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Genel olarak 

Somut bir uyuşmazlığın giderilmesi için ihtiyaç duyulan bir delil, yargılamanın görüldüğü ülke 

dışında da bulunabilir. Örneğin tanıklardan biri Nijerya’da ikamet ediyor, eylemin gerçekleştiği 

yer Fransa, önemli bir belge Almanya’da güvence altında tutuluyor olabilir. Mahkemelerin 

delillere ulaşması bir egemenlik faaliyeti niteliğinde olacağından, ülkesi dışındaki bu delillerin 

mahkemece re’sen toplanabilmesi mümkün değildir. Tüm bu durumlarda uyuşmazlığı 

giderecek mahkemenin söz konusu delillere hangi yolla ulaşacağı sorunu ortaya çıkmaktadır. 

Milletlerarası istinabe olarak adlandırılan bu durum kimi zaman iki taraflı1 kimi zaman da bu 

çalışmada inceleyeceğimiz sözleşmede olduğu gibi çok taraflı anlaşmalar ile düzenlenmiştir. 

Hukuki ve Ticari Konularda Yabancı Ülkelerde Delil Sağlanması Hakkında Lahey Sözleşmesi, 

taraf devletler açısından 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi m. 8-16 arasındaki 

hükümlerin yerini almıştır.  

Amaç 
Lahey Sözleşmesi, taraf devletlerin, bir başka taraf devlet ülkesinde bulunan delilleri 

toplamasının ve diğer adli işlemlerin yürütmesinin kolaylaştırılmasını, dolayısıyla yargılamanın 

yürütüldüğü mahkeme önüne gereken delillerin getirilmesini güvence altına almayı amaçlar. 

Bu çerçevede temelde delillerin sağlanmasına ilişkin bir sözleşme olmasına rağmen diğer 

yargısal işlemlerin gerçekleştirilmesine yönelik talepler de Sözleşme kapsamında ele 

alınabilecektir. Ancak Sözleşme açıkça diğer hukuki işlem içerisinde adli belgelerin tebliğini, 

mahkemece verilen hüküm ve kararların icra ve infazı emrini veya geçici hukuki korumaların 

yerine getirilmesi emrini içeremeyeceğini açıkça düzenlemiştir. Diğer bir ifade ile tebligatlar 

ile cebri icra ve teminat önlemleri kapsam dışında tutulmuştur.  

Hukuki ve Ticari Konular 
İnceleme konumuzu teşkil eden Lahey sözleşmesi, isminden de anlaşılacağı üzere yalnızca 

hukuki ve ticari konularda uygulanacaktır. Sözleşmede hukuki ve ticari konudan ne anlaşılması 

gerektiği tanımlanmamıştır. Bu çerçevede belirlemenin istinabe talep eden veya istinabe talep 

edilen devletin hukukuna göre mi yoksa kümülatif olarak mı yapılacağı sorunu doğacaktır. 

                                                 
1 Örneğin, “Türkiye Cumhuriyeti ile Arnavutluk Cumhuriyeti Arasında Hukukî, Ticarî ve Cezaî Konularda Adlî 

Yardımlaşma Sözleşmesi”, “Türkiye Cumhuriyeti ile Azerbaycan Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari 

Konularda Adli İşbirliği Anlaşması”, “Türkiye Cumhuriyeti ile Bulgaristan Arasında Hukukî ve Ticarî Konularda 

Adlî Yardım Sözleşmesi”, “Türkiye Cumhuriyeti ile Çin Halk Cumhuriyeti Arasında Hukuki ve Ticari Konularda 

Adli Yardımlaşma Anlaşması”. Bkz. http://www.uhdigm.adalet.gov.tr/sozlesmeler/ikili.html (son erişim tarihi: 

