Nitnr,idi rm
sozr,ngurnr,rniNiN rlLUsr"ARA,RAsr
TA9TMA
UNSURUBULUNANTASrit{A
udnura c6nn YABAT{crLrK
sozr,n gunr,nnirvp uYGUr"aNMAsrGEREKENHUKUK
Dn MuharrenxGEN|TURI(

r einig
Taqrma siizleqmeleri taraflarrn milliyeti, takip edilen gtzergah, dava
konusu ihtilafrn dop.du!'u olayrn gergekleqtipi yer, taqrmamn baqladrs yer,
tagrmamn sona erdi$ yer, taqrma senedinin diizenlendiS yer veya taqrma
stizleqmesinin kuruldu$u yer gibi birgok bakrmdan farkh hukuk sistemleriyle irtibath olabilir. Ancak ul'rslararasr taqrma siizlegmesikavramr doktrinde
ve uygulamada dof'rudan ele ahnmamrqtrr. Genellikle tagrmamn bagladrlr
yer ile bittigi yerin iki ayrr devlet iilkesinde bulunduiu taqrmalar qeklinde
tammlanan, uluslararasr tagrma kawamrndanl hareketle kavramrn agrklandr[a giiriilmektedir. U]uslararasr taqrma sdzlegmelerinin, genel olarak
irade serbestli!'i ve taraf eqitlili esasrna dayah olan hukuki rejime tabi olmalagndan dolayr, uluslararasr nitelikteki iizel hukuk stizlegmelerinin alt
grubunu olugturdufiu siiylenebilir. $u halde, konusu taqrma taahhiidti olan
uluslararasr nitelikteki iizel hukuk siizleqmelerinin uluslararasr taqrma scizleqmeleri oldupu sonucuna vanlabilir.
Bu gahqmada iince, iizel hukuk sdzleqmelerinin uluslararasr niteli$ini
belirlemek igin kullarulan krstaslar ve MOHUKda yabancrhk unsuru taqryan siizleqme kawamrmn bu krstaslardan hangisine yakrn oldulu incelenecektir. Daha sonra ise, iizel hukuk stizleqmelerinin uluslararasr niteli[ini beIirlemek amacryla ileri stinilen sdz konusu krstaslarrn, taqrma stizlegmelerinin uluslararasr niteliiinin belirlenmesi bakrmrndan uygunluiu ve bu konudaki geliqmeler, tagrma hukukuna iliqkin konvansiyonlarda uluslararasr
nitelifin belirlenmesi ytintemlerinden drnekler verilerek agrklanmaya gahgrlacaktrr.
Konya Selquk Universitesi iktisadi ve idari Bilimler Faktiltesi lgletme Btiliimii ficaret Hukuku Araqtrrma Gijrevlisi.
Bkz. Arkan, sabih, Karada Yaprlan Egya Tagrmalarrnda Tagryrcrmn sorumlulufu,
Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araqtrrma Enstitiisii,.1982, s.2; Hiiseyin ulgen, ulus.
lararasr Tagrmacrlk ve Hukuki Sorunlan, istanbul, istanbul Ticaret Odasr, 1988, s.1.
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1- Uluslararasr

