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UYGULANACAK HUKUKUN SEÇİMİ

Selma BAKTIR•
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1. GENEL OLARAK
Hukuki işlemler genellikle kendi statülerine tabidir. Böylec;e her hukuki işlemin,
tipinin olanak verdif ölçüde tek bir hukuk düzenine bağlanması sağlanır. Bu hukuk
nizamı onun esas statüsü (işlem hukuku = lexcausae) olur. Bu esas işlemin kuruluş,
içerik ve sona ermesine kadar ona uygulanacak olan hukuktur. ı
Borç akitlerinin tabi olduğu hukukun, yani akit statüsünün tespitinde çeşit li görüşler
ortaya çıkmıştır. Akit statüsünün (lex obligationis) saptanmasında iki tür bağlama
kuralı önerilmektedir. Bunlar subjektif teori (seçi len hukuk) ve objektif teoridir.
Objektif teori, tarafların hukuk seçimi yapmam ı ş o lmal arı durumunda, uygulama
alanı bulur. i3?r başka deyişle taraflar açık veya dolaylı (zımn i) bir hukuk seçimi
yapmadıkları zaman, iı0r devlet kendi milletlerarası özel hukuk sistemindeki akitler
alanında uygulanmak üzere, kanunlarla, doktrinle veya mahkeme kararıyla tesbit
2
edilmiş, bir genel kuralı uygulayacaktır. Objektif görüş tarafları, sözl eşmeye
uygulanacak hukuku be lirleyecek bağlama kuralının, objektif esas lardan hareket
3
edilerek oluşturulması gerektiği görüşünü savunurlar. Objektif görüş, yetki li
4
hukukun objektif bağlama noktalarından hareket edi lerek belirlenmesinden yanadır.
Yasal bir düzenlemeye sahip olmayan ülkelerde objektif esasa göre bağlama
kuralının tesbitinde farklı görüşler ortaya atı lmı ştır. Buna göre, sözleşmeye
uygulanacak hukukun tesbitincle hareket noktası olarak "hukuki i ş l emin niteliği
itibariyle tabi olduğu hukuk" , "hukuki işlemin ağ ırlık noktası", "şeyin niteliği" , "en
5
yakın yersel ilişki" seçilmiştir. Bu görliş tarafların iradesinin dışındaki ölçütleri esas
almaktadır. Oysa sözleşmeden doğan borç ilişkilerinde tarafların ç ı karı ağırlıklıdır.
'Yrd.Doç.Dr. Dokuz Eylü l İ.İ.B.F. İşletın'e Bölümü .
1
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TEKİNALP , M ill ctlcraras ı Özel Hukuk İstanbul 1983. s. 237; NOMER s.307; GÖÔER,
Devletler Hususi Hukuku Ankara 1997, s. 310 DOÔAN, İ ş Akd inden Doğan Kanun lar
İhtil afı Alanında Bağlama Kuralının ve S ıııı rlarının Tesbiti Ankara 1996 s. 44.
3
AKINCI, Tarafların Yetki li Hukuku Belirl emeleri Durumunda Sözl eşmeye Uygu lanacak .
Hukuk Ankara 1992 s. 17.
4
KOCA YUSUFPATAOÔLU, Dev.Jetler Hususu Hukukunda Tarafların Sükunu Halinde
Akidlcre Tatbik edilecek Hukuk, l.U.H.F.M , C. XXXI, s. 1-14 1957, s. 369; TEKINALP.
Akdi ilitkide objektif" Genel Kural ve En Yakın irtibatlı Hukuk Uygu l amas ı , H irsclı
Armağan ı , Bati der Ankara 1987, s. 445-446.
5
TEKİNALP, (Millet l crarası) s. 238.
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Bu nedenle sözleşmeler alanında, çıkarlarına en uygun hukuku belirleyebilecek olan
6
yine tarafların kendisidir görüşünden hareketle , sözleşmeye uygulanacak hukuku
belirleme konusunda taraflara irade muhtariyeti (istenç özrgUrlüğü) tanınması
gerektiği görüşü ileri sürülmüştür. Türk hukukunda MÖHUK'un 24. maddesinde
sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukuk gösterilmiştir. Buna göre;
"Sözleşmeden doğan borç ilişkileri tarafların açık olarak seçtikleri kanuna tabidir. ,
Tarafların açık olarak bir kanun seçmemiş olmaları halinde borcun ifa yeri hukuku
borcun ifa yerinin birden fazla olması halinde borç ilişkisinin ağırlığını teşkil eden
edimin ifa yeri hukuku, bu yerin de tesbit edilemediği hallerde ise sözleşmenin en
yakın irtibat halinde bulunduğu yer hukuku uygulanır."
Bu madde ile Türk Hukukunda, akitlerden doğan borç ilişkilerinde bağlama kuralı
olarak öncelikli olarak tarafların iradelerinin (istençlerinin) gözönüne alındığı
görülür.
Önceleri sözleşmeye uygulanacak hukukun seçimini tarafların yapması kabul
görmemiştir. Zira bu görüşe göre; taraflar aralarındaki ilişkiyi seçtikleri hukuka tabi
tutsalar bile, hukuk seçiminin dayandığı ilişki hangi hukuka tabi olacaktır sorusu
ortada kalır. Buna göre, taraflar hukuk seçimini ancak, maddi hukuktaki sözleşme
. serbestisi b.~çiminde uygulayabilirler. 7
Devletler Ozel Hukukunda ·irade muhtariyeti (istenç özgürlüğü) fikri ilk olarak
Rgochus Curtious tarafından ifade edilmiştir. Rochus Curtious sözleşme hukuku
8
alanında tarafların tatbik edilecek kanunu seçmekte özgür olduklarını açıklamıştır. 9
Daha sonra bu görüş Dumalın tarafından bir prensip halinde ifade edilmiş;tir.
Böylelikle, Devletler Özel Hukukundan doğan anlaşmazlıklara uygulanacak
hukukun, tarafların iradesine (istencise) tabi olması gerektiği görüşü (subjektif
görüş) savunulmaya başlamıştır. Bu görüşe göre, sözleşmeye uygulanacak hukukun
temelinde,.irade muhtariyeti prensibi yeralmaktadır. 10
il. iRADE MUHTARİYETİ ESASI
Günümüzde Milletlerarası Özel Hukukta, sözleşmelerden doğan borç ilişkilerinde
bağlama kuralı olarak öncelikle taraf iradelerinin (istençlerinin) dikkate alındığı
görülmektedir Sözleşme alanında Devletler Özel Hukukunda taraf iradelerinin
bağlama kuralı olarak alınmasına irade muhtariyeti (istenç özgllrlüğll)
denilmektedir.''
. Bilindiği gibi iç hukukta taraflar sözleşmenin konusunu BK. md. 19-20'de belirtilen
12
sınırlar içerisinde serbestçe belirleyebilirler. Buna sözleşme serbestisi denilir.
Yasalardaki emredici hukuk kurallarına, ahlaka, kamu düzenine ya da kişisel
6

AKINCI, s. İ O.