7.10.2014) 
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Örneğin, ABD’de idari işlemler de hukuki konu olarak kabul edilirken Kıta-Avrupası 

hukuklarında durum farklıdır. Buna karşılık Mısır, aile hukuku sorunlarını hukuki konu olarak 

kabul etmemektedir. Tesadüfi ve keyfi sonuçlardan kaçınmak için otonom bir yorum yapılması 

gerekse de bunu gerçekleştirecek bir makam/mahkeme bulunmamaktadır. Bu noktada 

kendisinden Lahey sözleşmesi çerçevesinde istinabe talebinde bulunulan mahkemenin 

kendisinin meselenin hukuki ve ticari konularda olup olmadığına karar vermesi gibi bir netice 

doğabilecek, istinabe talep eden ülke açısından hukuki konu olarak nitelendirilse bile, istinabe 

edilen ülke hukukuna göre hukuki konu değil ise talep reddedilebilecektir.  

Uygulamada iflas işleri, rekabet hukuku çerçevesinde ortaya çıkan uyuşmazlıklar, miras 

meseleleri, vergi uyuşmazlığı çerçevesinde bir tanığın sorgulanması hukuki ve ticari konu 

içerisinde mütalaa edilmiştir.  

İstinabe talebinin, Sözleşmesinin m. 1/II uyarınca başlamış veya ileride başlayacak 

yargılamalar açısından da gerçekleştirilebilmesi mümkündür. Dolayısıyla yargılamadan önce 

Türk mahkemesinden yabancı bir ülkede bulunan delilin tespiti istenmiş ise Lahey sözleşmesi 

uygulama alanı bulacaktır.  

Vasıflandırma 
Sözleşme uygulama alanını konu itibari ile de sınırlamış, ancak hukuki ve ticari meselelerde 

yabancı ülkedeki delilin sağlanmasını amaçlamıştır. Peki hukuki ve ticari konudan ne 

anlaşılacaktır. 

Sözleşmenin kavramlarının nasıl yorumlanacağı konusu tartışmalıdır. Bu manada üç ihtimal 

akla gelebilir: Talep eden devletin hukukuna göre, Talep edilen devletin hukukuna göre, 

Sözleşme bağlamında otonom bir yorumlama. Sözleşmenin kendisi ne bu kavramları 

tanımlamış ne de hangi hukukun esas alınacağını öngörmüştür. Problem özellikle Anglo-

Sakson hukuk sistemlerindeki farklı anlayış sebebiyle önem taşıyor. Zira söz konusu hukuk 

sistemlerinde cezai meseleler hariç hepsi hukuki konu olarak ele alınıyor. Örneğin Birleşik 

Krallık ve Amerika Birleşik Devletleri vergi meseleleri ile idare hukuku konularında da hukuki 

yardım sağlıyor. Klasik anlayış, yargılamanın derdest olduğu veya olacağı ülke hukukunun 

uygulanması gerektiği yönündedir. Ancak daha sağlıklı bir uygulamanın sağlanması adına 

sözleşme çerçevesinde otonom bir nitelendirme yapılmasının da yerinde olduğu ileri 

sürülmektedir. Kanaatimizce bir üst makam olmadığı müddetçe uygulama klasik anlayışa 

paralel olarak devam edecektir.  

İstinabe Usulü 
Temel istinabe yolu, yargılamayı yürüten ya da yürütecek olan mahkemenin, delilin bulunduğu 

ülkede merkezi yetkili daireye bir talep yazması yolu ile gerçekleştirilecektir. Türkiye açısından 

söz konusu merkezi makam Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü olarak 

belirlenmiştir.  

İstinabe talebinin nasıl hazırlanacağına ilişkin matbu bir form olmamakla beraber Sözleşme m. 

3’te talebin içeriğinde nelerin yer alması gerektiğini düzenlemiştir. Buna göre; 

a) İstinabenin yerine getirilmesini talep eden makam ve eğer talep eden makamca bilinmekte 

ise, yerine getirilmesi talep edilen makamı. 



