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BİRİNCİ BÖLÜM 

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK KAVRAMI ve İÇERİĞİ 

 

A- GENEL OLARAK 

1. "Milletlerarası Özel Hukuk" kavramı, öncelikle, yabancı unsurlu özel hukuk ilişkilerini 

yöneten tekmil maddî hukuk kurallarını ifade eder. "Yabancı unsurlu özel hukuk ilişkileri" tabiri ile 

şahsî, coğrafî veya konu itibariyle yabancı bir hukuk sistemi ile irtibatı olan özel hukuk ilişkileri ifade 

edilir. 

Gerçekten de; günümüzün globalleşen dünyasında, günlük olarak borçlar hukuku, aile hukuku, 

şahsın hukuku, eşya hukuku, miras hukuku, fikrî ve sınaî eserler hukuku, iş hukuku, enerji hukuku, 

telekomünikasyon hukuku gibi alanlarda, yabancılık unsuru taşıyan sayısız özel hukuk ilişkisi gerçek-

leştirilmektedir. Bunların hukukî rejimini düzenleyen pek çok yerel ve uluslararası objektif hukuk kodu 

ve kuralı bulunmaktadır. Bu kural ve kodlar, Milletlerarası Özel Hukukun hakiki konusunu ve alanını 

oluşturmaktadır. Milletlerarası Özel Hukuk alanını tanzim eden maddî hukuk kuralları olarak şunları 

zikredebiliriz:  

 Maddî Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları 

 Doğrudan Uygulanan Kurallar, 

 Milletlerarası Ticarî Örf-Adet ve Teamül (Lex Mercatoria) 

 Milletlerarası Sözleşmeler. 

2. Ne var ki; günümüzde yabancı unsurlu özel hukuk uyuşmazlıklarına uygulanmak üzere, 

devletlerarasında yürürlükte bulunan gerçek anlamıyla birer Milletlerarası Borçlar Kanunu, 

Milletlerarası Ticaret Kanunu veya Milletlerarası Medenî Kanun mevcut olmadığı için, milletlerarası 

özel hukuk ilişkilerinin çok önemli bir bölümü bakımından, yukarıda zikredilen türden maddî hukuk 

kuralları mevcut değildir. Maddî hukuk kaideleriyle düzenlenmeyen yabancı unsurlu özel hukuk 

ilişkilerinin tâbi olacağı hukukî rejimi tayin etmek üzere kanunlar ihtilafı kuralları geliştirilmiştir. 

Kanunlar ihtilâfı kuralları, yabancı unsurlu özel hukuk ilişkilerinde uygulanacak ülke hukukuna 

ulaşmayı sağlayan yaygın bir yöntemi, bir metodu göstermektedir. Kanunlar ihtilafı hukuku tabiriyle, 

yabancı unsurlu özel hukuk münasebetlerine tatbik edilecek maddî hukuku gösteren kurallar topluluğu 

kast edilmektedir. Kanunlar ihtilâfı kurallarının en tipik özelliği, yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk 

ilişkilerini doğrudan düzenlemeyip, yalnızca bu hukukî ilişkilere uygulanacak maddî hukuku 

göstermeleridir. Bu nedenle, kanunlar ihtilâfı kurallarına gösterici kurallar denmektedir. 

B- MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK ALANINI TANZİM EDEN MADDÎ HUKUK 

KURALLARI 

1) Maddî Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları 

3. Nadiren de olsa, yerel hukuklarda sırf yabancı unsurlu hukukî münasebetleri tanzim etmek 

üzere öngörülmüş özel düzenleme veya yargı içtihatlarına rastlanmaktadır. Burada, kanun koyucu yerel 
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hukuktaki düzenlemeden ayrılarak, milletlerarası karakterli hukukî münasebet için özel bir hukuk 

normu getirmektedir. 

Meselâ 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanuncun (MÖHUK) 

20 (3). Maddesinde, "Türkiye'de bulunan mirasçısız tereke devlete kalır" hükmüne yer verilmiştir. Bu 

hükümle, yabancı unsurlu miras ilişkilerinde, mirasçısız kalan menkul ve gayrimenkul mirasın Türkiye 

Cumhuriyeti Devletine geçeceği düzenlenmiştir. Yine, 5490 saydı Nüfus Hizmetleri Kanunu2'nun 

22(2). Maddesine göre "eşlerden birinin yabancı olması halinde evlendirmeye (sadece) belediye 

evlendirme memurlukları ile nüfus müdürleri yetkilidir". Bu hükümle, yerel evlenmelerdeki evlendirme 

yetkisine dair kuraldan ayrılarak, yabancı unsurlu evlenmelerde evlendirme yetkisini haiz kişilerle ilgili 

özel kural getirilmiştir. Aynı şekilde, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli 

Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında Kanun'un 5. maddesine göre: 'Yüksek Plânlama Kurulunca 

belirlenen idare ile sermaye şirketi veya yabana şirket arasında yapılacak sözleşme, özel hukuk 

hükümlerine tabidir". Burada da idare ile yabancı şirketler (veya yerli şirketler) arasında yapılacak yap-

işlet-devret sözleşmelerini, hukukî rejim olarak, özel hukuk hükümlerine tâbi kılan özel bir kural 

getirilmiştir. Bu türden, münhasıran yabancı unsurlu hukukî münasebetleri tanzim etmek üzere 

çıkarılmış veya geliştirilmiş kural yahut içtihatlara "Maddî Milletlerarası Özel Hukuk" kuralları 

denmektedir. 

 4. Ancak, önemle belirtelim ki; fiilî bir gerçeklik olarak, bu türden kurallar yerel hukuklarda 

nadiren ve istisnaen bulunmaktadır ve bu sebeple uluslararası karakterli hukukî münasebetlerin çok azı 

bu kurallarla düzenlenmiş bulunmaktadır. 

2) Doğrudan Uygulanan Kurallar 

5. ***Devletin organizasyonunu tanzim etmek veya devletin malî, ekonomik ve sosyal 

politikalarını gerçekleştirmek üzere çıkardığı kurallar, hukukî işlem veya ihtilâfın niteliğine 

bakılmaksızın, doğrudan uygulanır. Bu kuralların bir kısmı doğrudan kamu hukuku sahasına dâhildir 

ve bu sebeple Milletlerarası Özel Hukuku ilgilendirmez. Ancak, devletin malî, ekonomik ve sosyal 

politikalarım gerçekleştirmek üzere çıkardığı kuralların mühim bir kısmı da özel hukuk alanını 

ilgilendirmektedir. Bu kural ve kanunlar da amaç ve konulan sebebiyle kapsamlarına giren meselelerde 

doğrudan uygulanırlar. Aksi halde, devlet; hedeflediği malî, ekonomik ve sosyal politikalarını 

gerçekleştiremez. Devletlerin malı, ekonomik ve sosyal politikalarını tesis etmek ve gerçekleştirmek 

üzere çıkardığı kural ve kanunlar, kişilerin sözleşme özgürlüklerini sınırlar. 

Meselâ 1567 sayılı Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu (TPKK), bu Kanuna dayalı 

çıkarılan 32 saydı Karar ve adı geçen Karara istinaden çıkarılan muhtelif tebliğlerle özel hukuk 

sözleşmelerine şekil, süre, konu ve kapsam açısından sınırlamalar getirilmiştir. "Döviz kontrol kuralları” 

olarak adlandırılan bu kurallar, devletin malî ve ekonomik politikalarını temsil etmektedir.  

Yine, 6735 saydı Uluslararası İşgücü Kanunu ve Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı 

Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelik hükümleri ile yabancı unsurlu iş akitleri; çalışma 

şartları, çalışma alanları, çalışma süreleri ve işçilerin vasıfları bakımlarından pek çok sınırlamaya tâbi 
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tutulmuştur. Bu kurallarla yabancı unsurlu iş akitleri -tarafların serbest iradesi dikkate alınmadan- ciddi 

sınırlamalara tâbi kılınmıştır.  

Aynı şekilde, 5809 sayılı Elektronik Haberleşme Kanunu'nun 16. maddesi ile -tarafların serbest 

iradeleri dikkate alınmaksızın- GSM şirketlerine, Kanundaki şartlar oluştuğunda, birbirleri ile ara 

bağlantı ve roaming sözleşmesi yapma zorunluluğu getirilmiştir. Burada devlet; sosyal politika olarak 

serbest rekabeti sağlamayı ve bu rekabetten geniş halk kitlelerinin yararlanmasını amaçlamış ve bu 

sebeple sözleşme yapma mecburiyeti getirmiştir. GSM şirketleri, zorunlu ara bağlantı veya roaming 

sözleşmesi öngörmeyen yabancı bir devlet hukukunu seçerek, Türk hukukundaki bu kuralların 

doğrudan uygulanmasını engelleyemezler. 

Yine, 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu, belirli özellikteki tablo ve 

taşınır kültür varlıklarının alım-satımını ve buna bağlı olarak yurt dışına çıkarılmasını yasaklamıştır. 

Burada da Türkiye'deki bir menkul tablo veya kültür varlığının alım-satımına sosyal amaçlarla 

müdahale edilmektedir. Taraflar, bahse konu varlıkların yurt dışına çıkışma izin veren bir ülke yasasını 

sözleşmelerine koyarak bu kuralı devre dışı bırakamazlar.  

Hakeza; bir Türk vatandaşı ile Türkiye'de taşınmaz edinme imkânı tanınmayan bir ülkenin 

vatandaşı, tapuda serbestçe Türkiye'deki bir taşınmaz hakkında alım-satım sözleşmesi yapamaz. Devlet, 

sosyal ve siyasal mülahazalarla yabancının ülkede taşınmaz satın alabilmesini ve dolayısıyla tapuda 

alım-satım sözleşmesi yapabilmesini muhtelif koşullara bağlamıştır (2644 sayılı-Tapu Kanunu m.35). 

Tarafların, Türkiye'deki taşınmazla ilgili bir alım-satım sözleşmesini, bu koşulları aramayan bir hukuka 

tâbi kılması mümkün değildir. 

6. Bu sınırlamalar devletin malî, siyasî, ekonomik ve sosyal politikalarının bir gereği ve ifadesi 

olarak ortaya çıkmaktadır. Kuşkusuz, bu müdahale ve sınırlamaların oranı, devletin malî, siyasî, 

ekonomik ve sosyal sisteminin liberalleşmesine bağlıdır. Devlet belirtilen alanlarda liberalleştiği 

ölçüde, özel hukuka yönelik bu müdahale ve sınırlamalar azalmakta; devlet merkeziyetçi ve totaliter bir 

yapıya sahip olduğu ölçüde artmaktadır. Devletin malî, ekonomik ve sosyal politikalarını temsil eden 

bu kural ve kanunlar, hukukî işlem veya ihtilâfın niteliğine bakılmaksızın, kapsadıkları konularda 

başkaca devlet hukuklarının uygulanmasına izin vermez. 

7. Acaba, özel hukuk alanını tanzim eden ve amaç itibariyle devletin mali, siyasî, sosyal ve 

ekonomik politikalarını gerçekleştirmek üzere çıkarılan kurallar nasıl ve neye göre belirlenecektir? 

Burada, her bir hukuk normunun amaç ve gayesinden hareket edilecektir. Bir hukuk normu veya kuralı, 

devletin malî, siyasî, sosyal ve ekonomik amaçlarını gerçekleştirmek üzere çıkarılmış ise "doğrudan 

uygulanan kural" niteliğindedir. Bu kurallarla tanzim edilen alanlarda -işlem veya ihtilafın yabancılık 

unsuru taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın- devletin belirtilen maksatlarla çıkardığı kural veya kurallar 

doğrudan uygulanır. Yukarıdaki açıklamalar göstermektedir ki; yabancı unsurlu pek çok özel hukuk 

ilişkisi, birçok yönüyle ülkelerin doğrudan uygulanan maddî hukuk kuralları ile sınırlandırılmaktadır. 

Bu itibarla, devletlerin malî, siyasî, ekonomik ve sosyal amaçlarla çıkardıkları ve yabancı unsurlu özel 
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hukuk alanına da tatbik edilen hukuk kuralları, Milletlerarası Özel Hukukun muhtevasını 

oluşturmaktadır. 

8. 5718 sayılı MÖHUK'ta doğrudan uygulanan kurallar konusunda iki ayrı düzenlemeye yer 

verilmiştir. Bu düzenlemelerin ilki, Türk hukukunun (lexfori) doğrudan uygulanan kurallarına; ikincisi 

ise üçüncü ülkelerin doğrudan uygulanan kurallarına ilişkindir. 

 Türk hukukunun (lex fori) doğrudan uygulanan kurallarına ilişkin genel bir düzenleme getiren 

MOHUK m.6 uyarınca, yetkili yabancı hukukun uygulandığı durumlarda, düzenleme amacı ve 

uygulama alanı bakımından Türk hukukunun doğrudan uygulanan kurallarının kapsamına giren 

hallerde o kural uyguların. Dolayısıyla, ilgili mesele hakkında hangi ülke hukuku uygulanacak olursa 

olsun, Türk hukukunun doğrudan uygulanan kurallarının devreye girdiği hallerde, ilgili meselenin tâbi 

olduğu hukuk uygulanmayacaktır. Burada yabancı hukukun uygulanmasına bütünüyle engel 

olunmadığına ve yabana hukukun, sadece Türk hukukunun doğrudan uygulanan kurallarının devreye 

girdiği konularla sınırlı olarak uygulanmadığına dikkat edilmelidir. Esas itibariyle, Türk hukukunun 

doğrudan uygulanan kurallarının uygulanma gücü, MÖHUK m.6'dan değil, bizzat bu kuralların 

mahiyetinden kaynaklanmaktadır. Nitekim 5718 sayılı MÖHUK'un 2007 senesinde yürürlüğe 

girmesinden önceki dönemde Türk hukukunun doğrudan uygulanan kurallarına ilişkin herhangi bir 

düzenleme bulunmamasına rağmen, bu tür kuralların —nitelikleri icabı— uygulandıkları bilinmektedir1. 

3) Milletlerarası Ticarî Örf-Adet ve Teamül (Milletlerarası Ticaret Hukuku - Lex 

Mercatoria) 

9. Günümüzde, milletlerarası ticaret ve ekonomi camiasının geliştirdiği pek çok kod, genel 

şartlar, örf-âdet ve teamül kuralları bulunmaktadır. Bunlar, maddî hukuk kurallarıdır ve uluslararası 

karakterli ticarî ve ekonomik sözleşmelerde yaygın şekilde uygulanmaktadır. Bu kurallar, esas itibariyle 

milletlerarası ticaret hayatının ihtiyaçlarından doğmuştur. 

10. Milletlerarası ticarî organizasyonlar bu kod, genel şartlar ve ticarî örf-âdet ve teamüllerin 

önemli bir kısmını yazılı şekle getirmek suretiyle kodifiye etmişlerdir. 

11. Önemle belirtelim ki; milletlerarası ticarî örf-âdet ve teamül kuralları -resmî 

mahkemelere nispetle çok daha yoğun biçimde- milletlerarası karakterli ticarî ve ekonomik 

uyuşmazlıklarda sıklıkla başvurulan tahkim mahkemeleri tarafından "milletlerarası ticaretin 

kuralları - lex mercatoria" olarak doğrudan uygulanmaktadır. Lex mercatoria (Milletlerarası Ticaret 

Hukuku), milletlerarası ticarî ilişkileri düzenlemek amacıyla geliştirilmiş bulunan kurallar ile bu 

                                                 
1 Meselâ Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 8.5.1963 tarihli kararında, yabancı bir firmaya fındık satan Türk şirketine kefil olan bir 

Türk bankasının önceden Maliye Bakanlığı'ndan izin almaksızın kefalet taahhüdünde bulunamayacağını öngören Türk Parasının 

Kıymetini Koruma Kanunu ile ilgili mevzuatı doğrudan uygulamak suretiyle kefalet taahhüdünün geçerli olmadığı sonucuna 

varmış ve kefalet akdinin geçerliliğine uygulanacak hukukun tayinine gerek duymamıştır. 

Yine Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun E. 1984/11-139 - K. 1984/426 sayılı ve 18.4.1984 tarihli kararına konu olayda, yabancı 

bir şirketten buğday almak üzere bir satım akdine taraf olan Toprak Mahsulleri Ofisi aleyhine, Maliye Bakanlığı'nın buğday 

fiyatını uygun görmeyerek döviz tahsis etmeyi reddetmesi üzerine, satıcı Bunge SA tarafından açılan davada Türk döviz mevzuatı, 

akdî borç ilişkisinin tâbi olduğu ülke hukuku tespit edilmeksizin doğrudan nazara alınmıştır. 
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ticarette yaygın bir biçimde benimsenmiş ticarî örf-âdet ve teamülleri kapsar. Bunların bir kısmı genel, 

bir kısmı ise milletlerarası ticaretin muayyen ve sınırlı alanlarına dâhildir. 

Milletlerarası ticaret hakemlerinin, devlet hâkimleri gibi resmî bağ içinde oldukları bir lex 

forilerinin olmaması, diğer bir ifadeyle yabancı unsurlu ihtilaflarda esasa tatbik edilecek hukuku tespit 

noktasında uygulamak zorunda oldukları bir kanunlar ihtilâfı sisteminin bulunmaması, onların 

milletlerarası ticarî örf-âdet ve teamül kurallarını uygulamalarını kolaylaştırmaktadır. Ayrıca, pek çok 

uluslararası tahkim tüzük veya yönetmeliğinde, hakemlerin; davanın esasım karara bağlarken, her 

halükârda -taraflar arasındaki akit hükümleri ile birlikte- milletlerarası ticarî örf-âdet ve teamülleri 

uygulayacağı kabul edilmiştir. Meselâ milletlerarası alanda en çok başvurulan Milletlerarası Ticaret 

Odası (MTO-International Chamber of Commerce) Tahkim Mahkemesinin 01.01.2012'de revize 

edilerek yürürlüğe giren Tahkim Kurallarının 21. maddesine göre, hakemler, davanın esasını karara 

bağlarken akit hükümleri ile birlikte ticarî örf-âdet ve teamülleri de uygulayacaktır. 4686 sayılı (Türk) 

Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 12(C) maddesinde de hakemlerin davanın esasını karara bağlarken 

-akit hükümleri ili kirlikte- ticarî örf-âdet ve teamülleri de dikkate alacağı hükme bağlanmıştır. 

Milletlerarası tahkim kanunlarında ve milletlerarası karakterli tahkim örgütlerinin yönetmeliklerinde 

yer alan ve milletlerarası karakterli ticarî örf-âdet ve teamüllerin uygulanmasına cevaz veren bu 

düzenlemeler, söz konusu kuralların maddî hukuk kaideleri olarak milletlerarası ticaret hakemlerince 

kolayca uygulanmasını sağlamaktadır. 

12. Milletlerarası ticarî örf-âdet ve teamüller ile yeknesak kod ve kuralların kodifiye edilmesinde 

MTO oldukça aktif bir rol oynamaktadır. INCO-TERMS—2010 (Uluslararası Ticarî Terimler) ile 

Akreditiflere İlişkin Yeknesak Kural ve Uygulamalar—2007, MTO tarafından kodifiye edilen en somut 

milletlerarası ticarî örf-âdet ve teamül kurallarıdır. INCOTERMS, uluslararası ticarette yaygın şekilde 

kullanılan EXW, FCA, FAS, FOB, CFR, CİF gibi ticarî terimlerin tefsirini kapsamaktadır. Taraflar 

MTO'nun 715 Numaralı Broşüründeki bu terimlerden birini sözleşmelerine dâhil ettiklerinde; sözleşme 

konusu malın sevk ve teslim şeklini, malla ilgili risk, hasar ve masrafların hangi andan itibaren hangi 

tarafa ait olacağını ve hususen sevkiyatla ilgili sigorta ve sair masrafların hangi tarafa ait olacağı 

hususlarını buradaki kurallara atfen -sadece terimi kullanmak suretiyle- kararlaştırmış olurlar. Bu 

terimler, uluslararası alım-satımlarda bir teamül olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Alım-satım 

sözleşmelerinden doğan ihtilafları hakemler veya mahkemeler, taraflarca seçilen INCOTERMS'in 

maddî hükümlerini uygulayarak karara bağlayacaklardır. 

Akreditiflere İlişkin Yeknesak Kural ve Uygulamalar, uluslararası ödeme yöntemi olarak yaygın 

şekilde kullanılan akreditif mekanizmasını düzenlemek üzere çıkarılmıştır. Söz konusu kurallar, dünya 

üzerindeki tüm ülkeler tarafından benimsenmiştir. Akreditif, bir uluslararası satımda, alıcı tarafından 

bankasına; mal bedelinin muayyen belgelerin ibrazı karşılığında veya belirlenen vadede ödenmesi 

talimatı olarak tanımlanabilir.  

13. Çağdaş uluslararası ticaret tatbikatında, milletlerarası karakterli ticari örf-âdet ve teamül 

kuralları kapsamında pek çok kod, genel şartlar, yeknesak kurallar maddî hukuk kaideleri olarak yaygın 
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şekilde uygulanmaktadır. Bu uygulama, uluslararası tahkim tatbikatında çok daha yaygındır. Bu sebeple 

diyebiliriz ki; günümüzde, pek çok uluslararası karakterli ticarî ve ekonomik sözleşme, maddî hukuk 

kaideleri olarak milletlerarası ticarî örf-âdet ve teamül kuralları ile yönetilmektedir. 

4) Milletlerarası Sözleşmeler 

14. Günümüzde, milletlerarası özel hukuk ilişkilerinin önemli bir kısmı, milletlerarası 

sözleşmelerde yer alan maddî hukuk kuralları ile doğrudan düzenlenmiştir. Yabancı unsurlu hukukî 

münasebetleri doğrudan tanzim eden uluslararası sözleşmelerin bir kısmı Birleşmiş Milletler (BM) veya 

BM'in uzmanlık kuruluşları tarafından, bir kısmı Devletler Özel Hukukuna Dair La Hay e Konferansı 

Teşkilâtı tarafından, bir kısmı Ahval-i Şahsiye Komisyonu (Kişi Halleri Komisyonu) tarafından, bir 

kısmı ise Avrupa Konseyi tarafından hazırlanmıştır. Türkiye de adıgeçen Kurumlar tarafından 

hazırlanmış bulunan ve milletlerarası özel hukuk alanını doğrudan tanzim eden milletlerarası 

sözleşmelerin çok önemli bir kısmına taraf olmuştur. 

 15. Anayasanın 90. maddesine göre, usulüne uygun olarak onaylanıp, yürürlüğe konan 

uluslararası anlaşmalar kanun hükmündedir. Bu itibarla, usulüne uygun olarak onaylanıp yürürlüğe 

giren uluslararası anlaşmalar -başta mahkemeler olmak üzere- milletlerarası özel hukuk alanına dâhil 

ilişkilerde maddî hukuk kaideleri olarak herkes tarafından doğrudan uygulanacaktır. Bunun yanında 

5718 sayılı MOHUK'un 1(1) maddesinde yabancılık unsuru içeren özel hukuka ilişkin ihtilaflar 

hakkında uygulanacak hukukun bu kanun (MÖHUK) hükümlerinde düzenlediği ifade edildikten hemen 

sonra, Türkiye Cumhuriyeti'nin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri saklı tutulmuştur. 

16. Milletlerarası özel hukuk alanını, ihtiva ettiği maddî hukuk kaideleriyle tanzim eden başlıca 

milletlerarası sözleşmeler olarak: "Milletlerarası Menkul Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında 

BM (Viyana) Antlaşması" (CISG), "Petrol Kirliliğinden Doğan Zararların Hukukî Sorumluluğu İle 

İlgili- Uluslararası Sözleşme", "Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların Birleştirilmesi 

Hakkındaki Varşova Sözleşmesi" ve Sözleşmeye EK Protokoller, "Hava Yoluyla Uluslararası 

Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair Montreal Sözleşmesi", "Hava Gemileri 

Üzerindeki Hakların Milletlerarası Alanda Tanınmasına Dair 1948 Tarihli Cenevre Konvansiyonu", 

"Karayolu İle Eşya Taşımacılığına Dair Akidede \\gıi\i 1956 Tarihli Cenevre Sözleşmesi" (CMR), 

"Uluslararası Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme"(COTIF) ve Eki Sözleşmeler, "Konşimentoya 

Müteallik Bazı Kaidelerin Tevhidi Hakkındaki Milletlerarası Sözleşme", "Denizyolu ile Eşya Taşıma 

Hakkında 1978 Tarihli BM Konvansiyonu" (Hamburg Kaideleri), "Deniz Alacaklarına Karşı 

Mesuliyetin Sınırlandırılması Hakkında 1976 tarihli Londra Sözleşmesi" , "Ad ve Soyadı 

Değişikliklerine İlişkin Kişi Halleri Komisyonu Sözleşmesi", "Evlenme Ehliyet Belgesi Verilmesi 

Hakkında Kişi Halleri Komisyonu Sözleşmesi”, “Evlenme İle Nesep Düzeltilmesi Hakkında Kişi 

Halleri Komisyonu Anlaşması", "Çocuk Haklarına Dair Sözleşme" "Marka Kanunu Antlaşması’nı 

zikredebiliriz. 

17. Yukarıda ifade ettiğimiz gibi, milletlerarası anlaşmalar, kapsamlarına giren konuları 

doğrudan tanzim eder. Anlaşmaların bir kısmında ise anlaşmada hüküm bulunmayan hallerde (veya 
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muayyen özel hallerde) ihtilaf konusu meseleye tatbik edilecek maddî hukuku gösteren kanunlar ihtilâfı 

kurallarına da yer verilmiştir. Meselâ uluslararası hava araçları ile insan ve eşya taşıma söz-

leşmelerinden doğan hava taşıyıcılarının sorumluluğunu düzenleyen Varşova Sözleşmesi'nde, Sözleşme 

‘de hüküm bulunmayan muayyen konularda uygulanmak üzere özel kanunlar ihtilâfı kurallarına yer 

verilmiştir. Buna göre: (1) Sözleşme’nin 21. maddesinde düzenlenmiş bulunan ve yerine göre taşıyanın 

sorumluluğunu kısmen veya tamamen ortadan kaldıracak olan müterafîk kusurun taşıyıcının 

sorumluluğunu ne ölçüde etkileyeceği veya taşıyıcının sorumluluğunu tespitte böyle bir kusurun dikkate 

alınıp alınmayacağı lex foriye göre belirlenecektir (m.21); (2)Taşıyıcı aleyhine hükmolunan tazminatın 

taksitler hâlinde ödenip ödenmeyeceği lex foriye göre belirlenecektir (m.22); (3)Varşova Sözleşmesi 

sisteminde öngörülen sorumluluk limitlerine ek olarak, davacı tarafından mahkeme masraflarının veya 

davayla ilgili sair masrafların kısmen veya tamamen davalıya yüklenip yüklenemeyeceği lex foriye göre 

belirlenecektir Lex fori burada uygulanacak hukuku gösteren bir bağlama noktası olarak kullanılmıştır. 

Muayyen konularda lex foriye yapılan bu atıflar, davaya bakan mahkemenin maddî hukukuna yapılmış 

atıflardır. 

18. Uluslararası anlaşmaların bir kısmı ise, milletlerarası özel hukuk alanını maddî hukuk 

kaideleri ile doğrudan tanzim eden anlaşma niteliğinde olmayıp, sadece hukukî münasebete tatbik 

edilecek maddî hukuku gösteren antlaşmalardır. Bu anlaşmalar, yabancı unsurlu özel hukuk ilişkilerini 

tanzim eden maddi hukuk kaidelerine değil, olaya tatbik edilecek hukuku gösteren kurallara sahiptir. 

Meselâ Vasiyet Tasarruflarının Biçimine Dair Kanun Uyuşmazlıkları Hakkında Anlaşma, Nafaka 

Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Anlaşma ve Küçüklerin Korunması Konusunda 

Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair Anlaşma bu nitelikte anlaşmalardır. 

19. Kuşkusuz, milletlerarası özel hukuk alanını düzenleyen anlaşmalar, yabancı unsurlu özel 

hukuk ilişkilerini düzenleyen maddî hukuk anlaşmaları veya uygulanacak maddî hukuku gösteren 

kanunlar ihtilâfı anlaşmaları ile sınırlı değildir. Yabancı unsurlu Nüfus Hukuku, Usul Hukuku, "Yatırım 

Hukuku, Fikrî ve Sınaî Haklar Hukuku ve Diplomasi Hukuku gibi alanlarda birçok iki veya çok taraflı 

anlaşma bulunmaktadır. 

20. Tatbikatta, milletlerarası ticarî ilişkilere doğrudan uygulanmak üzere, bazı konvansiyon ve 

yeknesak kanun sözleşmeleri geliştirilmiştir. Birçok devletin yahut kamu veya özel kuruluşun iştirakiyle 

geliştirilen bu belge ve konvansiyonların gerçek amacı, milletlerarası ticaretin hukukî rejimini oluş-

turmaktır. Bu sebeple, bu tür konvansiyon ve belgelere Milletlerarası Mevzuat (International 

Legislation) denmektedir. Uluslararası karakterli ticarî ve ekonomik sözleşmelerden doğan 

uyuşmazlıkların çok önemli bir kısmını karara bağlayan milletlerarası ticaret hakemleri, bağlı oldukları 

tahkim kanun veya yönetmeliklerinin de verdiği yetkiye istinaden, dava taraflarının mensup olduğu 

ülkelerin taraf olup olmadığına veya tahkim yeri ülkesinin taraf olup olmadığına bakmaksızın, 

milletlerarası ticaret hukukunun bir parçası olarak yaygınlık kazanmış uluslararası sözleşme 

hükümlerini doğrudan uygulayabilmektedir. Söz konusu belge ve konvansiyonların, sadece ona taraf 

olan devletlerin ülkesinde bağlayıcılık karakterine sahip olduğunda şüphe yoktur. Söz konusu ettiğimiz 
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türden bir konvansiyon veya belge, herhangi bir millî devlet tarafından onaylanıp yürürlüğe 

konduğunda, o belge ve konvansiyon, onaylayan devletin iç hukukuna ithal edilmiş ve mahallî hukukun 

bir parçası hâline gelmiştir. Bu nedenle, konvansiyon veya belgeyi onaylayan devletin millî 

mahkemeleri, bunları, milletlerarası ticarî ilişkileri düzenleyen millî hukukun bir parçası olarak 

uygulayacaklardır. Söz konusu anlaşmalar, milletlerarası ticaret hakemle^ tarafından ise, ihtilaf konusu 

ticarî ilişkinin mahiyet ve özelliklerine uygunlukları sebebiyle ve milletlerarası ticaretin birincil 

kaynakları oldukları için uygulanmaktadır. 

C- MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK İLİŞKİLERİNE UYGULANACAK MADDÎ 

HUKUKU GÖSTEREN KURALLAR 

1) Genel Olarak 

21. Milletlerarası özel hukuk ilişkilerinin çok önemli bir kısmı bakımından, doğrudan tatbik 

edilebilecek maddî hukuk kaideleri bulunmaz. Günümüzde, yabancı unsurlu Medenî Hukuk 

meselelerine tatbik edilebilecek "Milletlerarası Medenî Kanun" mevcut değildir. Hakeza, günümüzde 

tüm yabancı unsur içeren ticarî ve ekonomik ilişkileri tanzim eden bir "Milletlerarası Borçlar ve Ticaret 

Kanunu" da mevcut değildir. Milletlerarası karakterli iş hukuku, deniz hukuku ve fikrî-sınaî haklar 

hukuku gibi, özel hukukun sair alanları bakımından da durum farklı değildir. Milletlerarası toplum, 

henüz milletlerarası özel hukuk alanını ortak kod ve kanunlarla düzenleyebilecek bir anlayışa ulaşmış 

değildir. Ülkelerin hukuk kültür ve geleneklerindeki farklılıklar, buna izin vermemektedir. Yukarıdaki 

açıklamalar göstermektedir ki; uluslararası karakterli özel hukuk münasebetlerinin çok az bir kısmını 

doğrudan düzenleyen maddî hukuk kaideleri mevcuttur. Bunların uluslararası satım ve taşıma hukuku 

ile sınırlı olduğunu söyleyebiliriz. Gerçekten de; "Milletlerarası Menkul Mal Satımına İlişkin 

Sözleşmeler Hakkında BM Anlaşması" (CISG) ciddi bir katılıma mazhar olmuştur. Bu şekliyle 

Anlaşma -en azından taraf devletler bakımından- müşterek bir "Milletlerarası Borçlar Kanunu" teşkil 

etmektedir. Yine, "Karayolu ile Eşya Taşımacılığına Dair Akitlerle İlgili Sözleşme" (CMR) ve 

"Demiryolu Taşımalarına İlişkin Sözleşme" (COTIF) gibi taşıma hukuku alanını düzenleyen 

sözleşmeler, geniş katılıma mazhar olmuş sözleşmelerdir ve tanzim ettikleri alanda müşterek bir hukuk 

yaratmışlardır.- Aynı şekilde, uluslararası karakterli satımlarda, uluslararası ticaret uygulayıcıları 

tarafından bir teamül olarak yaygın şekilde uygulanan INCOTERMS ve "Akreditif Kuralları", sözleşme 

konusu malın sevkiyatı ile ilgili olarak tarafların sorumluluklarını ve ödeme usulünü düzenlemektedir. 

Görüldüğü üzere, yabancı unsurlu özel hukuk münasebetlerinin çok az bir kısmını doğrudan tanzim 

eden maddî hukuk kaidelerine sahibiz. Bu kaidelerin bir kısmı milletlerarası örf-âdet ve ticarî teamül 

içinde, bir kısmı milletlerarası anlaşmalarda, bir kısmı da yerel hukuk sistemi içinde bulunmaktadır. 

22. O zaman, yukarıda belirtilen maddî hukuk kaideleriyle düzenlenen alanlar dışında kalan, 

yabancı unsurlu özel hukuk münasebetleri hangi hukuka göre karara bağlanacaktır? 

Maddî milletlerarası özel hukuk kaideleriyle düzenlenmeyen yabancı unsurlu özel hukuk 

ilişkilerine tatbik edilecek hukuku (veya hukuk kurallarını) göstermek üzere, kanunlar ihtilâfı kuralları 
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geliştirilmiştir. Kanunlar ihtilâfı kuralları, yabancı unsurlu özel hukuk münasebetlerinde tatbik edilecek 

hukuka ulaşmayı sağlayan yaygın bir yöntemi, bir metodu göstermektedir. 

23. Türk Hukukunda, kanunlar ihtilâfı kuralları 5718 sayılı Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul 

Hukuku Hakkında Kanunun (MÖHUK) "Milletlerarası özel Hukuk" başlığını taşıyan Birinci 

Bölümündeki 1—39- maddeler arasında düzenlenmiştir. Buna göre, yabancı unsurlu özel hukuk 

münasebetlerinde esasa tatbik edilecek maddî hukuk, adı geçen Kanun hükümlerine göre 

belirlenecektir. Bu husus, Kanunun 1. maddesinde: “Yabancılık unsuru taşıyan özel hukuka ilişkin işlem 

ve ilişkilerde uygulanacak hukuk ...bu Kanunla düzenlenmiştir" denmek suretiyle ifade edilmiştir. 

Kuşkusuz, Türk hukukundaki kanunlar ihtilâfı kuralları 5718 sayılı MÖHUK'tan ibaret değildir. Meselâ 

4686 sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu'nda ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununda kanunlar ihtilâfı 

kuralları bulunmaktadır. 

Kanunlar ihtilâfı kurallarının en karakteristik özelliği, yabancı unsurlu özel hukuk 

münasebetlerini doğrudan düzenlemeyip, sadece bu hukukî münasebetlere tatbik edilecek maddî 

hukuku göstermeleridir2. Bu sebeple, kanunlar ihtilâfı kaidelerine gösterici kurallar (bağlama kuralları) 

denmektedir. Meselâ 5718 saydı MÖHUK'un 19. maddesine göre "Nafaka talepleri, nafaka alacaklısının 

mutad meskeni hukukuna tâbidir. Görüldüğü üzere, kural, davada tatbik edilecek hukukî düzenlemeyi 

bizzat içermemekte, sadece davada tatbik edilecek hukuku göstermektedir. Somut olayda, nafaka 

alacaklısının mutad meskeni hangi ülkede ise, hâkim bu ülke hukukuna göre nafaka davasını 

                                                 
2 Kanunlar ihtilafı sadece farklı devlet hukukları arasında meydana gelmediği için, Kanunlar ihtilafı kuralları da farklı devlet 

hukukları arasındaki çatışmayı ortadan kaldıran kurallardan ibaret değildir. Meselâ -ABD veya Kanada gibi- bazı ülkelerin farklı 

bölgelerinde yürürlükte bulunan farklı hukuk kuralları arasındaki kanunlar ihtilâfını gidermek üzere başvurulan kurallara 

bölgelerarası kanunlar ihtilâfı kuralları denmektedir, öyle ki 5718 sayılı MÖHUK m.2(5) hükmünde, bir bölgelerarası kanunlar 

ihtilâfı kuralım yet serilmiştir. Buna göre, hukuku uygulanacak devlet iki veya daha fazla bölgesel birime ve bu birimler de değişik 

hukuk düzenlerine sahipse, hangi bölge hukukunun uygulanacağı O devletin hukukuna göre belirlenir; ancak o devlet hukukunda 

belirleyici bir hüküm bulunmaması durumunda uyuşmazlıkla en sıkı ilişkiye sahip bulunan bölge hukuku uygulanır. Bunun 

dışında, aynı ülkedeki farklı şahıs gruplarına -dinî inançlarındaki mezheplerindeki veya sosyal konumlarındaki farklılıklardan 

ötürü- farklı hukuk kurallarının uygulanmasını öngören sistemlerin hâlen bazı ülkelerde geçerliliğini muhafaza ettiği 

görülmektedir. Bu tür bir hukuk sistemine sahip bulunan bir ülke hukukunun yetkili olması hâlinde, hangi şahıs grubuna hangi 

hukuk kurallarının uygulanacağı şahıslar arası kanunlar ihtilâfı kuralları tarafından belirlenir. 

Kanunların ihtilâfı, bir ülkede aynı konuyu düzenleyen farklı kuralların birbiri ardına yürürlüğe girmesi nedeniyle ortaya çıkmış 

olabilir. Bu türden kanunlar ihtilâfını gidermek amacıyla başvurulan kurallara zamanlar arası kanunlar ihtilâfı kuralları den-

mektedir. Meselâ Türk hukukunda 1926 yılında yürürlüğe konulan 743 saydı Türk Medenî Kanunu, 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe 

giren 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu ile yürürlükten kaldırılmıştır. Ancak konu itibariyle Medenî Kanunun kapsamına giren 

olayların önemli bir kısmı, 743 sayılı Türk Medenî Kanunu'nun yürürlükte olduğu dönemde cereyan etmiş olabileceği gibi, o 

dönemde başlamış olup 2002 yılı sonrasında devam etmekte olan hukukî ilişkiler de mevcuttur. Bu tür hukukî işlem ve ilişkilerden 

kaynaklanan uyuşmazlıkların 743 sayılı Türk Medenî Kanunu'na mı yoksa 4721 sayılı Türk Medenî Kanunu'na mı tâbi olacağım 

düzenleyen 4722 saydı Türk Medenî Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG: 08.12.2001-24607) tipik 

bir zamanlar arası kanunlar ihtilâfı kodudur. Buna karşılık 2675 sayılı MÖHUK'u ilga etmek suretiyle 12.12.2007 tarihinde 

yürürlüğe giren 5718 saydı MÖHUK, yayımı tarihinde yürürlüğe gireceğini öngören 65. maddesi dışında, zaman itibariyle 

uygulanma alanını tayin eden herhangi bir hüküm ihtiva etmemektedir. 22.11.1982'de yürürlüğe giren mülga 2675 sayılı 

MÖHUK'da da bu tarz hükümler yer almıyordu. 1982'den önce Türk hukukunda, yabancılık unsuru içeren işlem ve ilişkilere 

uygulanacak hukukun tayininde kullanılan 'Türkiye'de Bulunan Yabancıların Hukuk ve Vazifeleri Hakkında Muvakkat Kanunun 

4. maddesi o derece yetersizdi ki, bu Kanunu yürürlükten kaldırmak suretiyle yürürlüğe giren 2675 sayılı MÖHUK'da intikal 

hükümlerine yer verilmesine muhtemelen lüzum duyulmamıştı. Ancak 5718 sayılı MÖHUK'un yürürlüğe girmesiyle birlikte, 

yürürlükten kalkan 2675 sayılı MÖHUK ile yürürlüğe giren 5718 sayılı MÖHUK arasında vuku bulabilecek bir zamanlar arası 

kanunlar ihtilâfı probleminin nasıl giderilmesi gerektiği sorusu gündeme gelmiştir. 
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sonuçlandıracaktır. Bu itibarla, kanunlar ihtilâfı kuralları, yabancı unsurlu bir davaya bakan hâkime; 

davada tatbik edeceği maddî hukuk kurallarım sunmaz, sadece tatbik edeceği ülke hukukunu gösterir. 

2) Milletlerarası Özel Hukukun Hakkaniyet Anlayışı ve Gözettiği Menfaatler 

24. Gerçekten de; kanunlar ihtilâfı kurallarının temel amacı, yabancı unsurlu özel hukuk 

uyuşmazlıklarına, uyuşmazlık ve uyuşmazlığın tarafları ile en sıkı ilişkiye sahip bir maddî hukuk 

sisteminin uygulanmasını sağlamaktır. Buna, Milletlerarası Özel Hukuk Hakkaniyeti denmektedir.3 

Milletlerarası özel hukuk hakkaniyetinin sağlanması bakımından, hukukî işlem veya ilişkinin niteliğine 

                                                 
3  Milletlerarası Özel Hukukun hakkaniyet anlayışı kendine özgüdür. Milletlerarası Özel Hukuk kurallarının temel fonksiyonu, 

birden fazla ülke ile irtibatlı olması nedeniyle birden fazla ülke hukukuna tâbi olma ihtimali bulunan bir işlem veya ilişkinin hangi 

hukuka tâbi olacağını tespit etmektir. Milletlerarası özel hukukun hakkaniyet anlayışı işte bu temel fonksiyona matuftur ve 

uyuşmazlığa konu işlem veya ilişki ile en fazla irtibata sahip ülkenin hukuku yetkili kılındığında milletlerarası özel hukuk 

hakkaniyeti gerçekleşmiş olur. Milletlerarası Özel Hukukun hakkaniyet anlayışı kendine özgüdür. Milletlerarası Özel Hukuk 

kurallarının temel fonksiyonu, birden fazla ülke ile irtibatlı olması nedeniyle birden fazla ülke hukukuna tâbi olma ihtimali 

bulunan bir işlem veya ilişkinin hangi hukuka tâbi olacağını tespit etmektir. Milletlerarası özel hukukun hakkaniyet anlayışı işte 

bu temel fonksiyona matuftur ve uyuşmazlığa konu işlem veya ilişki ile en fazla irtibata sahip ülkenin hukuku yetkili kılındığında 

milletlerarası özel hukuk hakkaniyeti gerçekleşmiş olur. 

