisi, 

discovery’de tarafların ‘kendi aleyhlerine olan delilleri’ de ikame etmekle yükümlü 

olmaları; diğeri ise, discovery’nin ‘delil avına’ izin veriyor olmasıdır. Discovery 

usulünün bu iki özelliği dışındaki diğer farkları ise, kanaatimizce, discovery’nin, 

kamu düzeninin müdahalesini gerektirecek ölçüde Türk usul hukukunun temel 

ilkelerine aykırı olup olmadığını belirlemeye çalışırken üzerinde durulması gereken 

farklarından değildir654.  

 

Kimsenin kendi aleyhine olan delilleri göstermeye zorlanamayacağı kuralının, Türk 

usul hukukunun temel ilkelerinden biri olduğu ileri sürülebilir. Nitekim bu ilke, suç 

teşkil eden fiiller bakımından, Anayasanın 38. maddesinin 5. fıkrasında da hükme 

                                                
652 Ergin Nomer, Yabancı Mahkeme İlâmlarının Tenfizinde Mahkemenin Yetkisi ve Kamu Düzeni, Prof. 

Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, MHB (2003), s. 569. 
653 Nomer/Şanlı, a.g.e., s. 444. 
654 Noter huzurunda verilen tanık ifadelerinin mahkemelerce dikkate alındığı hakkındaki açıklamalarımız 

için bkz.  s. 209.  
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bağlanmıştır. Bu madde uyarınca: ‘Hiç kimse kendisini ve kanunda gösterilen 

yakınlarını suçlayan beyanda bulunmaya veya bu yolda delil göstermeye 

zorlanamaz’. Her ne kadar, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 326. maddesi 

uyarınca dava tarafları kendi aleyhlerine olan bazı senetleri ibraz etmek zorunda 

olsalar da, bu senetler sadece söz konusu maddede sayılan sınırlı hallerde ibraz 

edilmek zorunda olup, senedin ibrazını talep eden taraf, ‘‘senedin içeriğini açıkça 

belirtmelidir’’. Yani, kimsenin kendi aleyhine olan delilleri göstermeye 

zorlanamayacağı kuralının bir istisnası olan ’326. madde dahi, delil avına izin 

vermemektedir. Kaldı ki, senedi ibraz zorunluluğuna rağmen buna uymayan dava 

tarafının tâbi tutulacağı yaptırım, cezaî yaptırımların uygulanmasını öngören ABD 

hukukundan farklı olarak, sadece, karşı tarafın senet içeriği hakkındaki beyanının 

gerçek kabul edilmesinden ibarettir.  

 

Mevzuatımızın bütününü dikkate almadan sadece Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanununu dikkate alsaydık ABD hukukunun öngördüğü ‘discovery’ usulünün, kamu 

düzeninin müdahalesini gerektirecek ölçüde usul hukukumuzun temel ilkelerine 

aykırı olduğunu, bu nedenle ‘discovery’ uygulanarak verilmiş ABD kararlarının 

tanınması taleplerinin mutlak olarak reddi gerektiğini tereddütsüz ileri sürebilirdik. 

Ancak,  yabancı mahkemenin uyguladığı usulün, kamu düzeninin müdahalesini 

gerektirecek ölçüde usul hukukumuza aykırı olup olmadığını belirlemeye çalışırken, 

tüm mevzuatımızı dikkate almalıyız. Bu şekilde hareket ettiğimizde, mevzuatımızda, 

ABD hukukundaki discovery’ye benzer usullerin öngörüldüğü hükümlerle 

karşılaşırız. Esasen, bu hükümlerin yer aldığı kanunların bütününde, ABD 

hukukunun etkisi hissedilmektedir. Örnek olarak, 4054 sayılı Rekabetin Korunması 

Hakkındaki Kanunun 14. maddesi uyarınca:  

‘‘Rekabet Kurulu, bu Kanunun kendisine verdiği görevleri yerine getirirken655, 

gerekli gördüğü her türlü bilgiyi tüm kamu kurum ve kuruluşlarından, 

teşebbüslerden ve teşebbüs birliklerinden isteyebilir’’. 

                                                
655 ‘‘Rekabet Kurulu, ihbarlar üzerine veya re’sen soruşturma başlatabilir (md.9/1-2). Ayrıca bir 

mahkemenin... talep etmesi halinde Rekabet Kurulu soruşturma başlatmak zorunda olmalıdır. Böylece 
mahkemeler, ellerinde bulunan tazminat veya iade davalarıyla ilgili olarak Rekabet Kurulunun bu 
olayı rekabete aykırı bulup bulmayacağını öğrenmek ve onun kararına göre kendi davalarını çözmek 
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Yine aynı Kanunun 15. maddesi uyarınca, Kurul, teşebbüslerin her türlü mal 

varlığına ilişkin mahallinde inceleme yapabilir (md. 15/c). Aynı Kanunun 16. 

maddesinde ise, bilgi isteme veya yerinde inceleme hallerinde hiç bilgi 

verilmemesi656, eksik, yanlış veya yanıltıcı bilgi verilmesi halinde uygulanacak 

cezalara ilişkin hükümler yer almaktadır (md. 16/b, 16/3). Görülüyor ki, ilgili 

hükümlerde ‘delil avı’na izin verilmekte olduğu gibi, tıpkı ABD hukukunda olduğu 

üzere, bu delil avının gereğini yerine getirmeyenler hakkında çeşitli cezaî 

yaptırımların uygulanması öngörülmektedir.  

 

Delil avı’na izin veren diğer bir hükümle de, 2499 sayılı Sermaye Piyasası 

Kanununun 16 A657 maddesinde karşılaşmaktayız. Bu madde uyarınca:  

‘‘Hisse senetleri, borsalar ve teşkilatlanmış diğer piyasalarda işlem gören 

anonim ortaklıkların yönetim kurulu üyeleri, genel müdür ve yardımcıları ile 

sermayenin % 10 veya daha fazlasına sahip ortakları, malik oldukları anonim 

ortaklıklara ait hisse senetleriyle ilgili olarak, Sermaye Piyasası Kurulunun 

kamuyu aydınlatma açısından gerekli gördüğü bilgileri, belirlenecek şekil ve 

esaslar dahilinde Kurula ve ilgili borsalara ve teşkilatlanmış diğer piyasalara 

bildirmekle yükümlüdür’’.  

 

Örnek olarak ele aldığımız 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanun ile 

2499 sayılı Sermaye Piyasası Kanununun hükümlerinin Anayasaya uygun olup 

olmadığı658 da üzerinde durulması gereken bir sorun olmakla birlikte, bu sorun, 

çalışmamızın kapsamı dışında kalmaktadır. Ele almakta olduğumuz konu 

bakımından ise önemli olan, kimsenin kendi aleyhine olan deliller göstermek 

zorunda tutulamayacağı ilkesinin, bugün için hukukumuzda mutlak şekilde uygulama 

alanı bulmadığıdır. Bu nedenle, hiç değilse, örnek gösterdiğimiz Rekabet Hukuku ile 
                                                                                                                                     
istemeleri halinde bu yol mahkemelere açılmış olacaktır’’ Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku, Ekin 
Kitabevi, Bursa 2001, s. 439 

656 ‘(H)iç bilgi verilmemesi ibaresi, 2.7.2005 tarihli ve 5388 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenmiştir.  
657  29.4.1992 tarihli ve 3794 sayılı Kanun ile 16/A maddesi eklenmiştir. 
658 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 16. maddesine 2.7.2005 tarihinde yapılan 

değişiklik ile ‘‘hiç bilgi verilmemesi’’ibaresinin eklenmesinden önce yazılmış eserlerde, ‘hiç bilgi 
verilmemesinin’ yaptırıma bağlanmamış olmasının Anayasa’ya uygun olduğu belirtilmektedir;  Ahmet 
Eğerci, Rekabet Kurulu Kararlarının Hukukî Niteliği ve Yargısal Denetimi, Çevrimiçi: www. 
Rekabet.gov.tr/tez.html. Aynı yönde bkz. Aslan, a.g.e., s. 437.         
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Sermaye Piyasası hukuku alanlarında, ‘discovery’ uygulanarak verilmiş ABD 

mahkemesi kararlarının normal bir hukuk devleti tarafından verilmiş karar olmadığı 

düşüncesini uyandırdığını ileri sürmek güçleşir.     

 

Alman mahkeme kararları ile Alman doktrininde de ‘discovery’nin ABD 

mahkemelerince verilmiş kararların tanınması talebinin reddini gerektirip 

gerektirmediği konusu üzerinde durulmuştur.   Alman doktrininde bu konu 

hakkındaki görüşler çeşitlidir. Bir görüşe göre,  ‘delil avı’ Alman usul hukukunun 

temel ilkelerine aykırı olduğundan, discovery uygulanmak suretiyle verilmiş ABD 

mahkemesi kararlarının tanınması  taleplerinin reddi gerekir659. Bir diğer görüşe göre 

ise, delil avı’nın Alman hukukunun temel prensiplerine aykırılık teşkil ettiği 

söylenemez; çünkü Alman mevzuatında da çeşitli kanunlar, delil avı sayılabilecek 

ölçüde geniş araştırma yapmaya imkân tanıyan hükümler içermektedir660.  

 

Alman doktrininde ileri sürülen bir diğer görüşe661 göre,  ABD mahkemesinin 

kararının normal bir hukuk devleti tarafından verilmemiş olduğu düşüncesi ancak, 

mahkemenin dava taraflarına eşit muamele yapmaması halinde yerinde olur. Dava 

taraflarına eşit muamele yapıldığı sürece, kamu düzeninin müdahalesinin 

gerektirecek ölçüde büyük bir aykırılık görülmez. Discovery usulü ise, dava tarafları 

arasında böyle bir eşitsizliğe neden olmamaktadır; çünkü her iki taraf da, discovery 

gerçekleştirme hakkına sahiptir. Öte yandan Alman doktrininde, discovery’nin 

‘‘maddî hakikatin’’ ortaya çıkarılması medenî usul hukukunun amaçlarından 

olduğu662,  ABD usul hukukunun bu amacı daha kuvvetle savunmasının, Alman 

                                                
659   Hök, a.g.e., s. 289. 
660 Joachim Zekoll, US-Ameikanisches Produkthaftpflichtrecht vor deutschen Gerichten, Nomos 

Verlagsgesellschaft, Baden-Baden 1987, s.140; Hermann, a.g.e., s. 197,198. Örnek olarak soybağına 
ilişkin davalar bakımından geniş araştırma imkânı sunan Alman Usul Kanununun 372a maddesi  ve 
vekilin bilgi verme yükümlülüğüne ilişkin Alman Medenî Kanununun 666. maddeleri 
gösterilmektedir.  

661  Dieter Martiny, Handbuch des Internationalen Zivilverfahrensrecht, Band III/1, Kap. I. Nr.1109, 
s.495; Hermann, a.g.e., s. 196. 

662 Medenî Usul Hukukunun Amacı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Alangoya, Delillerin Toplanması, 
Fakülteler Matbaası, İstanbul 1979; Hans Friedhelm Gaul, Yargılamanın Amacı, Çeviren: Nevhis 
Deren Yıldırım, İlkeler Işığı Altında Medenî Yargılama Hukuku, Derleyen: M. Kâmil Yıldırım, 
Alkım, İstanbul 2001   
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kamu düzenine aykırı bir durum olarak değerlendirilmemesi gerektiği de ileri 

sürülmektedir663. 

 

Alman Yargıtayı664 da, yabancı bir mahkeme tarafından verilmiş bir kararın usul 

hukukunun temel prensiplerine aykırı olduğu gerekçesi ile tanınmasının 

reddedilebilmesi yabancı mahkemenin uyguladığı usulün bir bütün olarak dikkate 

alınması gerektiğini, discovery ile ‘delil avı’ gerçekleştirilmiş olması ihtimalinin 

bulunmasının söz konusu yabancı kararın tanınmasına tek başına engel olmayacağını 

belirtmiştir665. 

 

Kanaatimize, her ne kadar tarafların delil temini işlemlerini eşit şartlar altında 

gerçekleştirmelerini mümkün kılsa da, yine de discovery’nin daha ziyade davacı 

lehine olması üzerinde de durulmalıdır. Discovery, davacıları, taleplerini haklı 

kılacak bir delili discovery safhasında bulacakları düşüncesiyle dava açmaya teşvik 

etmektedir. Özellikle davalıların kendilerine karşı açılan davanın ticarî sırlarını 

ortaya dökebileceğinden endişe etmeleri durumunda, discovery, davalıları sulhe iten 

bir baskı aracı haline de dönüşebilmektedir. ABD’deki gibi büyük şirketlerin 

karşısında, bireyleri korumak amacıyla böyle bir usul belki gereklidir. Ancak bu 

usul, davacıdan çok davalıyı koruyan yönler içeren666, Türk usul hukuku sistemine 

aykırıdır.         

  

   

 

                                                
663  Bu yönde Stiefel/Stürner, a.g.m., s., 831; Eschenfelder, a.g.e., s.171-172.  
664  BGH. 4.6.1992 bkz. NJW (1992), s.3096. Aynı yöndeki diğer bir karar için bkz. LG Berlin, RIW 

(1989), s. 360.  
665 Konu hakkında açık bir ifade kullanmamakla birlikte, Alman doktrininde Kropholler’in de, Alman 

Yargıtayının bu görüşünü yerinde bulduğu görülmektedir; bkz. Jan Kropholler, Internationales 
Privatrecht, 4. Auflage, Mohr Siebeck, Tübingen 2001, s. 623, dpn.37.  

666  ‘‘ Türk yetki hukukunda... (T)ek gaye, davalının korunmasını esas alan bir sistem içerisinde,...en 
uygun mahkemenin yetkilendirilmesi, yani âdil yargılamayı gerçekleştirmektir’’, Nomer, a.g.m., s. 
576.  
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DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

 

DELİL TEMİNİNE İLİŞKİN SÖZLEŞMELER 

 

I. GENEL OLARAK 
 

Türkiye, delil temini konusunda hüküm içeren üç tane çok taraflı sözleşme ile sayısı 

otuzdan fazla olan hukukî ve ticarî konularda adlî işbirliğine ilişkin iki  taraflı 

sözleşme667 akdetmiştir. Türkiye’nin akdetmiş olduğu iki taraflı sözleşmelerin delil 

                                                
667 15.05.1930 tarih ve 1622 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Almanya  hukukî ve ticarî mevaddı 

adliyeye müteallik münesabatı mütekabiliyeye dair mukavelename, R.G. 04.06.1930-1511;   
17.07.1997 tarih ve 4288 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Arnavutluk Cumhuriyeti arasında 
hukukî, ticarî ve cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G. 9.11.1997-23165; 
28.06.1932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile İngiltere arasında müzahereti adliye 
mukavelenamesine Avustralya’da katılmıştır. R.G. 15.17.1943-2142 (Düstur no III. Tertip, 13 C. 
(1089), 865); 
08.05.1991 tarih ve 3726 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ve Avusturya Cumhuriyetinin taraf 
bulundukları 01.03.1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Lahey Sözleşmesine ilişkin 16.09.1988 tarihli ek 
anlaşma  mevcuttur; 
04.05.1993 tarih ve 3906 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Azerbeycan Cumhuriyeti arasında  
hukukî, ticarî ve cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G. 25.08.1993-21679; 
01.03.1977 tarih ve 2079 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile  Bulgaristan Halk Cumhuriyeti 
arasında hukukî ve cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G. 24.05.1978-16296; 
08.05.1991 tarih 3724 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Cezayir Demokratik Halk Cumhuriyeti 
arasında hukukî işbirliğine ilişkin sözleşme, R.G., 21.05.1991-20877; 
30.06.1932 tarih ve 2051 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Çekoslovakya Cumhuriyeti arasında 
medenî ve ticarî hususatı kazaiyeye mütedair karşılıklı münesebatı hakkında mukavelenameye Çek 
Cumhuriyeti halefiyet yoluyla taraf olmuştur; R.G., 09.07.1932-2145; 
27.09.1994 tarih ve 4034 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Çin Cumhuriyeti Halk Cumhuriyeti 
arasında hukukî, ticarî ve cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G.12.11.1994- 22109; 
08.05.1991 tarih ve 3725 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Fas Krallığı arasında, hukukî ve ticarî 
konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G., 08.09.1991-20985; 
04.04.1997 tarih ve 4244 sayılı Kanunla onaylanan T.C. ile Gürcistan Cumhuriyeti arasında 
hukukî, ticarî ve cezaî konularda adlî yardımlaşma anlaşması, R.G. 24.09.1997-23090; 
04.04.2000 tarih ve 4559 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Hırvatistan Cumhuriyeti arasında 
hukukî ve ticarî konularda adlî işbirliği anlaşması, R.G. 24.05.2000-24058;    
18.1.1990 tarih ve 3605 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Hindistan Cumhuriyeti arasında hukukî 
ve ticarî konularda karşılıklı adlî yardımlaşma anlaşması, R.G., 23.07.1990-20583;  
19.04.1990 tarih ve 3638 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Irak Cumhuriyeti arasında hukukî ve 
adlî işbirliği sözleşmesi, R.G., 02.08.1992-21303;  
28.06.1932 tarih ve 2045 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile İngiltere arasında, Müzahereti Adliye 
Mukavelenamesi, R.G. 05.07.1932- 2142;  
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teminine ilişkin hükümlerinin birbirine çok benzer olduğu hatta birçok iki taraflı 

sözleşmenin delil teminine ilişkin hükümlerinin kelime kelime aynı olduğu göze 

                                                                                                                                     
07.06.1937 tarih ve 3213 sayılı Kanunla onaylanan T.C. ile İran arasında, Adlî Müzaheret  
Mukavelesi, R.G., 21.06.1937-3636  
 23.06.1934 tarih ve 2534 sayılı Kanunla onaylanan T.C. ile İsviçre arasında, Medenî ve Ticarî 
Mevatta Adlî Münasebetleri Tanzim Eden Mukavelename, R.G., 04.07.1934-2743 
16.02.1929 tarih ve 1394 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile İtalya arasında, adlî makamların hukuk 
ve ceza işlerinde karşılıklı müzahereti ve adlî kararların tenfizi mukavelenamesi; RG.,03.03.1929-
1133 
17.7.1997 tarih ve 4287 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Kazakistan Cumhuriyeti arasında hukukî 
konularda adlî yardımlaşma anlaşması, R.G., 12.11.1997-23168   
04.04.2000 tarih ve 4557 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Kuveyt Devleti arasında, hususî hukuk, 
ticaret ve ceza hukuku konuların hukukî ve adlî işbirliği anlaşması, R.G., 30.5.2000-24064     
27.10.1988 tarih ve 3490 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti 
arasında hukukî, ticarî ve cezaî konularda adlî yardımlaşma ve tanıma ve tenfiz ve suçluların geri 
verilmesi ve hükümlülerin nakli sözleşmesi   
10.2.2004 tarih ve 5087 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Litvanya Cumhuriyeti arasında, hukukî 
ve ticarî konularda hukukî ve adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G., 20.04.2004-25439 
18.01.1990 tarih ve 3607 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Macaristan arasında, hukukî ve ticarî 
konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G., 23.07.1990-20583     
07.03.2000 tarih ve 4547 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Makedonya arasında hukukî ve cezaî 
konularda adlî yardımlaşma anlaşması, R.G., 14.05.2000-24049 
26.01.1990 tarih ve 3604 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Mısır arasında hukukî ve ticarî 
konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G., 23.07.1990-20583 
10.02.2004 tarih ve 5088 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Moğolistan arasında hukukî, ticarî ve 
cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G., 04.05.2004-25452     
04.04.200 tarih ve 4556 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Moldova arasında hukukî, ticarî ve cezaî 
konularda adlî yardımlaşma anlaşması, R.G., 28.05.2000-24062  
17.07.1997 tarih ve 4286 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Özbekistan arasında hukukî, ticarî ve 
cezaî konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G., 07.11.1997-23163      
26.03.1982 tarih ve 2684 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Pakistan arasında hukukî ve ticarî 
konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G., 31.07.1982-17768 
18.01.1990 tarih ve 3606 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Polonya arasında hukukî ve ticarî 
konularda adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G., 23.07.1990-20583    
14.03.1972 tarih ve 1575 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Romanya arasında hukukî ve cezaî 
işlerde adlî yardımlaşma sözleşmesi, R.G., 17.05.1972-14190 
Sırbistan ve Karadağ, 25.12.1935 tarih ve 2875 sayılı Kanunla onaylanan T.C. ile Yugoslavya 
Krallığı arasında münesabata dair mukavelenameye (R.G. 04.01.1936-3197), halefiyet yolu ile 
katılmıştır.    
Slovakya, 30.06.1932 tarih ce 2051 sayılı Kanunla onaylanan,T.C. ile Çekoslovakya arasında 
medenî ve ticarî hususatı kazaiyeye mütedair karşılıklı münesebatı hakkında mukavelenameye (R.G., 
09.07.1932-2145)  halefiyet yolu ile katılmıştır 
Slovenya, 25.12.1935 tarih ve 2875 sayılı Kanunla onaylanan T.C. ile Yugoslavya Krallığı arasında 
münesabata dair mukavelenameye (R.G. 04.01.1936-3197), halefiyet yolu ile katılmıştır.  
04.04.2000 tarih ve 4558 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Tacikistan arasında, hukukî, ticarî ve 
cezaî konularda adlî yardımlaşma anlaşması, R.G., 30.05.2000-24064    
19.11.1982 tarih ve 2711 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Tunus arasında hukukî ve ticarî 
konularda adlî yardımlaşmaya dair sözleşme, R.G., 17.03.1983-17990 
09.07.2003 tarih ve 4920 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Ukrayna arasında hukukî konularda adlî 
yardımlaşma ve işbirliği anlaşması, R.G., 22.12.2003-25324         
17.04.1975 tarih ve 1878 sayılı Kanunla onaylanan, T.C. ile Ürdün arasında hukukî ve ticarî 
konularda adlî ilişkileri düzenleyen sözleşme, R.G., 05.09.1975-15347  

 



 223

çarpmaktadır. Bu iki taraflı sözleşmelerin hepsinde, âkit devletlerin birbirinden gelen 

ve gerekli şartlara uygun istinabe taleplerini yerine getireceklerine ilişkin bir hüküm 

yer almaktadır668. İki taraflı sözleşmelerin yakın tarihli olanlarında, ‘‘delil ithaline’’ 

dahi yer verilmiş olduğunu görüyoruz. ‘‘Delil ithaline’’ yer veren bu sözleşmelerde, 

ifade vermek üzere davanın görüldüğü ülkeye giden tanıklar hakkında cezaî takibat 

yapılmayacağına ilişkin hükümler669  yer almaktadır. Ayrıca Türkiye’nin akdetmiş 

olduğu iki taraflı ‘‘konsolosluk sözleşmelerinin’’ bir çoğunda, bir  âkit devlet 

ülkesinde görevli diğer âkit devlet konsolosuna, kuvvet kullanmamak şartıyla, 

gönderen devlet vatandaşlarını tanık sıfatıyla sorgulama yetkisi tanınmaktadır.  

 

Türkiye’nin taraf olduğu delil temini konusunda hüküm içeren çok taraflı 

sözleşmelerden ikisi Lahey Konferansı tarafından düzenlenmiş olup, ‘‘1954 tarihli 

Hukuk Usulüne dair Sözleşme’’ ile ‘‘1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesidir’’.  Delil 

teminine ilişkin hüküm içeren üçüncü sözleşme ise, Birleşmiş Milletler tarafından 

düzenlenmiş, ‘‘Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile ilgili 

Sözleşmedir670’’. Bu Sözleşmenin tek bir maddesi (md. 7) delil teminine ilişkin olup, 

nafaka davasına bakan bir âkit devlet mahkemesinin delil temin etmek için diğer bir 

âkit devlet mahkemesini istinabe edebileceğini öngörmektedir. Söz konusu 7. 

maddenin, istinabe olunan makamın yükümlükleri ve istinabe talebinin hangi 

hallerde reddedilebileceğine ilişkin hükümleri 1954 tarihli Hukuk Usulüne dair 

Sözleşmenin ilgili hükümleriyle büyük benzerlik taşımaktadır.  

 

Türkiye’nin taraf olduğu delil teminine ilişkin hüküm içeren sözleşmelerin hangileri 

olduğunu tespit ederken,  bir de Türkiye’nin imzalamış olup yakın tarihte onaylaması 

da beklenen ‘‘1980 tarihli Adalete Uluslararası Erişim hakkındaki Sözleşmeyi’’ 

zikretmek gerekir.  Bu Sözleşmenin esas düzenleme konusu delil temini olmamakla 

birlikte, ‘delil ithali’ hakkında hüküm (md. 20) içeriyor olması nedeniyle, bu 

Sözleşme de konumuzla ilgilidir671.         

                                                
668 Bkz yukarıda s.52. 
669 Bkz. yukarıda dpn.324.  
670 RG. 18.03.1971-13782 
671 Sözleşmenin ilgili maddesi hakkındaki açıklamalarımız için bkz. yukarıda dpn. 323 civarı. 
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Aşağıda Türkiye’nin taraf olduğu Lahey Sözleşmelerinden, 1954 tarihli Hukuk 

Usulü Hakkında Sözleşme ile 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesini inceleyeceğiz. 

Bu iki Sözleşme dışında bir de Avrupa Birliği Konseyi tarafınca hazırlanmış, 

doğrudan konumuzla ilgili, ‘Hukukî ve Ticarî Konularda Delillerin Temininde Üye 

Devletlerin Mahkemeleri Arasında İşbirliğine ilişkin 1206/2001 sayılı Tüzük’ü  de 

aşağıda ele alacağız; çünkü her ne kadar bu Tüzük  Türkiye hakkında henüz 

uygulama alanı bulmuyor olsa da, delil temini konusundaki yeni yaklaşımları da 

sergilemesi bakımından önem taşımaktadır.  

 

 

II. LAHEY SÖZLEŞMELERİ 
 

Yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini konusu, Lahey Konferansının daha 1896 

yılında çıkardığı, bugün artık yürürlükte olmayan ilk sözleşmesinin672 düzenlediği 

konulardan biri olmuştur. Delillerin temini konusu, 1896 tarihli bu ilk sözleşmeden 

sonraki tarihlerde çıkarılmış olan üç Lahey sözleşmesinde daha düzenlenmiştir. Bu 

üç sözleşme sırasıyla; 17 Temmuz 1905 tarihli ‘Usul Hukuku Hakkında Sözleşme’,  

1954 tarihli ‘Hukuk Usulü Hakkında Sözleşme’ ile 1970 tarihli ‘Hukukî ve Ticarî 

Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Sözleşmedir’.  Bu 

sözleşmelerden son ikisine -1954 tarihli olanı ile 1970 tarihli olanına- Türkiye’de 

taraftır.  