Nitelifin

Belirlenmesinde

Kullanrlan

Krstaslar

Uluslararasr tjzel hukuk stizleqmelerinin tammr konusunda doktrinde
ve konuya iliqkin uluslararasr dtizenlemelerde birlik yoktur. Baqka bir ifadeyle uluslararasr iizel hukuk siizleqmelerinin belirlenmesinde esas ahnan
krstaslar her hukuk sisteminde farkhhk giisterdifi gibi2, stizlegmelereuygulanacak hukuku birlegtirme gayesiyle hazrrlanan uluslararasr konvansiyonlarda da farkh kriterlere yer verilmiqtirs.
Uluslararasr Ozel hukuk siizlegmelerinin belirlenmesinde uygulanacak
krstaslann belirlenmesi, kanun koyuculana ve doktrini de hayli meqgul etmiqtir. Bir giirtige gtire, birden gok hukuk sistemi ile irtibatr olan sdzlegmeleri uluslararasr scizleqmeolarak nitelemek gerekirs. Bir baqka gdriiqe gdre
ise bir siizleqmenin uluslararasr niteli!'inin tespitinde, onun qahsi ve coirafr unsurlarrna bakmak gerekir. Buna gtire siizleqmenin taraflan; vatandaqhk, ikametgdh veya mutat mesken bakrmrndan farkh bir devletle irtibath
ise ya da siizlegmenin konusu olan edimlerden biri, bir kagr veya hepsinin
ifasr, iilke srmrlanm aqmakta ise siiz konusu siizleqme uluslararasr niteliktedir6. Bu konuda yeni anlayrq ve ga['daq uygulama ise, siizleqmenin maddi
ve ekonomik karakterinden hareket edilerek uluslararasr niteli!'inin belirBkz. Bilg:in firyakioflu, "ThErmr Mallara Iliqkin Milletlerarasr Unsurlu Satrm Akitlerine
Uygulanacak Hukuk", A.ii. SBE, Doktora Tbzi,Ankara, 1991, s.1-2 ve dn 3; Feyiz Erdoian,
Uluslararasr Hukuk ve Thhkim, Ankara, Seqkin Yayrnevr,2004, s.88-89.
Ornelin, Avrrrpa Toplululuna iiye iilkeler arasrnda kanunlar ihtilafr kurallarrnr birleqtirmeyi hedefleyen Roma Konvansiyonunun uygulama alam, Konvansiyon htikiimlerinin
farkh devletlerin hukuk sistemleriyle baplantrh sdzleqmelerdendo[an borg iligkilerine uygulanacafr geklinde belirlenmiqtir (m.1/1). Bununla birlikte bu irtibatm, hangi krstaslar
dikkate ahnarak belirleneceii Konvansiyonda gdziimlenmemigtir (bkz. Nuray Ekqi, 'Yabancrhk Unsuru TagryanAkitler ve Bu Akitlerin AT Roma Konvansiyonu'na Gdre Anlamr',
MHB, YrI:12, S.1-2, 1992,(MHB) s.2).
1955 tarihli Milletlerarasr Satrglara Uygulanacak Hukuk Hakkrnda Lahey Konvansiyonunun uygulama alam ise uluslararasr satrqlar qeklinde belirlemigtir (m.1/1). Ancak"uluslararast sattg" kavramr tanrmlanmamrqtrr. Sadecehakem atanmasrrun, hukuk veya mahkeme seqiminin, satrqa uluslararasr karakter kazandrrmayacalr ifade edilmigtir.
1980 tarihli Viyana Konvansiyonu da uluslararasr nitelikli satrg siizlegmelerine uygulanacaktrr (m.1). Bu Konvansiyona giire milletlerarasr satrm s6zlegmesi,farkh devletlerde iqyerine sahip bulunan taraflar arasrndaki satrm s6zlegmesidir (U1).
Ornelin, Roma Konvansiyonunun iin tasarrsrnda yer alan uluslararasr siizleqme kavramr
rizerinde uzun siiren tartrgmalann yaprldrEr, fakat bir giiriig birliline vanlamadrfr igin,
farkh devletlerin hukuku ile ballantrh siizleqmekawamrna yer verildi!'i ifade edilmektedir
(bkz. Ekqi, MIIB, s.6).
Roma Konvansiyonu bu sistemi benimsemiqtir (bkz, m.1/1).
Emine Yazrcro$lu,"Uluslararasr Deniz Taqrmalarrnda Uygu.lanacak Kural Sorunu", Deniz
Hukuku Dergisi, Yrl:5, S.1-4, Ocak-Arahk 2002, GiindtizAybay'rnAmsrna, (Deniz flukuku) s.46; Tiryakioflu, a.g.e., s.3.
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lenmesi yiiniindedir. Buna giire bir siizlegme,objektif unsurlarr bakrmrndan
uluslararasr nitelik taqrmasa bile, ekonomik ve ticari agrdan uluslararasr ticareti ilgilendiriyorsa, uluslararasr nitelikte kabul edilmelidir?.
2- MOHLIT( Sistemi
Tiirk Hukuk Mevzuatrna giire siizlegmelerin uluslararasr niteliklerinin
tespiti igin, iineelikle bu konuyu iizel olarak dtizenleyen 2675 sayrh Milletlerarasl Ozel Hukuk ve UsuI Hukuku Hakkrnda Kanuna bakrlmahdrr. Bu Kanunun uygulama alamm belirleyen birinci maddesinde "uluslararasr stizleqme" veya aym anlama gelen "milletlerarasr siizlegme" kavramlanna yer verilmemiqtir. Bunun yerine, "Yabancrltk u..nsuru.taqryan iizel hukuka ilighin
iglem ue ilighiler..." den siiz etmiqtir (MoHUK m.1). Ancak hangi hallerde
hukuki iliqkinin yabancrhk unsuru taqryacaSna iliqkin bir diizenleme de
kanunda yer almamrq ve bu meselenin tespiti, doktrin ve mahkeme igtihatlanna brrakrlmrqtrrs.
Doktrinde, uluslararasr sdzleqmekawamr ile yabancrhk unsuru taqryan
siizleqme kavramr aJnrlmrna girmeyen yazarlat9 oldufu gibi, yabancrhk unsuru taqryan sdzleqme kawamrrun uluslararasr siizleqme kavramrna gtire
daha geniq bir anlam tagrdrpr giirtiqiinde olanlar da10vardrr. Bu giiriiqe giire, bir siizleqmenin uluslararasr nitelifi, taraflanmn vatandaqhfr veya ikametgdhr ya da sdzleqmenin ifa yerrinin yabancr bir iilkede olmasr gibi objektif krstaslara giire belirlenir. Ob.iektif krstaslara giire uluslararasr niteliie
sahip olan stizleqmeler,btittin iilkeler bakrmrndan uluslararasr nitelik taqrrlar. Buna karqrhk siizleqmelerin yabancrhk unsuru, sadeceobjektif krstaslara giire delil; aym zamanda stibjektif krstaslara giire de belirlenebilir. Bunun sonucu olarak, bir devlete giire yabancrhk unsuru taqryan sdzleqme,difer devlete giire taqrmayabilir. Orne$n, tamamen i9 hukuku tabi bir stizleqmeden dopan ihtilafin yabancr bir mahkemede giiriilmesi halinde, mahkemenin ba!'h oldu[u devlet bakrmrndan stizleqmeyabancrhk unsuru taqrmaktadrr. Oysa aym ihtilaf, kanunlanna tabi olduiu devletin mahkemelerinde
giiriildtiptinde, yabancrhk unsuru taqrmayacaktrrll. Krsaca, her uluslarara?

I

Illuslararasr stizleqmekavramr ile ilg:iti giiriiq ve uygulamalar konusunda daha geniq bilgi
igin bkz. Cemal $anh, Milletlerarasr ficari Tahkimde Esasa Uygulanacak Hukuk,
Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku, 1986, (Esasa Uygulanacak Hukuk) s.29-31;Cemal $anve Uyugmazhklarrn
llazrrlanmasr
Qtiziim Yollarr,
h. Uluslararasr ficari Akitlerin
Birinci Basrm, istanbul, istanbul Bnyiikqehir Belediyesi Hukuk Miiqavirlipi, Ekim 1996,
(Qdztim Yollan), s.25-26; Cemal $anl/Nuray Ekgi, I'luslararasr ficaret Hukuku, 1. Basi, istanbul, Beta, Ekim 2000,s.5 vd.;Ekqi, MHB, s.2-6;Tiryakioplu, a'g'e', s'1-5;Erdopan,
a.g.e., s.87-89.