. TEKiNALP, s. 230 "BGB'nin kabulünden evvel Alman Temyiz Mahkemesi. sözleşmenin
ın ıkadı sahasında irade muhtariyeti prensibini kabul etmiyordu".
8
ESENER, Devlet Hususi Hukukunda İradenin Muhteriyeti AHFD. S. 1.2, 1954, s. 496.
9
'
ES ENER, s. 480.
0
' AKINCI , s. 1O.
11
AKINCI, s. 11.; DOÔAN, s. 17, NOM ER, s. 30I , ESENER, s. 478, GÔÔ ER, s. 303 .
12
TUNÇOMAG , Borçlar Hukuku 1. Cilt. İstanbul I 968 s. I 61 , ZEVKLİLER, Borçlar
Hukuku Izıııir 1995 s. 8, GÖGER, s. 304.
7
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haklarına aykırı olmadığı sürece, iki tarafın yaptıkları sözleşmeler geçerlidir.
Taraflar tamamlayıcı hükümleri sözleşmeleriyle berteraf etmek yetkisine sahip
oldukları halde, emredici hükümleri iradeleriyle değiştiremezler. İç hukukta tanınan
bu serbestinin Devletler Hususi Hukukunda tanınmasına bir engel görülmemiştir.
Tekinalp'ind e belirttiği gibi bu şekilde bir hukuk seçimi için yeni bir kavrama da
14
gereksinim yoktur. Başka bir deyişle iç hukukta emredici hükümlerin izin verdiği
ölçüde sözleşmenin içeriğinin taraflarca belirlenmesin e imkan veren irade
muhtariyeti prensibi (akit serbestisi) milletlerarası özel hukukta daha geniş bir
kapsama ulaşarak, sözleşmeye uygulanacak hukukun seçimi hususunda taraflara
15
Böylece taraflar yabancı hukukun buyurucu kurallara aykırı
serbestlik tanır.
olmayan hükümlerini sözleşmeye madde madde yazmaktan kurtulacaklardır.
Nitekim Yargıtay'da birçok kararında, "Devletler Hususi Hukukundaki irade
muhtariyetin in ancak yorumlayıcı hükümlere uygulanabileceğini, emredici
hükümlere ise mahkemenin bulunduğu yer kanunun uygulayacağını" hüküm altına
16
almıştır. Bu görüşe göre; Devletler Hususi Hukukundak i irade serbestisi maddi
17
hukuk atfıdır. Oysa artık Milletlerarası Özel Hukukta taraf iradesi, atıf serbestisi
18
olarak kabul edilmektedir. Başka bir deyişle, Milletlerarası Özel Hukuk anlamında
hukuk seçimi, yalnız iç hukuk alanında taraflara düzenleme serbestisinin tanındığı
sınırlar içinde değil, taraflarca seçilen hukukun emredici hükümler tamamlayıcı
19
hükümler ayırımı gözetilmeksi zin bir kül olarak uygulanacaktır. Böylece, seçilen
hukuk, bütün hükümleri ile yani emredici ve tamamlayıcı hükümleri ile ilişkiye
20
uygulanmakt a ve emredici kurallardan kaçınma tenkidi ortadan kalkmaktadır.
lngiliz Hukukunda da tarafların sözleşmelerine uygulanacak hukuku seçmelerine yer
21
veriİmiştir. Buna "proper Law" denilmektedi r • Bir akitle tarafların akdi yönetecek
hukuk konusunda iradeleri olduğunda sözleşmeye o hukuk uygulanacaktır. Taraflar
sözleşmelerine hangi hukukun uygulanacağına karar vermede söz sahibidiİ'ler.
Ancak tarafların ~eçimi hilesiz ve yasal olmalıdır. Tarafların sözleşmeleriyle objektif
22
olarak bağlantılı oldukları hukukun emredici kurallarından kaçmaları önlenmelidir.
13

BİLGE, Özel Borç Münasebetleri , Ankara 1962, s. 17-19.

ı TEKİNALP, s. 230.
4

15

AKINCI , s. 10.
" ... Devletler Hususi Hukukundaki irade muhtariyeti ancak yorumlayıcı hükümlere
uygulanabilir. Emredici hükümlere ise mahkemenin bulunduğu yer kanunu uygulanır .. "
Y.11.HP5.4.1 979T. 1512/1979SK .
•· ... Devletin hükümranlık hakkı icabı amir hükümlerde Türk Kanunlarının uygulanması
gerekir" Y.HGK. 3.7.1981 1979/1775-1981 SK. SAKMAR, Milletlerarası Özel Hukuk ve
Usul Hukuku Hakkında Kanun Uygulamadan Örnekler, İstanbul 1989 s. 60-63.
17
SEYİG-SEYİG , devletler Hususi Hukuku İstanbul 1962 s. 580.
ıs TEKİNALP s. 230, DOGAN s. 16-17.
19
GÖGER s. 308, TEKİNALP s. 230, DOGAN, s. 17., ESENER s. 483 ; ŞANLI , Uluslararası
Ticari Akitlerin Hazırlanması ve Uyuşı:nazlıkların Çözüm Yolları, İstanbul 1996, s. 70.
ı6

20

TEKİNALP s. 230.

COLLINS, The Conflict of Laws, London 1987. S. 1161-1162. MORRlS, The Conflict of
Laws, London 1984 s. 265. ANTON-BEA UMONT, Private lnternational Law, Edinburg s.
262, Dicey, The Students Contlict of Low London 1937 s. 128.
22
MORRIS, s. 272-273; ANTON-BEA UMONT, s. 266.
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EEC Konvensiyonunda da sözleşme emredici kuralların uygu l amasını da kapsıyors~
2
onlarında "proper l aw"ın bir parças ı olarak uygulanması gerektiğini belirtilmiştir. ·'
Seçim serbestisinin bir yararı da taraflar kendi seçimini yaptıklarında mahkemey i
24
Objektif
uygulanacak hukuku araştırma yüküm lül üğünden kuıtarmalarıdır.
onlara
ancak
değil
iradeleri
gerçek
oldukları
seçmiş
tarafların
kuralları
bağlama
atfedilen bir iradedir. Tarafların seçtikleri Hukukun (proper law) uygulanması suni
olarak uygulanacak hukuka götüren ve kazuistik i.i stU nlüği.in birçok zorluklarından
25
kaçını lm as ı nedeniyle yararlı dır. Ayrıca taraflar seçtikleri hukuku, iliş;kileri için
26
uygun görmüş l erd ir. Ancak tarafların iradeleri ile bir hukuku seçmeleri ile bir
hukukun belirli bazı maddelerini sözl eşme koşulu haline getirmeleri arasındaki fa rk
da iyi çizi lmelid ir. 27
111. HUKUK SEÇİMİNİN GEÇERLİLİGi

