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YABANCI MAHKEME VE HAKEM KARARLARININ TANIMA VE TENFİZİ     

 

  GİRİŞ:   

     Dünyanın küreselleştiği ülkeler arası insanların geçişi neticesinde hukuki ilişkilerini 

doğurmaktadır. Farklı ülkelerin vatandaşı olan kişi veya kişilerin aralarında doğan hukuki 

ilişkileri herhangi bir ülkenin hukuki uygulamalarıyla aralarında hukuki sorunları gidermeye 

çalışılmaktadır. Boşanma, miras gibi medeni hukuk ilişkileri farklı ülkelerin vatandaşları 

arasında neticelenen yabancı mahkeme karalarının tanımı ve tenfizi MÖHUK’unda belli bir 

norma bağlanmıştır. Yabancı bir mahkeme kararının tanımı veya tenfizi yapılmadan sonuç 

alınamaz. Yabancı bir mahkemede kesinleşmiş bir kararın icrası için ancak Türk Hukukuna 

göre tanıma ve tenfiz edilmesiyle geçerliliği kazanır.  

   Küreselleşen ticaretle birçok ülke insanları arasına ticari işlemler ve yatırımlar 

yapılmaktadır. Farklı ülke insanları arasında yapılan sözleşme içeriğinde aralarındaki 

uyuşmazlıkları çözüm yeri seçimi yabancı hakem ve hukuk sistemleri seçmekte özgürlerdir. 

Serbest iradeleriyle seçtikleri hakem ve ülke hukukun neticelendirdiği sonucu ancak Türk 

Hukuna göre tenfizi ve tanımasıyla mümkündür. Milletlerarası ticarette uyuşmazlıkların 

tarafsız bir yer, tarafsız bir merci ve tarafsız bir hukuki düzenleme çerçevesinde çözümlenmek 

istenmesi tahkimi temel araçlardan biri haline getirmiştir.  

  Yabancı kararların Türkiye’de sonuç doğurabilmesi o kararın tanınması veya tenfiz 

edilmesine bağlıdır. Başka bir tanımla, yabancı olarak nitelendirilen mahkeme kararları ve 

hakem kararları ancak tanıma tenfiz edilebilme koşulu ile Türkiye’de sonuç doğrabilir.1 Milli 

tarafların aralarındaki uyuşmazlığı ile ilgili hakem karalarına uygulanacak usul ve esasla 

MTK’ya göre uygulanır. Herhangi bir tarafın yabancı unsur taşımasında MÖHUK kuralını 

tanıma ve tenfizi esas kuraları uygulanabilmektedir. 

 

    1-TENFİZ:  

   Yabancı bir hükme varıldığı, devlet hukukuna göre sahip olduğu icra (tenfiz) edilebilme 

gücü tanıma niteliğine sahip değildir. Yabancı hükmün tanınması ona tanıdığı ülkede icra 

kabiliyeti vermez. Onun kendiliğinden ülkede icra edilir hale getiremez. Diğer bir söyleyişle 

yabancı kararın icra edebilme gücü ülkeyi teşkil etmez. Yabancı mahkeme hükmü hakkında 

verilen tenfiz kararı yabancı kararın ülke içinde icra edebilirliğini belirleyen bir tespit hükmü 

değildir. Tenfiz kararı sadece yenilik doğrucu bir usul hükmüdür. Gerçi Türk Hukukuna göre 

yabancı bir mahkeme hükmünü tenfiz edebilmesi için bu mahkemenin hükmünün verildiği 

ülke hukukuna göre kesin ve icra edebilir olması şarttır. 2 Ancak yabancı hükmün Türkiye’de 

icra edebilirlik gücüne sadece ve münhasıra Türk Hukukuna göre verilen bir tenfiz kararı ile 

sahip olabilir. Demekki yabancı bir mahkeme kararının kesinleşmiş bir hükmü ancak 

Türkiyede’ki bir mahkemede tenfizini isteyerek icra hükmünü bulur.  

 

Davayı esastan çözerek taraflar arasındaki uyuşmazlığı sona erdiren mahkeme kararlarına 

hüküm denir. Olağan kanun yollarından geçerek kesinleşen bir hükmün varlığı için iki sonuç 

vardır. Birincisi kesin hüküm kuvveti kazanma ve ikincisi icra kabiliyeti kazanma sonucudur.3  

1) Kesin hüküm kuvveti kazanma: Kesin hüküm amacı, kişiler arası uyuşmazlıkları 

kesin biçimde çözümlemesi ve aynı konuda yeniden dava açılmamasıdır. Bu amaçla 

iki şekilde gerçekleşir.  

a) Mahkeme hükmüne karşın ancak bir dereceye kadar itiraz edebilir. Bu hükme 

karşı olağan kanun yollarına başvurulamaz. Bu durumda biçimsel(şekil) anlamda 

kesin hükümden söz edilir. 

                                                 
1 Akıncı Zıya.Miletler Arası Tahkım,.Vedat kitapçilik,4.basim ,İstanbu,2016,s.335 
2 Nomer Ergin, Devletler Hususu Hukuku , Deta yayıncılık yeni 1. Basım, İstanbul 2015,s.500 
3 Aybay Rona,Dardoğan Esra,Ysaların çatişmasi,İst.Bilgi.Üniversitesi.Yay.İsatnbul,2008,s.291 

 



b) Taraflar arasında hukuksal ilişki gelecek için kesin olarak tespit edilir veya 

düzenlenir. Bu durumda ‘’maddi anlamda’’ kesin hüküm söz konusu olur. Maddi 

anlamda kesin hüküm mahkeme kararı içerik bakımından bağlayıcı etkiye sahip 

olmasını ifade eder. Kesin hükme bağlanmış bir uyuşmazlık aynı taraflar arasında aynı 

dava nedenine dayanarak, aynı konuda ikinci bir dava açılamaz  

        2) İcra kabiliyeti kazanması nitelikleri gereği sonuç meydana getirebilmesi için icra   

           edilmesi gereken hükümler icra kabiliyeti kazanır. Söz konusu borç ve  

           yükümlülüklerin borçlu tarafında yerine getirilmemesi halinde devlet organlarının  

             müdehale etmesi gerekir. Söz konusu borç yükümlülüğü devlet organları zorlamasıyla  

             yerine getirmesi mahkeme hükmünün icra kabiliyeti kazanmış olarak kabul edilir.   