 

Delil temini konusunda düzenlemeler içeren bütün bu Lahey sözleşmeleri içinde 

1970 tarihli Sözleşmenin farklı bir özelliği bulunmaktadır. Diğer sözleşmeler, 

yabancı âkit devletlerde bulunan delillerin temini konusunun yanında yabancı ülkeye 

tebligat, teminattan muafiyet gibi başka konular hakkında da düzenleme getirirken, 

1970 tarihli Sözleşme ‘‘sadece’’ delil temini konusuna ayrılmıştır.  Esasen 1970 

                                                
672 14 Kasım 1896 tarihli ‘’Milletlerarası Özel Hukuk Sözleşmesi(Convention de droit international 

privé). Bilgi için bkz.  Bülow/Böckstiegel/ Geimer/ Schütze, a.g.e., s.100.1 vd..   
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tarihli Sözleşme, 1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Sözleşme673’nin günün değişen 

şartlarına uygun biçimde yenilenmesi için yapılmış olan çalışmanın bir parçasını 

teşkil etmektedir. Şöyle ki, 1954 tarihli Sözleşme, üç ana kısımdan oluşmaktadır. 

Bunlardan birincisi, âkit devletlerde  bulunanlara tebligat (md. 1-7); ikincisi, âkit 

devlet ülkesinde bulunan delillerin temini (md. 8-16) üçüncüsü ise, teminattan 

muafiyet ile adlî müzaheret gibi konuların ele alındığı (md. 17-26) kısımdır. Bu üç 

kısımdan her biri, daha sonraki tarihlerde düzenlenmiş ve 1954 tarihli Sözleşmenin 

ilgili kısmının yerine geçmek üzere çıkarılmış sözleşmelerle tadil edilmiştir674. 1954 

tarihli Sözleşmenin yabancı ülkelere tebligat konusunu düzenleyen 1 ilâ 7. maddeleri 

1965 tarihli Lahey Tebligat Sözleşmesi ile, delil temini konusunu düzenleyen  8 ilâ 

16. maddeleri 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi ile, teminattan muafiyet ve adlî 

müzaheret konularını düzenleyen 17 ilâ 25. maddeleri ise  hâlen TBMM gündeminde 

bulunan 1980 tarihli Adalete Uluslararası Erişim hakkında Sözleşme675 ile tadil 

edilmiştir. Bugün bu sözleşmelerin üçüne de taraf olan devletler arasında 1954 tarihli 

Sözleşmenin uygulama alanı kalmamıştır.   

 

1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesine artık Türkiye’de taraf olduğundan, bu 

sözleşmeye taraf olan yabancı bir devlette bulunan delillerin temini, bu Sözleşme 

hükümleri uyarınca gerçekleştirilecektir (Lahey Delil Sözleşmesi md. 29).  Bu 

sözleşmeye taraf olmayıp 1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Lahey Sözleşmesine taraf 

olan devletlerle Türkiye arasında ise 1954 tarihli Sözleşme uygulama alanı 

bulacaktır.     

 

A. HUKUK USULÜNE DAİR SÖZLEŞME676    

 

Hukuk Usulüne dair 1954 tarihli Sözleşme’nin  delil teminine ilişkin hükümleri 8. ilâ 

16. maddelerinde yer almaktadır. Sözleşmenin delil teminine ayrılmış 9 maddesinden 

                                                
673 Bkz. dpn. 677. 
674 Amran, a.g.m. s. 202.  
675 Bkz. yukarıda dpn. 322. 
676  R.G. 23. 05.1972- 14194. 
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8 tanesi, yabancı âkit devlet makamlarının istinabesi hakkındadır. Sadece 15. 

maddede konsolos vasıtasıyla delil teminine ilişkin bir hüküm bulunmaktadır. Söz 

konusu bu maddede konsolos vasıtasıyla delil teminine değinmekle yetinilmekte, bu 

yöntemle delil teminin mümkün olup olmadığı dahil olmak üzere bu yönteme ilişkin 

bütün ayrıntıların belirlenmesi işi ilgili devletlerin bu konuda kendi aralarında 

yapacakları anlaşma veya tutumlarına bırakılmaktadır. Sözleşmenin 15. maddesinin 

bu düzenleme şekli karşısında, Sözleşme ile ilgili olarak ele alınması gereken tek 

konu, sözleşmenin ‘yabancı makamların istinabesi’ usulünü nasıl düzenlemiş 

olduğudur.   

 

Sözleşmenin ‘istinabe’ konusundaki hükümlerini incelediğimizde, bu hükümlerin 

1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin ‘‘istinabeye ilişkin’’ hükümleri677 ile büyük 

benzerlikler taşıdığını görürüz. Bu Sözleşmelerde istinabenin işleyişi hakkında 

öngörülen  hükümler arasındaki en büyük fark, istinabe evrakının iletilmesi usulüne 

ilişkindir. 1954 tarihli Sözleşme istinabe evrakının ‘konsüler yoldan678’ iletilmesini 

öngörürken (md. 9) 1970 tarihli Sözleşme istinabe evrakının ‘merkezî makamlar’ 

aracılığı ile iletilmesini öngörmektedir. Bunun dışındaki konularda, örnek olarak; 

Sözleşmenin hukukî ve ticarî konular hakkında uygulama alanı bulacağı (md. 8)679, 

istinabe evrakının düzenleneceği lisan680 (md. 10), istinabe talebinin yerine 

getirilmesinde uygulanacak hukuk681 (md. 14), ilgililer hakkında kuvvet 

kullanılması682 (md. 11) ve istinabe talebinin reddedileceği haller683 (md.11) 

hakkında her iki sözleşme de aynı esasları öngörmektedir. Bu konular hakkında 

aşağıda 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesini ele alırken ayrıntılı açıklamalar 

                                                
677  1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Sözleşmeden farklı olarak, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin, 

yabancı âkit devletlerde bulunan delillerin temini için öngördüğü yegâne usul ‘istinabe’ değildir. Bu 
nedenle, iki Sözleşme kıyaslandığında, istinabeye ilişkin hükümleri benzemekle birlikte, 1970 tarihli 
Sözleşmede, delil temini için, 1954 tarihli Sözleşmede hiç değinilmeyen yöntemlerin düzenlenmiş 
olduğu görülür.   

678   İstinabe evrakının konsüler yoldan iletilmesi hakkında açıklama için bkz. yukarıda s.49 vd.. 
679   Bilgi için bkz. aşağıda s.233. 
680   Bilgi için bkz. aşağıda s. 237. 
681   Bilgi için bkz. aşağıda s.244.  
682   Bilgi için bkz. aşağıda s.253. 
683   Bilgi için bkz. aşağıda s.254 vd.. 
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vereceğimizden, burada sadece aşağıda yer alan bu açıklamalara atıf yapmakla 

yetiniyoruz.       

 

   

B. HUKUKÎ veya TİCARÎ KONULARDA YABANCI 

ÜLKELERDE DELİL SAĞLANMASI HAKKINDA 1970 tarihli 

LAHEY SÖZLEŞMESİ684 

 

 

1. SÖZLEŞMENİN AMACI 

 

1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin hazırlık çalışmalarına685 göz attığımızda 

incelemekte olduğumuz sözleşmenin yapılmasına öncülük eden devletin -yabancı 

ülkelerde ve özellikle Kara Avrupası devletlerinde bulunan delilleri elde etmede 

güçlüklerle karşılaşmış olan- ABD olduğunu görürüz.  ABD’yi bu Sözleşmenin 

yapılmasına öncülük etmeye iten esas neden kuşkusuz ki, delillerin temini konusunda 

Anglo-Amerikan hukuk sistemleri ile Kara Avrupası hukuk sistemleri arasındaki 

farktır. Nitekim, Sözleşmenin giriş bölümünde de, Sözleşmenin gayesinin âkit 

devletlerin delil temini konusunda kullandıkları farklı metotların uyumlaştırılması 

olduğu belirtilmiştir. Burada uyumlaştırılması arzu edilen delil temini metotları, esas 

olarak iki farklı hukuk sisteminin, Kara Avrupası hukuk sistemi ile Anglo-Amerikan 

hukuk sisteminin delil temini metotlarıdır.    

 

Bu farklı metotların uyumlaştırılması sonucunda yabancı ülkelerde bulunan delillerin 

davayı gören mahkeme tarafından kullanılabilecek şekilde temini sağlanmak 

istenmiştir. Gerçekten de yabancı ülkelerde bulunan deliller öyle bir usul 

uygulanarak temin edilmiş olabilir ki, uygulanan bu usul, davayı gören mahkemenin 

                                                
684 RG. 15.06.2004-25493 
685 Sözleşmenin tarihçesi hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. İnci Ataman-Figanmeşe,  Hukukî veya Ticarî 

Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında 1970 tarihli Lahey Sözleşmesi, Prof. 
Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, MHB (2003), s. 21 vd.. 
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hukukuna aykırı olduğu için delil, mahkeme tarafından dikkate dahi alınmaz.  Bu da 

delilin bulunduğu yabancı ülkeden temini için harcanmış bütün emek ve zamanın 

boşa gitmesi anlamına gelir. Sözleşme onca emek ve zamanın boşa  gitmesini 

önlemek için, yabancı bir âkit devlette bulunan delillerin, davayı gören mahkemenin 

bu delillerden azami ölçüde fayda sağlayabileceği şekilde temin edilmesini 

amaçlamaktadır686.       

  

   

2. SÖZLEŞMENİN UYGULAMA ALANI 

   
a. Delilin Yabancı Ülkede İkamesi 

 

İsminden de anlaşılacağı üzere yabancı ülkede bulunan bir delilin temininde bu 

sözleşmenin uygulama alanı bulabilmesi için, ‘‘delilin, bulunduğu yabancı ülkede 

ikamesi suretiyle temin edilmesi’’ gerekmektedir. Sözleşme sadece âkit devletler 

arasında uygulama alanı bulduğundan, delil ikamesi işleminin de  bir âkit devlette 

gerçekleştirilmesi gerekir. Sözleşmenin yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini 

konusunda öngördüğü iki yol bulunmaktadır. Bu yollardan birincisi, delilin 

bulunduğu yabancı ülke makamlarının istinabe edilmesi suretiyle teminidir. Diğeri 

ise, davaya bakan mahkemenin tâbi olduğu devletin delilin bulunduğu yabancı âkit 

devlet ülkesindeki temsilcileri (diplomatik temsilci, konsolos veya commissioner)   

vasıtasıyla temindir. Görülüyor ki, sözleşmenin delillerin temini için öngördüğü iki 

yol da sadece delillerin bulundukları yabancı ülkede ikamesine ilişkindir.   

 

Çalışmamızın önceki bölümünde687 belirtmiş olduğumuz üzere, yabancı ülkede 

bulunan bir delilin ikame edilebileceği tek yer bulunduğu yabancı ülke değildir. 

Yabancı ülkede bulunan delillerin davaya bakan mahkemenin tâbi olduğu ülkeye 

getirtilip bu mahkeme  huzurunda ikame edilmesi de (delil ithali) çoğu kez 

mümkündür. Sözgelimi, mahkemenin dava taraflarından birinin elinde bulunan bir 

                                                
686 Report of the Special Commission ,  s. 62.  
687 Bkz. yukarıda s.5, 29, 113. 
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senedin ibrazı konusunda emir vermesi (HUMK md.330) üzerine,  bu senedi elinde 

bulunduran taraf senedi mahkemeye ibraz eder; aksi halde usulî yaptırıma tâbi 

tutulur. Üstelik, söz konusu senedin yabancı bir ülkede bulunması da, senedi ibraz 

yükümlülüğü  bakımından bir fark yaratmaz. İlgili taraf usulî yaptırıma tâbi 

tutulmamak için yabancı ülkede bulunsa da senedi mahkemeye ibraz etmek 

zorundadır. Bu senedin içeriğini öğrenmek için davayı gören mahkemenin yabancı 

ülke makamlarını istinabe etmesine de gerek bulunmamaktadır.  

 

İlgili dava tarafının elinde bulunan  senedi ibraz etmemesinin zaten, senedin 

içeriğinin karşı tarafın beyan ettiği gibi olduğuna hükmedilmesi şeklinde usulî bir 

yaptırımı bulunmaktadır. Sözleşmede ise, delillerin sadece bulundukları ülkede 

ikame edilmesi suretiyle temini konusu düzenlenmiş olup, delillerin davayı gören 

mahkeme huzurunda ikamesine ilişkin herhangi bir hüküm yer almamaktadır.  

 

 

b. Sözleşmenin Münhasırlığı Sorunu ve Aerospatiale Davası:   
 

Sözleşmede delillerin sadece bulundukları yabancı ülkede ikamesi suretiyle temini 

konusunun düzenlenmiş olması, Sözleşmenin uygulama alanı ile ilgili tartışma 

doğurmuştur. Bu tartışma esas olarak,  Sözleşmeye taraf olan âkit devletler arasında 

münhasıran bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde mi delil elde edileceği, âkit 

devletlerin ‘delil ithali’ gibi Sözleşmede öngörülmeyen yöntemlere başvurup 

başvuramayacakları  noktasında toplanmaktadır.  

Bu tartışma özellikle ‘‘Aerospatiale688 davasının’’ ardından alevlenmiştir. Bu davayı 

sonuca bağlayan kararın verilmesinden bu yana 15 yılı aşkın bir süre geçmiş 

olmasına rağmen, ‘Aerospatiale davası’, sözleşmenin uygulama alanı konusunda en 

                                                
688 15 .6.1987 tarihli, Société Nationale Industrielle Aérospatiale and Société de Construction d’Avions 

de Tourism, Petitioners v. United States District Court for the Southern District of Iowa kararı.  Karar 
metni için bkz. International Legal Materials (1987),  s. 1021- 1044. Kararın Almanca özet tercümesi 
için bkz. JZ (1987), s. 984 vd.. 
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çok  zikredilen ve ABD mahkemelerinin karar verirken gerekçelerini 

dayandırdıkları689 dava  olma özelliğini hâlâ korumaktadır. 

 

Aerospatiale davasına  konu olan ihtilafta, Fransız devlet teşekkülü olan Aerospatiale 

isimli şirketin ürettiği uçağın kaza yapması nedeniyle, bu kazada yaralanmış olanlar 

Aerospatiale aleyhine tazminat talebiyle ABD’de dava açarlar. Davanın başında her 

iki taraf da ABD usul hukuku kuralları çerçevesinde  delil temini işlemlerine 

girişirlerse de, bir süre sonra Aerospatiale, 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesini 

gerekçe göstererek davacının Fransa’da bulunup da Aerospatiale tarafından ABD’ye 

gönderilip ibrazını talep ettiği belgeleri ibraz etmez. Aerospatiale’in belgeleri 

göstermemek için dayandığı gerekçe; Fransa ve ABD’nin 1970 tarihli Lahey Delil 

Sözleşmesine taraf olmaları nedeniyle, ABD’de görülmekte olan bir dava için 

Fransa’da bulunan delillerin sadece bu Sözleşme hükümleri çerçevesinde elde 

edilebileceği, olur. Aerospatiale’in dayandığı gerekçeye göre, davacı, Fransa’da 

bulunan delilleri ancak Sözleşmede öngörülen istinabe yöntemiyle elde edebilirdi; 

Sözleşmede öngörülmediği için ‘delil ithali’ yöntemine ise başvuramazdı. 

Aerospatiale, daha sonra aynı gerekçeyle ABD mahkemesine başvurup, bu 

mahkemenin, delillerin 1970 tarihli Lahey Sözleşmesi hükümlerinin öngördüğü 

usuller dışında başka usullerle ibrazının mümkün olmadığına ilişkin bir karar 

(protective order) vermesini talep eder.  Ancak mahkeme Aerospatiale’in bu talebini 

reddeder. Bunun üzerine Aerospatiale aynı taleple bir üst mahkemeye (Court of 

Appeal) başvurur. Bu mahkeme de alt mahkemenin kararını yerinde bularak talep 

ettiği kararı vermeyince,  Aerospatiale, daha üst  dereceli mahkeme olan ‘Supreme 

Court’a başvurur. Bu sonuncu mahkeme de Aerospatiale lehine bir karar vermez. Bu 

mahkeme kararını esas olarak şu gerekçelere dayandırır: 

 

- Sözleşmenin giriş bölümünde sözleşme hükümlerinin yurt dışında bulunan 

delillerin temininde kullanılabilecek bütün usulleri kapsadığı, âkit devletlerde 

                                                
689 Aerospatiale davasından sonra bu davada verilmiş karara dayanarak ABD mahkemelerince verilmiş 

yeni kararlar ve bunların eleştirisi için bkz. Patrick J. Borchers, The Incredible Shrinking Hague 
Evidence Convention, Texas International Law Journal, Vol 38 (2003), s. 82. vd..  
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bulunan delillerin sözleşmede  öngörülenin dışında  bir usulle temininin 

mümkün olmadığı yönünde  bir ifade  yer almamaktadır, 

-   Sözleşmenin yurt dışında bulunan delillerin temini konusunda 

uygulanabilecek yegâne usulleri kapsamadığı, Sözleşmede öngörülen 

usullerin yanı sıra diğer usullerin de uygulanmasının mümkün olduğu, 23. ve 

27. maddelerinden de anlaşılmaktadır,  

-   Sözleşmenin delil temini konusunda öngördüğü usullerin yurt dışında 

bulunan delillerin temininin yegâne yolu olması, ABD mahkemelerinin 

delilin bulunduğu yabancı ülke hukukuna tâbi olması anlamına gelir ki, bu 

sonuç kabul edilemez.  

 

 

Çalışmamızın önceki bölümlerinde690 de belirtmiş olduğumuz üzere, yabancı 

ülkelerde bulunan delillerin temini için bunların bulundukları yabancı ülkede ikame 

edilmesi mecburiyeti bulunmamaktadır; bu delillerin davayı gören mahkemenin tâbi 

olduğu ülkeye getirtilip bu mahkeme huzurunda ikame edilmesi mümkündür.  

Aerospatiale kararı ile vurgulanan da, Sözleşmenin bu imkânı bertaraf etmemiş 

olduğudur. Ne var ki, Aerospatiale davasının görüldüğü sırada kimi Kara Avrupası 

devletlerinin ABD mahkemesine sunmuş oldukları ‘amicus curiare691’  

yazılarından692, bu devletlerin sözleşmenin kapsamı konusunda getirdikleri yorumun 

ABD mahkemesinin getirmiş olduğu yorumdan tamamen farklı olduğu  

anlaşılmaktadır. Gerçekten de bu amicus curiare yazılarından, söz konusu Kara 

Avrupası devletlerinin konu hakkında getirdikleri yorumun, yabancı bir âkit devlet 

ülkesinde bulunan delillerin münhasıran bu sözleşme çerçevesinde temin edilmesi 

gerektiği yolunda olduğu anlaşılmaktadır. Kara Avrupası devletlerinin bu 

yorumunun, doktrinde de bazı  yazarlarca693 benimsenmiş olduğunu görüyoruz. 

                                                
690 Bkz. yukarıda s. 5, 29,113, 228. 
691‘‘Amicus curiare’’ yazılarının anlamı ve tarihçesi için bkz. Ernest Angell, The Amicus Curiae 

American Developments of English Institutions, The International and Comparative Law  Quaterly 
(1967), 1017- 1044. 

692 Brief of  Amicus Curiae in Support of Petitioners (Fransa), Int. Leg. Mat. (1986), s. 1621; Brief of  
Amicus Curiae in Support of Petitioners (Almanya), Int. Leg. Mat. (1986), s. 1546; Brief of  Amicus 
Curiae in Support of Petitioners (İsviçre), Int. Leg. Mat. (1986), s. 1553 

693 Trittmann,  a.g.e., s. 256. 
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Ancak, ABD’ye sundukları yazılarda bu şekilde görüş beyan etmiş olan Kara 

Avrupası devletleri, kendi uygulamalarında, yabancı  bir âkit devlet ülkesinde 

bulunan delilleri elde ederken münhasıran bu sözleşme  çerçevesinde hareket 

etmemektedirler694. Bu devletlerin doktrininde de sözleşmenin münhasıran  

uygulama alanı bulması gerektiği yönünde görüş bildirenler olmakla birlikte, baskın 

görüş, yabancı bir âkit devlet ülkesinde bulunan delillerin temini konusunda 

münhasıran sözleşmenin  uygulama alanı bulmak zorunda olmadığı, delillerin davayı 

gören mahkeme huzuruna getirtilip bu mahkemede ikame ettirilmesinin de mümkün 

olduğu yönündedir695. Bizim de katıldığımız bu görüş uyarınca, sözleşme delillerin 

nerede ikame edilmesi gerektiği sorunu ile ilgilenmez696. Sözleşme sadece yabancı 

ülkede bulunan delillerin bu yabancı ülkede ikame edilmesine karar verilmesinden 

sonra uygulanır. Bu konuda karar verme yetkisi ise tümüyle davayı gören 

mahkemeye bırakılmıştır. Bu mahkeme,  kendi hukuku (lex fori) uyarınca bu konuda 

karar verecektir. Davayı gören mahkemenin yabancı âkit devlette  bulunan delillerin 

bu yabancı ülkede ikamesine karar vermesi durumunda697 (örnek olarak yabancı 

makamların istinabe edilmesine karar verilmesi)  ise, delillerin temini  münhasıran 

sözleşmenin öngördüğü usuller çerçevesinde gerçekleştirilmelidir698. Delillerin 

bulundukları ülkeden getirtilip mahkemenin tâbi olduğu ülkede ikame edilmesine 

(delil ithali) karar verilmesi de mümkündür. Artık bu durumda, sözleşme uygulama 

alanı bulmaz; çünkü sözleşmenin uygulama alanı, delilin bulunduğu yabancı ülkede 

ikamesi ile sınırlıdır.   

 

                                                
694 Alman mahkemeleri Lahey Sözleşmesine taraf olmadan önce de yaptıkları gibi, sözleşmeye taraf 

olduktan sonra da –sözleşmeyi hiç dikkate almaksızın- dava taraflarına yabancı ülkelerde bulunan 
delilleri Almanya’ya getirip mahkeme huzurunda ikame etmelerini emretmektedirler; Junker, 
Discovery, s. 402; Daoudi, a.g.e, s. 79.   

695 Schack, a.g.e., s. 315, Nr. 725; Geimer/Geimer/Geimer, a.g.e., s. 719, Nr. 2361; Drobnig, Diskussion 
s.114; Junker, Discovery, s. 401,402; Schabenberger, a.g.e., s. 182; Daoudi, a.g.e., s. 78; Meier, 
a.g.e., s. 63, 72;  Bertele, a.g.e., s. 434.    

696   Meier, a.g.e., s. 65. 
697   Delilin bulunduğu yabancı devlette ikame edilmesinin zorunlu olduğu durumlar için bkz. yukarıda s. 

29-30.  
698 Yabancı âkit devlet makamlarının istinabe edilmesi durumunda münhasıran sözleşme çerçevesinde 

hareket edileceği konsunda bkz. Volkswagen A.G. v. Falzon, Brief for the United States as Amicus 
Curiae, Int. Leg. Mat. (1984), s. 414.    
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c. Hukukî ve Ticarî Konu 

 

Sözleşmenin başlığından da anlaşılacağı üzere, sözleşme hukukî ve ticarî konularda 

uygulama alanı bulur699. Ancak sözleşmede hangi konuların hukukî ve ticarî konu 

kapsamına dahil olduğuna ilişkin bir hüküm bulunmamaktadır700. Bu da, Kara 

Avrupası hukuk anlayışına göre sözleşmenin sahip olduğu uygulama alanına kıyasla, 

‘özel hukuk-kamu hukuku ayırımı’ ayırımını tanımayan701 Anglo-Amerikan hukuk 

anlayışına göre sözleşmenin uygulama alanının çok farklı olmasına neden olur. 

Gerçekten de Anglo-Amerikan hukuklarında ‘özel hukuk-kamu hukuku’ ayırımı 

yerine  hukukî konu-cezaî konu ayırımı’’ bulunmaktadır702. Sözleşmenin yürürlüğe 

girmesinden sonra işleyişi hakkında 1978 yılında Lahey’de yapılan toplantıda703 

ABD’li temsilciler, cezaî konular dışında  sözleşme uyarınca yapılan tüm talepleri 

karşıladıklarını belirtmişlerdir704. Buna karşın Mısır temsilcisi ise kendi anlayışları 

uyarınca aile ve miras hukukuna ilişkin ihtilafların hukukî ve ticarî konu kapsamında 

olmadığını belirtmiştir705.  Sözleşmeye taraf olan  Kara Avrupası ülkeleri ise, aynı 

toplantıda, sözleşmeyi vergi ve idare hukukuna ilişkin konular hakkında 

uygulamayacaklarını bildirmişlerdir706.  

 

Bir konunun hukukî veya ticarî konu kapsamına girip girmediği hususunda âkit 

devletlerin birbirinden böylesine farklı anlayışlarının olması, sözleşmenin uygulama 

alanının tespiti bakımından ‘hukukî ve ticarî konu’ kavramının hangi hukuk uyarınca 

belirlenmesi gerektiğinin önemini açıkça ortaya koymaktadır. Bu konu hakkında 

                                                
699  Günümüzde, yabancı devlet mahkemeleri arasındaki işbirliğinin özel hukuk alanı ile sınırlandırılması 

anlayışının terk edilmiş olduğu hakkında bilgi için bkz. Ekşi, İstinabe, s. 341-343. 
700  ABD’nin Lahey Sözleşmelerine katılmasından sonra bu sözleşmelerde geçen ‘hukukî ve ticarî konu’ 

kavramının kapsamının belirlenmesinde güçlüklerle karşılaşılmış olduğu konusunda bkz. Ataman-
Figanmeşe, a.g.m., s. 31-32.   

701 İngiliz makamlarının vergi uyuşmazlıklarına ilişkin davaları da Sözleşmenin uygulama alanı 
kapsamında değerlendirmiş oldukları konusunda bkz. Ekşi, İstinabe, s.353, dpn. 36.   

702  Nobel, a.g.m., s. 75. 
703 Meeting of the, Special Commission on the Operation of the Convention of 18 March 1970 on the 

Taking of Evidence Abroad in Civil and Commercial Matters June 12-15, 1978. Bu toplantının 
tutanakları için bkz. Int.Leg.Mat. (1978), 1417-1433. 