Göğer'e göre; taraflar hukuk seçimini sözleşmelerine koyacakları bir hüküm ile veya
özel bir sözleşme il e yapabi lirler. 28 Akd in as li ve şekl i şartl arı yönünden geçerliliği
de tarafların açı k iradeleri ile seçtikleri kanuna tabidir. 29 Örneğin İngiltere'den
~ö~deri len bir icap (teklif) isviçre'deki (A) acentesine ulaşır. (A) da kabul beyanını
l svıçre'ye postalar ancak kabul beyanı (X)'e u laşmaz. Sözleşmeye İsviçre hukuku
uygulanacaktır. İ sviçre Hukukuna göre akit kabu l beyanının icapçıya vardığı anda da
tamam olur. O halde akit geçersizdir. zira sözleşme tamam olsaydı akde İsviçre
H.~ku~u uygu lanacaktı. Akdin geçerliliği de bu hukuka tabidir. 30 Diğer bir görüşe
g?re ı se, hukuk seçimi sözleşmesi, kendi varlık sebebini teşkil eden as ıl akitten ay rı
bır hukuki niteliğe sah ip, kendine özgö özellikleri olan bir sözleşmedir. Bunun
sonucu olarak da seç im sözleşmesi ya lex loci actus veya lex causae'ye tabi
o lacaktır. 3 1

.

·

As ıl akit ile seçim akdin in birbirinden ayrı olarak kabul edilmeleri halinde seçim
akdinin şek li konusunda MÖHUK md.6'da yer alan bağlama kuralı yan i "akdin
yapıldığı yer hukuku" veya "akdin esasına uygul ancak yer hukuku" yetkili olacaktır.
Doğan'a göre; as ıl akit ile seçim akd inin ayrı kabul ed ilmeleri halinde as ıl akit şekle
bağlı olsa bile seçim akd i şekil serbestislnde tabi olabilecektir. Bunun sonucu olarak
da ~s ıl akit şeki l yönünden geçersiz olsa dahi , seçim akdi geçerli olacağından, ası l
akd ın geçers i zliği sonucuna sözl eşm ed e tesbit edi len hukukun ku ra ll arı
uygulanacaktır. 32

23

CO LLIN S, s. 1252.
MORRIS, s. 270.
25
CO LLIN S, s. 1163.
26
TEK İNA LP, s. 23 ı .
27
MORRI S, S.
28
GÖÔER, s. 305.
29
GÖGER, s. 309.
3
° COLLIN S, s. 11 97.
24

31

•

.

DOGAN, s. 26-27 TEKiN ALP, S. 259. J\merican law lııstitutesc göre, aksi
kararlaştırılmad ı.kça hu kuk seçi mini , o devletin hukukuna ait kabu l etmiştir. ÇELİKEL,
D~v l etl er Hususı Huk.ukunda Bağlama ve Ka ideleri nin tesbitiııde Uygu lanan Yeni Bir Metod,
B ırseıı Hat ı ra S ay ı s ı , IHFM XXXV ı 970 S. 243.
32
DOÔAN, s. 27.
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Bu konudaki bir diğer görüşte; seçim akdinin geçerliliği konusunda favor negotii
prensibinin uygulanmasıdır. Bu görüşe göre, taraflar müşterek bir hukuka sahiplerse,
seçim akdinin geçerliliği konusunda bu müşterek hukuk da nazara alınmalıdır33 • Bazı
hukuk sistemlerinde ise, hukuk seçimi anlaşmalarının geçerliliği, ana sözleşmenin
mukadderatına bağlanmaktadır. Buna göre ana sözleşme geçersiz ise, hukuk seçimi
anlaşması da ona bağlı olarak ortadan kalkmakta ve geçersiz ise, hukuk seçimi
anlaşması da ona bağlı olarak ortadan kalkmakta ve geÇersiz bir sözleşmenin hukuki
düzenleyecek -taraflarca önceden bilinen-bir hukuk sistemi
sonuçlarını
kalmamaktadır. Bu durum sözleşmenin şu veya bu sebeple geçersiz kalması halinde
tarafların hak ve borçların tanzim edecek hukukun bilinmemesi bakımından
belirsizlik yaratacaktır34 .
Taraflar sözleşmelerine koymuş oldukları hukuk seçimini daha sonra mahkeme
35
safhasında karşılıklı anlaşma ile değiştirilebilirler .
36
Hukuk seçiminin şekli konusunda Uç değişik sistem kabul edilmektedir. Bunlar;
açık, zımmi ve farazi beyanı ile hukuk seçimidir. Açık irade beyanında hukuk
seçimi, tarafların belirli bir hukuku seçtiği kelimelerden tereddUte düşülmeyecek
37
veya yoruma gereksinim duyulmayacak kadar belirli olmasıdır •
Zımni irade beyanı ile hukuk seçimi tarafların sözleşmeye uygulanacak hukuku
kelimelere dökmediği takdirde niyetlerinin, sözleşmenin tabiatından , durumun genel
şartlarından sözleşmeye uygulanmasının isteyebilecekleri hukuk varsayımına göre
belirlenmesidir38 . Açık bir hukuk seçimi anlatımı olmadığında sözleşmede kullanılan
dil veya sözleşmeyi düzenlerken belirli bir hukuk düzeninin usulünün, örf ve
adedinin kullanılması veya belli bir para ile ödemenin istenmesi gibi delillerle
39
tarafların zırnmi iradeleri tesbit edilecektir . Morris'e göre taraflar belirli °bir ülkenin
yetkisini kabul etmişlerse veya özellikle bir ülkede tahkim olayının
yargılama
gerçekleşeceği konusunda anlaşmışlar ise genelde o ülkenin hukukunu zımmi olarak
40
seçtikleri kabul olunur . Hatta bu durumda sözleşme ile hiçbir bağlantısı olmasa
bile o hukuk uygulanmalıdır. Compagnie tunisienne de Navigation S.A. ile
Compagnie d' Armement Martiue S.A. arasındaki bir davada, Tunus şirketi ile
Fransız gemi sahibi arasında Paris'te denizyolu ile yakıt nakliyetine ilişkin bir
sözleşmede tahkimin Londra'da yapılacağına ilişkin bir hüküm olmasına rağmen,
Lordlar Kamarası uygulanacak hukukun Fransız Hukuku olduğuna , tahkim ile ilgili
maddenin pek fazla etkili olmadığını belirtmişlerdir. Ancak şu bir gerçektir ki
tahkimd<y hakemler hukukçu değillerdir ve mahkemenin (hakemlerin) kendisini
41
yabancı hukuk ile iç içe sokması doğru değildir •
33