3 

 

b) Davayla, ilgili tarafların ve eğer mevcutsa temsilcilerinin isim ve adresleri, 

c) Talep konusu delilin sağlanmasını gerekli kılan davanın niteliği, bu konuyla ilgili verilmesi 

gerekli bütün bilgiler, 

d) Sağlanacak delil veya yerine getirilecek diğer adli işlem,  

talepte mutlaka yer alması gerekir. Esasen burada önemli olan sorgulanacak kişiye yöneltilecek 

soruların açıkça formule edilmesi ve listelenmesidir. Sözleşmede ayrıca şu bilgilerin de yer 

alabileceği düzenlenmiştir: 

a) İfadelerine başvurulacak kişilerin isimleri ve adresleri, 

b) İfadelerine başvurulacak kişilere yöneltilmesi öngörülen sorular veya söz konusu kişilerin 

ifade verecekleri konunun esası hakkında bir açıklama, 

c) İncelenmesi istenen belgeler veya kişisel ya da gayrimenkul diğer mal varlığı, 

d) İfadenin yeminle veya onaylanmak suretiyle alınması ve kullanılacak herhangi özel usule 

ilişkin talebi, 

e) 9 uncu maddeye göre takip edilecek herhangi bir özel yöntem veya usulü. 

İlgili merkezi makam, istinabe talebini yetkili mahkemeye veya makama yönlendirecektir. Yine 

istinabe işlemi tamamlandıktan sonra merkezi makam ilgili usuli dokümanları istinabe talep 

edene gönderecektir.  

Sözleşme m. 27 uyarınca taraf devletler, istinabe taleplerinin burada belirlenen usulden farklı 

bir yolla da yapılacağını açıklamaya yetkilidir. Böylece konsolosluk yolu veya doğrudan idari 

yol ile delillerin sağlanması açık kalmaktadır.  

Sözleşme m. 4’te istinabe talebinin hangi dilde yapılacağı da düzenlenmiştir. Buna göre kural 

olarak kendisinden istinabe talep edilen ülkenin dilinde gerçekleştirilmeli veya bu dilde tercüme 

eklenmelidir. Ancak istinabe talep edilen, İngilizce veya Fransızca hazırlanmış veya bu 

dillerden bir tercüme eklenmiş talepleri de kabul edecektir. Ancak Sözleşmede öngörülen söz 

konusu bu kolaylaştırma, taraf devletlerin büyük çoğunluğu tarafından çekince koyulması 

sebebiyle uygulama alanı bulamamaktadır. Ülkemiz de istinabe taleplerinin m. 4/Ie uygun 

olarak Türkçe yapılmasına ilişkin çekince koymuştur.  

İstinabe Taleplerinin Reddi 
Sözleşme m. 12, tıpkı 1954 tarihli Lahey sözleşmesinde olduğu gibi istinabe taleplerine ilişkin 

ret sebeplerini sıralamaktadır. İlk olarak, istinabe talebinin konusunun yerine getirilmesi, 

istinabe talep edilen ülkede mahkemelerin/adli makamların yetkisine girmiyorsa, talep 

reddedilecektir. İkincisi, talebin yerine getirilmesi, istinabe talep edilen ülkenin egemenliğini 

veya güvenliğini tehdit ediyorsa, istinabe talebi yine reddedilecektir. Bu çerçevede 1954 tarihli 

Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi m. 11/III, b.1’de yer alan talep edilen vesikanın 

gerçekliğinin tespit edilememesi bir ret sebebi olarak öngörülmemiştir. Ayrıca, Sözleşme m. 

12/II’de istinabe talebinin, talep konusu hakkında talep edilen ülke mahkemelerin münhasır 
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yetkisi olduğu veya talep edilen ülkede tanınmayan bir yargılama sebebiyle talebin ortaya 

çıktığı gerekçeleri ile reddedilemeyeceği öngörülmüştür.  

Ret talepleri değerlendirilirken ayrıca Sözleşme m. 9/II hükmü de dikkate alınacaktır. Bu 

manada, istinabe talepleri, kural olarak talep edilen ülke hukukuna göre gerçekleştirilecek olsa 

da m. 9/II’de iç hukuka aykırı olmaması ve uygulanmasının veya uygulamasının ortaya 

çıkaracağı neticelerin giderilmesinin olanaksız bulunmaması kaydıyla, talepte bulunan devletin 

isteği üzerine özel bir usul de uygulayabileceği öngörülmüştür.  