704 Report of the U. S. Delegation, s. 1418. 
705 Report on the Work of the Special Commission (1978), s. 1426.  
706 Report of the  U. S. Delegation, s. 1418. 
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çeşitli görüşler ileri sürülmüştür. Bir görüş707 uyarınca bu konu hakkında istinabe 

olunan devlet hukuku, diğer bir görüş708 uyarınca istinabe eden devlet hukuku 

dikkate alınmalıdır. Nihayet son görüşe709 göre  hukukî ve ticarî konunun kapsamı, 

istinabe eden veya istinabe olunan devlet hukuklarından biri uyarınca değil, bu 

hukuklardan bağımsız,  bütün âkit devletler tarafından aynı şekilde yorumlanacak bir 

anlayışla belirlenmelidir. Bu son görüş, sözleşmenin uygulama alanının ülkeden 

ülkeye farklı olmasını engelleyeceği için en doğru çözüm gibi görünmekle birlikte, 

sağlıklı biçimde uygulama alanı bulması bize pek mümkün görünmemektedir. Çünkü 

bu şekildeki bir uygulamada yeknesaklığı sağlayacak devletlerüstü bir kontrol 

mekanizması sözleşmede öngörülmemiştir. Böyle olunca da devletler kendi 

anlayışlarını öne çıkaracaklardır. Kanaatimizce, bir konunun hukukî veya ticarî konu 

kapsamında olup olmadığının istinabe  olunan devlet hukuku uyarınca belirlenmesi 

gerektiği yolundaki görüş, uygulama bakımında en gerçekçi olanıdır.  

  

Sözleşmenin uygulama alanının belirlenmesinde sorun teşkil edebilecek noktalardan 

biri de, davayı gören mahkemenin, delilleri, hukukî veya ticarî konular hakkındaki 

bir dava için  istemekle birlikte, aynı delillerin istinabe eden ülkede ceza veya idare 

hukukuna ilişkin konular hakkında da kullanılma ihtimalinin bulunmasıdır. 

Sözleşmenin işleyişi hakkında yapılan 1978 tarihli toplantıda bu sorun üzerinde de 

durulmuş olup,  delillerin ceza veya idare hukukuna ilişkin bir davada da 

kullanılmasının sadece   ‘‘ihtimal’’  dahilinde bulunmasının, istinabe talebini yerine 

getirmekten kaçınmak için yeterli bir sebep teşkil etmediği sonucuna varılmıştır. 

Ayrıca bu toplantıda, sözleşmenin herhangi bir maddesinde,  hukukî veya ticarî 

konulu bir dava için sözleşme çerçevesinde temin edilmiş bir delilin daha sonra bir 

ceza davasında kullanılmasını yasaklayan bir hükmün yer almadığı da 

belirtilmiştir710. 

 

                                                
707 Geimer/ Geimer/Geimer, a.g.e., s. 746, Nr. 2443; Abbo Junker, Der lange Arm amerikanischer 

Gerichte, IPRax (1986), (Gerichte), s. 206. 
708  Blaschzok, a.g.e., s.100; Bülow/ Böckstiegel/ Geimer/Schütze, a.g.e.,  A I  1a  s. 100-8.  
709  Volken, a.g.e.,  s. 94. 
710  Report of the  U. S. Delegation, s. 1421. 
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3. SÖZLEŞMENİN ÖNGÖRDÜĞÜ DELİL TEMİNİ USULLERİ   
                                                      

Sözleşmenin delil temini için öngördüğü usuller esas olarak iki tanedir. Bu 

usullerden birincisi istinabe olup, buna ilişkin hükümler sözleşmenin 1 ilâ 14. 

maddelerinin yer aldığı birinci kısmında düzenleme alanı bulmaktadır. İstinabe 

dışında sözleşmenin öngördüğü ikinci usul ise, konsolos, diplomatik temsilci ve 

Anglo-Amerikan hukuklarına özgü bir görevli olan commissioner vasıtasıyla delil 

teminidir. Bu ikinci usule ilişkin hükümler ise sözleşmenin 15 ilâ 22. maddelerinin 

yer aldığı ikinci kısmında düzenleme alanı bulmaktadır.  
 

a. İstinabe   

 
i. Genel Olarak 

 

İstinabe; Kara Avrupası hukuk anlayışına göre yabancı ülkelerde bulunan delillerin 

temininde izlenmesi gereken klasik metot711 olduğundan, bu devletlerce düzenlenmiş 

usul hukukuna dair önceki Lahey sözleşmelerinde de milletlerarası istinabeye yer 

verilmiştir. Önceki Lahey Sözleşmeleri ile kıyaslandığında, incelemekte olduğumuz 

1970 tarihli Lahey Sözleşmesinin birinci bölümünde yer alan hükümlerin istinabe 

konusunda bazı kolaylıklar getirmekle birlikte, önemli bir yenilik içermedikleri 

görülmektedir712. Sözleşmenin istinabe ile ilgili en dikkat çekici, önceki Lahey 

sözleşmelerine kıyasla en farklı  hükmü ise istinabe konusuna hasredilmiş birinci 

bölümünde değil, sözleşmenin genel hükümlerinin düzenlediği üçüncü bölümünde 

yer alan 23. maddesinde karşımıza çıkmaktadır. Söz konusu 23. madde,  usul 

hukukuna dair önceki Lahey Sözleşmelerinden farklı olarak 1970 tarihli sözleşmenin 

sadece Kara Avrupası hukuk düzenlerine sahip ülkelerden değil, ABD’den gelecek 

istinabe talepleri hakkında da uygulanacak olması nedeniyle düzenlenmiştir. ABD’de 
                                                

711 İstinabe yolunun ABD’de tercih edilmediği konusu hakkındaki açıklamalarımız için bkz. yukarıda s. 
198.  

712 Böckstiegel/Schlafen, a.g.m.,  s. 1076.   
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delil teminine ilişkin bir yöntem olarak uygulanan ‘pre-trial discovery’ hakkındaki 

bu madde, sözleşmenin doktrinde üzerinde en çok tartışılmış olan hükmünü 

içermektedir. Sözleşmenin Anglo-Amerikan hukukları (özellikle de ABD hukuku) ile 

Kara Avrupası hukuklarının farklı yöntemlerinin uyumlaştırılması amacının713 hayata 

geçirilebilmesi bakımından 23. madde kilit noktası rolünü üstlenmekte olup, 

maddenin diğer âkit devletlerce yorum şekli, sözleşmenin ABD bakımından ne 

ölçüde uygulama alanı bulabileceğini belirler.  Sözleşme bakımından 23. maddenin 

üstlendiği bu önemli rol nedeniyle, sözleşmenin getirdiği istinabe sistemi hakkında 

yapacağımız açıklamalarda, bu maddeye ağırlık vereceğiz.  

 

 
ii. İstinabe Talebi ve İstinabe Evrakı 
 

aa. İstinabe Talebinin Konusu 

 

Sözleşmenin 1. maddesi  uyarınca istinabe talebi, delil temini veya diğer adlî bir 

işlemin yerine getirilmesine yönelik olmalıdır. Sözleşmenin 3. maddesinin (e), (f) ve 

(g) bentlerinde kullanılan, tanıklar, sorulacak sorular ve incelenecek doküman veya 

şey, ifadelerinden, delil temini ibaresinin hangi  anlamda kullanılmış olduğuna ilişkin 

bazı ipuçları yakalamaktayız714. Buna göre davayı gören mahkeme, yabancı âkit 

devlet makamlarını, bu devlet ülkesinde bulunan tanıkların sorgulanması, belgelerin 

incelenmesi, bu ülkedeki bir yerin keşfi gibi taleplerle istinabe edebilir.   

 

‘Delil temini’ sözleriyle neyin ifade edilmek istendiğinin anlaşılması daha kolay 

olmakla birlikte, sözleşmede geçen ‘diğer adlî işlemler’ ifadesinin ne şekilde 

anlaşılması gerektiğinin belirlenmesi güçtür. ‘Diğer adlî işlemler’ kapsamına dahil 

olan işlemlere örnek olarak doktrinde; sözleşmenin 2. bölümünde öngörülen istinabe 

eden devlet temsilcileri vasıtasıyla delil temini usulünün işletilmesi halinde bunun 

gerçekleştirilebilmesini sağlamak amacıyla mekân temini, bu sırada ihtiyaç 
                                                

713 Sözleşmenin amacı konusunda bkz. yukarıda s. 227-228. 
714 Versan, a.g.e., s. 227.  
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duyulabilecek mahkeme görevlilerinin orada bulundurulması715, aile hukukuna 

ilişkin ihtilaflarda tarafların sulhe teşviki, belirli konular hakkında ilgili devlet 

makamlarınca görüş ve bilgi verilmesi gibi işlemler gösterilmektedir716.  

 

bb. İstinabe Evrakının  İçeriği  

 

İstinabe evrakının hangi kayıtları içermesi gerektiği konusu Sözleşmenin 3. 

maddesinde dokuz bent halinde  ayrıntılı olarak düzenlenmiştir. İstinabe evrakının 

içermesi gereken kayıtlar arasında;  istinabe  eden ve istinabe olunan makam, dava 

tarafları, delilin talep edildiği davanın niteliği, talep edilen delilin niteliği, 

sorgulanacak kişi, sorgulanacak kişilere sorulacak sorular, sorgulamada yemin 

alınmasına gerek olup olmadığı, incelenmesi istenen belge veya diğer şeyler 

hakkında bilgiler yer almaktadır717. 

 

cc. İstinabe Evrakının Dili 

 

Sözleşmenin 4. maddesi uyarınca, istinabe evrakı  istinabe olunan ülkenin dilinde 

düzenlenmeli veya bu ülke diline yapılmış bir tercümesinin ekli olması 

gerekmektedir. Ancak aynı maddenin ikinci fıkrası uyarınca her devlet Fransızca 

veya İngilizce olarak düzenlenmiş   istinabe evrakını  kabul etmek 

mecburiyetindedir. 4. maddenin ikinci fıkrasında yer alan bu hüküm, istinabe olunan 

ülkeleri bir de talebi kendi diline tercüme etme külfeti altına sokmaktadır. İşte bu 

külfetten kaçınma imkânı Sözleşmenin, 33. maddesinde izin verilen çekince ile 

tanınmıştır. Türkiye de Sözleşmeye taraf olan devletlerin çoğu  gibi Sözleşmeye 

katılırken 33. maddede izin verilen çekinceyi koymuştur. Şu halde, Türk 

                                                
715 Volken, a.g.e., s. 95; Nagel/Gottwald, a.g.e., s. 442. 
716  Nagel/Gottwald, a.g.e., s. 442. 
717 Kullanılması tavsiye edilen yeknesak form hakkında bilgi için bkz. Ataman-Figanmeşe, a.g.m., s. 36-

37.  
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makamlarının istinabe edilmesine yönelik istinabe evrakı Türkçe düzenlenmiş olmalı 

veya Türkçe’ye yapılmış bir tercümesi evraka ekli olmalıdır. 

 

dd. İstinabe Talebinde Bulunan Makam 

 

Sözleşmenin birinci maddesi uyarınca istinabe talebinde bulunabilecek olan 

makamlar ‘’adlî makamlar’’dır. Adlî makam ifadesinin ne anlama geldiğine ilişkin 

tanımlama veya adlî makam olma niteliğinin hangi hukuk uyarınca belirleneceğine 

ilişkin kural içeren bir hüküm  ise Sözleşmede yer almamaktadır. Bu da Sözleşme 

anlamında istinabe talebinde bulunacak makamların hangileri olduğu konusunda 

yorum yapılmasını zorunlu kılmaktadır. 

 

‘‘Hakem mahkemelerinin’’ sözleşme anlamında adlî makam sayılıp sayılmayacağı 

konusu tartışmalıdır. Her ne kadar Sözleşme müzakereleri sırasında hakem 

mahkemelerinin yapacağı istinabe taleplerinin Sözleşmenin uygulama alanı dışında 

tutulacağı konusunda görüş718 bildirilmişse de, doktrinde719 hakem mahkemelerine 

de Sözleşme hükümleri çerçevesinde delil temini imkânının tanınması gerektiği ifade 

edilmektedir. Hakem mahkemelerinin Sözleşmeden yararlanıp yararlanamayacağı 

sorunu Lahey Konferansının 15. toplantısında da gündeme gelmiş ve Lahey 

Konferansının daimi bürosu tarafından hazırlanacak yazı  ile Sözleşmenin uygulama 

alanının hakem mahkemelerini de kapsayacak şekilde genişletilmesi talebinin dile 

getirilmesi kararlaştırılmıştır720.  Esasen hakem mahkemeleri, uzun zaman 

aldığından, yabancı ülkelerde bulunan delillerin temini için istinabe yoluna pek 

başvurmayacaklarından721, bu sorunun uygulama bakımından pek de önemi 

bulunmamaktadır. Hakem mahkemelerinin Sözleşme çerçevesinde doğrudan âkit 

devlet makamlarından istinabe talebinde bulunmasının mümkün olup olmadığı 

tartışmaya açık olmakla birlikte, kanaatimizce hakem mahkemelerinin   

                                                
718 Amran, a.g.m., s. 216. 
719 Junker, Discovery, s. 276; Trittmann, a.g.e., s. 132; Meier, a.g.e., s. 119. 
720 Special Commission-Conclusions, Acte final, 15e session (1984), Actes et Documents (1986), Tome 

I, s. 150, Nr. XIV. 
721 Meier, a.g.e., s. 120, dpn. 593; ayrıca bkz. yukarıda s. 7 vd..   
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HUMK’muzun 527. maddesinin üçüncü bendinde veya 4686 sayılı Milletlerarası 

Tahkim Kanunun 12/B maddesinde öngörülene benzer bir usulle yabancı ülkede 

bulunan delillerin temini için tâbi oldukları ülke mahkemelerine başvurup bu 

mahkeme kanalıyla yabancı ülke makamlarını istinabe etmeleri halinde sözleşme 

uygulama alanı bulmalıdır. Nitekim, bu durumda, yabancı âkit devletten istinabe 

talebinde bulunan makam hakem mahkemesi değil, bir devlet mahkemesidir ve bu 

mahkemenin talebi sözleşme hükümleri çerçevesinde yerine getirilmelidir.     

 

Yargılama yetkisi olmayan araştırma komisyonları bu sözleşme uyarınca istinabe 

talebinde bulunmaya yetkili olmayan makamlardandır. Uygulamada da Kanada 

meclis araştırma komisyonu Kaliforniya makamlarına istinabe talebi ile 

başvurduğunda, bu başvuru, bir meclis araştırma komisyonun sözleşme anlamında 

adlî makamlardan olmadığı gerekçesiyle reddedilmiştir722.          
 

İstinabe talebinde bulunmaya yetkili adlî makamlardan olup olmadığının 

belirlenmesi güç723 olan bir makamın istinabe talebiyle başvurması durumunda, bu 

makamın sözleşme anlamında istinabe talebinde bulunmaya yetkili makamlardan 

sayılıp sayılmadığına karar verecek olan,  istinabe olunan devletin makamlarıdır. 

İstinabe talebinde bulunan makamın sözleşme anlamında yetkili makamlardan olup 

olmadığının belirlenmesinde, somut olay dikkate alınmalıdır. İstinabe talebinde 

bulunan makamın somut olayda bir adlî makam olarak hareket ettiği kanaatini 

uyandırması durumunda, bu makam, Sözleşme anlamında istinabe talebinde 

bulunmaya yetkili makamlardan sayılmalıdır. İstinabe talebinde bulunan makamın 

niteliğine ilişkin tereddüt duyulması halindeyse, istinabe olunan makam, durumun 
                                                

722 Re Letters of Request  to Examine Witnesses from Court of Queen’s Bench for Manitoba, Canada, 59 
F.R.D. 625 (N.D. Cal., 1973), aff’d 488 F. 2d 511 (9th Cir. 1973) (Pfeil-Kammerer, a.g.e., s. 197’den 
naklen).     

723 Hem idarî hem de yargılama fonksiyonları bulunan makamlar bakımından durum böyledir. Söz 
gelimi,  ABD hukuku uyarınca ‘tribunal’ olarak adlandırılan makamlar istinabe talebinde bulunmaya 
yetkili olan makamlardır. Bazı yargılama işlemlerini de gerçekleştiren ‘federal trade comission’ gibi 
mahkeme dışı makamlar da ABD hukuku uyarınca ‘tribunal’ sayılan makamlardandır; Report of the 
U.S Delegation, s. 1419.  Federal Trade Commission hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Stürner, 
Gerichte, s. 174 vd.. 
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gerektirdiği siyasî menfaatleri de dikkate almak suretiyle hareket edip, ilgili 

makamın talebini yerine getirip getirmeyeceğine karar vermelidir724.   
              

ee. İstinabe Evrakının  İletilmesi Usulü 

 

İstinabe evrakının iletilmesi için başvurulan yol genellikle, konsüler yoldur725. 

Nitekim, 1956 tarihli Hukuk Usulüne dair Lahey Sözleşmesinde726 de istinabe 

evrakının konsüler yoldan iletilmesi öngörülmüştü. Ne var ki, istinabe evrakının 

konsüler yolla iletilmesi uzun zaman almaktadır. Daha hızlı ulaşmasını sağlamak için 

1970 tarihli sözleşmede istinabe evrakının ‘‘merkezî makamlar’’ aracılığı727 ile 

iletilmesi öngörülmüştür. Sözleşme uyarınca istinabe evrakı, istinabe talebinde 

bulunan adlî makam tarafından doğrudan istinabe olunan yabancı devletin tayin ettiği 

merkezî makama728 gönderilir. Bu merkezî makam da istinabe evrakını kendi 

ülkesinde istinabe talebini yerine getirmeye yetkili olan adlî makama iletir.     

 

İstinabe evrakının istinabe olunan  yabancı devletteki merkezî makama hangi yoldan 

gönderileceği önem taşımamaktadır; bir  kurye aracılığı ile gönderilebileceği gibi, bir 

avukat tarafından elden verilmesi de mümkündür. Önemli olan, istinabe evrakı 

üstünde bunu düzenlemeye yetkili makamın imzası veya mührünün bulunmasıdır729. 

Sözleşme uyarınca istinabe evrakını istinabe olunan ülkenin merkezî makamına 

iletecek olan makam, istinabe talebinde bulunan adlî makamın kendisidir. Buna göre, 

Türkiye’de mahkemeler, Sözleşme uyarınca istinabe evrakını yabancı ülkedeki 

merkezî makama doğrudan göndermeye yetkilidirler. Sözleşme, adlî makamlara 

                                                
724 Trittmann, a.g.e., s. 133. 
725 Konsüler yol hakkındaki açıklamalarımız için bkz. yukarıda s.49. 
726 Bkz. yukarıda dpn. 677. 
727 İstinabe evrakının iletilmesi ve kontrolü açısından merkezî makamların gerekliliği konusunda bkz. 

aşağıda s. 282. 
728 Sözleşmenin 2. maddesi uyarınca her âkit devlet bir merkezî makam tayin etmekle yükümlüdür. 

Ancak federal devletlere birden fazla merkezî makam tayin etme hakkı tanınmıştır (md. 24). Bu 
maddeye dayanarak Almanya ve İsviçre her bir federal devlet / kanton için ayrı bir merkezî makam 
tâyin etmiştir.       

729 Meier, a.g.e., s. 167. 
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istinabe evrakını yabancı devletin merkezî makamına doğrudan gönderme imkânı730 

tanıdığından, istinabe evrakının iletilmesi usulü sözleşme ile önemli ölçüde 

hızlandırılmıştır.  

 

İstinabe evrakının iletilmesi konusunda sözleşmenin öngördüğü usul, evrakın 

merkezî makamlar aracılığı ile iletilmesi olsa da, 27. maddenin a bendi uyarınca, her 

bir âkit devlet sözleşmede öngörülen yol dışında diğer kanallarla iletilen istinabe 

evrakını da kabul edeceğini beyan edebilir. Bu madde hükmü, istinabe taleplerinin 

merkezî makamlar aracılığı ile iletilmesinin yanında ilgili âkit devletin beyan ettiği 

diğer bir yolla da iletilebilmesi bakımından ek bir imkân tanımaktadır. Sözgelimi, bu 

madde hükmü uyarınca açıklamada bulunmuş ülkelerden biri olan Danimarka, 

istinabe evrakının istinabe talebinde bulunan devletin Danimarka’daki konsolosu 

tarafından doğrudan yetkili mahkemeye gönderilebileceğini beyan etmiştir. Buna 

göre, Türk mahkemeleri Danimarka mahkemelerinden istinabe talebinde bulunurken, 

istinabe evrakı Sözleşmenin öngördüğü usul olan merkezî makamlar aracılığı ile  

iletilebileceği gibi,  Danimarka’da görevli Türk konsolosu da bu evrakı 

Danimarka’nın başka bir makamını araya sokmaksızın doğrudan ilgili mahkemeye 

iletebilir.  

 

iii. İstinabe Talebinin Yerine Getirilmesi 

aa. İstinabe Talebini Yerine Getiren Makam 

 

Merkezî makam yabancı âkit devletten gelen istinabe evrakını inceleyip talebi 

sözleşmeye uygun bulursa, istinabe evrakını delil temini işlemlerini yerine 

getirmekle görevli adlî makama731 gönderir.  Sözleşme uyarınca tıpkı istinabe eden 

makam gibi istinabe talebini yerine getiren makam da bir adlî makam olmalıdır. 

Ancak, adlî makam dahilinde hangi görevlinin bu talebi yerine getirmesi gerektiğine 

ilişkin bir açıklama sözleşmede yer almamaktadır. Buna göre, istinabe talebinin 
                                                

730 Âkit devletlerin bu imkândan yararlanmak zorunda olmadıkları hakkında bkz. Ataman-Figanmeşe, 
a.g.m., s. 41. 

731 Türkiye’de istinabe taleplerini yerine getirme konusunda yetkili ve görevli mahkeme için bkz. 
yukarıda s. 154-155. 



 242

belirli bir adlî makam görevlisi, özellikle de bir hâkim tarafından yerine getirilmesi 

zorunlu değildir. Böylece, hukuk anlayışımızdan farklı olarak tanıkların 

sorgulanması gibi işlemlerin bizzat hâkim tarafından değil de başka görevlilerce 

yerine getirilmesinin mümkün olduğu devletlerin732, diğer devletlerden gelen  

istinabe taleplerini hâkim dışındaki görevlilerce yerine getirme yolundaki 

uygulamalarına, Sözleşmede de yer verilmiştir. Nitekim, Lahey Sözleşmesinin 

işleyişi hakkında 1978 yılında yapılmış toplantıda733  da istinabe talebini yerine 

getirecek adlî makam kavramının   geniş yorumlanması gerektiği, ABD hukukunda 

olduğu üzere mahkeme tarafından vekil olarak atananlar (comissioner), yine ABD 

hukukundaki noterler ile avukatların da istinabe talebini yerine getiren adlî makam 

olarak kabul edilmesi gerektiği belirtilmiştir734.  

 

bb. İstinabe Talebinin Yerine Getirilmesi Sırasında Davayı Gören Yargı 

Mensuplarının da Hazır Bulunması  

 

Görmekte oldukları dava için yabancı bir devletten istinabe talebinde bulunan yargı 

mensuplarının, söz konusu yabancı devlette istinabe taleplerinin yerine getirilmesi 

sırasında  hazır olmalarına imkân735 tanıyan bir hüküm içeren ilk736 çok taraflı 

sözleşme,  ele almakta olduğumuz 1970 tarihli Lahey Sözleşmesidir. Sözleşmenin 8. 

maddesinin birinci cümlesi uyarınca her âkit devlet, ülkesi makamlarına yapılmış 

olan bir istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında istinabe eden yabancı adlî 

makamın yargı mensuplarının da hazır bulunabileceğini beyan edebilir. Maddenin 

ikinci cümlesinde ise, birinci cümledekinden farklı bir beyan düzenlenmiştir. İkinci 

cümlede öngörülen beyanda bulunan devlet, birinci cümlede öngörülmüş olan 

beyandan farklı olarak istinabe eden yabancı adlî makam mensuplarının istinabe 

talebinin yerine getirilmesi sırasında hazır bulunmasına yaptığı beyanla peşinen izin 

                                                
732 İstinabe taleplerinin hâkim dışındaki görevlilerce yerine getirilmesi konusunda bkz. yukarıda s. 58 

vd.. 
733 Bkz dpn. 704. 
734 Report on the Work of the Special Commission (1978), s. 1430.    
735 Uygulamada  bu imkândan yararlanma yoluna sık  başvurulmamaktadır; bkz. Report on the Work of 

the Special Commission (1978), s. 1430. 
736 Bülow/ Böckstiegel/Geimer/ Sshütze, a.g.e., A I  3a, s. 370.3.     
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vermiş sayılmaz. İkinci cümlede düzenlenmiş olanı beyanı yapan devlet, bu 

beyanıyla sadece, yetkili makamlarından önceden izin alınması halinde yabancı âkit 

devletin yargı mensuplarının istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında hazır 

bulunmasına izin verebileceğini açıklamış olur. Buna göre, Türk mahkemelerinin 

istinabe ettiği yabancı adlî makam sözleşmenin 8. maddesinde öngörülen beyanda 

bulunmuş olan bir âkit devlet makamı olduğunda, istinabe talebinin bu yabancı 

makam tarafından yerine getirilmesi sırasında davanın gerektirmesi halinde737 Türk 

hâkiminin de hazır bulunması mümkündür. 

 

Sözleşmenin 8. maddesi uyarınca istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında hazır 

bulunabilecek yabancı yargı mensupları ifadesinden, en başta, yabancı ülkedeki 

davayı gören hâkimi anlamak gerekir. İstinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında 

hazır olan yabancı yargı mensubunun (hâkimin), yetkilerinin neler olduğuna ilişkin 

bir düzenleme ise sözleşmede yer almamaktadır. Sözleşmenin kuruluş aşamasında 

yapılmış çalışmalara ilişkin raporlardan, 8. madde hükmü ile yabancı hâkime tanınan 

hakkın, istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında hazır olmaktan ibaret olduğu, 

Sözleşme kurucularının yabancı hâkime  delil ikamesi işlemine aktif olarak katılıp 

doğrudan soru sorma hakkını tanımak istememiş oldukları anlaşılmaktadır738  

 

 Sözleşmenin 8. maddesi hükmünün, istinabe talebinde bulunan yabancı hâkime 

video konferans739 yoluyla istinabe talebinin yerine getirilişini izleme hakkını tanıyıp 

tanımadığı sorusu da akla gelebilir. Hiç kuşkusuz 8. madde hükmü, sözleşmenin 

müzakere edildiği 1960’lı yıllarda, ileride bir gün video konferans yoluyla da 

                                                
737  Bkz. yukarıda s. 71. 
738 Sözleşmenin kuruluş çalışmaları sırasında  İtalyan delegesi, yabancı hâkimin soru sormasının 

egemenlik hakkına ilişkin sorunlar yaratacağını  belirtmiş, İngiltere delegesi de sözleşmenin 
Fransızca metninde geçen ‘assister’ terimiyle, aktif bir katılım mı yoksa pasif bir katılımın mı ifade 
edilmek istendiğinin anlaşılmadığını belirtmiştir. Bunun üzerine, İsviçre delegesi,  sözleşmenin 
Fransızca metninde geçen ‘assister’ teriminin  hazır bulunmak dışında hiçbir anlamının olmadığını 
açıklamıştır, Actes et Documents de la Onzième Session, Tome IV, s.141. 
1978 yılında sözleşmenin işleyişi hakkında yapılmış olan toplantıda da, zaman zaman yabancı 
hâkimlerin, katıldıkları delil ikamesi işlemlerine sadece katılmak değil, bunlarda aktif olarak rol 
oynamak istediklerini, ancak sözleşmenin bu hakkı tanımadığı, yabancı hâkimin aktif katılımının 
sadece, istinabe olunan ülke makamının yabancı hâkime böyle bir hakkı da ayrıca tanıması halinde 
mümkün olduğu belirtilmiştir; Work of the Special Commission (1978), a .g.m., s. 1430.         