Milletlerarası Özel Hukukun hakkaniyet anlayışı, maddi hukukun hakkaniyet anlayışından farklılık arz eder. Maddi hukuk 

kuralları ortaya çıkacak somut neticenin hakkaniyetli olmasını temin etmek gayesindedir. Milletlerarası özel hukuk kuralları ise, 

ortaya çıkacak somut neticenin hakkaniyetli olup olmayacağına bakmaz. Bir başka ifadeyle, milletlerarası özel hukuk kuralları, 

birden fazla ülke hukuku ile temas hâlinde bulunan bir işlem veya ilişkinin tâbi olacağı hukuku belirlerken, "hangi ülke hukukunun 

en hakkaniyetli somut neticeyi temin edeceği" şeklinde bir kriterden hareket etmez. Milletlerarası özel hukuk kurallarının görevi, 

uygulanacak hukukun gösterilmesi ile sona erdiği için, yetkili kılınan hukukun uygulanmasıyla ortaya çıkacak sonucun 

hakkaniyetli olup olmadığı, \ maddî hukuka ait bir meseledir. Milletlerarası Özel Hukukun adaleti, uygulanacak hukukun tayini 

ile sınırlıdır ve o işlem veya ilişki ile en fazla irtibata sahip ülke hukukunun uygulanması suretiyle sağlanmış olur. 

Milletlerarası Özel Hukukun bu kendine has hakkaniyet anlayışından ötürü, bir ülkenin dünyanın en mükemmel maddî hukuk 

kurallarına sahip olması, bu ülke hukukunun yetkili kılınması için haklı bir sebep teşkil etmez. Bu itibarla, birden fazla ülke 

hukuku ile temas hâlinde bulunan işlem ve ilişkiler bakımından milletlerarası özel hukuk hakkaniyeti, maddî hukuk hakkaniyetine 

nazaran önceliğe sahiptir. Meselâ Alman ve Fransız nişanlılar arasında İtalya'da gerçekleştirilen bir evlenmenin şeklen geçerli 

olup olmadığı konusunda ortaya çıkabilecek sorunlar konusunda; gerek tarafların beklentisi ve evlenmeyi gerçekleştiren 

makamların fonksiyonu, gerekse işlemin ayakta tutulması (favor negotii) prensibi bakımlarından en makul ve en hakkaniyetli 

çözüm, evlenmelerin şekli konusunda en hakkaniyetli ve en mükemmel maddî hukuk kurallarına sahip olup olmadığına 

bakılmaksızın, evlenmenin gerçekleştirildiği ülke hukukunun yetkili olmasıdır. Zira hukukî işlemlerin, yapıldıkları ülke 

hukukunda aranan şekil kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmeleri, hayatın olağan akışına en uygun çözüm olduğu gibi, 

neredeyse Roma Hukukundan bu yana yerleşmiş bir hukukî anlayışı da temsil etmektedir. Böyle bir örnekte İtalyan hukukunun 

yetkili Meselâ Alman ve Fransız nişanlılar arasında İtalya'da gerçekleştirilen bir evlenmenin şeklen geçerli olup olmadığı 

konusunda ortaya çıkabilecek sorunlar konusunda; gerek tarafların beklentisi ve evlenmeyi gerçekleştiren makamların 

fonksiyonu, gerekse işlemin ayakta tutulması (favor negotii) prensibi bakımlarından en makul ve en hakkaniyetli çözüm, 

evlenmelerin şekli konusunda en hakkaniyetli ve en mükemmel maddî hukuk kurallarına sahip olup olmadığına bakılmaksızın, 

evlenmenin gerçekleştirildiği ülke hukukunun yetkili olmasıdır. Zira hukukî işlemlerin, yapıldıkları ülke hukukunda aranan şekil 

kurallarına uygun olarak gerçekleştirilmeleri, hayatın olağan akışına en uygun çözüm olduğu gibi, neredeyse Roma Hukukundan 

bu yana yerleşmiş bir hukukî anlayışı da temsil etmektedir. Böyle bir örnekte İtalyan hukukunun yetkili olması -evlenme ilişkisi 

ile temas hâlinde bulunan Alman veya Fransız hukuklarına nazaran daha az hakkaniyetli maddî hukuk kurallarına sahip olsa dahi- 

evlenmenin gerçekleştirildiği ülke hukuku olarak daha hakkaniyetli bir çözümdür ve milletlerarası özel hukuk hakkaniyetini 

temsil etmektedir. Bir ülke hukuku, kâğıt üzerinde daha hakkaniyetli ve daha mükemmel maddî hukuk kurallarına sahip olsa dahi, 

somut olayın ve tarafların nitelikleri ve beklentileri nazara alındığında, hakkaniyetli olmayan sonuçlar doğurabilir. 

Milletlerarası Özel Hukuk hakkaniyetinin hayata geçirilmesi şöyle izah edilebilir: Kanun koyucu, muhtelif işlem veya ilişkiler 

bakımından en sıkı ilişkili hukuku gösterdiğini varsaymak suretiyle çeşitli milletlerarası özel hukuk kuralları ihdas etmektedir. 

Meselâ 5718 saydı MÖHUK m.9 uyarınca, gerçek kişilerin hak ve fiil ehliyeti, ilgilini millî hukukuna tâbi kılınmıştır. Böylece 

kanun koyucu, hak ve fiil ehliyeti bakımından ilgilinin vatandaşı olduğu devletin hukukunun en sıkı ilişkili hukuk olduğu 

faraziyesinden hareket etmiştir. Bu durumda hâkim, MÖHUK m.9 gereğince ilgilinin millî hukukunu tatbik edeceğinden, hangi 

devlet hukukunun en sıkı ilişkili hukuk olduğunu araştırmayacaktır. Buna karşılık -haksız fiilden doğan borç ilişkilerine 

uygulanacak hukuka ilişkin MOHUK m.34 hükmünde olduğu gibi- bazı hallerde kanun koyucu en sıkı ilişkili hukuku yetkili 

kılarak, o işlem veya ilişki ile en sıkı ilişkiye sahip bulunan hukukun tespitini hâkime bırakmıştır. 

. 
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göre farklı menfaatler öne çıkmaktadır. 

25. Milletlerarası Özel Hukuk alanına dâhil uyuşmazlıkların bazısında uyuşmazlığın taraflarının 

sıkı ilişki içinde bulunduğu hukukun uygulanması icap eder. Kanunlar ihtilâfı kuralları vaz edilirken 

taraf menfaatinin esas alındığı uyuşmazlıkların başında aile hukuku ve şahsın hukuku uyuşmazlıkları 

gelir. Meselâ Türkiye'de ikamet eden İranlı karı-kocadan birinin açtığı boşanma davasında, dava ve 

davanın tarafları ile en sıkı ilişkili hukuk olarak İran Hukuku gözükmektedir. Zira tarafların her ikisi de 

İran vatandaşıdır. Buna bağlı olarak eşlerin ahval-i şahsiye kayıtları İran'dadır. Bütün bunlar, İranlı 

eşlerden birinin Türk mahkemelerinde açtığı boşanma davasında İran Medenî Kanunu hükümlerinin 

tatbikini meşru ve insanî kılmaktadır. Nitekim 5718 sayılı MOHUK'un 14(1) maddesi de boşanma sebep 

ve hükümlerine eşlerin müşterek millî hukukunun uygulanacağını âmirdir. Buna göre, MOHUK'un 

14(1) maddesindeki kanunlar ihtilâfı kuralı, davada "en uygun hukuku gösterdiği için doğru, insanî ve 

âdildir. Ancak, somut davada İran Medenî Kanunu'nun boşanmaya ilişkin maddî hükümleri, Türk 

hâkimi için farklılık arz edebilir ve hatta tatmin edici bulunmayabilir. Davada tatbik edilen hukuk, kamu 

düzenine aykırı bulunmadıkça, kanunlar ihtilâfı kurallarının gösterdiği hukukun maddî hükümlerinin 

somut olayda âdil sonuçlar yaratıp yaratmadığı, prensip olarak, kanunlar ihtilâfı kurallarının konusuna 

girmez. Her bir millî hukukun maddî hukuk adaleti (öngördüğü çözümler), ülkelerin hukuk gelenekleri 

ve hukuk kültürleri içinde değerlendirilmelidir. Bunun ise, ülkelerin kanun veya hukuk koyucularının 

bir meselesi olduğunu kabul etmemiz gerekmektedir. 

26. Milletlerarası Özel Hukuk alanına dâhil uyuşmazlıkların diğer bir kısmında ise -milletlerarası 

özel hukuk hakkaniyetinin temini bakımından işlem menfaati öne çıkar. Meselâ hukukî işlemlerin şeklî 

geçerliliği bakımından işlemin yapıldığı ülke hukukunun ve işlemin esası bakımından yetkili olan hu- 

kukun kümülatif olarak uygulanması suretiyle hukukî işlemin geçerliliğinin temin edilmeye çalışılması 

(favor negotii) hâlinde işlem menfaati esas alınmaktadır. 

27. Devletin organizasyonunu tanzim etmek veya devletin malî, ekonomik ve sosyal 

politikalarını gerçekleştirmek üzere çıkardığı ve hukukî işlem veya ihtilâfın niteliğine bakılmaksızın, 

doğrudan uygulama alanı bulan kuralları ifade eden doğrudan uygulanan kuralların milletlerarası özel 

hukuk alanında gözettiği menfaat ise devlet (otorite) menfaatidir. 

28. Bazı hallerde ise, -esasen milletlerarası özel hukuk hakkaniyetinden sonra geldiğini ifade 

ettiğimiz- maddî hukuk hakkaniyetini temsil eden menfaatler öne çıkar ve istisnaen de olsa milletlerarası 

özel hukuk hakkaniyetine nazaran öncelik arz eder. Böyle hallerde hâkim -kendi kamu düzeni anlayışına 

uygun düşmediği için- kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı hukuku uygulamaktan vazgeçip, 

kendi maddî hukukunu uygulama yoluna gitmektedir. 

3) Kanunlar İhtilâfı Kurallarının Unsurları: Bağlama Konusu - Bağlama Noktası 

a) Genel Olarak 

29. Kanunlar ihtilafı kuralları, yabancı unsurlu özel hukuk münasebetlerini muayyen bir maddî 

veya hukukî unsurunu "bağlama noktası" (connecting factor) yaparak, konu edindiği hukukî münasebeti 

muayyen bir hukuk sistemine bağlar. Böylece, yabancı unsurlu özel hukuk meselesine tatbik edilecek 
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hukuk kaidelerine ulaşılmış olur. Metodolojik olarak kanunlar ihtilâfı hukukunda, özel hukuk alanları 

ve bu alanlar içindeki hukukî münasebetler, kategorik olarak alanlara bölünmüştür. Kanunlar ihtilâfı 

kurallarının ele aldığı bu kategorilere örnek olarak, ehliyet, şekil, evlenme, aynî haklar, haksız fiiller 

gibi farklı hukukî kavramlar gösterilebilir. İşte, farklı hukukî işlem, ilişki ve fiilleri ifade eden bu soyut 

hukuk kategorilerine "bağlama konusu" adı verilir. Yabancı unsurlu özel hukuk ilişkisine tatbik edilecek 

maddî hukuka bu bağlama noktası üzerinden ulaşılmaktadır. Meselâ 5718 sayılı MOHUK m.9 uyarınca 

"Hak ve fiil ehliyeti ilgilinin millî hukukuna tâbidir". Yine, aynı Kanunun 13 (1) maddesine göre 

"Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlenme anındaki millî hukukuna tâbidir". Aynı 

şekilde, Kanunun 14(1) maddesine göre "Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek 

millî hukukuna tâbidir". Burada, kanun koyucu, bir hukuk siyaseti olarak, hak ve fiil ehliyeti 

bakımından "vatandaşlığı" esas almış (bağlama noktası olarak belirlemiş) ve bir şahsın hak ve fiil 

ehliyetine sahip olup olmadığı hususunun, ilgili şahsın vatandaşlığında bulunduğu ülkenin hukukuna 

göre belirleneceğini kabul etmiştir. Yine, kanun koyucu, bir hukuk siyaseti olarak, kişilerin aile hukuku 

konularında, özellikle evlenme ve boşanma konularında kültürel olarak en çok vatandaşlığını taşıdığı 

ülke ile ilişki içinde bulundukları faraziyesinden hareketle, bir şahsın evlenme ehliyet ve şartlarına sahip 

olup olmadığı veya boşanma şartlarının bulunup bulunmadığı hususlarında, ilgililerin vatandaşlığında 

bulunduğu devletin hukukunun uygulanacağını kabul etmiştir. Her üç örnekte de kurala konu teşkil eden 

yabancı unsurlu Özel hukuk alanlarında esasa tatbik edilecek hukuk, vatandaşlık bağlama noktasından 

hareketle belirlenmiştir. 

30. Yabancı unsur içeren özel hukuk münasebetlerine tatbik edilecek hukukun belirlenmesinde 

hangi bağlama noktasının esas alınacağı, Türk Hukukunun da dâhil olduğu Kıta Avrupası hukuklarında, 

prensip olarak, pozitif kanunlar ihtilâfı kuralları ile düzenlenmiştir. Kuşkusuz, kanun koyucunun burada 

keyfî veya rastgele hareket ettiğim söyleyemeyiz. Meselâ şahıslar -ister ülkede ikamet etsin, ister 

yabancı bir memlekette ikamet etsinler- aile hukuku ve şahsın hukuku gibi kültürel ve ahlâkî değerler 

yönü ağır basan alanlarda, vatandaşlığını taşıdıkları ülke hukuku ile daha yoğun ilişki içinde 

bulundukları farz edilir ve bu gibi alanlarda kişilerin vatandaşlık bağı ile bağlı oldukları ülke hukukuna 

göre aile hukuku ve şahsın hukuku meselelerini çözmelerinin bunların menfaatlerine ve hususen kişilik 

haklarına uygun olacağı düşünülür. Meselâ Türkiye gibi pek çok vatandaşı yabancı ülkelere göç eden 

ve dolayısıyla yabancı ülkede yaşayan devletler bakımından, vatandaşların aile hukuku ve şahsın 

hukuku konularında ülke hukukuna bağlılıklarını sürdürmelerinde fayda görülebilir. Böylece, devlet, 

yurt dışında yaşayan binlerce vatandaşına kendi hukukunu uygulama imkânı bulmakta ve vatandaş ile 

devlet arasındaki ilişkiyi hukuk üzerinden sürdürmektedir. Ülkelerinde bol miktarda yabancı barındıran 

devletler bakımından ise, ülkede yaşayan yabancılara da ülke hukukunun uygulanmasını temin edecek 

bağlama noktaları ikametgâh veya mutad meskendir. Milletlerarası Özel Hukuk alanında genel olarak 

kullanılan başlıca bağlama noktalan şunlardır:  

 Vatandaşlık,  

 İkametgâh (Yerleşim Yeri),  
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 Mutad Mesken,  

 İfa Yeri,  

 İka Yeri (Fiilin Gerçekleştirildiği Yer),  

 Zararın Meydana Geldiği Yer 

 Bağlama Limanı,  

 Tescil Yeri Veya Sicil Yeri,  

 Varma Yeri,  

 Bulunma Yeri (Lex Rei Sitae),  

 Taraflarca Seçilen Hukuk,  

 En Sıkı İlişkili Hukuk,  

 Davaya Bakan Hâkimin Hukuku (Lexfori). 

 b) Milletlerarası Özel Hukuk Alanında Kullanılan Başlıca Bağlama Noktaları 

 (i) Vatandaşlık (Nationality) 

31.Prensip olarak, aile hukuku ve şahsın hukuku meselelerinde uygulanacak hukuk, ilgili veya 

ilgililerin vatandaşlığından hareketle belirlenmektedir. Burada, ilgili veya ilgililerin millî hukuku (lex 

patriae) esas alınmaktadır. Aile Hukuku ve şahsın hukuku alanlarında millî hukukun seçilmesi, bu 

alanların kişilerin kültürel kimlikleri ve değerler dünyası ile yakından ilgili olması ile açıklanabilir. Bu 

sebeple, bu alanlara dâhil hukukî meselelerin kişilerin millî hukukuna tâbi kılınması milletlerarası özel 

hukuk hakkaniyetine uygundur. 

32. Bunun yanında, vatandaşlığın tespiti, farklı hukuklarda farklı anlamlar yüklenen ikametgâh 

kavramına veya sınırları net bir biçimde çizilemeyen mutad mesken kavramına nazaran daha kolaydır. 

Ayrıca vatandaşlık -diğer bağlama noktalarına kıyasla- devamlılık ve istikrar arz eden bir bağlama 

noktası olması itibariyle de desteklenmektedir. 5718 sayılı MOHUK'un 9-18. maddeleri arasında 

düzenlenen aile hukuku ve şahsın hukuku konularında da birinci sırada, ilgilinin millî hukuku tercih 

edilmiştir. Buna göre; hak ve fiil ehliyeti, ilgilinin millî hukukuna tâbidir. Vesayet ve kısıtlılık, hakkında 

vesayet ve kısıtlılık kararı verilecek şahsın millî hukukuna tâbidir. Gaiplik veya ölmüş sayılma, 

hakkında karar verilecek şahsın millî hukukuna tabidir. Nişanlanma ehliyeti ve şartlan, taraflardan her 

birinin nişanlanma anındaki millî hukukuna tâbidir. Evlenme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin 

millî hukukuna tâbidir. Boşanma ve ayrılık sebepleri ve hükümleri, eşlerin müşterek millî hukukuna 

tâbidir. Evlât edinme ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin evlât edinme anındaki millî hukukuna 

tâbidir. Uygulanacak hukukun belirlenmesinde esas alınan vatandaşlık kavramı, vatandaşlık bağı bahis 

mevzuu olan ülkenin hukukuna göre belirlenecektir. Yabancı unsurlu bir davada uygulanacak hukuk 

vatandaşlık esasına göre belirlenecek ise, evleviyetle kişinin hangi devlet vatandaşı olduğunun da 

bilinmesi gerekmektedir. Kişinin Türk vatandaşı olup olmadığı konusunda bir tereddüt mevcut ise, 

kişinin Türk vatandaşlığını kazanıp kazanmadığı Türk hukukuna (Türk Vatandaşlık Hukukuna) göre 
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belirlenecektir. İlgili şahsın yabancı bir devlet vatandaşlığı tartışma konusu ise, ilgili şahsın 

vatandaşlığı; vatandaşlığı iddia olunan devletin hukukuna göre belirlenecektir. 

 33. Vatandaşlık bağlama noktasına yönelik eleştirilerin başında, hakkında millî hukuk kuralı 

tatbik edilecek kişinin vatansız (hymatlos) veya mülteci4 olması yahut -günümüzde artık sıradan bir 

olgu hâline gelen- birden çok vatandaşlığa sahip olması durumlarında ortaya çıkan belirsizlikler yer 

almaktadır. Ancak bu tür meseleler bakımından milletlerarası özel hukukun getirdiği gayet net ve pratik 

çözümler mevcuttur. Uygulanacak hukukun vatandaşlık (millî hukuk) esasına göre tayin edildiği 

durumlarda, şayet ilgilinin vatandaşlığı yoksa (hymatlos) veya ilgili mülteci olup fiilen vatansız 

konumunda ise, ilgilinin ikametgâhına, bu yoksa mutad meskenine, bu da mevcut değilse dava tarihinde 

bulunduğu ülke hukukuna bağlanmak suretiyle tatbik edilecek hukuk belirlenecektir. Yine, uygulanacak 

hukukun vatandaşlık (millî hukuk) esasına göre tayin edildiği hallerde, şayet ilgilinin birden fazla 

vatandaşlığı varsa, uygulanacak hukukun tayini bakımından nasıl bir yöntem izlenmesi gerektiği, 

ilgilinin sahip olduğu birden fazla vatandaşlık arasında Türk vatandaşlığı bulunup bulunmadığına göre 

değişmektedir. Hakkında vatandaşlık (millî hukuk) bağlama noktası uygulanacak kişinin sahip 

bulunduğu birden fazla vatandaşlık arasında Türk vatandaşlığı varsa, uygulanacak hukukun tayini 

bakımından ilgilinin Türk vatandaşlığı esas alınacaktır. Hakkında vatandaşlık (millî hukuk) bağlama 

noktası uygulanacak kişinin sahip bulunduğu birden fazla vatandaşlık arasında Türk vatandaşlığı yoksa 

ilgilinin vatandaşı olduğu devletlerden hangisi ile daha sıkı ilişki hâlinde bulunduğu tespit edilecek ve 

bu devletin vatandaşlığı esas alınacaktır. En sıkı ilişkide bulunulan devlet vatandaşlığının tespitinde, 

kişinin ikametgâhı, mutad meskeni, işyeri, malî ve siyasi mükellefiyetlerine riayet edip etmemesi gibi 

unsurlar dikkate alınabilir. 

 ii) İkametgâh (Yerleşim Yeri — Domicile/Residence) 

34. Kişilerin hayat faaliyetlerini temerküz ettiği yer olarak ikametgâh, milletlerarası özel hukuk 

tatbikatında bağlama noktası olarak yaygın şekilde kullanılmaktadır. Kişilerin sosyal ve kültürel bağları 

itibariyle en sıkı irtibata sahip oldukları yerin onların ikamet ettikleri bölge veya ülke olduğu -

söylenebilir. Bu sebeple, yabancı unsurlu özel hukuk meselelerinde uygulanacak hukukun ikametgâh 

bağlama noktasından hareketle belirlenmesi, bir başka ifadeyle "ikametgâhın bulunduğu ülke 

hukukunun” (lex domicilii) uygulanması pek çok durumda "milletlerarası özel hukuk adaletini 

gerçekleştirecektir. 

35. Türk Medenî Kanunu'nun 19. maddesinde, ikametgâh (yerleşim yeri), "kişinin sürekli kalma 

niyetiyle oturduğu yer" olarak tanımlanmıştır. Türk hukukunda, tek ikametgâh esası benimsenmiştir. 

Yine, TMK m.20ye göre, ikametgâhın değiştirilmesi, yenisinin edinilmesine bağlı kılınmıştır. Buna 

                                                 
4 Hukukî bir kavram olarak mülteci, Türkiye'nin de taraf olduğu Mültecilerin Hukukî Durumuna Dair Cenevre Sözleşmesi (RG: 

5.9.1961-10898) hükümlerinde -Türkiye'nin koyduğu çekinceye bağlı olarak- yalnızca Avrupa'da cereyan eden olaylar sebebiyle 

Türkiye'ye iltica eden kişilere tanınan statüyü ifade etmektedir. Mülteciler bakımından Türkiye'nin Cenevre Sözleşmesi'ne 
çekince koymak suretiyle getirdiği bu coğrafî sınırlama, 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu'nda da korunmuş 

olmakla birlikte, farklı koruma statüleri de öngörülmüştür. Kaldı ki, Sözleşmeye tâbi olan mülteciler bakımından zaten konuya 

ilişkin özel bit düzenleme getirilmiş ve mültecilerin şahsî statüsünün, ikametgâh hukukuna, bu yoksa sakin olduğu ülke hukukuna 
tâbi kılınmış (m. 12) olması da MÖHUK m.4(a) hükmündeki mülteci tabirinin geniş yorumlanması gerektiğini işaret etmektedir. 
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göre, kişiler yeni bir ikametgâh tesis etmedikleri müddetçe, önceki yer ikametgâhları sayılacaktır. 

İkametgâhı belli olmayan veya yabancı ülkedeki ikametgâhını bıraktığı halde Türkiye'de henüz bir 

ikametgâh edinmemiş olanlar bakımından, fiilen oturulan yer onların ikametgâhı sayılacaktır. Türk MK 

m.21'de yasal ikametgâh kavramına yer verilmiştir. Buna göre, velayet altında bulunan çocuğun 

ikametgâhı, ana ve babanın; ana ve babanın ortak ikametgâhı yoksa çocuğun kendisine bırakıldığı ana 

veya babanın ikametgâhıdır. Diğer hallerde, çocuğun oturma yeri, onun için ikametgâh sayılır. Vesayet 

altındakiler bakımından ise ikametgâh, vesayet makamının bulunduğu yerdir. 

36. Yukarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere ikametgâh tamamen hukukî bir kavramdır ve bu 

sebeple hukuk sistemlerinde anlam ve muhtevası birbirinden farklıdır. Gerçekten de Türk Hukukundaki 

düzenleme dâhil- Kıta Avrupası hukuklarındaki ikametgâh kavramının içerdiği "kişinin oturma niyeti" 

unsuru, bu kavramı son derece komplike hâle getirmekte ve milletlerarası özel hukuk ilişkilerinde 

uygulanacak hukukun tespitini ciddi şekilde zorlaştırmaktadır. Bu sebeplerle, son yıllarda hayata 

geçirilen milletlerarası özel hukuk düzenlemelerinde, ikametgâh yerine mutad mesken bağlama noktası 

(kavramı) tercih edilmektedir. 2007 senesinde çıkarılan 5718 sayılı MÖHUK düzenlemesinde de 

ikametgâh bağlama noktası hemen hemen terk edilmiş, sadece MÖHUK'un 4. ve 24(4). Maddelerinde 

ikametgâha bir bağlama noktası olarak itibar edilmiş, bunun yerine mutad mesken ikame edilmiştir. 

37. Bununla birlikte, tüzel kişiler bakımından Türk MK'nun ikametgâh düzenlemesi, Türk 

milletlerarası özel hukuk sistemi açısından varlığını ve önemini dolaylı olarak sürdürmektedir. Tüzel 

kişilerin ikametgâhı, kuruluş belgesinde başka bir hüküm bulunmadıkça, işlerinin yönetildiği yerdir. 

MÖHUK'un 9(4)-(5). Maddesinde, tüzel kişilerin veya kişi ya da mal topluluklarının hak ve fiil 

ehliyetleri, statülerindeki idare merkezi hukukuna; statüsü bulunmayanlar bakımından fiilî idare 

merkezi hukukuna tâbi kılınmıştır. Fiilî idare merkezi kavramı, TMK hükümlerine göre 

yorumlanacaktır. 

 (iii) Mutad Mesken (Habitual Residence) 

38. Mutad mesken, günümüzde milletlerarası özel hukuka ilişkin sözleşmelerde ve millî 

hukuklarda uygulanacak hukukun belirlenmesi ve mahkemelerin milletlerarası yetkisinin tayininde 

yaygın olarak kullanılan bir bağlama noktasıdır. Mutad meskenin, geleneksel bağlama noktaları olan 

ikametgâh (yerleşim yeri) ve millî hukuk yanında üçüncü bir bağlama noktası olarak ortaya 

çıkmasındaki önemli sebeplerden biri, Kıta Avrupası hukuklarında millî hukukun Anglo-Amerikan 

hukuklarında ise yerleşim yerinin bağlama noktası olarak kullanılmasıydı. La Haye Sözleşmelerinde 

millî hukukun bağlama noktası olarak kullanılması, sözleşmelerin yerleşim yerini bağlama noktası 

olarak kabul eden devletler tarafından benimsenmesini engellemekteydi. İşte, sözleşmelerin daha çok 

devlet tarafından kabul görmesini ve uygulanmasını sağlamak amacıyla, bir orta yol olarak mutad 

mesken kavramı ortaya çıkmış ve birçok hukukî ilişki "mutad meskenin bulunduğu ülke hukukuna” (lex 

residentiae) tâbi kılınmıştır. Mutad meskenin milletlerarası özel hukuk literatürüne girmesinin bir diğer 

nedeni de yerleşim yeri ve millî hukuk bağlama noktalarının mahzurları ve bazı hallerde yetersiz 

kalmalarıdır. Yerleşim yerinin bağlama noktası olarak kullanılması, mutad mesken kavramının 
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doğmasının ve günümüzde yaygın bir şekilde kullanılmasının en önemli sebeplerinden biridir. Yerleşim 

yerinin genel kabul gören bir tanımının olmaması, farklı hukuk sistemlerinde hatta aynı hukuk sistemi 

içerisinde farklı anlamlar ihtiva etmesi, kavramın hangi hukuk düzenine göre vasıflandırılacağı 

meselesini ortaya çıkarmaktadır. Bunun yanında, mutad meskenin tercih edilmesindeki bir diğer sebep, 

yerleşim yerinin çoğu zaman gerçek ve fiilî durumu aksettirmemesidir. Buna karşın, mutad meskenin 

gerçek ve fiilî durumu yansıttığı ve maddî bir gerçeği ifade ettiği kabul edilmektedir. Millî hukuk, 

özellikle vatansızların ve mültecilerin şahsî statüsünün tespitinde yetersiz kalmaktadır. Kişinin vatansız 

olması hâlinde şahsî statüsünün millî hukukuna istinaden tespiti mümkün olmamaktadır. Kişinin 

mülteci olması hâlinde ise, mültecilerin çoğunlukla vatansız olmalarından veya bir vatandaşlığa sahip 

olup olmadığının çok güç tespit edilebilmesinden dolayı millî hukukun bağlama noktası olarak 

kullanılması, şahsî statünün tespitindi problem yaratabilmektedir. İşte millî hukuk prensibinin 

vatansızlar ve mülteciler konusunda her zaman çözüm getirememesi, millî hukuka alternatif olarak 

mutad meskenin tercih edilmesine yol açmıştır.  

40. Görüldüğü üzere, genel olarak kabul edilen görüş uyarınca, mutad mesken kavramı, kişinin 

hayat ilişkilerinin merkezini teşkil eden yer olarak tarif edilmektedir. Bir yerin mutad mesken olarak 

kabulü için, ilk olarak fiilî bir oturmanın varlığı gerekmektedir. Bununla beraber, tek başına fiilî bir 

oturma yeterli değildir. Söz konusu oturma, o yerin ilgili şahsın hayat ilişkilerinin merkezi olmasını 

sağlayacak derecede devamlılık arz etmelidir. Dolayısıyla, mutad mesken "bir kimsenin belirli bir 

yerde, o yeri hayat ilişkilerinin merkezi yapmaya yetecek derecede, kısa veya uzun, belirli bir süreliğine 

oturması" şeklinde tanımlanabilir. 

41. Milletlerarası Özel Hukuk alanında mutad mesken kavramı en fazla çocuk hukuku 

bakımından önem arz etmektedir. Milletlerarası çocuk hukuku sahasında mutad mesken kavramının en 

önemli fonksiyonu icra ettiği sözleşme, 1980 tarihli Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukukî 

Yönlerine dair La Haye Sözleşmesidir. Sözleşmenin uygulanabilmesi için çocuğun mutad meskeninin 

âkit devletlerden birinde bulunuyor olması gerekmekte olup; Sözleşmenin amacı, âkit devletlerden 

birinde mutad meskeni bulunan çocukların, hukuka aykırı olarak uzaklaştırıldıkları önceki mutad 

meskenlerine bir an önce geri dönmelerini sağlamaktır. Doktrinde genel olarak kabul edilen görüş, 

çocuğun mutad meskeni belirlenirken, ebeveynlerden ziyade bizzat çocuğun esas alınması ve çocuğun 

ağırlıklı olarak hayat faaliyetlerini sürdürdüğü sosyal gereken kişiler arasında sayılmıştır. Türkiye'de 

mutad meskeni olmayan bir Türk vatandaşının dava açması, davaya müdahil olması veya takip yapması 

hâlinde, davalının muhtemel yargılama giderlerini karşılayacak bir teminat göstermesi gerekecektir. 

Maddenin gerekçesinde mutad mesken kavramı kişinin tüm hayat ilişkilerinin belirli bir coğrafi alanda 

yoğunlaşması şeklinde tarif edilmiştir. Bununla beraber, doktrinde genel olarak benimsenen görüş, 

mutad meskenin gerçek ve fiilî durumu yansıtan bir kavram olduğu, bir vakıa olduğu yönündedir. Türk 

doktrininde, mutad mesken kavramı, kişinin aktüel menfaatlerinin merkezi, fiilen oturulan yer, kişinin 

hayat ilişkilerinin merkezi olan yer ve kişi yaşamının ağırlık merkezinin bulunduğu yer olarak ifade 

edilmiştir. Başka bir tanıma göre ise mutad mesken, gerçek hayat ilişkilerinin sürdüğü, kişinin fiilen 
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oturduğu ve oturmak isteği ve iradesinde olduğu yerdir. Bu noktada çocuğun yaşı ve olgunluğu büyük 

önem arz eder. Bunun yanında, çocuğun mutad meskeni tespit edilirken, her ülkenin aile ve sosyal 

yapısı, bağları ve yaşantısı da dikkate alınmalıdır. Henüz üç aylık bir bebek annesine bağımlı iken 15 

yaşındaki bir çocuk anne babasından ayrı bir sosyal çevreye ve hayat ilişkilerine sahip olabilir. 

Dolayısıyla anne ve babasından ayrı bir mutad meskene sahip olabilir. 

42. Uygulamaya baktığımızda, mahkemelerin çocuğun mutad meskenini belirlerken 

ebeveynlerden ziyade bizzat çocuğu esas aldığı görülmektedir. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu'nun 

önüne gelen bir iade davasında, yerel mahkemenin direnme kararında, çocuğun mutad meskeni 

belirlenirken çocuğun ve onun yaşadığı sosyal çevrenin esas alınması gerektiği açıkça belirtilmişti. 

Başka bir kararda ise, mahkeme kararını verirken, çocuğun hayatının önemli bir kısmını Türkiye'de 

yaşadığını, çocuğun yaşamı yeni yeni algılamaya başladığını, çocuğun yaşı gereği anne sevgi ve 

şefkatine ihtiyaç duyduğu bir dönemde olduğu kanaatiyle mutad meskeninin Türkiye olduğuna karar 

vermiştir. Başka bir yerel mahkeme kararında da mahkeme, merkezî makamın ibraz ettiği belgeleri 

inceleyerek, çocuğun doğumundan itibaren fiilen hangi ülkede ne kadar süre yaşadığını incelemiştir. 

Çocuğun okul kayıtlarına dayanarak nerede okuduğundan, sağlık kontrol belgelerine dayanarak sağlık 

kontrollerinin nerede yapıldığına kadar inceleyerek çocuğun mutad meskeninin İsrail olduğuna 

hükmetmiş ve iade talebini kabul etmiştir. Burada önemle belirtmek gerekir ki çocuğun mutad meskeni 

belirlenirken, çocuk hangi ülkede daha fazla gün yaşadıysa o ülkenin mutad mesken olarak 

yorumlanması doğru değildir. Diğer bir ifadeyle, sadece parmak hesabı yaparak çocuğun mutad 

meskeni belirlenmemeli, çocuğun yaşı ve olgunluğu da dikkate alınarak hayat ilişkilerinin sürdüğü, 

hâlihazırda yaşadığı çevreye uyum sağlayıp sağlamadığı incelenmelidir. 

 (iv) Sair Bağlama Noktaları 

43. Milletlerarası Özel Hukuk alanına giren yabancı unsurlu özel hukuk meselelerinde tatbik 

edilecek hukuku belirlemede dayanak teşkil etmek üzere vatandaşlık, ikametgâh (yerleşim yeri) ve 

mutad mesken dışında; işlemin gerçekleştirildiği yer (locus regit actum), ifa yeri (lex loci solutionis), 

haksız fiilin gerçekleştirildiği yer (ika yeri) (lex loci delicti commissi), zararın meydana geldiği yer, 

bağlama limanı, tescil (sicil) yeri, varma yeri, bulunma yeri (lex reisitae), taraflarca seçilen hukuk, en 

sıkı ilişkili hukuk, davaya bakan hâkimin hukuku (lex fori) gibi bağlama noktaları da kullanılmaktadır. 

5718 sayılı MOHUK'da, hukukî münasebetin niteliğine bağlı olarak, yukarıdaki bağlama noktalarından 

biri, birinci sırada veya tali sırada olmak üzere seçilmiştir. Kanuna göre, yabancı unsurlu eşyalara 

(mallara) ilişkin meselelerde, malın bulunduğu yer hukukuna (lex rei sitae) bağlanılmıştır. Buna göre, 

Türkiye’deki taşınmaz mallar üzerindeki mirasçılıktan doğan haklar, malın bulunduğu ülke hukuku 

olarak Türk hukukuna tâbidir. Taşınır ve taşınmazlar üzerindeki mülkiyet hakkı ve sair aynî haklar, 

malın bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. Aynı şekilde, taşınmazlara ve onların kullanımına ilişkin 

sözleşmeler de taşınmazın bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. Bununla beraber, taşınmakta olan mallar 

üzerindeki aynî haklar, varma yeri hukukuna, tâbidir. Hava, deniz ve raylı taşıma araçları üzerindeki 

aynî haklar ise sicil yeri hukukuna tâbi kılınmıştır. 
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44.Tarafların hukuk seçme imkânına sahip olduğu borç akitleri (sözleşmeleri), öncelikle 

tarafların açık veya zımnî olarak seçtikleri hukuka tâbi kılınmıştır. Taraflar aralarındaki sözleşmeye 

uygulanmak üzere açık veya zımnî olarak bir hukuk seçimi yapmamışlar ise; sözleşmeye, sözleşme ile 

en sıkı irtibata sahip ülke hukuku uygulanır. Bu hukuk, (karineten) karakteristik edim borçlusunun 

sözleşmenin kuruluşu sırasındaki mutad meskeni hukuku, ticarî veya meslekî faaliyetler gereği 

kurulan sözleşmelerde karakteristik edim borçlusunun işyeri hukuku, bulunmadığı takdirde yerleşim 

yeri hukuku, karakteristik edim borçlusunun birden çok işyeri varsa söz konusu sözleşme ile en sıkı ilişki 

içinde bulunan işyeri hukukudur.  

45. Yabancı unsurlu haksız fiillerde ise, haksız fiilin meydana geldiği ülke hukuku 

uygulanacaktır. Haksız fiilin işlendiği yer ile zararın meydana geldiği yer farklı ise, zararın meydana 

geldiği ülke hukuku uygulanacaktır. Bununla beraber, haksız fiilden doğan borç ilişkisi, başka bir ülke 

hukuku ile daha sıkı irtibat hâlinde ise, bu hukuk uygulanacaktır. Kişilik haklarının medya veya sair 

kitle iletişim araçları ile ihlalinden doğan talepler, zarar görenin seçimine göre:  

 (1) Zarar veren zararın bu ülkede meydana geleceğini bilecek durumda ise, zarar görenin mutad 

meskeni hukukuna;  

 (2) Zarar verenin işyeri veya mutad meskeninin bulunduğu ülke hukukuna, 

 (3) Zarar veren, zararın bu ülkede meydana geleceğini bilecek durumda ise zararın meydana 

geldiği ülke hukukuna tâbi olacaktır. 

46. Milletlerarası özel hukuk alanında hâkimin hukuku (lex fori) da bir bağlama noktası olarak 

kullanılmaktadır. Kuşkusuz, hâkimin en iyi bildiği hukuk, kendi maddî hukukudur. Ancak, sırf bu 

gerekçe ile yoğun şekilde hâkimin hukukuna bağlanma, yabancı unsurlu meselelerde ihtilâfın niteliğine 

en uygun hukukun uygulanmasını engeller. Bu sebeple, milletlerarası özel hukuk düzenlemelerinde 

bağlama noktası olarak, hâkimin hukuku (lex fori) tali nitelikte kullanılmaktadır. Meselâ 5718 saydı 

MÖHUK’un 2. maddesine göre, yabancı unsurlu bir davada uygulanacak hukuk yabancı hukuk ise, 

prensip olarak hâkim bu hukuku uygulayacaktır; hatta re’sen uygulayacaktır. Ancak bu hukuk tarafların 

yardımına ve tüm araştırmalara rağmen temin edilememiş ise, Türk hukuku uygulanacaktır. Yine, 

nişanlanmanın hukukî sonuçlarına tarafların müşterek millî hukuku uygulanır. Fakat taraflar farklı 

vatandaşlıkta iseler, Türk hukuku uygulanır. Aynı şekilde, boşanmaya ve boşanma sebepleri ile bunların 

hukukî sonuçlarına eşlerin müşterek millî hukuku uygulanacaktır. Tarafların ayrı vatandaşlıkta olması 

hâlinde; yani müşterek bir millî hukukun bulunmaması hâlinde eşlerin müşterek mutad meskeni hukuku 

uygulanacaktır. Ancak, müşterek bir mutat meskenin de bulunmaması hâlinde Türk hukuku 

uygulanacaktır. Görüldüğü üzere, Türk Hukukunda bir bağlama noktası olarak lex fori, prensip olarak 

uygulanacağı kabul edilen hukukun uygulanmasının mümkün olmaması hallerinde, istisna olarak tercih 

edilen bir bağlama kriteridir. Bununla beraber, Türk mahkemelerinin Türk hukukuna göre karar 

vermesinin gerekli görüldüğü bazı hallerde, lex fori birinci sırada tercih edilen bağlama noktasıdır. 

c) Bağlama Noktalarının Vasıflandırılması 

 47.Yukarıda da belirttiğimiz gibi ikametgâh (yerleşim yeri), mutad mesken, ifa yeri, karakteristik 
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edimin ifa yeri, hukukî işlemin yapıldığı yer, haksız fiilin ika yeri gibi maddî veya hukukî kavramların 

(bağlama noktalarının) anlam ve içerikleri ulusal hukuk sistemlerinde farklılık arz eder. Hâkimin 

hukukundaki ikametgâh, mutad mesken, ifa yeri veya ika yeri gibi bağlama noktalarından hareketle 

yabancı bir hukukun uygulanacağı sonucuna ulaşılmış, fakat somut olaya tatbik edilecek yabancı 

hukukta bu kavramların nitelik ve içerikleri farklı ise, bağlama noktasının hangi hukuktaki nitelik ve 

anlamı esas alınacaktır? 