İnceleme konumuz Sözleşme m. 9/II hükmü, 1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey 

Sözleşmesi m. 14/II’ye göre daha dar bir düzenleme getirmiştir. Zira orada özel bir usulün 

uygulanmasına karşılık sadece talep edilen ülke kanunlarına aykırı olmamak öngörülmüştür. 

Bundan böyle, Sözleşme, uygulama ve uygulamanın ortaya çıkaracağı zorlukları da dikkate 

aldığından, mahkemelerin uygulayagelişleri ve talep edilen mahkemece karşılaşılacak fiili 

zorluklar farklı usul uygulanamamasına karşı kullanılacaktır. Bu manada, örneğin ceza 

yargılamamızda öngörülmesine rağmen hukuk usulünde yer almayan bir yöntemin talep 

edilmesi, Sözleşme m. 9/II sebebiyle reddedilemeyecektir. Zira bu ne Türk hukukuna aykırı 

olacak ne de pratik yönden sıkıntı çıkaracaktır. 

Şekli ret sebepleri ise, Sözleşmede ayrı bir düzenleme olmadığından, Tebligata ilişkin Lahey 

sözleşmesi hükümleri çerçevesinde söz konusu olabilir. Öte yandan bir istinabe talebinin içeriği 

de m. 3’te düzenlenmiştir. Ayrıca ilgili bir makam şekli hatalardan kaçınılabilmesi için talebini 

inceleyecektir. Son olarak merkezi makam –hukukumuz açısından Uluslararası Hukuk ve Dış 

İlişkiler Genel Müdürlüğü- eksik/hatalı istinabe talebini reddetmeyecek, aksine söz konusu 

talepte hangi eksikliklerin bulunduğunu istinabe talep eden makama ya da mahkemeye 

bildirecektir.  

İstinabe taleplerinin yerine getirilmesi 
Kural olarak istinabe talepleri, talep edilen işlemi yerine getirecek mahkemenin yahut makamın 

kendi usul hükümlerine göre gerçekleştirilecektir (m. 9/I). Bu manada Türk mahkemeleri HMK 

hükümlerini uygulayacaktır. Ancak istinabe talepleri, başka özel bir usul ile, başka bir anlatımla 

asıl yargılamayı yürüten mahkemenin talebi ile onun kendi usulüne göre de yerine getirilebilir 

(m. 9/II). Sözleşmenin zayıf noktası, yalnızca yargılamayı yürüten ülke hukuku ile istinabe 

talep edilen ülke hukukunun uygulanması imkânı öngörmesi, ancak kendisinin ayrı ve özgün 

bir yöntem getirmemesidir.  

Burada bir önemli zorluk uygulanacak yaptırımlar sebebiyle ortaya çıkmaktadır. Burada 

yalnızca istinabe talep edilen ülkenin kendi hukuku çerçevesinde yaptırım uygulanabilecektir 

(m. 10). İç hukukta doğrudan bir yaptırım olmaması halinde, taraflara karşı hukukun 

uygulanmasında milli hukuktaki dolaylı yaptırımlar ile dengelenebilecektir. Ancak 

milletlerarası olaylarda boşluk söz konusu olacaktır.  

Sözleşme, mümkün olduğunca yurt dışındaki delillerin de doğrudanlığını sağlamaya çalışıyor. 

Sözleşme m. 8’e göre her bir taraf devlet, istinabe talebinin yerine getirilmesi sırasında, talep 

eden devlet makamı temsilcilerinin de hazır bulunabileceğini beyan edebilir. Bunun için 

beyanda bulunan devletçe belirlenecek yetkili makamı tarafından bir ön onay alınması talep 
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edilebilir. Bu hüküm, yabancı ülkede davayı gören mahkemenin üyesinin, tanıkları bizzat 

dinlemesi yönündeki ilk adımı temsil etmektedir. Toplam 58 tarafı olan Sözleşmenin 31 üyesi 

m. 8 çerçevesinde beyanda bulunmasına rağmen Türkiye bu yönde bir beyanda bulunmamıştır. 