 

1-1 MAHKEME KARARLARININ TANINMASI VE TENFİZİ 

 

Tanıma ve tenfiz müesseseleri inceleme konusu olarak ele alındığında genellikle 

birbirlerinden ayrı değerlendirilmeyecek bir bütünlük sergiler. Bu bütünlük mahkeme 

kararının kesin hüküm kuvvet ve cebren icra kabiliyetinden ibaret olan iki temel niteliği 

barındırmasına dayanmaktadır. Bir hükümün kesin hüküm kuvveti tanıma konusu olabilirken 

icra kabiliyeti tenfiz müessesine varlık kazandırır. Tanıma yabancı hükümlerde kesin hüküm 

kuvvetinin icra kabiliyetinden bağımsız olarak göz önünde bulundurmasıdır. Tenfiz ise 

yabancı hükmün, kesin hüküm kuvveti ile birlikte icra kabiliyetinde yabancı ülkelere temsil 

anlamına gelmektedir.4 Tanıma veya tenfiz davalarından hangisinin açılacağı ise etki 

doğurması istenen kararın içeriğine göre belirlenir. Yabancı mahkeme kararının içeriğinde 

icra dairesine başvurulmasını gerektiren yani o devletin icra organlarının harekete geçmesini 

gerektiren bir durum varsa, açılacak dava tenfiz davası olacaktır. Ancak kararın böyle bir 

özelliği yoksa açılması gereken dava tanıma davasıdır. İçerdiği hükümler sebebiyle tenfiz 

davası açılması gereken bir yabancı mahkeme kararı hakkında tanıma davası açılabilmesi için, 

davacının tenfiz yerine tanıma istemesinde haklı bir menfaatinin bulunması gerektiği kabul 

edilmektedir.5 

Yabancı karaların; Türkiyede sonuç doğurabilmesi o kararın tanınması veya tenfiz 

edilmesiyle bağlantılıdır. Tanıma ve tenfiz kavramları içerik ve sonuçler arasında 

birbirlerinden farklı kararlardır. Tanıma yabancı bir mahkeme veya hakim kararının kesin 

hüküm kuvvetinin icra kabiliyetinden bağımsız olarak tanıma işleminin yapıldığı devlet 

tarafından kabul edilmiş anlamına gelir. Tenfiz ise yabancı mahkeme veya hakem  

kararlarının tenfiz işleminin gerçekleştiği devlet ülkesinde icra kabiliyeti kazanması ifade 

eder. 6 

 MÖHUK hükümlerinden öngörülen şartları taşıyan yabancı bir mahkeme kararı hakkında 

Türk mahkemesi tanıma veya tenfiz kararı vermek zorundadır. Mahkeme MÖHUK’da 

öngörülen şartların mevcudiyetine rağmen takdir yetkisi kullanılarak, tenfiz talebi 

reddedilemeyeceği gibi bu şartların kısmen veya tamamen yokluğu durumunda takdiren tenfiz 

durumu kabul edemez. MÖHUK’da öngörülen tanıma veya tenfiz şartlarını karşılamayan 

yabancı mahkeme kararlarının tanımaması veya tenfiz talebi reddedilebilir.  

 

Tanıma veya tenfiz şartları konusunda kural olarak re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. 

MÖHUK’de tanım ve tenfiz davalarda başvuracak ispat vasıtalar konusunda herhangi bir 

düzenleme bulunmamaktadır. Bu sebeple delillerin serbestçe değerlendirilmesi esası 

çerçevesinde bu davalar her türlü delillerle ispatlanabilir. Türk tenfiz hukukunda davanın 

esasına girilmesi yasağı vardır. MÖHUK’un 55/2. maddesindeki ‘’karşı taraf ancak bu bölüm 

hükümlerine göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilanının kısmen 

veya tamamen yerine getirilmemiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış 

                                                 
4 Şit Banu, Hakemler Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi, İmaj yayınları, Ankara 2015, s.89 
5  Köle Mehmet,Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 34, Yıl: 2016 
6 Akıncı Ziya, Milletler Arası Tahkim, Vedat kitapçığı İstanbul 2016,s.335 



olduğunu öne sürerek itiraz edebilir’’ hükmü ile ifade edilmiştir.7Türk hukukunda yabancı 

mahkeme kararları açısından tanıma ve tenfiz farklı hükümlerle düzenlenmiştir. Bu nitelik 

farkı mahkeme kararının kesin hüküm etkisi ile icrai etkisinin aynı olmamasından 

kaynaklanmaktadır. Mahkeme kararının kesin hüküm kuvvetinin tanınması, bu kararın 

varlığının hukuk düzeni tarafından kabul edilmesi ve onunla kazanılmış olan hakların 

tanınması anlamına gelir. Tanım, devletin icra organlarını harekete geçirmez. Buna 

karşılık tenfizden beklenen hukuksal yarar, yabancı ilama icra kabiliyeti 

kazandırılmasıdır.8İcra organları ancak tenfiz kararlarıyla harekete geçebilirler. Türk 

hukukunda tenfiz için aranan koşular tanımadan farklı bazı koşular aranmaktadir. 