48. Bu sorun, milletlerarası özel hukuk kurallarının işleyişi içinde çok sık karşılaşılabilecek 

sorunlardan biridir. Milletlerarası özel hukuk doktrininde buna, “bağlama noktasının vasıflandırılması 

sorunu” denmektedir. Bu sorun, anlam ve niteliği tartışma konusu olan kavramın (bağlama noktasının) 

ait olduğu veya içinde yer aldığı ülke hukukuna göre çözümlenecektir. Yukarıda zikredilen bağlama 

noktaları, yabancı unsurlu özel hukuk meselele¬rinde uygulanacak hukuku göstermek üzere, Türk 

kanunlar ihtilâfı kuralları içinde yer almaktadır. ***Öyle ise, bu kavramlar, Türk hukukundaki anlam 

ve nitelikleri ile uygulanacaktır. Diğer bir ifade ile bu kavramlar, kavramın ait olduğu Türk hukukuna 

göre yorumlanacaktır. Ancak, davada tatbik edilecek yabancı ülke hukuku, benzer bağlama 

noktalarından hareketle ***hâkimin hukukuna veya başkaca bir ülke hukukuna atıfta bulunmuş ise; bu 

gibi durumlarda ***bağlama noktası yabancı hukukun bir kavramı (maddî veya hukukî vakıası) 

olduğundan, tartışma konusu kavram, içinde bulunduğu yabancı ülke hukukuna göre 

vasıflandırılacaktır. MÖHUK’un 2 (3). maddesine göre: “Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar 

ihtilâfı kurallarının başka bir hukuku yetkili kılması, sadece kişinin hukuku ve aile hukukuna ilişkin 

ihtilaflarda dikkate alınır ve bu hukukun maddî hukuk hükümleri uygulanır. Bu hükümle, ***Türk 

Hukukunda iade atıf ve devam eden atıf, sadece aile hukuku ve şahsın hukuku meselelerinde kabul 

edilmiştir. Yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kuralları, aile hukuku veya şahsın hukuku kapsamına 

giren bir sorunu hâkimin hukukuna veya bir başka ülkenin hukukuna havale ettiğinde, bu göndermede 

kullanılan yabancı hukuka ait ikametgâh, mutad mesken veya müşterek mutad mesken gibi kavramlar, 

kavramın ait olduğu yabancı hukuka göre vasıflandırılmalıdır. Meselâ Türkiye’de ikamet eden İngiliz 

vatandaşı eşlerden bayan eş; Türk mahkemelerinde koca hakkında “müsrif davranma” sebebiyle hacir 

davası açmış ve neticeten kocanın hacir altına alınmasını talep etmiştir. Mahkeme, MÖHUK’un 10. 

maddesine istinaden, hacir altına alınması talep edilen kişinin millî hukuku sıfatıyla İngiliz hukukuna 

göre karar verecektir. Fakat İngiliz hukuku, İngiliz vatandaşları hakkında açılacak hacir davalarında, 

İngiliz vatandaşının ikamet ettiği ülke hukukunun uygulanacağını söylemektedir. İngiliz hukukunun, 

Türk hukukuna atıf yaparken kullandığı “ikametgâh" kavramı, İngiliz hukukuna ait bir kavram olması 

nedeniyle, bu hukuka göre vasıflandırılacaktır. 

49. Bazen de milletlerarası özel hukuk kaidelerine konu teşkil eden hukukî kavram ve 

müesseseler üzerinde yorum ihtilafı çıkar. Bunun sebebi, bütün hukuklarda hukukî kavram ve 

müesseselerin anlam ve içeriklerinin aynı olmamasıdır. 
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d) Bağlama Noktalarının Değiştirilmesinden Kaynaklanan Meseleler: Statü Değişikliği 

(Conflit Mobile) 

50. Yukarıda izah edilen bağlama noktalarının tamamı, taraflarca değiştirilmeye müsaittir. 

Kişiler vatandaşlıklarını, ikametgâhlarını veya mutad meskenlerini veya menkul malların bulunduğu 

yeri değiştirebilirler. Bu tür değişikliklerin, ilgili hukukî işlem ve ilişkilere uygulanacak hukukun tayini 

bakımından etki doğurması ve belirsizliklere yol açması muhtemeldir. Milletlerarası özel hukuk 

alanında, yetkili hukukun tayininde kullanılan bağlama noktalarında meydana gelen değişiklikler 

nedeniyle ortaya çıkan sorunlara conflit mobile (statü değişikliğinden kaynaklanan meseleler) adı 

verilmektedir. 

 51. 5718 sayılı MOHUK’da, statü değişikliğinden kaynaklanan meseleleri gidermek amacıyla 

getirilmiş bir genel kural ve çeşitli özel kurallar mevcuttur. Bazı bağlama noktaları bakımından ise 

bağlama noktasının niteliği icabı statü değişikliği meselelerinin doğma ihtimali bulunmamaktadır. 

MÖHUK m.3’de yer alan genel kural uyarınca; yetkili hukukun vatandaşlık, ikametgâh (yerleşim yeri) 

veya mutad mesken esaslarına göre tayin edildiği hallerde -aksine hüküm olmadıkça- dava tarihindeki 

vatandaşlık, ikametgâh veya mutad mesken esas alınacaktır. MÖHUK m.3’deki genel kuralın 

istisnalarını teşkil eden, statü değişikliğinden kaynaklanan meselelere ilişkin özel kurallara örnek 

olarak; nişanlanma ehliyet ve şartlarının nişanlanma ânındaki ve evlenme ehliyet ve şartlarının evlenme 

ânındaki millî hukuka tâbi kılan kurallar gösterilebilir. Evlilik malları bakımından evlenme ânındaki 

müşterek millî hukuk, bu yoksa evlenme ânındaki müşterek mutad mesken hukuku yetkili kılınmıştır. 

Soybağının kuruluşu öncelikle çocuğun doğum ânındaki millî hukukuna, evlât edinme ehliyet ve şartları 

evlât edinme ânındaki millî hukuka, ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, tasarrufta bulunanın tasarrufta 

bulunduğu andaki millî hukukuna tâbi kılınmıştır. MÖHUK m.9(3) hükmü, kişinin millî hukukuna göre 

kazandığı erginliğin, vatandaşlığının değişmesi ile sona ermeyeceğini öngörmektedir. Buna göre, bir 

gerçek kişinin ergin olup olmadığının tespitinde, MÖHUK m.3’de yer alan genel kural uyarınca dava 

tarihindeki vatandaşlığı esas alınmakla birlikte, kişi eğer daha önce sahip olduğu diğer bir 

vatandaşlığına binaen erginlik kazanmışsa, artık dava tarihindeki vatandaşlık nazara alınmayacaktır. 

52. Bunların yanında, MÖHUK m.3’de sözü edilen vatandaşlık, yerleşim yeri veya mutad 

mesken dışında farklı bağlama noktalarının kullanıldığı kanunlar ihtilâfı kurallarında, statü 

değişikliğinden kaynaklanabilecek problemleri gidermek üzere getirilmiş esaslar da mevcuttur. Meselâ 

günümüz koşullarında bir ülkeden başka bir ülkeye götürülmesi mümkün olan menkul mallar üzerindeki 

aynî haklar işlem ânında malın bulunduğu ülke hukukuna tâbi kılınmış ve ayrıca, malın yer değiştirmesi 

hâlinde henüz kazanılmamış aynî haklar malın son bulunduğu ülke hukukuna tâbi kılınmak suretiyle, 

olası bir yer değişikliğinin kazanılmış aynî haklar bakımından herhangi bir etkisinin bulunmayacağı 

düzenlenmiştir. Sözleşmeden doğan borç ilişkilerine uygulanacak hukukun tayininde kullanılan 

bağlama noktalarından olan “karakteristik edim borçlusunun mutad meskeni”, sözleşmenin kurulduğu 

sırada neresi ise, o yer esas alınacak ve mutad meskende önceden meydana gelmiş yahut sonradan 

meydana gelebilecek değişiklikler nazara alınmayacaktır. Benzer şekilde, fikrî mülkiyet haklarına 
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ilişkin sözleşmelere uygulanacak hukukun tayininde kullanılan “devreden tarafın işyeri” ve eşya taşıma 

sözleşmelerine uygulanacak hukukun tayininde kullanılan “taşıyıcının esas işyerinin bulunduğu ülke” 

şeklindeki bağlama noktaları da sözleşmenin kurulduğu an esas alınarak tespit edilecektir. 

53. Bazı bağlama noktaları bakımından statü değişikliği probleminin doğma ihtimali 

bulunmadığını ifade etmiştik. Meselâ “hukukî işlemin yapıldığı yer”, “haksız fiilin ika yeri” veya “haksız 

fiilden kaynaklanan zararın meydana geldiği yer” bağlama noktaları -nitelikleri icabı- değiştirilmeye 

elverişli olmadıkları için, statü değişikliği problemine yol açmazlar. 

 

II. METODOLOJİK OLARAK KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARININ İŞLEYİŞİ ve BU 

İŞLEYİŞ ESNASINDA ORTAYA ÇIKAN SORUNLAR 

A- VASIFLANDIRMA (Classifıcation) 

54. Milletlerarası özel hukukta yabancı unsurlu özel hukuk münasebetleri; “hak ve fiil ehliyeti”, 

“nişanlanma”, “evlenme”, “boşanma”, “nafaka”, “velayet” “menkul miras”, “gayrimenkul miras” “özel 

borç akitleri”, “haksız fiiller” veya “sebepsiz zenginleşme” gibi genel hukukî kavram veya 

müesseselerle ifade edilir. (bağlama konusu). Muhtelif kavram veya müesseseler altında ifade edilen 

her bir hukukî münasebet, bir bağlama noktası yardımı ile muayyen bir hukuk sistemine tâbi kılınır ve 

bu hukuk sistemi içinde çözüme bağlanır. Meselâ “(menkul) miras ölenin millî hukukuna tâbidir.” 

[MOHUK m.20(l)] kuralının işleyişinde, hâkimin hukuku içinde yer alan “menkul miras” kavramı ile 

davanın esasına tatbik edilecek olan ölenin millî hukukundaki “menkul miras” kavramı aynı nitelik ve 

içerikte ise, hiçbir sorun ile karşılaşılmayacak ve murisin millî hukuku uygulanarak menkul tereke 

üzerindeki mirasçılık ilişkisinden doğan haklar belirlenecektir. Ancak, hâkimin hukukundaki menkul 

miras ile davanın esasına tatbik edilecek murisin millî hukukundaki menkul miras kavramı nitelik ve 

içerik olarak birbirinden farklı ise, çözümü gereken bir sorun var demektir. Meselâ zamanaşımı 

müessesesi Türk hukukunda maddî hukuka dâhil bir konu iken, İngiliz hukukunda usul hukukuna dâhil 

bir konudur. İngiliz (maddî) hukukunun uygulandığı bir davada Türk mahkemesi, zamanaşımı 

konusunda Türk hukukunun yorumunu esas alırsa, İngiliz hukukundaki sürelere bakarak davayı 

zamanaşımından kabul veya reddedecek; buna karşılık, İngiliz hukukundaki yorum tarzını esas alır ise 

-usulî konular lex foriye tâbi olacağından- Türk hukukundaki zamanaşımı süresini ve şartlarını dikkate 

alarak davayı kabul veya reddedecektir. Böylece zamanaşımı konusunda dikkate alınacak yorum tarzına 

göre, davada ulaşılacak sonuç birbirinden tamamen farklı olacaktır. Kanunlar ihtilâfı literatüründe 

yaygın şekilde kullanılan bir örnek etrafında, meseleyi biraz daha aydınlatabiliriz: İstanbul’da ikamet 

eden Fransız nişanlılardan bayan taraf, diğer tarafın hakaretine maruz kaldığı ve bu sebeple nişanın 

bozulduğu iddiası ile Türk mahkemesinde erkek tarafa karşı maddî ve manevi tazminat davası açmıştır. 

Türk hukukuna göre nişanlanma ve (maddî ve manevî tazminat talepleri dâhil) nişanlanmanın hukukî 

sonuçları aile hukuku içinde düzenlenmiştir. Buna bağlı olarak, MÖHUK’un 12. maddesinde, 

nişanlanmanın hüküm ve sonuçlarına tarafların müşterek millî hukukunun uygulanacağı 

kararlaştırılmıştır. Ancak, tarafların müşterek millî hukuku olan Fransız hukukunda, nişanın bozulması 
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ve hukukî sonuçları, haksız fiil müessesesi içinde düzenlenmiştir. Hâkim, dava konusu hukukî 

münasebet olan nişanın bozulmasını ve buna bağlanan hukukî sonuçları Türk hukukuna göre 

yorumlayacak olursa, ihtilâfı aile hukuku içinde mütalâa edecek ve buna bağlı olarak davacı tarafından 

açılan davayı, MOHUK’un 12. maddesine istinaden tarafların müşterek millî hukuku sıfatıyla Fransız 

maddî hukuk hükümlerini tatbik etmek suretiyle çözümleyecektir. Buna karşılık, hâkim, nişanın 

bozulmasını Fransız hukukuna göre yorumlayacak olur ise bu hukukta dava konusu hukukî münasebet 

bir (‘haksız fiil” sayılacağından- MOHUK’un 34. maddesine istinaden haksız fiilin işlendiği ülke hukuku 

sıfatıyla Türk maddî hukukuna göre davayı karara bağlayacaktır. Görüldüğü üzere, burada da esas 

alınacak vasıflandırma tekniğine göre, davada tatbik edilecek maddî hukuk ve buna bağlı olarak ulaşılan 

sonuç birbirinden farklı olacaktır. Kanunlar ihtilâfı hukukunda, kanunlar ihtilâfı kuralına konu teşkil 

eden kavram veya müessesenin (yabancı unsurlu özel hukuk münasebetinin) hukukî nitelik ve içeriği, 

davaya bakan hâkimin hukuku (lex fori) ile davada uygulanacak yabancı hukukta (lex causae) farklı ise; 

dava konusu hukukî münasebete tatbik edilecek hukukun belirlenmesinde bu hukuklardan hangisinin 

vasıflandırmasının esas alınacağı meselesi ile karşılaşılır. Buna, kanunlar ihtilâfı literatüründe 

“vasıflandırma sorunu” veya “bağlama konusunun vasıflandırılması sorunu” denmektedir Dünya 

üzerindeki özel hukuk sistemleri kavram ve içerik olarak birleştirile- mediği sürece, bu sorunlarla 

karşılaşmak mümkün ve muhtemel olacaktır.5 

                                                 
5 Hakimin hukuku (lex fori) ile davada yetkili hukuk (lex causae) arasındaki uyumsuzluk, sadece davanın hukuki münasebetin 

dahil edileceği hukuk kategorisinde ortaya çıkan uyuşmazlıklardan ibaret değildir. Bazen, hâkimin hukukunda tanzim edilmiş ve 

bağlama noktası yardımıyla yabancı hukuka tâbi kılınan dava konusu hukukî münasebet hakkında, yabancı hukukta tatbik 

edilebilecek hukuk kurallarının bulunmaması durumuyla karşılaşılır. Meselâ; İran vatandaşı karı-koca, evlât edinmek için Türk 

mahkemesinden izin istemişlerdir. Türk Kanunlar İhtilâfı Kurallarına göre, evlât edinme ehliyeti ve şartlarına tatbik edilecek 

hukuk, taraflardan her birinin evlât edinme ânındaki millî hukuklarıdır {MÖHUK m. 18(1)}. Bu hukuk İran hukukudur. Ancak, 

İran hukukunda "evlât edinme” müessesesi yoktur ve bu sebeple evlât edinme ehliyet ve şartlarım tanzim eden İran hukukunda 

hükümler de bulunmamaktadır. Buna karşılık, İran hukukunda, evlât edinme benzeri sayılan “besleme” müessesesi 

bulunmaktadır. Burada, bir “norm eksikliği” veya “norm yokluğu” ile karşılaşırız. Acaba, bu gibi durumlarda sorun nasıl 

çözümlenecektir? Basit ve mutad çözüm, davada tatbiki söz konusu olan hukuka istinaden tarafların böyle bir hakkının 

bulunmadığından bahisle talebin (davarım) reddi yönündedir. Ancak, her zaman norm yokluğu sebebiyle davanın reddi, adaletli 

olmayabilir. Bu gibi durumlarda, yabancı hukuk nizamının dava konusu hukukî münasebete karşılık düşecek şekilde değiştirilerek 

veya farklılaştırılarak uygulanması suretiyle sorunun çözümü önerilmektedir. Olayda, İran hukukundaki besleme müessesesine 

ilişkin kuralların uygulanması suretiyle boşluğun doldurulması bir çözüm olarak düşünülebilir. Buna, Kanunlar İhtilâfı Hukuku 

literatüründe “intibak” veya “adaptasyon” denmektedir. Bazı hallerde de; dava konusu hukukî münasebet, hem hâkimin 

hukukunda hem de davada tatbik edilecek yabancı hukukta aynı hukuk kategorisi içinde ele alınmakla beraber, hukuk 

kategorisinin farklı dilimleri içinde mütalâa edilmektedir. Meselâ; evlenmenin nerede ve hangi makam önünde yapılacağını 

düzenleyen kurallar, Türk hukukuna göre evlenmenin şekline ilişkindir. Buna göre, evlenmenin kilisede mi, yoksa resmî memur 

önünde mi veya bir Müslüman din adamının önünde mi yapılacağım belirleyen kurallar evlenmenin şeklini alâkadar eder. Buna 

karşılık, 1982 yıllarına kadar, Yunan hukukunda, evlenmenin kilisede yapılması (bu ülkedeki Müslümanlar hariç) evlenmenin 

maddî şartlan arasında sayılmakta idi. Burada, dava konusu hukukî münasebetin, hâkimin hukuku ile davada tatbik edilecek 

yabancı hukuk arasında evlenme hukuk kategorisinin hangi dilimi içinde değerlendirileceği hususunda uyumsuzluk 

bulunmaktadır. Dava konusu hukukî ihtilaf (kilisede yapılmayan evliliğin geçerli olup olmadığı meselesi) hâkimin hukukuna göre 

evlenmenin şekline ilişkin bir sorundur ve evlenmenin yapıldığı ülke hukukuna tâbidir. Buna karşılık davada tatbiki söz konusu 

olan Yunan hukukuna göre sorun evlenmenin maddî geçerliliğine ilişkindir ve Yunan hukukuna tâbidir. Burada da “normlar 

arasında uyumsuzluk” sorunu ile karşılaşırız. Kanunlar ihtilâfı hukukunda, bu ve buna benzer sorunlar, intibak metodu ile 

çözümlenmeye çalışılır. 

Milletlerarası karakterli sözleşme uygulamasında, genel olarak, taraflar sözleşmenin baş kısmına ciddi bir “tanımlar” listesi 

koymaktadırlar. Burada bizatihi sözleşmenin hukukî karakteri ve sözleşmede geçen kavram ve müesseselerin tanımları 

verilmektedir. Böylece, yabancı unsurlu akdî ilişkiler alanında muhtemel ve mutasavver vasıflandırma problemlerinin çıkması, e 
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55. Acaba vasıflandırma sorunu nasıl çözümlenecektir? Kolay ve basit çözüm, bu türden vasıf 

problemlerinin lex forinin vasıflandırması esas alınmak suretiyle çözümlenmesi yönündedir. Yukarıdaki 

örneğe dönecek olur isek, Fransız bayanın açtığı nişanın bozulmasına dayalı maddî ve manevî tazminat 

davası, Türk hukukundaki vasıflandırma dikkate alınarak, MOHUK’un 12. maddesinden hareketle 

uygulanacak hukuk tespit edilecek ve dolayısıyla tarafların müşterek millî hukuku olan Fransız maddî 

hukuku uygulanarak dava karara bağlanacaktır (lex fori çözüm). Buradaki ikinci çözüm -davaya bakan 

hâkimin kanunlar ihtilâfı kurallarına göre belirlenen- esasa tatbik edilecek hukukun vasıflandırması esas 

alınmak suretiyle nihaî olarak esasa uygulanacak hukukun bulunması şeklindedir. Yukarıdaki örnekten 

hareket edecek olur isek, tarafların müşterek millî hukuku olarak davanın esasına uygulanacak hukuk 

olan Fransız hukukundaki vasıflandırma dikkate alınarak haksız fiillere ilişkin bağlama kuralına göre 

nihaî olarak davada uygulanacak maddî hukuk belirlenecektir (lex causae çözüm). Bu da haksız fiilin 

işlendiği ülke hukuku sıfatıyla Türk maddî hukuku olacaktır. ***Milletlerarası özel hukuk tatbikatında 

lex fori lehine olan çözüm tercih edilmektedir. 

56. Burada önemle belirtelim ki, yukarıda zikredilen çözüm tekniklerinden biri veya ötekinin 

tercih edilmesi yönünde yasal bir zorunluluk bulunmamaktadır.  

B- ATIF (Renvoi) 

57. Kanunlar ihtilâfı kurallarının “gösterici hukuk kuralı” olma niteliğinden ortaya çıkan ve 

kuralların işleyişi esnasında çözümü gereken diğer bir sorun da atıf (renvoi) meselesidir. Kanunlar 

ihtilâfı kuralları, yabancı unsurlu özel hukuk meselelerini, dava konusu işlem veya ihtilaf kategorisi için 

önceden belirlenmiş bağlama noktaları vasıtasıyla, davaya bakan hâkimin hukukuna veya dava ile 

yakın irtibat hâlindeki bir “yabancı hukuka” havale eder. Meselâ MOHUK’un 8. maddesine göre, 

zamanaşımı meselesi, hukukî işlem veya ilişkinin esasına tatbik edilen hukuka göre çözümlenecektir. 

Yine, aynı Kanunun 9. maddesine göre, yabancı unsurlu bir davada ilgili şahsın hak ve fiil ehliyetine 

sahip olup olmadığı veya dava açma ehliyetini haiz olup olmadığı, ilgili şahsın millî hukukuna göre 

belirlenecektir. Aynı şekilde, MÖHUK’un 14. maddesine göre, yabancı unsurlu bir boşanma davasında, 

boşanma sebeplerinin mevcut olup olmadığı meselesi, eşlerin müşterek millî hukukuna, bu yoksa 

müşterek mutad mesken hukukuna, bu da yoksa Türk hukukuna göre çözümlenecektir. Bununla beraber, 

kanunlar ihtilâfı kurallarının göndermede bulunduğu hukuk sistemi, dava konusu somut meselenin 

çözümünü (tekrar) hâkimin hukukuna veya üçüncü bir devletin hukukuna göndermekte ise, durum ne 

olacaktır? 

58. Kanunlar ihtilâfı kurallarına göre, yabancı unsurlu bir özel hukuk meselesinde yabancı bir 

hukukun uygulanacağı sonucuna ulaşıldığında, acaba “yabancı hukuktan” kasıt nedir? Yabancı 

hukuktan kasıt, davada tatbiki sonucuna ulaşılan yabancı devletin sadece maddî hukuk kuralları mıdır 

yoksa yabancı devletin kanunlar ihtilâfı kuralları da bu hukuka dâhil midir? Buna göre, yabancı hukukun 

                                                 
sözleşmenin kaleme alınması safhasında önemli ölçüde önlenmektedir. Ancak, potansiyel vasıf problemlerinin baştan önlenmesi, 

sözleşmeler hukuku ile sınırlıdır. 
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uygulanacağı sonucuna ulaşıldığında, hâkim, davada tatbiki gereken yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı 

kurallarını da dikkate alacak mıdır? Kanunlar ihtilâfı literatüründe, buna “atıf sorunu” denmektedir. 

Metodolojik olarak kanunlar ihtilâfı kurallarının işleyişinde, somut işlem veya ihtilaf bakımından 

yabancı hukukun yetkili kılınmasına atıf, yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının uyuşmazlığı 

hâkimin hukukuna geri göndermesine iade atıf üçüncü bir devletin hukukuna göndermesine ise devam 

eden atıf denmektedir. 

59- Türk Milletlerarası Özel Hukuk mevzuatında, iade atıf ve devam eden atıf sadece aile 

hukuku ve şahsın hukuku alanlarında bir pozitif kanun hükmü olarak kabul edilmiştir. MÖHUK 2(3) 

göre : "Uygulanacak yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının başka bir hukuku yetkili kılması, 

sadece kişinin hukuku ve aile hukukuna ilişkin ihtilaflarda dikkate alınır ve bu hukukun maddî hukuk 

hükümleri uygulanır", 

Önemle belirtelim ki; ***aile hukuku ve şahsın hukukuna dâhil meselelerde hâkim, öncelikle 

yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarını uygulamak durumundadır. Türk kanunlar ihtilâfı 

kurallarına göre davada tatbik edileceği sonucuna ulaşılan yabancı hukukun kanunlar ihtilâfı 

kurallarının, meselenin çözümünü hâkimin hukukuna veya üçüncü bir devletin hukukuna göndermesi 

hâlinde, bu hukukların maddî hukuku tatbik edilmek suretiyle uyuşmazlık nihaî olarak karara 

bağlanacaktır. Meselâ Türk mahkemelerinde İngiliz vatandaşı hakkında açılan hacir davasında hacir 

sebeplerinin bulunup bulunmadığı, hakkında hacir talebinde bulunulan şahsın millî hukuku olan İngiliz 

hukukuna göre belirlenecektir. Burada mahkeme dava konusu uyuşmazlık şahsın hukukuna ilişkin 

olduğundan İngiliz hukukunun kanunlar ihtilâfı kurallarını öncelikle uygulamak zorundadır. İngiliz 

kanunlar ihtilâfı kurallarına göre ise İngiliz vatandaşları hakkında açılan hacir davalarında uygulanacak 

hukuk, ikametgâh hukukudur. Dolayısıyla İngiliz kanunlar ihtilâfı kuralları uyuşmazlık bakımından 

Türk hukukunu yetkili görmek suretiyle Türk hukukuna iade atıf yapmış olmaktadır. Öyle ise, hâkim 

“iade atfı” dikkate alarak davayı Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre karara bağlayacaktır. Hakkında 

hacir talep edilen İngiliz vatandaşı koca, İspanya’da ikamet etseydi, İngiliz kanunlar ihtilâfı kuralları 

İspanyol hukukunu yetkili kılmış olacak ve Türk hâkimi de “devam eden atfı” dikkate almak suretiyle 

İspanyol Medenî Kanunu’nu uygulamak suretiyle ihtilâfı nihaî olarak bu hukukun maddî kurallarına 

göre karara bağlayacak idi. 

60. Yargıtay’ın 1995 tarihli bir kararından yola çıkarak, meseleyi biraz daha aydınlatabiliriz. 

Şöyle ki; Türk mahkemesinde ABD vatandaşı eşlerin açtığı boşanma davasında, uygulanacak hukuk 

eşlerin müşterek millî hukukudur. Eşlerin müşterek millî hukuku ise, somut davada, ABD hukukudur. 

Burada, Türk hâkimi, uyuşmazlık aile hukuku alanına dâhil olduğu için, öncelikle ABD hukukunun 

kanunlar ihtilâfı kurallarını uygulamak durumundadır. ABD kanunlar ihtilâfı kuralları ise, ABD 

vatandaşlarının boşanma davasında ikametgâh hukukunu yetkili kılmaktadır. Eşlerin ikametgâhı 

Türkiye’dedir. Öyle ise, Türk hâkimi Türk Medenî Kanunu hü-kümlerini tatbik etmek suretiyle eşler 

arasındaki boşanma davasını karara bağlayacaktır. Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 1995 tarihli 

kararma konu uyuşmazlıkta, eşler Türkiye’de ikamet eden ABD vatandaşlarıdır. Yerel mahkeme, 
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davanın içerdiği yabancı unsuru dikkate almaksızın, doğrudan Türk Medenî Kanunu hükümlerini tatbik 

ederek davayı sonuçlandırmıştır. Yüksek Mahkeme, ABD kanunlar ihtilâfı kurallarının Türk hukukuna 

bir iade atfının olup olmadığı incelenmeden, doğrudan Türk Medenî Kanunu hükümlerine göre karar 

verilmesini usul ve yasaya aykırı bulmuştur. Diğer bir ifadeyle, Yargıtay, ancak bir iade atfın 

mevcudiyeti hâlinde davanın Türk Medenî Kanunu’na göre karara bağlanmasının doğru olacağı 

sonucuna ulaşmıştır. Burada da eşlerin müşterek ikametgâhı İspanya’da olsaydı, Türk mahkemesi, 

devam eden atfı dikkate alarak eşler arasındaki boşanma davasına İspanyol Medenî Kanunu 

hükümlerini uygulayarak kararını verecekti. 

61. Kanunlar ihtilâfı kurallarının somut meselede tatbikini öngördüğü “hukuk” davaya bakan 

hâkimin hukuku ise, bu hukukun maddî kuralları uygulanmak suretiyle uyuşmazlık karara 

bağlanacaktır. Bu sebeple, iade atıf ve devam eden atfın uygulanması, sadece Türk kanunlar ihtilâfı 

kurallarına göre yabancı hukukun uygulanmasının söz konusu olduğu durumlarda mümkün ve 

geçerlidir. Meselâ Fransa’da ikamet eden iki Türk vatandaşı arasında Türk mahkemelerinde görülen 

boşanma davasında, eşlerden birinin diğer eşe ve çocuklara karşı maddî ve manevî yükümlülüklerini 

yerine getirmemesinin bir boşanma sebebi teşkil edip etmeyeceği, MÖHUK’un 14. maddesine göre, 

eşlerin müşterek millî hukuku olan Türk hukukuna tâbidir. Burada Türk hukukundan kasıt, Türk maddî 

hukuk kurallarıdır. Yabancılık unsuru içeren özel hukuk uyuşmazlıklarında bağlama noktasına bağlı 

olarak Türk hukukunun uygulanacağı sonucuna varılan durumlarda, artık (yeniden) Türk hukukundaki 

Milletlerarası Özel Hukuk kaideleri dikkate alınmaz*** doğrudan Türk hukukunun maddî kuralları 

uygulanır. 

62.Atıf teorisi, MÖHUK’un 2. maddesindeki genel düzenlemeden ayrı olarak, Türk Ticaret 

Kanunu’nun 766, 773 ve 818. maddelerinde de düzenlenmiştir. TTK’nın 766. maddesine göre: “Bir 

kişinin poliçe ile borçlanması için gereken ehliyet, tâbi bulunduğu devletin hukukuna göre belirlenir. 

Bu hukuk diğer bir ülkenin hukukuna göndermede bulunuyorsa, o hukuk uygulanır. TTK m.766’da yer 

alan bu hüküm, bono ve çekler hakkında da geçerlidir. 766. maddeden açıkça anlaşıldığı üzere poliçe, 

bono ve çek ile borçlanma ehliyeti, ilgilinin millî hukukuna tâbidir. Ancak, ilgilinin millî hukuku bir 

başka hukuku; yani hâkimin hukukunu veya bir başka devletin hukukunu yetkili kılıyorsa, bahse konu 

ehliyet meselesi bu hukukun maddî hukukuna göre çözümlenecektir. Burada, iade atıf ve devam eden 

atıf kabul edilmiş olup, bu hukukların maddî kuralları tatbik olunmak suretiyle uyuşmazlık 

çözümlenecektir. 

63. Aile hukuku ve şahsın hukuku alanına giren bütün meselelerde atfın mutlak bir uygulama 

alanı bulacağını söyleyemeyiz. Bazı hallerde, iade atıf ve devam eden atfın zımnen reddedildiği 

sonucuna ulaşılmalıdır. Bu gibi durumlarda, aile hukuku ve şahsın hukukuna dâhil bir sorun olsa dahi, 

düzenlemenin niteliğinden hareketle, atıf teorisinin reddedildiği sonucuna ulaşılmaktadır. Meselâ hukuk 

seçimi imkânının tanındığı hallerde -aksi açıkça kararlaştırılmadıkça- seçilen hukuk “maddî hukuk 

seçimi” olarak yorumlanmalıdır. MÖHUK’un 2 (4). Maddesinde bu husus: “Uygulanacak hukuku 

seçme imkânı verilen hallerde, taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, seçilen hukukun maddî hukuk 
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hükümleri uygulanır” denmek suretiyle pozitif kanun hükmü hâline getirilmiştir. Benzer şekilde, 4686 

sayılı Milletlerarası Tahkim Kanunu’nun 12(C) maddesinde: "Belirli bir devletin hukukunun seçilmiş 

olması, aksi belirtilmedikçe, o devletin kanunlar ihtilafı kurallarının (veya usul kurallarının) değil, 

doğrudan doğruya maddi hukukunun seçilmiş olduğu anlamına gelir" hükmüne yer verilmekle, hukuk 

seçiminin söz konusu olduğu durumlarda, iade atıf ve devam eden atfın uygulanamayacağı 

vurgulanmıştır. Yine, bazı durumlarda, düzenleme konusu hukukî münasebetin niteliği gereği bizatihi 

kanunlar ihtilâfı kuralı, yetkili hukukun maddî kurallarının uygulanması noktasından hareket etmiş ve 

böylece iade atıf ve devam eden atıf zımnen reddedilmiştir. Meselâ nesebin (soybağının) kurulmasında 

basamaklı bir şekilde uygulanacak hukuku gösteren kanunlar ihtilâfı kuralının gayesi, nesep (soybağı) 

ilişkisinin kurulmasını sağlayacak bir maddî hukuka ulaşmaktır. Böyle bir hukuka ulaşıldığında, artık, 

bu hukukun kanunlar ihtilâfı kuralının dikkate alınması amaca uygun düşmez. Dolayısıyla, muayyen 

bir amacı gerçekleştirecek maddî hukuka ulaşıldığında, iade atfın ve devam eden atfın zımnen 

reddedildiği sonucuna ulaşılmalıdır. 

64. Kanunlar ihtilâfına ilişkin milletlerarası sözleşmelerde “uygulanacak hukuk” kavramı, 

sözleşmede aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, prensip olarak maddî hukuk atfı olarak yorumlanmakıdır. 

Meselâ 1973 tarihli Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Hukuka Dair La Haye Sözleşmesi’ nin 9. 

maddesine göre, kamu kurumlarının, nafaka alacaklısına yapmış olduğu ödemeleri, nafaka 

borçlusundan talep edip edemeyeceği, kamu kurumunun bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. Bu hukuktan 

kasıt, kamu kurumunun bağlı olduğu ülkenin maddî hukukudur. Prensip olarak, sözleşme koyucuları 

tarafından uygulanacak hukuk olarak belirlenen hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının da uygulanacağı 

düşünülmüş ise, sözleşmede bu husus açıkça belirtilir. Meselâ Türkiye’nin de taraf olduğu “Devlet ve 

Diğer Devletlerin Vatandaşları Arasındaki Yatırım Uyuşmazlıklarının Çözümlenmesi Hakkındaki 

Anlaşmanın (ICSID) 42 (1) maddesine göre, Anlaşmada, taraflarca bir hukuk seçiminin yapılmadığı 

durumlarda, taraf devletin hukuku (ev sahibi devletin hukuku), kanunlar ihtilâfı kurallarını da içerecek 

şekilde uygulanacaktır. 

C- YABANCI HUKUKUN TATBİKİ 

65. Aslolan, Türk mahkemelerinde Türk hukukunun tatbik edilmesidir. Türk mahkemelerinin 

yabancı bir devlet hukukunu uygulaması, ancak Milletlerarası Özel Hukuk kuralları sayesinde mümkün 

hâle gelen istisnaî bir durumdur ve yabancı bir ülke hukukunun tatbik edilmesi suretiyle Milletlerarası 

Özel Hukuk hayata geçirilmiş olur. 

66. Yabancı unsurlu özel hukuk işlem ve ilişkilerinde tatbik edilecek “yabancı hukukun” hukukî 

niteliği, bu hukukun muhtevasının tespiti ve temini ile bu hukukun somut olaya tatbiki imkânları, 

MÖHUK’un 2. maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: 

(1) Hâkim, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku 

re’sen uygular. Hâkim, yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını isteyebilir. 

(2) Yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi 

hâlinde, Türk hukuku uygulanır.” 
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 Önemle belirtelim ki; kanunlar ihtilâfı hukukunun varlık sebebi, yabancı unsurlu özel hukuk 

işlem ve ilişkilerinde en uygun hukukun meseleye tatbikini sağlamaktır. Daha evvel de bahsettiğimiz 

gibi, milletlerarası özel hukuk hakkaniyeti, yabancı unsurlu özel hukuk ilişkilerine, davayla ve taraflarla 

en sıkı irtibat içindeki ülke hukukunun uygulanmasını gerektirmektedir. Milletlerarası özel hukuk 

kanunlarında yer alan bir kanunlar ihtilâfı kuralı, yabancı unsurlu bir davada yabancı hukukun 

uygulanmasını emretmekte ise, bu; mahkeme önündeki dava bakımından bizim hukukumuza nispetle 

yabancı hukukun tatbik edilmesinin çok daha doğru ve adaletli olduğu anlamına gelmektedir. Bu 

sebeple, kanunlar ihtilâfı kurallarına göre yabancı hukukun uygulanacağı durumlarda, hâkimin 

doğrudan kendi hukukunu uygulaması dahi kanunlar ihtilâfı kurallarının açık ihlalini oluşturur.6 

67. Kıta Avrupası Hukuku anlayışına uygun olarak MÖHUK’un 2. maddesinin (2) fıkrasında, 

gerek yabancı unsurlu meselelerde hangi devlet hukukunun tatbik edileceğini gösteren “Türk kanunlar 

ihtilâfı kurallarının ve gerekse bu kurallara göre yetkili kılınan “yabancı hukukun” hâkim tarafından 

re’sen (ex officio) uygulanacağı; yani bu kuralları hâkimin görevi sebebiyle uygulayacağı kabul 

edilmiştir. 

68. Yabancı hukuk, ait olduğu ülkedeki anlam ve kapsamı ile anlaşılmalıdır. Bu sebeple, yabancı 

hukuk, ait olduğu ülkede hangi anlamda ve kapsamda tatbik ediliyor ise, Türk mahkemesi tarafından 

da bu anlam ve kapsamda tatbik edilmelidir. Diğer bir ifadeyle, yabancı hukukun tatbik edildiği 

durumlarda, hâkim, yabancı hukukun ait olduğu devletin hâkimi gibi hareket etmelidir. Gerçekten de; 

yabancı unsurlu bir davada yabancı hukukun tatbiki, yabancı hukukun tatbikini öngören yerel kanunlar 

ihtilâfı kurallarının uygulanması ile mümkündür. Hâkimin, yabancı unsurlu meselelerde de yerel 

karakterli ihtilaflardaki gibi doğrudan kendi maddî hukukundan hareket ederek karar vermesi 

durumunda kanunlar ihtilâfı kuralları ve bu kuralların yetkili kıldığı yabancı hukuk uygulanma imkânı 

bulamayacaktır. Bu sebeple kanun koyucu, yabancı hukukun tatbikini temin için buna imkân sağlayan 

kanunlar ihtilâfı kurallarının da re’sen uygulanacağını tekraren vurgulamıştır. Hâkimin yabancı hukuku 

uygulaması gerektiğini, tarafların dava dilekçesinde belirtmesine veya bu doğrultuda talepte 

bulunmalarına gerek yoktur.7 

69. Yıkanda da belirtildiği üzere, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı yabancı hukuk 

da mahkeme tarafından re’sen araştırılıp, temin edilecek ve olaya tatbik edilecektir.8 Yabancı hukukun 

                                                 
6  Yargıtay’ın pek çok kararında, davanın yabancılık unsuru dikkate alınmaksızın doğrudan Türk hukukuna göre karara 

bağlanması bozma sebebi yapılmıştır 
7 Bu husus, Yargıtay 19. Hukuk Dairesinin E. 1995/2452-K. 1995/9769 sayılı ve 16.11.1995 tarihli kararında şöyle ifade 

edilmiştir: “Yabancılık unsuru taşıyan davalarda yabancı kanunun uygulanması, dava dilekçesinde bunun belirtilmiş olması yahut 

bu doğrultuda talepte bulunulması şartına bağlı değildir. ... Türk kanunlarını re’sen uygulamakla yükümlü olan hâkim, devletler 

hususî hukuku kurallarına göre bir davada hangi kanunun uygulanacağını da kendiliğinden araştırıp tespit etmekle yükümlüdür. 

Yani önce davada hangi kanunun kabili tatbik olduğunu belirleyecek, bunun yabancı kanun olduğu kanısına varır ise bu kanunun 

temini yoluna başvuracaktır.” 
8 Bu husus pek çok Yargıtay kararında vurgulanmıştır. Meselâ; Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin E.2007/2089-K.2008/3738 sayılı 

ve 24.03.2008 tarihli kararında: “...Muhatabı National Westminister-Toum Çenter Bankası olan dava konusu çekin keşidecisi de 

yabancı olup, bu çek nedeniyle olayda yabancılık unsuru bulunmaktadır. TTK’nın 734/8. maddesi hükmüne göre, çekin 

kaybedilmesi veya çalınması hâlinde alınacak tedbirler bakımından çekin ödeneceği memleket kanunlarının uygulanması 
gereklidir. Buna göre, dava konusu çek bakımından uygulanacak kanun, muhatap bankanın bulunduğu İngiltere kanunlarıdır. 
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tatbiki için tarafların veya taraflardan birinin ya da ilgilinin talebi gerekli değildir.9  

70. Bununla beraber, yabancı hukukun tatbikini sağlayan vatandaşlık, ikametgâh, mutad mesken, 

ika yeri, zarar yeri, ifa yeri, varma yeri, karakteristik edim borçlusunun işyeri gibi bağlama noktalan 

birer maddî vakıadır. Usul hukuku sistemimizde, istisnalar dışında, maddî vakıaları hâkimin re’sen 

araştırması ve hatta bu vakıalar konusunda taraflara hatırlatmada bulunması hukuken mümkün 

değildir. Bu vakıaların (bağlama noktalarının) ispatı, bahis konusu bağlama noktasına istinaden yabancı 

hukukun tatbikini isteyen tarafa aittir. Yabancı hukukun tatbikini sağlayan bağlama noktası, ilgili taraf 

veya taraflarca ispatlanmadığında, hâkimin yabancı hukuku re’sen uygulama mecburiyetinden 

bahsedilemez.10 Mesela, MÖHUK’un 21(1) maddesine göre, “taşınırlar ve taşınmazlar üzerindeki 

mülkiyet hakkı ve diğer aynî haklar, işlem ânında malların bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. Hâkimin, 

dava konusu menkul malın mülkiyetinin geçip geçmediğini yabancı hukuka göre karara bağlayabilmesi 

için, bu hususun yabancı hukuka göre karara bağlanmasını isteyen tarafın, işlem sırasında dava konusu 

malın yabancı bir ülkede bulunduğunu iddia ve ispat etmesi gerekir. Yine, aynı maddenin (2) fıkrasına 

göre, "Taşınmakta olan mallar üzerindeki aynî haklara varma yeri hukuku uygulanır”. Somut 

uyuşmazlıkta, taşınmakta olan mallar üzerindeki mülkiyet hakkına yabancı bir hukukun 

uygulanabilmesi için, bu hukukun tatbikini isteyen tarafça “varma yerinin” yabancı bir ülkede olduğu 

ispatlanmalıdır. Aynı şekilde, MÖHUK’un haksız fiil sorumluluğuna uygulanacak hukuku düzenleyen 

34(1) maddesine göre, “Haksız fiilden doğan borçlar, haksız fiilin işlendiği ülke hukukuna tâbidir”. 