(Avusturalya, Brezilya, Bulgaristan, Almanya, Danimarka, Makedonya, Fransa, Estonya, 

Finlandiya, Yunanistan, Hindistan, İzlanda, İsrail, İtalya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, 

Hollanda, Polonya, Güney Kore, Romanya, İsveç, İsviçre, Sırbistan, İspanya, Sri Lanka, 

Ukrayna, Macaristan, Amerika Birleşik Devletleri, Birleşik Krallık, Belarus, Güney Kıbrıs 

Rum Kesimi bu çerçevede beyanda bulunan ülkelerdir.). Doğrudanlığı sağlamak adına bu 

yönde bir beyanda bulunarak, önceden onay alınması koşulu ile bile olsa yabancı makam 

üyesinin, örneğin hakimin tanığın sorgulanması sırasında hazır bulunmasının sağlanması 

yerinde olacaktır.  

İstinabe talebinin yerine getirilmesi sebebiyle özel bir vergi, resim, harç söz konusu olamaz. 

Ancak istinabe edilen ülke mahkemesi, talep eden devletten, bilirkişi ve tercümana ödenen 

ücretler ile m. 9 gereğince özel bir usul uygulanmış ise söz konusu usulün ortaya çıkardığı 

masrafları talep edebilecektir. Burada vurgulanması gereken, borçlu taraf değil, talep eden 

devlettir.  

İfade Vermekten Kaçınma Hakkı ve İmtiyazlar 
Sözleşme m. 11 ile bu konuda, önceki milletlerarası istinabe sözleşmeleri karşısında önemsiz 

sayılamayacak bir ilerleme ile makul bir çözüm getiriyor. Buna göre, istinabe talebi 

çerçevesinde ifade vermesi gereken kimse,  

 istinabe talebini yerine getirecek ülke hukukuna göre bundan kaçınmasını gerektirecek 

bir ayrıcalığı yahut görevi varsa veyahut 

 istinabe talebinde bulunan ülkenin hukukuna göre böyle bir ayrıcalık veya görevi var ve 

bu ayrıcalık veya görev istinabe talebinde belirtilmişse yahut başka bir surette talepte 

bulunan makamca, talep edilen makamın isteği üzerine teyit edilmişse, 

ifade vermekten/delili sağlamaktan kaçınabilir.  

Söz konusu hükmün kapsamına hem tanıklıktan kaçınma hakkına dair hükümler hem de tanık 

olabilme yetisi girmektedir. Sözleşme m. 11, ifadesi alınacak kimseye bir seçim hakkı veriyor. 

Zira usul hukuku meselelerine lex fori uygulanacak iken, burada ilgili kimsenin en lehine olan 

hukuk uygulanacaktır. İlgili kişi ayrıca kendi sakin olduğu yer hukukuna göre de her zaman 

tanıklıktan kaçınma hakkını kullanabilir. İstinabe talep eden ülke hukukunda tanınmış olan 

kaçınma hakkının da dikkate alınması öngörüldüğüne göre, bu durumda m. 11/I, b. b, 

çerçevesinde yeterli ölçüde belirtilmelidir. Şayet bu ihmal edilecek olursa, istinabe talep edilen 

ülke mahkemesi öncelikle kendi hükümlerine göre inceleyecektir. Genellikle ifadesine 

başvurulacak kimse haklarını veya koruma seçeneklerini bilmez. Şayet ilgili kimse, istinabe 

talep eden ülke hukukuna göre böyle bir kaçınma hakkı olduğunu belirtirse, istinabe talep edilen 

mahkeme, talep eden makama bunu onaylatmalıdır ki bu da istinabe konusunun yerine 

getirilmesini oldukça erteleyecektir.  