DOÔAN , s. 30.; COLLINS, s. 1186.
.
ŞANLI, s. 71.
35
TEKİNALP, s. 247, ÇELİKEL, s. 254, GÔGER, s. 308-309.
36
TEKİNALP, s. 234; DOÔAN , s. 18; MORRIS, s. 270 v.d.
37
MORRIS, S.270; DOÔAN , s. 18.
38
MORRIS, s. 272.
3
~ MORRIS, s. 275; DOÔAN, s. 18-19, Akıncı, s.13, TEKİNALP, s. 234-235.
40
MORRIS, s. 275.
41
MORRIS, s. 275-276.
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ile hukuk ıSeçimi ise, tarafların hukuk seçimind e açık bir beyanlq
mantıklı tarafları!)
olmadığında veya verilerden bir sonuca varılamadığında,
42
verir • B4
önem
asına
anlaşmazlık karşısında ne isteyebileceğinin araştırılm
ı ve sözleşmeniı,
araştırmada sözleşmt;nin yapıldığı yer, ifayeri, tarafların ikametgah
43
·
•
konusu gibi birçok şey ele alınabilir
Türk hukukund a MÖHUK 'nun kabulu ile tarafların hukuk seçimini zımmi vey<\
44
farazi irade ile tesbit etmek mümkün değildir • Zira MÖHUK 'md.24'e göre;
tabidir".
"Sözleşmeden doğan borç ilişkileri tarafların açık olarak seçtikleri kanuna
beyanı
irade
zımmi
yazarlar
birçok
hareketle
den
Maddede yer alan "açık" kelimesin
45
•
edirler
etmemekt
kabul
ile hukuk seçimini
<;)
Bu konuda başka bir hususta taraflai-in sözleşme ile bir hukuku seçmesi halinde
mı
ın
kuralların
hukuk
iç
yoksa
mı
ın
kuralların
hukuk
özel
rası
devletin milletlera
ı
uygulanacağı sorusudur . Bu konuda genel görüş, taraflara hukuk seçimi olanağınıt
46
.
r
olduğudu
atfı
norm
maddi
değil
atfı
ihtilafı
kanunlar
,
atfın
da
tanındığı durumlar
Collins ve Morris'e göre sözleşmeye yabancı bir hukuk ya taraflar seçtiği için yoldq_
.
-objektif methoda göre- sözleşmeye en yakın bağlarla bağlı olduğu için uygundu~
47
.
Dolayısıyla sözleşme hukukund a renvoi'ye yer yoktur •
4
olan hukuktur a.
geçerli
a
zamanınd
seçim
hukuk,
oldukları
seçmiş
Tarafların
Do~an'a göre, sonradan yapılan hukuk seçimi sözleşmesi veya değişiklik sözleşmesi,
akdın yapıldığı andan itibaren htiküm ve sonuçlarını doğurmaya başlar. Ancak
.sonradan yapılan hukuk sözleşmesi, akdin önceki tabi olduğu hukuka göre
kazanılmış bir hakkı tanımıyo~ veya farklı şekilde düzenliyo r ise, tarafların yapmış
olduğu ~onraki hukuk seçimi sözleşmesinin geçerliliği ilgili üçüncü kişilerin onayıncı.
Farazi irade

bağlıdır.

Beyanı

49

·

Morris'e göre; tarafların seçmiş oldukları hukukun, sözleşmeye bir hukuk sistemi
olarak mı yoksa sözleşme koşulu olarak mı uygulanacağı arasındaki fark iyj
50
çizilmelid ir • Devlet mahkemeleri bağlı oldukları lex fori'nin kurallarına göre bı.ı.
türden seçimlere konu teşkil eden hukukları, hiyerarşik bir düzen içinde bağımsı<:
devletlerin irade.sine dayalı bir.hukuk sistemi vasfından görmeyeb ilirler. Zira hukuk.,
miHi devletleri n kanun koyucuları tarafından veya milli devletlerc e ortaklaşa olarak_
konulan kurallar (anlaşmalar)dır. Hukuk kurallarına bağlayıcılık gücU veren ve
meşruiyet kazandıran , bu kuralların temelindeki bağımsız devletin iradesidir . Bu
türden bir iradeye dayanmay an kurallar müstakil bir hukuk sistemi qlarak
vasıflandırılamaz. Ancak Şanlı yinede bazı istisnai akitler yönünden bu türden hukuk
42

MORRIS, s. 276-277, DOÔAN, s. 241.
MORRIS, s. 277-278 .
44
DOÔAN, s. 19.
45
UUUOCAK. K. Milletlerarası Özel Hukuk Dersleri
·
Milletlerarası Özel Hukuk İstanbul 1992, s.252.
46
DOÔAN, s.23 ; GÖÔER, s. 368; ŞANLI, s. 70.
43

47

TEKİNALP, s. 234.