 

1-2 TANIMA VE TENFİZİN ÖN KOŞULLARI 

 

   Türkiye,1958 tarihli ‘yabancı hakem kararlarının tanıması ve tenfizi hakında Newyork 

Anlaşması’nı 08.05.1991 tarih ve 3731 sayılı kanunla onaylanmış ve 25.09.1991 tarihli resmi 

gazete de yayınlanmıştır. Türkiye ile birlikte bu sayı 1993 te tenfizi ve hakem karaların iç 

hukuklarında kabulu 100 ülkeye ulaşılmıştır. New York Anlaşması devlet topluluğunu bir 

araya getiren en kapsamlı anlaşmadır. Bu yoğun katılım uluslararası ticaret hakem 

kararlarının tenfizi konusunda ortak hukuk meydana getirilmiştir. Türk hukukunda 

milletlerarası tahkim ve milli tahkim ayrı mevzuatlarda düzenlenmektedir. Milletlerarası 

Tahkim Kanunu (“MTK”), yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak 

belirlendiği veya bu Kanun hükümlerinin taraflar ya da hakem veya hakem kurulunca 

seçildiği uyuşmazlıklar hakkında uygulanır. New York Sözleşmesi’nin kapsamı çok açıktır. 

Buna göre bir hakem kararı Türkiye dışında verilmişse, artık hiçbir tereddüt söz konusu 

olmaksızın New York sözleşmesi hükümlerine göre hakem kararını tenfizinin istemesi 

gerekecektir.9 

 

Yabancı mahkeme kararlarının türk hukukunca tanınması veya tenfiz edilmesi için taşımaları 

gereken koşullar tenfiz kararı başlığı taşıyan MÖHUK madde 50’de şöyle ifade edilmiştir. 

Yabancı mahkemelerden hukuk davalarınca ilişkin olarak verilmiş ve devlet 

kanunlarına göre keskinleşmiş bulunan ilanların Türkiye’de icra edebilmesi yetkili 

Türk mahkemesi tarafından tenfiz kararı vermesine bağlıdır. MÖHUK madde 50’ye göre 

Türk mahkemelerinden tanıması veya tenfizi talep edilen yabancı mahkemeler bakımından 

rivayet edilmesi gereken ön koşullar yabancı mahkemeeler tarafından verilmiş bir kararın 

bulunması, kararın hukuk davalara ilişkin olması ve verdiği devlet hukuku uyarınca 

kesinleşmiş olmasıdır. 10 Yabancı mahkeme kararının kesinleşmiş olmasına rağmen verildiği 

yer hukukuna göre icra edilebilir olması önem taşımaz. İcra edilebilirliği olsa bile kesinleşmiş 

olduğu için Türkiye’de tenfiz edilemez. Yabancı mahkemelerin ehil olup olmadığı 

belirlemesinde yetkili olan mahkeme Türk mahkemesidir.11 Türk hukukunda yabancı 

mahkeme kararları açısında tanıma ve tenfiz farklı hükümlerle düzenlenmiştir. Bu nitelik farkı 

mahkeme kararının kesin hüküm etkisi ile icrai etkisinin aynı olmamasından 

kaynaklanmaktadır.12Kazanılmış bir hakkın icra gücü ancak ulusal mahkemenin tanıması ve 

tenfiziyle güç kazanır. Tanıma tek başına mahkeme kararın icrasiı için yeterli değildir. 

  Tanıma ve tenfiz şartlarının tetkikinde, yabancı mahkeme kararının, bu kararı veren 

mahkemenin hukukuna göre kesinleşmiş bulunduğu andaki hukuki durumu dikkate alınır13. 

Tanıma veya tenfiz şartları konusunda kural olarak re’sen araştırma ilkesi geçerlidir. Yabancı 

                                                 
7 Şanlı Cemal Esen Emre Figen Neşe Ataman İnci Vedat kitapçılığı, İstanbul 2018, s.512 
8 Akıncı Ziya, Milletler Arası Tahkim, Vedat kitapçığı İstanbul 2016,s.337     
9 Akıncı Ziya, Milletler Arası Tahkim, Vedat kitapçığı İstanbul 2016,s 
10 Şanlı Cemal Esen Emre Figen Neşe Ataman İnci Miletler Arasi Özel Hukuk,Vdat kitapçığı, İstanbul 2018, 

s.513 
11 Nomer Engin Devletler Hususu Hukuku Beta yayıncılık 21. Basım İstanbul52015, s.501 
12 Akıncı Ziya, Milletler Arası Tahkim, Vedat kitapçığı İstanbul 2016,s.337 
13 Nomer Engin Devletler Hususu Hukuku Beta yayıncılık 21. Basım İstanbul52015,s.505 



mahkeme kararı yabancıbir ülkede kesinleşmiş hukuka uygun mahkeme karar ilamı tenfiz ve 

tanımına ön koşulu olarak Türk mahkemelerine başvuru yapabilir.  

Tanıma ve tenfiz esas koşulları MÖHUK madde 54’de ön şartları taşıyan yabancı bir 

mahkeme kararı hakkında tanıma veya tenfiz talebiyle Türk mahkemesine başvurulduğunda 

Türk mahkemeleri yabancı kararı MÖHUK madde 54 hükmünde önörülmüş tanıma ve tenfiz 

şartlar yönünde inceler. MÖHUK’da yabancı kararların tanınması veya tenfizi tek bir koşul 

dışında ayrı ayrı koşullara bağlamıştır. Tanıma veya tenfizde aranan koşullar dört bent altında 

sıralayabiliriz. Tanımda a bendinde ön görülen koşulları aranmayacak olmasıdır.14 

a) Kararın verildiği ülke ile Türkiye arasında mahkeme kararlarının karşılıklı tenfizi 

konusunda bir akdi, fiili veya hukuki karşılığının bulunması, 

b) Kararın Türkiye mahkemelerinin münhasır yetkisne girmeyen bir konuda verilmiş 

olması veya davalarının itiraz etme şartıyla ilanın dava konusunu veya taraflar ile 

gerçek bir ilişkinin bulunmadığı halde kendisini yetkili sayan bir devlet mahkemesince 

verilmiş olması, 

c) Kararın Türk kamu düzenine açıkca aykırı olmaması, 

d) Kararın davalı tarafın savunma haklarına riayet edilerek verilmiş olması ve davalının 

tenfize bu noktada itiraz etmemeiş olması gerekir. 