Davada hâkimin, fiil yeri hukuku olan yabancı devletin hukukunu uygulayabilmesi için, haksız fiilin 

                                                 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK)’un 2. maddesi hükmüne göre hâkim, Türk kanunlar 

ihtilâfı kurallarını ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukuku re’sen uygular. Hâkim, yabancı hukukun muhtevasının 
tespitinde tarafların yardımını da isteyebilir. Tüm bu araştırmalara rağmen, yabancı hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tespit 

edilememesi hâlinde, Türk hukuku uygulanır. 

Açıklanan bu yasal durum karşısında mahkemece, yabancılık unsuru taşıyan dava konusu çekten kaynaklanan işbu davada 
uygulanacak yabancı hukuk re’sen tespit edilerek, davacının davalı bankaya karşı dava açma hakkı bulunup bulunmadığının 

tespiti gerekirken, bu konuda bir araştırma yapılmadan Türk hukukuna göre karar verilmesi doğru görülmemiş, hükmün bu 

nedenle davacı yararına bozulması gerekmiştir...” 
Yine, aym Dairenin E.2003/9984-K.2004/5573 saydı ve 18.5.2004 tarihli bir kararında da hâkimin Türk kanunlar ihtilâfı 

kurallarım ve bu kuralların gösterdiği yabancı hukuku re’sen uygulayacağı açık bir şekilde vurgulanmıştır. Kararın ilgili kısmı 

şöyledir: 
. .Muhatabı C.B.N.Y. olan dava konusu çekin keşidecisi de Amerikalı olup, bu çek nedeniyle olayda yabanalık unsuru 

bulunmaktadır. TTK’ntn 734/7. maddesi hükmüne göre, çekin kaybedilmesi veya çalınması hâlinde alınacak tedbirler bakımından 

çekin ödeneceği memleket kanunlarının uygulanması gerekir. Buna göre, dava konusu çek bakımından uygulanacak kanun, 
muhatap bankanın bulunduğu New York Eyalet Kanunlarıdır. Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında 

Kanun(MÖHUK) ün 2. maddesi hükmüne göre hâkim, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarım ve bu kurallara göre yetkili olan yabana 

hukuku re’sen uygular. Hâkim, yabana hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımını da isteyebilir. Tüm araştırmalara 
rağmen, yabancı hukukun olama ilişkin hükümlerinin tesbit edilememesi halinde Türk Hukuku uygulanır. 
9 Kanunlar ihtilâfı kurallarının ve bu kurallara göre yetkili olan yabancı hukukun tatbikinde tarafların talep veya itirazlarının 

önemi olmadığı pek çok Yargıtay kararında belirtilmiştir. Örnek olarak bkz: .. Türk kanunları uyarınca re’sen hüküm vermek 

zorunda olan hâkim (HUMK m.76-C.l) kendi kanunlar ihtilâfı kurallarını re’sen uygular. Bu konuda ne doktrinde ve ne de 

mahkeme uygulamasında bir tereddüt görülmemiştir. Türk usul hukukunda tarafların veya ilgili tarafın yabancı kanunun tatbikini 

ileri sürmesi gerekli değildir. Hâkim aynen maddî hukukta olduğu gibi, tatbiki gereken yabancı kanunu Devletler Hususi Hukuku 

kurallarına göre tespit eder. Bu hâkimin resmî görevidir. 
10 Bu ilke, özellikle tarafların serbest iradeleriyle uygulanacak hukuku seçme imkânlarının olduğu durumlarda geçerlidir. Meselâ 

yabancı unsurlu bir alım-satım sözleşmesinde taraflar yabancı bir hukuku seçmişlerse, hâkimin bu hukuku uygulayabilmesi için, 
ilgili taraf veya taraflarca hukuk seçimi ispatlanmak ve buna bağlı olarak seçilen yabancı hukuk mahkemeye sunulmalıdır. Burada, 

tarafların yargılama sırasındaki davranışları da önemlidir. Hukuk seçimine rağmen, davacı Türk mahkemesinde açtığı davada 

Türk maddî hukukuna dayanmış ve davalı da cevap dilekçesinde Türk hukukuna göre cevap vermiş ise, bu, tarafların zımnen 
Türk hukukunu seçtiği (veya önceki hukuk seçimini Türk hukuku lehine değiştirdikleri) şeklinde yorumlanmalıdır. 
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yabancı bir ülkede meydana geldiğinin taraflarca ispatlanması gerekir.  

Neticeten, kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı yabancı hukukun tatbik edilebilmesi için, 

bu hukukun uygulanmasını temin eden bağlanma vakıasının; meselâ eşlerin müştereken yabancı bir 

devlet vatandaşlığını taşıdıkları vakıasının, mutad meskenin yabancı ülkede bulunduğu vakıasının, 

karakteristik edim borçlusunun mutad meskeninin yabancı ülkede bulunduğu vakıasının, yabancı 

hukukun uygulanmasını isteyen tarafça ispatlanması gerekir. 

71. Ancak, usul hukuku bakımından kamu düzenine ilişkin olan veya kamu yararının bulunduğu 

konulara ilişkin davalarda “hâkimin delilleri/vakıaları araştırma ilkesi” geçerlidir. Araştırma ilkesinin 

geçerli olduğu davalar, daha çok, tarafların dava konusu üzerinde serbestçe tasarruf etmelerinin 

mümkün olmadığı davalardır. Bu davalara örnek olarak, kişilik haklarını koruyan davalar, boşanma ve 

ayrılık davaları, babalık davaları, evlenmenin butlanı davaları, gaiplik davaları, kayyımlık davaları, 

nüfus davaları gösterilebilir. Meselâ Türk Medenî Kanunu’nun “boşanmada yargılama usulü” başlıklı 

184. maddesine göre: “Boşanmada yargılama, aşağıdaki kurallar saklı kalmak üzere Hukuk Usulü 

Muhakemeleri Kanununa tâbidir: 

 1. Hâkim, boşanma veya ayrılık davasının dayandığı olguların varlığına vicdanen kanaat 

getirmedikçe, bunları ispatlanmış sayamaz. 

 2. Hâkim, bu olgular hakkında gerek re’sen, gerek istem üzerine taraflara yemin öneremez. 

 3. Tarafların bu konudaki her türlü ikrarları hâkimi bağlamaz. 

 4. Hâkim, kanıtlan serbestçe takdir eder. ” 

 Görüldüğü üzere, boşanma davalarında, hâkim; taraf veya tarafların sağladığı delil ve 

vakıalarla bağlı olmayıp, davanın dayanaklarını re’sen araştıracaktır, işte, kamu düzenini alâkadar eden 

ve usul hukuku bakımından hâkimin araştırma ilkesinin geçerli olduğu bu türden konularda, hâkim, 

yabancı hukukun tatbikine dayanak teşkil eden bağlama noktalarını (bağlanma vakıalarını) da re’sen 

araştıracak ve buna bağlı olarak yabancı hukuku uygulayacaktır. 

72. Nadiren de olsa, hâkimin yabancı hukuku bilme ihtimali mevcuttur. Bu gibi durumlarda 

hâkim, kişisel bilgi ve tecrübesini kullanarak yabancı hukuku yukarıda belirtilen anlam ve kapsamı ile 

olaya tatbik edecektir. Bu özel durum dışında, hâkimin hukuku bildiği faraziyesinden hareket edilemez. 

Hâkim yetkili yabancı hukukun muhtevasının tespitinde tarafların yardımım isteyebilir. Bu, kendine has 

bir delil temin kuralıdır. Bu kuralla, yabancı unsurlu davada uygulanacak yabancı hukuk kurallarının 

tespit ve temini, taraflara yüklenmiş bir görev değildir. Bu görev, hâkimin üzerindedir ve tarafların 

yardımım öngören kurala rağmen devam etmektedir. Taraflara, yabancı hukukun temin ve tespiti işinde 

hâkime sadece yardımcı olma mükellefiyeti yüklenmiştir. Kuşkusuz, bu yardım, yabancı hukukun 

tatbikini isteyen taraftan istenecektir.  

73. Yabancı hukukun tatbiki sonucuna ulaşılan davalarda, bu hukukun nasıl ve hangi yollarla 

temin edileceği hususunda yasalarımızda bağlayıcı bir düzenleme mevcut değildir. Yabancı hukuk 

kurallarının temini vasıtalarından herhangi birini seçme konusunda hâkimin geniş bir takdir yetkisine 

sahip olduğu söylenebilir. Burada, yabancı hukukun muhtevasının temin ve tespiti konusunda ilk akla 
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gelen vasıta, Türkiye’nin de taraf olduğu “Yabancı Hukuk Hakkında Bilgi Edinilmesine Dair Avrupa 

Sözleşmesi” ve bu Sözleşmeye Ek Protokoldür. Sözleşme dışında, mahkemeler, yabancı hukukun 

muhtevasının temin ve tespiti konusunda doğrudan Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğü’nden yahut T.C. Dışişleri Bakanlığı ve Bakanlık vasıtasıyla hukuk kurallarına ihtiyaç 

duyulan ülkedeki Türkiye elçilik veya konsolosluklarından da yardım alabilir. Ayrıca, mahkemeler; 

davada tatbiki söz konusu olan yabancı hukukun ait olduğu ülkenin Türkiye’deki elçilik veya 

konsolosluklarından da yardım İsteyebilir. Mahkeme, yabancı hukukun muhtevasının temin ve tespiti 

konusunda bilirkişilik kurumun ve hukukî mütalâa usulünden de yararlanabilir. Yine, mahkemeler, 

yabancı hukukun temini konusunda, hukuk fakülteleri bünyesindeki Milletlerarası Özel Hukuk 

Anabilim Dalları veya Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Münasebetler Araştırma Merkezlerinden, 

Mukayeseli Hukuk Araştırma Merkezlerinden veya sair uzman enstitü ve kuruluşlardan yardım talep 

edebilir. Burada, aslolan, hâkimin yabancı hukuku doğru ve özellikle menşe ülkesindeki anlam ve 

kapsamıyla temin edip, olaya uygulamasıdır. Aksi halde, davada yabancı hukukun tatbiki anlamsız olur.  

74. Yabana hukukun olaya ilişkin hükümlerinin tüm araştırmalara rağmen tespit edilememesi 

hâlinde, Türk hukuku uygulanır. Nadiren de olsa tüm araştırmalara rağmen, yabancı hukukun 

muhtevasının tespit edilemediği durumlarla karşılaşmak mümkün ve muhtemeldir. Meselâ hukuku 

tatbik edilecek ülke ile diplomatik ilişkilerin kesilmesi ve bu sebeple hukuk kurallarının temininin 

imkânsızlaşması gibi durumlarda, yabancı hukukun tatbiki imkânsızlaşır ve Türk hukukunun tatbiki 

zarurî hâle gelir. 

75. Yabancı unsurlu davalarda Türk kanunlar ihtilâfı kurallarının, yani 5718 sayılı MOHUK 

hükümleri ile sair kanunlar ihtilâfı kuralları içeren yasa hükümlerinin hâkim tarafından uygulanmaması 

ve dolayısıyla davanın doğrudan Türk maddî hukukuna göre karara bağlanması, temyiz sebebidir. 

HMK'nın “Bozma Sebepleri” başlığını taşıyan 371(l) (a) maddesine göre, hukukun (hiç uygulanmamış 

olması veya) yanlış uygulanması bozma sebebidir. 5718 sayılı MÖHUK’un 1. maddesi, yabancı unsurlu 

özel hukuk ihtilaflarında, davada tatbik edilecek hukukun bu Kanun hükümlerine göre belirleneceğini 

amirdir. Yabancı unsurlu bir davada, davanın bu özelliği göz ardı edilerek, uyuşmazlığın doğrudan Türk 

hukukuna göre veya başka bir ülke hukukuna göre karara bağlanması, 5718 sayılı MÖHUK’un 

uygulanmaması veya yanlış uygulanması anlamına gelir. Bu ise bozma sebebidir.  Uygulamada da 

yabancı hukukun doğru uygulanıp uygulanmadığı temyiz sebebi sayılmıştır.  

D- KAMU DÜZENİ (Public Policy) 

76. Yukarıda, 5718 sayılı MÖHUK’un 2. maddesiyle ilgili açıklamalar kapsamında, yabancı 

unsurlu özel hukuk meselelerinde Türk kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı yabancı hukukun 

hâkim tarafından re’sen uygulanma mecburiyetinden bahsetmiştik. Kanunlar ihtilâfı kuralları tanzim 

edilirken, davayla ve davanın taraflarıyla en yakın ilişki içindeki ülke hukukunun tatbiki 

hedeflenmektedir. Uygulanacak hukuk, mücerret bağlama noktalarına göre, dünyanın herhangi bir 

ülkesindeki veya bölgesindeki hukuk olarak ortaya çıkmaktadır. 

Meselâ Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 10.10.1968 tarihli kararına konu teşkil eden hadisede, 
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mahkeme, Musevi asıllı İran vatandaşının menkul terekesi üzerindeki mirasçılık haklarını karara 

bağlamak durumundaydı. Türk kanunlar ihtilâfı kurallarına göre “menkul tereke, ölenin millî hukukuna 

tâbidir.” Ölen Musevi asıllı İran vatandaşı olduğu için, davada tatbik edilecek hukuk İran hukukudur. 

Ancak, İran dinler veya mezheplerarası kanunlar ihtilâfı kurallarına göre, menkul miras konusunda 

Museviler kendi dinî hukuklarına tâbidir. Bu sebeple, Türk hâkimi, davayı, İran hukukunun bir alt 

ünitesi olan ve bu ülkedeki İran vatandaşı musevîler için geçerli olan “İran Musevî Cemaati Hukukuna” 

göre karara bağlamak mecburiyetinde kalmıştır. Bu örnekte de görüldüğü üzere, yabancı hukuk, hâkim 

için çok defa belirsiz ve “sürpriz” bir hukuktur. Somut olaya tatbik edilecek yabancı hukuk, hâkimin 

hukukundan çok daha gelişmiş, ileri bir hukuk olabileceği gibi; temel hakları ihlal eden ilkel bir hukuk 

da olabilir. Bu sebeple, yabancı hukukun daima davaya bakan hâkimin hukukundaki “kamu düzeni” 

süzgecinden geçirilmesi zarureti bulunmaktadır. 

77.Yabancı hukukun uygulanmasına engel olarak “kamu düzenine aykırılık”, MÖHUK’un 5. 

maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre: ***”Yetkili yabancı hukukun belirli bir olaya uygulanan 

hükmünün Türk kamu düzenim açıkça aykırı olması halinde, bu hüküm uygulanmaz; gerekli görülen 

hallerde, Türk hukuku uygulanır.” Görüldüğü üzere, 5718 sayılı MOHUK’un 2. maddesi gereğince 

yabancı unsurlu bir davada hâkimin re’sen uygulamak zorunda olduğu yabancı hukukun tatbiki, mutlak 

değildir. Yabancı hukukun uygulanması, Türk kamu düzenine aykırı olmaması şartına bağlıdır. 11 

Yabancı hukukun uygulanmasının, yerel kamu düzeninin vizesine tâbi tutulması anlayışı, tüm hukuk 

sistemleri ve uluslararası anlaşmalar bakımından geçerlidir. Devletler, kamu düzeni engellemesi 

vasıtasıyla, kendi hukuk kültür ve gelenekleri ile diğerleri arasına çizgi çekmektedirler. Bu sebeple, 

kamu düzeni kriteri, ulusal hukukların politik sınırlarını belirlemektedir. Mahkemeler, kendi hukuk 

kültür ve geleneklerine, medeniyet anlayışlarına uygun bulmadıkları yabancı hukukları, kamu düzeni 

kuralı vasıtasıyla dışlamakta ve uygulamaktan vazgeçmektedir. 

78. Kamu düzenine aykırılık müdahalesinin uygulanması bakımından en mühim mesele, yabancı 

hukukun ne zaman ulusal kamu düzenine aykırı sayılacağının tespiti noktasında toplanmaktadır. Genel 

olarak; hukuk sisteminin toplumsal kalkınmayı hedefleyen ve kişisel hak ve özgürlükleri koruyan temel 

prensipleri, anayasanın temel ilkeleri ve toplumda cari olan örf-âdet ve ahlâk telakkileri, kamu düzenini 

temsil eden değerler olarak ifade edilebilir ve bu değerlerle açık bir şekilde uyuşmayan yabancı hukukun 

veya yabancı hukuk hükmünün kamu düzenine aykırı sayılarak uygulanmayacağı söylenebilir.12 

                                                 
11 Maddede geçen “Türk kamu düzeni” kavramı, “milletlerarası kamu düzenini” de içerecek şekilde- anlaşılmalıdır. Burada, 

özellikle Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ve Sözleşme hükümleri temelinde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) 

tarafından geliştirilen içtihatlar büyük önem taşır. Sözleşmenin temel hak ve özgürlükler olarak çerçevesini çizdiği hakların ihlali, 

milletlerarası kamu düzeninin ihlali anlamındadır. Türkiye AİHS’ne taraf olduğu için, AIHS hükümleri ve bu hükümler 

çerçevesinde verilen kararlar Türk hukukunun bir parçasını teşkil etmektedir. Sonuç olarak, AÎHS hükümlerine ve AİHS’ne göre 

oluşturulan içtihatlara açıkça aykırılık teşkil eden yabancı hukuk, Türk kamu düzenine de aykırı sayılacak ve uygulanması 

engellenecektir. 
12 Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun E 1998/12-287—K. 1998/325 sayılı ve 6.5.1998 kararında, kamu düzeninin çerçevesi; 

ahlâk ve dürüstlük kuralları, toplumun ve hukukun temel ilke ve yargıları, adalet, ahlâk anlayışı, Anayasada yer alan temel haklar 

şeklinde ifade edilmiştir. Yabancı mahkeme kararlarının gerekçesinin bulunmamasının tanıma ve tenfiz bakımından kamu 
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 Yabancı hukukun veya yabancı hukuk hükmünün somut olayda tatbiki ile ortaya çıkaracağı 

sonuç, yukarıda belirtilen temel ilke ve değerler karşısında tahammül edilmez bir durum yaratmakta 

ise, yabancı hukukun kamu düzenini açıkça ihlal ettiğinden bahisle yabancı hukuk uygulanmaz. Burada, 

yabancı hukukun tatbikini engelleyen kamu düzeninin “menfi etkisinden” bahsedilir. 

Meselâ Türkiye’de yaşayan New Yorklu bir ABD vatandaşının yine ABD vatandaşı olan üvey 

çocuğu ile evlenmek istemesi veya bir Alman vatandaşının yine Alman olan yeğeni ile evlenmek 

istemesi durumunda, bunların evlenme ehliyeti ve evlenme engellerine tatbik edilecek hukuk, Türk 

kanunlar ihtilâfı kurallarına göre (MÖHUK m. 13) kişilerin millî hukuklarıdır. Bu hukuk, ABD’liler 

bakımından ABD hukuku (New York hukuku), Almanlar bakımından Alman hukukudur. Davada 

tatbiki gereken ABD ve Alman hukukları, söz konusu evliliklere cevaz vermektedir. Ancak, örnekteki 

türden yakın hısımlar arasında evlenmeye izin veren ABD ve Alman hukukunun tatbiki ile ortaya çıkan 

sonuç, Türk toplumunun örf-âdet ve ahlâk telakkileri ile açık bir şekilde çelişmektedir. Diğer bir 

ifadeyle, ABD ve Alman hukuklarının tatbiki ile ortaya çıkan sonuç, yani amca veya dayı ile yeğenin 

evlenmesi veya üvey kızla üvey babanın evlenmesi, Türk toplum ahlâkı bakımından tahammül edilmez 

bir durum yaratmaktadır. Bu sebeple, ilgililerin evlenme talepleri, -bu evliliklere izin vermeyen Türk 

hukukunun ilgili hükümleri tatbik edilerek- reddedilecektir. 

Bir başka örnek olarak, Nelson Mandela’dan önceki dönemde İstanbul’da evlenen siyah ve beyaz 

eşlerden kocanın ölümü üzerine, Türkiye’deki muristen kalan menkul mallar üzerindeki mirasçılık 

haklarının tayin ve tespitiyle ilgili olarak Türk mahkemelerinde açılan davada, murisin kardeşlerinin, 

evlenmenin evlenme ânındaki Güney Afrika yasalarına göre baştan itibaren geçersiz olduğunu bir 

önmesele şeklinde ileri sürerek, evliliğin iptalini istemeleri ve buna dayalı olarak sadece kendilerinin 

mirasçı sayılması gerektiğini ileri sürmeleri gösterilebilir. Gerçekten de; Türk kanunlar ihtilâfı 

kurallarına göre (MOHUK m. 13), evlenme ehliyeti ve evlenme engellerine tatbik edilecek hukuk, 

“evlenme ânındaki millî hukuktur.” Bu hukuk, Mandela öncesi yürürlükte bulunan Güney Afrika 

Medenî Kanunu’dur. Kanuna göre, siyah ırktan biri ile beyaz ırktan biri evlenemez. Evlenmiş olsalar 

dahi, evlilik baştan itibaren yok hükmündedir. Hâkim, “evlenme ehliyeti ve evlenme engelleri” 

konusunda ırk ayırımından hareket eden yabancı hukuku, Anayasanın ırk ve cinsiyet ayırımını 

yasaklayan 10. maddesine açıkça aykırı bulacak ve davayı reddedecektir. Burada da yabancı hukukun 

tatbiki ile ortaya çıkan sonuç; Türkiye’nin temel hukuk ve anayasal prensipleri ile bağdaşmayacağından, 

kanunlar ihtilâfı kurallarına göre davada yetkili olan yabancı hukukun uygulanması engellenecektir. 

79. Bu vesile ile ifade edelim ki, MOHUK’un 2. maddesi kapsamında yabancı unsurlu bir 

meselede kanunlar ihtilâfı kuralları yabancı bir hukukun tatbikini öngörmüş ise, aslolan bu hukukun 

                                                 
düzenine aykırı sayılıp sayılmayacağı hususundaki 10.02.2012 tarihli Yargıtay İçtihadı Birleştirme Kararında da kamu düzeni 

tanımlanmıştır. Karara göre, kamu düzenine aykırılık, .. Türk hukukunun temel değerlerine, Türk genel adap ve ahlak anlayışına, 

Türk kanunlarının dayandığı temel adalet anlayışına, Türk kanunlarının dayandığı genel siyasete, Anayasada yer alan temel hak 

ve özgürlüklere, milletlerarası alanda geçerli ortak prensip ve özel hukuka ait iyi niyet prensibine dayanan kurallara, medeni 

toplulukların müştereken benimsedikleri ahlak ilkeleri ve adalet anlayışının ifadesi olan hukuk prensiplerine, toplumun medeniyet 

seviyesine, siyasi ve ekonomik rejimine, insan hak ve özgürlüklerine aykırılık şeklinde çizilebilir. 
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(yabancı hukukun) uygulanmasıdır. Bu hukuk, sadece kamu düzenine açıkça aykırı ise, 

uygulanmayacaktır. Bu itibarla, kamu düzenine aykırılık, istisnaen yabancı hukukun tatbikini 

engelleyecektir. Yabancı hukukun tatbikini engelleme vasıtası olarak kamu düzenine aykırılık istisnaen 

başvurulacak bir yoldur. 

Asıl olan, farklılıkları ile yabancı hukukun uygulanmasıdır. Farklılıklar, her zaman kamu 

düzenine aykırılık olarak yorumlanmamalıdır. Yabancı hukukun uygulanması ile ortaya çıkan sonuç, 

hâkimin hukuku bakımından tahammül edilemez ise, yabancı hukukun tatbikinden vazgeçilecektir.  

80. MÖHUK’un 5. maddesinde, yabancı hukukun, ancak Türk kamu düzenine “açıkça aykırı 

olması” hâlinde uygulanmayacağı hükmüne yer verilmesinin sebebi, kamu düzeni müdahalesini 

asgarîye indirmeye ve aşikâr bir aykırılığın bulunmadığı hallerde yabancı hukukun tatbikini sağlamaya 

yöneliktir. Burada da yabancı unsurlu meselelerde kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili | kıldığı hukukun 

uygulanmasının asıl olduğu ve sadece yabancı hukukun Türk kamu düzenine “açıkça” aykırı olduğu 

durumlarda istisnaen bundan vazgeçileceği vurgulanmıştır. 

81. Yabancı unsurlu davalarda kamu düzenine aykırılığın belirlenmesinde, davanın tarafları ile 

ülke arasındaki ilişki de önem taşımaktadır. Meselâ hukukî işlem veya ilişkinin taraflarından biri Türk 

vatandaşı ise ya da işlem veya ilişki Türkiye'de tesis edilmek isteniyorsa, kamu düzeninin bozulma 

ihtimali daha yüksektir. Buna paralel olarak, işlem veya ilişkinin tarafları yabancı ise yahut işlem veya 

ilişki yabancı ülkede tesis edilmiş ise, ülke kamu düzeninin bu işlem veya ilişkilerden etkileneceği 

kolayca söylenemez. 13  Buna bağlı olarak, dava konusu hukukî münasebetin ülke ile ilişkisi 

yoğunlaştıkça, kamu düzeni müdahalesinin artacağı söylenebilir. 

Yargıtay’ın boşanma yasağı konusundaki iki eski kararının mukayesesi, uyuşmazlığın Türkiye 

ile olan bağlantısının arz ettiği önemi çarpıcı bir biçimde ortaya koymaktadır. Yargıtay 2. Hukuk 

Dairesi’nin 5.3.1962 tarihli kararına konu olayda, iki İtalyan vatandaşının Türkiye’de yaptıkları 

boşanma, millî hukuklarına göre boşanma yasağına tâbi bulundukları için geçersiz kabul edilmiştir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun 15.1.1969 tarihli kararında ise, İtalyan vatandaşı erkek ile Türk 

vatandaşı kadın arasındaki boşanma davasında, eşlerden biri Türk vatandaşı olduğu için, diğer eşin millî 

hukukunun boşanma yasağı getiren hükmünün Türk mahkemelerinde nazara alınamayacağı sonucuna 

varılmıştır. Burada, eşlerden biri Türk vatandaşı ise, boşanma yasağı getiren yabancı hukukun 

uygulanması konusunda kamu düzeninin müdahalesi devreye girmektedir. Bir başka örnek olarak, İslâm 

                                                 
13 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin E.1983/5550-K.1983/5697 sayılı ve 23.6.1983 tarihli kararında, evlât edinme ilişkisinin Türk 

kamu düzenine aykırılık teşkil edip etmediği değerlendirilirken, tarafların Türk vatandaşı olmaması ve uyuşmazlığın Türkiye ile 

coğrafî bağlantı dışında bir ilgisinin bulunmaması önemli rol oynamıştır. Kararın ilgili kısmı şöyledir: “...Dava, yabancı uyruklu 

kan kocanın, millî kanunlarına göre, torunlarını evlat edinmeye izin verilmesi isteğine ilişkindir... Olayda, davacılar, Amerikan 

uyruklu olup, Amerikan kanunlarına göre evlat edinmeye izin istemişler ve bu husustaki Amerikan mevzuatının Türkçeye 

çevrilmiş onaylı örneğini ibraz etmişlerdir. Davacıların, ibraz olunan millî kanunlarını inceleyen mahkeme bu konudaki 

hükümlerin Türk hukukuna uygun düşmediğini ifade ederek bu aykırılığın Türk kamu düzenini ihlal ettiği gerekçesi ile isteği 

reddetmiştir. Oysa yabancı uyruklu olan davacıların, millî kanunlarına göre, kendi uyruğunda olan çocuğu (olayda torunu) evlât 

edinmesi keyfiyeti, Türk kamu düzenine aykırı olarak nitelendirilemez. Öyle ise davacıların ibraz eylediği millî kanunları 

çerçevesinde gerekli inceleme yapılıp sonucu uyarınca isteğin esası hakkında karar verilmesi gerekirken olaya uymayan sebep ve 

düşüncelerle davanın red olunması usul ve kanuna aykırıdır... ”  
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ülkesi vatandaşlarının kendi ülkelerinde gerçekleştirdikleri “birden çok evlilik” etrafında Türk 

mahkemelerinde ortaya çıkabilecek sorunları gösterebiliriz: Meselâ evliliklerini İran’da yapmış çok eşli 

koca Türkiye’de vefat etmiş ve mirasçı hanımlar Türkiye’deki menkul ve gayrimenkullere münhasır 

olmak üzere Türk mahkemesinden veraset ilâmı talep etmişlerdir. Mahkeme, Türk hukukunda çok 

eşliliği yasaklayan kamu düzenine ilişkin kuralı dikkate alarak İranlı eşlerin veraset ilâmı talebini 

reddedemez. İranlı eşlerin, kendi ülkelerinde ve kendi ulusal hukuklarına göre gerçekleştirdikleri 

evlenmeler, prensip olarak, Türk hâkimini ilgilendirmemekte ve bu türden evliliklere cevaz veren 

yasalar Türk kamu düzenini etkilememektedir. Buna karşılık, İranlı koca, ikinci veya üçüncü evliliğini 

Türkiye’de yapmak isteseydi, Türk mahkemesi evlenme engelleri bakımından yetkili hukuk olan Iran 

hukukunun çok eşliliğe izin veren hükmünü kamu düzenine açıkça aykırı bularak, evlenmeye izin 

vermeyebilirdi. Bu örnekler, MOHUK’un 5. maddesinde ifadesini bulan kamu düzeni müdahalesinin 

söz konusu olabilmesi için, dava konusu işlem veya ilişkinin -asgarî düzeyde de olsa- ülke ile ilişkisinin 

bulunmasını gerekli kılmaktadır. Bu bakımdan, bir hukukî işlem veya ilişkinin Türkiye ile olan ilişkisi 

arttıkça, kamu düzeninin müdahalesine uğrama ihtimali de aynı ölçüde artmaktadır. Kuşkusuz, temel 

hak ve özgürlüklerin bahis konusu olduğu durumlarda, kamu düzeni müdahalesinin gündeme 

gelebilmesi için dava konusu işlem veya ilişki ile ülke arasında ilginin bulunup bulunmadığının bir 

önemi olmayacaktır. 

82. Bazı hallerde; kamu düzeninin korunması adına, Türk vatandaşları zarar görebilir. Bu gibi 

durumlarda da kamu düzeni müdahalesi doğru yorumlanmalıdır. Meselâ Kadıköy 2. Asliye Hukuk 

Mahkemesi’nin 7.2.1991 tarihli kararına konu teşkil eden hadisede, Suudi Arabistan vatandaşı koca ile 

Türk vatandaşı Bayan, Suudi Arabistan’da kocanın talâk beyanı ile boşanmışlar ve boşanma yetkili 

Kadılık Makamı tarafından da karara bağlanmıştır. Kadılık makamının tescil yazısından, Türk vatandaşı 

bayanın da boşanmayı talep ettiği anlaşılmaktadır. Boşanmadan sonra, Suud vatandaşı koca bir 

başkasıyla evlenmiştir. Yer itibariyle yetkili mahkeme olan Kadıköy mahkemesinden, kocanın talâk 

beyanını kayda geçen Suudi Arabistan yetki¬li Kadılık Makamı kararının tanınması istenmiştir. 

Mahkeme -özellikle Türk vatandaşı bayanın da boşanmayı talep ettiği ve boşanma sonrası kocanın bir 

başkası ile kendi ülkesinde evlenmiş olduğunu dikkate alarak- Kadılık kararının tanınmamasının Türk 

vatandaşı bayanı cezalandırmaya hizmet edeceğini, yani onun tekrar evlenmesini engelleyeceğini tespit 

ederek, tanıma kararı vermiştir. 

83. Kamu düzeni kavramı geniş, muğlâk, izafi ve değişkendir. Bu itibarla, kavramın 

somutlaşmasında; yani muhtevasının tespitinde, davaya bakan hâkimlerin kamu hukuku ve 

milletlerarası özel hukuk anlayışları kritik bir rol oynamaktadır.  

84. Tekrar belirtelim ki, 5. maddede kamu düzenine aykırılığın somut şartları düzenlenmiş 

değildir. Kaldı ki, kuralın niteliği gereği, buna imkân da bulunmamaktadır. Bu sebeple, kavramın 

mahiyet ve muhtevasının belirlenmesinde, doktrin ve özellikle mahkeme tatbikatı (içtihatlar) büyük 

önem taşımaktadır. 

MOHUK’un 5. maddesi etrafında, maddenin nitelik ve içeriğine uygun bir Türk mahkeme 
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tatbikatının geliştiğini söylemek mümkün gözükmemektedir. Meselâ yukarıda temas ettiğimiz Yargıtay 

2. Hukuk Dairesi’nin 1968 tarihli kararma konu teşkil eden hadisede, Yüksek Mahkeme, musevî asıllı 

İran vatandaşının menkul terekesi üzerindeki mirasçılık haklarının Türk kanunlar ihtilâfı kurallarına 

göre (menkul tereke, ölenin millî hukukuna tâbidir) davanın esasına İran hukukunun uygulanacağı ve 

bu hukukun mezheplerarası kanunlar ihtilâfı kurallarına göre de somut ihtilâfın İran’daki musevî 

cemaati hukukuna göre çözümleneceği sonucuna varmıştır. Musevî cemaati hukuku, sağ kalan eşe, 

muristen kalan menkul tereke üzerinde miras hakkı tanıma-maktadır. Bu sebeple, sağ kalan eşin 

vekilleri, davada uygulanacak musevî hukukunun Türk kamu düzenine açıkça aykırı olduğunu ileri 

sürmüşlerdir. Yüksek Mahkeme, doğru bir tespitle, yabancı hukukun konu hakkındaki düzenlemesinin 

bir sistem farkından ibaret olduğunu, yabancı hukukun Türk hukukundan farklı olmasının tek başına 

kamu düzenini ihlal etmeyeceği sonucuna varmıştır. Yine, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 1960 tarihli 

kararına konu teşkil eden hadisede, Yüksek Mahkeme, İranlı karı-koca arasındaki boşanma davasına 

eşlerin müşterek millî hukuku olan İran Medenî Kanununun uygulanacağını tespit etmiş ve bu hukukun 

konu hakkındaki hükümlerini temine çalışmıştır. Yerel mahkeme, davada tatbik edilecek İran Medenî 

Kanunu’na göre “fiilen bir araya gelmeyen karı-kocadan karının boşanma talebinde bulunma hakkı 

bulunmadığı” gerekçesiyle davayı reddetmiştir. Yüksek Mahkeme, İran Medenî Kanunu’nun somut 

davada tatbik edilen hükmünün Türk kamu düzenini ihlal edip etmediği hususunun da ayrıca 

incelenmesi gerektiğinden bahisle, yerel mahkeme kararını bozmuştur. Aynı şekilde Yargıtay 2. Hukuk 

Dairesi’nin 23.6.1983 tarihli bir kararına konu teşkil eden hadisede de Yüksek Mahkeme, evlât edinme 

ehliyeti ve şartlarının tarafların millî hukukuna tâbi olacağını ve bu hukukun ortaya çıkaracağı sonucun 

ancak Türk kamu düzenine aykırı olması hâlinde bundan vazgeçilebileceğini hükme bağlamıştır. 

85. Ancak, Türk Yargıtay’ının pek çok kararında kamu düzeni kriterini yanlış 

değerlendirilmiştir. Bu kararlarda, özel hukukun muhtelif alanlarının kategorik olarak kamu düzenine 

ilişkin olduğu noktasından hareket edilmiş ve bu alana dâhil konularda yabancı hukukun tatbiki -yabancı 

hukuk hükümlerinin mahiyet ve sonuçlarına bakılmaksızın önlenmiş ve hatta kamu düzeninden olan 

özel hukukun bu alanlarına dâhil hükümlere aykırılık teşkil eden yabancı mahkeme kararlarının 

tanınması ve tenfizi dahi reddedilmiştir. Meselâ Yargıtay’ın muhtelif kararlarında “evlât edinme”, 

“nafaka”, “velayet”, “vesayet", "faiz”, “kıdem tazminatı”, “nüfus hukuku” ve “zamanaşımı” gibi özel 

hukuk alanları “kamu düzeninden” sayılmış ve bu konularda doğrudan Türk maddî hukukunun tatbik 

edileceği ve hatta bu konulara ilişkin Türk maddî hukuk kurallarına aykırı yabancı mahkeme 

kararlarının tanınması ve tenfızinin reddolunacağı sonucuna ulaşılmıştır. Yabancı hukuk (veya yabancı 

hukuk hükmü) muhteva olarak bir değerlendirmeye tâbi tutulmadan, sırf bunlara tekabül eden Türk 

hukukundaki düzenlemelerin emredici nitelikte olduğundan hareketle, uygulanmasının engellenmesi, 

kamu düzeni kriterinin yanlış anlaşılması ve yanlış kullanılmasıdır. 

Yargıtay’ın, kamu düzenine uygunluk kontrolü konusunda eleştiriye açık yaklaşımlarından biri 

de çocukların velâyetinin, boşanan eşlere müştereken bırakılmasının Türk kamu düzenine aykırılık 

teşkil ettiği yönündeki eski görüşüdür. Türk hukukunda evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velâyeti 
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birlikte kullanır, ancak, boşanma söz konusu olduğunda, boşanma kararıyla birlikte hâkim, velayeti 

eşlerden birine tevdi etmek suretiyle karara bağlamak durumundadır (MK m.336). Buna karşılık, bazı 

ülkelerde evlilik boşanmayla sona ermesine rağmen, eşlerin velayeti müştereken kullanması söz konusu 

olabilmektedir. Yargıtay yakın zamana dek, boşanma veya ayrılığa karar verilmesi hâlinde velayetin 

eşlerden birine verilmesi gerektiği, kamu düzenine ilişkin bir müessese olan velayetin boşanan ana-

babaya müştereken bırakılmasının Türk Medenî Kanunu’na ve Türk kamu düzenine aykırı olduğu 

gerekçesiyle, velâyetin boşanmış eşlere müştereken bırakılmasını kabul etmemekteydi. Kanımızca 

Yargıtay’ın geçmişteki bu yaklaşımı isabetli değildi. Yargıtay, müşterek çocukların velayetinin boşanan 

eşlere müştereken bırakılmasının Türk kamu düzenini nasıl ve niçin ihlal ettiği sorusunun cevabını 

vermemekte, yalnızca velâyetin kamu düzenine ilişkin olduğu ve müşterek velâyetin Türk Medenî 

Kanunu’na aykırı olduğunu gerekçe göstermekteydi. Kanaatimizce, boşanmış eşlere velâyetin 

müştereken bırakılması Türk Medenî Kanunu ile örtüşmemekle birlikte, Türk kamu düzenini ihlal eden 

bir husus da değildir. Bu nedenle, boşanmış eşlere velâyeti müştereken bırakan bir devlet hukukunun 

tatbiki de mümkündür. Müşterek velayetin sakıncalı sonuçlar doğurması durumunda eşler mahkemeye 

müracaatla Türk Medenî Kanunundaki tedbirlerin alınmasını isteyebilirler. Nitekim, Yargıtay 2. Hukuk 

Dairesi 2017 yılında verdiği kararıyla, eleştirdiğimiz önceki anlayışını tek etmiştir. Bu kararında 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi kanaatimizce de yerinde olarak, müşterek velayet düzenlemesinin Türk kamu 

düzenine açıkça aykın olduğunu ya da Türk toplum unun temel yapısı veya temel çıkarını ihlâl ettiğini 

söylemenin mümkün olmadığına hükmetmiştir. Yargıtay bu kararında, 11 No’lu Protokol ile değişik 

İnsan Haklarını ve Ana Hürriyetleri Korumaya dair Sözleşme ’ye Ek 7 No’lu Protokol’ün Türkiye 

bakımından 25.03.20l6’da yürürlüğe girdiğine, bu Protokol’ün 5. maddesinde de “Eşler bakımından, 

evlilik süresince ve evliliğin bitmesi halinde kendi aralarında ve çocuklarıyla olan ilişkilerinde özel 

hukuk niteliği taşıyan hak ve sorumluluklar eşittir” hükmüne yer verildiğine de işaret etmiştir. 

86. MOHUK’un 5. maddesinde, yabancı hukukun Türk kamu düzenine açıkça aykırı olması 

hâlinde, yabancı hukuk veya hukuk kaidesinin uygulanmayacağı hükme bağlanmıştır. Maddenin lafzına 

göre, Türk kamu düzeni ile açıkça çelişen yabancı hukukun veya yabancı hukuk hükmünün (kamu 

düzenine aykırı olması sebebiyle) uygulanmaması, doğrudan Türk hukukunun tatbikini 

sağlamamaktadır. Buna göre, hâkim, Türk kamu düzenine aykırı olan yabancı hukuk düzenlemesi 

yerine, MOHUK’un 2. maddesine bağlı kalarak, yine yabancı hukuk içinde çözüm arayacaktır. Bununla 

beraber, 5. maddede, Türk kamu düzenine açıkça aykırı bulunan yabancı hukuk veya hukuk kaidesi 

yerine, “gerekli görülen hallerde” Türk hukukunun uygulanacağı, ayrıca, hükme bağlanmıştır. 

MÖHUK m.5 hükmüne göre, yetkili yabancı hukuka ait bir kuralın Türk kamu düzenine aykırı 

sonuçlar doğurması hâlinde doğrudan Türk hukuku uygulanmayacak, öncelikle yetkili yabancı hukukun 

diğer kuralları çerçevesinde bir çözüm bulunması için gayret gösterilecektir. Bu doğrultuda bir çözümün 

mümkün olmaması hâlinde ise son çare olarak Türk hukukunun uygulanması yoluna gidilecektir. Ne 

var ki yabancı hukukun Türk kamu düzenini açıkça ihlal ettiği durumda, uygulanması engellenen 

yabancı hukuk yerine “gerekli olduğunda” Türk hukukunun uygulanacağının söylenmesi, esasen hayat 
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gerçeklerine uygun düşmemektedir. Kamu düzeninin müspet etkisiyle, Türk hukukunun, varlık sebebi 

ve gayesi itibariyle Türk mahkemelerinde görülmekte olan davalarda mutlaka uygulanması gereken ve 

Türk hukukunun “vazgeçilmez kısmını” oluşturan kuralları, tatbiki engellenen yabancı hukuk yerine 

ikame edilerek uygulanacaktır. Bu gibi durumlarda, uygulanacak hukuk kurallarının, tatbiki engellenen 

yabancı hukukun izi sürülerek bulunmaya çalışılması, pratik olarak, gerçekçi değildir. 