739  Bkz. yukarıda s. 106 vd.. 
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yabancı hâkimin istinabe talebinin yerine getirilişini izleme olanağı bulacağı ihtimali 

düşünülerek düzenlenmiş değildir. Yine de bu madde hükmüne dayanarak, yabancı 

hâkimin video konferans yoluyla istinabe edilen ülkedeki delil ikamesi işlemelerinde 

hazır  olabileceği kabul edilmelidir740.  

 

Türkiye, istinabe eden yabancı devletin yargı mensuplarının da istinabe talebinin 

yerine getirilmesi sırasında hazır bulunabileceklerine dair bir beyanda 

bulunmamıştır. Oysa kanaatimizce böyle bir beyanda bulunulmasının ülkemizin 

menfaatleri ile çelişen herhangi bir yönü yoktur. Bu beyan 8. maddenin ikinci fıkrası 

uyarınca da yapılabileceği ve buna göre de yabancı hâkimin hazır bulunması konusu 

her bir istinabe talebinin yerine getirilmesinden önce alınacak izne tâbi olacağından, 

bu konuda izin verip vermeme hakkı Türk makamlarına ait olacaktır. Bu nedenle, 8. 

maddenin uygulaması ülke makamlarımızın kontrolü altında olacaktır. Kaldı ki, 

özellikle ceza davaları bakımından, yabancı devletlerin istinabe taleplerinin yerine 

getirilmesi sırasında yabancı hâkimlerin de hazır bulunması Türk hukukuna yabancı 

bir durum değildir741.    

 

cc.  Uygulanacak Hukuk  

aaa. İstinabe Talebinin Yerine Getirilmesi 

  

Sözleşme, usul hukuku alanında lex-fori’nin uygulanacağı yolundaki genel prensibe 

uygun olarak, istinabe talebinin yerine getirilmesinde, istinabe olunan ülkenin usul 

hukukunun (lex-fori) uygulanmasını öngörmüştür. Ne var ki, istinabe olunan devletin 

                                                
740  Bu yönde Meier, a.g.e., s. 171 
741 Adalet Bakanlığının B.03.UİG.33.109.2000 sayılı, Cezaî Konularda Adlî Yardımlaşma, Suçlu İadesi, 

Hükümlülerin Nakli, Vatandaşlarımız Tarafından Yabancı Ülkelerde İşlenen Suçlarda Yargı 
Yetkimiz, Yabancı Uyruklu Sanıkların Doğum ve Zabıta Kayıtları ile Adreslerinin Temini 
Konularında Dikkat Edilmesi Gerekli Konular Hakkında Genelgesinde, yer alan ifade şu şekildedir: 
‘‘Yabancı Devlet adlî makamlarınca gönderilen bazı taleplerde, istemin yerine getirilmesi sırasında 
ilgili yabancı kişilerin de hazır bulunmasına izin verilmesi talep olunmaktadır. Örneğin; Ceza 
İşlerinde Karşılıklı Yardım Avrupa Sözleşme’sinin 4 üncü maddesinde aynen: ‘.... (İ)lgili memur ve 
kişiler yardım istenen tarafça rıza gösterildiği takdirde yerine getirilmesinde hazır bulunabilirler’’ 
denilmekte olup, uygulamada adlî makamlarımız, ilgili memur ve kişilerin istinabe işlemi sırasında 
hazır bulunmalarına izin vermektedir.’’  
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usul hukukunun uygulanması, istinabe eden devlet hukuku uyarınca bir delilin 

dikkate alınabilmesi için uyulması zorunlu olan usullerin izlenememesine neden 

olabilir. Bu da kimi zaman, istinabe yoluyla temin edilmiş delillerin, davayı gören 

mahkeme tarafından delil olarak değerlendirilmemesi sonucunu doğurur742. 

Gerçekten de, yeminde veya tanık sorgulamasında olduğu üzere, bazen bir davada bir 

delilin bir ispat aracı olarak dikkate alınabilmesi, bu delilin ikamesinin belirli usuller 

izlenerek gerçekleştirilmiş olmasına bağlı olur. Sözgelimi, ABD hukuku uyarınca 

tanık beyanlarının delil olarak dikkate alınabilmesi, tanığın her söylediğinin aynen 

kelime kelime tutanağa geçirilmiş olmasına bağlıdır. Halbuki, hukukumuz uyarınca 

tanık beyanları, hâkim tarafından özetlendiği şekliyle tutanağa kaydedilir. İki hukuk 

arasındaki bu farklılık, Türk usul hukuku uyarınca tutanağa geçirilmiş tanık 

beyanlarının, ABD’de görülmekte olan bir davada delil olarak değerlendirilmesinde 

sorunlar743 yaşanmasına neden olabilir744.  Delillerin  istinabe olunan ülkedeki 

ikamesi sırasında belirli usul kurallarına uyulmamış olduğu gerekçesi ile davayı 

gören mahkeme tarafından değerlendirilmemesi, istinabenin yerine getirilebilmesi 

için harcanmış para ve iş gücünün tamamen boşa gitmesi anlamına gelir745.     

  

İşte, bu tür sorunların ortaya çıkmaması, istinabe talebinde bulunan mahkemelerin 

görmekte oldukları davada kullanabilecekleri delillerin elde edilebilmesi746 için747, 

istinabe talebinin yerine getirilmesinde lex-fori’nin uygulanacağı kuralına 

sözleşmede bir istisna getirilmiştir. Bu istisnanın öngörüldüğü 9. maddenin ikinci 

fıkrası uyarınca, istinabe eden makam özel bir usule uyulmasını talep edebilir. Böyle 

bir durumda istinabe olunan makam da bu talebi  yerine getirmek zorundadır; 

meğerki  aynı hükümde sayılan kaçınma nedenlerinden birine sığınma imkânı olsun. 

Madde hükmünde istinabe olunan makamın uyulması talep edilen özel usulü 

uygulamaktan kaçınma imkânının şu iki halde bulunduğu düzenlenmiştir: 

                                                
742 Wotman, a.g.m., s. 387; Smit, International Litigation, s. 31.  
743 Bu yönde, Smit, International Aspects, s. 1058.    
744 Günümüzde artık yabancı ülkelerden istinabe yoluyla elde edilmiş tanık ifadelerinin sadece kelime 

kelime aynen yazılmamış olması, bunların delil olarak dikkate alınmamalarına neden olacak gerekçe 
değildir; Report of the Special Commission, a.g.m., s. 63.    

745 Report of the Special Commission, a.g.m., s. 62. 
746 Sözleşmenin bu amacı için  bkz. yukarıda dpn.687 civarı.  
747 Pfeil-Kammerer, a.g.e., s. 306-307. 
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a) Uyulması talep edilen özel usulün, istinabe olunan devletin iç hukuku ile 

bağdaşmaması; 

b) istinabe olunan devletin mahallî uygulama ve  usulleri veya pratik güçlükler 

nedeniyle uyulması talep edilen özel usulün tatbikinin imkânsız olması.  

 

1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Sözleşmenin 14. maddesi de istinabe eden devletin 

özel bir usule uyulmasını talep etmesi halinde istinabe olunan devletin buna uyması 

zorunluluğunu getirmiştir. 1954 tarihli Sözleşme uyarınca bu zorunluluk sadece, 

uyulması talep olunan özel usulün istinabe olunan devletin mevzuatına748 aykırı 

olması durumunda bulunmaz. Ele almakta olduğumuz 1970 tarihli sözleşme ise, 

istinabe eden makamın talep ettiği özel usule uyma zorunluluğunu, bu usulün  

istinabe olunan devletin iç hukuku749 ile bağdaşmamasının  yanı sıra, mahallî 

uygulamalar ve pratik güçlükler nedeniyle uygulanmasının imkânsız olması 

durumunda da kaldırmıştır. Görülüyor ki, 1954 tarihli Sözleşmeye kıyasla,1970 

tarihli Sözleşme, istinabe olunan makama, istinabe talebinde uygulanması istenen 

özel usulün tatbikinden kaçınma konusunda daha geniş bir imkân tanımaktadır750.      

 

İstinabe eden makamın uygulanmasını talep ettiği özel usulün tatbikinden kaçınma 

nedenlerinden ilkini teşkil eden ‘‘istinabe olunan ülkenin iç hukuku ile 

bağdaşmama’’ durumu,  yemine ilişkin bir örnek üzerinden düşünülerek 

öngörülmüştür751. Bu  örnekte, istinabe eden makam istinabe olunan yabancı adlî 

                                                
748 Sözleşmenin 14. maddesinin Türkçe tercümesinde ‘mevzuat’ yerine ‘kanun’ kelimesi kullanılmıştır. 

Sözleşmenin esas alınması gereken İngilizce ve Fransızca metinlerinde ise, ‘legislation’ kelimesi 
kullanılmıştır. Sözleşmenin 14. maddesi anlamından, ‘legislation’ teriminin sadece kanunları değil, 
tüm mevzuatı kapsar şekilde kullanılmış olduğu sonucuna varılmalıdır. Ayrıca bkz. Black’s Law 
Dictionary, 17th Edition, St. Paul, Minn,1999; R. Dumey  / W. Plasa, Dictionnaire Juridique, Paris, 
1982.              

749 1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Lahey Sözleşmesinin 14. maddesinin 2. fıkrası hükmü ile 1970 
tarihli Lahey Delil Sözleşmesinin 9. maddesinin ikinci fıkrası hükmü birbirine benzemekle birlikte, 
aralarında önemli bir fark bulunmaktadır. 1954 tarihli  Sözleşmenin 14. maddesinin 2. fıkrasında 
istinabe olunan devletin ‘‘mevzutına aykrı’’ olmama ( ne soit pas contraire á la législation) şeklinde 
ifade edilmiş olan kaçınma sebebi, 1970 tarihli Lahey Sözleşmesinin 9. madddesinde  istinabe olunan 
devlet ‘‘hukuku  ile bağdaşmama’’ (  ne soit incompatible avec la loi) şeklinde ifade edilmiştir. 1970 
tarihli sözleşmede kullanılmış olan ‘...hukuku ile bağdaşmama...’ ifadesi 1954 tarihli sözleşmede 
kullanılan ‘...mevzuatna aykırı olma’ teriminden daha farklı, geniş bir anlam ifade etmektedir; bkz. 
Report of the Special Commission, s. 62.  

750  Nagel/ Gottwald, a.g.e., s. 429.  
751 Bülow/ Böckstiegel/ Geimer/ Shütze, a.g.e., AI 1a, s. 100-19; Pfeil-Kammerer, a.g.e., s. 307, dpn. 9.   
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makamın sorgulayacağı kişiden dinî inançları üzerine yemin almasını talep etmekte, 

buna karşın istinabe olunan makamın tâbi olduğu hukuk uyarınca yeminler dinî 

inançlar üzerine verilmediği gibi, ifadesi alınan ilgili de  dinî inançları üzerine yemin 

vermek istememektedir. Bu durumda istinabe olunan makam, kendi hukukunda dinî 

inançlar üzerine verilen yemin  bulunmadığından, ilgiliyi böyle bir yemin vermeye 

zorlayamayacaktır. Hareket noktası olan bu örnekteki gibi bir durumla karşılaşması 

halinde, istinabe olunan makam, uygulanması talep edilen özel usulün kendi iç 

hukuku ile bağdaşmadığı gerekçesi ile bunun tatbikinden kaçınabilir.    

 

1970 tarihli Sözleşme ile yeni getirilmiş olan ikinci kaçınma nedeni ise, fazlasıyla 

yoruma açık bir şekilde düzenlenmiş olup, istinabe olunan devletlerin bu kaçınma 

nedenini geniş yorumlayıp, uygulanması talep edilen özel usulü tatbik etme 

zorunluluğundan kolay yoldan kurtulmalarına fırsat verebilecek niteliktedir. Halbuki 

Sözleşmenin amacı, delillerin davayı gören mahkemenin azami ölçüde 

yararlanabileceği şekilde temin edilmesidir752. Bunun için de davayı gören 

mahkemenin uygulanmasını talep ettiği özel usullerin mümkün olduğunca tatbiki 

gerekmektedir. İşte bu nedenle, Sözleşmenin istinabe olunan devlete tanıdığı bu 

ikinci kaçınma imkânı mümkün olduğunca dar yorumlanmalıdır.  Hükümde geçen 

uyulması talep edilen özel usulün uygulanmasının ‘imkânsız’ olmasından, 

uygulanması talep edilen özel usulün istinabe olunan makamlara sadece yabancı 

olması anlaşılmamalıdır. Ne de olsa, uygulanması talep edilen usulün  istinabe 

olunan makamlara yabancı olması nedeniyledir ki, bu usul özel bir usul olarak 

anılmaktadır. 

 

İstinabe eden devletin sözleşmenin 9/2. maddesi çerçevesinde uyulmasını talep 

edebileceği özel usullere örnek gösterebilmek için ABD hukukunda yer alan  iki 

usulü ele alalım. ABD’de tanık sorgulamaları, çapraz sorgulama753 usulüyle 

gerçekleştirilir; ayrıca sorgulanan tanıkların ifadesi aynen kelime kelime tutanağa 

kaydedilir. Sözleşmenin 9/2. maddesi istinabe eden makama kendi özel usulünün 

                                                
752 Report of the Special Commission, s.  62. 
753 Bkz. yukarıda dpn. 519. 
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uygulanmasını talep imkânını tanıdığından, ABD’den gelen  bir istinabe talebinin 

tanıkların çapraz sorgulama usulüne göre sorgulanması ile sorgulanan tanıkların 

sorgulama sırasında sarf ettikleri her kelimenin aynen tutanağa geçirilmesi talebini 

içermesi mümkündür754. Evvelâ şunu belirtelim ki, ABD 1954 tarihli Hukuk Usulü 

Hakkında Sözleşmeye taraf olmadığından ve Türkiye ile ABD arasında istinabe 

konusunu düzenleyen başka iki taraflı bir sözleşme de bulunmadığından, 1970 tarihli 

Sözleşmeye taraf olmasına kadar Türkiye’nin, ABD’den gelen istinabe taleplerinde 

yer alan özel bir usule uyulması isteklerini yerine getirme zorunluluğu 

bulunmamaktaydı755; çünkü iki ülke arasında istinabe taleplerinin yerine getirilmesi 

konusunda bağlayıcı bir taahhüt yoktu756. Üzerinde durulması gereken soru, 

Türkiye’nin 1970 tarihli Sözleşmeye taraf olmasından sonra ABD makamlarının 

Sözleşmenin 9/2. maddesi çerçevesinde istinabe talebinde bulunurken uyulmasını 

istedikleri özel usullerin Türk mahkemeleri tarafından ne ölçüde uygulanacağı, 

Sözleşmenin yine aynı maddesinde yer alan kaçınma nedenlerine dayanarak bu 

usullerin tatbikinden kaçınılıp kaçınılamayacağıdır. 

 

Çapraz sorgulama usulü Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunumuzda 

öngörülmemiştir; ancak Ceza Muhakemesi Kanununda ABD’de uygulanan çapraz 

sorgulamaya benzer757 bir sistem öngörülmüştür (CMK md 201). Tıpkı Ceza 

Muhakemesi Kanunumuzda  olduğu gibi, Alman Ceza Usul Kanununun 239. 

maddesinde de çapraz sorgulamaya benzer bir usul öngörülmüştür758. ABD’den 

gelen ve sorgulamanın çapraz sorgulama usulüne uyularak gerçekleştirilmesi isteğini 

içeren istinabe taleplerinin, md. 9/2 gereğince bu özel isteğe uyularak gerçekleştirilip 

gerçekleştirilmeyeceği konusu, Sözleşmeye taraf olan Almanya’da da 

                                                
754 Wotman, a.g.m., s. 388 
755 Aksi yönde Ekşi, İstinabe, s. 368. 
756 Konu hakkında bilgi için bkz. yukarıda s. 53. 
757 Ceza Muhakemesi Kanununun 201. maddesi, eski Ceza Usul Muhakemeleri Kanunumuzda yer almış 

olan 232. maddeye benzemektedir. Eski 232. madde hakkında doktrinde şöyle bir ifade kullanılmıştır:  
‘232. madde ile CMUK Anglosakson hukukundaki karşılıklı sual sorma  (cross-examination) 
sistemini de kabul edilmiştir’; Kunter/Yenisey, a.g.e., s. 578. 

758 Alman ceza usul kanununun 239. maddesinde yer alan çapraz sorgulama sisteminin Anglo-Amerikan 
hukuklarının etkisinde kalınarak öngörülmüş olduğu, doktrinde belirtilmektedir; Heinz Schöch, 
Kommentar zur Strafprozessordnung, Band 2, Luchterhand Verlag, Neuwied, Kriftel, Berlin 1993, 
§. 239, Nr. 2;  Gerhard Treier, Karlsruher Kommentar zur Strafprozeßordnung, Beck’sche 
Verlagsbuchhandlung, München, 1982, § 239, Nr. 1. 
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tartışılmaktadır. Alman doktrinindeki bir görüşe759 göre, Alman Ceza Usul 

Kanununun 239. maddesinde çapraz sorgulamaya benzer bir usul öngörülmüş 

bulunduğundan, çapraz sorgulama yapılması yönündeki talebin yerine getirilmesi 

gerekmektedir. Buna karşın diğer bir görüşe760 göre çapraz sorgulama yapılması 

yönündeki talepler yerine getirilmemelidir; çünkü Alman Ceza Usul Hukukunun 

öngördüğü, ABD hukukundaki çapraz sorgulamanın çok  yumuşatılmış bir şekli 

olup, ABD hukukunun öngördüğü çapraz sorgulama usulü Alman hukuku ile 

bağdaşmaz. Nihayet bizim de katıldığımız Alman doktrininde savunulan üçüncü 

görüş761 ise, istinabe talebinin ABD hukukunun tanıdığı çapraz sorgulama usulüne 

göre yerine getirilip getirilmemesi konusuna temkinli yaklaşmaktadır. Bu görüşün 

Alman hukuku  bakımından ileri sürdükleri Türk hukuku bakımından da aynen ileri 

sürülebilir. Buna göre, her ne kadar Ceza Muhakemesi Kanunumuzun 201. maddesi 

ile Anglo-Amerikan hukuklarında yer alan çapraz sorgulama usulü yumuşatılmış 

şekilde hukukumuza girmişse de, Türk hâkiminden Anglo-Amerikan usul hukuku 

uyarınca yürütülen çapraz sorgulama sırasında nasıl bir tutum alacağını, hangi 

durumlarda müdahale etmesi gerektiğini, hangi soruların sorulmasına izin vermemesi 

gerektiğini bilmesi beklenemez762. Öte yandan Anglo-Amerikan çapraz sorgulama 

usulüyle tanıkları sorgulayan avukatların tutumu da hukuk anlayışımıza ters 

düşmektedir. Gerçekten de,  Anglo-Amerikan hukuklarında tanıkların sorgulanması 

işi avukatların icra ettikleri ‘sanat’ olarak tanımlanmakta, bir avukatın çapraz 

sorgulamada yönelttiği iğneleyici ve ezici sorularla763 karşı tarafın elindeki delilleri 

                                                
759  Pfeil-Kammerer, a.g.e., s. 310;    Stein/ Jonas-- Berger, a.g.e.,  Anhang zu § 363 A Art.9, Nr. 72. 

Türkiye bakımından bu yönde, Ekşi, İstinabe, s. 368. 
760  Münch. Kommentar-Musielak,  a.g.e., § 363 Anh I Art. 9 Nr. 1; Blaschzok,  a.g.e., s. 140 vd.. İsviçre 

doktrini için bkz. Meier, a.g.e., s. 176. 
761  Rolf  Stürner, Rechtshilfe nach dem Haager Beweisübereinkommen für Common-Law Länder, 

JZ. (1981),  s. 524. 
762 Nitekim, Ceza Muhakemesi Kanununun  201. maddesinin gerekçesinde de aynen şu ifade yer 

almaktadır: Dikkat edileceği üzere maddenin getirdiği esas Common Law sistemine yakın ise de, 
bundan farklıdır. Tasarının 197. maddesinde açıklandığı üzere duruşma hâkimin sorgusu ile 
başlamaktadır. Common Law sisteminde ise ceza davası taraf muhakemesi şeklinde cereyan 
ettiğinden, hâkim tam tarafsızdır ve sorgu yapamayacağı gibi,çok istisnai haller dışında tanıklara soru 
da sormaz; sadece taraflar arasında soru yöneltmeden kaynaklanan karşı koymaları çözüme bağlar.  

763 Çapraz sorgulamanın açılış soruları  karşı tarafın kendine güvenini sarsmaya yönelik olmalı, sonraki 
sorular tanığın baştaki ifadesinin bazı yönlerden yanlış olduğunu kabul etmesine yönelik olmalı, en 
sonunda sorulması gereken soru  da ‘ve siz halâ iddia ediyorsunuz ki...’ şeklinde başlamalıdır. 
Böylece, tanığın yılgın, mahcup ve kararsız olması sağlanmalıdır; John O’hare & Hill, Civil 
Litigation, 10th Edition, Sweet & Maxwell, London 2001, Nr. 37.013. 
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çürütebilme kabiliyetinin onun profesyonelliğinin, yeteneklerinin ve sanatının gerçek 

ölçütü olduğu, karşı tarafın lehine ifade vermiş olan tanığın, avukat tarafından 

yöneltilen sorulardan sonra vermiş olduğu bu ifadeden şüpheye düşmüş, yılgın ve 

mahcup hale getirilmesinin ise avukatın maharetinin göstergesi olduğu   

belirtilmektedir764.  Halbuki, hukuk anlayışımız uyarınca avukatlar tanıkları sözle 

veya eylemle de olsa küçük düşüremez, tanıkları beğendikleri veya beğenmedikleri 

yönünde bildirimde bulunamaz. Aksi yöndeki davranış avukatın duruşma salonundan 

dışarı çıkarılmasına ve Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun  70 ve 150. 

maddeleri gereğince işlem yapılmasına neden olur. Tüm bu sebeplerle Anglo-

Amerikan hukuklarındaki çapraz sorgulama usulünün Türk mahkemeleri huzurunda 

gereği gibi uygulanmasının pratik güçlükler nedeniyle mümkün olmadığı, gereği gibi 

uygulansa dahi hukukumuzla bağdaşmadığı, bu sebeple ABD makamlarının istinabe 

taleplerinde çapraz sorgulama usulüne uyulmasını istediklerinde Sözleşmenin 9/2. 

maddesinde yer alan kaçınma nedenlerine dayanarak bu isteğin yerine 

getirilmeyeceği rahatlıkla savunulabilir. Ne var ki, bu konuda karar verirken  

Sözleşmenin amacı gözden uzak tutulmamalıdır. Sözleşmenin giriş bölümünde de 

belirtildiği üzere, Sözleşmenin amacı âkit devletlerin (özellikle Kara Avrupası hukuk 

sitemine sahip ülkelerle  Anglo-Amerikan hukuk sistemine sahip ülkelerin) delil 

temini konusunda kullandıkları farklı metotların uyumlaştırılması olup, bunun 

sonucunda yabancı ülkelerde bulunan delillerin davayı gören mahkeme tarafından 

kullanılabilecek şekilde teminidir. Delilin davayı gören mahkeme tarafından 

kullanılabilecek şekilde temini ise, istinabe sırasında esas davayı gören mahkemenin 

usullerinin olabildiğince tatbiki ile mümkün olur. Bu nedenle, çapraz sorgulamaya 

Türk usul hukuku anlayışı ile bağdaşabildiği noktaya kadar izin verilmeli, özellikle 

tanıkların korunmasının gerektiği durumlarda ise, Anglo-Amerikan hukuku uyarınca 

gerçekleştirilen çapraz sorgulama usulüne hâkim tarafından müdahale edilmelidir. 

Başka bir deyişle çapraz sorgulama usulünün uygulanmasına esas olarak izin 

verilmeli ancak Türk hukuk anlayışı ile uyumlaştırılmalıdır. 

 

                                                
764 O’hare & Hill, a.g.e.,  Nr. 37.013. 
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Çapraz sorgulama usulü uygulanarak taraf vekillerinin de tanıklara soru 

sorabileceğini böylece belirledikten sonra, taraf vekillerinin Türk vatandaşı değil de 

yabancı olması halinde bu sorgulamayı yapıp yapamayacağı sorunu üzerinde de 

durulmalıdır. İlke olarak Türk mahkemeleri huzurunda dava taraflarını temsil 

edebilecek olanlar, avukatlık yapma hakkına sahip olan kimselerdir. Avukatlık 

Kanunu avukatlık yapma hakkını sadece Türk vatandaşlarına tanınmıştır (Av. K. md. 

3). Ancak sözleşmenin 7. maddesi, dava tarafları ile vekillerine de istinabe talebinin 

yerine getirilmesi sırasında hazır olma hakkını tanımıştır. Bu hazır bulunma hakkının 

aynı zamanda tanıklara soru yöneltme hakkını da içerdiği kabul edilmektedir. Buna 

göre, Türk mahkemeleri yabancı devletten gelen istinabe taleplerini sözleşme 

çerçevesinde yerine getirirlerken, yabancı avukatların da orada hazır bulunma hakkı 

olup, hâkim aracılığı ile veya kabul edildiği ölçüde doğrudan soru yöneltme hakkı 

vardır. 

 

Yine Anglo-Amerikan hukuk sistemini kabul etmiş olan ülkelerden gelen istinabe 

taleplerinde, tanık, bilirkişi ve taraflara ait sorgulama tutanaklarının, bu kişilerin 

ifadelerinin kelime kelime aynen yer alacak şekilde tutulması istenebilir765. 