$anlr/Ekqi, B.g.e., s.5, dn.4.
Ergin Nomer/Cemal $anh, Devletler Ilususi Hukuku, 12. Basr, istanbul, Beta, 2003, s'5'
10 6meEin, $anl/Ekgi, a.g.e., s.8; Ekgi, MHB, s.5; Erdofan, a.g.e., s'89'
11 gsdr,rEkqi, a.g.e., s.8.
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sr siizleqme, yabancrhk unsuru taqryan siizlegmedir; ancak her yabancrhk
unsuru taqryan siizleqme, uluslararasr siizlegme de['ildi1rz.
Kanaatimize giire, MOHUICda "yabana.Ith unsuru tagryan s\zleprne"
geklinde formiile edilen sistemde, ashnda doktrinde ileri sririilen giiriiq veya krstaslardan hig birinin benimsenmedili ve duruma gdre herhangi birinin uygulanmasrna imkdn veren, kapsamr oldukga genig bir diizenleme iingiirtildi.ipii siiylenebilir. Zira, hang1 unsurlann stizleqmelere yabancrhk unsuru verece!'i kanunda agrklanmamrgtrr. Siizlegmenin uluslararasr nitelipinin belirlenmesinde, kiqi ve yer unsurlan birinci planda dikkate ahnsa dahi, somut olayrn tizellikleri bunlardan birine afirrhk verilmesini veya birinin
ya da ikisinin birden gdz ardr edilmesini ve deliqik bir unsurdan hareketle
sdzleqmeyeuluslararasr nitelik verilmesini gerektirdbillrls. $u halde; tagrma siizlegmelerinin uluslararasr niteliiinin belirlenmesinde kullamlan en
uygun krstasrn tespiti igin, taqrma hukukuna iligkin doktrin ve diizenlemelere bakmak gereklidir.
3-Tagrma Siizlegmeleri igin Uygun Olan Krstas
Tagrma siizleqmelerinin uluslararasr niteliiinin belirlenmesinde hangi
krstastan hareket edilmesi gerektiii, doktrinde do!'rudan ele ahnmamrqtrr.
Genellikle baqladr[r tilkeden baqka bir devlete ait tilkede sona eren tagrmalarrn uluslararasr nitelikte oldu$undan siiz edilerek, uluslararasr taqrma
siizlegmesi kavramr dolayh yoldan agrklanmaktadrrl4. Konuya iligkin iizel
diizenlemeler igeren ulusalls ve uluslararasr mevzuat da kendi uygulama
alanlanm belirlemek igin goiunlukla aym ydntemi kullanmrqlardrr (CMR
m.1$1;VK m.1$2; HK m.2$1; BMK m.2$1).Buna kargrhk, Egyamn demiryoluyla uluslararasr taqrnmasrna iliqkin Konvansiyonda (CIM) ise, uluslararasr taqrma kawamr "...en d.ziki deuletin topraklartndan gegen..."taqrmalar
qeklinde tammlanmrgtrr (CIM m.1$1). Aynca CMR, taqrma siizleqmesinin
uluslararasr niteliiinin belirlenmesinde herhangi bir duraksamaya yer ver-

12 Ekqi, MIIB, s.5; $anh/Ekqi, a.g.e., s.8.
13 Siizleqmelerin uluslararasr niteliiinin tayininde, dikkate ahnmasr gereken irtibat noktasrmn her somut olay bakrmrndan farkh olabileceline iligkin giiruf ve uygulamalar igin bkz.
Tiryakio!'lu, a.g.e., s.3-4ve dn.7-10.
La Bkz. Arkan, a.g.e., s.2; Ulgen, Uluslararasr Tagrna, s.1.
15 B,azt ig hukuk metinlerinde, bu duzenlemelerin uygulama alamnr belirlemek gayesiyle
uluslararasr ta$rma kavramr tammlanmrgtu. Bunlardan biri olan Karayolu ile llluslararasr Yolcu ve Egya Tagrmalan Hakkrnda Ydnetmelikte uluslararasr taqrmalar;
Trirkiye'den difer iilkelere yaprlan karayolu tagrmalan,
Difer iilkelerden Tiirkiye'ye yaprlan karayolu tagrmalan,
Tnrkiye iizerinden transit olarak yaprlan karayolu taqrmalan,
Ttirkiye'ye denizyolu, demiryolu veya havayoluyla gelip karayoluyla tigiincti iilkelere yaprIan tagrmalar, olarak tammlanmrgtrr (KUTIIY m.3/II).
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memek igin, taraflarrmn ikametgahr ve milliyeti gibi baplama noktalarrmn
dikkate ahnmayacafrm aqrkga hiikme baplamrqtrr (CMR m.1/1). Bu sonug,
aym h{ikme agrkgayer vermeyen vK ve HK bakrmrndan da kabul edilmektedir16. Kanaatimizce CIM ve BMKbakrmrndan da aym sonucun kabul edilmesi gerekir. zira uygulama gartlarr iginde taraflann milliyeti veya ikametg6hr gibi unsurlara yer verilmemirptillT.
Doktrin ve yasal dtizenlemeler dikkate ahndrlrnda, taqrma sdzleqmererinin uluslararasr nitelifinin belirlenmesinde en qok kullamlan krstasrn,
co!-rafr unsur oldu!-u gtirtilmektedir. Bununla birlikte, Ttirk Hukukunda,
yabancrhk unsuru taqryan siizlegmekawamrna dayah olarak formi.ile edilen
sistemin geniqlifii karqrsrnda, yabancrhk unsurunun belirlenmesi bakrmrndan benimsenen gdriige giire, bagka unsurlardan hareketle de taqrma scizleqmeleri baflama kurallarrmn kapsamrnda giiriilebilir. Nitekim uluslararasr
Konvansiyonlardaki miiteakip tagrSncr(successive carrier) ve fiili tagryrcr
(actual carrier) gibi kavramlann, 5rgnive modern yaklaqrma uygun olduklarr giiriilmektedirl8. Zira soz konusu hallerde uluslararasr nitelikte bir taqrmanln pargast olan krsmi mesafe taqrmalan, tek bir tilke srmrlan iginde kalsa dahi uluslararasr nitelikte kabul edilmekte ve ilgili Konvansiyona hiiktirnlerine tabi tutulmaktadrr. Bunlarr aqalrdaki gibi iirneklendirmek mtimktindiir.
ilki, VlK'mn 1$3 ile 30. maddelerinde diizenlenen miiteakip (miitevali,/zincirleme/ardrl) tagrmadrrls. Buna g6re "Birbiri ardtnca birhag haua taQtylctil tarafindan yaptlacah tagtma ister bir tek anlaEma ister bir anlagmalar dizisi Eeklindekararlagtr,rr.Imtgolsun, eper taraflarca tek bir ig olarah kabul edilmigse,r' vK bakrmrndan uluslararasr taqrma olarak nitelenecektir
(vK m.1$3). Buna giire, birden fazla taqryrcrtarafindan gerqekleqtirilen (mriteakip) taqrmalardan biri; taqrma mesafesinin zamartve mekan bakrmrndan
birbirinden ayrr olan krsmi mesafelere briliinmesi, bu krsmi mesafelerin tamamrndan oluqan taqrma iqi tarallarca tek bir iq olarak kabul edilmesi ve
taqrma iqinin birden gok mtiteakip taqryrcr tarafindan gergekleqtirilecefinin
1 6 Ulgen, Hava Tagrma, s.19; Emine Yazrcroflu,
Hamburg