87. Doktrinde, Türk kamu düzeninin müdahalesini gerektirecek hallerden biri olarak, 

milletlerarası özel hukuk alanında kanuna karşı hile yapılmış olması gösterilmektedir. Kanuna karşı ile 

esasen, hukuk kurallarının yasakladığı bir sonucu elde etmek amacıyla, hukuk kurallarının 

yasaklamadığı bir başka işlemin yapılması olarak tarif edilebilir. Milletlerarası özel hukuk alanındaki 

kanuna karşı hile ise, bir işlem veya ilişkinin taraflarının, uygulanacak hukukun tatbikinde esas teşkil 

eden vakıalarda (bağlama noktalarında) sırf uygulanacak hukuku değiştirmek gayesiyle değişiklik 

yapması hâlinde ortaya çıkar. Meselâ bir gerçek kişinin, sırf millî hukukunun veya ikametgâh (yerleşim 

yeri) hukukunun uygulanmasıyla ortaya çıkacak sonuçlar, beklentisine ve menfaatine uygun düşmediği 

için vatandaşlığını veya ikametgâhını değiştirmesi hâlinde milletlerarası özel hukuk alanında kanuna 

karşı hileden, bahsedilmektedir. Bundan başka, taşınır mallar üzerindeki aynî haklar malın bulunduğu 

ülke hukukum, tâbi olduğu için, malları menfaate en uygun sonuçlan temin edecek ülkeye götürmeleri 

ve aynî hak işlemini bu ülkede gerçekleştirmeleri de kanuna karşı hile olarak görülmektedir.  

Milletlerarası özel hukuk alanında kanuna karşı hileyi bertaraf etmeye yönelik özel 

düzenlemelere rastlanmamaktadır. Kanuna karşı hileye karşı kullanılabilecek enstrümanların başında 

kamu düzeni kuralı gösterilmektedir. Bununla birlikte, kamu düzeni kuralının kanuna karşı hile 

hallerinde uygulanması söz konusu olduğunda farklı bir yöntem izlenmesi söz konusu değildir. Bu 

itibarla, kanuna karşı hile amacıyla bağlama noktalarının değiştirilmesi suretiyle uygulanacak hukukun 

değiştirilmesi ihtimalinde, nihaî olarak uygulanan maddî hukukun doğuracağı somut sonuçların Türk 

kamu düzenini tahammül edilemez surette ihlal edip etmeyeceği tespit edilecektir. Buradan çıkan sonuç 

şudur: milletlerarası özel hukuk alanında kanuna karşı hile yapılmış olması tek başına Türk kamu 

düzenini ihlal eden bir husus değildir.14 

Bunun dışında, kanuna karşı hilenin müstakil bir mesele olarak ele alınması ve hile ile elde edilen 

sonucun tanınmaması gerektiği de teorik olarak savunulmuştur. Burada, hile ile elde edilen sonucun 

tanınmaması, dürüstlük kuralına dayandırılmaktadır.  

Milletlerarası Özel Hukuk doktrininde kanuna karşı hile müessese olarak kabul edilmiş olmasına 

rağmen, özel yasalarla belirli işlemlerin kanuna karşı hile sayılacağı ve hukuki sonuç doğurmayacağı 

                                                 
14  Meselâ; Türkiye’de faaliyet gösteren distribütörün ifa yeri hukuku olan Türk hukukunun tanıdığı portföy tazminatı 

(denkleştirme tazminatı) iste-me hakkından feragati geçerli sayan yabancı bir hukukun seçilmesi hâlinde, denkleştir-me tazminatı 

isteme hakkından feragati geçerli sayan yabancı hukuk hükmü, -yabancı hukukun ilgili hükmünün kanuna karşı hile sebebi ile 

değil- kamu düzenine aykırı bulunarak uygulanmaz. Aynı şekilde, distribütörlük veren yabancı şirketin dikte ettiği bir yetki şartı 

ile taraflar, denkleştirme tazminatından feragati geçersiz sayan Türk mahkemelerinden kurtulmak amacıyla yabancı bir 

mahkemeyi seçmiş olabilirler. Bu durumda da yetki şartı, -kanuna karşı hileye dayalı olarak değil- kamu düzenine aykırı sayılarak 

Türk mahkemesinin yetkisi tesis edilebilir. 
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hükme bağlanmadıkça, kanuna karşı hilenin tatbikatından bahsedenleyiz. Türk Milletlerarası Özel 

Hukuk tatbikatında da şimdiye dek kanuna karıt hile esasına göre verilmiş bir yargı kararı 

bulunmamaktadır. Bunun temel sebebi vatandaşlık, ikametgâh (yerleşim yeri) veya mutat mesken gibi 

bağlama noktalarının değiştirilmesinin hukuk sistemlerinde her zaman meşru sayılması ve bu meşru 

sonuca bağlı olarak amaca uygun düşen bir hukukun tatbiki sonucuna ulaşılmasının hileli bir davranış 

olduğunun ispatındaki güçlüklerdir.  

88. Son olarak, “kamu düzeni” ile “doğrudan uygulanan kurallar” arasındaki farka değinmek 

gerekir. Gerek kamu düzeninin müdahale ettiği hallerde (kamu düzeninin müspet etkisi) gerekse de 

doğrudan uygulanan kuralların tatbik alanı bulduğu hallerde, ilgili mesele hakkında yetkili yabancı 

hukuk yerine Türk hukuku uygulama alanı bulur; ancak arada yöntem farkı vardır. Kamu düzeni, 

kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı yabancı hukukun uygulanması aşamasında devreye girer ve 

yabancı hukukun uygulanmasını engelleyebilir. Buna mukabil, doğrudan uygulanan kurallar, 

getirdikleri düzenlemeyle sınırlı olmak kaydıyla, kanunlar ihtilâfı kurallarının ve bu kuralların yetkili 

kılacağı hukukun uygulanmasını engeller. 

 

E- ÖNSORUN (Incidental Question) 

89 Yabancılık unsuru içeren bir uyuşmazlığın çözümünde, mahkeme; bir başka yabancı unsurlu 

uyuşmazlığı öncelikle karara bağlamak zorunda kalabilir. Meselâ yabancı unsurlu bir nafaka davasına 

bakan mahkeme, nafaka borçlusu baba ile davacı küçük arasında bir nesep bağının bulunmadığı itirazı 

ile karşılaştığında, nafaka davasından evvel nesep ihtilâfını karara bağlamak zorundadır. Nesep ilişkisi 

yoksa, nafakaya hükmedilemez. Burada, nafaka meselesi “asıl sorun” (main question), nesep meselesi 

ise “önsorun” (inci- dental question, vorfrage) teşkil etmektedir. Aynı şekilde, murisin Türkiye’deki 

menkul terekesi hakkında karar verecek mahkeme, davada, sağ kalan eş ile muris arasındaki evlenmenin 

geçerli olmadığı itirazı ile karşılaştığında, öncelikle, evlenmenin geçerliliği meselesini çözmek 

zorundadır. Zira sağ kalan eşin mirasçılık sıfatı, evliliğin geçerli olmasına bağlıdır. Böyle bir evlilik 

geçerli değilse, mirasçılık sıfatı da kabul edilemez. Yine, Türk ve ABD vatandaşı eşlerden ABD 

vatandaşı kocanın ölümü ile İstanbul’da bıraktığı menkul tereke ihtilâfında, sağ kalan eş tarafından, 

mirasçılık iddiasında bulunanın evlâtlık olduğu ve fakat evlâtlıkla muris arasında ABD’de 

gerçekleştirilen evlât edinme işleminin -eşin nzası bulunmadığı için- geçersiz olduğu ileri 

sürüldüğünde, mahkeme öncelikle evlâtlık ilişkisinin geçerli olup olmadığını karara bağlamak 

zorundadır. 

90. Burada sorun, önmesele veya önsorun dediğimiz ihtilâfın hangi hukuka göre 

çözümleneceğinde toplanmaktadır. Önsorun teşkil eden mesele de yabana unsurlu bir ihtilaf olduğuna 

göre, acaba bu mesele asıl sorundan bağımsız ve ondan müstakil olarak, kanunlar ihtilâfı kurallarının 

yetkili kıldığı hukuka göre müstakil bir milletlerarası özel hukuk meselesi gibi çözümlenebilir mi? 

Yoksa önsorun, asıl sorunun bir unsuru veya parçası olarak değerlendirilip, asıl meselede yetkili olan 

hukukun hâkimi gibi davranıp, asıl sorunun esasına tatbik edilecek hukukun kanunlar ihtilâfı 
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kurallarının yetkili kıldığı hukuka göre mi çözümlenmelidir?  

Birinci yönteme -önsorun, hâkimin kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı hukuka göre 

çözümlendiği için “lex fori” yöntemi veya metodu”;  

İkincisine ise önsorun, asıl sorunun esasına tatbik edilen hukukun kanunlar ihtilâfı kurallarının 

yetkili kıldığı hukuka göre çözümlendiği için- “lex causae” yöntemi veya metodu denmektedir. 

91.Önemle belirtelim ki, önsorun teşkil eden uyuşmazlık hakkında tatbik edilecek hukuk 

konusunda "hâkimin kanunlar ihtilâfı kurallarına göre belirlenen hukuk" ile “esasa tatbik edilecek 

hukukun kanunlar ihtilafı kurallarının yetkili kıldığı hukuk” aynı ise, bir önsorun ihtilâfından 

bahsedemeyiz. Ancak, “hâkimin kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı hukuk” ile "esasa tatbik 

edilecek hukukun kanunlar ihtilâf kurallarının yetkili kıldığı hukuk” birbirinden farklı ise bir önsorun 

ihtilâfı mevcuttur ve bu durumda önsorunun bu hukuklardan hangisine göre çözümleneceği meselesi 

önem taşır. Meseleyi daha iyi anlaşılır kılmak için yukarıda verdiğimiz örneğe dönebiliriz. 

Önsorun teşkil eden evlât edinme ilişkisinin geçerliliği, Türk kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili 

kıldığı hukuka göre çözümlenecektir (lex fori çözüm metodu). MÖHUK m. 18(2)’ye göre, evlât 

edinmeye diğer eşin rızası konusunda eşlerin millî hukuklarının birlikte uygulanması gerekecek ve Türk 

hukukuna göre evlât edinmeye diğer eşin rızası gerektiği için evlât edinme ilişkisi geçerli 

sayılmayacaktır. 

 Önsorunun lex causae metoduna göre çözümünde ise farklı bir sonuca ulaşılacaktır. Şöyle ki; 

asıl sorun, menkul mirastır. Menkul miras ihtilâfında MÖHUK m.20(l)’e göre, ölenin millî hukuku olan 

ABD hukuku uygulanacaktır. Dolayısıyla asıl meselenin tâbi olduğu hukuk ABD hukukudur. Bu 

yöntemde önsorun, asıl meselenin esasına tatbik edilen ABD hukukunun kanunlar ihtilafı kurallarının 

yetkili kıldığı hukuka göre çözümlenecektir. Bu hukuka göre, eşlerin müşterek ikametgâhları hukuku, 

evlât edinme ilişkisine uygulanacak hukuktur. Tarafların müşterek ikametgâhları hukuku olan ABD 

hukuku evlât edinme ilişkisinin tesisi için eşin rızasını aramamaktadır. Bu sebeple önsoruna tatbik 

edilecek hukukun tespitinde ikinci yöntem olan lex causae metodundan hareket edersek, mirasçılık 

iddiasında bulunan hem evlâtlık, hem de mirasçı sayılacaktır. 

 92. Görüldüğü üzere, burada bir önsorun vardır ve bu sorunun hangi metoda göre çözümleneceği 

büyük önem arz etmektedir. Kuşkusuz, birinci yöntem, yani lex fori yöntemi basittir. Hâkim, önsorun 

teşkil eden meseleyi asıl meseleden bağımsız olarak ele alacak ve bu meselede kendi kanunlar ihtilâfı 

kurallarının yetkili kıldığı hukuku esas alacaktır.15 İkinci yöntem ise, önsorunun, asıl meselenin bir 

unsuru veya parçası olduğu vakıasından hareket ederek, önsorunun asıl meselenin esasına tatbik edilen 

                                                 
15 Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin E.2015/6145-K.2016/244 sayılı ve 12.01.2016 tarihli kararında (www.kanunum.com); Türk 

vatandaşı davacının, Azerbaycan vatandaşı eşinin yine Azerbaycan vatandaşı olan çocuğunu evlât edinmek amacıyla açtığı 

davada, çocuk ile babası arasında çocuğun doğum ânındaki millî hukukuna göre soybağı ilişkisi kurulup kurulmadığının 

incelenmesi gerektiğine hükmedilmiş olması; esas mesele niteliğindeki “evlât edinme ilişkisinin kurulması” bakımından bir 

önmesele olarak karşımıza çıkan soybağı konusunda Yargıtay’ın önmeseleyi esas meseleden bağımsız olarak ele aldığı ve 

önmeseleye uygulanacak hukuku Türk kanunlar ihtilâfı kurallarına göre tayin etmek suretiyle lex fori yöntemini benimsediği 

görülmektedir 
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hukuk sisteminin kanunlar ihtilâfı kurallarının gösterdiği hukuka göre çözümlenmesini öngörmektedir. 

Kanaatimizce, mahkeme; her bir olayda, milletlerarası özel hukuk hakkaniyetine hizmet edecek ve 

işlemi ayakta tutacak metotlardan birini tercih edebilir. 

93. Önsorun teşkil eden ihtilafların nasıl ve neye göre çözümleneceği, bazı hallerde pozitif kanun 

veya anlaşma hükümleri ile belirlenmiştir. Mahkemeler, bu gibi durumlarda, yasal düzenlemeden 

hareketle önsorunu tanıyacak veya çözümleyecektir. Meselâ Türkiye’nin de taraf olduğu, Nafaka 

Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşme uyarınca, alacaklının kimden ne ölçüde nafaka 

talep edebileceği, nafaka yükümlülüğüne uygulanacak kanuna göre belirlenecektir. Sözleşme, nesebi 

sahih olmayan bir çocuğa yönelik nafaka yükümlülüğü de dâhil olmak üzere aile, hısımlık, evlilik veya 

sıhriyet ilişkilerinden doğan tüm nafaka yükümlülüklerine uygulanacaktır. Alacaklının kimden nafaka 

talep edebileceği sorununun, nafaka davasında önsorun olarak ortaya çıkması hâlinde, bu sorun 

alacaklının mutad meskeni hukukuna göre çözümlenecektir. Çocuğun kimden nafaka talep edeceği, ana 

ve babasının tespitine bağlı olduğundan, nesep (soybağı) sorunu çok defa nafaka ihtilâfında önsorun 

olarak ortaya çıkacaktır. Sözleşmeye göre bu sorun (önsorun) nafaka yükümlülüğünü idare eden 

hukuka (nafaka alacaklısının mutad meskeni hukukuna) göre çözümlenecektir. Netice olarak; 

Sözleşmede, ortaya çıkan önsorun problemlerinin lex causae metodu ile çözümü tercih edilmiştir. 

Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair Sözleşmede de aynı esas kabul 

edilmiştir. 

94. Bazı hallerde ise, önsorun teşkil eden hadise, yabancı bir mahkeme kararı ile önceden hükme 

bağlanmıştır. Türk mahkemesinde sadece asıl sorun dava konusu yapılmıştır. Meselâ Türk 

mahkemesinde açılan nafaka davasında önsorun mevkiindeki nesep meselesi, Alman mahkemesi 

tarafından önceden karara bağlanmıştır. Yine, Türk mahkemesinde açılan bir miras davasında, evlâtlık 

ilişkisinin geçerli olup olmadığına dair sorun yabancı mahkemece önceden karara bağlanmıştır. Bu gibi 

durumlarda, asıl sorunun dava edildiği mahkemeden, önsorun hakkındaki yabancı kararın kesin delil 

olarak tanınması16 veya önsorun hakkındaki yabancı mahkeme kararı Türk mahkemelerinde müstakil 

bir tanıma davasına konu yapılarak asıl meseleye bakan mahkemeden davanın tanıma davasının sonuna 

kadar bekletilmesi talep edilebilir. 

95. Burada, yerel veya yabancı mahkemelerin statü kararlan üzerinde özel olarak durmak 

gerekmektedir. Statü kararları, yenilik doğurucu (inşaî) kararlardır. Kesin hüküm güç ve etkisini, 

verildiği ülke hukukundan almaktadır. Kesinleştikleri andan itibaren, herhangi bir makamın tanıması 

veya icrasına gerek olmaksızın, kendiliğinden hukukî hayatta geçerliliklerini ve bağlayıcılıklarını 

hissettirirler. Yabancı statü kararları bakımından, sadece ispat sorunu ortaya çıkabilir. Bunların, 

                                                 
16 Meselâ Evlilik Bağına İlişkin Kararların Tanınması Hakkında Sözleşme (RG: 14.9.1975- 15356) âkit devletlerden birinden 

verilmiş evlilik bağına ilişkin her türlü kararın, diğer âkit devletlerde tanınmasını öngörmüştür. Buna göre, evliliğin kaldırılması, 
geçerliliği veya butlanına ilişkin bir karar âkit bir devlette tanınmışsa, taraflar bu karara istinaden yeni bir evlenme akdi 

yapabilecek, bu evlenme akdi diğer âkit devletlerde de geçerli bir evlenme olarak kabul edilecektir. Böylece, önceki evlilik başka 

bir hukukî ilişki için önsorun teşkil ettiğinde, önceki evliliğe ilişkin verilmiş olan kararın (boşanma veya butlan kararı gibi) 
Sözleşme hükümlerine göre tanınması gerekli ve yeterli olacaktır. 
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mevcudiyeti konusunda bir tereddüt ortaya çıktığında, hukukî etkilerini kabul etmek için ispat 

edilmeleri yeterlidir. Yukarıda belirtildiği üzere; ayrıca, bu karar veya işlemlerin tanınma veya tenfizine 

gerek yoktur. Meselâ Almanya’da kurulmuş bir şirketle ilgili Alman mahkemesi veya ticaret sicil 

memurluklarının şirketin feshine yahut yeni bir yönetim kurulunun atanmasına ilişkin karar veya 

işlemleri, Türkiye’de sadece ispat edilmek suretiyle varlığını ve geçerliliğini ortaya koyacaklardır. 

Yabancı mahkemelerin veya idarî makamların bu nitelikteki kararları bir önsorun olarak ortaya 

çıktığında, yukarıda ifade edildiği gibi, bunlar kendiliğinden; yani verildikleri İdarî makam veya 

mahkeme kararındaki güç ve nitelikleri ile dikkate alınacaklardır. Bununla beraber, yabancı 

mahkeme veya idarî makamların statü kararlarına (inşaî kararlara) istinaden Türkiye’deki bir sicil veya 

ahval-i şahsiye kaydının değiştirilmesi istenmekte; yani yabancı statü kararına dayanılarak Türkiye’de 

bir takım idarî işlemler tesis edilmek istenirse, önsorun teşkil eden veya etmeyen yabancı statü 

kararlarının kendiliğinden tanınmasından bahsedilemez17. Bu gibi durumlarda, yabancı statü kararının 

kesin hüküm olarak Türk mahkemelerinden tanınması istenebilir. Meselâ Türk vatandaşı bayan eş, 

Alman vatandaşı eşinden boşandığına dair Alman mahkemesi kararını, Türk nüfus kütüklerine Türk 

mahkemelerinden alacağı bir tanıma kararı ile tescil ettirebilir. İkinci bir ihtimal olarak, yabancı statü 

kararının gereklerini yerine getirmek üzere Türk mahkemesinde açılacak davada yabancı karar kesin 

delil olarak ibraz edilebilir ve buna dayalı bir yerel mahkeme kararı elde edilebilir. Türkiye’deki nüfus 

kayıtları üzerindeki değişiklik bu kararla gerçekleştirilir. Üçüncü ihtimal olarak, yabancı inşai kararın 

veya idarî işlemin sonuçlarını Türkiye’de gerçekleştirecek biçimde Türk mahkemelerinde bir dava 

açılabilir ve bu dava kapsamında elde edilen kararla, yabancı inşaî kararın etkisi Türk sicil veya nüfus 

kayıtlarına yansıtılır. Meselâ İsviçre hukuku kocanın, karının soyadını almasına izin vermektedir. 

İsviçreli bayanla evli Türk vatandaşı koca, müşterek mutad mesken hukukları olan İsviçre hukukunun 

kocanın bayan eşin soyadını alabileceği hükmünden yararlanarak Türk mahkemesinde bu amacı 

tahakkuk ettirecek bir dava açabilir ve bu dava neticesinde evlenmenin genel hükümlerini yöneten 

İsviçre Hukukuna istinaden bayan eşin soyadını alabilir. Türk vatandaş koca, İsviçre makamlarının 

kendisine verdiği bayan eşin soyadını, evlenmeye bağlı sonuçları yöneten İsviçre Medenî Kanunu 

hükümlerine istinaden Türk mahkemelerinde açacağı bir dava neticesinde alacağı kararla nüfus 

kayıtlarına işletebilir. Sonuç itibariyle, Türkiye’deki nüfus kayıtları veya sair sicil kayıtları üzerinde 

değişiklik gerektiren yabancı statü kararları (inşaî kararlar) Türkiye’de kendiliğinden statü 

değişikliklerini temin etmez. 

96. Milletlerarası özel hukuk doktrininde, önsorun teşkil eden sorunların, nasıl ve hangi hukuk 

kurallarına göre çözümleneceğini gösteren usuller, mahiyetleri itibariyle teorik yöntemlerdir. Bunlar, 

mahkemenin tâbi olduğu “yetki ve görev kuralları” (HMK m. 1-23) ile “önsorun” ve “bekletici sorun” 

                                                 
17  Bu bakımdan; Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin E.2016/1206—K.2016/2027 sayılı ve 9.2.2016 tarihli kararında 

(www.kanunum.com); esas mesele olan evlilik mallarının tasfiyesi bakımından önmesele teşkil eden taraflar arasındaki evliliğin 

sona ermiş olup olmadığının tayininde, yabancı mahkemece verilen evliliğin iptali kararının kararın verildiği yabancı devletin 

nüfus kayıtlarına işlenmiş olması yeterli görülerek evliliğin iptaline ilişkin bu yabancı ilamın tanınmasının gerekmediği sonucuna 
varılması isabetli olmuştur. 
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(HMK m. 163-165) kurallarına uygun düştüğü ölçüde uygulanabilir. Meselâ sulh hukuk mahkemesi, 

mirasçılık belgesinin verilmesine ilişkin bir davada önsorun olarak ortaya çıkan evliliğin var olup 

olmadığı veya geçerli olup olmadığı meselesini karara bağlayamaz. Göreve ilişkin kurallar kamu 

düzeninden olduğu için mahkeme, davanın her safhasında görevli olup olmadığını re’sen inceleyerek, 

görevsizlik kararı verecektir. Böylece, önsorun konumundaki uyuşmazlık, ayrı bir mahkemede 

görülecektir. 

Esas mesele ile önsorun arasında usul hukukundan kaynaklanan uyumsuzluklardan biri de, esas 

mesele ile önsorunun görev ve yetki esaslarına göre farklı mahkemelerde görüldüğü hallerde, esas 

meseleye bakmakta olan mahkemenin önsorun ile karşılaştığında, önsorunu bekletici mesele yaparak 

esas meseleye ilişkin dosya hakkındaki incelemesini ertelemesidir. Meselâ Türk vatandaşı babanın 

ölmesi üzerine evlilik içi çocukları ile murisin evlilik dışı çocuğu olduğu iddiasıyla mirasçılık talebinde 

bulunan kişi arasında sulh hukuk mahkemesinde açılan dava bakımından, evlilik dışı çocuk ile muris 

arasında soybağı bulunup bulunmadığı bir önsorun teşkil eder ve önsorun hakkında aile mahkemeleri 

görevlidir. Sulh hukuk mahkemesi, muris ile İngiliz vatandaşı anneden İngiltere’de doğan ve 

İngiltere’de ikamet eden KKTC vatandaşı evlilik dışı çocuk arasında soybağı bulunup bulunmadığı 

hakkında bir karar veremeyeceğinden, bu konuda görevli ve yetkili mahkemeden bir karar almaları için 

taraflara süre vererek o davayı bekletici mesele yapacaktır. Bu örnekte, esas mesele olan veraset 

davasında uygulanacak hukuk henüz tayin edilmeksizin, önsorun hakkında görülen dava bekletici 

mesele yapıldığından, önsorun hakkında karar verecek olan mahkemenin lex causae teorisini esas alarak 

hareket etmesi mümkün görünmemektedir. 

Sonuç olarak diyebiliriz ki; yabancılık unsuru içeren bir uyuşmazlıkta esas meselenin halli için 

karara bağlanması gereken bir önsorun problemi ortaya çıktığında, esas meseleye bakan mahkeme 

önmesele konusunda da görevliyse, hem medenî usul hukuku anlamında hem de milletlerarası özel 

hukuk anlamında bir önsorun söz konusu olur ve mahkeme yukarıdaki yöntemleri kullanarak önsorunun 

çözümünü sağlayabilir. 

 

İKİNCİ BÖLÜM 

KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 

I. GENEL KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 

A- HUKUKİ İŞLEMLERİN ŞEKLİ 

1) Genel Olarak 

1. Hukukî işlemlerin şekli denildiğinde, hukukî işlemleri oluşturan irade beyanlarının biçimi, 

yani dış görünüşü kast edilir. Hukukî işlemlerin şekline ilişkin kurallar genellikle maddî hukuk 

sahasında bir hukukî işlemin geçerlilik koşulu olarak karşımıza çıkar (sıhhat şekli). Meselâ Türk 

hukukunda, kefalet sözleşmesinin şeklen geçerli sayılabilmesi için, yazılı şekilde yapılması ve kefilin 

sorumlu olacağı miktar ile kefalet tarihinin kefilin el yazısıyla belirtilmesi gerekmektedir. Bazen ise, 

hukukî işlemlerin şekline ilişkin kurallar usul hukuku sahasında bir hukukî işlemin ispat koşulu olarak 

karşımıza çıkar (ispat şekli). Meselâ Türk hukukunda belirli bir meblağın üzerinde miktar veya değere 
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sahip bulunan hukukî işlemlerin yazılı delille (senetle) ispatı gerekmektedir. Hemen belirtelim ki, 

yabancı unsur taşıyan ve özel hukuk sahasına ait bulunan hukukî işlemlerin Türk mahkemeleri önünde 

ispat şekli ile ilgili meseleler milletlerarası usul hukukunu ilgilendirmektedir ve ileride görüleceği üzere 

milletlerarası usul hukuku alanında hâkimin hukukunun uygulanması esas olduğundan, bu tür 

meseleler hakkında prensip olarak Türk hukuku uygulanır. 

Bu itibarla, MÖHUK’ta, TTK’da veya Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerde 

hukukî işlemlerin şekli hakkında getirilmiş bulunan kanunlar ihtilâfı kuralları, aksi açıkça 

belirtilmedikçe, hukukî işlemlerin geçerlilik şekline ilişkindir. 

2. Türk Milletlerarası Özel Hukuk sisteminde, yabancılık unsuru taşıyan hukukî işlemlerin ğekil 

bakımından tâbi olacağı hukuk, esasen MÖHUK’un 7. maddesinde yer alan genel kural ile 

düzenlenmiştir. Bunun yanında yine MÖHUK da, TTK da ve Türkiye’nin taraf olduğu muhtelif 

milletlerarası sözleşmelerde bazı hukuki işlemlerin şekline uygulanacak hukuku tayin etmek üzere özel 

kanunlar ihtilâfı kuralları getirilmiştir. 

2) Hukukî İşlemlerin Şekline İlişkin Genel Kanunlar İhtilâfı Kuralı 

3. 5718 sayılı MOHUK’un 7. maddesinde yer alan kural uyarınca, ***hukukî işlemler, işlemin 

yapıldığı yer hukukunun (locus regit actum (LRA)) veya o hukukî işlemin esasına uygulanan hukukun 

(lex causae) öngördüğü şekil kurallarına uygun olarak yapılabilir. İşlemin şekil bakımından geçerli 

olarak ayakta kalmasını sağlama amacı güden (favor negotii) bu kuralda yer verilen iki farklı bağlama 

noktasının alternatif olarak uygulanması söz konusudur. Bunun anlamı, ***bir hukukî işlemin, 

yapıldığı yer hukukuna göre şeklen geçerli ise, o hukuki işlemin esasına uygulanan hukuk bakımından 

şeklen geçersiz olsa dahi, Türk hukuku bakımından geçerli kabul edilmesi gerektiğidir. Aksi yönden 

bakıldığında, bir hukukî işlem, yapıldığı yer hukukuna göre şeklen geçersiz olsa dahi, o hukukî işlemin 

esasına uygulanan hukuk bakımından şeklen geçerli ise, Türk hukuku bakımından geçerli kabul 

edilecektir. 

4. Hukukî işlemlerin şekline uygulanacak hukukun tayininde atıf (renvoi) nazara alınmaz. 

5. Hukukî işlemlerin şekline uygulanacak hukukun kapsamına, bir işlemin herhangi bir şekil 

kuralına tâbi olup olmadığı ve eğer işlem bir şekle tâbi ise şekil şartları ve şekle aykırılığın hukukî 

sonuçları da dâhildir. Ancak bir hususun şekle ilişkin olup olmadığı konusunda doğabilecek problemler 

vasıflandırma metoduyla lex foriye göre çözümlenecektir. 

3) Hukukî İşlemlerin Şekline İlişkin Özel Kanunlar İhtilâfı Kuralları 

6. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, MÖHUK m.7’de yer alan genel şekil kuralının dışında, bazı 

hukukî işlemlerin şekline uygulanacak hukuku tayin etmek üzere MÖHUK'ra, TTK’da ve Türkiye’nin 

taraf olduğu muhtelif milletlerarası sözleşmelerde özel kanunlar ihtilâfı kuralları getirilmiştir. Meselâ 

yabancılık unsuru taşıyan evlenmelerin şekli MÖHUK m. 13 (2) ile Evlendirme Yönetmeliği m. 10 ve 

m. 12 hükümlerinde, ölüme bağlı tasarrufların şekli MÖHUK m. 20 (4) ve Türkiye’nin taraf olduğu 

Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda 1961 tarihli La Haye 

Sözleşmesi hükümlerinde, taşınmaz mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin hukukî işlemlerin şekli 
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MÖHUK m.21 (4) hükmünde, tüketici sözleşmelerinin şekli MÖHUK m.26 (3) hükmünde ve son olarak 

kambiyo senetlerinin şekli TTK hükümlerinde düzenlenmiştir.  

 7. Kambiyo senetlerinin muhtelif yönlerine ilişkin kanunlar ihtilâfı kuralları TTK’da 

düzenlenmiştir. Bu kuralların bir kısmı, kambiyo senetlerinin şekline uygulanacak hukuka ilişkindir18. 

B- ZAMANAŞIMI 

8. Türk hukuku uyarınca bir alacağın zamanaşımına uğraması alacağı hukuken sona erdirmez ve 

fakat alacağın zamaşımına uğraması, borçlunun, aleyhine açılmış davada zamanaşımı defini ileri sürmek 

suretiyle davanın reddedilmesini sağlamasına imkân verir. Bir alacağın kaç yıl geçmekle zamanaşımına 

uğrayacağı konusunda hukuk düzenleri, birbirinden farklı süreler öngörebilir. Meselâ Türk hukuku 

uyarınca genel zamanaşımı süresi 10 yıl iken, Alman hukukunda bu süre 3 yıldır. 

9. Milletlerarası Özel Hukuk açısından bakıldığında, bazı hukuk sistemlerinde zamanaşımının 

bir usul hukuku müessesesi olarak görüldüğüne ve bu itibarla lex foriye tâbi kılındığına rastlamak 

mümkündür. 

 Türk hukukunda ise zamanaşımı bir maddi hukuk meselesidir ve bu nedenle lex causaeya tâbi 

kılınmıştır. MÖHUK m.8 uyarınca, zamanaşımı, hukukî işlem veya ilişkinin esasına uygulanan hukuka 

(lex causae) tâbidir. Bu itibarla, meselâ bir borçlar hukuku sözleşmesinden kaynaklanan bir talep 

hakkının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, bu sözleşmenin esasına uygulanan hukuk (lex obligationis) 

tarafından tayin edilecektir. Bu nedenle, yabancı unsur içeren bir borçlar hukuku sözleşmesinden doğan 

talebe ilişkin olarak Türkiye’de dava açılmasında veya ilâmsız icraya dayalı olarak cebrî icra organları 

vasıtasıyla takibe girişildiğinde dikkate alınacak zamanaşımı süreleri, MÖHUK m.8 gereğince, 

sözleşmenin esasına uygulanan hukuk tarafından belirlenecektir. Benzer şekilde, haksız fiilden 

kaynaklanan bir talep hakkının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı, haksız fiile uygulanan hukuka, miras 

hukukuna ait bir talep hakkının zamanaşımına uğrayıp uğramadığı ise mirasa uygulanan hukuka göre 

tayin olunacaktır. 

10. Buna karşılık kambiyo senetlerinden doğan hakların kullanılması için uyulması gereken 

süreler bakımından TTK’da özel kurallar mevcuttur. TTK’da, poliçe, bono ve çek bakımından başvurma 

hakkının kullanılması için gereken müddetler keşide yeri hukukuna tâbi kılınmıştır. Bunun yanında, 

                                                 
18 TTK m.767(l) uyarınca, poliçe ile yapılan borçlanmaların şekli, imza yeri hukukuna tâbi kılınmıştır. Böylelikle işlemin 

yapıldığı yer hukuku (LRA) yetkili kılınmış olmaktadır. Ancak, bir poliçeye ilişkin borçlanma, imza yeri hukukuna göre şekil 

bakımından geçerli olmamakla beraber, aynı poliçeye ilişkin sonraki bir borçlanmanın yapıldığı ülke hukukunca geçerli 

bulunursa, ilk borçlanmanın şekil bakımından geçerli olmayışı, sonraki borçlanmanın geçerliliğini etkilemez [TTK m.767(2)]. 

Ayrıca, bir Türk vatandaşının, yabancı ülkede poliçeyle borçlanması, Türk hukukunun gösterdiği şekle uygun bulunduğu takdirde, 

Türkiye’de başka bir Türk vatandaşına karşı geçerlidir. Bu düzenleme, TTK m.778 uyarınca bono hakkında da aynen 

uygulanacaktır. 

TTK m.820 uyarınca, çek ile borçlanmaların şekline imza yeri ve ödeme yeri hukuku alternatif olarak uygulanır. Bu itibarla bir 

çek, imza edildiği ülke hukukunda veya ödeme yeri hukukunda öngörülen şekil koşullarına uygunluk arz ettiği takdirde Türk 

hukuku bakımından da şeklen geçerli kabul edilecektir. Bunun dışında, yukarıda zikrettiğimiz TTK m.767(2) ve 767(3) 

hükümlerinin çekler bakımından da uygulanacağı öngörülmüştür. 

Kambiyo senetlerinde sadece senedin tanzimi işlemi söz konusu değildir. Bunun yanında kabul, ciro, aval gibi birbirine bağlı 

muhtelif işlemler söz konusu olabilir. Bu işlemlerin her birinin şeklen geçerli olup olmadığı, her bir işlemin yapıldığı ülke 

hukukuna göre ayrı değerlendirilecektir. 
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çekler bakımından ibraz süresi hakkında çekin ödeneceği ülke hukukunun uygulanacağı öngörülmüştür. 

11.Yukarıda zikredilen hukuklar, zamanaşımının süresi, başlangıcı, kesilmesi19, durması, sona 

ermesi ve hükümleri hakkında uygulanır. 

12. Zamanaşımı, doğrudan Türk hukukunun uygulanmasını gerektiren bir müessese değildir20. 

Yabancı hukukta öngörülen zamanaşımı süresinin Türk hukukundakinden farklı olması da Türk kamu 

düzeninin müdahalesini gerektirmez. Ancak hiç zamanaşımı süresi öngörmeyen veya aşırı uzun 

zamanaşımı süresi öngören yabancı hukukların uygulanması, Türk kamu düzenine aykırılık engeline 

takılabilir. Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 15.6.1993 tarihli kararına konu uyuşmazlıkta, davacı 

davalıya ödünç olarak gönderdiği paranın ödenmesini talep etmiş, davalı ise Türk BK m.l25’deki 10 

yıllık zamanaşımı süresinin dolduğunu savunmuştur. Yerel mahkeme, milletlerarası usul huku¬kunda 

daima hâkimin kendi kanununun uygulanacağını gerekçe göstererek, Türk BK m.l25’deki 10 yıllık 

sürenin uygulanacağını benimsemiş ve davayı, zamanaşımı yönünden reddetmiştir. Yargıtay, 

MÖHUK’ta zamanaşımının, hukukî işlem ve ilişkinin esasına uygulanan hukuka tâbi kılındığını, bu 

itibarla zamanaşımının akit statüsüne tâbi olması gerektiğini, Türk hukukunda zamanaşımının maddî 

hukukun bir müessesesi olduğunu, bu bakımdan taraflar arasındaki ödünç ilişkisine kural olarak Alman 

hukukundaki 30 yıllık zamanaşımı süresinin uygulanması gerektiğini, ancak zamanaşımının, sadece 

borçlunun yararına hizmet eden bir müessese olmadığı, aynı zamanda hukukî güvenliği ve hukukî 

tatmini şart gördüğü ve toplumun huzuruna da hizmet ettiği dikkate alınırsa bir alacak hakkının çok 

uzun sürede zamanaşımına uğramasının kamu düzenini ihlal edici nitelikte kabul edileceğini, bu 

nedenle zamanaşımına tatbiki gerekli Alman hukuku Türk hukukuna nispetle 30 yıl gibi çok uzun bir 

zamanaşımı süresi kabul ettiği için kamu düzenine aykırılık söz konusu olduğunu, böyle bir durumda 

yabancı hukuk normu yerine lex forinin uygulanacağını ifade ederek, Türk BK hükümleri uyarınca 

davada 10 yıllık zamanaşımı süresinin dolduğu sonucuna varmıştır. 

13. Muhtelif Yargıtay kararlarında, yabancı ilâmların Türk mahkemeleri mezdinde tenfize konu 

yapılması veya hakkında tenfız kararı verilmiş yabancı ilamların icraya konulması bakımından riayet 

edilmesi gereken sürelerin, MÖHUK m.8’de düzenlenen zamanaşımı ile karıştırıldığı görülmektedir. 

                                                 
19  Zamanaşımının Türk hukukuna tâbi olduğu sözleşmelerden doğan davaların önce yabancı mahkeme veya tahkim 

mahkemelerinde açılması ve bu mahkemelerce de yetkisizlik kararı verilmesi üzerine, Türk Mahkemelerinde açılması 

durumunda; yetkisiz yabancı mahkeme veya hakem mahkemesinde açılan davanın zamanaşımını kesip kesmeyeceği tereddüt 

konusu olabilir. Kanaatimizce, burada aslolan, alacaklının dava açma iradesini bir yargılama tasarrufu ile ortaya koymasıdır. 

Zamanaşımının kesilmesi bakımından bu irade açıklamasının (dava açma iradesinin) Türk mahkemesi önünde veya yabancı 

mahkeme ya da tahkim önünde yapılması arasında fark yoktur. Buna bağlı olarak, alacaklı tarafından yabancı mahkeme veya 
tahkimde açılan dava esnasında zamanaşımı dolmuş ise TBK m 158 de ki munzam süreden de yararlanabilir. 
20 Yargıtay 19. Hukuk Dairesi’nin 17.5.2002 tarihli kararında (www.kazanci.com), taraflar arasında akdedilen sözleşmede, 

kefalet ilişkilerinde Alman hukukunun geçerli olacağının kararlaştırıldığı, bu nedenle dava konusu kefalet sözleşmesinin 

geçerliliği ve hükümlerinin Alman hukukuna göre belirlenmesi gerektiği, davalının ileri sürdüğü zamanaşımı definin de Alman 

hukukuna göre değerlendirilmesi gerektiği, zira MÖHUK’da zamanaşımının, hukukî işlem ve ilişkinin esasına uygulanan hukuka 

tâbi olduğu, hal böyleyken mahkemece davalının zamanaşımı itirazının Alman hukukuna göre değerlendirilmesi gerekirken, kamu 

düzenine aykırılık gerekçesi ile Alman hukuku yerine doğrudan Türk hukuku uygulanarak davanın zama¬naşımı nedeniyle 

reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir. 
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Yabancı ilamların Türkiye’de tenfız talebine konu yapılması bakımından herhangi bir zamanaşımı 

süresinin söz konusu olup olmadığı, MÖHUK m.8 hükmüne göre değil, kararın verildiği ülke hukukuna, 

göre tayin olunacaktır. Benzer şekilde, Türk mahkemesince tenfîzine karar verilmiş yabancı ilâmların 

icraya konulması için söz konusu olan zamanaşımı, MÖHUK m.8’e konu zamanaşımı değil ilâm 

zamanaşımıdır ve Türk İİK m.39 ve BK m.156(2)’de öngörülen 10 yıllık zamanaşımı süresine tâbidir. 

14. Kazandırıcı zamanaşımı olarak adlandırılan ve belirli bir zamanın belirli koşullar altında 

geçmesi halinde taşınır veya taşınmaz bir eşya üzerinde aynî hak kazanılmasını temin eden zamanaşımı, 

MÖHUK m.8’de düzenlenen zamanaşımından farklıdır ve aynı hakkın kazanılmasına ilişkin olması 

itibariyle aynî hak statüsüne tâbidir. 

 

 II. ÖZEL KANUNLAR İHTİLAFI KURALLARI 

A- ŞAHSIN HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 

1) Ehliyet 
15. Ehliyet konusu, yabancılık unsuru taşıyan işlem ve ilişkiler bakımından büyük önem arz eder. 

Zira yabancılık unsuru taşıyan işlem ve ilişkiler bakımından hukukî güvenliğin sağlanması, böyle bir 

işlem veya ilişkinin farklı ülkelere mensup bulunan taraflarının ehliyet sahibi olup olmadıklarının 

bilinmesine bağlıdır.  

16. Türk hukukunda, yabancılık unsuru taşıyan işlem ve ilişkilerde ilgililerin hak ve fiil 

ehliyetine sahip olup olmadıkları sorusunun hangi ülke hukuku uyarınca çözümleneceğini MÖHUK’un 

9. maddesinde düzenlenen kanunlar ihtilâfı kuralları göstermektedir. MÖHUK m.9 hükmünde, ehliyete 

uygulanacak hukukun tayini bakımından gerçek kişiler ile tüzel kişiler arasında bir ayrıma gidilmiştir. 