 

 1-3 TANIMA TENFİZİN ESAS KOŞULARI 

 

Yukarıda ele alınan önkoşulları taşıyan yabancı mahkeme kararı hakkında tanıma veya 

tenfiz talebiyle Türk mahkemelerine başvurulduğunda Türk mahkemesi, yabancı kararı 

MÖHUK madde 54 hükmünde öngörülmüş tanıma tenfiz şartlar yönünde inceler. 

MÖHUK’ ta yabancı kararların tanınması veya tenfizi, tek bir koşul dışında, aynı 

koşullara bağlanmıştır.15Farklı koşul MÖHUK madde 54/a hükmünde öngörülen 

mütekabiliyet türünden birinin de fiili mütekabiliyet oluduğunu Türk hukukunda yabancı 

mahkeme kararlarının tenfizi 54. Maddesinin (a) bendi ile mukabiliyet şartına 

bağlanmıştır. Türkiye Cumhuriyeti ile ilamın verildiği devlet arasında mutekabiliyet 

esasına dayanan bir anlaşma veya o devlette türk mahkemelerinden verilmiş ilamların 

tenfizini mümkün kılan bir kanun hükmünün veya fiilli uygulamanın bulmasıdır. Yabancı 

bir mahkeme kararının tenfizi, mukabiliyet gerçekleşmemiş ise red edilecektir.16Bununla 

ilgili şu koşuların varlığı türk mahkemelerinin tenfizini mümkün kılmamaktadır. 

a) Münhasır Yetki 

    Türk hukukunda kamu düzenine ilişkin yetki kurallarından bazıları münhasır yetki (kesin     

yetki) hükmüdür. Türk hukuku kamu düzeninde ilişkin her yetki kuralının, munhasır bir yetki 

kuralı olmasıdır. Uyuşmazlıkların çüzümü için kural olarak mahkemelerin hangisinin alanına 

girdiği kesin hüküm esastır. Taşınmaz üzerindeki ayni hakka ilişkin veya ayni hak 

sahipliğinde değişikliğe yol açabilecek davalar ile taşınmazın zilyetliğine yahut alıkoyma 

hakkına ilişkin davalarda, taşınmazın bulunduğu yer mahkemesi kesin yetkilidir. Örneğin;    
(hmk. M.12)  Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine girmeyen konularda 

sadece kararı veren mahkemenin tabi olduğu hukuk nizamı o mahkemenin 
milletlerarası yetkisi hakkında söz sahibi olabilir.17 
 

 

 

 

 

                                                 
14 Şanlı Cemal Esen Emre Figen Neşe Ataman İnci Miletler Arasi Özel Hukuk,Vdat kitapçığı, İstanbul ,2018, 

s.523 
15  Şanlı Cemal Esen Emre Figen Neşe Ataman İnci Miletler Arasi Özel Hukuk,Vdat kitapçığı, İstanbul 

2018,s.522 
16 Nomer Engin Devletler Hususu Hukuku Beta yayıncılık 21. Basım İstanbul ,2015,s.511 
17 Nomer Engin Devletler Hususu Hukuku Beta yayıncılık 21. Basım İstanbul ,2015,s.515 



b) Aşırı Yetki 

Ülke ve kişiler üzerindeki hâkimiyet hakkına dayanarak, her devlet kendi ülkesinde 

miletlerarası yetkisini kullanır. Milletlerarası yetkinin kulanılmasında devletin sahip 

olduğu serbestîyi sınırlayan bir devletler hukuk kuralı yoktur. Ancak, devletlerden 

milletlerarası yetki kulanırken makul hareket etmeleri beklenir.18Devletlerin çoğu 

genel nitelikteki makul yetki kuraları kanunlarla tespit edilmiştir. 

Her mahkeme kendi usul hukukunu uygulayacağından dolaysıyla milletlerarası 

yetkisini sadece kendi usul hukuk kuralına göre tespit edeceğini taahhüt eder. 

 İlamı veren yabancı mahkemenin yetkisi, kendi hukukunun yetkisi hükümlerine göre 

belirler. 

 

c) Hukukun Kamu Düzenine Açıkca Aykırı Bulunmaması: 

 

Hukuktaki kamu düzeni kavramı ile milletlerarası özel hukuk alanındaki kamu düzeni 

kavramı farklıdır. İç hukuktaki kamu düzeni kavramı, emredici hukuk kurallarına göre 

belirlenir. Ancak iç hukukta kamu düzeninden kabul edilerek emredici kurallara 

bağlanan esaslar, milletlerarası özel hukuk bakımından kamu düzeninden 

sayılmayabilir.19 Türk usul hukunun yetki hükümlerine ve bunlara ek olarak 

Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuk kanunda yer almış milletlerarası yetki 

kuralarına göre yetkili bir mahkeme bulunmamasına rağmen bir ihtilafin Türk 

mahkemelerinde görülmesi kamu düzeninin gereği olmakta ise Türk mahkemesin de 

milletlerarası yetki doğar.20Milletlerarası özel hukuk bakımından kamu düzeni genel 

olarak, yabancılık unsuru taşıyan olay ve ilişkilerde, kendi kanunlar ihtilafı kurallarına 

göre yabancı bir hukukun belirli bir hükmünü uygulamak zorunda kalan hâkimin, 

kendi hukukunun temel prensiplerine, toplumun genel adap ve ahlak anlayışına, 

kanunlarının dayandığı temel adalet anlayışına aykırı olan bu hükmü uygulama 

zorunluluğunu ortadan kaldıran istisnai bir uygulamadır. Türk hukukunda da kamu 

düzeni uygulaması ve Türk kamu düzenine açıkça aykırı yabancı hukuk hükmünün 

uygulanmayacağı, MÖHUK m.5’te kabul edilmiştir.21MÖHUK 5’inci maddesi: Yetkili 

yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine açıkça 
aykırı olması halinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen hallerde, Türk hukuku 
uygulanır. 
 