Kanaatimizce, Türk mahkemeleri yabancı devletlerden gelen bu talepleri yerine 

getirmek zorundadır.  Evvelâ burada çapraz sorgulamanın aksine yabancı hukuk 

hakkında özel bilgi sahibi olunmasını gerektiren bir durum olmadığı gibi, zabtı 

tutacak kişi bakımından da katlanılamaz ciddi bir zorluğun çıkması söz konusu 

değildir. Kaldı ki, her ne kadar ülkemizde tarafların, tanık ve bilirkişi gibi kimselerin 

ifadeleri tutanağa hâkim tarafından özet olarak yazdırılıyor olsa da, Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununun 151/4. maddesi hâkimin izin vermesi durumunda iki 

tarafın veya vekillerinin ifadelerini tutanağa imlâ suretiyle yazdırmalarına olanak 

tanımaktadır. Bu hüküm karşısında da bilirkişi, taraf, tanık gibi kişilerin ifadelerinin 

aynen yazılmasının hukukumuzla bağdaşmayacak bir yönü bulunmamaktadır766.   

                                                
765 Bu şekilde tutulmamış tutanakların da ABD’de dikkate alınabilme olanağı hakkında bkz. Report of 

the Special Commission, s. 63.   
766 Ülkemizde olduğu gibi tutanaklara ilgililerin ifadelerinin özetle yazıldığı Almanya  ve İsviçre 

doktrinlerinde de yabancı ülkelerden gelen ifade tutanaklarının kelime kelime yazılması taleplerinin 
yerine getirilmesinin zorunlu olduğu belirtilmektedir; Alman doktrini için bkz. Stein/ Jonas—Berger, 
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bbb. Tanıklıktan İmtina  

 

Çalışmamızın önceki bölümünde767 de belirtmiş olduğumuz üzere, aksini öngören 

milletlerarası bir sözleşmenin bulunmadığı durumlarda istinabe talebi, istinabe 

olunan ülkenin hukuku uyarınca yerine getirileceğinden, tanıkların tanıklıktan  

imtina hakkı olup olmadığı da sadece bu hukuk uyarınca belirlenir. Sözleşmenin 11. 

maddesi ise bu konudaki genel kuraldan ayrılmaktadır. Bu madde uyarınca 

tanıklıktan imtina konusunda hem istinabe olunan devlet  hem de istinabe eden 

devlet hukukları birlikte uygulanır. Böylece Sözleşme, istinabe eden veya istinabe 

olunan ülke hukuklarından, imtina konusunda tanığın menfaatine en uygun olan 

hukukun768 uygulanması yoluna gitmiştir.       

 

Burada hemen şunu da belirtelim ki, tanığın imtina hakkını kullanması nedeniyle  

tanıklık yapmaması ve bunun sonucunda istinabe talebinin yerine getirilememesi, 

aşağıda ele alacağımız  istinabe talebinin yerine getirilmesinin reddinden farklı bir 

durumdur. İstinabe talebinin reddinde, istinabe olunan ülkenin merkezî makamı 

başka bir âkit devletten gelen istinabe talebini inceledikten  sonra bir ret sebebinin 

mevcut olduğu sonucuna varırsa, istinabe talebini ülkesi içindeki yetkili adlî 

makamlara hiç iletmeden, doğrudan istinabe eden devlet ile temasa geçip, ret 

sebebini bildirir. Halbuki, bir tanığın tanıklıktan imtina hakkını kullanmasında 

istinabe olunan ülkenin merkezî makamı âkit devletten gelen istinabe talebini uygun 

görüp, yerine getirilmek üzere ülkesindeki yetkili adlî makamlara göndermiştir. 

Tanık ise mahkemeye  tanıklıktan imtina gerekçesini açıklamış, bu gerekçenin  

yerinde görülmesi nedeniyle sorgulanamamıştır. Görülüyor ki, burada âkit devletten 

gelen istinabe talebi reddedilmemiştir; yerine getirilen diğer istinabe taleplerinde 

                                                                                                                                     
a.g.e., Anhang zu § 363 A Art 9, 72; Musielak, a.g.e., , §. 363 Anh I, Art. 9, Nr.1; Pfeil-Kammerer, 
a.g.e., s. 332. İsviçre için bkz. Meier, a.g.e., s. 181. 

767 Bkz. yukarıda s. 59 vd.. 
768 Nagel/Gottwald, a.g.e., s. 431. 
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işletilen usule uyulmuş, ancak tanığın imtina hakkını kullanması nedeniyle 

sorgulaması gerçekleştirilememiştir.    

 

 

ccc. Tazyik Vasıtaları  

 

Sözleşmenin 10. maddesi uyarınca, istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında 

istinabe olunan ülke makamları kendi hukuklarında öngörülen uygun tazyik 

vasıtalarını tatbik eder.  Görülüyor ki, istinabe talebinin yerine getirilebilmesi için 

yapılan davete uymayan ilgililer hakkında tazyik vasıtalarının uygulanıp 

uygulanamayacağı ve hangi tazyik vasıtalarının uygulanabileceği konusunda istinabe 

olunan ülke hukuku uyarınca karar verilecektir. 

 

Buna göre, Türkiye’de bulunan delillerin elde edilmesi talebiyle yabancı bir âkit 

devlet tarafından Türk mahkemeleri istinabe edildiğinde, mahkemelerimiz sadece  

Türk hukukunun tanıdığı tazyik vasıtalarına başvuracaklardır. Davete uymayan 

ilgililer hakkında kuvvet kullanılabileceğini öngören 10. maddenin önemi, ilgililer 

hakkında bu hüküm sayesinde tazyik vasıtalarına başvurulabilmesinden 

kaynaklanmaktadır. Sözleşmede böyle bir hüküm yer almamış olsaydı, ilgililer 

hakkında herhangi bir tazyik vasıtası kullanılamayacaktı769.  
 

 

 
iv. İstinabe Talebinin Reddi 

aa. Genel Olarak 

 

                                                
769 Ayrıntılı bilgi için bkz. yukarıda s. 158. 
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Sözleşmeye taraf olan devletler kural olarak, diğer bir âkit devletten gelen istinabe 

talebini yerine getirmek zorundadır. İstinabe talebinin yerine getirilmesinin reddi 

sadece sözleşmede öngörülmüş olan belirli hallerde mümkündür. İstinabe talebinin 

sözleşmede öngörülmeyen nedenlerle reddi ise, sözleşmenin ihlâlini oluşturur.  

Sözleşmede öngörülmüş olan istinabe talebinin ret sebepleri  çeşitlidir. İstinabe 

talebinin reddi sebeplerini üç ana gruba ayırarak ele almak mümkündür. Birinci 

grupta yer alanlar, istinabe talebinin içerik ve şekil bakımından sözleşmede aranan 

şartlara uygun olmamasından kaynaklanan ret sebepleridir. Bunlar; istinabe talebinin 

hukukî veya ticarî bir konuya ilişkin olmaması (md.1), istinabe talebinde bulunan 

makamın adlî bir makam olmaması (md.1), istinabe evrakının Sözleşmenin 3. 

maddesinde yer alan kayıtları içermemesi, istinabe evrakının kaleme alındığı dilin 

sözleşmede öngörülen dil olmaması (md.4) ve uyulması talep edilen özel usulün 

uygulanmasının çok güç veya mümkün olmamasıdır (md.9).  

 

İstinabe talebinin reddi sebeplerinden ikinci grupta yer alanlar, sadece sözleşmede 

izin verilmiş olan çekinceleri koymuş olan ülkelerin merkezî makamlarının dikkate 

alabilecekleri ret sebepleridir. Bunlardan istinabe talebinin dili konusundaki 

çekinceye dayanan ret sebebi yukarıda ele alınmıştı770 (md.4). Sözleşmenin 23. 

maddesinde izin verilen çekinceye dayanan ret sebebini ise taşıdığı önem nedeniyle 

aşağıda771 ayrı bir alt başlık altında ele alacağız. 

 

Üçüncü grupta yer alan istinabe talebinin reddi sebepleri ise, istinabe olunan ülkenin 

yargı yetkisi ile egemenlik hakkı konusundaki anlayışı ile ilgilidir. Sözleşmenin 12. 

maddesinde düzenlenmiş olan bu ret sebepleri: 

 

a) İstinabe talebinin yerine getirilmesinin istinabe olunan ülkenin adlî 

makamlarının yetkileri dahilinde olmaması ile  

b) istinabe talebinin yerine getirilmesinin, istinabe olunan ülkenin egemenliğine 

veya güvenliğine zarar verme ihtimalinin bulunmasıdır.  

                                                
770 Bkz. yukarıda s. 237-238. 
771 Bkz. aşağıda s. 257 vd.. 



 255

 

Bu iki ret sebebi 1954 tarihli Hukuk Usulüne dair Sözleşmede de aynen yer 

almaktadır (Hukuk Usulüne dair Sözleşme md.11). 1954 tarihli Sözleşmede üçüncü 

bir ret sebebi olarak yer alan ‘istinabe evrakının sahteliği’’ ise uygulamada o güne 

dek böyle bir durumla hiç karşılaşılmamış772 olması nedeniyle gereksiz görülüp773 

1970 tarihli sözleşmeye alınmamıştır. 

 

bb. 12. Maddede Öngörülmüş Ret Sebepleri 

 

Yukarıda, Sözleşmede  öngörülmüş ret sebeplerini üç ana gruba ayırmıştık. 12. 

maddede düzenlenmiş olan ret sebeplerinin de istinabe olunan ülkenin yargı yetkisi 

ile egemenlik hakkı konusundaki anlayışı ile ilgili olan üçüncü grubu oluşturduğunu 

belirtmiştik. Bu maddede düzenlenmiş iki ret sebebinden birincisi, istinabe talebinin 

yerine getirilmesinin istinabe olunan ülkenin adlî makamlarının yetkileri dahilinde 

olmamasıdır. Sözleşmenin 12. maddesinin a bendinde düzenlenen bu ret sebebinin 

uygulama alanı bulacağı  başlıca durum, istinabe olunan ülke mahkemelerinin yargı 

yetkisinin bulunmaması durumudur. Sözgelimi, bir âkit devletten gelen istinabe 

talebinde, Konsolosluk İlişkileri Hakkında Viyana Sözleşmesinin774 44. maddesi 

uyarınca kabul eden devlet mahkemesinde tanıklık yapma mükellefiyetinde olmayan 

bir diplomatik misyon üyesinin ifadesinin alınması veya misyon faaliyetlerinde 

kullanılan binalarda keşif yapılması istendiğinde, bu istinabe talebi, Sözleşmenin 12. 

maddesinin a bendi anlamında adlî makamların yetkisi dahilinde olmayan bir işe 

ilişkin olduğu gerekçesi ile reddedilir. Benzer şekilde henüz dokunulmazlığı 

kaldırılmamış bir milletvekilinin sorgulanması talep edildiğinde de Sözleşmenin 12. 

maddesinin a bendi anlamında bir ret sebebi bulunur.  

 

Sözleşmenin 12. maddesinin b bendinde ise, istinabe talebinin yerine getirilmesinin 

istinabe olunan ülkenin egemenliğini veya güvenliğini zarara uğratma ihtimalinin 
                                                

772 Bülow/ Böckstiegel/Geimer/ Schütze, a.g.e., A I 1a  s. 100-17. 
773 Denkschrift zum Übereinkommen, s. 55. 
774 Bkz. yukarıda dpn. 15.  
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bulunması  durumunda bu talebin reddedilebileceği düzenlenmiştir. Esasen bu madde 

Sözleşmenin ‘kamu düzeni’ hükmünü içermektedir775. Ancak Sözleşmenin bir ret 

sebebi olarak düzenlediği bu kamu düzeni hükmünün uygulama alanı sınırlıdır. Bu 

sınırlı kamu düzeni maddesi uyarınca bir istinabe talebinin reddi, sadece bu talebin 

yerine getirilmesi halinde istinabe olunan ülkenin egemenlik haklarının veya 

güvenliğinin zarara uğraması ihtimalinin bulunması halinde mümkündür. Bu sınırlı 

kamu düzeni hükmüne dayanarak reddedilebilecek delil temini taleplerine örnek 

olarak776,  istinabe olunan ülkenin askerî  güvenliğini ilgilendiren bir konu hakkında 

keşif yapılması veya bir siyasî sığınmacı hakkında kişisel bilgi edinmek amacıyla 

sorgulama yapılması talepleri gösterilebilir777. 

 

12. maddenin ikinci fıkrasında, istinabe talebinin yerine getirilmesinin reddi 

sebepleri daha da sınırlanmıştır. Esasen söz konusu ikinci fıkrada, 12. maddenin b 

bendine sığınıp istinabe talebinin yerine getirilmesinden kaçılamayacak haller 

düzenlenmiştir. Buna göre, istinabe olunan ülke mahkemelerinin ihtilaf hakkında 

‘‘münhasır yetkiye’’ sahip olması  veya istinabe olunan ülke hukuku uyarınca 

‘‘ihtilafın dava konusu edilemez olması’’, istinabe talebinin reddine sebep teşkil 

etmez.     

 

cc. 23. Maddede Öngörülmüş Ret Sebebi: Pre-Trial Discovery    

                                                
775 Hans Viggo Hülsen, Kanadische und Europäische Reaktionen auf die US ‘pre-trial discovery’, 

RIW (1982), (Reaktionen) s.550.  
776 Sözleşmenin 12. maddesinin b bendi ile ilgili olarak Alman ve İsviçre doktrinlerinde tartışıldığını 

gördüğümüz konulardan biri de, ABD’de görülmekte olan ve ABD hukukunun  rekabet hukuku ile  
tüketicinin korunması alanlarında öngördüğü cezaî nitelikteki tazminat (punitive damages) ve 
özellikle uğranılan zararın üç katı kadar tazminat (treble damages) taleplerine konu olan davalar için 
ABD’den gelen istinabe taleplerinin Sözleşmenin 12. maddesinin b bendine dayanarak reddinin 
mümkün olup olmadığıdır. Kanaatimizce Rekabetin Korunması Hakkında 4054 sayılı Kanundaki 
düzenleme karşısında, bu sorunun ülkemiz bakımından  Almanya ve İsviçre’de tartışıldığı zeminde 
tartışılmasına gerek kalmamaktadır. Çünkü Amerikan hukukundan esinlenerek düzenlenmiş olan 
Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 58/2. maddesi uyarınca, hâkim, zarar görenin talebi 
üzerine, uğranılan zararın ya da zarara sebep olanların elde ettikleri veya elde etmeleri muhtemel 
kazancın üç katı kadar tazminata hükmedebilir.Görülüyor ki, ABD hukukundaki gibi Türk 
hukukunda da rekabet hukuku alanında uğranılan zararın üç katına kadar tazminata hükmedilmesi 
mümkündür. Şu halde ABD mahkemlerince böyle bir tazminata hükmedilecek olmasının 
Sözleşmenin 12/b maddesi anlamında Türk kamu düzenine aykırı olduğundan söz edilemez.  

 777 Meier, a.g.e., s. 200. 
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aaa. Genel Olarak 

 

Sözleşmenin 23. maddesi şu hükmü içermektedir: Âkit devletlerden her biri, imza, 

onay veya katılım anında common law ülkelerinde ‘‘pre-trial discovery of 

documents778’’ ismiyle bilinen usule yönelik  istinabe taleplerini  yerine 

getirmeyeceğini beyan edebilir779. 

 

Her ne kadar söz konusu  madde hükmünde ‘...common law hukuk sistemine sahip 

ülkelerde pre-trial discovery olarak bilinen usul...’ ifadesi yer almaktaysa da, bu 

maddede yer alan  istinabe talebini ret sebebi, pre-trial discovery780’nin ABD’deki 

uygulanış biçimine karşı bir önlem olarak düzenlenmiştir781.  

 

Discovery’nin ABD’deki uygulanış biçimi hakkında çalışmamızın önceki 

bölümünde782 yapmış olduğumuz açıklamada belirtmiş olduğumuz üzere, discovery 

safhası, dava dilekçelerinin verilmesinden sonra başlayan ve yargılama safhasına 
                                                

778 Sözleşmenin Türkçe tercümesinde “pre-trial discovery of documents”  terimi “belgelerin duruşma 
öncesi ortaya çıkarılması” şeklinde tercüme edimiştir. Bu terimin tercüme edilmemesinin daha yerine 
olduğu hakkındaki görüşlerimiz için bkz. yukarıda dpn. 460.  

779 Madde hükmünün tercümesinde sözleşmenin Fransızca metni ile Almanca tercümesi dikkate 
alınmıştır.  

780 Pre-trial discovery terimi yerine sadece ‘discovery’ terimini kullanacağımız hakkındaki açıklama için 
bkz. s. 168-169, özellikle dpn. 461.  

781 Sözleşmeye discovery ile ilgili bir maddenin konmasına öncülük eden kişi, bir common law ülkesi 
olan İngiltere’nin delegesiydi. Buna karşın Kara Avrupası devleti delegelerinin çoğu, hükümde geçen 
discovery sözünün ne anlama geldiğini dahi anlayamamıştı; çünkü Sözleşmenin hazırlandığı tarihlerde 
Kara Avrupası devletleri ile ABD arasında delil teminine ilişkin bir sorun henüz ortaya çıkmamıştı. 
Hiç kuşku yok ki, İngiliz delege kendi eliyle kendi ülkesinin istinabe taleplerinin diğer devletlerce 
yerine getirilmesine engel olacak bir madde hükmünü Sözleşmeye koymayı amaçlamamıştı. İngiliz 
delegenin diğer Kara Avrupası delegelerinden bir farkı vardı,  o da, daha o tarihte ülkesinin ABD’de  
discovery usulünün nasıl işlediği ile ilgili tecrübesinin olmasıydı. İşte, İngiliz delege bu tecrübeye 
dayanarak,  ABD’den gelen  sınır tanımaksızın bilgi edinme isteğini içeren istinabe taleplerinin yerine 
getirilmesi zorunluluğunun önüne set çekmeyi amaçlamış, bu nedenle de sözleşmeye bu yönde bir 
maddenin konmasına öncülük etmiştir. Madde hükmünde  izin verilen çekince ile uygulanması 
engellenmek  istenenin  sadece pre-trial discovery’nin ABD’deki uygulanış biçimi olduğu, 
Sözleşmeye taraf olan tüm diğer common-law ülkelerinin hükümde öngörülen çekinceyi koymuş 
olmalarından da anlaşılır. Gerçekten de Sözleşmeye taraf olan devletlerden sadece; ABD, Çek 
Cumhuriyeti, Slovak Cumhuriyeti, İsrail ve Barbados bu çekinceyi koymamışlardır.  
Sözleşmenin 23. maddesinin düzenlenme işinin Lahey Konferansının 11. Toplantısının son saatlerine 
denk gelmiş olup delegelerin aceleye kapılıp madde hükmünün üzerinde yeterince duramamış 
oldukları konusunda ayrıntılı bilgi için bkz. Junker, Discovery, s. 289; Meier, a.g.e, s. 135 vd..   

782 Bkz. yukarıda s. 173 vd.. 
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(trial) kadar  devam eden bir dava safhasıdır; yani discovery safhası dava açılmadan 

önceki bir safha değildir. Bu nedenle, Türkiye’nin 23. maddede izin verilen 

çekinceye ilişkin beyanının Türkçesinde yer alan:  ‘‘ Türkiye Cumhuriyeti... common 

law ülkelerinde tanınan bir usul olan belgelerin dava öncesi ortaya çıkarılmasını 

sağlamak amacına yönelik istinabe taleplerini yerine getirmeyeceğini beyan eder  ’’ 

cümlesinde geçen ‘dava öncesi’ ifadesi yanlıştır783. 

  

 

bbb. Delil Avı (Fishing Expedition) 

 

Çalışmamızın önceki bölümünde discovery hakkında vermiş olduğumuz 

açıklamalarda, discovery safhasında tarafların kendi aleyhlerine dahi olsa ihtilaf ile 

ilgili tüm bilgileri karşı tarafa aktarmak zorunda olduğundan söz etmiştik784. 

Discovery safhasında sadece dava tarafları değil, üçüncü kişiler de dava ile ilgili tüm 

bilgileri taraf avukatlarına vermek zorundadırlar. Pre-trial discovery’nin konumuzla 

ilgili önemli özelliği de işte burada yatmaktadır. Bu usulün uygulanması sırasında 

elde edilen bilgi ve bilgi kaynaklarının kapsamı çok geniştir. Discovery’de tarafların 

elde ettiği sadece  ihtilafla ilgili olan ve mahkeme huzurunda kullanacakları 

delillerden ibaret değildir. Taraf vekilleri  ihtiyaç duyacaklarını düşündükleri her 

türlü bilginin verilmesini ilgililerden isteyebilirler. Bu bilginin ihtilafla doğrudan 

ilgili olması, mahkeme huzurunda kullanılacak olması da gerekmez. Bilginin trial 

safhasında kullanılacak bilgiye ulaşılmasını sağlayacak olmasının ‘‘makul’’ 

görünmesi yeterlidir.  

 

Dava açıldıktan sonra taraflara böylesine geniş bir bilgi edinme imkânının tanınmış 

olmasının bir sonucu olarak da ABD’de  pek çok dava, vakıalar hakkında yeterli 

bilgi sahibi olmaksızın, discovery safhasında  talebi haklı kılacak bir unsurun 

                                                
783 Sözleşmenin Türkçe metninin 23. maddesinde kullanılan ‘duruşma öncesi’ ifadesi daha yerindedir.  
784 Bkz. yukarıda s.178 ve dpn. 541. 



 259

bulunacağı ümidiyle açılmaktadır785.  Dava vekillerinin ihtilafla ilgili 

isteyebilecekleri bilginin sınırı pek  bulunmadığından, discovery’de zaman zaman 

kamyon dolusu dosyanın gönderilmek zorunda kalındığı belirtilmektedir. Kuşkusuz 

tüm bu bilgiler içinden dava konusu talebin dayandırıldığı iddianın kanıtlanmasını 

sağlayacak vakıaların bulunması mümkündür. ABD usul hukuku uyarınca dilekçede 

iddianın dayanağı olan bütün vakıaların belirtilmesine gerek olmayıp ihtilafın sadece 

ana hatlarıyla belirtilmesinin yeterli olması786 da buna imkân tanımaktadır. ABD 

hukukunda üçüncü kişiden veya  hasımdan istenen bilgiler vakıaların ispatına 

yönelik olabileceği gibi vakıaların öğrenilmesine de yönelik olabilir. Bu nedenle, 

discovery sırasında avukatların elde ettikleri tüm bu bilgi kaynaklarının içinden 

iddialarını kanıtlayacak bir delil bulma umuduyla hareket etmeleri denizde rasgele 

balık avlamaya benzetilerek, discovery faaliyeti, ‘balık avına  çıkma’ şeklinde 

tercüme edebileceğimiz ‘fishing expedition’ sözleriyle anılmaya başlanmıştır. Hiç 

kuşkusuz, pre-trial discovery safhasında söz konusu olan av, balık avı değil, delil 

avıdır! 

 

ABD usul hukuku uyarınca avukatların gerçekleştirdikleri787 bu delil avında, dava 

tarafları da üçüncü kişiler de  ABD usul hukukundaki  sınırlı kaçınma nedenlerinden 

birine sığınma imkânı bulamadıkları sürece taraf vekillerinin talep ettikleri bu 

bilgileri vermek mecburiyetindedirler; aksi halde haklarında cezaî ve usulî 

yaptırımlar788 uygulanır. Tanıkların ABD dışında bulunmaları halindeyse bu cezaî ve 

usulî yaptırımlar ancak ABD’de malvarlığı veya başka bir menfaatlerinin bulunması 

halinde789 uygulanabilmektedir. Bu nedenle, yurt dışında bulunan tanıkların kendi 

istekleriyle bilgi vermeye yanaşmamaları durumunda, taraf vekilleri kendi başlarına 

onlardan bilgi edinemez ve  istinabe yoluna başvurmak zorunda kalırlar.  İstinabe 

yolunun işletilebilmesi için de bunu isteyen taraf vekili gerekli işlemlerin yapılması 

                                                
785  Bkz. yukarıda bkz. yukarıda dpn. 491 civarı. 
786  ABD’deki dava dilekçeleri ile ilgili olarak bkz. yukarıda s. 174.  
787 Avukatların ABD dışındaki ülkelerde de discovery faaliyeti gerçekleştirdikleri hakkında bilgi için 

bkz. s. 202. 
788  Cezaî ve usulî yaptırımlar için bkz. yukarıda s. 192. 
789   Bkz. yukarıda s. 192. 
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için ABD hâkimine başvurur. İşte, Sözleşmeye 23. maddenin konmasına neden olan 

sorun da bu noktada karşımıza çıkmaktadır.  