Bir milletlerarası istinabe talebinde, tanıklıktan kaçınma hakkının meşru olup olmadığına, 

istinabe talep eden ülkenin hukukuna göre karar verilecektir. Nitekim HMK’da tanıklıktan 
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kaçınma hakkı konusunda hangi hukukun uygulanacağı düzenlenmemiştir ve Sözleşme m. 11 

bu manada önceliğe sahip olacaktır. Şayet ilgili kimse daha en baştan kaçınma hakkına 

dayanmışsa, bu durumun açık olduğu olaylarda merkezi makam –hukukumuz açısından 

Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü- istinabe talebinin mahkemeye 

yönlendirilmesini reddedebilir. Yetkilerin böyle karıştırılması doğru değildir.  

İstinabe talep eden ülke hukukuna göre birtakım belgeleri mahkemeye sunmak zorunda olan 

kimse, istinabe talep edilen mahkemede, onun hukukuna göre böyle bir usuli yükümlülüğünün 

bulunmadığını ileri sürebilir.  

Sözleşme m. 11/II’e göre her bir taraf devlet bunlara ilave olarak beyanda bulunmak suretiyle 

üçüncü bir devletin kanunlarında mevcut ayrıcalık ve görevlere riayet edeceğini bildirebilir.  

Diplomatik veya Konsüler Temsilci Vasıtasıyla Delillerin Sağlanması 
1954 tarihli Hukuk Usulüne Dair Lahey Sözleşmesi m. 15’te taraf devletlerin diplomatik veya 

konsüler yollarla da delilleri sağlayabileceklerine ilişkin hususu yalnızca saklı tutmakla 

yetinmişken, inceleme konumuz Sözleşme, ikinci başlık altında tam 8 madde ile “komiserleri” 

de dahil ederek düzenleme yapmıştır. Bu bölüm Sözleşmenin esaslı kısmını oluşturmaktadır. 

Anglo-Sakson hukuk sistemine dahil ülkelerin ihtiyaçları, özellikle komiserler yolu ile 

delillerin sağlanması öngörülerek karşılanmıştır. Ancak Sözleşme m. 28/I, b. g ve m. 33 ile taraf 

devletlerin söz konusu ikinci başlığın uygulanmasını kısmen veya tamamen kaldırabileceklerini 

öngörmektedir. (Örneğin Arjantin başlığın tamamen uygulanmayacağını belirtmiş, Portekiz ve 

Polonya m. 15 hariç olmak üzere uygulanmayacağını beyan etmiş, Bulgaristan 16, 17, 18, 19 

uncu maddelerin uygulanmayacağını belirtmiş, pek çok ülke kısmi çekinceler koymuş yahut 

iznin hangi makamdan alınacağını düzenlemiştir. Türkiye ise Adalet Bakanlığının ilgili konuda 

izin verecek makam olacağını öngörmüştür)  

Sözleşme m. 15 yeni bir şey getirmiyor. Bir ülkede bulunan konsolosluk görevlisi veya 

diplomatik temsilci, kendi ülkesinde görülmekte olan bir davada kullanılmak üzere, kendi ülke 

vatandaşı olan kimselerden, zor kullanmamak kaydıyla delil sağlayabilir. Ancak çifte 

vatandaşlığı olanlarda, ilgili kişi ayrıca kabul eden devletin vatandaşı ise bu olasılık ortadan 

kalkacaktır. Delillerin bu yolla sağlanması devletlerin uygulamasında çok uzun zamandan beri 

biliniyor. Maddede yeni olan, m. 15/II’ye göre ancak beyanda bulunmamış olmak kaydıyla her 

bir devletin ülkesinde bu yolla delil sağlanmasına müsamaha göstermesi gerektiğinin ifade 

edilmesidir. Bundan sonra her bir devlet, bu yolla delillerin sağlanması önceden onay 

alınmasına bağlıdır diyebilir. Bu onay ayrıca belli kimseler ile de sınırlanabilir. Avusturalya, 

Danimarka, Norveç, İsveç, İzlanda ve Portekiz bu tür bir beyanda bulunmuşlardır. İsviçre ise 

konsolosluk görevlileri açısından Federal polis merkezinin onayının alınmasını beyan etmiştir. 

Türkiye m. 15 kapsamında bir beyanda bulunmamıştır.  