 2- TANIMA VE TENFİZE İLİŞKİN TEORİLER: 

 

a) Müceamele (vomity) Teorisi 

Devletlerin karşılıklı nezaket kuralına göre devletlerin yabancı mahkeme kararlarını 

karşılıklı ifade edilen bir nezaket kuralına göre tenfiz va tanıma yapılmasıdır. 

Devletlerin birbirlerine tanımladığı imtiyazlardır. Esas itibariyle devletlerin birbirine 

tanıdığı mütekabiliyet esasına göre uygulanır. Yabancı mahkeme kararı, bir ülkece 

lütuf eseri olarak ve ilgili yabancı devletlerin, kendi mahkeme kararlarına aynı etkiyi 

tanıması şartı ile sonuç doğurur. Neticede bu teoriye göre, tanıma ve tenfiz, karşılıklı 

muameleye ihtiyaç gösterir.22Devletle özel hukuk prensip gereği müktesap haklar 

prensip gereği karşılıklı saygı esastır. Müktesap haklara saygılı prensip gereği bir 

ülkede iktisap edilen haklara diğer ülkelerede riayet edilmesi gerekir. 

 

                                                 
18 Nomer Engin Devletler Hususu Hukuku Beta yayıncılık 21. Basım İstanbul ,2015,s.516 
19 Köle Mehmet, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul,Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 34, Yıl: 2016 s.53 
20 Nomer Engin Devletler Hususu Hukuku Beta yayıncılık 21. Basım İstanbul ,2015,s.474 
21 Köle Mehmet, Yabancı Mahkeme Kararlarının Tanıma ve Tenfizinde Usul,Dicle Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Dergisi, Cilt: 21, Sayı: 34, Yıl: 2016 s.53 
22 Şit Banu, Hakemler Kararlarının Tanınması Ve Tenfizi, İmaj yayınları, Ankara 2015,s.92 



b) Kazai Akit Teorisi 

Kazai akit teorisine göre, kesin hüküm otoritesi tarafından iradesinden olmaktadır. 

Mahkeme kararları, taraflarlar arasındaki kazai mukaveleye dayanmaktadır. Ve kazai 

akit ile taraflar, hükmün sonuçlarına katlanacaklarını kabul etmektedir. Kazai akit 

teorisi adaletin, tarafların değil devlet otoritesine dayandığı, mahkeme kararları ile 

akitler arasında nitelik farkı bulunduğu ve bu teorinin, özellikle tenfiz müessesesinin 

bir unsuru olan kararların cebren icrasını açıklamadığı bir unsur olan kuralına cebren 

icrası açıklanmadığı noktada eleştiri konusu olmuştur. Taraflara serbest irade 

sonucunda doğan sözleşme yükümlülüğü yüklendiği hukuki sonuçlardır. Kazai teorisi, 

yargı hakkı egemenliğin bir unsuru olup, devletin tekelindedir. Devlet bu yetkiyi 

bağımsız mahkemeler vasıtasıyla kullanır. Ancak devletin mevzuatının imkân verdiği 

nispete taraflar tahkim yolu ile uyuşmazlığın çözülmesini kararlaştırabilirler. Burada 

sözü edilen devlet mevzuat tahkim yerindeki devletin hukuk düzenidir.23 

c) Lex Specialis Teorisi 

Yabancı bir kanun etkisinde kanun ile mahkeme arasında yabancı bir kanun 

uygulaması ile mahkeme kararının tanınması esasında mevcut farklılıklarına dayanan 

eleştiridir. Daha çok örfü adet ve geleneklere de dayanarak çözümlediği ve dayanağı 

teşkil eden bir teoridir.  

d) Borç teorisi   

İngiliz hukunda savunmaları olarak borç teorisi yetkili yabancı mahkeme tarafından 

belirli miktarda paranın tediyesine hükmedilmesiyle bu tediye borçu, İngiltere’de 

icrası dava yoluyla sağlanacak hukuki bir borç haline gelir. Borcu ödemek istemeyen 

borçlu, borcu neden ifa edilmemesi gerektiğiniİngilteredeki icra davalarda ispat 

etmekle yükümlüdüt. 

e) Mücamele (comity)Teorisi 

Devlet yabancı mahkeme kararlarını comitas gentivsi olarak ifade edilen bir imtiyaz 

ve izin çerçevesinde tanır ve tenfiz ederler. Mukamele ve yabancı mahkeme kararının 

tanımasını ve tenfiz edilmesi bir zorunluluk olarak değil, devletlerarası ilişkilerin tabi 

olduğu nezaketin bir gereği olarak ortaya koymaktadır. Ancak mücamele kararları 

karşılıklı (mütekabiliyet) ilkesine dayanmaktadır.  

 

f) Müktesap Hak Teorisi:  

Yabancı bir ilamın tanıması, yabancı ilamla yaratılan hakkın tanımasıdır ilkesiyle 

formüle edilmiştir. Bu teoriye göre yabancı mahkemelerce usülüne uygun olarak 

yaratılmış haklar tanınmalıdır24. 

g) Karma (muhtelit) teorisi: 

Bu teori taraflarına göre tahkim, hem akdi ve hem kazai bir nitelik taşımaktadır. Buna 

göre tahkim sözleşmesi tarafların serbest iradelerinin birleşmesi sonucu usüle 

geldikten sonra, usül hukukunun bu sözleşmeye yüklediği sonuçları meydana getirir. 