 

Taraf vekilleri istinabe için yabancı makamlara başvurulması isteği ile ABD 

hâkimine başvurduğunda, bu hâkim hazırladığı istinabe evrakında790 elde edilecek 

bilgi ve bilgi kaynaklarının genişliği konusunda ABD usul hukukunun delil avı 

anlayışını aynen sergileyebilmekte, istinabe ettiği yabancı makamdan dava ile ilgili 

olma ihtimali bulunan her türlü delili temin etmesini talep edebilmektedir. Bu 

duruma tipik örnek olarak gösterilen Westinghouse Davasında791, bir uranyum 

                                                
790 ABD hâkimlerinin yurt dışına gönderilecek istinabe evrakını düzenleme yetkileri konusunda bkz. 

yukarıda s.198. 
791 Rio Tinto Zinc Corporation v. Westinghouse Electric Corporations, The Weekly Law Reports (1978), 

Vol.2, s. 81 vd.. Ayrıca bkz. Robert R. Merhige, The Westinghouse Uranium Case: Problems 
Encountered in Seeking Foreign Discovery and Evidence, The International Lawyer (1979), s. 19 
vd.;  Stephen D. Ramsey, The United States-Australian  Antitrust Cooperation Agreement: A 
Step in the Right Direction, Virginia Journal of International Law (1983), s. 142 vd., Junker, 
Discovery, s. 239 vd..   
Bu davaya konu olan ihtilafta kısaca Westinghouse olarak adlandıracağımız ‘Westinghouse Electric 
Corporation’ isimli şirket, ABD’deki discovery usulünün sağladığı olanaklarla uluslararası bir 
uranyum karteli kurulmuş olduğunu ortaya çıkarmaya çalışır. Şöyle ki, 1966 yılında Westinghouse 
atom enerjisi santrallerini  anahtar teslim şeklinde satmaya başlar. Bu santrallerin alımını teşvik için 
de Westinghouse, yakıt olarak kullanılacak olan ‘yellowcake’ uranyumunu 6 ilâ 8 ABD Doları 
arasında sabitlediği  fiyatla müşterilerine temin etme yükümlülüğü altına girer. Söz konusu 
‘yellowcake’ uranyumunun fiyatı da 1966’dan 1973 yıllına kadar libre başına 6 ilâ 8 ABD Doları 
arasındayken, bu fiyat 1973 yılının sonunda fiyatı 16 ABD Dolarına, 1976 yılında ise 42 ABD 
Dolarına fırlar.       
1975 yılının başında elinde 15 milyon librelik Uranyum stoku bulunan  Westinghouse ise, 
müşterilerine  1988 yılı sonuna kadar 80 milyon libre Uranyumu 10 ABD Dolarlık ortalama fiyatla 
temin etme yükümlülüğü altına girmiş bulunmaktaydı. Eksik olan 65 milyon kalibrelik uranyumun 
temini, Westinghouse’un kendi sermayesinin 2 katı kadar zarara uğramasına neden olacaktı. Bu 
nedenle de Westinghouse, uranyum temin etmekle yükümlü olduğu alacaklılarına gönderdiği yazı ile, 
değişen piyasa koşulları nedeniyle borcunun ifasının imkânsız  hale gelmiş olduğunu bildirir. Bunun 
üzerine de alacaklıları, Westinghouse aleyhine borcunu ifa etmesi veya ifa yerine yaklaşık 2 milyar 
ABD Doları tutarında791 tazminat ödemesi talebiyle dava açarlar.  
Tam da bu gelişmelerin yaşandığı sırada, Avustralya’lı atom santrali karşıtı bir grup, 1972 yılında 
Paris’te bir uranyum kartelinin kurulmuş olduğuna işaret eden belgeler bulur. Bu belgelerdeki kayıtlar 
uyarınca İngiliz şirketi ‘Rio Tinto Zinc’ ile Fransa, Kanada, Avustralya ve Güney Afrika menşeli 
şirketler ve son dört devletin hükümetlerinin katılımı ile bir uranyum karteli kurulmuştur. 
Westinghouse da bu uranyum karteline katılmış olan 29 uranyum üreticisi şirkete karşı dava açmış791 
ve ABD hukukunun tanıdığı imkânla (Sherman Act) uğradığı zararın 3 katı kadar tazminat (6 Milyar 
ABD Doları) talep etmiştir. 
 Avustralyalı atom santrali karşıtı grubun elde etmiş olduğu belgeler, bir uranyum kartelinin kurulmuş 
olduğunu kanıtlamaya yeterli olmadığından, ABD mahkemesi, Fransa, Kanada, Avustralya ve Güney 
Afrika’da bulunan yetkili makamlara böyle bir kartelin kurulmuş olup olmadığının saptanması isteğini 
içeren istinabe talebiyle başvurur. Bu istinabe talebini Kasım 1976 tarihinde alan Avustralya, hemen 
aynı ay içinde bir   Kanun ((Foreign Proceedings (Prohibition of Certain Evidence Act)) çıkararak, 
Avustralya Adalet Bakanlığını, yabancı ülkelerde görülmekte olan davalar bakımından 
Avustralyalıların ifade vermesini ve Avustralya’da bulunan belgelerin ibrazını yasaklama yetkisi ile 
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donatır. Nitekim, Avustralya Adalet Bakanlığı bu yetkisini Westinghouse davası için kullanır. ABD 
mahkemesinden gelen istinabe talebine aynı tepkiyi Fransız ve Güney Afrika Cunmhuriyetinin 
makamları da gösterip, bu davaya ilişkin herhangi bir bilginin kendi ülkelerinden elde 
edilemeyeceğini bildirirler. Kanada ise, verilecek bilgilerin daha sonra ABD’de görülecek olan ceza 
davasında kullanılacak olması, ayrıca talep edilen bilgilerin verilmesinin Kanada’nın kamu düzenine 
ve kamu yararına aykırılık teşkil edeceği gerekçesi ile istinabe talebini yerine getirmez. Nitekim, 
kartel içinde bulunduğu ileri sürülen Kanadalı şirketlerden biri (Eldorado Nuclear Limited) %100 
Kanada devletinin kontrolü altında bulunmaktaydı ve Kanada Adalet Bakanı, Kanada hükümetinin 
uranyum karteli kurulmasını desteklediğini açıklamıştı.  
Böylece Westinghouse davası için  bilgi edinilebilecek tek ülke olarak o tarihte henüz delil ibrazını 
yasaklayan (bocking statutes) mevzuatı bulunmayan İngiltere kalır.  ABD mahkemesi, istinabe 
talebinde İngiliz makamlarından, bir İngiliz şirketi olan Rio Tinto Zinc Corp.’ın çalışanlarından ismini 
belirlemiş olduğu yedi tanesinin ABD Konsolosu huzurunda ifade vermesini ve Rio-Tinto Zinc 
şirketinin, adlî yardım talebinin B ekinde sayılan belgeleri göstermesini talep etmiştir. Talep edilen 
belgelerin sayıldığı  söz konusu B eki, her biri  ‘... ve bununla ilgili her türlü  yazışma, anlaşma’ 
sözleriyle biten 73 paragraftan oluşuyordu. Ayrıca söz konusu  B ekinin 16. paragrafında Rio Tinto 
Zinc’in uranyum, toryum ve diğer maden cevheri sevkiyatına ilişkin tüm sözleşme, niyet mektubu, 
araştırma, fiyat teklifi ve faturaların fotokopisi talep edilmekteydi.  İngiliz mahkemeleri evvelâ bu adlî 
yardım talebini yerine getirmeye çalışırlarsa da, Rio Tinto Zinc şirketinin yedi çalışanı, ABD 
makamlarınca istenen bilgilerin, hukuka aykırı discovery için istendiği ve ayrıca sonradan ceza 
davasında kullanılacak olmaları nedeniyle, kendileri hakkında ceza kovuşturması  yapılmasına neden 
olacağı gerekçesiyle tanıklık yapmaya itiraz ederler. Böylelikle konu İngiliz Yargıtayı önüne gelir. 
İngiliz Yargıtayı, söz konusu yedi kişinin ‘‘sorgulanmaları’’ sırasında kendilerine yöneltilecek 
sorular bakımından geniş davranıp, ihtilafla ilgisi olan soruların sorulabileceğine karar verir. Ancak 
‘‘belgelerin ibrazı’’ konusunda İngiliz Yargıtayının tutumu bu kadar geniş olmamış, gösterilmesi 
istenen belgelerin kesin olarak belirlenebilir olmasını aramıştır. Yargıtay hâkimleri belgeler 
konusunda bu yönde karar vermekle yetinmemişler, ABD mahkemesinden yollanan, gösterilmesi 
talep edilen belgeleri içeren listeyi bizzat inceleyerek, mavi, yeşil ve kırmızı renkte kalemlerle, listede 
geçen ve kesinlik içermeyen belgelerin adlarını karalamışlardır. İşte, sonradan mavi kalem uygulaması 
(blue pencil exercise) olarak doktrinde isimlendirilen işlem, Westinghouse davası için İngiliz Yargıtay 
hâkimlerinin,  listede ibrazı istenen ve fakat kesin şekilde tanımlanmamış belgelerin adlarını renkli 
kalemlerle karalama faaliyetleridir.   
İngiliz Yargıtayı ayrıca, Lahey Sözleşmesi uyarınca ilgililerin tanıklıktan kaçınma hakkının hem ABD 
hem de İngiliz hukuku uyarınca belirlenmesi gerektiğine, İngiliz hukuku uyarınca da Rio Tinto 
Zinc’in tanıklıktan kaçınma hakkının bulunduğuna, ifade vermesi istenen diğer 7 kişinin kaçınma 
hakkının bulunup bulunmadığına ise ABD hukuku uyarınca karar verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. 
İngiliz Yargıtayının bu kararı üzerine Rio Tinto Zinc şirketi İngiliz hukukunun kendisine tanıdığı 
kaçınma hakkını kullanarak, talep edilen belgelerin hiç birini ibraz etmemiştir. Tanıklık yapması 
istenen 7 kişinin ABD hukuku uyarınca tanıklıktan kaçınma hakkının bulunup bulunmadığı 
konusunda karar vermek  üzere ABD’li hâkim Londra’ya gelmiş ve Amerikan büyükelçiliğinde 
yapılan duruşmalar sonunda İngiliz tanıkların ABD hukuku uyarınca haklarında cezaî kovuşturma 
yapılması ihtimali bulunduğundan tanıklıktan kaçınma haklarının bulunduğuna karar vermiştir. 
ABD’li hâkim, bu kararı verdiği günün ertesi sabahı ABD Adalet Bakanlığından bir yazı alır. Yazıda, 
Rio Tinto Zinc şirketi dahil, uranyum karteline katılmış olanlar hakkında ABD’de görülecek olan ceza 
davası için, söz konusu 7 kişinin tanıklığına muhakkak surette ihtiyaç olduğu, söz konusu bu 7 kişi 
hakkında cezaî kovuşturma yapılmayacağı garantisi verilmiştir.  Adalet Bakanlığından gelen bu yazı 
üzerine, ABD’li hâkim, söz konusu 7 kişi hakkında ABD’de ceza kovuşturması yapılmayacağı 
gerekçesi ile  bunların artık tanıklıktan kaçınma haklarının bulunmadığına karar verir. Ancak bu sefer 
de mesele,  İngilitere bakımından politik bir önem kazanmıştır; çünkü ABD Adalet Bakanlığı, 
tanıkların ifadesini İngiliz şirketi olan Rio Tinto Zinc’in de dahil olduğu şirketler aleyhine açılacak 
ceza davasında kullanacağını açıkça beyan etmiştir.  Konu hakkında nihaî kararı veren House of 
Lords, istinabe talebinin özel hukuka ilişkin olmakla birlikte bu istinabe talebiyle temin edilen 
bilgilerin sonradan ABD’de ceza hukuku alanında kullanılacak olmasının 1970 tarihli Lahey 
Sözleşmesine aykırı olduğu gibi Birleşik Krallığın egemenlik haklarına da aykırı olduğu gerekçesi ile 
ABD’nin yaptığı istinabe talebini tümden reddeder. 
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kartelinin kurulmuş olup olmadığının  belirlenebilmesi için  ABD yargıcı yapmış 

olduğu istinabe başvurusunda 73 paragraftan oluşan ve  her biri, ‘‘... ve bununla ilgili 

her türlü yazışma...’’ sözleriyle sona eren taleplerinin yanı sıra, Rio Tinto Zinc isimli 

şirketin uranyum, toryum ve diğer maden cevheri sevkıyatına ilişkin sözleşme, niyet 

mektubu, araştırma, fiyat teklifi ve faturaların tümünün fotokopisini talep etmiştir. 

Aynı davada ABD’li yargıç Kanada makamlarına göndermiş olduğu istinabe talebine 

ekli protokolde: ‘Bu malzemenin davada ne ölçüde kullanılabileceğine dair herhangi 

bir fikrim yok, ama ne de olsa burada iyi avukatlarım var’ şeklinde görüş 

bildirerek792, delil avına çıkmış avukatların isteklerini nasıl da istinabe talebi ile 

doğrudan yabancı makamlara aktarmakta olduğunu,  en açık şekliyle ifade etmiştir.  

 

Westinghouse davasında yapılmış olan istinabe talebinin de gösterdiği üzere, 

ABD’den gelen istinabe taleplerinde genel ve soyut ifadelerle dava konusuna ilişkin 

olabilecek her türlü delilin temininin talep edilmesi mümkündür793. Böyle belirsiz ve 

genel ifadelere dayanarak karşı taraftan veya üçüncü kişilerden ellerindeki dava 

konusu ile ilgili olan senetleri ibraz   etmelerinin istenmesi usul hukuku anlayışımızla 

bağdaşmaz794.  Evvela hukukumuz uyarınca taraflar iddialarının dayanağı olan bütün 

vakıaları dava dilekçesinde dermeyan etmelidirler. Bu nedenle, karşı taraftan veya 

üçüncü kişiden talep edilecek deliller sadece halihazırda iddia edilmiş vakıaların 

ispatına yönelik olabilir; davanın dayanağı olan vakıaları öğrenmeye yönelik deliller 

                                                                                                                                     
Alacaklılarının Westinghouse’a karşı açtığı dava, taraflar arasında zararın paylaştırılmasını öngören 
sulh anlaşması ile sona ermiştir. İngiltere’den delil elde edilebilmiş olsaydı davanın sonucu değişir 
miydi bilinmemektedir. Westinghouse’un kartel üyesi şirketlere karşı açtığı dava ise, 6 yıl kadar sürdü 
ancak trial aşamasına gelmeden, sulhle sonuçlandı. Westinghouse, kartel iddiasını 
kanıtlayamadığından kartel üyesi şirketler Westinghouse’a sadece 100 milyon ABD Doları tazminat 
ödemiş, Westinghouse’da bundan böyle uranyum ticareti ile ilgilenmemiştir. 

792  Junker, Discovery, s. 243. 
793 Dokümanların gösterilmesi (production of documents) metoduna başvurulduğunda mahkemeler, 

‘boilerplate phrases’ şeklinde tanımlanan kalıp ifadelerle  tarafların ‘any and all documents referring 
to, relating to, or consisting of...’ şeklinde kullandıkları kalıplarlarda bir aykırılık görmemekte, 
böylece  bir hukukî ilişkiye istinad eden, onunla ilgili olan veya bu hukukî ilişkiden doğan tüm 
belgelerin gösterilmesi talep edilebilmektedir; Junker, Discovery, s. 281. 

794  Bu aykırılığın doğurduğu yasak, Alman hukuk dilinde ‘Verbot des Ausforschungsbeweises’ şeklinde 
ifade edilmektedir. Bu terimin Türk  hukuk doktrininde, ‘delil araştırma yasağı’ şeklinde tercüme 
edilmiş olduğunu görüyoruz; bkz. Mehmet Kâmil Yıldırım, a.g.e., s. 238. ‘Ausforschungsbeweis’ 
teriminin ise, ‘soruşturma delili’ şeklinde tercüme edilmiş olduğunu görüyoruz; bkz. Nevhis Deren-
Yıldırım, Tarafların İşbirliği İlkesi ve Yarattığı İdeolojik Çağrışımlar, Baki Kuru Armağanı, 
Ankara 2004, (İşbirliği), s. 822-823. 
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talep edilemez795. Nitekim, hâkim ancak ‘‘iki tarafın iddiaları hududu dâhilinde 

olmak üzere’’ delil ibrazını emredebilir. Hâkimin delil ibrazını emredebilmesi için, 

usulüne uygun olarak yargılamaya aksettirilmiş hususlar içinde söz konusu delile 

işâret eden dayanak noktalarının bulunması  gerekir796.  Gerçekten de usul 

hukukumuz uyarınca karşı taraftan veya üçüncü kişiden bir belgenin ibrazını talep 

eden taraf, bu belgenin içeriğini ve neyi ispat edeceğini açıkça belirtmelidir. Bunun 

üzerine hâkimin de ilgili taraf veya üçüncü kişiden bu belgeyi ibraz etmesini talep 

etmesi için, bu belgenin davanın ispatı bakımından gerekli olduğu sonucuna varmış 

olması gerekmektedir797. Başka bir deyişle, Türk hâkimi yukarıda Westinghouse 

davasında sözünü ettiğimiz ABD hâkiminden farklı olarak, talep edilen delilin 

davada nasıl kullanılacağını bilmeden bir delilin ibrazını emredemez. Hukukumuzda 

talep edilen belgelerin içeriğinin ayrıntılı olarak açıklanması mecburiyetinin  bir 

nedeninin de, ilgililerin ticarî sırlarının belgeleri talep eden tarafça öğrenilmesinin 

engellenmesi olduğu doktrinde belirtilmektedir798. Benzer şekilde ABD usul hukuku 

anlayışına uygun olarak gerçekleştirilecek istinabe taleplerine karşı çekince 

koyulmasına ön ayak olan İngiltere delegesi de, ABD usul hukuku anlayışı uyarınca 

yapılan istinabe taleplerinin sanayii casusluğuna yol açabilecek olmasından söz 

etmiştir799. 
 

ccc. 23.  Madde Hükmü Nasıl Yorumlanmalı? 

   

Görülüyor ki, madde hükmünün getiriliş amacı, pre-trial discovery’nin ABD’deki 

uygulanış biçiminin imkân verdiği ‘delil avı’ (fishing expoditions)  için yapılan  -

sanayii casusluğuna dahi neden olabilecek- istinabe taleplerinin reddi imkânını 

sağlamaktır. Ne var ki, bu madde  sözleşmenin anlaşılması en güç, nasıl 

                                                
795 Deren-Yıldırım, İşbirliği,  s. 822. 
796 Alangoya/ Yıldırım/ Deren-Yıldırım, a.g.e., 315. 
797 Pekcanıtez/ Atalay/Özekes, a.g.e., s. 351. 
798 Pekcanıtez, a.g.e., 351. 
799  Nitekim, sözleşmenin 23. maddesinin konmasına ön ayak olan İngiltere delegesi, madde ile ilgili 

olarak sanayii casusluğuna engel olma amacından söz etmişti; Actes et Documents de la onzième 
Session, Tome I., Obtention des preuves à l’étranger, s. 157. 
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yorumlanması800 gerektiği konusunda hakkında en çok tartışılan hükmünü 

içermektedir. Bütün bu sorunlar da esas olarak maddenin kötü düzenlenmiş 

olmasından801 kaynaklanmaktadır802. 

 

Maddenin doğurduğu bunca fikir ayrılığı, hükümde geçen ‘pre-trial discovery on 

documents’ sözlerinin ne şekilde yorumlaması gerektiği noktasında toplanmaktadır. 

Bu ifadede sadece belgelerden söz edilmektedir. Halbuki çalışmamızın önceki 

bölümünde803 de belirtmiş olduğumuz gibi, pre-trial discovery safhasında taraf 

vekillerinin bilgi kaynaklarına ulaşmak için kullandıkları tek metot belgelerin ibrazı 

(production of documents) değildir; bu safhada tanıkların sorgulanması (depositions), 

dahil pek çok farklı metot kullanılarak bilgi kaynaklarına ulaşılması mümkündür; 

başka bir deyişle İngiliz hukukundan farklı olarak ABD hukukunda, ‘discovery of 

documents’ şeklinde ayrı bir usul tanınmamaktadır804. 

 

 İşte, madde hükmünde geçen ‘pre-trial discovery on documents’ ifadesinin ortaya 

çıkardığı sorun da, bu ifadenin pre-trial discovery safhasında bilgi kaynaklarına 

ulaşılmasını sağlayan metotlardan sadece biri olan belgelerin ibrazına (production of 

documents) mı ilişkin olduğu, yoksa tanıkların sorgulanması (depositions) dahil, 

discovery metotlarının tümünü kapsamakta mı olduğuna ilişkindir.  Her ne kadar 

madde hükmünün lafzı, sadece belgelerin ibrazına ilişkin bir sınırlama getirilmiş 

olduğu düşüncesini uyandırsa da, maddenin bu şekilde yorumlanması aşağıda 

açıklayacağımız çelişkilerin ortaya çıkmasına neden olacaktır.    

 

23. maddenin lafzı incelendiğinde, hükmün bir bakımdan çok geniş diğer bakımdan 

da çok dar anlama gelecek şekilde düzenlenmiş olduğu görülür. Düzenleme bir 

                                                
800 James A.R. Nafziger, Another Look at the Hague Evidence Convention After Aérospatiale, Texas 

International Law Journal [2003], Vol. 38, s. 108. 
801 Nitekim, 1978 yılında sözleşmenin işleyişi konusunda müzakerede bulunmak üzere toplanan özel 

komisyonun eksperleri de bu toplantıda, sözleşmenin 23. maddesinin yetersiz düzenlenmiş olduğunu, 
pek çok yanlış anlamaya sebebiyet verdiğini belirtmişlerdir; Report of the Work of the Special 
Commission (1978), s. 1428.   

802 Kullanılan sözcükler ve cümle kuruluşu bakımından 1970 tarihli Delillere ilişkin Sözleşmenin genelde 
yetersiz düzenlenmiş olduğu konusunda bkz. Nafziger, a.g.m., s. 105.    

803  Bkz. yukarıda s. 187. 
804  Morse, a.g.m., s. 167.  
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bakımdan çok geniştir; çünkü ABD’de görülmekte ve henüz pre-trial discovery 

safhasında olan bir dava için bu ülke mahkemelerince yapılan ve belgelerin 

incelenmesi isteğini içeren istinabe talepleri,  23. maddede izin verilen çekinceyi 

koymuş olan devlet makamlarınca doğrudan reddedilebilir. 23. maddenin lafzından, 

ABD’de görülmekte olan davanın pre-trial discovery safhasında olmasının, bir 

belgenin incelenmesi isteğinin reddi için yeterli olduğu sonucu çıkmaktadır. Madde 

hükmünün lafzı uyarınca istinabe talebinin reddi bakımından, istinabe talebinin ‘delil 

avı’ niteliğinde olup olmadığının herhangi bir önemi bulunmamaktadır.  ABD 

mahkemelerinde görülmekte olan davanın discovery safhasında bulunması, talebin 

reddi bakımından yeterlidir. Oysa, ABD mahkemelerinden gelen her istinabe 

talebinin ‘delil avı’ niteliğine sahip olması gerekmez; istinabe talebinin hukuk 

anlayışımıza uygun şekilde,  somutlaştırılmış belirli bir belgenin incelenmesi isteğini 

içermesi de mümkündür. Nitekim, ABD mahkemeleri son yıllarda, yabancı ülkelere 

gönderdikleri istinabe taleplerinin o ülkenin hukuk anlayışına uygun şekilde 

düzenlenmesine özen göstermektedirler. Ne var ki, madde hükmünün lafzına göre 

hareket edilecek olursa, hukuk anlayışımla bağdaşmayacak herhangi bir yönü 

bulunmasa da, discovery safhasında bulunan bir dava için yapılan istinabe talepleri 

reddedilecektir. Bu noktada hemen şunu da hatırlatalım ki, ABD  usul hukuku 

uyarınca delillerin temini işlemi trial safhasına geçilmeden önce, discovery 

safhasında tamamlanmış olmak zorunda olduğundan, ABD’den gelen istinabe 

taleplerinin hemen hepsi sadece, pre-trial discovery’yi gerçekleştirme amacına 

yönelik olacaktır. İşte bu nedenle, madde hükmünün lafzı, açık çelişki içinde olan 

uygulamalara neden olmaktadır. Gerçekten de, belirli bir belgenin incelenmesine 

ilişkin talep, discovery safhasında olan bir dava için ABD’den geldiğinde, bu talep 

çekinceyi koymuş olan devletlerde 23. maddenin lafzına dayanarak 

reddedilebilecekken, aynı talep bir Kara Avrupası ülkesinden, sözgelimi 

Almanya’dan geldiğinde yerine getirilecektir. Sözleşmenin uygulamasında ortaya 

çıkacak böyle çelişkilerin engellenebilmesi için, madde hükmünün lafzının esas 

alınmaması, hükmün getiriliş amacı dikkate alınarak yorum yapılması mecburidir.   

 

Yukarıda madde hükmünün lafzının bir bakımdan da çok dar olduğunu belirtmiştik. 

Madde hükmünün lafzı dardır; çünkü ABD usul hukukunun bilgi edinme 
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metotlarından sadece birine, dokümanların incelenmesi metoduna sınırlama 

getirilmiştir. Buna karşın diğer metotlara uygun olarak delil temini isteğini içeren, 

sözgelimi tanıkların dinlenmesi isteğini içeren istinabe taleplerinin yerine getirilmesi 

hakkında herhangi bir kısıtlama bulunmamaktadır. Bu da 23. maddede izin verilmiş 

çekincenin kolay yoldan dolanılmasına neden olmaktadır. Gerçekten de, ABD 

doktrininde 23. maddede izin verilmiş çekince nedeniyle talep edilemeyen 

dokümanlar hakkında tanıklara soru sorma yolunun açık olduğu, böylece dokümanlar 

hakkında sözlü yoldan bilgi edinilmesinin mümkün olduğu belirtilmektedir805. Delil 

avını önlemek amacıyla konmuş çekince tanık sorgulaması yolu ile dolanılabildikten 

sonra, bu çekincenin ne anlamı kalmaktadır? 

 

Doktrinde savunulan bir görüş806, çekincenin lafzına göre yorumlanıp ABD’den 

gelen dokümanların incelenmesine ilişkin taleplerin çekince nedeniyle doğrudan 

reddedilmesi gerektiği yönündedir. Alman uygulamasında da Siemens davasında807 

bu yönde hareket edilmiştir. Alman doktrininde çok eleştirilmiş bulunan bu davada 

ABD makamları Lahey Sözleşmesine dayanarak Alman makamlarından istinabe 

talebinde bulunmuştur.  Bu istinabe talebinde bazı belgelerin incelenmesi ve 

tanıkların sorgulanması isteği yer almaktaydı. Alman mahkemesi,  tanık sorgulaması 

talebini yerine getirmekle birlikte, belgelerin incelenmesi  talebini, davanın ABD’de 

henüz discovery safhasında olduğu gerekçesi ile sözleşmenin 23. maddesine 

dayanarak reddetmiştir. Bunu yaparken de, söz konusu belgelerin incelenmesi 

talebinin ‘delil avı’ amacıyla yapılmış olup olmadığını da hiç araştırmamıştır. Öyle 

anlaşılıyor ki,  ABD’de görülmekte olan dava, discovery safhasında değil de, trial 

safhasında olsaydı ve ABD makamları trial safhasında istinabe talebinde bulunmuş 

olsalardı, Alman makamları belgelerin incelenmesine ilişkin talebi yerine getirecekti. 

Oysa, Alman mahkemelerinin burada gözden kaçırdıkları nokta, ABD’de delil 

                                                
805 David J. Gerber, International Discovery After Aerospatiale: The Quest for an Analytical 

Framework, The American Journal of International Law (1988),  s. 546. 
806  Lowenfeld  a.g.m., s. 53.  
807 Corning Glass Works v. International Telephone & Telegraph, No.76-0144 (D.Va 1976) Karar 

Yayınlanmamıştır. Ancak bu davada ABD mahkemelerinin Almanya makamlarına yaptıkları istinabe 
talebi ve bu talebe Alman mahkemesinin cevabı yayınlanmıştır; bkz. Int.Leg.Mat. (1981), s. 1026 vd.; 
JZ. (1981), s. 538 vd..  
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temininin sadece pre-trial safhasında mümkün olduğu, yargılama safhasına 

gelindiğinde ise artık delil temini işi ile ilgilenilmediği idi. 808.  

 

Bizim de katıldığımız diğer görüşe809 göre ise,  23. maddede izin verilen çekinceye 

dayanarak yerine getirilmesi reddedilebilecek istinabe talepleri, sadece delili soyut, 

genel ifadelerle tanımlayan taleplerdir. Madde hükmü  konuluş gayesinden hareket 

edilerek yorumlanmalı ve  buna göre de ABD’den gelen bir istinabe talebinin yerine 

getirilmesi sadece, bu talebin ‘delil avı’ amacına yönelik olması halinde 

reddedilmelidir. İstinabe talebinin amacı delil avıysa artık, sadece belgelerin 

incelenmesine ilişkin talepler değil, tanıkların dinlenmesi dahil her türlü delilin 

teminine ilişkin talep reddedilmelidir. Buna karşın delil avı niteliği taşımayan 

istinabe talebi bir belgenin incelenmesine ilişkin olsa dahi yerine getirilmelidir. 

