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1.	 5718	sayılı	MÖHUK	md.	2	ve	md.	14
Yabancı	Hukuk	Hakkında	Bilgi	Edinilmesine	
Dair	Avrupa	Sözleşmesi	md.	1-5
2.	 HD,	 E.	 2006/21951,	 K.	 2007/17742,	 T.	 25.12.2007: boşanma 
sebeplerinin eşlerin müşterek millî hukukuna, eşlerin ayrı vatan-
daşlıkta olmaları halinde müşterek mutad meskenleri hukukuna, 
bunun da bulunmaması halinde Türk hukukuna tabi olması; 
tarafların Alman uyruklu olduklarının, dosyaya sunulan kimlik 
belgelerinden anlaşılması; yetkili Alman hukukunun uyuşmazlığa 
uygulanacak muhtevasının tespitinde gerekli hallerde taraflardan 
yardım alınması ve Türkiye ile Almanya’nın taraf olduğu Yabancı 
Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi hü-
kümlerinden yararlanılması .......................................................................... 1

2.	 5718	sayılı	MÖHUK	md.	2,	md.	3	ve	md.	4
Yabancı	Hukuk	Hakkında	Bilgi	
Edinilmesine	Dair	Avrupa	Sözleşmesi
2.	 HD,	 E.	 2007/4214,	 K.	 2008/	 1476,	 T.	 13.02.2008: hem Türk 
hem İtalyan vatandaşı kadın ile İtalyan vatandaşı koca arasında-
ki boşanma davasında tarafları yönünden yabancılık unsurunun 
bulunması; yetkili hukukun, vatandaşlık, yerleşim yeri veya mu-
tad mesken esaslarına göre tayin edildiği hallerde, aksine hüküm 
olmadıkça, dava tarihindeki vatandaşlık, yerleşim yeri ve mutad 
meskenin esas alınması; yetkili olan hukukun vatandaşlık esası-
na göre tayin edildiği hallerde, birden fazla devlet vatandaşlığına 
sahip olanlar hakkında, bunların aynı zamanda Türk vatandaşı ol-
maları halinde Türk hukukunun uygulanması; boşanma sebepleri 
ve hükümlerinin eşlerin müşterek millî hukuklarına tabi olması; 
tarafların müşterek millî hukukunun İtalyan hukuku olması se-
bebiyle bu hukukun muhtevasının tespitinde taraflardan yardım 
istenmesi ve İtalya’nın da tarafı olduğu Yabancı Hukuk Hakkında 
Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa Sözleşmesi hükümlerinden de isti-
fade edilerek müşterek millî hukukun muhtevasının belirlenmesi; 
çocuğunun babaannesinin torunu ile kişisel ilişki tesisi talebinde 
bulunması; tarafların ayrı ülkelerde yaşadıkları dikkate alınarak, 
idrak çağında bulunan küçüğün görüşüne başvurulup, onun görüşü 
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101.	5718	sayılı	MÖHUK	md.	59
2.	HD,	E.	2008/11211,	K.	2008/12163,	T.	18.09.2008: yabancı ila-
mın kesin hüküm veya kesin delil etkisinin yabancı mahkeme ka-
rarının kesinleştiği tarihten itibaren hüküm ifade etmesi; yabancı 
ilamın kesinleştiği tarihten itibaren 300 günlük süre dolduktan 
sonra davacı kadın tarafından bekleme süresinin kaldırılması da-
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102.	5718	sayılı	MÖHUK	md.	59
2.	HD,	E.	2008/18047,	K.	2009/5488,	T.	25.3.2009: yabancı mah-
keme kararının kesinleştiğine dair bir yazı veya belgenin dosyada 
bulunmaması; yabancı mahkeme kararının kesin delil ve kesin 
hüküm etkisinin, yabancı mahkeme kararının kesinleştiği andan 
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103.	5718	sayılı	MÖHUK	md.	60
TTK	md.	4;	HUMK	md.	1	ve	md.	9
20.	HD,	 E.	 2008/15631,	K.	 2008/16857,	 T.	 27.11.2008: geminin 
iadesine ilişkin hakem kararlarının tenfizinin istenilmesi; TTK’nin 
816 ile 1263 maddeleri arasında düzenlenen ve deniz hukukuna 
ilişkin olan uyuşmazlıkların, Denizcilik İhtisas Mahkemesinde 
görülmesi; HSYK’nın kararı ile İstanbul ilinde Denizcilik İhtisas 
Mahkemesinin kurulup faaliyete geçmesi; görev ve yetki hususu-
nun belirlenmesinde, davanın açıldığı tarihin esas alınması; Deniz-
cilik İhtisas Mahkemesinin kuruluş yasasında zaman bakımından 
faaliyete geçme günü yönünden özel bir düzenleme bulunmaması 
sebebiyle görevin belirlenmesinde davanın açıldığı tarihin esas 
alınması; uyuşmazlığın deniz hukukuna ilişkin olması nedeniyle 
asliye hukuk mahkemelerinin bir türevi olan Denizcilik İhtisas 
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