Gerek akdi gerek kazai teorinin tahkimin hukuki niteliğini tek başlarına açıklamaya 

yeterli olmadığı görüşünde olan hukukçular tarafından ortaya atılmıştır.25 

h) Bağımsız (otonom)Teori: Tahkimin hukuki niteliğini belirtmede hareket noktası 

tahkimin amacı olmalıdır. Bu bakımdan milletlerarası tahkim gelişmesi ve uluslararası 

bir boyut kazanması sonucu meydana gelmiştir.26 

 

 

                                                 
23 Yaşar Ali,Özkan ömer,Hakem kararlarunın hukuki niteliği:Yabancı, yerlı ve Miletlerarası hakem Kararları,İstanbul ticaret 

üniversitesisosyal bilimler enst. Dergisi,yıl,15,S.29,2016,s.5 
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üniversitesisosyal bilimler enst. Dergisi,yıl,15,S.29,2016,s.5 
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 3-TAHKİM:  

 

Milletlerarası ticari sözleşmelerden doğan uyuşmazlıkların çözümü için taraflar, çeşitli 

yöntemlerden birine başvurabilirler. Bu yöntemlerden birincisi; milletler arası ticari 

uyuşmazlıkların milli mahkemeler aracılığıyla çözümüdür. Taraflar genellikle, aralarındaki 

sözleşmeye hangi ülkenin mahkemelerine müraacat edecekleri konusunda bir hüküm 

koymaktadırlar. İkinci yöntem; tahkim yolu ile uyuşmazlıkların çözümüdür. Üçüncü yöntem 

ise alternatif uyuşmazlık çözüm yolu(ADB, altarnive dupute recblutiuon).27Milletler arası 

ticari uyuşmazlıkların çözümünde başvurabilecek arabuluculuk, uzlaşma, müzakere gibi diğer 

bazı uyuşmazlık çözüm yolları, aksi kararlaştırılmadıkça, tarafları bağlamayacaktır. Ancak 

tarafların kendi iradeleriyle sözleşmelerinde belirlenecek bir hakem heyetiyle 

uyuşmazlıklarını çözümde bir mahkeme kararı hükmü niteliği ile etkili olmaktadır. Ancak 

hakem kararların sonuç doğurması için tenfize başvurusuyla geçerli hükmü icrasına geçer. 

 

Tahkim Kavramı: Kişiler arasında genel uyuşmazlıkları kural olarak devletin mahkemeleri 

tarafından karara bağlanır. Ancak maddi hukukta tanınan irade serbestliği prensibinin usül 

hukukunda uygulamasının bir sonucu olarak uyuşmazlığa düşen taraflar yapacakları bir 

anlaşma ile bu uyuşmazlık hakkında karar verme yetkisinin devlet mahkemelerinden alınarak 

özel kişilere devredilebilir. Uyuşmazlığın özel kişiler tarafından incelenip karara bağlanması 

için taraflar arasındaki tahkim anlaşması yapılması gereken tahkim onaylaması yapılması için 

taraflar arasındaki hukuki ilişkine mutlak sözleşmede gerek yoktur.28 

 

Tahkim yapılması gerçekleştiren kişilerede hakem denir. Hakemler uyuşmazlık tarafların 

kendi tarafında seçilmek istedikleri kişilerden oluşmaktadır. 

 

3-1 HAKEM KARARLARININ İCRASI 

    Prensip olarak, hukuk sisteminde bir mahkeme kararının icra edilebilmesi için kararın şekil 

ve maddi hukuk bakımından mahkeme önünde artık tartışma konusu olmaktan çıkması aranır. 

New York Anlaşması’nın 5/1 (e)  maddesine göre de kendisine karşı tenfiz istenen taraf, 

hakem kararının henüz ‘bağlayıcı’ olmadığını ileri sürerek tenfize itiraz edebilir.29 

 

MTK madde 15, iptal davası ve hakem kararlarının icra edilebilir hale gelmesi başlığını 

taşımaktadır. MTK madde 15/A iptal davasını düzenlemektedir. MTK Madde 15/B ise hakem 

kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belgenin verilmesine ilişkindir. MTK madde 15/B 

uyarınca, iptal davası için öngörülen sürenin geçmesi veya tarafların iptal davası açmaktan 

feragat ettiği hâllerde, hakem kararının icra edilebilmesi için, mahkemece hakem kararının 

icra edilebilir olduğuna ilişkin belge verilmesi gerekmektedir. Mahkeme, bu belgenin verilip 

verilmeyeceğini incelerken hakem kararının Türk hukukuna göre tahkime elverişli olup 

olmadığını ve kararın kamu düzenine aykırı olup olmadığını re’sen dikkate alır. Bu hâlde 

mahkemece aksine karar verilmedikçe, inceleme dosya üzerinden yapılır.30 “Tahkim 

kurumunu teşvik amacı ile getirilen önemli yeniliklerden birisi de hakem kararlarının verildiği 

anda icra edilebilir hale getirilmiş olmasıdır” 4. Oysa MTK madde 15/B uyarınca, 

mahkemeden hakem kararının icra edilebilir olduğuna ilişkin belge alınması gerekmektedir.31    

 

                                                 
27 Ekşi Nuray, Milletler Arası Hukuk, Beta yayıncılık, İstanbul 2010, s.135 
28 Ekşi Nuray, Milletler Arası Hukuk, Beta yayıncılık, İstanbul 2010, s.36 
29 Şanlı Cemal ,Miletler arasi Ticaret Odasi Türkiye Komitesi,29-30,nısan,1994 Ankara tahkim kollogumu’na 

sunulan tebliğ 1194.say-1-2 
30 Ceyda SÜRAL, Hakem Kararlarının İcrası ve İptal Davası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C. 16, Özel Sayı 2014, s.1379 (Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan s 
31 Ceyda SÜRAL, Hakem Kararlarının İcrası ve İptal Davası, Dokuz Eylül Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 