Sözleşme m. 16, diplomatik temsilciler ile konsolosluk görevlilerinin delilleri toplaması 

imkanını genişletiyor. Bu çerçevede yetkileri kabul eden ülke ve üçüncü ülke vatandaşları 

açısından da kabul edilmiştir. Yalnızca kendi ülke vatandaşlarının ifade vermesi ile 

sınırlanması, artık pratik olmamaktadır. Yabancı temsilci, kendi rızası ile önüne gelmiş ve ifade 

vermek isteyen herkesten delili sağlayabilir. Bu manada kişi bakımından uygulama alanı 
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Tebligata İlişkin Lahey Sözleşmesi m. 8’de olduğu gibi genişletilmiştir. Ancak bu geniş yetki 

iki koşul ile sınırlanmıştır:  

 Kabul eden devletin yetkili makamı tarafından genel olarak veya somut olay için izin 

verilmesi 

 İzin verilirken belirlenmiş olan şartlara riayet edilmesi 

kaydıyla ilgili diplomatik temsilci veya konsolosluk görevlisi kabul eden devlet veya üçüncü 

devlet vatandaşlarından da delil sağlayabilecektir. Ancak taraf devlet, kendisinin önceden 

izni/onayı aranmaksızın da delil sağlanabileceğini beyan edebilir.  

Sözleşme m. 16, ispat hukuku alanında ülkelerin milletlerarası seviyede birlikte çalışmaları 

bakımından önemli bir ilerlemedir. Maalesef beyan ve çekinceler ile söz konusu madde önemli 

ölçüde etkisiz hale getirilmiştir. Türkiye m. 16 çerçevesinde izin verecek makamın Adalet 

Bakanlığı olduğuna dair beyanda bulunmuştur2.  

Komiser Yolu ile Delillerin Sağlanması 
Sözleşme m. 17, komiser yolu ile delillerin sağlanmasını düzenliyor. Mahkemenin, yurt dışında 

bulunan delilleri, kendisinin belirleyeceği özel uzmanlar veya yeminli komiserler vasıtası ile 

toplaması klasik bir Anglo-Sakson uygulamasıdır. Delillerin bu türlü toplanması da diplomatik 

temsilciler ve konsolosluk görevlilerinin kabul eden devlet veya üçüncü ülke vatandaşlarının 

ifadesini almasında öngörülen şartlara tabi tutulmuştur. Buna göre delilin sağlanacağı ülke 

makamlarının, somut olay için veya genel olarak vermiş oldukları bir onayının bulunması 

gerekir ve bu izin verilirken belirlenen şartlara uyulmalıdır. Ayrıca yabancı temsilcilerde 

olduğu gibi burada da kamu makamlarının dahil olması söz konusu değildir. Türkiye bu 

kimseler açısından da izin verecek makamın adalet bakanlığı olacağını beyan etmiştir.  

Sözleşme m. 18’e göre, m. 15, m. 16 ve m. 17’ye göre delil sağlamak isteyen diplomatik 

temsilci veya konsolosluk görevlisi, ilgili kişi rızası ile hazır bulunmazsa, kabul eden devlet 

makamlarına zorlayıcı yollarla delilin elde edilmesini sağlamak noktasında başvurabilir. Ancak 

bu başvurunun yapılabilmesi, ilgili ülkenin bu yönde beyanda bulunmuş olmasına bağlıdır. 

Türkiye bu yönde bir beyanda bulunmamıştır. Bu nedenle, yabancı diplomatik temsilci veya 

konsolosluk görevlisi, ancak rızai olarak Türkiye’de delil toplayabilir. Buna karşılık, 

Yunanistan, Hindistan, İtalya, Slovakya, Çek Cumhuriyeti, Birleşik Krallık, Amerika Birleşik 

Devletleri ve Güney Kıbrıs Rum Kesimi bu yönde bir beyanda bulunmuştur.  