Kurallarr,na Giire Tagryanrn
sorunluluiu
Lahey/Visby Kurallarr ile KargrlaqtrrmaL olarak, istanbul, Beta, 2000
(Hamburg Kurallan), s.57; Doian DemiLrsoy,'llluslararasr Karma Tagrmalarda Taqryrcrmn
sorumlulu$u", i.ti. sosyal Bilimler Enstitiisii, Yayrmlanmamrg Doktora Tezi, istanbul,
1996,s.23.

L 7 cMR, cIM vK, HK ve BMK'mn uygulanma
qartlan ve bu Konvansiyonlar kapsamrndaki

tagrma siizleqmelerinin uluslararasr nitelili igin bkz. Muharrem Gengtiirk, "Uluslararasr
Konvansiyonlara Gdre TaqryrcrnrnEqyerTaqrmalannda Gecikmeden Dofan sorumluluiu,,,
i. U. Sosyal Bilimler Enstitiisi, Doktora Tezi,200E,s.50 vd..
1 8 Miiteakip taqryrcrve fiili tagryrcr kavrarnlan
burada konumuzla olan ilgisi nisbetinde krsaca ele ahnacaktrr. Daha fazla bilgi ve benzer kavramlarla mukayese igin bkz. bkz. Gengtiirk, a.g,e., s.31 vd..
19 TSHK m.129'da da miiteakip tagryrcryailigkin hiikiimler getirilmigtir.
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kararlaqtrrrlmrg olmasr halinde, tek bir iilke sr.mrlan iginde gergekleqtirilse
dahi, uluslararasr nitelikte kabul edilecektir (VK m.1$3)zo.
ikincisi, CMR'nin 34. maddesi ve CIM'in 35. maddesinde diizenlenen
miiteakip taqrmadrr2l. Buna giire egya ile birlikte taqrma belgesini kabul
eden sonraki (miiteakip) taqryrcr, taqrma belgesinde yazan kogullara giire
gdnderenle yaprlan siizleqmenin tarafi haline gelir (CMR m.34; CIM m.35).
Dolayrsryla, CMR veya CIM'e tabi bir taqrmamn krsmi mesafede ifasr amacryla tagrma belgesiyle birlikte e$ya)ntaqrmaya kabul eden miiteakip taqryrcrlar, tagrma belgesinde yazan koqullara giire taqrmamn tamamrndan asrl
tagryrcryla birlikte miiteselsil sorumludur. Buna gtire mtiteakip taqryrcrlar,
kendi krsmi mesafelerinde gergekleqtirdikleri taqrmamn ulusal srmrlar iginde kaldrfr gerekgesiyle, sorumluluklanmn Konvansiyonlara giire tayin edilmesini engelleyemez\et22.
Ugilncilsi), frili taqryrcr kawamrdrr2s. Gudalajara Konvansiyonu ile
HKda yer almasrna raimen, iki tammlama arasrnda biraz farkhhk vardrr.
Guadalajara Protokoltine giire frili tagryrcr, akdi tagryrcrdan aldr[,r yetkiye
dayanarak VI(ya tabi bir taqrmayr, gtizergdhnnbir hrsmrnda veya tamamrnda ifa eden ve taqrma yaptrlr krsrm balumrndan VK anlamrnda mtiteakip taqryrcrolmayan, akdi taqryrcrdan baqka bir kiqiyi ifade eder.Aksi ispat edilinceye kadar biiyle bir yetkinin var oldu!"u kabul edilir (GK m.l-c). HI(ya giire fiili taqryrcr ise, tagryrcr tarafrndan tagrmamn ifasr krsmen veya tamamen
kendisine brrakrlan her qahrs ile bdyle bir ifa kendisine tevdi edilen diper
David A. GlasVChris Cashmore, Introduction to The Law of Carriage of Goods, Londra, Sweet&Maxwell, t.y., No.6.18; Inci Deniz Kaner, "Birden Fazla Tagr5ncrThrafrndan Yaprlan Hava Tagrmalarr (Zincirleme Tagrmalar)", Batider, C.XVI, S.3, Haziran Lgg?, s.4-12;
Biilent Siizer, "Tbgryanm Thgrma StizleqmesindenDoSan Sorumluluiunu Drizenleyen Hriktimlere Iliqkin Bazr Meseleler ve Giirriqler: Karayolu, Denizyolu ve Havayolu ile Yaprlan
Tagrmalar Uzerine Mukayeseli Bir inceleme", Batider, C.XIV, S.2, Arahk 198?, s.181;
Gengttirk, a.g.e., s.33; Ahmet Krrman, Hava Yolu ile Yaprlan Illuslararasr Yolcu Tagrmalarrnda Tagryrcrmn Sorumlulufu,
Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araqtrrma
Enstittisii, 1990, s.37;Arzu Arslan, alJluslararasr lfava Thgrmalannda Tagryrcrmn Yiikiin Ziya ve Hasarrndan Dofan Sorumlulufu",
Yayrmlanmamrq Yiiksek Lisans Tezi,
M. U. Sosyal Bilimler Enstitrisri, 199?, s.36.
2L CMR ile CIM kapsamrndaki tagrma sdzlegmelerinde miiteakip taqryrcrdan siiz edebilmek