48

COLLINS, s. 1164; MORRIS, S.270.
DOÔAN, s.42 . .
MORRIS, s
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seçimlerinin gerekli ve amaca uygun olduğunu belirtmiştir5 1 • Morris'te bir İngiliz
sözleşmesin e Fransız Hukukunun uygulanacağının sözleşmeye konulmasının ,
Fransız Hukukunu , hukuk sistem·i haline getirmek değil, Fransız hükümlerinin
sözleşme kapsamına alınması olduğunu belirtmiştir. Bu Fransız hukuku kurallarının
harfi harfine sözleşmeye yazılması yerine konulan bir koşuldur. Seçilmiş hukuku
sözleşme koşulu kabul etminiiı bir yaranda tarafların uygulanmasını istedikleri
maddelerin
sonradan
değişmesi
halinde
taraflar
bu
değiŞiklikten
etkilenmeyeceklerdir. Diğer bir deyişle yabancı kanuıı bir sözleşmede bir terim
(koşul) olarak vardır. Böylece, yabancı hukuk sözleşmenin parçası olduğundan bu
yasa düzeltilmiş veya iptal edilmiş olsa bile sözleşmeye uxgulanır. Halbuki aksi
takdirde taraf için altın değerindeki bir hüküm sözleşmenin yapılmasından sonra
yasa değişikliği ile tarafların çıkarını sıfır hale getirebilecektir52 .
Şanlı ise hukuk seçimini, hukuk sisteminin seçimi olarak kabul . ettiğindt';n ,
sözleşmenin yapıldığı tarihte yürürlükte bulunan hukuka tabi olacağını, ancak
sözleşmenin yapılmasından sonra seçilen hukukda yapılan değişiklikler geçmişe
etkili . ise bu değişikliğin uygulanacağını belirtmiştir. Yazara göre taraflar, / akdi
ilişkilerini özellikle sözleşmenin yapımı sırasında yürürlükte bulunan hukuka tabi
kılmak isterlerse, bunu sözleşme ile açıkça belirtmeliler53 • Göğer'e göre ise akitde
kanun değişikliğinin düzenlenmemiş olması 'halinde, taraflara akdi fesih imkanı
verilmelidir54 •
VI. HUKUK SEÇİMİNiN SINIRLARI
Hukuk seçimi uygulamasının sınırlarının ne olduğu tartışma konusu yapılmıştır. Bu
sınırlar aşağıdaki şekilde ele alınmıştır.
1) Bir hukuk seçimi için akdin yabancılık unsuru taşıması gerekip gerekmediği
konusunda iki görüş vardır. Bir görüşe göre sözleşme seçimi ancak yabancılık
unsuru taşıyan sözleşmelerde uygulanır55 • Bir sözleşme, yabancı .unsur i'çermesi
durumunda milletlerarası sözleşme niteliğini kazanır56 • Bir sözleşmede yabancı
unsur tarafların vatandaşlığı, ikametgahı, sözleşmenin yapıldığı yer, ifa yeri veya
malın bulunduğu yer olabilir57 • Bizim de katıldığımız diğer görüşe göre ise hukuk
seçimi için akdin bir yabancılık unsuru taşıması şart değildir, zira. yabancı bir hukuk
seçimi ile o hukuki ilişki yabancı unsurlu bir hukuki ilişki haline gelir58 . Ancak
Yargıtay'da İsviçre'de yabancı ile evlenen davacının, eşinin soyadını kullanmak
istemesi nedeni ile açtı ğı bir davada yerel mahkemenin kabul kararını bozarak
uyuşmazlığın ancak yabancılık unsuru taşıması halinde 2675 Sayılı Kanunlar .İhtilafı
Kurallarının Uygulanabileceğine karaı~ vermiştir59
\
ŞANLI , s. 69 . .
MORRIS, s. 274-275.
53
ŞANLI , s.72.
54
GÖGER, s.309.
55
AKINCI, s. 8-9; TEKİNALP, s. 230; ULUOCAK, s. 185 vd.
56
ŞANLI , s. 45 .
57
AKINCI , s.4; DOGAN, s.30-3 1; TEKİNALP, s.230.
58
NOM ER, s.302 ; DOGAN , s.32.
'
59
Y. 18.HD.25 .02.1997 288/1496 SK. (Tuba Hukuk Disketlerinden alınmı~tır)
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2) Bir diğer sorun tarafların, içinde yabancılık unsuru ol~n ~eya _Yabancı hukukun
seçim i ile yabancılık unsuru kazanan akitlerine . dıledıkl_erı h~ku~u seçip
seçemeyecekleridir. Diğer bir deyişle tarafların seçtiklerı hukuk ıle akdın bır bagının
olmas gerek limidir? Bir görüşe göre, tarafların akdi ilişkilerine uygulamak il~ere
seçtikleri hukuk ile akdi ilişki arasında kişisel veya yersel bir ilişkinin bulunn1ası
zorun ludur60 . Şanlı'ya göre; tarafların irade serbestisine sınırlama getiren bir ülkenin
mahkemelerini seçmek durumunda iseler, yargı yeri ülkesinin tatbik_in_e izin vereceği
bir hukuk seçmel idirl er. Aksi halde, akdi ilişkiye tarafların seçtığı hukuk de~il,
davanın görü ldü ğü devletin Devletler Özel Hukuku Yasalarının yetkili kıldığı
hukuku uygulanır61 . İngiliz mahkemeleri de sözleşme ile hiçbir gerçek ve mevcut
bağlantısı olmayan veya acele ile seçilmiş bir hukuk sistemine İtibar
edilemeyeceğine karar v'ermişlerd ir. Buna sebep olarak da akit ile uygulanacak
hukuk arasındaki bağ lantı yokluğunun objektif olarak bağlantılı oldukları hukukun
emredici kurallarında kaçınma delili sayılması gerektiğ ini göstermişlerdir. Morris'e
göi·e bu durumda İngiliz hukukunu uygulayacaktır62 . American Law lnstitute'de
akdin seç ilen kanun il e maddi bir ilgisi yoksa veya gayrimeşru vasıta lar ve hata
sonucu seç ilmişse ve seçilen kanun, bu seçim yapılmadığı takdirde tatbik edilecek
63
kanunun esas siyasetin e aykırı ise tatbik edilmeyeceğine karar vermiştir . Bu
konudaki baskın görüş ise, Anglo-Sakson Hukukunun aksine tarafların aralarındaki
ilişkiye uygulanmak üzere seçmek istedikleri hukuk sistemi ile sözl eşmenin
64
bağlantısının gerekmed,iği, tarafların tamamen özgür olduklarıdır . Bu konuda bir
çok Avrupa · ülkesinde, '· belirli akit tipl eri dışında sınırlayıcı bir hükum
65
bulunmamaktadır . Ancak bu görüştek il ere göre, seçilen hukukun "haklı çıkara
dayanması, akitle tabi bir ili şk i si bulunması, manasız ve aptalca seçimlerin
yap ılm am as ı gerekt i ği ileri sürü lmüşti.ir66 . Şüphesiz tarafların akitler ile uygulanacak
hukuku seçmekte bir çıkarları vardır. Ancak buradaki çıkar ilişkisinin geniş
hukukun
seçtikleri
ilişkisine
akdi
tarafların
yalnızca
yorumlanması,
uygulanmasından o ıtaya çıkacak çıkar l arı değil, daha geniş çıkarları örnegin;
taraflarca seç il en hukukun içeriğinin bilinmesi gib i bir güven duygusununda çıkar
olarak kabul edi lmes i gerek ir6·:. Türk Milletlerarası Öze l Hukukunda, MÖHUK ile
getiri len ek madde de bazı ülkelerdeki mevzuatın 68 aksine seçi len hukuk ile, akit
aras ında herhangi bir bağ aranmam ı şt ır. Zira az öncede belirtildiği gibi tarafların bir
ç ıkarı olmasa durup dururken bir yabanc ı hukukun uygulanmasını istemeleri olanaklı
değildir. Ancak bu seç il en hukuk taraflardan birinin çıkarına uygun olupda digeri
için uygun değilse bu akd i ili şkide zay ı f olan tarafın korunması gerekir. Örnegin,

'
60

DOÔAN, s.34; ŞANLI , s.67.

61

ŞANLI, s.67.

62

MORRİS, s.273.

63

ÇELİKEL, (yeni bir nıetod), s. 243.

64

GÖÔER, s. 307, NOMER, s. 302, ESENER, s. 486, LUOCAK: s. 193, DOÔAN, s. 35.
DOÔAN, s.34.
66
DOÔAN, s.34.
67 DOGAN, s. 34-35.
68
TEKİNALP, s. 232 .
65
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tüketici akitlerinde "tüketici" , iş akitleri nde "i şç i" zay ıf durumdadır. İ şte bu gibi
durumlarda s ınırlam a lar getirilmel idir. Eğer seçi len hukuk zay ı f tarafa daha iyi
koruma sağ lıyors a probl em yoktur. Ancak seç ilen hukuk zayıf tarafı daha kötü
koşula sokuyorsa bu durumda yap ıl an seç im geçers iz o lm a lı ve objektif bağlama
kuralları uygulanmalıdır69 .