Fiil ehliyetinin vesayet, kısıtlılık ve kayyımlık sebepleriyle kısıtlanmasının tâbi olduğu hukuk 

MÖHUK’un 10. maddesinde düzenlenmiştir. Hak ehliyetini sona erdiren bir sebep olarak gaiplik ve 

ölmüş sayılma kararının hangi devlet hukuku uyarınca verileceği ise, MOHUK’un 11. maddesinde 

düzenlenmiştir. 

a) Gerçek Kişiler 

(i) Kural 

17. Türk hukukunda gerçek kişilerin hem hak ehliyeti hem de fiil ehliyeti, ilgilinin millî 

hukukuna tâbi kılınmıştır. Bu itibarla, Türk mahkemelerinin önüne gelen ve yabancılık unsuru taşıyan 

davalarda bir gerçek kişinin hak ve/veya fiil ehliyetine ilişkin uyuşmazlık söz konusu olduğunda, hâkim 

bu uyuşmazlığı ilgili gerçek kişinin vatandaşlığında bulunduğu devletin hukukunu uygulamak suretiyle 

sonuca bağlayacaktır. 

(ii) Kuralın Uygulanma Alanı 

(aa) Hak Ehliyeti 

18. Hak ehliyeti, kişinin hak ve borçlara sahip olabilme ehliyeti şeklinde tarif edilmektedir. 

MÖHUK m.9 uyarınca, hak ehliyetinin başlangıcı, muhtevası, sınırlandırılması ve sona ermesi, ilgili 

gerçek kişinin millî hukukuna tâbidir. 

Hak ehliyetinin başlangıcı konusunda farklı devlet hukuklarında farklı esaslara yer verildiği için, 
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hak ehliyetinin başlangıç ânı bakımından ilgilinin millî hukukunun tespit ve tatbik edilmesi, 

uyuşmazlığın neticelendirilmesinde büyük rol oynayacaktır. Meselâ Türk hukukunda gerçek kişilerin, 

tam ve sağ doğma şartıyla, ana rahmine düşme ânından itibaren hak ehliyetine sahip olacağı kabul 

edilmekteyken, İspanyol hukukunda doğumdan sonra 24 saat yaşama kabiliyeti gösterilmesi hâlinde, 

ana rahmine düşme ânından itibaren hak ehliyetine sahip olunmaktadır. Bu bakımdan, meselâ anne 

karnındayken babası ölen bir çocuğun, doğduktan 10 saat sonra ölmesi hâlinde babasına mirasçı olup 

olamayacağı sorusuna, Türk hukuku olumlu yanıt verirken, Ispanyol hukuku olumsuz yanıt verecektir. 

19. Taraf ehliyeti esasen bir usul hukuku kavramı olmakla birlikte, usul hukukunda taraf ehliyeti 

bakımından maddî hukuka gönderme yapıldığı ve medenî haklardan yararlanma (hak) ehliyetine sahip 

olan herkesin davada taraf ehliyetine de sahip olacağı öngörüldüğü için, taraf ehliyetine uygulanacak 

hukuk bakımından da hak ehliyetinin tâbi bulunduğu hukuk yetkili olmaktadır. 

20. Hak ehliyetinin sınırlandırılması da kural olarak ilgilinin millî hukukuna tâbi bulunmaktadır. 

Ancak cinsiyet, ırk, renk, dil, din, mezhep veya esaret gibi nedenlerle hak ehliyetinin sınırlanmasını 

öngören bir yabancı hukukun uygulanmasının Türk kamu düzeni engeline (MÖHUK m.5) takılacağı 

unutulmamalıdır. 

21. Hak ehliyetinin sona ermesi de ilgilinin millî hukukuna tâbidir. Hak ehliyetini sona erdiren 

hallerin başında ölüm gelir. Bunun dışında ölüm karinesi, ömür boyu hapis cezasına mahkûmiyet 

hâlinde söz konusu olan medenî ölüm (civiliter mortuus), manastır ölümü gibi hallerde hak ehliyetinin 

sona erip er-meyeceğini ilgilinin millî hukuku tayin eder. Elbette Türk kamu düzeninin müdahalesi 

saklıdır. Hak ehliyetinin sona ermesine yol açan sebeplerden gaiplik ve ölmüş sayılma halleri 

MÖHUK’ta ayrı bir hükümle düzenlenmiştir. MÖHUK m. 11 uyarınca, gaiplik ve ölmüş sayılma kararı, 

hak ehliyetini sona erdiren hallerden olmaları itibariyle öncelikle ilglinin milli hukukuna tâbi 

kılınmıştır.21 Ancak millî hukukuna göre hakkında gaiplik veya ölmüş sayılma kararı verilemeyen 

kişinin mallarının Türkiye’de bulunması veya eşinin yahut mirasçılarından birinin Türk vatandaşı 

olması hâlinde Türk hukuku uygulanmak suretiyle gaiplik veya ölmüş sayılma kararı verilecektir. 

Ancak, yabancı bir gerçek kişi hakkında gaiplik veya ölmüş sayılma kararı verilirken Türk hukukunun 

uygulanabilmesi için, öncelikle, kişinin milli hukukunun tayin ve tatbik edilmesi suretiyle gaiplik veya 

ölmüş sayılma kararı verilip verilemeyeceğine bakılması gerekir. Önemle belirtilmelidir ki, hakkında 

gaiplik kararı verilecek kişinin yabancı olması, Türk mahkemelerinin gaiplik kararı vermesine engel 

değildir. Hakkında gaiplik kararı verilecek yabancının, daha evvel Türk vatandaşı iken Türk 

vatandaşlığını kaybetmiş olması sebebiyle nüfus kaydının kapatılmış olması da bu kişi hakkında Türk 

mahkemelerinin gaiplik kararı vermesini engellemez. MÖHUK m. 11 hükmü, gaiplik konusunda 

prensip olarak ilgilinin millî hukukunu yetkili kılmak suretiyle bunu net bir şekilde ortaya koymuştur. 

 

                                                 
21 Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin E.1992/10936-K.1992/U578 sayılı ve 19.11.1992 tarihli kararına konu olayda, yerel mahkemece 

hakkında gaiplik kararı verilen kişinin İngiliz vatandaşı olması itibariyle gaiplik kararının İngiliz hukukuna göre verilmesi 

gerekirken Türk hukukunun uygulanmış olması bozma sebebi yapılmıştır. 
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(bb) Fiil Ehliyeti 

22. Fiil ehliyeti, kişinin kendi filleriyle hak sahihi olabilme ve borç altına girebilme ehliyeti 

şeklinde tarif edilmektedir. MÖHUK m.9 uyarınca, fiil ehliyetinin başlangıcı, dereceleri, muhtevası ve 

kısıtlanması, ilgili gerçek kişinin millî hukukuna tâbidir. Fiil ehliyetinin hangi koşullarda ve ne zaman 

kazanılacağını ilgilinin millî hukuku tayin edecektir. Meselâ Türk hukukunda fiil ehliyetini kazanmanın 

koşulları erginlik (rüşt), ayırt etme gücü (temyiz kudreti) sahibi olmak ve kısıtlı olmamaktır. Erginlik 

kural olarak 18 yaşın doldurulmasıyla kazanılmakla birlikte, evlenmek kişiyi ergin kılar ve ayrıca 15 

yaşını dolduran kişi kendi isteği ve velisinin rızasıyla mahkemece ergin kılınabilir. 

23. Dava ehliyeti esasen bir usul hukuku kavramı olmakla birlikte, usul hukukunda dava ehliyeti 

bakımından maddî hukuka gönderme yapıldığı ve medenî hakları kullanma (fiil) ehliyetine sahip olan 

herkesin dava ehliyetine de sahip olacağı öngörüldüğü için, dava ehliyetine uygulanacak hukuk 

bakımından da fiil ehliyetinin tâbi bulunduğu hukuk yetkili olmaktadır. 

24. Fiil ehliyeti, koşullarının tamamının veya bazılarının yerine getirilmiş olup olmamasına göre 

farklı derecelerde tezahür edebilmektedir. Meselâ Türk hukukunda tam ehliyetli, sınırlı ehliyetli, sınırlı 

ehliyetsiz ve tam ehliyetsiz şeklinde bir tasnif söz konusudur. Dolayısıyla fiil ehliyetinin 

sınırlandırılması da kural olarak ilgilinin millî hukukuna tâbi olacaktır. MÖHUK m. 10 uyarınca, 

vesayet veya kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri, fiil ehliyetini sınırlayan haller 

olmaları itibariyle, öncelikle ilgilinin millî hukukuna tâbi kılınmıştır.22 Ancak ilgilinin millî hukukuna 

göre vesayet veya kısıtlılık kararı verilemeyen hallerde, ilgilinin mutad meskeni Türkiye’de ise veya kişi 

-hapis cezası veya tedavi gibi sebeplerle- zorunlu olarak Türkiye’de bulunuyor ise Türk hukuku 

uygulanmak suretiyle vesayet veya kısıtlılık kararı verilebilir. veya kaldırılabilir. Vesayet veya kısıtlılık 

kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri dışında, kalan hususlar 23  ile kayyımlık doğrudan 

doğruya Türk hukukuna tâbi kılınmıştır. MÖHUK m.10’da yer alan bu kural, vesayet ve kısıtlılık 

hakkında uygulanacak hukuk açısından ikili bir ayrım yapmaktadır. “Vesayet ve kısıtlılık kararı 

verilmesi yahut kaldırılması sebepleri” ile “vesayet veya kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi 

sebepleri dışında kalan bütün hususlar” arasında yapılan bu ayrıma göre,  

 Vesayet veya kısıtlılık kararı verilmesi yahut kaldırılması sebepleri hakkında, ilgilinin millî 

hukuku,  

 Bu hukuka göre vesayet veya kısıtlılık kararı verilemeyen yahut kaldırılamayan hallerde -

belirli koşullara bağlı olarak- Türk hukuku yetkili kılınmıştır.  

                                                 
22 Türk mahkemelerinin, Türk vatandaşı olmayan kişiler hakkında kısıtlılık veya vesayet kararı vermesine engel bir hukukî 

düzenleme mevcut değildir. Bu itibarla, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin, E.2011/13681-K.2012/6879 sayılı ve 22.03.2012 tarihli 

kararın¬da (www.kazanci.com), kısıtlanması istenen kişinin Türk vatandaşı olmaması nedeniyle hakkında kısıtlama kararı 

verilemeyeceği yönündeki yerel mahkeme kararının; Türk hukukunda kısıtlama kararı vermeye yetkili Türk mahkemesinin 

yabancı kişiler hakkında, yetkili hukuka teban kısıtlama veya vasi tayini kararı vermesine engel bir durum bulunmadığı 

gerekçesiyle bozulması isabetlidir. 
23 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 12.02.2009 tarihli kararında, kısıtlının davacı sıfatıyla taraf olduğu davalarda vasiye husumet 

izni verilmesi konusu, vesayet ve kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi sebepleri dışında kalan bir husus olarak kabul 

edilmiş ve bu sebeple Türk hukukunun uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır 
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Buna karşılık, MÖHUK m.10’da “vesayet veya kısıtlılık kararı verilmesi veya sona erdirilmesi 

sebepleri dışında kalan bütün hususlar” olarak ifade edilen ve uygulamada vesayetin yönetimi olarak 

adlandırılan; kısıtlının kişiliği, bakımı, sağlığı, eğitimi, temsili, malvarlığının yönetimi, vasi ile vesayet 

ve denetim makamlarının görev, yetki ve sorumlulukları hakkında ise doğrudan Türk hukuku yetkili 

kılınmıştır. 

25. Fiil ehliyetine ilişkin olmakla birlikte, ilgilinin millî hukukunun uygulanmadığı bazı haller 

de mevcuttur. Meselâ bir hukukî işlemde fiil ehliyetinin gerekli olup olmadığım, o işlemin esasına 

uygulanan hukuk (lex causae) tayin eder. 

26. Ayrıca MÖHUK’da nişanlanma ehliyeti, evlenme ehliyeti, evlât edinme ehliyeti gibi bazı 

işlemler bakımından özel ehliyet kuralları bulunmaktadır. Bunun dışında TTK’da kambiyo senedi 

düzenleme ehliyeti konusunda da özel kanunlar ihtilâfı kuralları mevcuttur. TTK m.766(l) uyarınca, 

poliçe ile borçlanma ehliyeti ilgilinin millî hukukuna göre belirlenir. Bu hukuk diğer bir devletin 

hukukuna atıfta bulunuyorsa, o hukuk uygulanır.  

 ***TTK m.766(2) hükmü ise, işlem güvenliği ilkesine yer vererek, TTK m.766(l)’in 

öngördüğü hukuk uyarınca ehliyeti bulunmayan bir kişinin, poliçeyi kendisini ehil sayan bir ülkede 

imzalaması halinde, işlem güven¬liğini korumak adına, bu kişiyi poliçe bakımından ehil kabul etmiştir. 

Bu kural, bono ile borçlanma ehliyeti ve çek ile borçlanma ehliyeti bakımından da aynen geçerlidir. 

(iii) İşlem Güvenliği Prensibi (***Çok Önemli) 

27. Meksika vatandaşı olan 21 yaşındaki Uzardi, Paris’te mücevher satın almış, bedelinin 

ödenmesi dava edildiğinde ise millî hukuku olan Meksika hukukunda rüşt yaşının 23 olduğunu ileri 

sürmüştür. Fransız Yüksek Mahkemesi, Fransız hukukunda rüşt yaşının 21 olmasından ve Fransız 

satıcının iyi niyetle davranmış olmasından hareket ederek, Lizardi’nin talebini reddetmiş ve sözleşmeyi 

geçerli kabul etmiştir. 1861 tarihli meşhur Lizardi kararının kaynak teşkil ettiği bu anlayış işlem 

güvenliği prensibi olarak ifade edilmekte ve muhtelif devletlerin kanunlar ihtilâfı kurallarında yer 

bulmaktadır. İşlem güvenliği prensibine Türk hukukunda MOHUK m.9(2) hükmünde yer verilmiştir. 

Buna göre, millî hukukuna göre24 ehliyetsiz olan bir kişi, işlemin yapıldığı ülke hukukuna göre ehil ise, 

yaptığı hukukî işlemle bağlı kabul edilmiştir. ***Fakat bu kural, aile hukuku ve miras hukuku 

meseleleri ile yabancı ülkede bulunan taşınmazlar üzerindeki aynî haklara ilişkin işlemlerde 

uygulanmayacaktır. 

28. Kanunlar ihtilâfı hukukumuzda işlem güvenliği prensibi sadece Türkiye’de yapılan 

işlemlerin güvenliğini korumak amacıyla getirilmemiştir. Bu itibarla, işlem hangi ülkede yapılmış 

olursa olsun, işlem güvenliği prensibinin uygulanması mümkündür. MOHUK m.9(2) hükmünde 

düzenlenen işlem güvenliği prensibinin uygulanabilmesi için, iyiniyet prensibinin buna engel olmaması, 

bir başka ifadeyle kendi millî hukukuna göre ehil olmayan ve fakat işlemin yapıldığı yer hukukuna göre 

                                                 
24 MÖHUK m.9(2)’de “millî hukukuna göre” ibaresine yer verilmekle birlikte, şahsın huku-kuna ait olması itibariyle ehliyet 

konusunda atıf (renvoi) nazara alınacağından, nihayetin-de ilgili gerçek kişinin ehliyeti mutad meskeni veya yerleşim yeri 
hukukuna tâbi olabilir. Böyle hallerde de işlem güvenliği prensibi uygulanmaya devam edilecektir. 
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ehil olan kişiyle işlem yapan tarafın, bu kişinin kendi millî hukukuna göre ehil olmadığım bilmemesi ve 

bilecek durumda olmaması gerektiği ifade edilmektedir. 

(iv) Statü Değişikliklerinin Etkisi 

29. Statü değişikliği (conflit mobile) aslında kanunlar ihtilâfı hukukunun genel meselelerinden 

biridir ve MOHUK m.3 hükmünde genel bir kural ile düzenlenmiştir. Ancak hak ve fiil ehliyetine 

uygulanacak hukuku gösteren MÖHUK m.9 hükmünde, sadece erginlik bakımından uygulanmak üzere 

özel bir kurala yer verilmiştir. MÖHUK m.9(3) uyarınca, kişinin millî hukukuna göre kazandığı erginlik 

(rüşt), vatandaşlığının değişmesi ile sona ermez. Buna göre, 18 yaşını doldurmuş bulunan bir Türk 

vatandaşı, Türk vatandaşlığından çıkıp, erginlik yaşının 21 olduğu bir başka devletin vatandaşlığına 

geçtiğinde, Türk hukuku bakımından ergin kabul edilecektir. MÖHUK m.9(3) hükmü, yalnızca millî 

hukuka göre kazanılmış erginlik hâlinin, vatandaşlığın değişmesiyle ortadan kalkmasını engellemeyi 

amaçlamakta olup, sonradan kazanılan vatandaşlığın ilgiliyi ergin kılmasına engel olmamaktadır. Bu 

nedenle, erginlik yaşının 21 olduğu bir ülkenin vatandaşı olan 19 yaşındaki bir yabancı, Türk 

vatandaşlığını kazandığı takdirde Türk hukuku bakımından ergin kabul edilecektir. 

b) Tüzel Kişiler 

30. Tüzel kişiler bakımından, gerçek kişilerin sahip olduğu anlamda bir vatandaşlıktan 

bahsetmek mümkün değildir. Bu nedenle tüzel kişiler bakımından millî hukuk bağlama noktasının tatbik 

kabiliyeti bulunmamaktadır. Buna karşılık doktrinde tüzel kişinin ehliyetine uygulanacak hukukun 

tayini bakımından farklı bağlama noktaları teklif edilmektedir. Türk hukukunda tüzel kişilerin hak ve 

fiil ehliyetleri statülerindeki idare merkezi hukukuna, tâbi kılınmıştır. Burada yer verilen statü tabiri, 

dernekler bakımından tüzük, vakıflar bakımından vakıf senedi veya şirketler bakımından ana sözleşme 

gibi, tüzel kişinin ana belgesini ifade etmektedir. Asıl kural statüdeki idare merkezi hukuku olmakla 

birlikte, MÖHUK m.9(4) hükmünün ikinci cümlesi, tüzel kişinin fiilî idare merkezinin Türkiye’de 

bulunması hâlinde Türk hukukunu uygulamak konusunda hâkime takdir yetkisi vermektedir. 

Türk hukukunda, tüzel kişiliği bulunmayan kişi veya mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetleri 

de kural olarak yoktur. Ancak dünyanın farklı ülkelerinde, tüzel kişiliği bulunmayan kişi veya mal 

topluluklarına muhtelif konularda hak veya fiil ehliyeti tanınması ihtimal dâhilindedir25. İşte bu ihtimali 

                                                 
25 Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 18.3.2004 tarihli kararma konu kira bedelinin tespiti davasında, yerel mahkeme, davacının 

Şefkat Rahibeleri Hayır Kurumu adına Marie Lousie Le Mauf olduğu, bu kişinin kira sözleşmesindeki kiraya veren sıfatını ihtiva 

etmediği ve davacı tarafın aktif dava ehliyetini kanıtlayamadığı gerekçesiyle davanın reddine karar vermiştir. Yargıtay’a göre, 

davacı vekili, kira sözleşmesinin, Filles De ta Charite (Şefkat Rahibeleri) Hayır Kurumunun sözleşmenin yapıldığı tarihte yetkili 

temsilcisi olan “Rahibe Rigal” tarafından imzalandığını, davanın açıldığı tarihteki yetkili temsilcinin ise “Marie Lousie Le Mauf” 

olduğunu bildirmiş, ancak bu hayır kurumunun tüzel kişiliğe sahip ve dava ehliyeti olduğunu kanıtlayamamıştır. Yabancı tüzel 

kişiler, Türk mahkemelerinde açacakları davalar ve kendilerine karşı açılacak davalarda taraf ehliyetine sahiptir ve MÖHUK’a 

göre, bir yabancı kişinin, tüzel kişiliğe ve dolayısıyla taraf ehliyetine sahip olup olmadığı, tabiiyetinde bulunduğu yabancı devletin 

hukukuna göre belirlenir. Yargıtay, davacı Şefkat Rahibeleri Hayır Kurumu’nun tüzel kişiliğe ve dava ehliyetine sahip olup 

olmadığı yeterince araştırılmadığı için, eksik inceleme ve yanılgılı değerlendirme sonucunda davanın reddini doğfu görmemiştir. 
Günümüzde yürürlükte bulunan 5718 sayılı MÖHUK'un 9. maddesinde muhafaza edilen bu hükmün anlamı, bir yabancı kişi veya 

mal topluluğunun, tüzel kişiliği bulunmasa dahi, statüsündeki idare merkezinin bulunduğu ülke hukukuna göre ehliyet sahibi 

olduğu kabul edildiği takdirde, Türk hukuku bakımından da ehliyet sahibi olarak kabul edilme zorunluluğu bulunduğudur. 

Dolayısıyla, somut olayda davacı hayır kurumunun hak ve fiil (dolayısıyla dava ve taraf) ehliyetlerine sahip olup olmadığı, bahse 
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nazara alan kanun koyucu, tüzel kişiliği bulunmayan kişi veya mal topluluklarının ehliyetlerini de 

statülerinde idare merkezi olarak gösterilen yer hukukuna tâbi kılmıştır. 

31. Bunun yanında, statüsü bulunmayan tüzel kişilerle veya statüsü bulunmayan kişi yahut mal 

topluluklarıyla karşılaşmak da olasıdır. İşte bu tür ihtimallerden hareketle, statüsü bulunmayan tüzel 

kişilerin veya statüsü bulunmadığı gibi tüzel kişiliği de bulunmayan (adî şirket, konsorsiyum, joint- 

venture, trust, miras ortaklığı gibi) kişi veya mal topluluklarının hak ve fiil ehliyetleri idare merkezi 

hukukum, tâbi kılınmıştır.26 

32. Tüzel kişinin ehliyeti denildiğinde, tüzel kişinin hak ve borçlara ehil olması ifade edilir. Tüzel 

kişinin hangi haklardan yararlanabileceği, hangi borçları yüklenebileceği, hak ve borçlara getirilen 

sınırlamaların neler olacağı, hak ve borçların kimler marifetiyle kullanılacağı, tüzel kişilerin hak ve fiil 

ehliyetinin başlangıç ve sona ermesi, yani kurulma, infisah ve tasfiyesi, organların teşekkülü, tüzel 

kişinin temsili, yani tüzel kişiyi temsil ve ilzama yetkili organ veya kişinin belirlenmesi, temsil ve ilzam 

yetkisini haiz kişi veya organın yetki ve yükümlülükleri, tüzel kişinin aktif ve pasif dava ehliyeti (davacı 

ve davalı olabilme ehliyeti), ortakların tüzel kişiler hukukundan kaynaklanan hak ve sorumlulukları, 

tüzel kişilik perdesinin kaldırılması meseleleri tüzel kişinin ehliyetine uygulanacak hukuk tarafında 

tayin edilir. 

33- Tüzel kişilerin hak ve fiil ehliyetlerine uygulanacak hukukun tayini bakımından, gerçek 

kişiler için öngörülmüş işlem güvenliği prensibinin geçerli olup olmadığı tereddüt doğurabilir. İşlem 

güvenliği prensibine ilişkin yasal düzenlemenin lafzı dikkate alındığında, gerçek kişiler hedeflenerek 

vaz edildiği anlaşılmaktadır. Buna karşılık, maddenin amacına ve ruhuna göre yorum yapıldığında, 

MÖHUK m.9(2)’deki işlem güvenliği kuralının tüzel kişiler bakımından da uygulanması gerektiği 

sonucuna varılmaktadır. Yargıtay’da aynı görüştedir.27 

                                                 
konu hayır kurumunun tüzel kişiliği olsun yahut olmasın, statüsündeki idare merkezi hukukuna göre tayin edilmeli ve yetkili 

hukuka göre ehliyet sahibi ise, Türk hukuku bakımından da ehil kabul edilmelidir. 
26 Tüzel kişiliği bulunmayan bu tür kişi veya mal topluluklarının Türk mahkemelerinde görülen davalarda davacı veya davalı 

sıfatıyla taraf olması konusunda; “maddî hukuka göre bir hakkın birden fazla kimse tarafından birlikte kullanılması veya birden 

fazla kimseye karşı birlikte ileri sürülmesi ve tamamı hakkında tek hüküm verilmesi gereken hallerde” mecburî dava arkadaşlığı 

bulunduğunu öngören HMK m.59 hükmü de bir Türk usul hukuku kuralı olarak doğrudan uygulama alanı bulacaktır. Bu itibarla, 

tüzel kişiliği bulunmayan bir kişi veya mal topluluğuna, MÖHUK m.9’a göre yetkili olan hukuk uyarınca taraf ehliyeti tanınmışsa, 

bu kişi veya mal topluluğu bir tüzel kişi gibi Türk mahkemelerinde davacı yahut davalı olabilir. Ancak, tüzel kişiliği bulunmayan 

bir kişi veya mal topluluğuna, MÖHUK m.9’a göre yetkili olan hukuk uyarınca taraf ehliyeti tanınmamışsa, bu kişi veya mal 

topluluğu bakımından mecburî dava arkadaşlığı hükümleri uygulanacaktır. 
27 Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 19.7.2005 tarihli kararına konu olayda, davacı, davalı şirketin garantör olarak imza attığı hisse 

devir sözleşmesinden kaynaklanan alacağım talep etmiştir. Davalı, İsveç’te kurulmuş bir şirket olduğunu ve MÖHUK gereğince 

şirketin hak ve fiil ehliyeti açısından İsveç hukukuna tâbi olması nedeniyle İsveç yasaları gereğince anasözleşmesine aykırı olarak 

taahhüt altına girmesinin mümkün olmadığını, bu nedenle anılan sözleşmenin davalı şirket açısından bağlayıcılığı olmadığını ileri 

sürmüştür. Yerel mahkemece, sözleşmenin Türkiye’de düzenlendiği kabul edilerek, MÖHUK’da yer verilen işlem güvenliği ilkesi 

gereğince yabancı bir tüzel kişinin kendi ülkesi kanunlarına göre fiil ehliyeti olmasa bile Türkiye’de imzaladığı sözleşme 

açısından Türk hukukuna göre fiil ehliyeti bulunduğu, davacının da davalı şirketin fiil ehliyetinin bulunmadığını bilmemesi 

nedeniyle iyiniyetli olduğunun kabulü gerektiği ifade edilerek, sözleşmenin geçerli olduğu sonucuna varılmıştır. Yargıtay, davalı 

şirketin hukukî muamele ehliyetinin MÖHUK gereğince statüsündeki idare merkezi hukukuna tâbi olmasına rağmen, aym 

Kanunun işlem güvenliğine ilişkin düzenlemesinde idare merkezi hukukuna göre ehliyetsiz olan tüzel kişinin Türk hukukuna göre 

ehil ise Türkiye’de yaptığı hukukî işlemle bağlı olacağının öngörüldüğünü, Türk hukukundaki yerleşik uygulamaya göre ticarî 

şirketlerin ana sözleşmelerinde iştigal sahası içerisinde açıkça gösterilmemiş olsa bile, ticarî faaliyetlerinin icabı olarak kefalet 
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2) Gerçek Kişilerin Ad ve Soyadları 

34. Türk hukukunda, gerçek kişilerin ad ve soyadlarına uygulanacak hukuk hakkında özel bir 

hüküm bulunmamaktadır. Fakat bu durum, bir kanun boşluğu bulunduğu anlamına gelmez. Zira gerçek 

kişilerin adına ve soyadına ilişkin özel bir kanunlar ihtilâfı kuralına lüzum duyulmamış ve gerçek 

kişilerin aile hukukuna ilişkin olaylarla ad ve soyadlarını kazanacakları ve kaybedecekleri prensibinden 

hareket edilmiştir. Soybağının kurulması, evlât edinme, evlenme veya boşanma, ad veya soyadın 

kazanılmasında ve kaybında rol oynayan aile hukuku olaylarıdır. O zaman, bu aile hukuku olaylarının 

tâbi olduğu hukuk (aile hukuku statüsü) ad veya soyadına ilişkin hukukî sonuçları da tayin eder.28 

35. Bunun dışında kalan hallerde ise gerçek kişilerin ad ve soyadına uygulanacak bağlama 

kuralının kişisel statü olarak ilgilinin millî hukukuna tâbi olması gerektiği, doktrinde bazı yazarlarca 

ifade edilmektedir. Yargıtay da aynı kanaattedir. Buna mukabil, Türkiye’de ikamet eden yabancıların 

Türk mahkemelerinde açacakları ad değiştirme davasında Türk hukukunun uygulanması gerektiği 

görüşü de savunulmaktadır. 

3) Cinsiyet Değişikliği 

36. Hukukî yönden de sonuçlar doğuran cinsiyet değişikliğinin koşullarının ve hükümlerinin, 

                                                 
ve garanti sözleşmeleri yapmaları yönünden ehil sayılmaları gerektiğini ve bu durumun TTK’nın 137. maddesine aykırı 

düşmediğini ifade ederek sözleşmenin geçerli olduğu ve bu bakımdan yerel mahkeme kararının hukuka uygun olduğu sonucuna 

varmıştır. 
28 Yargıtay 18. Hukuk Dairesinin 25.02.1997 tarihli kararına konu olayda davacı, Nüfus Müdürlüğü aleyhine İstanbul 11. Asliye 

Hukuk Mahkemesi’ne müracaat ederek, Zürih’de İsviçre vatandaşı Helene Brigitte ile evlendiğini, bu evlilikten önce Zürih Nüfus 

İdaresi’ne yaptıkları müracaat üzerine eşinin soyadını taşımasına izin verildiğini ve eşinin soyadının, eşlerin aile soyadı olduğunu, 

İsviçre’de bu soyadını kullanmasına rağmen Türkiye’deki kayıtlarda soyadının Kırgız olarak kaldığını ileri sürerek, soyadının 

Vollenıveider olarak düzeltilmesini talep etmiştir. İstanbul 11. Asliye Hukuk Mahkemesi, MÖHUK hükümleri delaletiyle yetkili 

gördüğü davacının ikametgâh hukuku olan İsviçre Medeni Kanunu’nun 30(2). maddesi uyarınca, yabancı tabiiyetteki eşinin 

soyadını taşıyabileceğini benimseyerek nüfus kaydında Kırgız olan soyadının Vollemueider olarak düzeltilmesine karar vermiştir. 

Kararın, Cumhuriyet Başsavcılığınca temyiz edilmesi üzerine, mesele Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin önüne gelmiştir. Yargıtay 

18. Hukuk Dairesi ise, davada yabancılık unsuru bulunmadığı ve MÖHUK'ta yer alan kamu düzeni kuralının dahi böyle bir 

davanın görülüp karara bağlanmasına engel olduğu ifade ederek karan bozmuştur. 

Yargıtay’ın bu kararı birçok yönden hatalıdır. Ancak gerçek kişilerin soyadına uygulanacak hukuk bahsini ilgilendirdiği kadarıyla 

değerlendirecek olursak, karara konu olayda davacının soyadı değişikliği, İsviçre uyruklu kadın ile evlenmesi neticesinde vuku 

bulmuştur. Dolayısıyla evlenmenin doğurduğu neticelerden biri olarak mütalâa edilmelidir. Tarafların iradesinin rol oynaması bu 

sonucu değiştirmez. Evlenmenin genel hükümleri, MÖHUK m. 13(3) uyarınca, eşlerin müşterek millî hukukuna, eşler ayrı 

vatandaşlıkta iseler müşterek mutad mesken hukukuna, bunun da bulunmaması hâlinde Türk hukukuna tâbidir. Olayda eşlerin 

müşterek millî hukuklarının söz konusu olmadığı anlaşılmakla beraber, müşterek mutad meskenleri İsviçre’dedir. Şu hâlde 

evlenmenin genel hükümlerine ve dolayısıyla davacının soyadı değişikliği talebine uygulanacak hukuk MÖHUK m. 13(3) 

uyarınca İsviçre hukukudur. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 17.03.2008 tarihli kararında, Türk vatandaşı erkek, Alman vatandaşı eşinin soyadını Alman 

hukukuna istinaden almış, ancak kabul edilmeyeceği düşüncesiyle, evliliğini ve yeni soyadını Türk nüfus siciline tescil 

ettirmekten imtina etmiştir. 

Ancak Yargıtay’ın 2009 yılında verdiği isabetli bir kararla, bu hatalı içtihadından döndüğü görülmektedir. Yargıtay 2. Hukuk 

Dairesi'nin, 12.5.2009 tarihli kararında, Suriye uyruklu bir erkekle evlenmesi üzerine 1969 yılında Türk vatandaşlığından çıkardan 

davacının, yeniden Türk vatandaşlığına alınma işlemleri sırasında, evlenme nedeniyle taşımakta olduğu kocasına ait soyadının 

değiştirilmesine ilişkin talebinde, öncelikle 5718 sayılı MÖHUK m. 13 (3) uyarınca evlenmenin genel hükümlerine göre 

uygulanacak hukukun belirlenmesi ve bu hukuka göre bir karar verilmesi gerektiği gerekçesiyle yerel mahkeme kararı 

bozulmuştur. 

Buna karşılık, Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 6.7.2010 tarihli kararında, Druchar olan soyadını, kızlık soyadı olan Sagular olarak 

değiştirilmesini talep eden davacının, Alman vatandaşı Josef Druchar ile hâlen evli olması nedeniyle, TMK uyarınca kocasının 

soyadını kullanmaktan imtina edemeyeceği sonucuna varırken, yabancılık unsuru taşıyan ve evlenmenin genel hükümlerine ait 

bulunan bu mesele hakkında hangi ülke hukukunun yetkili olacağım araştırmamıştır. 
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ilgilinin şahsî statüsünü teşkil eden millî hukukuna tâbi olduğu ifade edilmektedir. 

 B- AİLE HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 

37. MÖHUK’da aile hukuku geniş biçimde düzenlenmiştir. Nişanlanma, evlenme, boşanma, 

evlilik mal rejimleri, soybağı ve nafaka konuları ayrı kanunlar ihtilafı kurallarına tâbi kılınmıştır. 

1) Nişanlanma 

a) Genel Olarak 

38. Nişanlanma -Fransa gibi- bazı hukuklarda maddî hukuk müessesesi olarak tanınmamaktadır. 

Türk hukukunda, MOHUK’da, yabancılık unsuru taşıyan nişanlanma ilişkilerine uygulanacak hukuk 

özel bir kuralla düzenlenmiş olup, nişanlanma ehliyeti ve şartları, nişanlanmanın şekli ve nişanlanmanın 

hüküm ve sonuçları farklı kanunlar ihtilâfı kurallarına tâbi kılınmıştır. 

b) Nişanlanma Ehliyeti ve Şartlan 

39. Türk hukukunda nişanlanma ehliyeti ve şartları, taraflardan her birinin nişanlanma ânındaki 

millî hukukuna tâbi kılınmıştır. Doktrinde, nişanlanma ehliyet ve şartları konusunda, nişanlanan 

kişilerin her birine kendi millî hukuklarının uygulanması sonucunda, bir hukuka göre geçerliyken diğer 

hukuka göre geçersiz nişanlanmaların ortaya çıkabileceği ifade edilerek, bu tür sorunların önüne 

geçebilmek için her iki tarafın millî hukukunda aranan koşullara riayetin her iki taraf bakımından da 

aranması gerektiği ifade edilmektedir. Bu itibarla, nişanlanan erkeğin millî hukukunda nişanlanma için 

aranan koşulların sadece erkeğe, nişanlanan kadının millî hukukunda nişanlanma için aranan koşulların 

ise sadece kadına uygulanması gerektiği kanaatindeyiz. 

40. Nişanlanma ehliyet ve şartlarına uygulanacak hukukun tayininde atıf kuralı (renvoi) nazara 

alınacaktır. 

c) Nişanlanmanın Şekli 

41.Türk hukukunda nişanlanmanın şekline uygulanacak hukuku gösteren özel bir kanunlar 

ihtilâfı kuralı mevcut değildir. Bu itibarla nişanlanmanın şekli, MÖHUK un 7. maddesindeki genel şekil 

kuralına tâbi olacaktır. Bir başka ifadeyle, nişanlanmanın şekline, nişanlanmanın yapıldığı ülke 

hukuku (LRA) ile nişanlanmanın hüküm ve sonuçlarına uygulanan hukuk (lex causae) alternatif olarak 

uygulanacaktır. 

d) Nişanlanmanın Hüküm ve Sonuçları 

42. Türk hukukunda nişanlanmanın hüküm ve sonuçları, öncelikle tarafların müşterek millî 

hukukuna tâbi kılınmış; tarafların ayrı vatandaşlıkta olmaları nedeniyle müşterek bir millî hukukun 

mevcut olmaması hâlinde ise Türk hukukunun uygulanması öngörülmüştür. Nişanlanma bir aile hukuku 

müessesesi olduğu için, nişanlanmanın hüküm ve sonuçlarına uygulanacak hukukun tayininde atıf 

kuralı (renvoi) nazara alınacaktır. 

43. Nişanlanmanın hüküm ve sonuçlarının kapsamına giren en önemli mesele, nişanlanmanın 

bozulmasından kaynaklanan maddî ve manevî tazminat davaları ile hediyelerin iadesidir. Bunun 

dışında, nişanlanmanın bağlayıcılığının türü ve kuvveti ile nişanlanmadan rücu gibi meseleler de bu 

kapsamda ele alınmakla birlikte, nişanlanmanın evlenmeye zorlama hakkı verdiğini ve dolayısıyla 
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nişanlanmadan rücu edilemeyeceğini öngören yabancı hukukların tatbiki Türk kamu düzeni engeline 

takılmaya mahkûm görünmektedir. 

44. Yabancılık unsuru taşıyan nişanlanma ilişkileri bakımından en fazla önem arz eden husus, 

nişanlanmayı tanımayan veya nişanlanmanın bozulmasını haksız fiil yahut sözleşmenin ihlâli kabul 

eden yabancı hukukların tatbikidir. Meselâ Fransız hukukunda, nişanlanma bir aile hukuku müessesesi 

olarak kabul edilmekle birlikte, nişanlanmanın bozulması koşulları bulunduğu takdirde bir haksız fiil 

teşkil etmektedir. İngiliz hukukunda ise nişanlanma bir sözleşme olarak görülmekte ve nişanlanmanın 

bozulmasından kaynaklanan uyuşmazlıklarda sözleşmenin ihlaline ilişkin hükümler uygulanmaktadır. 

Türk hukukunda nişanlanmanın bozulması olarak nitelendirilen ilişkinin, Türk hukukunun atıfta 

bulunduğu yabancı hukukta haksız fiil veya sözleşme ihlali olarak nitelendirilmesi, bağlama konusunda 

vasıf ihtilâfının en tipik meselelerinden biridir ve dolayısıyla çözümü de, vasıflandırma metoduyla 

yapılacaktır. 

2) Evlenme  

a) Genel Olarak 

45. Yabancılık unsuru taşıyan evlenme ilişkilerine uygulanacak hukukun tayininde; evlenme 

ehliyeti ve şartları, evlenmenin şekli, evlenmenin hüküm ve sonuçları ile evlilik mal rejimleri 

bakımından farklı kanunlar ihtilâfı kurallarının uygulanması söz konusudur. Türk hukukunda, Avrupa 

hukuklarından farklı olarak, evlilik benzeri birlikte yaşam modelleri olarak adlandırılan hukukî ilişkiler 

hakkında düzenleme bulunmamaktadır. Ancak bu tür bir ilişkiden kaynaklanan uyuşmazlıkların Türk 

mahkemelerinin önüne gelmesi de ihtimal dâhilindedir. Böyle durumlarda, uyuşmazlığın mahiyeti 

elverdiği ölçüde, evlilik ile ilgili kanunlar ihtilâfı kurallarının uygulanması yoluyla çözüme 

gidilmelidir. 

b) Evlenme Ehliyeti ve Şartlan 

46. Türk hukukunda evlenme ehliyeti ve şartlan, eşlerin her birinin evlenme ânındaki millî 

hukukuna tâbi kılınmıştır. Bunun anlamı, erkeğin millî hukukundaki koşulların sadece erkeğe, kadının 

millî hukukundaki koşulların ise sadece kadına uygulanmasıdır. Evlenme ehliyet ve şartlarına 

uygulanacak hukukun tayininde atıf kuralı (renvoi) nazara alınacaktır. Evlenme yaşı, evlenmeye izin, 

temyiz kudreti, evlenme iradesindeki sakatlıklar (hata, hile, ikrah vb.), hısımlık, mevcut evlilik, bekleme 

süreleri (iddet müddeti), akıl hastalığı ve bulaşıcı hastalık gibi evlenme şart ve engelleri bu kuralın 

kapsamına girmektedir. 

Her devlet, hangi hususların evlenme engeli teşkil edeceğini ve evlenme ehliyetine sahip olmak 

için aranan koşulları, kendi kültürüne, ahlâk anlayışına ve hukuk sistemine göre bizzat tayin eder. Bu 

itibarla devletlerin evlenme engeli olarak gördüğü hususların farklılık arz etmesi gayet doğaldır. 

Türk hukukunda, evlenmek isteyen kişilerin kural olarak 17 yaşını doldurmuş olması aranmakla 

birlikte, 16 yaşını doldurmuş kişilerin olağanüstü durumlarda hâkimin izniyle evlenmesi mümkündür. 

Temyiz kudretine sahip bulunmayan kişilerin evlenmesi mümkün değilken, küçüklerin ve kısıtlıların 

evlenmesi yasal temsilcilerinin iznine tâbi kılınmıştır. Bunun yanında, evlenmelerinde tıbbî sakınca 
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bulunan akıl hastalarının evlenmesi, üstsoy ile altsoy arasında, kardeşler arasında, amca-dayı-hala-teyze 

ile yeğenleri arasında, eşlerden biri ile diğerinin üstsoyu veya altsoyu arasında, evlât edinen ile evlâtlığın 

veya bunlardan biri ile diğerinin altsoyu ve eşi arasında evlenme, hâlen evli olan kişilerin evlenmesi, 

bekleme süresini doldurmamış kadınların evlenmesi, frengi, belsoğukluğu, cüzzam gibi hastalıklara 

yakalanmış kişilerin evlenmesi hukuken yasaklanmıştır. 

47. Yukarıda saydığımız evlenme engellerinin bir kısmı, haiz oldukları öneme binaen, doktrinde 

iki taraflı evlenme engeli olarak mütalâa edilmekte ve bu tür engellerin, tarafların sadece birinin millî 

hukukunda yer alsa dahi, her iki tarafta da aranacağı ve bir tarafın millî hukukunda yer alan bu tür bir 

evlenme engeline diğer tarafça riayet edilmemesi hâlinde evliliğin geçersiz olacağı ifade edilmektedir. 