igin de tagrmaya ortam defiqikligi yaprlmadan devam edilmesi gerekir. Ancak VarqovaKonvansiyonundan farkh olarak, gdnderenle yapilan siizlegme srrasrnda taqrmamn miiteakip
tagryrcrlar tarafindan gergekleqtirileceiinin kararlagtrnlmrg olmasr zorunlu degildir (Gengttirk, a.g.e., s.32).
Clarke, Malkolm A., International
Carriage Of Goods By Road CMR, Third Edition,
London, Sweet & Maxwel, 1997,No.51, s.202-2O3.
Fiili tagryrcr kavramr ilk olarak hava tagrmalanna iligkin 1961 tarihli Guadalajara Protokoltinde kullamlmrq, sonra denizyoluyla yolcu taqrmacrhfrna iliqkin ].974 tarihli Atina Konvansiyonunda, daha sonra da denizyoluyla egya taqrmacrh[rna iliqkin HK'da yer almrqtrr
(Yazrcroplu,Hamburg Kurallan, s.41). Tiirk Hukuk Doktrininde "aktiiel taqryan" olarak
da ifade edilmigtir (Fahiman Tekil, "Hamburg Kurallan ve Tiirk Deniz Taqrma Hukuku",
Ilukuk Aragtrrm.alan, C.10, S.1-3, L996, s.407-423, s.420).
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biitiin kiqileri ifade eder (HKm.1$2). Gdrtildiigii gibi, HKtarafindan verilen
tanrmlama daha geniqtir. Zfua ilk olarak, fiili taqryrcr olarak nitelenebilmek
igin tagrma iqini brrakamn mutlaka akdi taqryrcr olmasr aranmamrqtv. ikinci olarak, taqrmayr fiilen icra etmesi yerine kendisine biiyle bir taqrmamn brralulmasr yeterli g<iriilmiiqtiir2a. Guadalajara Protokoltindeki dtizenlemeyle, fiili taqryrcr taqrmamn sadecekendisi tarafindan ifa edilen krsmryla srmrh olarak, VK'mn tingtirdii!'ii sorumluluk bakrmrndan taraf durumuna getirilmiqtir. HKda da benzer bir h{iktim getirilmig ve tagryrcrmn sorumlulu$una iligkin btitiin hiikiimlerin, frili tagryrcr tarafrndan icra edilen taqrma bakrmrndan da gegerli olduiu diizerrlenmigtir (HK m.1092).Aynca akdi tagryrcr, frili tagryrcrya brraktrlr lusrm da dahil olmak izere, taqrmamn tamamrndan Konvansiyon hi.ikiimleri gerepince sorumludur2s. Taqrmamn frili taqryrcr tarafindan ifa edilen krsmrnda, akdi taqryrcr ile frili taqryrcr arasrndaki sorumluluk iliqkisi miiteselsildir (HK m.10$1; GK m.3)26.
Giiriiliiyor ki, miiteakip taqryrcr ve fiili taqryrcr siiz konusu oldu["unda,
krsmi bir mesafede ayrr bir tagryrcr tarafindan ifa edilen taqrma, tek bir tilke srmrlan iginde kalsa dahi, uluslararasr nitelikte kabul edilecektir. Bu durumun stizleqmelerin uluslararasr niteli['inin belirlenmesinde uluslararasr
ticareti ilgilendirip ilgilendirmemesini krstas kabul eden gtiriiqe gok yakrn,
hatta onun taqrma siizleqmelerine uyarlanmasr nitelifinde oldulu ortadrr.
Ancak ulusal mahkemelerin sOzleqmelerinin maddi ve ekonomik karakterinden hareketle uluslararasr nibeli[i belirlemeden kagrndrklan aqikArdrr.
Hele taqrma stizlegmeleri siiz konusu olunca, mtiteakip tagryrcrya ve frili ta$rJncryailiqkin olanlar gibi agrk bir hiikiim olmadan, bdyle bir nitelendirmenin yaprlmasl zor giininmektedir. Ancak HK'da oldupu gibi, uluslararasr
konvansiyonlarda uluslararasr bir taqrmarun krsmi mesafede ifasrm, neredeyse higbir koqul aramadan Korrvansiyon hriktimlerine tabi krlmaya yrinelik htikiimler getirilmesi, btiyle bir nitelendirmeye duyulan ihtiyacrn gdstergesidir. Bu giirtiqtin uygulanmasrna ydnelik difer bir ihtiyag da CMR kapsamrndaki taqrmalar bakrmrndan ortaya grkmrgtrr. Buna g6re taqrmaya sonradan katrlan taqryrcrlar, genellikle egya ile birlikte taqrmamn tiimtinii kapsayan sevk mektubunu kabul etmekten kaqrnmakta ve ayrr bir sevk mektubu
diizenlenmesini istemektedirler. Bdylece CMR'nin mriteakip taqrmaya iliqkin a[rr sorumluluk htikrimlerinin (cMR m.34) kendi krsmi mesafelerindeYazrcro[lu, Ilamburg Kurallarr, s.4,4.Guadalajara Protokoliine giire frili taqryrcr iqin bkz.
Ulgen, Ilava Tagrma, s.63 vd.; Krrman, a.g.e., s.34-36; Lord McNair, The Law Of The
Air, Ugtincti Baskryr Hazrrlayanlar: Mrchael R. E. Kerr/Anthony H. M. Evans, London, stevens & Sons, 1964,s.229;Arslan, a.g.e,, s.32 vd..
william Tletley, "The Hamburg Rules - A commentary, LIMcLe,
1.g?9,s.6; yazrcroilu,
Ifamburg Kurallan, s.43.
Ulgen, Hava Tagrma, s.64; Krrman, a.g.e., s.35. Fiili taqryrcryailiqkin s6z konusu dtizenlemeler sayesinde zarar gdren (davacr), akdi tagryrcr ile taqrma iqini devralan taqryrcr arasrndaki karmagrk stizleqmeselilipkileri ortaya koyma zorunluluiundan kurtuhnuqtur (Tetley, a.g.e., s.6).
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ki taqrmalara uygulanmasrm btiytik iilgiide iinleyebilmektedirler2T. Oysa
ulusal mahkemeler, uluslararasr ticareti ilgilendirme krstasrna giire tagrma
stizlegmelerinin uluslararasr nitelifini belirlemig olsalar, CMR'nin stiz konusu hiiktimlerinin bu gekilde dolamlmasr iinlenebilir. Ornefin, Almanya'dan
Ankara'ya karayoluyla gegeklegtirilen bir tagrmanrn istanbul - Ankara arasrndaki taqrma, sevk mektubu kabul edilmeden gergeklegsedahi, uluslararasr kabul edilecek ve ba!'lama kurallan gere!'i -Konvansiyonun uygulanma
qartlan defiil- CMR uygulanabilecektir.
4-MOHUICa Giire Tagrma Siizlegmelerine Uygulanacak