Nitekim, başta İngiltere olmak üzere bir çok devlet 23. maddede izin verilen 

çekinceyi bu şekilde anlaşılmak üzere koyduklarına ilişkin bir yorum beyanını da 

çekincelerine eklemiştir810.   

 

23. madde hükmünü bu  şekilde yorumlayınca, neden tüm delilleri içerecek şekilde 

sadece “pre-trial discovery” değil de maddenin kapsamını daraltıyormuş izlenimi 

uyandıran ‘‘pre-trial discovery on documents” ifadesinin kullanılmış olduğu sorusu 

akla gelebilir. Bu soruya verilebilecek tek yanıt, madde hükmünün düzenlenmesine 

önayak olan kimsenin İngiliz olup, yaptığı  bu düzenlemede İngiliz hukukunun 

terimlerini kullanmış olduğudur811. Gerçekten de istisnalar dışında İngiltere’de 

discovery gerçekleştirirken uygulanan tek metot, dokümanların ibrazıdır. Bu nedenle 

de ABD’de ‘discovery’ olarak adlandırılan usul, İngiliz hukukunda “discovery of 

documents” olarak adlandırılmaktadır812. ABD’de ise kapsadığı bütün usulleri ile 

                                                
808  Hermann, a.g.e., s. 194.   
809  Junker, Discovery, s.298. 
810 Çekinceye eklenen yorum beyanları hakkında açıklama için bkz. Ataman-Figanmeşe, a.g.m., s. 71 

vd.. 
811 Discovery terimi ile discovery on documents terimi İngiliz hukukunda eş anlamlıdır; Junker, 

Discovery, s. 298.   
812 Gerçekten de nasıl ki ABD usul hukuku kitaplarında “Pre-Trial Discovery” veya aynı anlama gelmek 

üzere ‘‘Discovery’’ başlığı altında bir ayrı bölüm bulunuyorsa, İngiliz usul hukuku kitaplarında da 
“Discovery on Documents” başlıklı ayrı bir bölüm bulunmaktadır; diğerleri yerine bkz. Simon  
Goulding, Odgers on Civil Court Actions, 24. Edition, London1996, s. 277 vd.. 
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pre-trial discovery bir bütündür; pre-trial discovery on documents şeklinde bir ayırım 

ABD hukukunda bulunmamaktadır.   

 

b. Konsolos813 veya Commissioner Vasıtasıyla Delil Temini  

 

 

Sözleşmenin ikinci kısmı, konsoloslar vasıtasıyla delil temininin yanı sıra Anglo-

Amerikan hukuklarına özgü bir yol olan ‘commissioner’ vasıtasıyla delil temini 

konularını düzenlemektedir. Çalışmamızın önceki bölümünde de belirtmiş 

olduğumuz üzere, konsolos vasıtasıyla delil temini çoğu Kara Avrupası devletinin 

uyguladığı, hatta faydaları814 nedeniyle istinabeden daha çok  tercih815 ettiği bir 

usuldür. Kara Avrupası ülkelerince uygulanagelen bir yol olduğu için konsoloslar 

tarafından delil temini konusu 1905 ve 1954 tarihli Lahey sözleşmelerinde de 

düzenleme alanı bulmuştur. Buna karşın Kara Avrupası hukuklarına tamamen 

yabancı olan ‘commissioner vasıtasıyla’ delil temini  konusu ilk defa, ele almakta 

olduğumuz 1970 tarihli sözleşme ile bir Lahey Sözleşmesinde düzenlenme alanı 

bulmuştur.  Comissioner vasıtasıyla delil temini konusunda hüküm getirilmesiyle de 

bu sözleşmenin oluşturulmasının altında yatan esas gaye olan Anglo-Amerikan 

hukuk sistemine sahip ülkelerle kara Avrupası hukuk sistemine sahip ülkeler 

arasında delil temini konusunda bir uyumun sağlanması yolunda bir adım atılmıştır.   

 

Her ne kadar, sözleşmenin ikinci kısmı içerdiği commissioner vasıtasıyla delil 

teminine ilişkin düzenlemeleri ile bu sözleşmenin esas varlık nedenini oluşturan 

kısımlarından olsa da, 33. maddede âkit devletlere bu ikinci bölüm hükümlerinin 

kısmen veya tamamen uygulanmasına engel olma yolunda çekince koyma hakkı 

tanınmıştır. Esasen, 33. maddede izin verilen bu çekince hükmü sözleşmenin varlık 

nedenini baltalayıcı niteliktedir; bununla birlikte  çekinceyi âkit devletlerden çok 

                                                
813 Çalışmamızda ifade kolaylığı sağlayabilmek bakımından ‘konsolos’ sözünü diplomatik temsilciyi de 

kapsayacak şekilde kullandığımız konusunda bkz. yukarıda dpn.202.  
814  Bkz. yukarıda s. 80 vd.. 
815  Bkz. yukarıda s.92.  



 269

azının816 koymuş olması, Anglo-Amerikan hukukları ile Kara Avrupası hukuklarının 

uyumlaştırılması bakımından ümit verici bir gelişmedir.  

 

i. Konsolos Vasıtasıyla Delil Temini  
 

Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere sözleşmede konsoloslar vasıtası ile de delil 

temini işlemlerinin gerçekleştirilebileceğine ilişkin düzenlemelerin yer alması, Lahey 

Sözleşmeleri açısından bir yenilik değildir. Yine de konunun düzenleniş şekli 

bakımından bir yenilik bulunmaktadır. Önceki 1905 ve 1954 tarihli Hukuk Usulüne 

dair Sözleşmelerde konsolos vasıtasıyla delil temini yolunun işletilmesine izin 

verilmesi dahil, her konu ilgili devletler arasındaki iki taraflı sözleşme hükümlerine 

veya bu yolla ülkesinde delil temin edilecek devletin tutumuna bağlı bırakılmıştır 

(md. 15). Her iki sözleşme de aslında sadece içerdikleri istinabeye ilişkin 

hükümlerin, konsolos vasıtasıyla delil teminine engel olmayacağını belirtmek için 

konuya değinmiş, konsolos vasıtasıyla delil teminine ilişkin başka her hangi bir 

düzenleme getirmeye yanaşmamıştır. Ele almakta olduğumuz 1970 tarihli sözleşme 

ise önceki iki sözleşmeden farklı olarak konsüler yoldan delil teminine ilişkin 

kurallar getirerek bu yolun işleyişinin genel çerçevesini çizmektedir.  

 

aa. Konsolosun Delil Temin Etme Yetkisi 

 

aaa. Konsolosu Gönderen Devlet Bakımından 

 

Yabancı ülkede bulunan delillerin, bu yabancı ülkede görevli konsoloslar vasıtasıyla 

temin edilebilmesi için, hem konsolosu gönderen devletin  konsolosa delil teminine 

ilişkin işlemler gerçekleştirme konusunda yetki tanımış olması hem de konsolosu 

kabul eden devletin (yani, delillerin bulunduğu devletin) ülkesinde görevli yabancı 

                                                
816 Âkit devletlerden ikinci bölüm hükümlerinin uygulanmaması hakkında çekince koymuş olanlar, 

Singapur ve Arjantin’dir.  
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konsolosa delil teminine ilişkin işlemleri yapma yetkisini tanımış olması 

gerekmektedir817.  

 

Milletlerarası sözleşmelerde yer alan konsolosların delil teminine ilişkin işlemlerde 

bulunabileceğine dair düzenlemeler, sadece konsolosu kabul eden devlet  

hakkındadır. Başka bir deyişle, gönderen devlet ile kabul eden devlet arasında 

konsolos vasıtasıyla delil teminine izin veren bir sözleşmenin varlığı, bu devletlerin 

birbirinin ülkesinde görevli bulunan konsoloslarının delil teminine ilişkin işlemlere 

girişmeleri için yeterli değildir. İki devlet arasındaki sözleşme hükmü, sadece kabul 

eden devletin tutumunu belirlemektedir; gönderen devletin konsolosuna bu yetkiyi 

tanıyıp tanımayacağı ise kendi iç hukukuna göre belirlenir. Aynı anlayış, ele almakta 

olduğumuz 1970 tarihli sözleşme için de geçerlidir. Gönderen devlet hukuku 

uyarınca delil temini konusunda yetkisi olmayan konsoloslar, sırf sözleşmenin II. 

Bölümünde konsolos vasıtasıyla delil teminine ilişkin düzenlemelerin getirilmiş 

olması nedeniyle, delil temini yetkisine sahip hale gelmezler818. Buna göre, Türkiye 

sözleşmeye taraf olduğu halde, Yargıtayın Türk konsoloslarının delil teminine ilişkin 

yetkileri olmadığı yönündeki içtihadı819 değişmediği sürece, âkit devletlerde görev 

yapmakta olan konsoloslarımız, sözleşmenin tanıdığı bu imkândan yararlanarak delil 

temini işlemleri gerçekleştiremeyeceklerdir.         

 

bbb. Konsolosu Kabul Eden Devlet Bakımından 

 

Ülkelerinde görevli yabancı konsolosların delil teminine ilişkin işlemleri yapması 

konusunda  âkit devletlerin vereceği izne ilişkin olarak sözleşme, konsolos 

huzurunda delil ikame edecek olan kişinin vatandaşlığına göre iki ayrı düzenleme 

getirmiştir.  Sözleşmenin 15. maddesi delil ikame edecek kişinin konsolosun tâbi 

olduğu devlet vatandaşı olması durumunu, 16. maddesi ise delil ikame edecek kişinin 

kabul eden devlet veya üçüncü devlet vatandaşı olması durumunu düzenlemektedir. 

                                                
817 Ayrıntılı açıklama için bkz. yukarıda s. 85 vd.. 
818 Amram, a.g.m., s. 211.  
819 Bkz. yukarıda s. 97. 
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Sözleşmenin 15. maddesinin birinci fıkrası uyarınca, konsolosun tâbi olduğu devlet 

vatandaşlarının delil ikamesi işlemlerinin bu konsolos huzurunda 

gerçekleştirilmesine kabul eden devletin izin vermesi esastır. 15. maddenin ikinci 

fıkrası ise bu esastan sapmak isteyen devletlere bir beyanda bulunma hakkı 

tanıyarak, konsolosların delil temini işlemlerine girişebilmesini önceden alınan izne 

tâbi kılma olanağını getirmektedir. Delil ikame edecek kişinin kabul eden devlet 

veya üçüncü bir devlet vatandaşı olması halini düzenleyen 16. madde ise, 15. 

maddenin getirdiği esasın tam tersi olan bir hüküm içermektedir. 16. madde uyarınca 

esas olan, kabul eden devlet veya üçüncü devlet vatandaşlarının konsolos huzurunda 

delil ikame edebilmeleri için bu konuda  önceden kabul eden devlet makamlarından 

izin alınmasıdır. 16. maddenin öngördüğü bu esastan ayrılıp ülkelerinde bulunan 

konsolosların önceden izin almalarına gerek olmaksızın kabul eden devlet veya 

üçüncü devlet vatandaşlarının delil ikamesi işlemlerini gerçekleştirmelerine genel 

olarak müsaade etmek  isteyen devletler ise, maddenin ikinci fıkrası uyarınca bu 

konuda bildirimde bulunabilirler.  

 

ii. Commissioner Vasıtasıyla  Delil Temini 

 

Yurt dışında bulunan delillerin  temini için Anglo-Amerikan hukuklarında öngörülen 

yollardan biri820 de, bu delillerin ‘commissioner’ olarak adlandırılan kişiler 

vasıtasıyla teminidir. Commissioner,  F.R.C.P. 28 b (2) maddesi uyarınca  mahkeme 

tarafından atanan ve yurt dışında bulunan delilleri bulundukları yabancı ülkede temin 

etmeye yetkili olan kişidir. Commissioner’in görevi, hukukumuzdaki istinabe olunan 

hâkimin görevine benzemektedir; şu farkla ki Anglo-Amerikan hukukları uyarınca 

delil ikamesi bir hâkim huzurunda gerçekleştirilmesi zorunlu olan işlemlerden 

olmadığından, mahkemenin atadığı commissioner bir hâkim değil821, uygun vasıflara  

                                                
 
 
820 ABD hukuku uyarınca delil temininde izlenebilecek usuller için bkz. yukarıda dpn 582.          
821 Bununla birlikte, commisioner olarak bir hâkimin hatta bizzat esas davayı gören hâkimin atanmasına 

bir engel yotur;  Christian Berger, Die EG-Verordnung über die Zusammenarbeit der Gerichte 
auf dem Gebiet der Beweisaufnahme in Zivil- und Handelssachen (EuBVO), IPRax (2001), s. 
526; Thomas Rauscher /Jan von Hein, Europäisches Zivilprozeßrecht, Herausgegeben von: Thomas 
Rauscher, European Law Publishers GmbH, München 2004, s. 970, Nr. 1. İtalya ve Alman 
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sahip başka herhangi biri olabilir822. Uygulamada commissioner olarak atanan kişi 

genellikle bir avukat823 olur. Bununla birlikte commissioner olarak konsolosluk 

görevlileri de atanabilmektedir824. 

 

İşte, sözleşmenin 17. maddesi, ABD hukuku uyarınca delil temini konusunda 

yetkilendirilmiş ‘commissioner’in de âkit devletlerde sözünü ettiğimiz bu yetkilerini 

kullanması konusunu düzenlemektedir. Bu maddenin birinci fıkrası uyarınca bir 

commissioner’in delil temini işlemlerine girişebilmesi için önce bu işlemleri 

gerçekleştireceği âkit devletten bu konuda izin alması gerekmektedir. Aynı maddenin 

ikinci fıkrası uyarınca, bu esastan da ayrılmak mümkündür. Buna göre, her âkit 

devlet baştan yapacağı bir beyanla, commissioner vasıtasıyla delil temininin 

gerçekleştirilmesi istenen her bir durum için ayrı ayrı önceden izin alınmasına gerek 

olmadan, genel olarak bu yolla ülkesinde delil teminine izin verdiğini beyan 

edebilir825. Görülüyor ki, sözleşmenin konsolos huzurunda delil ikamesine ilişkin 

hükümlerinden farklı olarak, commissioner huzurunda delil ikame edecek kişinin, 

commissioner’in tâbi olduğu devlet vatandaşı olması ile üçüncü  devlet vatandaşı 

veya ülkesinde delil ikamesi işleminin gerçekleştirileceği devlet vatandaşı olması 

arasında 17. madde uyarınca alınacak izin bakımından hiç bir fark bulunmamaktadır. 

Türkiye 17. maddenin ikinci fıkrasında sözü edilen beyanı yapmamış olduğu için, 

ülkemizde commissioner vasıtası ile delil temininin gerçekleştirilmesi istenen her bir 

durum için önceden izin alınması mecburidir.  

 
iii. Konsolos veya Commissioner Vasıtasıyla Delil Temininde Uyulacak 
Esaslar 
 

                                                                                                                                     
mahkemelerinde görülmekte olan davalar için ABD’de bulunan delillerin temininde esas davayı    
gören hâkimlerin commissioner olarak atanmış oldukları hakkında bkz. Ataman-Figanmeşe, a.g.m., s. 
80, dpn. 152. 

822   Report of the Special Commission (1968), s. 69 
823 Commissioner olarak atanacak olanlar tarafsız olmak zorunda olduklarından, taraf avukatları 

commissioner olarak atanmazlar; Blaschzok, a.g.e., s.172; Report of the Special Commission, s. 
69. 

824  Commissioner’lerin nasıl atanacağı ve delil temini işlemlerini nasıl gerçekleştirecekleri hakkında 
açıklama için bkz. Ataman-Figanmeşe, a.g.m., s. 79, dpn. 149; s. 80, dpn. 152. 

825   Bu güne değin bu yolda bir açıklama yapmış olan devletler; ABD, Birleşik Krallık ile Finlandiya’dır. 
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aa. İşlemin Gerçekleştirileceği Ülkenin Kontrolü (md. 19)    

 
Sözleşmenin 19. maddesinde,  konsolos veya commissioner vasıtasıyla delil 

temininin bu işlemlerin gerçekleştirileceği ülkenin yetkili makamlarının belirlediği 

şartlara uygun biçimde yapılması gerektiği öngörülmüştür. Buna göre yetkili makam, 

delil ikamesinin gerçekleştirileceği yer ve tarih gibi şartları belirleyebilir. Konsolos 

veya comissioner de bu şartlara uygun olarak delilin temini işlemlerini 

gerçekleştirmek zorundadır. Esasen 16. ve 17. maddelerden de delilin bulunduğu 

ülkenin yetkili makamlarının konsolos veya commissioner’in  hangi şartlarla delil 

temini işlemlerini gerçekleştirebileceğini belirleme yetkisinin bulunduğu ve delil 

temininin bu şartlara uygun şekilde yapılmak zorunda olduğu anlaşılmaktadır (md. 

16/b, md.17/b). Konsolos huzurunda delil ikame edecek olanların konsolosun tâbi 

olduğu devlet vatandaşı olması halini düzenleyen 15. maddede ise, yetkili makamın 

delil teminine ilişkin şartları belirleme yetkisine ilişkin bir ifade yer almamaktadır; 

yine de sözleşmenin 19. maddesinden yola çıkarak bu halde de yetkili makamların 

delil temini şartlarını belirleme yetkilerinin bulunduğunun kabulü zorunludur826.  19. 

madde uyarınca yetkili makam sadece delil temininin şartlarını belirlemekle kalmaz, 

gerekli görmesi halinde bir temsilcisini de delil temini sırasında hazır bulundurabilir. 

  

Görülüyor ki, Türkiye’de  yabancı konsolos veya mahkemece atanan vekiller 

(commissioner) huzurunda delil ikamesi işlemlerinin gerçekleştirilmesi durumunda 

yapılan işlemler, sözleşmenin II. kısım hükümleri uyarınca yetkili makamlarımızın 

kontrolü dışında kalmayacaktır. Adalet Bakanlığının yetkili birimleri delil ikamesi 

işlemlerinin yerini, saatini belirleme yetkisine sahip oldukları gibi, Adalet 

Bakanlığının bir temsilcisi dahi bu delil temini işlemleri sırasında hazır 

bulunabilecektir.     

bb. Kuvvet Kullanma İmkânı: 

 

                                                
826 Meier, a.g.e., s. 222. 
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Sözleşmenin 15., 16. ve 17. maddelerinde öngörülen konsolos veya commissioner 

vasıtasıyla delil teminine ilişkin delil teminine ilişkin hükümler hep kuvvet 

kullanmama şartına bağlı olarak düzenlenmiştir. Başka bir deyişle, sözleşme 

uyarınca konsolos veya commissioner vasıtasıyla delil temini konusundaki esas, bu 

usullerin uygulanması halinde bunun gereklerini yerine getirmeyen ilgililer hakkında 

zor kullanma vasıtalarına başvurulamayacağıdır (md. 15/1, md.16/1, md.17/1). 

Sözleşmenin 18. maddesinde ise bu esasa bir istisna getirilmiştir. Buna göre her âkit 

devlet, II. kısım hükümleri çerçevesinde ülkesinde konsolos veya commissionerler 

vasıtasıyla gerçekleştirilecek delil temini işlemleri için gereğini yerine getirmeyen 

ilgililer hakkında kuvvet kullanılabilmesi için yetkili makamlarına 

başvurulabileceğini beyan edebilir. Buna göre, madde hükmünde öngörülen beyanda 

bulunmuş olan ülkede delil temini işlemlerine girişen konsolos veya commissioner, 

bulunduğu ülkenin yetkili makamlarına başvurup, delil ikamesi için gereğini yerine 

getirmeyen kişiler hakkında kuvvet kullanılması suretiyle delilin teminini 

sağlayabilir. 

 

Türkiye827 18. maddede öngörülen bu beyanı yapmamış olduğu için, ülkemizde 

yabancı mahkemelerde görülmekte olan bir dava için  yabancı konsolos veyahut da 

bir commissioner vasıtasıyla delil temini yoluna başvurulup da delil ikame etmesi 

söz konusu olan ilgilinin kendi rızası ile delil ikamesi için gereğini yerine 

getirmemesi halinde, bu kişi hakkında kuvvet kullanma yoluna başvurulamaz. Kendi 

rızası ile delil ikame etmeyen ilgilinin, delil ikame etmesini sağlamak için istinabe 

yoluna başvurulmasından başka bir çare bulunmamaktadır. Çünkü ancak istinabe 

yoluna başvurulduğunda ilgililer hakkında kuvvet kullanılması mümkündür. Nitekim 

22. madde hükmü de, II. Kısım hükümleri uygulanmak suretiyle delil temin 

                                                
827  Türkiye gibi Almanya’da sözleşmenin 18. maddesinde öngörülen bildirimde bulunmamıştır. Bu 

bildirimin yapılmamasının gerekçesinin yer aldığı açıklama yazısında şöyle bir ifade yer 
almaktadır: ‘İkinci bölüm hükümleri delil ikamesine ilişkin genel usullerden öylesine sapmaktadır 
ki, hiç değilse şimdilik ikinci bölümde öngörülen usullerin, sadece kendisi hakkında bu usullerin 
tatbikine razı olan kişiler hakkında uygulanmasına göz yumulabilir. Bu usullerin ilgililerin rızası 
dışında da uygulanabilmesi için, evvela zaman içinde kazanılan tecrübe ile bu usullerle 
gerçekleştirilen delil ikamesinde de ilgililerin menfaatinin etkin bir biçimde korunabildiği 
anlaşılmalıdır; Denkschrift zum Übereinkommen, s. 57,58.           
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edilememesi halinde istinabe yoluna da başvurulmasının mümkün olduğunu 

düzenleyerek,  duruma açıklık getirmektedir.  

 

cc. 21. Maddede Öngörülen Diğer Esaslar  

 

aaa. Delil İkamesinden Kaçınma Hakkı: 

 

21. maddenin ‘e’ bendi uyarınca, ilgili kişi sözleşmenin 11. maddesi çerçevesinde 

delil ikamesinden kaçınabilir. Buna göre, ilgili kişi delil ikamesinin söz konusu 

olduğu ülke veya davanın görüldüğü ülke hukuku uyarınca sahip olduğu kaçınma 

hakkına dayanarak, konsolos veya commissioner huzurunda delil ikamesinden de 

kaçınabilir. Sözleşmenin 11. maddesi uyarınca delil ikamesinden kaçınma imkânı 

yukarıda828 ele alınmış olduğu için, bu konuya burada tekrar değinmiyoruz.    

 

bbb. Lisan 

 

21. maddenin ’b’ bendinden konsolos veya commissioner huzurundaki delil ikamesi 

işlemlerinin esas davanın görüldüğü ülke dilinde de yapılabileceği anlaşılmaktadır. 

Madde hükmünün kullanılacak olan lisana ilişkin getirdiği tek kural, ‘‘ilgiliye 

yapılacak olan davette’’ kullanılacak lisana ilişkindir. Bu hüküm uyarınca,  

konsoslosun mensubu olduğu devlet vatandaşı olmayanlara yapılan davet, delil 

ikamesinin gerçekleştirileceği ülkenin dilinde olmalı veya bu dile yapılmış bir 

tercümenin davete ekli olması gerekmektedir. Görüldüğü üzere, davetin konsolosun 

mensubu bulunduğu devlet vatandaşına yapılması halinde kullanılacak dile ilişkin bir 

hüküm bulunmamaktadır. Bu nedenle, konsolosun mensubu bulunduğu devlet 

vatandaşına yapılan davetin, esas davanın görüldüğü ülke dilinde dahi yapılması 

mümkündür.  

                                                
828 Bkz. yukarıda s. 252. 
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21. maddenin ‘b’ bendi hükmü sadece davetin kaleme alınacağı lisana ilişkin bir 

hüküm getirmektedir. Delil ikamesinin hangi dilde yapılacağına ilişkin ise bir hüküm 

bulunmamaktadır.  Konsolos veya commissioner huzurunda gerçekleştirilen delil 

ikamesinin esas davanın görüldüğü devletin lisanında yapılması mümkündür. İşte bu 

da hiç kuşkusuz konsolos veya commissioner vasıtasıyla delil ikamesi yolunun 

istinabe yolu ile kıyaslandığında avantajlı olan yönlerindendir829.  İstinabe yolu ile 

delil temin edildiğinde delil, bulunduğu yabancı ülke makamları huzurunda bu 

yabancı ülkenin dilinde ikame edilir. Halbuki delil konsolos veya commissioner 

huzurunda ikame edildiğinde, özellikle ilgilinin esas davayı gören mahkemenin tâbi 

olduğu devlet vatandaşı olması durumunda, delil ikamesi mahkemenin tâbi olduğu 

devlet dilinde gerçekleştirileceği için ek tercüman masrafları doğmayacağı gibi, 

tercüme hatalarının ortaya çıkarabileceği yanlışlıkların da önüne geçilmiş olunur.     
 

ccc. Uygulanacak Hukuk:  

 

21. maddenin d  bendi uyarınca delil ikamesi esas davayı gören mahkemenin tâbi 

olduğu devlet hukuku uyarınca gerçekleştirilebilir. Bu hukukun uygulanması 

konusunda madde hükmünün getirdiği tek sınırlama, bu hukukun öngördüğü usulün 

delil ikamesinin gerçekleştirileceği ülkede yasaklanmış olmasıdır. Görülüyor ki, 21. 

maddede davayı gören mahkemenin hukukunun uygulanması bakımından getirilen 

sınırlama istinabede uygulanacak hukuku belirleyen 9. maddenin öngördüğü 

sınırlamadan daha dardır.  9.madde uyarınca  esas davayı gören mahkemenin 

hukukunun öngördüğü usulün uygulanması talebinin reddi nedenlerinden biri, bu 

usulün uygulamasının tatbikatta güçlüklere yol açacak olmasıdır. Uygulanması talep 

edilen usulün tatbikatta güçlüklere yol açmasının esas nedeni de, bu usulün istinabe 

talebini yerine getirecek olan hâkime yabancı olmasıdır.  21. maddede ise esas 

                                                
829 Junker, Discovery, s. 235. 
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davayı gören mahkeme hukukunun uygulanması bakımından böyle bir sınırlama 

öngörülmemiştir. Çünkü, burada delil temini işlemlerini yerine getirecek olan 

konsolos veya commissioner zaten davanın görüldüğü mahkemenin tâbi olduğu 

devlet vatandaşıdır.  Yabancı ülkede bulunan delillerin konsolos veya commissioner 

vasıtasıyla temin edilmesinin esas nedeni de zaten bu görevlilerin vatandaşı oldukları 

ülkenin usullerini biliyor olmalarıdır. Esas davayı gören mahkemenin usullerini 

bildikleri ve uygulayabildikleri için de bu kişiler delilleri, davayı gören mahkemenin 

azami ölçüde fayda sağlayabileceği usullere uygun şekilde temin ederler. Konsolos 

veya commissioner bir hukukçu olarak eğitilmemiş olsa dahi, ülkesinin usulleri ona 

yabancı olmayacaktır. Bu nedenle de davanın görüldüğü ülkenin usullerinin 

tatbikinin   güçlüklere yol açması şeklinde bir sınırlama, 29. maddede 

öngörülmemiştir830.  