3) Taraflar söz l eşme l erine uygulamak üzere birden faz la hukuk s.eçebi lirler mi ? Bu
konudaki genel görüş; sözl eşme l erde taraf çıka n ağ ırlı k taş ıdı ğ ı için, söz l eş m enin
değiş ik
bölümlerine uygulanacak en uygun hukuku da yi ne tarafların
70
seçebileceğidir . Örn eğin özellikle si nall agmatik akitlerde birde çok ifa yeri
bulunduğunda
taraflar
her
bir
ifaya
fark lı .
hukuk
uygulamasın ı
karar laştırabilrnelidirler. Co llins'e göre taraflar her bir · ifaya farkl ı hukuk
uygulamas ını kararlaştırabilmelidirler. Co llins'e göre taraflar seçtikleri hukukun
yalnızca bir taraf için geçerl i olduğnu kararlaştırabilirler 71 • Ancak bu görüşte olan lar
dahi uygulanacak birden fazla hukukun uyum içerisinde olması ge rekti ğ i
görüşündedirler. Aks i halde kısmi hu kuk seçimine izin verilmeıiıelidir 72 . Bu uyumu
sağlamakda son derece güçtür.
Taraflar seçilen hukukun yalnızca belirli an l aş maz lı klara uygul a n acağ ını hüküm
altına almışlarsa, seç il en hukukun kapsamı dı ş ınd a kalan soru nl ara davaya bakan
mahkemenin yasaların çat ı şmas ı kurall arı ile tesbi t edi len hukuk uygulanacakt ır 73 .
4) Tarafların seçm i ş oldukları hukuk be lirli o lm a lıdır. Örneği n tarafların seçtikleri
hukuk bir fede re devletin hukuku ise bu takd irde hangi federe devlet hukukunun
seçildiğini açıkça belirtmelidirler74 .
Taraflar bir hukuk düzenini yetkili kıldıktan sonra, bu hukuk düzen inin s ınırl a rı
içerisinde genel hukuk prensiplerine de gönderme yapabilirler75 . Ancak tarafların bir
devletin maddi hukukunu yetkili k ılm ada , doğrudan doğru ya genel hukuk
prensiplerini veya milletlerarası örf ve adet kurallarını yetkili k ılıp kılamayacak l arı
tart ı şmalıdır. Bir gö rü şe göre eğer hukuk prensiplerine atıfta kasted il en, be lirli bir
hukuk düzeninin ayrı lm az parçası olan kura llar ise ve belirli bir hukuk düzeninde
kabul ed iliyor ve uygulanıyorsa kabi li tatb ik normlard ır 76 . Diğer bir gö rüşe gö ı:e ise
bu durumda emred ici kurallardan kaçınma o l anağ ı yarat ır. Bu nedenl e hukuk
prensipl eri yabancı unsurlu borç akitlerinde, akit statüsü olarak seç il emez77 . · •
Bizimde katıldığımız Şa nlı'nın görüş ün e göre ise, tarafları n hukuk seç iminin
kabulünün baş lı ca amac ı akdi ili şki l e re güven, istikrar ve adi l çözüm un s url a rının

69

DOÔAN, s. 43-44.
GÖÔER, s. 309; TEK İ NALP , s. 232-233; AKINCI , s. 14 vd.: DOÔAN, s. 39; ŞANLI, s.
73.
71
COLLINS, s. 1252 .
72
TANU, s. 74, DOÔAN , s. 40, TEKiNALP, s. 233 .
73
ŞANLI , s. 77.
74
ŞAN U , s. 73.
75
DOÔAN, s. 36.
76
DOÔAN, 36.
77
Görütler için bkz. DOGAN, s. 36.
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getirilınesidir 78 • Eğer tarafların hukuk seçimini emredici- kurallardan kaçınma amac ı
taşımıyorsa ve taraflar yönünden bilinen prensipler güven duygusu uyandırıyorsa b u
uygulanabilir. Özellikle yabancı unsurlu ticari akitlerde taraflar çoğunlukla bağıms ı z

ve tarafsız bir yargı mercii olarak tahkime gitmektedirler. Tahkim usulünde ise
hakemler, milli mahkemeler gibi lex fori'nin maddi ve usuli kararları ile de bağ lı.
olmadığından 79 anlaşmazlık konusundaki sektörde geçerli olan kuralları , örf ve
80
adetleri uygulayabilmektedirler. Bundan dolayı lex mercatoria milletl erarası hakem
81
mahkemelerinin "özel ·imtiyazı" olarak kabul edilınektedirler .
Uluslararas ı sözl eşmelerde seçilen hukuk bir parçası olarak uygulama alanına giren
ilişkilere tatbik edi lecektir82 . Nitekim Yargıtay'da İtalyan Hava Yolları ile bir Türk
A.Ş. arasında navlun bedeline ilişkin anlaşmazlıkla ilgili, yerel mahkemenin kararın ı,.
olaya öncelikle uluslararası hava taşımacılığı sözleşmesinin uygulanması gerektiğin i
bel irtm iştir 8 3 .
5) Bir ülkenin yargı merciince, tarafların seçtikleri hukukun uygulanması halinde
kamu düzenine aykırı bir durum oluşuyorsa veya kamu düz~ni nedeni ile uygulamas •
gereken kurallar var ise tarafların seçtiği hukuk uygulanmayacaktır. Taraflarca.
seç ilen hukukun uygulanmasında kamu düzeni istisnası herkesçe kabul edilen bir
84
sonuçtı.ir • Ancak kamu düzenine verilen anlam, içerik veya uygulanışı açısından
farklılıklar vardır.

İç hukukta kamu düzeni taraf iradesine bırakılmayan, emredici kurallar olarak ye r
alır . Oysa milletlerarası özel hukuk alanında kamu düzeni , yabancı bir hukukun
85

uygulanması halinde uygulanacak hukukun, toplumun politik, hukuki , sosyal,
ekonomik ve ahlak i açıdan temel yapısına ve çıkarlarına ters düşmesi halinde
86
uygulanrnamasıdır . Kamu düzeninin hukuki niteliği konusunda iki farklı görüş ileri
87
sürü lrnüştür . Birinci görüşe göre, kamu düzeni bağımsız bir bağlama kura lı
nitel-iğindedir. Nitekim eski EHYK.md.2 hükmü, kamu düzenini bir bağlama kura lı
olarak kabul ediyordu 88 . Oysa günümüzde kabul edilen görüşe göre, kamu düzerı i
istisnai nitelik taşır 89 . Başka bir deyişle yetkili yabancı hukuk olaya uygulanır, bunun
sonucunun kamu düzenini bozması halinde, bu hukukun uygulanmasından cayılır _
Nitekim, MÖHUK'nunun 5. maddeside; "Yetkili yabancı hukukun belirli bir olay
uygulanan hükmünün Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması halinde, bu hukulç_
78
79
80

TANLI, s. 2. Mi ll etlerarası Ticari Tahkim Esasa Uygulanacak
.
ŞANLI , s. 144.

. ;
Lcx Mercatorıa

. 1eraras ı
Mıllet

Huk~k Ankara,

1986, s. 144_

örf ve adet kuralları bkz. Doğan , s.37.
DOÔAN, s. 38.
'
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- ŞANLI , s. 75, COLLINS, s. 1251.
83
Y. 11 . l-ID .. 23.6.1989 T, 4773/3854 SK. (Tuba Hukuk Disketinden)
84
GÖÔER, s. 308; ÇELİKEL, s. 151 vd. , NOMER s. 161. DOÔAN s. 130, AKINCI s.54 .,
ŞANLI s. 66, TEKiNALP s.248.
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· ÇELİKEL, s. 151 , AKINCI, s. 54.
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GÖÔER, s. 99, NOMER, s. 171 , ÇELİKEL, s. 243 -244.
87
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uygulanır" şeklindedir.