Sözleşme m. 19 ila 21 delilin sağlanacağı kişiye yönelik koruma hükümleri içermektedir. Bu 

çerçevede, istinabenin gerçekleştirileceği ülke makamları, kendi temsilcilerinin de orada 

bulunmasını sağlamak amacıyla, delilin sağlanacağı yer ve zamanın kendilerine bildirilmesini 

isteyebilir. Delilin sağlanacağı kimse, yasal olarak temsilde de edilebilir. Bu çerçevede delilin 

sağlanacağı ülkede, temsilciye izin verilmelidir.  

                                                 
2 Hollanda ve Finlandiya ise açıkça bu manada delillerin elde edilmesinin, önceden onay alınmasına bağlı 

olmadığına dair beyanda bulunmuştur. Slovakya da karşılıklılık sağlanmak kaydıyla önceden izin alınmadan 

delillerin sağlanabileceğini beyan etmiştir.  
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Delillerin diplomatik temsilci, konsolosluk görevlisi veya bu iş için atanmış uzman veyahut 

komiserler eli ile sağlanması, asıl yargılamayı yürüten ülke mahkemesine önemli avantajlar 

sağlar, zira bu türlü bir delil toplanması halinde, kendi usul hukuku kuralları uygulanmış 

olacaktır (m. 21/I, b. d). Buna karşılık, Sözleşme birtakım sınırlamalar getirmektedir. Buna 

göre, delil, delilin sağlanacağı ülke hukukuna aykırı veya verilen onay/izin ile çelişen türden 

olamaz. Bu onaydan anlaşılıyor ki, tekrar m. 9’a göre özel bir usule göre delillerin 

toplanabilmesi için milli hukuka aykırı olmamasına ilişkin hükme dönüyoruz. Bu nedenle, 

diplomatik temsilciler, konsolosluk görevlileri ve bu iş için belirlenmiş komiserler, uzmanlar, 

istinabe talep edilen ülke mahkemesine nazaran çok daha fazla güçlükle karşı karşıyadırlar, zira 

mahkeme, asıl davanın görüldüğü ülke hukukunun, milli hukuka aykırı olup olmadığına daha 

kolay karar verebilecektir. Bu noktada, delillerin bu şekilde toplanmasının izlenmesi de ayrı bir 

öneme sahip olmaktadır. Yabancı mahkemenin usul kurallarına göre delillerin toplanması bu 

nedenle oldukça sınırlı hallerde söz konusu olacaktır. Tabiatıyla bu hükmün milletlerarası 

istinabe alanında bir ilerleme olduğunu söyleyebilmek mümkün değildir, aksine devletlerin 

egemenlik haklarına bağnazca bir bağlanmadır, zira ilgili kimse zaten ifade vermeye 

zorlanamamak ile yeteri kadar korunmaktadır.  

Diplomatik Temsilci, Konsolosluk Görevlisi veya Bu İş için Atanan Uzman 

veya Komiser Vasıtası ile Delillerin Sağlanması Usulü 
Sözleşme m. 15, 16, 17 çerçevesinde yetkili kılınan memur, yukarıda izah ettiğimiz koşulları 

da yerine getirmek kaydıyla, kabul eden devlette her türlü delili toplayabilir. Bu manada bir 

kimsenin hazır bulunması yahut ifade vermesi gerekirse, ilgiliye meşruhatlı bir davetiye 

gönderilecek, davetiyede kendisini yasal olarak temsil ettirebileceği, m. 18’e göre beyanda 

bulunmamış bir devlet söz konusu ise hazır bulunmak veya ifade vermek zorunda olmadığı 

yazılacak, muhatap yargılamanın görüldüğü ülke vatandaşı değilse ayrıca delilin sağlanacağı 

yer dilinde bir tercümesi de eklenecektir. İfadesine başvurulan kimse, m. 11 çerçevesinde 

tanıklıktan kaçınmasını sağlayacak bir ayrıcalığı veya görevi olduğunu ileri sürebilecektir. Bu 

manada ilgili kimse seçim hakkına sahiptir, ya gitmez, zorunda değildir veya tanıklıktan 

kaçınma hakkını kullanır.  

 