C. 16, Özel Sayı 2014, s.1378(Basım Yılı: 2015) Prof. Dr. Hakan PEKCANITEZ’e Armağan s.1378 



1. Görevli ve Yetkili Mahkeme MTK madde 3 uyarınca, bu kanunda mahkeme 

tarafından yapılacağı belirtilen işlerde, davalının yerleşim yeri veya olağan oturma 

yeri ya da işyerinin bulunduğu yer asliye hukuk mahkemesi; davalının Türkiye’de 

yerleşim yeri, olağan oturma yeri veya işyeri yoksa İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi 

görevli ve yetkilidir32 

 

3-2  HAKEM KARARLARIN TENFİZ USULU: 

 

 Yabancı Hakem Kararlarında Görevli ve Yetkili Mahkeme  

   Yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde görevli mahkeme asliye hukuk 

mahkemesidir (MÖHUK m. 60/2). Görev kamu düzeninden olup (HMK m. 1) davanın her 

aşamasında re’sen gözetilir. (HMK m. 115) Yabancı hakem kararının tanınması ve tenfizi 

sulh hukuk mahkemesinden istenirse görev dava şartı olması nedeniyle (HMK m. 114) 

mahkeme re’sen görevsizlik kararı vermelidir33. Tanınması ve tenfizi istenen yabancı 

hakem kararı ticari bir uyuşmazlığa dayanıyorsa asliye ticaret mahkemesinde tanıma ve 

tenfiz talep edilebilir denildiği gibi başka görüşe göre ticari uyuşmazlıklarla ilgili olarak 

verilmiş yabancı hakem kararlarının tenfizi davaları ve bu davaların konusu,  “ticari iş” 

veya “ticari dava” niteliğinde olmadığından, tenfiz davalarında işin esasına 

girilemeyeceğinden mahkeme burada uzmanlığı gereği bir yargılama yapmayacak, sadece 

tenfiz şartlarının bulunup bulunmadığını tespit edecektir. Bu nedenle uyuşmazlık ticari 

olsun olmasın yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde görevli mahkeme asliye 

hukuk mahkemesidir şeklinde görüş vardır ancak Yargıtay ticari dava niteliğindeki 

yabancı mahkeme kararının tenfizinde Asliye Ticaret Mahkemesinin görevli olduğunu 

kabul etmektedir34 sonrada yapılan yasal değişikliklerle mahkemelerin görev alanları 

belirlenmiş en son belirleme 5235 sayılı kanunun değişikliği yapılarak ticari 

uyuşmazlıkları asliye ticaret mahkemesi görev alanı belirlenmiştir. 

     5235 sayılı Kanunda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanun, asliye ticaret mahkemelerinin 

toplu mahkeme olarak görev yapacağı uyuşmazlıkları sayarken yabancı hakem 

kararlarının tanınması ve tenfizine yönelik davaları da belirtmiştir. Bu düzenlemeye göre 

yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizine yönelik davalarda tenfiz istenen para ile 

ölçülebilen miktara bakılmaksızın asliye ticaret mahkemeleri görevlidir ve bu mahkemeler 

anılan uyuşmazlıklarda yargılamayı heyet halinde yapacak ve kararını verecektir. 5235 

sayılı Kanununda değişiklik yapan 6545 sayılı Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra 

yabancı hakem kararlarının tanınması ve tenfizinde uyuşmazlığın ticari iş veya dava 

niteliğinde olup olmadığına bakılmaksızın görevli mahkemenin asliye mahkemesi olduğu 

kabul edilmelidir. Ancak daha sonra yasal değişiklikle ticari uyuşmazlıklar için Asliye 

Ticaret mahkemesi yetkili mahkeme kılınmıştır. 

 

3-3 HAKEM KARANIN TENFİZİNE UYGULANACAK KURALLAR 

 

MÖHUK’un 60/62. Madde hükümleri Türkiye hukukunda yabancı hakem kararlarının 

tenfizi ile ilgili hükümler içermektedir. Bununla beraber, Türkiye aynı kanunları 

düzenleyen milletler arası tahkim sözleşmelerine de taraf olmuştur. Bu nedenle, bir konu 

hem kanunlarımızın hemde taraf olduğumuz milletlerarası sözleşmelerin kapsamına 

girdiği takdirde hangi kural uygulayacağı tespiti gerekir.35 Bu düzenleme doğrultusunda 

Türkiye’nin taraf olduğu yabancı hakemler karalarının tanınması ve tenfizi alanında 1950 
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New York sözleşmesi esastır.  New York Sözleşmensi’nin birinci maddesi uyarınca: 

Sözleşme, aynı zamanda tanıması ve icrası istenen devletle milli addolunmayan hakem 

kararları hakında da tatbik edilir.36Milli olmayan tüm hakem kararları için geçerlilik arz 

edilmektedir. 

Türk hukukunda, ne MÖHUK’un yabancı hakem karalarının tenfizine ilişkin hükümlerinde ne 

de Türkiye’nin taraf olduğu Newyork sözleşmesininde yabancı hakem kararı kavramının 

tanımı yapılmıştır. Bu nedenle, yabancı hakem kararı kavramı ile kastedilen husus, yargı 

kararlarında ve doktrin açıklanmaya çalışılmaktadır. 37 Yargıtay’a göre tahkim yargılamasına 

uygulanan hukuk yabancı bir usul hukuku ise bu tahkim yargılaması neticesinde verilen 

hakem kararı, yabancı hakem kararıdır. Yok, eğer HUMK’un tahkime ilişkin hükümleri 

uygulanarak verilen kararlar ise yerli hakem kararlarıdır. Bu ayrım, hakem kararları ile 

mahkeme kararları da yabancı mahkeme kararları gibi icra olunacaktır.38Hakem kararlarda 

tenfizi ile ilgili uygulamalar da fark bulunmamaktadır. 