Maddeye
için, öncelikle
hukukunun temel
aykırılığın "açıkça" olması koşulu aranmıştır. Yani Türk
temel hak ve
değerlerine, adap ve ahlak anlayışına, Anayasasında yer alan
90
özgürlüklere aykırılık nedeniyle vicdanlarda onulmaz sonuçlar doğuımalıdır •
iç hukuk düzeninin
Çünkü, hakim mill etl erarası unsurlu maddi ilişkilerde de kendi
91
.
temel prensiplerine uygun adaletli karar vermek zorunqadır Türk kamu düzeni
yabancı hükümleri
açısından adil olmayan bir sonuç çıkıyorsa yargıç bu
92
bu hükümlerin
anlatımla
.
bir
uygulamayacaktır • Ancak yargıç gerekliyse başka
Hukukunu
Türk
halinde problem çözümsüz kalıyorsa
uygulanmamas ı
kamu
sınırının
üst
n
sürelerini
uygulayacaktır. Yargıtay, bir kararında; "zamanaşımı
Alman
ak.
uygulanac
e
sözleşmey
düzeni ile ilgili olduğunu" hüküm altına alarak
Hukukunun zamanaşımına dair hükümlerin uygulanmaması gerektiğini belirtmiştir.
Oysa bu TK. md. 61 'de yer alan ticari zamanaşımı 'sürelerinin sözleşme ile
ile ilgilidir ve bu
değiştirilemeyeceği ve md. 25/4 de yer alan zamanaşımı süresi
istikrarını
ekonomik
Türk
olsalarda
nitelikte
maddeler üst sınır konusunda emredici
ar.
doğurmazl
sonuçlar
cinsten
açacak
yaralar
sarsacak yada vicdanlarda onulmaz
ile
sözleşme
özel
konuların
ilişkin
faize
da
Nitekim Yargıtay başka bir kararında
ilişkin
düzenine
kamu
n
kanunları
ilişkin
faize
zira
edilemeyeceğine
gözardı
93
olduğuna karar vermiştir • Yargıtay'ın kararlarında adeta her buyurucu kuralların
gibi bir eğilimi
uygulanmaması halini kamu düzenine aykırılık olarak görme

uygulanmaz; gerekli görülen hallerde Türk Hukuku
göre; kamu düzeni nedeni ile yabancı hukukun

uygulanamaması

94
vardır •

sının İngiliz Hukukunun
Hukuku da herhangi bir yabancı hukukun uygulanma
95
kamu düzenine aykırı olamayacağını kabul etmiştir . Örneğin tsviçre vatandaşı olan
ve Fransa'da ikamet eden buna karşın İngiltere'de geçici olarak çalışan (X),
Fransa'da oturan ve bir Fransız olan (A) ile rekabet etmeyeceğine dair bir anlaşma
a
yapmıştır. Sözleşmeye Fransız kanunları uygulanacaktır. Ancak İngiliz Hukukun
ıtay'ın
Yarg
da
göre ticari sözleşme geÇersizdir. Collins'in verdi ğ i örnek olaylarda
ğ inde görülmüştür.
doğrultusunda adeta · her emredici kural kamu düzeni niteli
York Yasaları
New
Örneğin, (X) fogi ltere'de bir bono düzenler. Bu bonoya
talep İngiliz
Bu
ir.
uygulanacaktır. New York yasaları aşırı faize izin vermekted
(A) nın
olan
bankası
mahkemelerinde reddedilecektir. Aynı şekilde Bir İngiliz
Ancak
ktır.
uygulanaca
Macar fiıması (X)'e karşı açtığı krediye Macar yasaları
parasını
İngiliz
veya
edilmesi
Macar kanunlarına göre paranın yurtdışına havale
r. Bu durumda
sağlamak veya Macaristan dışına kıymetli malları çıkarmak yasadışıdı
96
. Buna karşılık
yacaktır
uygulanma
İngiliz kanunu uygulanacak, Macaristan kanunu
iyi çizilmelidir
fark
arasındaki
maması
Morris, bir sözleşmenin geçerli ğ i ile uygulana
İngiliz

90

ÇELİKEL, s. 153 vd.

91

DOGAN, s. 130.
ŞANLI, s. 66-67.
93
SAKMAR, s. 20.
4
" Kararlar için bkz. SAKMAR , s. 19-24, 58-74.
95
·COLLINS , s. 1225 -1226.
96
COLLINS , s. 1224.
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diyerek kamu düzeninin istisna olarak uygulanacağıııı belirtmiştir. Örneğin Gam.in~
Act (Oyun Yasası) nııı 18. Bölümü bahis sözleşmelerini geçersiz saymıştır. Bahısl~
para kazanımı yasaklanmıştır. lngiliz Hukukuna göre yapılan bu tür sözleşmel~t
geçersizd ir. Buna karşılık yabancı hukuk tarafıııdan yönetilen bu sözleşmeler geçerli
olmakla beraber uygulanamazlar97 .
Taraflara seçilen hukukun bir parçası olarak uluslararası anlaşmalar da uygulanır911 •
Bazı an l aşmalar taraflara anlaşmayı uygulama dışı bırakmak olanağı vermişlerdiı·.
Örneğ in Uluslararası Menkul Satımıııa ilişkin Viyana Konvansiyonu 99 . EE~
Konvansiyonuna göre sözleşme uygulanacak hukuk yargı yetkisinin bulunduğtı
ülkenin kamu düzenine aykırı ise uygulanmayacaktır 100 .
7) Diğer bir sıııır l amada şekil, ehliyet ve bazı akit tipleri yönünden getirilmektedir.
Nomer'e göre seç ilen hukuk ehliyet ve şekil meselelerinde uygulanmaz 101 . MÖHUI<\.
md.6 ya göre hukuki işlemlerin yapı l dık l arı yer hukukunu veya o hukuku işlemi11
esası hakkıııda yetki li olan hukukun öngördüğü şekle uygun olarak yapılabi l eceğini
öngörmüştür. O halde sözleşmenin esasıııa uygulanacak olan seçilmiş hukukun şekli
sözleşmenin de şekli olacaktır 102 . MÖHUK md.8'e göre ise; gerçek kişilerin hak ve
eylem eh liyetleri ilgil inin milli hukukuna tabidir. Ancak, milli kanunlarına göre
ehliyetsiz olan yabancıların Türk Hukukuna göre ehil olmaları halinde, Türkiye'de
yaptıkları hukuki işlemlerle bağladırlar. Tüze l kişilerin hak ve eylem ehliyetleri ise
statü lerindeki idare merkezi hukukuna tabiair. Ancak eylemli idare merkezini11
Türkiye'de olması halinde Türk Hukuku uygulanabilecektir.
Kanunlar ihtilafı al anında tarafların sözleşmelerine uygulanacak hukuku seçmeleri
ve akitlerinden birinin sosyal ve ekonomik yönden zayıf o lması halinde (özellikle iş
ve tüketici akitlerinde) uygulanmaması gerektiği savunulmaktadır. Bu akitlerin kamu
düzeni
nedeniyle
uygulanmaması gerektiği
ileri
silrillmilştür 1 03 . EEC
konvansiyonunda da tüketici ve iş sözleşmeleri için getirilen emredici kuralları11
seç ilmi ş hukuku açık laması ile karş ı konulamayacağı belirtilmiştir 104 . Kanaatimizce
taraflardan birinin daha zayıf o lduğu akit tiplerinde seçi lm iş hukukun zayıf tarafın
durumunu, bu yasanın yerine uygulanması gereken yasaya göre kötüleştirmesi
halinde uygulanmaması gerekir, yoksa kamu düzeni istisnası nedeniyle değil. Ancak
Yargıtay, bir yerel mahkemenin hizmet aktinde uygulanacak hukukun Libya
Kanunları olduğunu ancak bu kanuna göre ödenecek kıdem tazminatının, Türk
Kanunlarına göre daha az olması nedeniyle zayıf tarafı korumak amacıyla değil ,
Türk Kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle Türk Kanunlarının uygulanması
105