Hukuk

Uluslararasr nitelikteki tizel hukuk uyuqmazhklanna uygulanacak hukuk, kural olarak davaya bakan mahkemenin kanunlar ihtilafr kurallanna
gorc Qer fori) belirlenir. Kanunlar ihtilafr kurallan, ait olduklarr devletin ig
hukuku kapsamrna dahil olduklan igin nitelikleri gereli her iilkeye gtire degiqiklik gdsterirler. Ttirk mahkemeleri, Tiirkiye'nin taraf oldufu uluslararasr konvansiyonlar veya ikili antlagmalar kapsamrnda olmayan taqrma stizlegmelerine ffOHUK m.1AI) ve stiz konusu uluslararasr diizenlemelerin
kapsamrnda yer almakla beraber, igeripinde somut olaya uygulanacak htikiim (maddi veya kanunlar ihtilafi nitelifinde) bulunmayan hususlardan
do!'an ihtilaflara, MOHUK m.24'teyer alan ba['lama kurallarrna giire yetkili olan hukuku uygulayacaktrr2s. Zira Ttirkiye Cumhuriyetinin taraf olduiu
milletlerarasr konvansiyon hiikiimleri, MOHUKun uygulama alammn drqrnda kalmakta ve iincelikle uygulanmasr gerekmektedir (AY m.90; M0HUK m.lAl'e)2e,30.
Ba$lama kurallanmn uygulanmasr stiz konusu olduSunda, diier uluslararasr nitelikteki <izelhukuk s<izleqmelerindeoldufu glbi dncelikle taraflarrn iradesi dikkate ahnmahdrr. "Deuletler iizel huhukunda irode serbestisi"
Ecehan Yegilova,Tagryrcrmn CMR Iliikiimlerine
Giire Yardrmcr $ahrslarrmn ve Miiteakip Tagryrcrlann Eylernlerinden
Sorurrluluiu:
CMR Madde 3, 34 vd., Ankara,
Yetkin Yayrnlan, 2004, s.126 ve dn. 19.
Cemal $anh, "Uluslararasr Kara ve Demiryolu Taqrma Siizlegmelerine Uygulanacak Hukun-, MIIB, Yrl:9, 1989, S.1, (MHB) s.48, 50-51, 52; Yazrcroflu, Deniz llukuku, s.47;Yeqilova, a.g.e,, s.34-35.
Bkz. Kerim Atamer, "Parga Bagr Srmrh Sorumluluk ve 1924 Briiksel Sbzlegmesi",Deniz
Hukuku Dergisi, Yrl:5, S.1-4, Ocak-Arahk 2000, Gtindiiz Aybay'rn Amsrna, s.76-77; Hakan Karan, "Yargrtay'rn Koniqmentolu Taqrmalar Hakkrndaki 1924 Tarihli La Haye KaideIerihi Uygulamasr Gere!"io,ficaret llukuku ve Yargrtay Kararlarr Sempozyumu, Bildiriler-Tartrqmalar, XVII, 9-10 Haziran 2000, s.235; Abuzer Kendigelen, Ilukuki Miital6.
alar: Mahkeme Kararlan ile Birlikte, C.I (Taqrma ve Sigorta Hukuku), istanbul, Beta,
20O1,s.256, 260,268;Yaztcro[lu, Deniz llukuku, s.46, 48; Yegilova, a.g.e., s.34.
3 0 Llluslararasr alanda iizel hukuk iligkilerini dtizenleyen konvansiyonlar genellikle uygula-