İki taraflı evlenme engeli olarak tarif edilen evlenme engelleri, yakın hısımlık, mevcut evlilik, akıl 

hastalığı, bulaşıcı hastalık ve eşlerin aynı cinsten olmasıdır. 

 MÖHUK m. 13(1) hükmünde yer alan kanunlar ihtilâfı kuralı, gerek lafzı itibariyle, gerekse 

evlenmek isteyen kişilerden hiç aşina olmadığı bir ülkenin hukukunda yer alan evlenme koşul ve 

engellerine riayet etmesi beklenemeyeceği için ruhu itibariyle böyle bir yoruma uygun değildir. Aynı 

cinsten olan veya aralarında çok yakın hısımlık bulunan yahut evlenmesine engel akıl hastalığı veya 

bulaşıcı hastalık taşıyan veyahut hâlen evli olmasına rağmen yeni bir evlilik daha yapmak isteyen 

kişilerin evlenmesine kendi millî hukukları müsaade etse dahi bu evlilik Türk mahkemelerinde geçerli 

sayılmayabilir. Ancak bunun yolu, evlenme engellerine, yasaların vermediği bir gücü yorum yoluyla 

yüklemek değil, yasalarda hâlen mevcut bulunan kamu düzeni prensibini uygulamaktır. Gerçekten de 

yukarıda sayılan evlenme şart ve engellerinin büyük bir kısmı Türk kamu düzeninin müdahalesini 

gerektirecek öneme sahiptir. Meselâ evlenme yaşının 12 olduğu bir ülkenin vatandaşı olan bir kişinin 

evlenmesi, kendi millî hukukundaki koşulları taşısa dahi geçerli sayılmayabilir. Zira 12 yaşındaki 

çocukların evlendirilmesi hiç kuşkusuz Türk kamu düzenini ihlal edecektir. Benzer şekilde, kendi millî 

hukukuna göre hâlen mevcut bir evliliğinin bulunması, yeni bir evlilik yapmasına engel teşkil etmeyen 

kişilerin yaptığı evlilik, kendi millî hukuklarına uygun olsa dahi, Türk kamu düzenine aykırılık engeline 

takılabilecektir. Bunun dışında, meselâ kardeşler arasında evlenme yasağı koymayan bir yabancı 

hukukun tatbiki Türk kamu düzenine açıkça aykırılık teşkil edecektir. 

 Türk hukukunda evlilik farklı cinsler arasında kurulan bir hukuki ilişki olduğu ve bu kural Türk 

kamu düzeni ile ahlâk anlayışına ilişkin temel bir prensip getirdiği için, millî hukukları izin verse dahi 

aynı cinsten kişilerin Türkiye’de evlenmesine müsaade edilmeyecektir. Burada aynı cinsten kişilerin 

evlen¬mesine müsaade eden yabancı hukuk Türk kamu düzeninin müdahalesi nedeniyle 

uygulanmayacak, bunun yerine eşlerin ayrı cinsten olmalarını şart koşan Türk hukuku uygulanacak ve 

nihayetinde Türk hukukunun aradığı bu koşula uyulmadığı için de evlilik gerçekleştirilemeyecektir. 

Bunun yanında, din, ırk, dil, renk, mezhep gibi konulardaki farklılıkları evlenme engeli olarak gören 

hukukların Türk kamu düzeninin müdahalesine uğraması da kaçınılmazdır. 

48. Evlenme ehliyet ve şartlarına aykırılığın müeyyidesini, ihlâl edilen ülke hukuku tayin 

edecektir. Farklı vatandaşlıktaki eşlerin her ikisinin millî hukuklarının da ihlâl edilmesi hâlinde ise daha 
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ağır yaptırımı öngören hukuk esas alınmak durumundadır. 

49.Türkiye’de evlenmek isteyen yabancılar, vatandaşı bulundukları devlet makamları tarafından 

tanzim edilmiş ve ilgilinin evlenmeye engel bir hâli bulunmadığını gösteren evlenme ehliyet belgesini 

Türk evlendirme memurluğuna ibraz etmek zorundadır.29 

c) Evlenmenin Şekli 

50. Yabancılık unsuru taşıyan evlenmelerin şekil bakımından tâbi olacağı hukuk konusunda 

MOHUK’un 13(2). maddesinde özel bir bağlama kuralına yer verilmiş ve evlenmenin şekli, 

evlenmenin yapıldığı ülke hukukuna. (lex loci celebrationis) tâbi kılınmıştır. Bu kural uyarınca, evlenme 

hangi ülkede gerçekleştiriliyor ise, o ülke hukukunda yer alan şekil koşullarına uyulması hâlinde Türk 

hukuku açısından şeklen geçerli bir evlenmeden bahsetmek mümkün olacaktır. Dolayısıyla evlenmenin 

şekline uygulanacak hukuk bakımından, hukukî işlemlerin şekline uygulanacak hukuku tayin eden 

MÖHUK m.7’deki genel kuralda yer alan iki alternatif bağlama kuralından lex causenın devre dışı 

bırakıldığını ve sadece locus regit actum kuralının hâkim kılındığını söylemek mümkündür. 

Evlenmenin şeklinin, evlenme yeri hukukuna tâbi kılınmış olması itibariyle, Türkiye de evlenen 

kişiler, ister Türk vatandaşı ister yabancı olsunlar, Türk hukukunda öngörülen şekil koşullarına uygun 

olarak evlenmek zorundadır. Aksi halde Türk hukuku bakımından geçerli bir evlilik söz konusu 

olmayacaktır. Yabancı bir ülkede evlenen kişiler de -ister Türk vatandaşı ister yabancı olsunlar- 

evlenmenin yapıldığı yer hukukunda öngörülen şekil kurallarına riayet etmek mecburiyetindedir. 

Evlenmenin gerçekleştirildiği yabancı ülkede medenî veya dinî nikâhın geçerli olması, bu sonucu 

değiştirmez. Daha açık bir ifadeyle, dinî nikâhın geçerli olduğu bir ülkede dinî nikâhla evlenen Türk 

vatandaşlarının veya yabancıların evlilikleri Türk hukuku bakımından şeklen geçerlidir.30  

51. Evlenmenin şeklinin, evlenme yeri hukukuna tabi olması kuralının tek istisnası “konsolosluk 

evlenmeleri”dir. Zira konsolosluklarda gerçekleştirilen evlenmelerde kural olarak, konsolosluğun 

bulunduğu (yani evlenmenin yapıldığı) ülke, hukuku değil, konsolosluğun bağlı olduğu ülke hukuku 

uygulanır. Fahrî konsolosların ve fahrî başkonsolosların evlendirme yetkisi yoktur. Evlendirme 

                                                 
29 Evlendirme Yönetmeliği’ne göre, yabancılar için, vatandaşı oldukları devlet makamları tarafından kişinin adını, soyadını, ana 

ve baba adı ile doğum tarihini ve evlenmesine engel hâlinin bulunup bulunmadığını gösterir şekilde düzenlenerek verilmiş ve 

usulüne göre tasdik edilmiş olan belge, evlenme ehliyet belgesi kabul edilir. Evlenme ehliyet belgesinin tarafların vatandaşı 

oldukları devlet makamlarından bizzat temin edilmesi esastır. Bunun mümkün olmaması hâlinde bu belge evlendirme memurları 

tarafından Nüfiıs ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü aracılığıyla da istenebilir. 

6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu kapsamındaki yabancılardan; ikamet izni dışında Türkiye’de bulunan 

vatansız, mülteci, şartlı mülteci, ikincil koruma statüsünde bulunanlar ve uluslararası koruma başvuru sahipleri ile geçici koruma 

kapsamına alman yabancıların müracaatları evlendirme memurları tarafından kabul edilir. Bunların evlenme manilerinin bulunup 

bulunmadığı il göç idaresi müdürlüklerince tutulan dosyalarındaki bilgi ve belgelere göre il göç idaresi müdürlüklerince tespit 

edilerek evlenme ehliyet belgesi düzenlenir ve il göç idaresi müdürlüklerince düzenlenen evlenme ehliyet belgelerine göre yapılan 

evliliklere ilişkin evlenme bildirimi il göç idaresi müdürlüğüne yapılır. 
30 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 24.01.2013 tarihli kararında, İran’da o ülke kanunlarının öngördüğü şekle uygun olarak evlenen 

Afgan uyruklu tarafların boşanma istemiyle açtıkları ancak yerel mahkemenin kayıtlı bir evlilik olmadığı gerekçesiyle reddettiği 

davada, evliliğin şeklinin yapıldığı ülke hukukuna tâbi olduğunu belirterek söz konusu evliliğin geçerli olduğunu, evliliğin geçerli 

kabul edilmesi için Türk hukukuna uygun olmasının gerekmediğini, boşanma davası için geçerli bir evliliğin tespitinin yeterli 

olduğunu belirterek yerel mahkeme kararım bozmuştur. 
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Yönetmeliği’nin 12. maddesi uyarınca, aynı devlet vatandaşı olan iki yabancı, kendi millî kanunları 

yetki vermiş olduğu takdirde, o devletin Türkiye’deki temsilcilikleri önünde evlenebilir. 

Yukarıda sayılan koşullara uyulmaksızın gerçekleştirilen bir konsolosluk evlenmesi Türk 

hukuku bakımından geçersizdir. Bu itibarla, evlenen kişilerin her ikisi de Türk vatandaşı değilse veya 

evlendirme işlemini yapan Türk konsolosluğunun bulunduğu devlet, Türk konsolosluğunun bu yetkisini 

tanımıyor ise yahut Türkiye’de bulunan yabancı konsolosluk kendi vatandaşı olmayan kişileri 

evlendirmiş ise Türk hukuku bakımından şeklen geçerli bir evlilikten söz edilemez. Bu tür evlilikler, 

Türk hukuku bakımından “yok” hükmündedir.31 

Yabancı Memleketlerde Yapılan Evlenme Merasiminin Kolaylaştırılmasına Dair Sözleşme m.5 

uyarınca, âkit devletlerden birinin hukukunun evlenmenin dinî merasimle yapılmasını zorunlu kılması 

hâlinde, diğer âkit devletlerin elçilik veya konsolosluk memurları kendi kanunları müsaade ettiği 

takdirde ve eşlerden en az biri elçilik veya konsolosluğun bağlı bulunduğu devlet vatandaşı olmak ve 

eşlerden hiçbiri evlenme akdinin yapıldığı devlet vatandaşı olmamak şartıyla evlenme akdini 

gerçekleştirebilir. Böyle hallerde uluslararası anlaşma hükümlerinin öncelikle uygulanacağı konusunda 

şüphe yoktur. 

d) Evliliğin Hüküm ve Sonuçlan 

52.Türk hukukunda evlenmenin kişisel ve malî nitelikteki hüküm ve sonuçları -evliliğin müşterek 

bir hayat ilişkisi olmasından hareketle- eşlerin müşterek millî hukukuna, eşlerin ayrı vatandaşlıkta 

olması hâlinde eşlerin müşterek mutad mesken hukukuna, bunun da bulunmaması hâlinde ise Türk 

hukuku¬na tâbi kılınmıştır. Evlenmenin hüküm ve sonuçları denildiğinde, karı-kocanın karşılıklı hak 

ve ödevleri ile evlenmeyle doğan şahsî ilişkiler anlaşılmalıdır.  

e) Evlilik Mal Rejimleri 

53. Evlilik birliğine ait malvarlığı değerlerinin kullanılması ve yönetimi ile bu değerlerden 

kaynaklanan hak ve yükümlülükler esasen evlenmenin hüküm ve sonuçlarına ilişkin olmakla birlikte, 

konunun arz ettiği önem dikkate alınarak, evlilik mal rejimlerine uygulanacak hukukun tayini 

bakımından müstakil bir kanunlar ihtilâfı kuralı getirilmiştir. 

MÖHUK’un 15. maddesinde yer alan bu kurala göre, eşlerin evlilik mallarına uygulanacak 

hukuku seçme imkânı kısıtlı da olsa mevcuttur. Buna göre eşler, evlilik malları hakkında, evlenme 

ânındaki mutad mesken hukuklarından veya millî hukuklarından birini açık olarak seçebilir. Böyle bir 

seçimin yapılmamış olduğu hallerde, evlilik malları hakkında eşlerin evlenme ânındaki müşterek millî 

hukuku69, bulunmadığı takdirde eşlerin evlenme ânındaki müşterek mutad mesken hukuku, bunun da 

bulunmaması hâlinde Türk hukuku uygulanır. Düzenlemede, eşlerin, evlendikten sonra yeni bir 

müşterek bir hukuka sahip olmaları hâlinde bu müşterek hukuku yetkili kılmalarına da imkân sağlanmış 

                                                 
31 Meselâ İstanbul’daki Azerbaycan Başkonsolosu, kendi vatandaşı erkek ile Gürcistan vatandaşı bayanı evlendirmiştir. Türkiye 

ile Azerbaycan arasındaki 1993 tarihli Konsolosluk Anlaşmasının 37/1-b maddesine göre, Azerbaycan Konsolosları Türkiye’de 

sadece kendi vatandaşlarını evlendirebilir. Buna göre, Azerbaycan Başkonsolosunun yetkisini aşarak gerçekleştirdiği evlilik yok 

hükmündedir. Bu gibi durumlarda Türk mahkemelerinde boşanma davası açılamaz, sadece “evlenmenin yokluğunun tespiti 
davası” açılabilir. 
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olmakla birlikte, böyle bir seçimin yapılması durumunda üçüncü kişilerin hakları saklı tutulmuştur. 

Evlilik mallarına uygulanacak hukuk, eşler arasında kanunen hangi mal rejiminin geçerli olacağı, eşlerin 

mal rejimini seçme imkânı, mal rejiminin dönüştürülmesinin koşul ve sonuçları, eşlerin evlilik malları 

üzerindeki yönetim, yararlanma ve tasarruf hakları32 gibi hususları düzenlemektedir. 

54. Yabancılık unsuru ihtiva eden evlilik mallarının tasfiyesi uyuşmazlıklarında, evliliğin ölüm 

ile veya boşanma ile sona ermiş olması farklılık arz etmez.  

3) Boşanma 

55. “Boşanma ve ayrılık” başlığını taşıyan MÖHUK m. 14 uyarınca, boşanma ve ayrılık 

sebepleri ve hükümleri eşlerin müşterek millî hukukuna33 tâbi kılınmıştır.34 Müşterek bir millî hukukun 

bulunmadığı hallerde eşlerin müşterek mutad mesken hukuku, bunun da bulunmaması hâlinde Türk 

hukuku uygulanacaktır.3536 

                                                 
32 Yargıtay 8. Hukuk Dairesi’nin 26.5.2011 tarihli kararına konu olayda, Alman vatandaşı olan tarafların evlilik süresi içerisinde 

satın aldıkları ve davalı-davacı adına tapuda kayıtlı bulunan edinilmiş mala yapılan katkı payı alacağı ile davacı-davalı tarafından 

eve yapılan müdahalenin önlenmesi ve ecrimisilin tahsili isteğine ilişkin taleplerin ileri sürüldüğü davanın Silifke İkinci Asliye 

Hukuk Mahkemesi tarafından Türk hukuku uygulanmak suretiyle karara bağlanması üzerine Yargıtay, tarafların Alman vatandaşı 

olmaları itibariyle davada yabancılık unsuru bulunduğunu, bu nedenle doğrudan Türk hukukunun uygulanamayacağını, öncelikle 

MÖHUK’un 15. maddesine göre yetkili hukukun tayin edilmesi gerektiğini, bahse konu madde uyarınca tarafların evlenme 

ânındaki müşterek millî hukuku olan Alman hukukunun uygulanması gerektiğini belirterek Silifke İkinci Asliye Hukuk 

Mahkemesinin 8.7.2010 tarihli ve E.2010/135-K.2010/154 saydı kararının bozulmasına hükmetmiştir. 

Buna karşılık bazı Yargıtay kararlarında, evlilik mallan üzerindeki tasarruf yetkisinin kısıtlanmasına ilişkin davaların, evliliğin 

genel hükümlerine uygulanacak hukuk kapsamında değerlendirildiği görülmektedir. 

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 17.10.2006 tarihli kararına konu olayda, davacı, davalının başka bir kadınla yaşamaya başladığını, 

kendisini ve çocuklarını terk ettiğini, evlilik birliğinden doğan yükümlülüklerini yerine getirmediğini, davalının katılma alacağını 

azaltma ihtimalinin kuvvetle muhtemel olduğunu ileri sürerek, davalıya ait (2) ve (6) nolu bağımsız bölümler üzerindeki davalının 

tasarrufunu engelleyici tedbir alınmasını ve (4) nolu bağımsız bölümün de aile konutu olarak özgülenmesini istemiştir. Yargıtay, 

dosyaya alınan nüfus kaydından, tarafların ikisinin de izinle Türk vatandaşlığından çıktıkları için davanın yabancılık unsuru ihtiva 

ettiğini ve bu itibarla evlenmenin genel hükümlerine uygulanacak hukuku gösteren MÖHUK hükümlerini delâletiyle uyuşmazlığa 

uygulanacak yetkili hukukun belirlenmesi ve hâsıl olacak sonuca göre karar verilmesi gerektiği ifade edilerek yerel mahkeme 

kararı bozulmuştur. 

Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin E.2010/2561-K.2011/4027 sayılı ve 8.3.2011 ta¬rihli kararında, Türk MK m. 199 uyarınca 

eşlerden birinin evlilik malları üzerinde tasarruf yetkisinin sınırlandırılmasımn talep edildiği davada, yerel mahkemenin 

taşınmazın Türkiye’de bulunmasına istinaden Türk hukukunu uygulamak suretiyle verdiği karar, uyuşmazlığın evliliğin genel 

hükümlerine ilişkin olduğu, MÖHUK m. 13(3) gereğince evliliğin genel hükümlerinin eşlerin müşterek millî hukukuna tâbi 

bulunduğu ve tarafların her ikisinin de Alman vatandaşı olduğu gerekçesiyle bozulmuştur. 
33 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin E.1990/5729-K. 1990/11522 sayılı ve 23.11.1990 tarihli kararma konu boşanma davasında 

yabancı devlet vatandaşı olan eşlerin Türk soylu olmasından bahisle Türk hukukunu uygulayan yerel mahkeme kararı, MÖHUK 

uyarınca boşanma davalarında eşlerin müşterek millî hukukunun uygulanması gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur 
34 MÖHUK m.l4 (l)’de yer alan “eşlerin müşterek millî hukuku” ibaresi, eşlerin birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olduğu 

haller bakımından yanıltıcı olabilmektedir. Söz konusu ibarenin, eşlerin birden fazla vatandaşlığa sahip bulunduğu hallerde 

“eşlerin millî hukukları müşterek ise bu hukuk” şeklinde yorumlanması, birden fazla devlet vatandaşlığına sahip olanlar 

bakımından varsa Türk vatandaşlığının yoksa en sıkı ilişkide bulunulan vatandaşlığın millî hukuk olarak kabulünü emreden 

MÖHUK m.4 hükmünün gereğidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 13.02.2008 tarihli kararında, hem Türk hem de İtalyan vatandaşı 

olan kadın de İtalyan vatandaşı erkek arasında görülen boşanma davasında, kadının sahip olduğu birden fazla vatandaşlıktan biri 

Türk vatandaşlığı olduğu için, kadının Türk vatandaşlığının esas alınacağı ve bu nedenle eşlerin müşterek millî hukukunun 

bulunmadığı sonucuna oyçokluğuyla varmıştır. 
35 Yargıtay 2 Hukuk Dairesi'nin 10.10.2002 tarihli kararma konu boşanma davasında, eşlerden birinin yabancı uyruklu olması 

nedeniyle uyuşmazlıkta yabancılık unsuru bulunduğu için, yabancılık unsuru taşıyan boşanma davasında uygulanacak hukukun 

MÖHUK hükümlerine göre araştırılmaksızin doğrudan doğruya Türk hukukunun uygulanması kanun yararına bozma sebebi 

kabul edilmiştir. 
36 Eşlerin her ikisinin de boşanmak istemesi, kanunlar ihtilâfı kuralarının uygulanmasını engelleyen bir husus değildir. Tarafların 

boşanma konusunda mutabık olmaları hâlinde dahi, boşanmaya uygulanacak hukuku seçme imkânı bulunmamaktadır. Bu 
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56. Boşanma ve ayrılığa uygulanacak hukukun tayininde hangi andaki müşterek millî hukukun 

veya hangi andaki müşterek mutad mesken hukukunun uygulanması gerektiğine ilişkin özel bir hüküm 

bulunmamaktadır. Bu nedenle MÖHUK m.3’de yer alan genel kural uyarınca dava ânındaki müşterek 

millî hukuk veya dava ânındaki müşterek mutad mesken hukuku uygulanacaktır. 

57. Boşanma bir aile hukuku meselesi olduğu için, uygulanacak hukukun tayininde atıf kuralının 

(renvoi) nazara alınması gerektiği unutulmamalıdır. 

58. Boşanmanın söz konusu olabilmesi için elbette öncelikle geçerli bir evliliğin bulunması 

gereklidir. Derdest bir boşanma davasında, boşanma ile sona ermesi talep edilen evliliğin aslında 

geçersiz olduğu ileri sürülürse, mahkeme öncelikle taraflar arasında geçerli bir evlilik bulunup 

bulunmadığını tespit etmek durumunda kalır. Bu bağlamda geçerli bir evliliğin bulunup bulunmadığıyla 

ilgili olarak bir önsorun şeklinde ortaya çıkabilecek kanunlar ihtilâfı meseleleri, MÖHUK m.13’deki 

kanunlar ihtilâfı kurallarının uygulanması suretiyle giderilecektir. 

59. Boşanmaya uygulanan hukuk; boşanmanın mümkün olup olmadığı37, boşanma ve ayrılığın 

sebepleri ve koşulları, bu sebep ve koşulların niteliği, boşanma ve ayrılık davası açma süreleri, ayrılık 

kararının süresi ve hükümleri, boşanma kararının hüküm ve sonuçları, boşanmadan kaynaklanan maddî 

ve manevî tazminat talepleri, boşanmanın eşlerin soyadı üzerindeki etkileri ve boşanmanın eşler 

tarafından karşılıklı yapılan ölüme bağlı tasarruflara etkisi bakımlarından yetkilidir. 

60. Bunun yanında, boşanmış eşler arasındaki nafaka taleplerinin38 ve boşanmada velayete3940 

                                                 
itibarla,. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 27.03.2008 tarihli kararında, Türk vatandaşı erkek ile Alman vatandaşı kadın arasındaki 

boşanma davasında eşlerin her ikisinin de boşanmak istemesi karşısında MÖHUK m.2 ve m. 13 (yeni m. 14) hükümlerinin 

uygulama olanağı bulunmadığına hükmetmesi isabetli olmamıştır. 
37 Daha ziyade Katolik inancın hâkim olduğu ülkelerde geçerli olan boşanma yasağına ilişkin olarak Türk hukukunda ilginç 

kararlar ve görüşler ortaya çıkmıştır. Boşanma yasağını muhafaza eden ülkelerin sayısı gün geçtikçe azalmaktadır. Meselâ 

Malta’da 2011 yılında yapılan referandum sonucunda boşanma yasağı kaldırılmıştır. Günümüzde boşanma yasağının Vatikan’da 

ve Filipinler’de hâlen geçerli olduğu bilinmektedir. Bununla birlikte konu teorik bakımdan da olsa önem arz etmektedir. 
38 Nafaka konusunda Türkiye’nin taraf olduğu 1973 tarihli Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Hukuka İlişkin La Haye 

Sözleşmesi’nde (RG:6.2.1983-17951) boşanmış eşler arasındaki nafaka taleplerinin Sözleşmedeki genel bağlama kuralının 

kapsamı dışında tutularak boşanmaya uygulanan hukuka tâbi kılınmış olması (m.8), MOHUK m. 14(2) hükmüyle paralellik arz 
etmektedir. 
39 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, 7.5.2013 tarihli kararında, İspanyol vatandaşı baba ile Hollanda vatandaşı anne arasındaki boşanma 

davasında, tarafların mutad meskenleri de farklı ülkelerde bulunduğu için Türk hukukunun yetkili olduğu sonucuna vardıktan 
sonra, boşanmadan kaynaklanan velayet ve kişisel ilişki konularında da Türk hukukunun uygulanması gerektiğini benimseyen 

yerel mahkeme kararını onamıştır. 
40  Yargıtay, çocukların velayetinin boşanan eşlere müştereken bırakılmasının Türk kamu düzenine aykırılık teşkil ettiği 

kanısındadır. Türk hukukunda evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanır ancak boşanma söz konusu 

olduğunda, boşanma kararıyla birlikte hâkim velâyeti de eşlerden birine tevdi etmek suretiyle karara bağlamak durumundadır 

(MK m.336). Buna karşılık, bazı ülkelerde evlilik boşanmayla sona ermesine rağmen, eşlerin velâyeti müştereken kullanması söz 

konusu olabilmektedir. Yargıtay, boşanma veya ayrılığa karar verilmesi hâlinde velâyetin eşlerden birine verilmesi gerektiği, 

kamu düzenine ilişkin bir müessese olan velâyetin boşanan ana-babaya müştereken bırakılmasının Türk Medenî Kanunu’na Ve 

Türk kamu düzenine aykırı olduğu gerekçesiyle, velâyetin boşanmış eşlere müştereken bırakılmasını kabul etmemektedir. Ancak 

velâyetin kamu düzenine ilişkin olması ve müşterek velâyetin Türk Medenî Kanunu’na aykırı olması, Türk kamu düzeninin ihlâl 

edildiği anlamına gelmez. Eşler boşanmakla yalnızca aralarındaki evlilik bağım sona erdirmekte, ancak ana ve baba olma vasıfları 

devam etmektedir. Boşanmanın, eşlerden biri bakımından velâyeti de otomatikman sona erdirmesini bir yasal düzenleme olarak 

benimseyip benimsememek, kanun koyucunun hukukî ve sosyal bir tercihidir ve yabancı bir hukukun, Türk hukukundan farklı 

bir tercihte bulunmuş olmasının Türk kamu düzenini ihlal edecek bir yönü bulunmamaktadır. Ezcümle, boşanmış eşlere velâyetin 

müştereken bırakılması Türk Medenî Kanunu ile örtüşmemekle birlikte, Türk kamu düzenini ihlal eden bir husus da değildir. Bu 

nedenle, boşanmış eşlere velâyeti müştereken bırakan bir ülke hukukunun tatbiki de mümkündür. Müşterek velâyetin sakıncalı 



Z.YEŞİLBAĞ 60 

 

ilişkin meselelerin de boşanmaya uygulanan hukuka tabi bulunduğu açıkça düzenlenmiştir 

61. Boşanma ve ayrılık davaları esnasında söz konusu olabilecek her türlü geçici tedbir talebi ise 

Türk hukukuna tâbi kılınmak suretiyle geçici tedbirle¬rin mahiyetine uygun bir düzenleme yapılmıştır 

[MÖHUK m. 14(4)}. Ancak, ileride ele alınacak olan La Haye nafaka sözleşmelerinin, boşanma veya 

ayrılık davası esnasında ileri sürülen nafaka talepleri hakkında da uygulama alanı bulması gerektiği 

gözden kaçırılmamalıdır* 87. 

62. Doktrinde, boşanma ve ayrılıktan bahseden MÖHUK m. 14 hükmünün, sadece boşanma ve 

ayrılık hakkında değil aynı zamanda evliliğin ileriye dönük olarak (ex nurıc) sona ermesine yol açan 

ölüm, gaiplik, ölüm ilânı gibi sebepler bakımından da uygulanacağı ifade edilmiştir. Buna karşılık 

evliliğin, evlenme ehliyet ve şartlarına aykırıhk nedeniyle hükümsüz kalarak sona ermesinde 

boşanmaya uygulanan hukuk değil, evlenme ehliyet ve şartlarına uygulanan hukuk yetkilidir. 

63. Türk hukukunda boşanma yalnızca mahkeme kararıyla kurulan bir hukukî işlem olduğu için, 

MÖHUK’da boşanmanın şekline uygulanacak hukuk konusunda özel bir düzenlemeye yer 

verilmemiştir. Buna karşılık, mahkeme dışında hukukî işlem yoluyla boşanmanın mümkün olduğu bir 

ülkede hukukî işlemle gerçekleşen boşanma işleminin şeklen geçerli olup olmadığı Türk mahkemeleri 

önünde tartışma konusu olursa, MÖHUK m.7’de yer alan genel şekil kuralının uygulanması yoluyla 

çözüme gidilmelidir. 

4) Soybağı (Nesep) 

a) Genel Olarak 

64. Bir kimsenin ana babası ile arasındaki hukukî bağı ifade eden soybağının kurulması 

konusunda farklı ülkelerin hukuk düzenlemeleri farklı anlayışlar sergiler. Soybağının kurulmasına 

ilişkin düzenlemelerin ülkeden ülkeye değişebileceğini gösteren çarpıcı örneklerden biri, çocuk ile anne 

arasındaki soybağı ilişkisidir. Türkiye dâhil birçok ülke hukukunda “çocuğu doğuran kadın, çocuğun 

annesidir.” Bu prensip Türk hukukunda hem evlilik içi hem de evlilik dışı çocuklar bakımından 

geçerlidir. Buna karşılık meselâ başta İtalya olmak üzere, bazı ülke hukuklarında evlilik dışı çocuk ile 

annesi arasında soybağmın kurulması, çocuğun, anne tarafından tanınması şartına bağlanmıştır. Yine 

Türk hukukunda evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması annenin onayına tabi değilken; Alman 

hukukunda evlilik dışı çocuğun baba tarafından tanınması, annenin tanımaya onay vermesi şartına 

bağlanmıştır. 

65. Yabancılık unsuru içeren soybağı ilişkilerinde çocuk ile ana-baba arasında “soybağının 

kurulması veya iptali" konularında hangi ülke hukukunun uygulanacağı, MÖHUK'un 16. maddesinde 

düzenlenmiştir. Aynca soybağının kurulması konusunda Türkiye'nin de taraf olduğu birçok 

milletlerarası sözleşme mevcuttur. Sözleşmelerin MÖHUK’un 16. maddesi yerine geçme özelliğine 

sahip oldukları gözden kaçırılmamalıdır. 

                                                 
sonuçlar doğurması durumunda Türk kamu düzeninin devreye girmesi ve Türk hukukunun uygulanması veya Türk hukukundaki 

koruyucu tedbirlerin alınması mümkündür. 
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66. Soybağının kurulmasıyla birlikte çocuk ile ana baba arasında karşılıklı bazı hak ve 

yükümlülükler ortaya çıkar. Meselâ soybağının kurulmasıyla ana babanın çocuk üzerinde velayet hakkı 

ortaya çıkabilir; çocuk belirli kurallara tâbi olacak şekilde annesinin veya babasının soyadını ve 

vatandaşlığını kazanabilir; ana babanın çocukla kişisel ilişki kurma hakkı doğabilir; ana babanın 

çocuğun bakım ve eğitim giderlerini karşılama yükümlülüğü doğabilir. İşte soybağının hükümleri 

olarak ifade edilen bu hak ve yükümlülüklerin hangi ülke hukukuna tâbi olacağı MÖHUK’un 17. 

maddesinde düzenlenmiştir. Bunun yanında soybağının hükümlerine ilişkin birçok milletlerarası 

sözleşme de mevcuttur. 

67. Soybağının evlât edinme yoluyla da kurulması mümkündür. Yabancılık unsuru içeren bir 

evlât edinme ilişkisinin geçerli olarak kurulmasının tâbi olduğu hukuk ile evlât edinme yoluyla kurulan 

soybağının hükümlerinin tâbi olduğu hukuk MÖHUK’un 18. maddesinde düzenlenmiştir. 

b) Soybağının Kurulması Bakımından Yetkili Hukuk 

(i) Soybağının Kurulmasına İlişkin MÖHUK Düzenlemesi 

(aa) Kural 

68. Yabancılık unsurunun bulunduğu hallerde soybağının kurulması konusunda yetkili ülke 

hukukunu gösteren MÖHUK’un 16(1) maddesi, basamaklı bir bağlama kuralı içermektedir. 

MÖHUK’un 16(1) maddesi uyarınca: 

 Soybağının kuruluşu, çocuğun doğum ânındaki millî hukukuna, kurulamaması hâlinde  

 Çocuğun mutad meskeni hukukuna tâbidir. Soybağı bu hukuka göre kurulamıyorsa,  

 Ananın veya babanın, çocuğun doğumu ânındaki millî hukuklarına, bunlara göre 

kurulamaması hâlinde  

 Ana ve babanın, çocuğun doğumu ânındaki müşterek mutad mesken hukukuna, buna göre 

de kurulamıyorsa  

 Çocuğun doğum yeri hukukuna tâbi olarak kurulur". 

Yetkilendirilen hukuklar içinde hiç değilse birinin soybağını kuracağı beklentisiyle, çocuk ve 

ana-babasının ilişki içinde oldukları hukukların neredeyse tümüne belirli koşul ve sıra dâhilinde yetki 

tanınmıştır. 

(bb) Kuralın Özellikleri 

69. MÖHUK un 16 (1) maddesinde yer verilen bağlama noktalarının tatbiki, bir önceki 

basamakta yer alan hukukun tatbikiyle soybağının kurulamamış olması şartına tâbidir. Soybağının, 

sıraca önde yer alan basamakta öngörülmüş bir hukuk uyarınca kurulmuş olması hâlinde, MÖHUK un 

16. maddesinin öngördüğü amaç hâsıl olduğu için, sonraki basamaklarda sıralanan diğer hukukların 

uygulanmasına gerek kalmamaktadır. 

70. MÖHUK m. 16 (1) hükmünde, çocuğun soybağının kurulmasında öncelikle tatbik edilecek 

hukuk, “çocuğun doğumu ânındaki millî hukuku’dur. Kuşkusuz ki çocuğun doğum ânındaki millî 

hukukunun tatbik edilebilmesi için, çocuğun doğum anında bir devletin vatandaşlığına sahip olması 
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gerekir. Ne var ki, günümüzde devletlerin çoğu, bir çocuğun vatandaşlığını kazanabilmesini kan 

esasına, yani; çocuğun anası veya babasının da bu devletin vatandaşı olması şartına tâbi tutmaktadır. Bu 

nedenle ana babasından biri veya her ikisi ile arasında henüz soybağı ilişkisi kurulamamış bir çocuğun 

doğum yeri (toprak) esasına göre kazanmış olduğu bir vatandaşlığı da bulunmadığı sürece bir millî 

hukuku bulunmayabilir. Böyle bir durumda veya çocuğun doğum ânındaki millî hukukuna göre 

soybağının kurulamadığı hallerde, ikinci basamakta yetkili kılınmış hukuk olan “çocuğun mutad 

meskeni” hukukunun tatbiki yoluna gidilecektir. 

İkinci basamakta yetkili hukuk olarak öngörülmüş olan “çocuğun mutad meskeni hukuku” 

uyarınca da soybağı kurulamıyorsa, üçüncü basamakta öngörülmüş bulunan iki hukuktan biri, yani 

çocuğun anasının millî hukuku yahut babasının millî hukuku tatbik edilecektir. Üçüncü basamakta 

öngörülmüş olan bu iki farklı bağlama noktası, birbirine alternatif teşkil edecek şekilde tasarlanmış olup, 

aralarında bir öncelik veya ardıllık ilişkisi yoktur. Bu iki hukuktan birinin tatbiki söz konusu olduğunda, 

soybağını azamî ölçüde çocuğun lehine olacak biçimde kuran hukuk tercih edilmelidir. 

Üçüncü basamakta birbirine alternatif teşkil edecek şekilde yer alan ananın veya babanın millî 

hukuklarından birine göre soybağının kurulamaması hâlinde, dördüncü basamakta yer alan, ana ve 

babanın çocuğun doğumu ânındaki müşterek mutad meskenleri hukuku uygulanacaktır. Şayet bu hukuk 

uyarınca da soybağı kurulamıyorsa, son olarak çocuğun doğduğu yer hukuku uyarınca soybağının 

kurulup kurulmadığı araştırılacaktır.  

Görüldüğü gibi, kanun koyucu, sırf soybağının kurulmasını temin edebilmek için, şahsın hukuku 

veya aile hukuku alanında uygulanacak hukukun tayininde yeterli bağlantıya sahip olmadığı için tercih 

edilmeyen doğum yeri hukukunu dahi yetkili kılmıştır. 

71. Yetkili kılınmış hukukların tespiti için kullanılmış bağlanma noktalarının hangi an itibariyle 

dikkate alınacakları konusu, altı hukuktan beşinin tespitine yarayan bağlanma noktalarının, çocuğun 

doğum ânı itibariyle esas alınacak olduğunu madde hükmünde açıkça belirtmiştir. 

Çocuğun doğum anı esas alınarak uygulanacağı kanun koyucu tarafından açıkça hükme bağlanan 

hukuklar şunlardır: 

- Birinci basamakta yer alan çocuğun millî hukuku; 

- Üçüncü basamakta yer alan ananın veya bahanın millî hukukları; 

- Dördüncü basamakta yer alan ananın ve babanın müşterek mutad meskeni hukuku; 

- Beşinci basamakta yer alan, çocuğun doğum yeri hukuku. 

Sadece, ikinci basamakta yer alan “çocuğun mutad meskeni hukuku”nun hangi an itibariyle 

dikkate alınacağı konusunda madde hükmünde bir açıklık yoktur. Ancak, kanaatimizce, ikinci 

basamakta yer alan “çocuğun mutad meskeni hukuku”, MOHUK’un 3. maddesine de uygun olacak 

biçimde dava ânı itibarıyla dikkate alınmalıdır.  

72. MÖHUK m. 16 (1) hükmünde basamaklı biçimde öngörülen hukukların, bir çocuğun gerek 

annesi ve gerekse babası arasında soybağını kurması mümkün olduğu gibi; bu hukukların çocukla 

sadece annesi veya sadece babası arasında soybağını kurması mümkündür. Hatta m.l6 (l)’de zikredilen 
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hukuklar uyarınca çocuk ile ana ve baba arasında soybağının hiç kurulamaması dahi mümkündür. 

73. Çocuğun menfaatini korumak olan MOHUK’un 16 (1) maddesinde yetkilendirilmiş 

hukukların, basamaklı bir bağlama kuralı içinde değil, birbirine alternatif teşkil edecek şekilde tatbik 

edilmesinin, çocuk bakımından tatbikine izin verilen tüm hukuklar arasında en elverişli hukukun 

tatbikini sağlayacağı belirtilmektedir. Gerçekten de, MÖHUK m. 16 (1) hükmündeki bağlama noktaları 

basamaklı değil de alternatifli bir bağlama kuralı şeklinde tanzim edilmiş olsaydı, ana baba bakımından 

soybağını kuran bir hukukun bulunması durumunda, çocuğun anası ve babası bakımından soybağının 

tek bir hukuk uyarınca kurulması sağlanabilirdi. Böylelikle, çocuğun ana bakımından soybağını kuran 

hukuk ile baba bakımından soybağını kuran hukukun farklı olması ihtimali41 de bertaraf edilmiş olurdu. 

(cc) Kuralın Uygulanma Alanı 

74. Soybağının kurulması konusunda yetkili hukuk, bir kimsenin yasal ana- babasının kimler 

olduğunu, yani çocuk ile ana-babası arasında soybağının ku-rulmasının şartlarının neler olduğunu tayin 

eder. Meselâ evlilik içinde doğan bir çocuğun babasının o evlilikteki koca olduğunu öngören babalık 

karinesi¬nin kapsamını, gebelik süresinin hesaplanmasında dikkate alınacak azamî ve asgarî süreleri, 

“tanıma beyanının” yapdabilmesinin şartlarını, babalık dava-sının koşullarını ve zamanaşımına veya 

hak düşümüne ilişkin süreleri, soyba- ğının kurulması konusunda yetkili olan hukuk belirler. 

75. MÖHUK m. 16 hükmü, soybağının “evlat edinme” dışında kalan tüm diğer yollarla 

kurulması hakkında uygulama alanı bulur. Hukukî bir bağı ifade eden soybağı, genellikle bir çocuğun 

türediği biyolojik ana-babası arasında kuruluyor olsa da, çocukla aralarında biyolojik bir bağ 

bulunmayan kişiler arasında da soybağı kurulması mümkündür. Meselâ evlilik birliği içinde doğan bir 

çocuğun biyolojik babası olmayan koca, çocuğun nesebini reddetmedikçe, bu koca ile çocuk arasında 

soybağı bulunur. Benzer şekilde, başka bir erkekle soybağı bulunmayan bir çocuk hakkında tanıma 

beyanında bulunan kişinin de, gerçekte bu çocuğun biyolojik babası olmaması mümkündür. Ancak, 

tanıma beyanı nedeniyle çocukla aralarında soybağı kurulmuş olur. İşte, biyolojik bağ bulunmadığı 

halde, soybağının kurulduğu -evlât edinme dışında kalan- bu gibi durumlarda da MOHUK’un 16. 

maddesi tatbik alanı bulur. 

Evlât edinme yoluyla soybağının kurulup kurulmadığı ve soybağının kurulduğunun kabulü 

hâlinde bu soybağının hükümlerinin ne olacağı gibi meselelerin hangi ülke hukuku uyarınca çözüme 

kavuşturulacağı ise, “Evlât Edinme” başlığını taşıyan MÖHUK m. 18 hükmünde düzenlenmiştir. 

76. MÖHUK un 16. maddesi, evlilik içi ve evlilik dışı soybağı ayrımına yer vermeyen 2001 

tarihli yeni Türk Medeni Kanunu ile uyum sağlayacak biçimde ve mülga 2675 sayılı MÖHUK’tan farklı 

                                                 
41 MÖHUK’un. 16(1) maddesi hükmünün lafzından, çocukların ana bakımından soybağını kuran hukukun, baba bakımından 

soybağını kuran hukuktan farklı olabileceği anlaşılmaktadır. Şöyle ki; ana bakımından soybağı basamaklarda yer alan 

hukuklardan biri uyarınca kurulduğunda, çocuk ile ana arasındaki soybağı bakımından madde hükmünde takip eden basamaklarda 

yer alan diğer hukuklar tatbik edilemeyecektir. Çocuk ile ana arasında soybağını kuran hukukun, çocuk ile baba arasında bir 

soybağı kuramaması mümkündür. Böyle bir durumda, baba bakımından soybağının kurulabilmesi için takip eden basamaklarda 

yer alan hukuklar tatbik edilecektir. Bu da, çocuğun ana bakımından soybağını kuran hukuk ile babası bakımından soybağını 

kuran hukukun farklı hukuklar olmasına neden olacaktır. 
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olarak, evlilik içi ve evlilik dışı soybağı ayrımına yer vermemiştir. Bu nedenle, yabancılık unsuru içeren 

bir ilişkiden dünyaya gelen bir çocuk, ister evlilik içi, ister evlilik dışı olsun, bu çocuk ile ana ve babası 

arasındaki soybağı konusunda MÖHUK un 16. maddesi tatbik edilecektir. 