gerektiğin i belirtmiştir

.

97

MORRIS, s. 279.

98

ŞANLI , s.75 , COLLINS, s. 1251.

99

ŞANLI ,

s. 75.

ı oo COLLINS, s. 1253.
ı o ı NOMER,

s. 302.
GÖÔ ER, s. 309; DOÔAN, s. 26-27.
ıo3 DOÔAN, s. 43-44, KAN CI, s. 85.
102

ı o 4 COLLINS, s. 1282.
105

Y.9 . HD. 6. 7.1992. 1621 /7890 (Tuba Bilgisayar Disketinden).
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SONU Ç

er Hususi
Özellikle iç hukuktaki irade serbestisi (istenç özgürlüğü) ile Devletl
özgürlüğü
Hukukunda irade özgürlüğünü birbirinden ayrıdır. İç hukukta irade
yasada
veya
hükümlerin aksine
tarafların sözleşmelerinin içeriğini tamamlayıcı
Hususi
er
bulunmaya bazı ayrıntılarla donatılabilmeleridir. Bu nedenle Devletl
hukuk
ülkenin
Hukukunda tarafların kamu düzenine aykırı olmamak kaydıyla bir
birlikte
!arıyla
emredici kural
kurallarını sözleşme koşulq olarak yazdıklarında
lık unsurunun bulunması
yabancı
bir
ede
sözleşm
için
Bunun
dur.
zorunlu
uygulamak
borç ilişkileri
da şart değildir. MÖHUK 24'de "yer alan sözleşmeden doğan
ın yabancı
taraflar
amacı,
ün
tarafların açık olarak seçtikleri kanuna tabidir" hükmün
değildir.
ak
kurtarm
nden
bir hukuku sözleşmelerine madde madde yazmaları zahmeti
dır. ·
inasratlı
ve
i
zahmetl
Yargı fçin yabancı hukuku araştırmak ve bulmak
süratini
anııı
yargılam
sı
yazılma
in
Sözleşmeye koşul olarak bir hukuk seçimin
madde de kastedilen taraflara
artıracak, masrafını azaltacaktır. Bu nedenle 24.
içinde tarafların bir yabancı
Bunun
yabancı hukukun olduğu gibi uygulamasıdır.
yabancılık unsurunu
olmayan
gerekli
hukuku madde madde yazmaları halinde
ması gerekir.
koşulma
şart
halinde
ri
tarafların bir yabancı hukukun tatbikini istemele
dışıııda, bir
istisnası
düzeni
kamu
,
ülkenin
Yabancı hukuk, bu hukuku uygulayacak
ından
kurqllar
i
emredic
ülkenin
o
in
seçimin
n
kül olarak uygulanacağından bu hukuku
hukkun
yabancı
Eğer
z.
edileme
gözardı
diği
kaçınmak amacıyla seçilip seçilme
i bozucu
seçimi bu amaçla yapılmış ve onun uygulanması zaten kamu düzenin
ın sonu
taraflar
de
teoride
f
objekti
husus
Aynı
nitelikte ise uygulanmayacaktır.
e
İlişkiler
Borç
Akdi
Nitekim
ilir.
sağlanab
ile
olarak bağlama yeri yaratmaları
dolaylı
de
inde
maddes
7.
esinin
sözleşm
AET
aki
Uygulanacak Hukuk Hakkınd
sözleşmeye
olarak ister objektif, ister subjektif olarak tespit edilmiş olsun,
acağını
uygulanacak hukukun emredici kurallarıııııı da sözleşmeye uygulan
sözleşmelere uygulanacak
belirtmiştir. Tarafların MÖHUK'nunda belirttiği gibi
in taraflara
hukukun açıkça seçmeleri gerekir (md.24). Zaten hukuk seçimin
hukuku araştırma
bırakılmasındaki amaçlardan biride hakimi uygulanacak
uygulanmasıııı
külfetinden kurtarmak olduğuna göre, taraflar hangi hukukun
e birbirinden
istediklerini açıkça beliıtmelidirler. Taraflar bu bağlamda özellikl
ri
hukuk seçimle yapabilirler.
ayrılabilen edimler konusunda veya taraflar için farklı
malıdır.
Ancak bu farkı hukuk seçimleri farklı ve infaz edilemez sonuçlar yaratma
elde
nııı
kuralları
bu hukuk
Ayrıca birden fazla hukukun seçilmesi ve özellikle
olaya
yargıcııı
alan,
edilmesi oldukça külfetli olduğundan MÖHUK md.2'de yer
hukukunu uygulaması ile
ilişkin yabancı hukukları elde edememesi halinde kendi
a belirli bazı
sonuçlanabilecektir. Taraflar seçilen hukukun sözleşmelerinin yalnızc
gerekir.
eleri
belirtm
anlaşmazlıklarına uygulanmasını istiyorlarsa bunu açıkça
karşı
sine
değişme
ııııı
kuralları
Ayrıca sözleşmenin yapılmasından sonra o hukuk
acağını
uygulan
ın
kurallar
tarihte yürürlükte olan
yapıldığı
sözleşmenin
vardır.
yarar
de
e
elerind
belirtm
ülkenin kanunlar ihtilafı
Artık MÖHUK ile tarafların seçmiş oldukları hukukun o
f.)
on
hükümleri değil maddi hükümleri olduğu açıktır (md.2/s
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Taraflar hukukun seçimini sözl eşmenin içinde veya ayrı bir seçim sözleşmesi ite
yapabilirler. Hukuk seçiminin geçerliliğ i , seçim geçerli olarak yap ıl saydı sözl eşmey
hangi hukuk uyg ulanacak ise, o hukuka tabi olacaktır.
e
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