ma alanlanm belirleyen hiikiimler de igerirler. Bu hiikiimlere "teh taraflt baplama haidesi
(unilateral choice of law rule)"denilmektedft. Z*a bu kurallar kanunlar ihtilafr kurallarrndan farkh olarak uygulanacak hukuku deiil, bizzat iligkilendirildikleri uluslararasr konvansiyonun uygulanmasrm dtizenlerler (Karan, a. g.e., s.235).
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olarak ifade edilen bu kural, tara,flann hukuk segimini aqrk olarak yapmalarr koquluna baElanmrgtrr (MOHUKm.24fi)3r. Aynca hukuk segimine konu
olan iliqkinin sadecebu sebeple yabancrhk unsuru kazamp kazanmayacalr
da tartrgrlmahdrrs2. Di!'er taraftan irade serbesilili ilkesi, ancak Trirkiye'nin taraf oldu!'u ikili veya qok taraflr uluslararasr diizenlemelerde hiikiim bulunmayan konularda veya siiz konusu diizenlemelerde izin verilen
hususlarda, srmrh olarak uygulama alam bulunabilir (CMR m.41; VK
m.32)33. Buna karqrhk, Turkiye'nin heniiz taraf olmadr$. Konvansiyonlar
kapsamrndaki taqrma siizleqmeleri bakrmrndan irade serbestli!,i ilkesi gegerlidir. Orne!'iin, HK veya uluslararasr alanda heniiz yiirtirltipe girmemiq
olan multimodal tagrmalara iliqkin 1980 Tarihli Konvansiyonun (BMK) uygulanmasr gereken tagrma siizlegmelerinde, doirudan uluslararasr Konvansiyonun kendisine veya biiyle bir Konvansiyona taraf olan bir devletin hukukuna agrkga atrf yaprlabilir. Bu halde tagrma siizleqmesi, atfa konu olan
Konvansiyona tabi olacaktrr (MOHUK m.24lr)sa.Ayr.rcaherhangi bir devletin hukukuna da atrf yaprlabilir.
Hukuk segiminin yaprlmadrir hallerde ise;,,...borcunrfa yeri huhuku,
borcun ifa yerinin birden fazla olmasr halinde borg itighisinin agrrlernt
teghil eden edimin ifa yeri huhuhu, bu yerin de tespit ed,ilemediSi hallirde
ise sdzlegmeninen yakrn irtibat halinde oldu$u yer huhuku uygulanrn,,
31 Gtileren Tekinalp, "Taqrma s6zleqmesine uygulanacak
Hukuk", MHB, yrl:2, 1gg2, s.2,
(MHB) s.41; Ziya Akrncr, Karayolu ile lliuetlerarasr
Egya Tagrmacrirfi ve clt{R, Ankara, Segkin Yayrnevi, 1999, s.22; Yazrcroflu, Deniz Hukuku, s.1 Akrncr, a.g.e., s.22.
sz goSu4ut gtirri$tine giire tamamen i9 hukuka
tabi bir sdzlegme,hukuk segimi yoluyla yabancrlrk unsuru kazanmaz. Bu durumda, segilen yabancr hukukun kuralian ig trukukun
emredici kurallanm bertarafedemez. Ancak yedek hukuk kurallan yerine uyguiama alam
bulunabilir (bkz. Erdopan Giifer, "Navlun Mukavelelerinde Kanunlar ihtilafr" Adalet Der.
gisi, Yrl: 51, s.11-12, Kasrm-Arahk 1g60, s.1080; T\rrhan Esener, "Devletler Hususi Hukukunda iradenin Muhtariyeti prensibi,', AUHFD, C.XI, 1984, S.1-2, s.482). Azrnhkta kalan
gdriige giire, siizlegmenin ifa yerinin taraflarca yabancr bir iilke olarak kararlagtrnlmasr halinde, taraf iradesi ile siizleqmeyeyabancrhk unsuru vermek mtimktin olduiuna g6re yabancr bir hukukun iingdrtilmesi halind,e de mtimkiin olmasr gerekir (bkz. Ekqi, MHB, s.?).
Her iki yiindeki gtirtigler igin bkz. Yalgrn Qakalrr, "siizleqmeye Uygulanacak Yasanrn Belirlenmesinde Varsayrlan irade ve Orttilti iradenin Roln", Prof. Dn Ernst E. Hirsch'in H6.
trrasrna Armafan, Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araqtrrma Enstittisri, 1g86, s.426477.
33 ganh, MI{B, s.52.
34 Yazrcroplu,Ilamburg Kurallarr, s.62. Do!,rusu,
Tiirkiye'nin taraf olduiu bir Konvansiyo. nun uygulama alamna giren bir tagrma stizlegmesindetaraf olmadrlr diper bir Konvansiyona yaprlan atf, ancak bogluk doldurucu veya aksinin kararlagtrnlmasrna izin verilen hriktimler bakrmrndan uygulanabilir. Orne[{n, LK kapsamrndaki bir taqrma siizlegmesinde,
HI(ya; VK kapsamrndaki bir tagrma siizlegmesinde,Havayolu ile Yaprian Uluslaiarasr Tagrmalar igin Bazr Kurallann Birlegtirilmeii Hakkrnda 1999 Tarihli ivlontreal Konvansiyonuna yaprlan atfrn, Ttirkiye tarafindan ig hukuk kurah haline getirilmig olan LKmn ve
VK'mn emrediciliii karqrsrnda, ancak bu Konvansiyonlarda izin verilen oranda uygulanabilirliii sdz konusu olabilir (VK bakrrnrndan emredicilik ve istisnalan igin bkz. Gengttirk,
a.g.e., s.111).
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(MOHUK n.2AII). Gttriildiigii gibi, taraflann hukuk segimi yapmadr!,r veya
yaprlan hukuk segiminin gegersiz olduiu hallerde taqrma siizleqmelerine
siizlegmenin a[rrhkh ediminin, yani tagrma iqinin ifa yeri hukuku uygulanacaktrr. $u halde Tiirk Milletlerarasr Ozel Hukukuna gtire taqrma siizleqmelerine uygulanacak hukuk, "egyantn teslim yeri" veya yolcu tagrmalannda"uarrna yerl" hukukudur. Bu hiikiim gerefince tespit edilen yabancr hukukun kanunlar ihtilafr kurallanmn, uygulanacak yetkili yabancr hukuk
olarak bir baqka yabancr hukuku tayin etmesi halinde, bu hukukun maddi
hukuk kurallan uygulanacaktrr (MOHUK m.2lIII)sl.
MOIIUK'un siiz konusu baSlama kurah,At Ulkeleri arasrnda uygulanmak tizere 19 Haziran 1980 tarihinde Roma'daimzaya agrlan "Sdzlegmelerdcn DoPan Borg ilighilerinc Uygulanacak Hukuk Hakh.nda Konuansiyonsi"
da benimsenmiq olan baplama kurah ile iirtiiqmemektedir. Zra soz konusu
Konvansiyonda uluslararasr nitelikteki siizleqmeler igin temel baplama kurah; karakteristik edim borglusunun mutat mesken veya tiizel kiqi ise idare
merkezinin bulunduSu yer hukuku olarak belirlenmiqtir (m.4$1 ve 2)37.furcak menkul mallann tagrnmasr bu htikme tabi delildir. Bu siizleqmelerde,
taqr5ncrmnesas iq merkezinin bulundu[u yer, aym zamanda ytikleme ve boqaltma yeri ise bu yerin; veya taqryrcrnrn esas ig merkezinin bulunduEu yer,
aynr zamanda gtinderenin esas ig yeri ise bu yerin, siizlegmenin en yalun irtibata sahip oldu[u yer farz edilecep-i(m.4$4) ve bu yer hukukunun uygulanacafrna hiikmedilmiqtir (m.4$1)aa.
MOHUK 24/II. maddesi, gerek Roma Konvansiyonuna uymamasr gerekse taraflanmn higbiriyle doirudan doiruya ilgisi olmayan tesadiiff bir
hukukun taqrma sdzlegmelerine uygulanmasr sonucunu do!"urabilece['i endiqesiyle, hakh olarak eleqtirilmektedir. Ornefin, iki Tiirk vatandaqr arasrnda Tiirkiye'den Almanya'ya yaprlmasr planlanan bir tagrma igin kurulan
siizlegmeye,Alman Hukukunun uygulanmasr siiz konusu olabilecektirsg. AyYazrcrollu, Hamburg Kurallan,
ku s.48.