3-4 HAKEM KARARLARININ TENFİZİNİ ENGELEYEN SEBEPLER 

 MÖHUK madde 54/c bendi uyarınca, yabancı bir kararın tanınması ve tenfiz 

edilebilmesi için yabancı mahkeme hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı 

olmaması gerekir. Yabancı mahkeme veya hakem kararını vermiş bulunan hâkim veya 

hakemlerin tarafsızlığı hakkında şüphe yaratacak unsurların genel ahlaka ve kamu 

düzenine aykırılık sebebiyle kararın tenfizini engelleyebilir.39Cezai tazminat veya özel 

hukuk cezası olarak adlandırılan tazmınatlara ilişkin yabancı mahkeme kararlarına tenfiz 

davalarında kamu düzeni engeli gündeme gelebilir. 

MÖHUK un 55 /2 maddesinin hükmü gereği karşı taraf ancak bu bölümdeki hükümlerine 

göre tenfiz şartlarının bulunmadığını veya yabancı mahkeme ilamının kısmen veya 

tamamen yerine getirilmiş yahut yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya çıkmış 

olduğunu ileri sürerek itiraz edebilir.40Bu hükme göre kısmi kesinleşen yabancı mahkeme 

kararları ve yabancı mahkeme kararlarının yerine getirilmesine engel bir sebep ortaya 

çıkmış olması tenfize engeldir. Türk hukukunda tenfiz için bir zaman aşımı 

öngürlmemiştir. Ancak herhangi bir durumda kararı veren ülkenin hukukunda zaman 

aşımına uğramış ise tenfizine itiraz konusu yapıldığı takdirde tenfizi için engel bir durum 

ortaya çıkmış bulunmaktadır. 

  New York sözleşmesi’nin V/2/a maddesi uyarınca, hakem kararının tenfiz talep edilen 

ülkenin kamu düzenine aykırı olması, hakem kararının tenfizinin reddedilmesi için bir 

gerekçe oluşturmaktadır ve hâkim kamu düzenine aykırılığı tespit ederse, söz konusu 

hakem kararının tenfizini re’sen reddedebilecektir.41 Tenfiz koşulları bulunup 

bulunmadığı hususunda mahkeme re’sen araştırır. Ancak mahkeme esastan incelemeye 

yetkili değildir.  Hakem kararının kamu düzenine aykırı olduğu başlıca durumlar hakem 

kararının konusu itibariyle kamu düzenine aykırı olması, hakemlerin bağımsızlığı yâda 

yargılama usüllerinin kamu düzenine aykırı olması konularında ortaya çıkacaktır. Kamu 

düzeni ile ilgili bir başka tartışmalı konu ise hakemlerin uyguladığı hukukun kamu 

düzenine aykırı olmasıdır.42Kamu düzenine aykırı konularlada ikinci husus ise hakemlerin 

bağımsızlıklları ve tarafszlıklarıyla ilgilidir. Hakemin tarafsız ve bağımsız olmayışı kamu 

düzenine açıkça aykırılık söz konusu oluşturabilmektedir. 
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SONUÇ :  
Yabancı mahkeme ve hakem kararları icra gücünün kazanılması için Türk hukuna göre 

tanımı ve tenfiz edilmesi gerekli, tanım ve tenfizi yapılmayan yabancı unsur mahkeme ve 

hakem kararlığı hukuki bir sonuç doğurmayacaktır. Yabancı mahkeme kararının tanınması 

onun tanındığı ülkenin yargısında etki doğurması anlamına gelir. Tanınan yabancı 

mahkeme kararları Türk hukukunda kesin hüküm ve kesin delil olmak üzere iki ayrı 

etkiye sahip olur. Türk hukuku tanıdığı mahkeme kararının maddi anlamda kesin hüküm 

etkisini kabul etmiş sayılır yani; yabancı mahkeme kararları artık Türk hukukunda maddi 

anlamda kesin hüküm etkisine sahip kararlarla aynı özelliği gösterir43 

Yabancı mahkeme hakem kararları tenfiz ve tanıma için ön ve esas koşuları sağlanmış 

olmalı. Bunlar başta kesinleşmiş bir yabancı mahkeme ve hakem kararı olması kararı 

veren yerin hukuka uygun olarak verilmiş olması gerekir. Davalıların savunma haklarına 

rivayet etmiş olması yanında Türkiye ile muktesap esasına uygun ve kamu düzenine genel 

ahlaka aykırı karar olmaması gerekir. 

New York sözleşmesi dışında kalan milletlerarsı hakem kararları konusunda Yargıtay’ca 

kabul edilen otoritesi altında karar verilen, usül hukuku kıstası geçerliği söz konusu. 

Yabancı hakem kararları MÖHUK’a göre, yok eğer milli hakem kararlari ise MTK 

hükümleri geçerlidir. Tahkimin milletlerarası nitelikli olması, tahkim konusu 

uyuşmazlığın gerek bu uyuşmazlığın kendisinden doğduğu ilişkinin milletlerarası ticaret 

hayatının menfaatlerine ilişkin olması, gerek taraflara ilişkin farklı ülkelere işaret eden 

irtibat noktalarının bulunması nedeniyle milletlerarası karakter taşımasına dayanır. Buna 

göre, tahkim konusu uyuşmazlığın kendisinden doğduğu hukuki ilişki milletlerarası 

karaktere haiz ise ya da tarafların tabiiyeti, ikametgâhı veya işyerinin farklı devletlere 

işaret etmesi sebebiyle uyuşmazlık milletlerarası nitelik kazanmış ise, tahkimin 

milletlerarası nitelikli olduğu söylenebili44Taraflarin hür iradeleriyle sözleşmelerinde 

belirlenen ve seçilen ülkelerin hukukuna göre uyuşmazliğin cüzümü veya hakem heyete 

başvulmasına gidebilirler. Yabancı mahkemede alınan kararların icrasi için tanıma ve 

tenfizin yapılması gerekmektedir.  
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