 

C. AVRUPA BİRLİĞİ’nin  1206/2001 sayılı TÜZÜĞÜ831  

 
1. GENEL OLARAK 

 

Avrupa Birliğinin son yıllardaki hedeflerinden biri, usul hukukunun da 

avrupalılaştırılması olduğundan832, Konsey tarafından833 usul hukukunun çeşitli 

                                                
830    Report of the Special Commission, s. 68. 
831   ATRG 27.6. 2001/ L. 174/I, s. 1 vd... Tüzüğün Türkçe tercümesi için bkz. Nuray Ekşi, Hukukî ve 

Ticarî Konularda Delillerin Elde Edilmesinde Üye Devletlerin Mahkemeleri Arasında 
İşbirliğine ilişkin Avrupa Birliği Konsey Tüzüğü, Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 
(2004), (Tüzük), s. 381 vd..   

832  AB’nin çeşitli dönemlerinde yapılmış özel hukukun uyumlaştırılması çalışmaları için bkz. Bülent 
Çiçekli, Avrupa Birliğinde Özel Hukukta Adlî İşbirliği ve Mahkeme Kararlarının Serbest 
Dolaşımı, Prof. Dr. Gülören Tekinalp’e Armağan, MHB (2003), s. 181 vd..  

833  AT Anlaşmasının 61. maddesi ile ‘‘özel hukukta adlî işbirliğinin’’ devletlerin kendi aralarında 
milletlerarası sözleşmelerle düzenleyecekleri konulardan biri olmaktan çıkarılıp Konseyin 
düzenleme yetkisine sahip olduğu alana dahil edilmesinin en önemli nedeni, devletlerarası 
işbirliğinin sağlanmasında çıkagelen zorluklar ile devletler arasında yapılan sözleşmelerin 
onaylanması sürecinin uzun zaman alması olmuştur; Jürgen Basedow, Was wird aus der Haager 
Konferenz für Internationales Privatrecht?, Festschrift für Werner Lorenz zum 80. Geburtstag, s. 
467. 
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alanlarına ilişkin Tüzükler834 çıkarılmıştır. Bu tüzüklerden biri de doğrudan çalışma 

konumuzun ilgi alanına giren, 28 Mayıs 2001 tarihli ‘Hukukî ve Ticarî Konularda 

Delillerin Temini Alanında Üye Devlet Mahkemelerinin İşbirliğine ilişkin Tüzük’tür.  

Bu Tüzük 1 Temmuz  2001 tarihi itibarıyla yürürlük kazanmış olmakla birlikte, 

ancak 1 Ocak 2004 tarihinden sonra gerçekleştirilen delil temini işlemleri hakkında 

uygulama alanı bulmaya başlamıştır835.     

 

Tüzük, büyük ölçüde 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesinden esinlenerek 

hazırlanmıştır836. Bu nedenle Tüzüğün bir çok hükmü Lahey Delil Sözleşmesi’nin 

hükümlerine benzemektedir. Ancak bu benzerliğe rağmen iki düzenleme arasında 

önemli farklılıklar da yok değildir! İlk bakışta göze çarpan, devletlerin egemenlik 

anlayışına ilişkin yaklaşımlarının farklılığıdır.  1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi, 

delil temini konusunda hüküm içeren önceki Lahey sözleşmeleriyle kıyaslandığında 

daha esnek bir egemenlik anlayışı sergiliyor olmakla birlikte, geleneksel katı 

egemenlik anlayışının izlerini bu Sözleşmede görmek mümkündür. Tüzük ise, 1970 

tarihli Sözleşmeye kıyasla çok daha yenilikçi, esnek bir egemenlik anlayışıyla 

hazırlanmıştır837. Bu fark özellikle, Tüzüğün 17. maddesinde, yani davayı gören 

hâkimin delilin bulunduğu devlet ülkesine gidip delil temini işlemlerini bizzat 

gerçekleştirmesini mümkün kılan hükmünde göze çarpar.  

 

2. UYGULAMA ALANI 

 

Tıpkı Lahey Delil Sözleşmesi gibi Tüzük de ‘hukukî ve ticarî konular’ hakkında 

uygulama alanı bulmaktadır. Ancak ‘hukukî ve ticarî konu’ ifadesinin nasıl 

yorumlanması gerektiği noktasında iki düzenleme arasında fark bulunmaktadır. 

                                                
834   Tüzük yerine yönerge çıkarılmasının daha doğru olmuş olacağı yolundaki eleştiri için bkz. Burkhard 

Heß, Die Zustellung von Schriftstücken im europäischen Justiztaum, NJW (2001), s. 19, dpn. 
61, 64;  Schulze, a.g.m., s. 533.    

835  Tüzüğün hazırlık hükümleri niteliğindeki 19, 21 ve 22. maddeleri ise, 1.7.2001 tarihi itibarıyla 
uygulama alanı bulmuştur. 

836  Burkhard Heß, Aktuelle Perspektiven der eoropäischen Prozessrechtsangleichung, JZ (2001), 
(Prozessrechtsangleichung) s. 579; Rauscher/ von Hein, a.g.e., s. 864, Nr.2. Lahey Delil Sözleşmesi 
ile Tüzük arasındaki farklılıklar için bkz. Christian Berger, a.g.m., s. 522 vd..   

837   Rauscher / von Hein, a.g.e., s. 864, Vorbem. 1. Tüzüğün egemenlik anlayışının yeterince esnek 
olmadığı yolundaki eleştiri için bkz.  Heß, Prozessrechtsangleichung, s. 580. 
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Şöyle ki; Lahey Delil Sözleşmesi bakımından ‘‘hukukî ve ticarî konunun’’ ne anlama 

geldiğinin hangi hukuk uyarınca tespit edilmesi gerektiği tartışmalıyken838, Tüzük 

bakımından böyle bir tartışmaya yer bulunmamakta, ‘‘hukukî ve ticarî konu’’ 

ifadesinin yorumlanmasında Topluluk Mahkemesinin Brüksel Konvansiyonunun  

uygulanmasında bu kavrama verdiği anlamın839 esas alınması gerektiği  

belirtilmektedir. 

 

Tüzük sadece ‘‘üye devlet mahkemelerinin’’ delil temini konusundaki işbirliğini 

düzenlemektedir. Bu nedenle, tahkimle görülmekte olan bir dava için hakemler, 

Tüzük hükümleri uyarınca delil temin edemezler840. Avrupa Topluluğu Mahkemesi 

de Tüzük anlamında bir mahkeme değildir841. Bu nedenle, bu mahkeme de delil 

temini işlemlerini Tüzük hükümleri uyarınca gerçekleştirmez842.   

 

Tıpkı Lahey Delil Sözleşmesi gibi, bu Tüzüğün öngördüğü hükümler de sadece,  

diğer bir üye devlet ülkesinde bulunan ‘‘delillerin, bulundukları ülkede ikame 

edilmesine’’ ilişkindir. Başka bir deyişle, diğer bir üye devlet ülkesinde bulunan 

delillerin davayı gören mahkemenin tâbi olduğu devlet ülkesine getirtilip bu 

mahkeme huzurunda ikame edilmesi konusu  (delil ithali) Tüzükte düzenlenmiş 

değildir. Ancak, Tüzüğün bu konuyu düzenlemiyor olması, böyle bir uygulamayı 

yasakladığı anlamına da gelmemektedir843. Şu halde, Tüzükte ‘‘delil ithaline’’ ilişkin 

bir hüküm bulunmasa da, bir üye devlet mahkemesinin, diğer bir üye devlette 

bulunan bir tanığı dinlemek için kendi huzuruna davet etmesi mümkündür.   
 

                                                
838   Bkz. yukarıda s. 233. 
839 ‘‘... Konvansiyon ve özellikle Konvansiyonun üçüncü başlığı anlamında ‘‘hukukî ve ticarî konu’’ 

kavramından anlaşılması gereken, ilgili ülkelerden birinin hukuku uyarınca bu kavramın ifade ettiği 
anlam olmayıp, Konvansiyonun hedefleri ve sistematiği gözetilerek verilecek anlam 
olmalıdır...’’ATM 14.10.1976, LTU/Eurocontrol, 29/76 ATKD,  1976/ 1546 vd..  

840   Berger, a.g.m., s. 523;  Rauscher/von Hein, a.g.e., s. 871, Nr.9. 
841   Rauscher/von Hein, a.g.e., s. 871, Nr. 10.   
842  Avrupa Topluluğu Mahkemesinin nasıl delil temin edeceği hakkında hüküm içeren düzenlemeler 

hakkında bilgi için bkz. yukarıda s. 14.  
843   Berger, a.g.m., s. 527; Schulze, a.g.m., s. 528; Rauscher/von Hein, a.g.e., s. 875, Nr. 18. 
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3. DELİL TEMİNİ için ÖNGÖRÜLEN USULLER 
 

Tüzük, delillerin temini için iki usul öngörmektedir. Bunlardan birincisi, tıpkı Lahey 

Delil Sözleşmesinde olduğu üzere, yabancı üye devlet makamlarının istinabe 

edilmesidir. Diğer usul ise, davayı gören hâkimin delilin bulunduğu diğer üye devlet 

ülkesine gidip, delilleri bu ülkede, bizzat kendi huzurunda ikame ettirmesidir.  

Konsolos vasıtasıyla delil temini usulü ise, Lahey Delil Sözleşmesinden farklı olarak, 

Tüzükte düzenlenmemiştir. 
 

 

a. İstinabe 
 
i. Genel Olarak 

 

Tüzük büyük ölçüde Lahey Delil Sözleşmesinden esinlenerek hazırlanmış olduğu 

için, iki düzenlemenin istinabeye ilişkin hükümleri bir çok yönden birbirine 

benzemektedir. İstinabe konusunda Tüzüğün getirdiği en önemli yenilik, istinabe 

evrakının yabancı üye devlet mahkemesine iletilmesi için öngördüğü usuldür. Bunun 

dışındaki konular hakkındaki düzenlemeleri ise, Lahey Delil Sözleşmesi ile büyük 

benzerlik arz etmektedir.  Örnek olarak, Tüzükte de tıpkı Lahey Delil 

Sözleşmesindeki gibi, istinabe talebinin esas olarak istinabe olunan mahkeme hukuku 

uyarınca yerine getirileceği, bununla birlikte istinabe eden mahkemenin kendi 

hukukunda var olan farklı bir usule uyulmasını talep etmesinin mümkün olduğu844 

(Tüzük md. 10/2, 10/3) düzenlenmiştir. Lahey Delil Sözleşmesinde olduğu gibi845, 

ifadesine başvurulmak istenen kimse,  istinabe eden ülke veya istinabe olunan ülke 

hukuklarından biri uyarınca sahip olduğu imtina hakkına dayanarak ifade vermekten 

                                                
844 İstinabe olunan mahkeme istinabe eden mahkemenin özel bir usule uyulması talebini ancak  bu özel 

usulün kendi hukuku ile bağdaşamaz nitelikte olduğu veya ortaya çıkacak önemli güçlükler nedeniyle 
özel usulün uygulanmasının imkânsız olduğu gerekçesiyle reddedebilir (md. 10/3). 

845  Aynı ilkeye 1970 tarihli Lahey Sözleşmesinin 11/1. maddesinde de rastlıyoruz. 
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kaçınabilir846 (Tüzük. md.14/1). Yine, Lahey Delil Sözleşmesinde olduğu gibi, 

Tüzük uyarınca da istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında tarafların hazır 

bulunması847 (Tüzük md. 11) mümkün olduğu gibi, istinabe eden mahkeme 

mensuplarının da hazır bulunması848(Tüzük md. 12) mümkündür. Nihayet, Tüzüğün 

istinabe talebinin yerine getirilmesi için yapılan davete uymayan ilgililer hakkında  

kuvvet kullanımına  ilişkin hükmü de  Lahey Delil Sözleşmesindeki849 gibi, istinabe 

olunan devlet hukukunda öngörülen tazyik vasıtalarının uygulanmasını 

öngörmektedir (Tüzük md. 13). 

 

ii. İstinabe Evrakının İletilmesi 
 

Tüzük, ekinde örnekleri bulunan matbu formlar aracılığı ile mahkemelerin kendi 

aralarında doğrudan temas kurmalarını  öngörmektedir (md.2). Diğer bir deyişle, 

Tüzük uyarınca mahkemelerin birbirini istinabe ederken başka aracı kurumların 

yardımına başvurmaları gerekmemektedir. Tüzüğün bu düzenleme şekli sayesinde, 

üye devlet mahkemeleri birbirlerini adeta aynı devlet mahkemesiymiş gibi istinabe 

edebileceklerdir850. Görülüyor ki, Tüzük, Lahey Sözleşmesine kıyasla, istinabe 

taleplerinin iletilmesini önemli ölçüde kolaylaştırmaya çalışmıştır. Ancak istinabe 

evrakının iletilmesi için merkezî makamların görevlendirilmemiş olmasının bazı 

                                                
846 Tüzük uyarınca ifadesine başvurulan kişinin kaçınma hakkının olup olmadığı veya  tanık sıfatıyla 

dinlenmesinin caiz olup olmadığı hakkında karar vermeye yetkili olan mahkeme, istinabe olunan 
mahkemedir.  İfadesine başvurulan kişi, istinabe eden mahkemenin hukuku uyarınca bir kaçınma 
hakkının olduğunu veya tanık sıfatıyla dinlenmesinin caiz olmadığını ileri sürerse, bu iddianın doğru 
olup olmadığı konusunda istinabe olunan mahkemenin nasıl karar vereceği de Tüzükte 
düzenlenmiştir. Bu durumda iki ihtimal  vardır. Birinci ihtimal, istinabe eden mahkemenin istinabe 
talebiyle birlikte kaçınma hakkını ortaya çıkaran nedenleri de istinabe evrakında belirtmiş olmasıdır. 
Bu durumda istinabe olunan mahkeme, istinabe evrakında belirtilen nedenleri dikkate alarak karar 
verecektir. İstinabe evrakında bu yönde bir açıklama yoksa Tüzükte öngörülen ikinci yola 
başvurulmalıdır. Bu ikinci yol, istinabe olunan mahkemenin, istinabe eden mahkemeye, ifadesine 
başvurulan kişinin ileri sürdüğü kaçınma nedeninin doğru olup olmadığını sormasını ve verilen 
cevaba göre hareket etmesini öngörmektedir . İstinabe olunan mahkeme, istinabe eden mahkemenin 
vereceği cevapla bağlıdır (Yön. 14/1b). 

847  İstinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında tarafların da hazır bulunması gerekip gerekmediğine 
karar verecek olan hukuk, istinabe eden mahkemenin hukukudur (Tüzük md.11/1).  

848 Lahey Delil Sözleşmesi uyarınca esas davayı gören mahkeme mensuplarının istinabe talebinin yerine 
getirilmesi sırasında hazır olmaları, istinabe olunan devletin onayına tâbi iken, Tüzük bu konuda 
istinabe olunan devletin onayını aramamaktadır (Tüzük md. 12/3). 

849  Bkz. yukarıda s. 253 
850  Ekşi, Tüzük, s. 377. 



 282

mahzurları da olabilir. Çünkü Adalet Bakanlığımızın yetkili birimleriyle yaptığımız 

görüşmelerde, yurtdışına tebligat gibi merkezî makamlar aracılığı ile iletilecek 

evrakın yabancı ülkelere gönderilmesinde, söz konusu yabancı ülkenin Almanya gibi 

federal yapılı ve bu nedenle de birden fazla merkezî makamı olan bir ülke olması 

halinde, evrakın, hangi merkezî makama gönderilmesi gerektiği konusunda 

tereddütler yaşandığını öğrenmiş bulunuyoruz. İstinabe evrakının birkaç tane 

merkezî makam içinden hangisine gönderileceği konusunda dahi tereddüt 

yaşanırken, evrakın, yabancı bir üye devletin  bir çok mahkemesi içinden hangisine 

gönderileceğinin belirlenmesinde daha büyük zorlukların ortaya çıkacağı açıktır. Bu 

mahzuru Tüzük,  her bir üye devleti istinabe taleplerini yerine getirmekle görevli ve 

yetkili mahkemelerinin listesini sunmaya yükümlü kılmakla851 (md.2) aşmaya 

çalışmıştır852.Buna göre, istinabe eden mahkeme, bu listeye bakıp yabancı ülkedeki 

görevli ve yetkili mahkemeyi belirlemek zorunda olacaktır. Ayrıca Tüzüğün 7. 

maddesinde, gerekli şartlara uygun bir istinabe evrakının yanlış mahkemeye 

gönderilmiş olması durumunda, bu mahkemenin, evrakı, yetkili mahkemeye ileteceği 

öngörülmüştür. Merkezî makamların en önemli varlık sebeplerinden birinin, istinabe 

evrakının yetkili makamlara iletilmesinin sağlanması olduğu ileri sürülür853. Bu 

düşünceye göre, mahkemeler istinabe evrakını gönderecekleri yabancı ülkedeki 

mahkemelerden hangisinin yetkili ve görevli olduğunu bilemeyeceklerinden, merkezî 

makamlar, istinabe evrakının yetkili ve görevli mahkemeye ulaştırılmasını sağlama 

görevini üstlenirler. Tüzük, merkezî makamlardan bu işlevi üstlenmeleri amacıyla 

yararlanmamaktadır. 

 

Merkezî makamların bir diğer önemli varlık sebebinin ise, bu makamların sadece 

istinabe ile meşgul olmaları nedeniyle bu konuda uzmanlaşmış olmaları, istinabe 

evrakını içerik bakımından kontrol ederek istinabede ortaya çıkabilecek aksaklıkları 

en aza indirmeleri olduğu da belirtilmektedir854. Tüzük, merkezî makamlardan bu 

işlevi üstlenmeleri amacıyla da yararlanmamaktadır. Arada bir merkezî makamın 

                                                
851 Bu liste, Tüzüğün 19. maddesi uyarınca Komisyonun hazırladığı ve elektronik ortamda da  

ulaşılabilecek olan kitapçıkta yer alır.     
852 Rauscher/von Hein, a.g.e., s. 898, Nr.1. 
853 Bkz. Junker, Discovery, s. 231. 
854 Bkz. Junker, Discovery, s. 231. 
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kontrolü olmaksızın mahkemelerin milletlerarası istinabe talebinde bulunma ve bunu 

yerine getirme konusundaki tecrübesizliklerinin sistemin işleyişini aksatmaması için, 

Tüzüğün ekinde 10 tane form düzenlenmiştir. Tüzüğün uygulama alanına giren her 

bir işlem ayrı formlarda ele alınmıştır. Örnek olarak, istinabe talebinde bulunan 

mahkeme A formunu dolduracak, istinabe olunan mahkeme ise talebi yerine 

getirebilmek için ek bilgilere ihtiyaç duyuyorsa B formunu veya istinabe talebini 

yerine getirmede gecikecekse G formunu doldurarak gönderecektir. Mahkemeler 

arasındaki haberleşmenin bu formlar vasıtasıyla gerçekleştirilmesi öngörülmek 

suretiyle, ortaya çıkabilecek olası hata ve yanlış anlamaların önüne geçilmeye 

çalışmıştır855.        

 

Her ne kadar, istinabe evrakının iletilmesine aracılık etmek ve istinabe evrakını 

içerik bakımından kontrol etmek gibi görevleri olmasa da Tüzük yine de merkezî 

makamların kurulmasını öngörmüştür (md.3). Merkezî makamlar sadece danışma 

merkezi ve destek işlevi üstlenmek amacıyla kurulacaktır. Tüzüğün öngördüğü 

merkezî makamların görevleri, mahkemelere bilgi sunmak, sorun çıktığında 

çözümler bulmak ve istisnaî hallerde856 istinabe evrakını yetkili mahkemeye 

iletmektir. Ayrıca, Tüzüğün 17. maddesinin tanıdığı imkândan yararlanıp delilin 

bulunduğu üye devlete gidip, delil temini işlemlerini bizzat gerçekleştirmeyi talep 

eden diğer bir üye devlet hâkiminin bu talebine izin verilip verilemeyeceği 

konusunda karar vermek de merkezî makamların görevlerindendir (md.17/4).   

 

b. Delilin Davayı Gören Hâkim Huzurunda  İkamesi 
 

Tüzüğün delil temini için öngördüğü istinabe dışındaki diğer usul, davayı gören 

hâkimin delilin bulunduğu ülkeye gidip delilin bizzat bu hâkim huzurunda ikame 

edilmesidir (md. 17). Bu ikinci usulü öngörmekle Tüzük, delil temini konusunda ve 

                                                
855 Bu yönde, Rauscher/von Hein, a.g.e., s. 898, Nr. 1. 
856 İstinabe evrakının merkezî makam tarafından iletileceği istisnaî hallere örnek olarak; bir üye devletin 

istinabe taleplerini yerine getirecek mahkemelerini beyan ettiği listede çelişkilerin olması, bu liste 
uyarınca iki mahkemenin de yetkili olması veya ilgili üye devlette yapılmış bir kanun değişikliği ile 
yetkili mahkemeler değişmiş olduğu halde bu değişikliklerin listeye yansıtılıp listenin güncellenmemiş  
olması halleri gösterilebilir; Rauscher/von Hein, a.g.e., s. 903, Nr. 8. 
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özellikle egemenlik anlayışı konusunda, Kara Avrupası devletleri bakımından önemli 

bir yenilik getirmiştir.  Çalışmamızın birkaç yerinde belirtmiş olduğumuz üzere, 

Kara Avrupası hukuk anlayışı uyarınca yabancı bir hâkimin delilin bulunduğu ülkede 

bizzat delil temini faaliyetine girişmesi, söz konusu ülke devletinin egemenlik 

haklarının ihlâli sayılır. Tüzüğün 17. maddesi klasik egemenlik anlayışının bu taviz 

vermez düşünce şeklini üye devletler bakımından yumuşatıp, daha esnek hale 

getirmiştir.  

 

Gerçi 1970 tarihli Lahey Delil Sözleşmesi de, esas davayı gören mahkemenin 

atayacağı bir vekil vasıtasıyla âkit devletlerde delil temini imkânını öngörmekte, 

böylece bizzat davayı gören hâkimin delil temini işlemlerini yerine getirecek vekil 

olarak atanmasına imkân tanımaktadır857 (md.17). Ancak Sözleşme ile 

kıyaslandığında Tüzük önemli bir yenilik içermektedir. Çünkü, Sözleşme uyarınca 

mahkeme tarafından atanan vekilin (duruma göre, esas davayı gören hâkimin) delilin 

bulunduğu ülkede faaliyete girişebilmesi, bu ülke devletinin iznine bağlıdır; bu ülke 

devletinin izin verip vermemesi ise kendi takdirine tâbidir. Halbuki, Tüzük uyarınca 

delilin bulunduğu devletin bu konuda bir takdir hakkı yoktur. Esas davayı gören 

hâkim, Tüzüğün 17. maddesi uyarınca delil temini işlemlerinde bulunmak istediğini 

delilin bulunduğu devlet ülkesindeki merkezî makamına bildirince, söz konusu 

merkezî makam hâkimin bu talebini sadece madde hükmünde (md. 17/5) sayılan 

sınırlı sebeplerden birine dayanarak reddedebilir858.  Belirtelim ki, her ne kadar 

sadece 17/5. madde hükmünde sayılan sınırlı sebeplerden birine dayanarak merkezî 

makam yabancı üye devletinin hâkiminin bizzat delil temini talebini reddedebilirse 

de  

 

                                                
857 Bkz. yukarıda dpn. 822 
858 17. maddenin 5 numaralı fıkrasının c bendi, bir üye devletin, kendi hukukunun temel prensiplerine 

aykırı olduğu gerekçesiyle de yabancı üye devlet hâkiminin bizzat delil temin etme talebini 
reddedebileceğini öngörmektedir.  Bu düzenleme şekliyle, yabancı hâkimin bizzat delil temin 
etmesine izin verip vermemenin tıpkı Lahey Delil Sözleşmesinin 17. maddesinde olduğu üzere 
tamamen ilgili devletin serbest takdirine terk edilmiş bir konu olduğu düşüncesi akla gelebilir. Ancak 
bir üye devletin Tüzüğün 17/5 maddesini nasıl yorumladığı ‘‘Avrupa Topluluğu Mahkeme’sinin 
kontrolüne tâbi olacağından’’, üye devletlerin söz konusu madde hükmünü sözleşmenin öngördüğü 
amaç dışında yorumlamaları mümkün olmayacaktır; ayrıntılı bilgi için bkz. Rauscher/ von Hein, 
a.g.m., s. 972, Nr. 6.    



 285

Üstelik 17. madde uyarınca hâkimin bizzat delil temini işlemelerine girişebilmesinin 

delilin bulunduğu üye devletinin iznine tâbi tutulmuş olması, özellikle keşif delili 

bakımından, doktrinde859 eleştirilmektedir. Tüzüğün 17. maddesini kanaatimizce de 

yerinde olarak eleştiren yazara göre, bir hâkimin, komşu bir üye devlette 

gerçekleşmiş olan trafik kazası hakkında görmekte olduğu dava için söz konusu 

komşu üye devlete gidip kazanın gerçekleştiği dört yol ağzını keşif maksatlı görmesi, 

bu üye devletin merkezî makamının iznine tâbi olmamalıydı.                 

 

Tüzük, 17. maddede öngörülen imkândan yararlanan hâkime kuvvet kullanma yetkisi 

tanımadığından, bu madde hükmünden çoğu durumda, sadece, elinde delil  

bulunduran ilgililerin bu delilleri ikame etme konusunda istekli olmaları halinde 

yararlanılabilir. Görülüyor ki, Avrupa Birliğine dahil bir ülkede de bulunsalar, ilgiler 

hakkında diğer bir üye devletin de zorlayıcı yaptırım uygulayabileceğine ilişkin bir 

sistem henüz geliştirilebilmiş değildir. Bu durum da, Tüzüğün, milletlerarası usul 

hukukunda delil temini alanında getirdiği önemli bir yenilik olan 17. maddesinin 

uygulama alanının daralmasına neden olmaktadır.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
859 Berger, a.g.m., s. 526. 