s.62-63;Akrncr, a.g.e., s.23-24;Yaztcro[lu, Deniz lluku-

Konvansiyon, yedinci tilke olarak Ingiltere'nin 1990 yrlurda katrhmmdan sonra, 29. maddesindeki yiirtirltik garh gere!-i 1991 yrhnda ytiriirltife girmigtir.
Akrncr, a.g.e., a.22. Aynca, karakteristik edim borglusunun hukuku (Lex Portitoris), siizlegmelere iligkin bir baflama kurah olarak, sijz konusu Konvansiyondan bagka birgok iilkenin
kanunlar ihtilafr kurallannda yer almaktadrr. Bu geligmenin giiniin ihtiyaglanna daha uygun oldulu ydniindeki giirtiq ve iirnekler iqin bkz. $anh, MHB, s.52; Gtileren Tekinalp "Akdi iliqkide Objektif Genel Kural ve "En Yakm irtibath Hukuk" Uygulamasr", Prof. Dn
Ilitrrasrna
Ernst E. Ilirsch'in
Arnafan,
Ankara, Banka ve ficaret Hukuku Aragtrrma
Enstittis0, 1986, (Hirsch Armalanr) s.444-445ve dn.7.
Siiz konusu Konvansiyonun Tiirkge terciimesi igin bkz. Nuray Ekgi, "SiizleqmelerdenDofan
Borg iligkilerine Uygulanacak Hukuk Hakkrnda Konvansiyonn, MIIB: Prof. Dn Yrlmaz
Altufa Arnalan, YrI:17-18,S.1-2, 1997-1998,(Altuf Armafam) s.163-182.
$anlr, MHB, s.53; Akrncr, a.g.e., s.24; Nihan Aydrn, CMR'ye Giire Tbgryrcrnrn Ziya, Ha1. Basr, istanbul, Beta, Kasrm 20O2,s.28.
sar ve Gecikmeden Dofan Sorumlulufu,
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nca Tiirkiye'nin Avmpa Birli[i ile miizakere stirecine girmesi sebebiyle,
mevzuatrmrzrn her alanda Avmp:r Birlifii mevzuatryla uyumlu hale getirilmesi ihtiyacr, bugiin daha fazla hissedilmektedir. Bu sebeple, MOHUK
m.24/Il'nin Roma Konvansiyonuna uyumlu hale getirilmesi zorunludur.

rrr- soNaq
Tagrma stizleqmeleri, birgok bakrmdan farkh hukuk sistemleriyle irtibath olabilir. Bu irtibat noktalanndan hangisine tisttinliik tamnarak Uluslararasr taqrma stizleqmelerinin belirlenmesi gerektigi, doktrinde ve uygulamada doirudan incelenmemiqtir..Ancak taqrma sdzlegmelerinin de dzel hukuk siizleqmesi niteliiinde olmasr sebebiyle, uluslararasr iizel hukuk siizleqmelerinin belirlenmesinde kullanrlan lustaslardan tagrma stizleqmeleri bakrmrndan da yararlamlabilir.
Uluslararasr taqrma siizleqmeleri, genellikle bir devletin srmrlanm
aqan taqrmalara iliqkin stizlegmeler olarak tammlanmaktadrr. Buna gdre tagrma siizleqmelerinin uluslararasr nitelifinin belirlenmesinde colrafi unsur
iine grkmaktadrr. Ancak iizel hukuk siizleqmelerinin uluslararasr niteliSnin
belirlenmesi bakrmrndan yeni ve modern anlayrq, sdzleqmenin uluslararasr
ticareti ilgilendirmesini dikkate almaktadrr. Uluslararasr taqrmalan diizenleyen konvansiyonlarda bu giirtiqrin izlerine de rastlanmaktadrr. Mtiteakip
tagryrcr ve fiili taqryrcr kawamlan bunun en giizel iirnekleridir. Zira uluslararasl bir tagrmamn bir devletin srmrlan iginde kalan krsmi ifasrm tistlenen
(miiteakip/fiili) ta$ryrcr, kendi tagrma stizleqmesinin ulusal srmrlar iginde
taqrmaya iliqkin olduiunu ileri siiremez.
Ttirk Hukukuna gtire taqrma siizleqmelerine, karakteristik edim borcunun ifa yeri hukuku olan varma yeri hukuku uygulamr. Bu bailama kurah
taraflann higbirisiyle ilgisi olmayan tesadtifii bir hukukun uygulanmasrna
sebebiyet vermesi ve Roma Konvansiyonuna uymamasr bakrmrndan yerinde de$ldir. A5rnca,Awupa Birtifi mevzuatrna uyum bakrmrndan da taqrma
siizleqmelerine uygulanmak iizere, Roma Konvansiyonuna uygun ayn bir
baflama kurah getirilmelidir.
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