77. MÖHUK un 16 (1) maddesi sadece soybağının kurulmasından söz ediyor olmakla birlikte, 

"soybağının düzeltilmesi” konusu da MÖHUK’un 16. maddesi kapsamına dâhildir.  

78. MÖHUK’un 16 (1) maddesi sadece soybağının kurulması ve düzeltilmesi ile ilgilidir. Buna 

mukabil çocuk ile ana ve baba arasında soybağının kurulmuş olmasının sonuçları hakkında, meselâ 

velayet hakkının ana babadan kime ait olacağı veya velâyet hakkının kapsamı gibi meseleler hakkında 

MÖHUK m. 16 (1) hükmü uygulama alanı bulmaz. Soybağının kurulmasından sonra, çocuk ile annesi 

ve babası arasındaki ilişkinin, meselâ velâyet ilişkisinin hangi hukuka tâbi olacağı meselesi, 

“Soybağının Hükümleri” başlığını taşıyan MOHUK m. 17 hükmünde düzenlenmiştir. 

(ii) Soybağının Kurulmasına İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler 

(aa) Evlilik Dışında Doğan Çocukların Tanınmalarını Kabule Yetkili Makamların Yetkilerinin 

Genişletilmesi Hakkında Kişi Halleri Komisyonu (CIEC) Sözleşmesi 

79. 1961 tarihli bu Sözleşme, “tanıma beyanı” neticesinde baba ile çocuk arasında -mirasçılık 

dâhil- kişisel sonuçlarıyla bir soybağı kurulup kurulmadığı konusunda mahallî hukuklar arasındaki 

farklılığı ortadan kaldırmak amacıyla hazırlanmıştır. Günümüzde sözleşmeye taraf olan devletlerin 

hemen hepsi tanıma beyanının hukukî sonucunun, baba ile çocuk arasında mirasçılık ilişkisi 

kurulmasını da kapsayan kişisel sonuçlu babalık olduğunu kabul etmektedir. Bu Sözleşme, günümüzde 

uygulama alanını büyük ölçüde yitirmiştir.42 Sözleşmenin temel amacı, ilgililerin, vatandaşı oldukları 

âkit devlet hukukunun tanıma beyanına bağladığı hukukî sonuçtan farklı sonuçlar bağlayan diğer âkit 

devlet makamları huzurunda da bir çocuğu tanımaya yönelik işlemleri yapabilmelerini sağlamaktır. Bu 

Sözleşme uyarınca, bir âkit devlet vatandaşının diğer bir âkit devlet makamı huzurunda yaptığı tanıma 

beyanı, beyanda bulunan kişinin bu beyanını kendi ülkesinde yapmış olsaydı doğuracak olduğu 

hükümlerin aynısını doğurur.43 

80. Sözleşme tanıma beyanlarının şekli konusunda bir bağlama kuralı içermektedir. Bu bağlama 

kuralına göre, bir âkit devlet makamı huzurunda başka âkit devlet vatandaşlarının yapacakları tanıma 

beyanlarının şekli, tanıma işleminin yapıldığı devlet hukukuna tâbidir. 

 

(bb) Evlilik Dışı Çocukların Ana Bakımından Soybağının Tesisi Hakkında Kişi Halleri 

                                                 
42 Yine de Sözleşme’nin, bir âkit devlet makamı huzurunda yapılan tanıma beyanının hangi hukuk uyarınca hüküm doğuracağına 

ilişkin (m.4) ve tanıma beyanını ihtiva eden belgelerin diğer âkit devlet makamları nezdindeki değerine ilişkin (m.5) kuralları 

önemini korumaktadır 
43  Meselâ Türk vatandaşı hir baba, bir âkit devlet makamı huzurunda yabancı bir çocuğu tanıdığında, bu tanıma beyanı 

neticesinde baba ile çocuk arasında soybağı kurulup kurulmadığı, tanıma beyanı Türkiye’de yapılmış olsaydı, bu tanıma beyanının 

sonucu ne olacak idiyse, ona göre tayin olunur (m.4). Böyle bir tanıma beyanı Türkiye’de yapılmış olsaydı, MOHUK’un 16, 

maddesi tatbik edilerek tanıma beyanının hukukî sonuçlarını tayin edecek hukuk tespit edilirdi. 

Sözleşme’nin uygulama açısından önemli bir maddesi, Sözleşme hükümleri çerçevesinde gerçekleştirilmiş olup yetkili makamın 

mühür ve imzasını taşıyan belgelerin ve bunların tasdikli örnek ve özetlerinin, diğer âkit devletlerde her türlü tasdikten muaf 

olduğunu belirten 5. maddesidir. 
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Komisyonu (CIEC) Sözleşmesi 

81. 1962 tarihli bu Sözleşme, birçok ülke hukukuna göre, evlilik dışı bir çocuk ile annesi 

arasında, başka hiçbir ek şartın gerçekleşmiş olması aranmaksızın, sırf bu doğum nedeniyle soybağı 

kurulurken, diğer bazı ülke hukuklarına göre evlilik dışı çocuk ile annesi arasında soybağının 

kurulmasının, çocuğun annesi tarafından tanınması şartına bağlanmış olmasından yola çıkılarak 

düzenlenmiştir.44 Sözleşmenin amacı, çocuk ile annesi arasındaki soybağının kuruluşu bakımından 

hukuk düzenlerinin yaklaşımları arasındaki farkı azaltmaktır. 

(cc) Evlenme ile Nesep Düzeltilmesi Hakkında Kişi Halleri Komisyonu (CIEC) Sözleşmesi114 

82. 1970 tarihli bu Sözleşme, evlilik dışı çocukların ana ve babalarının, çocuğun doğumundan 

sonra birbirleriyle evlenmeleri üzerine, çocuğun “evlilik içi çocuk statüsüne kavuşması konusunu 

düzenlemekte olup, esas olarak bugün birçok ülkede terk edilmiş evlilik içi ve evlilik dışı soybağı 

ayrımına dayanmaktadır. Sözleşme, çocuğun soybağının “evlilik içi çocuk” statüsünde kurulması 

bakımından yetkili hukuku belirlemek dışında, çocuğun evlilik ne¬deniyle kazandığı statünün, âkit 

devletlerin yetkili makamlarınca kayıt altına alınması konusunda da çeşitli hükümler içermektedir. 

83. Pek çok ülke gibi bugün Türkiye’de de evlilik içi ve evlilik dışı soybağı ayrımı terk edilmiş 

olup, artık “elverişsiz hukuksal konumu düzeltilecek bir evlilik dışı çocuk kalmamış” olsa da, çocuğun 

ana babasının sonradan evlenmelerinin hukukî önemi -bilhassa velayet ve soyadı açısından- hâlâ devam 

etmektedir. Ayrıca, Sözleşme’nin 1 ilâ 4. maddelerinin sadece âkit devlet vatandaşları hakkında değil, 

tüm devlet vatandaşları hakkında uygulama alanı bulacak (loi uniforme) hükümler oldukları (m.5) ve 

evlilik dışı soybağını elverişsiz bir statü olarak muhafaza eden hukukların hâlen mevcut olduğu dikkate 

alındığında, Sözleşme’nin önemini -geçmiş yıllara göre daha az olmakla birlikte- korumakta olduğu 

görülür. 

84. Sözleşmenin kanunlar ihtilâfı kuralı niteliği taşıyan 1. maddesi uyarınca, bir çocuğun anne 

ve babasının çocuğun doğumundan sonra birbiriyle evlenmesi, anne veya babadan birinin millî 

hukukunun maddî hukuk hükümleri uyarınca, çocuğun “evlilik içi çocuk” statüsüne kavuşmasını 

sağlıyorsa, çocuğun kavuştuğu bu statü, tüm âkit devletlerde geçerli olur.45 

                                                 
44  Sözleşmenin en dikkat çekici maddesi, bazı devletlerin anne ile çocuk arasındaki soybağınm kurulmasına ilişkin 

düzenlemelerine müdahale içeren 1. maddesidir. Bu madde uyarınca, çocuğun doğum belgesinde anne olarak gösterilmiş bir 

kadm mevcutsa, bu kadın ile çocuk arasında soybağı kurulmuş kabul edilir. Madde açısından, doğum kaydında çocuğun anası 

olarak gösterilen kadının, bu kayıtta isminin gösterilmesini kabul etmiş olup olmadığına bakılmamakta; çocuk ile arasında 

soybağının kurulmuş kabul edilmesi için, isminin doğum kaydında gösterilmiş olması yeterli kabul edilmektedir. Bu düzenleme 

şekli, meselâ Fransa’nın soybağına ilişkin maddî hukuk düzenlemesine müdahale teşkil etmektedir. Zira Fransız hukuku evlilik 

dışı bir çocuk doğuran kadına, isminin doğum kaydında gösterilmemesini talep etme hakkı tanımaktadır. Sözleşme’nin 1. maddesi 

uyarınca kurulmuş soybağının reddi de mümkündür 
45 Kimi hukuk düzenleri uyannca, anne ve babanın sonradan birbiriyle evlenmesi çocuğun soybağının kurulması ve evlilik içi 

çocukların tâbi olduğu hükümlerden yararlanması için yeterli değildir. Böyle hukuklar, çocuğun babasının (ve hatta bazen 
annesinin) ayrıca tanıma beyanında bulunmasını aramaktadır. İşte, Sözleşmenin tatbik alanı bulduğu durumlar bakımından, 

çocuğun ebeveyninden birinin millî hukuku, meselâ babasının millî hukuku, sonradan gerçekleştirilen evlilik nedeniyle 

soybağının kurulabilmesi için ayrıca bir tanıma beyanının yapılmasını ararken, annesinin millî hukukunun -tıpkı Türk hukuku 
gibi- soybağımn kurulabilmesi için ayrıca bir işlem yapılmasını aramaması hâlinde, annenin millî hukukunun esas alınıp, ayrıca 

bir işlem yapılmadan, soybağımn evlilik içinde doğmuş çocuklar hakkındaki hükümlerin uygulanmasını sağlayacak şekilde 

kurulmuş olduğu kabul edilir. Kuşkusuz ki, çocuğun gerek annesinin gerekse de babasımn hukuku, çocuğun ayrıca tanınmasını 
gerektiriyorsa, ancak tanımaya ilişkin bu koşulun gerçekleşmesi hâlinde, çocuğun soybağı, evlilik içinde doğmuş çocukların 
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c) Soybağının İptali Bakımından Yetkili Hukuk 

85. MÖHUK’un 16. maddesinin 2. fıkrasında, soybağının iptalinin tâbi olacağı hukuk 

düzenlenmektedir. Bu hüküm, gerek evlilik içinde doğan bir çocuk bakımından babalık karinesinin 

çürütülmesini gerektiren “soybağının reddi” hakkında, gerekse evlilik dışında doğan çocuklar hakkında 

yapılan tanımanın iptali veya sonradan yapılan evlenme ile kurulan soybağına itiraz gibi soybağını 

sona erdiren tüm durumlar hakkında tatbik alanı bulur. MOHUK m.l6 (2) uyarınca: “Soybağı hangi 

hukuka göre kurulmuşsa, iptali de o hukuka tâbidir”. 

MOHUK m.l6(2)’de, soybağının iptalinin, soybağını kuran hukuk uyarınca gerçekleştirileceği 

öngörülmektedir. Şu halde, soybağının kurulmasını sağlamış olan hukuku belirleyen bağlama 

noktalarında sonradan meydana gelen değişiklikler, soybağının iptalinde dikkate alınmayacaktır.  

d) Soybağının Hükümlerine Uygulanacak Hukuk 

(i) Soybağının Hükümlerine İlişkin MÖHUK Düzenlemesi 

(aa) Kural 

86. Soybağının hükümlerine uygulanacak hukuku gösteren MÖHUK m. 17 uyarınca: 

“Soybağının hükümleri, soybağını kuran hukuka tâbidir. Ancak ana, baba ve çocuğun müşterek millî 

hukuku bulunuyorsa, soybağının hükümlerine o hukuk, bulunmadığı takdirde müşterek mutad mesken 

hukuku uygulanır .” Madde bütünüyle ele alındığında, soybağının hükümleri konusunda öncelikle ana, 

baba ve çocuğun müşterek bir milli hukuku varsa bu hukukun, bu yoksa yine ana, baba ve çocuğun 

müşterek mutad mesken hukukunun yetkili kılındığı görülür. Eğer böyle bir müşterek hukuk da 

bulunmuyorsa, bu takdirde soybağının hükümleri, soybağı hangi ülke hukukuna göre kurulmuşsa o ülke 

hukukuna tâbi olacaktır. Bir başka ifadeyle, 17. madde hükmünün ilk cümlesinde zikredilen “soybağını 

kuran hukuk” bağlama noktası aslında en son seçenek olarak uygulanmaktadır Şu halde MÖHUK m. 

17 uyarınca soybağının hükümleri hakkmda uygulanacak hukuk öncelikle ana, baba ve çocuğun 

müşterek millî hukukudur. Müşterek millî hukukun yokluğu hâlinde ana, baba ve çocuğun müşterek 

mutad meskeni hukuku uygulanır. Nihayet, gerek müşterek millî hukukun gerekse de müşterek mutad 

meskenin bulunmaması hâlinde, soybağının hükümleri hakkında, soybağını kurmuş olan hukuk 

uygulanır. 

87. MÖHUK’un 17. maddesinde öngörülen bağlanma noktalarının hangi an itibarıyla dikkate 

alınacakları sorusunun da ele alınması gerekir. Soybağı MÖHUK’un 16. maddesine göre çocuğun 

doğum ânındaki millî hukuku uyarınca kurulmuş olup, çocuğun millî hukuku sonradan değişmiş olsa 

dahi, soy bağının hükümleri, "çocuğun doğum ânındaki millî hukukuna” tâbi olarak belirlenecektir. 

(bb) Kuralın Uygulanma Alanı 

88. Soybağının hükümlerini düzenleyen MÖHUK’un 17. maddesi kapsamına giren en önemli 

hususlardan biri velayettir. Velâyet hakkının ana babadan kime ait olacağı, kimlerin velâyet altında 

bulunduğu, velâyet hakkının ana baba tarafından birlikte kullanılıp kullanılmayacağı, velâyet hakkının 

                                                 
statüsüne kavuşmuş olur. 
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birlikte kullanılmasında anlaşmazlığa düşülmesi hâlinde ana veya babamn reyinin üstün sayılıp 

sayılmayacağı, velinin velâyet hakkından doğan görevlerini hiç veya gereği gibi yerine getirememesi 

hâlinde çocuğun ne şekilde korunacağı, çocuğun annesinin mi yoksa babasının mı soyadını taşıyacağı, 

velayet hak¬kı bulunmayan ana veya babanın çocukla kişisel ilişki kurma hakkının olup olmayacağı, 

çocuğun mallarını kullanma hakkının kapsamının ne olduğu, çocuğu temsil hakkının olup olmadığı gibi 

meseleler, MÖHUK’un 17. maddesinin gösterdiği hukuka tâbi olarak çözümlenir. 

89. Boşanmanın velayet üzerindeki sonuçlarının boşanma statüsüne, evlât edinmenin velâyet 

üzerindeki sonuçlarının ise evlât edinme statüsüne tâbi olduğu unutulmamalıdır. 

90. Esasen soybağının hüküm ve sonuçlarından biri olan bakım nafakası konusu da MÖHUK m. 

17 hükmüne tâbi değildir; zira bu konu MÖHUK’un “Nafaka” başlıklı 19. maddesinde ayrı bir hüküm 

ile düzenlemeye kavuşturulmuştur. Bunun yanında, nafaka konusunda Türkiye’nin de taraf olduğu 

milletlerarası sözleşmeler akdedilmiş olup, bu sözleşmelerden Nafaka Yükümlülüğüne Dair La Haye 

Sözleşmesi, erga omnes uygulama alanına sahip olduğundan, soybağı nedeniyle ortaya çıkan nafaka 

yükümlükleri hakkında tatbik edilecek hukuku MÖHUK’un 19. maddesi yerine geçerek 

belirlemektedir. 

(ii) Soybağının Hükümlerine İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler 

(aa) Genel Olarak 

91. Aşağıda, soybağının hüküm ve sonuçlarına ilişkin üç adet çok taraflı milletlerarası sözleşme 

ele alınacaktır. Bu Sözleşmelerden biri “Küçüklerin Korunması Konusunda Makamların Yetkisine ve 

Uygulanacak Kanuna dair Sözleşme”, diğeri “Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukukî Veçhelerine 

dair Sözleşme”, ve nihayet üçüncüsü de “Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına dair Sözleşme"dir.  

(bb) Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler Yönünden 

Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfiz ve İşbirliğine Dair 1996 Tarihli La Haye Sözleşmesi46 

92.Çocukların şahsı ve malları hakkında koruyucu tedbirler alınması, meselâ gerektiğinde 

velayetin tevdii veya çocuğun bir bakım yurduna yerleştirilmesi, çocuğun mallarının değer yitirmesini 

engellemek için bunların elden çıkarılması gibi tedbirler alınması zorunluluğu ile sık karşılaşılır. Yakın 

zamana kadar bu konular hakkında Türkiye bakımından, 1961 tarihli “Küçüklerin Korunması 

Konusunda Makamların Yetkisine ve Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi” tatbik 

edilmekteydi. Nitekim bilhassa Alman ve Hollanda makamları, 1961 tarihli bu Sözleşme’yi tatbik 

etmek suretiyle, mutad meskeni bu ülkelerde bulunan Türk vatandaşı küçükler hakkında koruyucu 

tedbirler almış, bazen de Türk vatandaşı çocukların, bu ülkelerde bulunan bakım yurtlarına 

                                                 
46  Türkiye Cumhuriyeti, 1996 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin onaylanmasını 25.4.2016 tarihli ve 6707 sayılı Kanun ile 

(RG:5.5.2016-29703) uygun bulmuş, Sözleşme 9-5.2016 tarihli ve 2016/8848 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile onaylanmış ve 

bu Karar ile Sözleşme’nin metni 22.05.2016 tarihli ve 29719 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanmıştır. Ancak Sözleşme bu yayım 

ile yürürlüğe girmemiştir. Zira Sözleşme’nin 61. maddesi uyarınca, Sözleşme; onaylanmaya, kabule, uygun bulunmaya veya 

katılıma ilişkin belgenin depoziter makama tevdi edilmesinden itibaren üç aylık sürenin sona ermesini takip eden ayın ilk gününde 

yürürlüğe girecektir. Buna göre, 3.1.2017 tarihli ve 29937 saydı Resmî Gazete’de yayımlanan 2016/9638 saydı Bakanlar Kurulu 

Kararı’yla Sözleşme’nin Türkiye açısından yürürlüğe giriş tarihi 1.2.2017 olarak tespit edilmiştir. 
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yerleştirilmesine karar vermiştir Ne var ki 1961 tarihli Sözleşme’nin, makamların yetkisi ve 

uygulanacak hukuk konusunda getirdiği düzenlemelerin belirsizlikler ve çatışmalar ihtiva etmesi, bu 

Sözleşme’den ancak sınırlı bir başarı elde edilmesine yol açmıştır. İşte, 1961 tarihli Sözleşme’nin 

içerdiği belirsizlik ve çatışmaların bertaraf edilmesi amacıyla, 1961 tarihli Sözleşme’nin düzenlediği 

konulan daha kapsamlı, daha anlaşılır ve daha geniş katılımı sağlayabilecek şekilde düzenleyen yeni bir 

Sözleşme hazırlanmıştır. “Velayet Sorumluluğu ve Çocukların Korunması Hakkında Tedbirler 

Yönünden Yetki, Uygulanacak Hukuk, Tanıma, Tenfız ve İşbirliğine Dair 1996 Tarihli La Haye 

Sözleşmesi” isimli bu yeni Sözleşme’ye, Türkiye’nin de 2016 yılında taraf olmasıyla birlikte, önceki 

1961 tarihli Sözleşme’nin bugün dünya üzerindeki uygulama alanı neredeyse hiç kalmamıştır. 1996 

tarihli Sözleşme; çocuğun 47  şahsının veya mallarının korunmasına yönelik tedbirleri 48  almak 

konusunda hangi devletin makamlarının yetkili olduğunu bu makamların yetkilerini kullanırken 

uygulayacakları hukuku ve velayet sorumluluğunauygulanacak hukuku belirler.49 Sözleşme ayrıca, 

çocuğun şahsının veya mallarının korunmasına yönelik tedbirlerin bütün âkit devletlerde kolaylıkla 

sonuç doğurması için, bu tedbirleri içeren kararların diğer âkit devletlerde otomatik biçimde 

tanınmasına ilişkin hükümler içerdiği gibi, icrayı gerektiren kararların tenfızine yönelik hükümler de 

içermektedir. Nihayet Sözleşme, hedeflerini gerçekleştirmek için gerekli olabilecek işbirliğini âkit 

devlet makamları arasında tesis etmeyi amaçlayan hükümler de içermektedir. 

93. Sözleşme’nin, çocuğun şahsının veya mallarının korunmasına yönelik tedbirleri almak 

konusunda, esas olarak yetkili kıldığı makamlar, çocuğun mutad meskeninin bulunduğu devletin adlî 

veya İdarî makamlarıdır. Ancak mülteci çocuklar ve ülkelerinde meydana gelen karışıldıklar yüzünden 

yerlerinden edilmiş çocuklar ile mutad meskenleri belirlenememiş çocuklar bakımından esas yetkili 

makamlar, bu çocukların bulundukları âkit devletin makamlarıdır. 

Sözleşmeye göre çocuğun menfaatlerini -mutad mesken makamlarına kıyasla- daha iyi 

kollayabilecek olmaları ve çocuğun şahsı veya malları hakkında koruyucu tedbir almalarına çocuğun 

mutad meskeni makamları tarafından izin verilmiş olması koşuluyla", diğer bazı âkit devlet makamları 

da koruyucu tedbir kararları verebilirler. 

                                                 
47 Sözleşme, çocuklara, doğdukları andan başlayarak 18 yaşına ulaştıkları tarihe kadar uygulanır (m.2). Çocuğun yetkili hukuka 

göre daha önceki yaşta erginlik kazanması hâlinde, bir görüş Sözleşme’nin uygulanmasına engel bir durum bulunmadığını, diğer 
görüş ise artık Sözleşme’nin uygulanamayacağım ileri sürmektedir. 
48 Bu tedbirler, Sözleşme’nin 3. maddesinde, sınırlı sayı (numerus clausus) ilkesine tâbi olmayacak şekilde, şöyle sayılmıştır. 

Sözleşme’nin 4. maddesinde, Sözleşme’yi yakından ilgilendirdiği için Sözleşme kapsamına girip girmediği tereddüt 

doğurabilecek bazı konuların Sözleşme’nin kapsamına girmediği açıkça hüküm altına alınmıştır. Buna göre; ebeveyn-çocuk 

ilişkisinin kurulması veya buna itiraz edilmesi; evlât edinme kararları, evlât edinmeye hazırlık niteliğindeki tedbirler veya evlât 

edinmenin iptali yahut feshi; çocuğun önadı ve soyadı; çocuğun velâyet altında olmaktan çıkarılması; nafaka yükümlülükleri; 

trust veya miras; sosyal güvenlik; eğitim veya sağlık konularında genel mahiyetteki kamusal tedbirler; çocuklar tarafından işlenen 

cezaî suçlar sonucu alınan tedbirler; sığınma hakkına ve göçe ilişkin kararlar hakkında 1996 tarihli Sözleşme uygulanmayacaktır. 
49 Çocukların korunmasına yönelik diğer bir sözleşme olan Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukukî Veçheleri Hakkında 1980 

tarihli Sözleşme ile 1996 tarihli Sözleşme arasındaki ilişki, 1996 tarihli Sözleşme'nin 50. Maddesinde şöyle düzenlenmiştir: 1996 

tarihli Sözleşme, her iki sözleşmeye de taraf olan devletlerarasında 1980 tarihli Sözleşme’nin uygulanmasını etkilemeyecektir, 

ancak hukuka aykırı olarak yeri değiştirilen veya alıkonulan çocuğun iadesini sağlamak veya kişisel görüşme hakkını düzenlemek 

amacıyla, 1996 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin uygulanması mümkündür. 
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Sözleşme’nin 10. maddesi uyarınca, çocuğun ebeveynlerinin boşanmasına (veya ayrılık yahut 

evliliğin iptaline) karar veren ve fakat çocuğun mutad meskeninin bulunduğu devletten farklı bir âkit 

devlette bulunan mahkeme de sınırlı bazı şartlar çerçevesindeçocuk hakkında alınacak tedbirlere ilişkin 

karar verebilir. 

Sözleşme, iki istisnaî halde daha, farklı âkit devlet makamlarının çocuğun mutad meskeni 

makamının izni olmadan karar vermesine imkân tanımaktadır. Bu istisnalardan biri, acil durumlar 

bakımından âkit devletlerden her birinin karar verme yetkisini50 öngören (m. 11), diğeri ise çocuğun 

veya mallarının bulunduğu âkit devlet makamlarının (sadece bu ülkede etki doğuracak şekilde) karar 

verme yetkisini öngören (m. 12) düzenlemelerdir. 

Sözleşme’nin 14. maddesi uyarınca, 5 ilâ 10. maddelerin uygulanması suretiyle alınan tedbirler, 

bu Sözleşme çerçevesinde yetkili olan makamlar tarafından değiştirilmedikçe veya yenilenmedikçe 

yahut ortadan kaldırılmadıkça, koşullardaki bir değişiklik nedeniyle yetkinin dayandığı husus ortadan 

kalksa dahi, yürürlükte kalmaya devam eder. 

94. Sözleşme uyarınca çocuğun korunmasına yönelik tedbirlere uygulanacak hukuk, kural 

olarak, tedbir almak konusunda yetkili makamın kendi maddî hukukudur. Bu nedenle, tedbirlere 

uygulanacak hukukun belirlenmesinde, yetkili makamın tespiti büyük önem taşımaktadır. Bu itibarla, 

öncelikle, Sözleşme kapsamında çocuğun şahsının veya mallarının korunmasına yönelik tedbirleri 

almak konusunda yetkili makamları tayin eden hükümler ele alınacaktır. 

95. 1996 tarihli La Haye Sözleşme’nin 15 (1)  maddesi uyarınca, işbu Sözleşme hükümlerine 

göre yetkili olan âkit devlet makamları, kendi maddî hukuk kurallarını 51  uygulayacaktır. Bununla 

birlikte, bu makamlar, çocuğun şahsının veya mallarının korunması gerektirdiği ölçüde, olay ile esaslı 

bağlantıya sahip bulunan bir başka devletin hukukunu dikkate alma veya uygulama yetkisine de 

sahiptir.52 

Velayet sorumluluğunun, adlî veya idarî bir makamın müdahalesi olmaksızın, kanun gereğince 

verilmesi veya sona erdirilmesi çocuğun mutad mesken hukukuna tâbi kılınmıştır. Velayet 

sorumluluğunun, adlî veya idarî bir makamın müdahalesi olmaksızın, anlaşma yoluyla yahut tek taraflı 

bir işlem ile verilmesi veya sona erdirilmesi, anlaşmanın veya tek taraflı işlemin yapıldığı anda çocuğun 

mutad meskeninin bulunduğu devlet hukukuna tâbi kılınmıştır. Çocuğun mutad mesken hukuku 

uyarınca mevcut olan velayet sorumluluğu, mutad meskenin bulunduğu devletin değişmesinden sonra 

da varlığını sürdürür. Çocuğun mutad meskeni değiştiği takdirde, velayet sorumluluğunun, daha önce 

                                                 
50 Acil durumlar bakımından, çocuğun veya çocuğa ait malların bulunduğu âkit devletin makamlarına, gerekli gördükleri her tür 

koruma tedbirini alma yetkisi tanınmıştır [m. 11(1)]. Böylelikle, çocuğun korunmasına yönelik bir tedbirin alınmasına ilişkin 

talebin 5 ilâ 10. maddelerde öngörülen makamlar önüne götürülmesi zorunluluğunun sebep olacağı gecikmeler nedeniyle çocuğun 

şahsının veya mallarının zarara uğraması engellenmek istenmiştir.   
51Sözleşme’nin 21. maddesine göre, uygulanacak hukukun tayinine ilişkin kuralların uygulanması bakımından atıf (renvoi) 

prensibi reddedilmiştir. Bu itibarla, Sözleşme hükümlerinin yetkili kıldığı devlet hukukunun kanunlar ihtilâfı kurallarına 

bakılmayacaktır. 
52Çocuğun mutad meskeninin bulunduğu âkit devletin değişmesi hâlinde, önceki mutad mesken makamları tarafından alınmış 

bulunan tedbirlerin uygulanma koşulları, mutad meskenin değişme ânından itibaren, yeni mutad meskenin bulunduğu âkit 

devletin hukukuna tâbi olacaktır  
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bu sorumluluğu taşımayan bir şahsa kanun gereğince verilmesi, yeni mutad meskenin bulunduğu devlet 

hukukuna tâbi olur.  

Velayet sorumluluğunun kullanılması konusunda da çocuğun mutad mesken hukuku yetkili 

kılınmış; mutad meskenin değişmesi hâlinde ise yeni mutad meskenin bulunduğu devlet hukukunun 

uygulanacağı öngörülmüştür. 

İşlem güvenliği prensibinin düzenlendiği m. 19 uyarınca; bir işlemin yapıldığı devlet hukukuna 

göre çocuğun yasal temsilcisi olarak hareket etmeye yetkili olan bir kişi ile üçüncü kişiler arasında 

yapılan işlemin geçerliliğine, üçüncü kişi ile işlem yapan kişinin Sözleşme’nin 15-22. maddelerine göre 

yetkili olan devlet hukukuna göre çocuğun yasal temsilcisi olarak hareket etmeye yetkili olmadığı 

gerekçesiyle itirazda bulunulamaz ve bu gerekçeye istinaden üçüncü kişi sorumlu tutulamaz.  

(cc) Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukukî Veçhelerine Dair La Haye Sözleşmesi 

96. 1980 tarihli bu La Haye Sözleşmesi, mutad meskeni âkit bir devlet ülkesinde bulunan 16 

yaşından küçük çocukların, kendi anne veya babaları tarafından hukuka aykırı biçimde diğer bir âkit 

devlet ülkesine götürülmeleri veya mutad meskenleri olmayan bir âkit devlet ülkesinde alıkonmaları 

hâlinde uygulanır. Sözleşmenin amacı, Sözleşme anlamında hukuka aykırı biçimde “götürülmüş” veya 

“alıkonmuş” olan çocuğun, bir an önce mutad meskeninin bulunduğu âkit devlete iadesinin ve çocukla 

kişisel ilişki kurma hakkının sağlanmasıdır. 

Sözleşme’nin uygulama alanı bulduğu tipik durum, boşanma ile sonuçlanan evlilikten olma 

çocuğun, kendisine velâyet hakkı verilmemiş olan babası veya annesi tarafından âkit bir devletten bir 

başka âkit devlete kaçırılması durumudur. Belirtelim ki, velâyet hakkına sahip olmayan (veya velayet 

hakkına tek başına sahip olmayan) ana veya babaya da, belirli bir süre için, meselâ çocukla birlikte 

geçirdikleri hafta sonunda, çocuğunu başka bir âkit devlet ülkesine götürme hakkı tanınmış olabilir. Bu 

süre dolmuş olmasına rağmen, çocuğun götürülmüş olduğu ülkede “alıkonup” mutad meskeninin 

bulunduğu âkit devlet ülkesine geri götürülmemesi hâlinde de Sözleşme uygulama alanı bulur.53 

97. Sözleşmenin uygulama alanı bulabilmesi bakımından, kaçırılmış olan çocuğun veya çocuğu 

kaçıran kişinin vatandaşlığı önem taşımamaktadır. Sözleşmenin uygulama alanı bulması bakımından 

önemli olan, çocuğun “mutad meskeninin” bir âkit devlette bulunmuş olması ve çocuğun mutad 

meskeninin bulunduğu bu âkit devletten başka bir âkit devlet ülkesine54 buna hakkı olmayan annesi 

veya babası tarafından götürülmüş olması veya çocuğun mutad meskenine dönmesini engelleyecek 

şekilde alıkonmuş anlamında “kaçırılmış” olmasıdır. 

                                                 
53 Davalı velayet hakkına anne ile birlikte sahip olduğu halde, çocuklarım kendi ailesi ile görüştürmek istediğini ileri sürerek 

çocukların Türkiye’ye getirilmesi konusunda anneyi ikna etmiş, ancak verdiği bu söze rağmen çocuklarını Almanya’ya 

götürmemiştir. Çocukların Almanya’ya geri götürülmemesi annenin velayet hakkının ihlâli niteliğinde olup, Sözleşme’nin 3. 

maddesine açık aykırılık oluşturmaktadır. Bu nedenle Sözleşme gereğince çocukların iadesine karar verilmelidir. Trabzon 3. 

Asliye Hukuk Mahkemesi, E.2003/470, K.2004/3212, 
54 Sözleşmenin 35(1) maddesine göre, Sözleşmenin uygulanabilmesi için, söz konusu devletlerin kaçırılma veya alıkonma 

esnasında Sözleşmeye taraf olması gerekmektedir. İstanbul 1. Aile Mahkemesi’nin E.2008/945-K.2009/200 sayılı ve 24.03.2009 

tarihli kararına konu iade talebi, çocuğun iade edilmek istendiği Yeni Zelanda'nın, çocuğun alıkonduğu tarihte henüz Sözleşmeye 

taraf olmadığı için reddedilmiştir. 
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98. Sözleşmenin uygulama alanı bulabilmesi için aranan şartlar, şu şekilde sıralanabilir: 

- Çocuğun mutad meskeninin âkit bir devlet ülkesinde bulunması, 

- Çocuğun bir başka âkit devlet ülkesine kaçırılmış olması, 

- Çocuğun kaçırılmış olması nedeniyle, çocuk üzerinde kullanılmakta olan velâyet hakkının ihlâl 

edilmiş olması, 

- Kaçırılmış çocuğun henüz 16 yaşını doldurmamış olması. 

Tüm bu şartların gerçekleşmesi hâlinde, çocuk üzerinde velâyet hakkı sahibi olan kişi, çocuğun 

mutad meskeninin bulunduğu ülkeye iadesini sözleşme çerçevesinde talep edebilir. 

99. Sözleşme’nin uygulama alanı bulması için aranan şartların gerçekleşmiş olup olmadığının 

tespitinde çocuğun mutad meskeninin hangi âkit ülkede olduğu büyük önem ihtiva etmektedir. Çocuğun 

yerinin hukuka aykırı olarak değiştirilip değiştirilmediği veya haksız alıkonup konmadığı, çocuğun 

mutad meskenine göre belirlenecektir. Bu nedenle, mutad mesken kavramının, Sözleşmenin mihenk 

taşı olduğunu söylemek mübalağa olmaz. Çocuğun mutad meskeninin nasıl belirleneceği ise doktrin55 

ve uygulamada 56  hararetle tartışılmaktadır. Burada önemle belirtmek gerekir ki, çocuğun mutad 

meskeni belirlenirken, çocuk hangi ülkede daha fazla gün yaşadıysa o ülkenin mutad mesken olarak 

yorumlanması doğru değildir. Diğer bir ifadeyle, sadece parmak hesabı yaparak çocuğun mutad 

meskeni belirlenmemek, çocuğun yaşı ve olgunluğu da dikkate alınarak hayat ilişkilerinin sürdüğü, 

hâlihazırda yaşadığı çevreye uyum sağlayıp sağlamadığı incelenmelidir. 

100. Şunu da önemle belirtmek gerekir ki, Sözleşme'nin uygulanabilmesi için çocukla iade 

talebinde bulunan ebeveyn arasında velayet hakkına ilişkin bir adlî veya idarî makam kararının 

bulunmasına gerek yoktur. Velayet hakkının kanun gereği doğmuş olması, çocuğun Sözleşme 

hükümleri çerçevesinde iadesinin sağlanması için yeterlidir.57 

101. Sözleşme hükümleri çerçevesinde iade sürecinin başlaması, öncelikle iade talebinin 

yapılmasına bağlıdır. Sözleşme’nin kurduğu mekanizma ise, çocuğun iadesi yönündeki talebin 

kolaylıkla yapılmasını ve bu talebin hızla değerlendirilip, sonuçlandırılmasını sağlamaktadır. Sözleşme, 

                                                 
55 Çocuğun mutad meskeni tespit edilirken, ebeveynlerden ziyade çocuğun kendisi esas alınacaktır. Doktrinde genel olarak kabul 

edilen görüş, çocuğun mutad meskeni belirlenirken çocuğun ağırlıklı olarak hayat faaliyetlerini sürdürdüğü sosyal çevrenin esas 

alınması gerektiği yönündedir 
56 Uygulamaya baktığımızda, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, önüne gelen bir iade davasında, yerel mahkemenin direnme 

kararında, çocuğun mutad meskeni belirlenirken çocuğun ve onun yaşadığı sosyal çevrenin esas alınması gerektiği açıkça 

belirtilmiştir. 
Başka bir yerel mahkeme kararında da mahkeme, merkezî makamın ibraz ettiği belgeleri inceleyerek, çocuğun doğumundan 

itibaren fiilen hangi ülkede ne kadar süre yaşadığını incelemiştir. Çocuğun okul kayıtlarına dayanarak nerede okuduğundan, sağlık 

kontrol belgelerine dayanarak sağlık kontrollerinin nerede yapıldığına kadar inceleyerek çocuğun mutad" meskeninin İsrail 

olduğuna hükmetmiş ve iade talebini kabul etmiştir. 
57 Nitekim Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 27.9.2007 tarihli kararında bu husus açıkça vurgulanmıştır. Kararın ilgili kısmı şöyledir: 

“Uluslararası Çocuk Kaçırmanın Hukukî Veçhelerine dair Lahey Sözleşmesi’ne göre haksız olarak bir âkit devlet ülkesinden 

diğerine götürülen veya haksız olarak diğer âkit devlet ülkesinde alıkonulan çocuğun mutat meskeninin bulunduğu ülke 

makamlarından alınmış, velayete veya kişisel ilişki kurma hakkına dair bir kararın varlığı gerekmediği gibi, böyle bir kararın 

mevcut olması durumunda bunun çocuğun haksız olarak götürüldüğü veya haksız alıkonulduğu devlette tanınması ve tenfiz 

edilmesi zorunluluğu da bulunmamaktadır.  
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iade mekanizmasının işleyebilmesi için her bir âkit devletin “merkezî makam” olarak adlandırılan bir 

makamı yetkili kılmasını öngörmektedir. Sözleşme uyarınca, merkezî makamlar birbirleriyle doğrudan 

temasa geçip, çocuğun iadesi için işbirliği içinde hareket ederler. Türkiye’nin bu Sözleşme çerçe-

vesinde atadığı merkezî makam, Adalet Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler 

Genel Müdürlüğü’dür. 

Çocuğun, iadesi talebini alan merkezî makam, bu talebi çocuğun kaçırılmak suretiyle götürülmüş 

(veya alıkonmuş) olduğu ülkenin merkezî makamına vakit kaybetmeksizin iletir. Çocuğun, kaçırılmak 

suretiyle götürülmüş (veya alıkonmuş) olduğu ülkenin merkezî makamı, çocuğun iadesine yönelik 

talebi aldığında, gerekmesi hâlinde çocuğun bulunduğu yeri tespit etme işine girişir ki, uygulamada 

çocuğu kaçıran kişi, çocuğun iadesine engel olabilmek için, çocuğu gizlemekte, dolayısıyla, çocuğun 

yerinin tespiti için emniyet makamlarının da yardımına başvurulduğu halde, çocuğun yerinin tespiti zor 

olabilmektedir. Çocuğun yeri tespit edildikten sonra, bu merkezî makam, çocuğu kaçıranı ikna etmek 

suretiyle çocuğun iadesini sağlama girişiminde bulunur. Çocuğu kaçıran, çocuğun iadesi konusunda 

ikna edilemezse, çocuğun kaçırılmak suretiyle götürüldüğü ülkenin merkezî makamı, çocuğun iadesi 

hakkında karar vermesi talebiyle, ülkesinin yetkili adlî veya idarî makamına başvurur. 

 102. Çocuğun kaçırılarak götürüldüğü ülkenin yetkili adlî veya idarî makamlarının, çocuğun 

iadesi konusunda verecekleri karar bakımından, çocuğun kaçırılması tarihinden kendilerine yapılan 

başvurunun ulaşması tarihine dek geçen süre önem taşır. Çocuğun kaçırılmasından, adlî veya idari 

makama yapılan iade başvurusuna kadar geçen süre henüz bir yılı aşmamış ise, mahkeme, çocuğun 

iadesi talebini Sözleşmede sınırlı biçimde sayılmış şu durumlardan birinin gerçekleşmesi hâlinde 

reddedebilir. 

 Çocuğun iadesine karşı çıkan davalının, velayet hakkı sahibinin, bu hakkını, kaçırmanın 

gerçekleştiği sırada fiilen kullanmamakta olduğunu kanıtlaması, 

 Velayet hakkı sahibinin, çocuğun diğer âkit devlete götürülmesine veya bu devlette 

alıkonmasına izin veya icazet vermiş olması  

 Çocuğun iadesine karşı çıkan davalının, iade edilmesi hâlinde, çocuğun vücut tamlığına 

veya ruh sağlığına yönelik ağır bir tehlikenin ortaya çıkma ihtimalinin bulunduğunu veya çocuktan 

katlanmasının beklenemeyeceği başka bir durumun ortaya çıkacak olduğunu kanıtlaması 

 Çocuğun, bizzat kendisinin iade edilmek istenmediğini belirtmesi58 

 Çocuğun iadesinin, insan hakları ve temel özgürlüklere ilişkin ana ilkelerin ihlâline yol 

açacak olması. 

Çocuğun kaçırılmasından, âkit devletin adlî veya idarî makamlarına müracaatın ulaştığı tarihe 

kadar geçen sürenin bir yılı aşmış olman hâlinde ise, mahkeme, çocuğun iadesi talebini, yukarıda 

                                                 
58 Yargıtay HGK, 13.11.2013 tarihli kararında, iadesi talep edilen 1999 doğumlu çocuğun, dinlendiği tarihte yaşı itibarıyla 

görüşlerini ebeveynlerinden bağımsız olarak oluşturma yeteneğine sahip olduğu, çocuğun Türkiye’de annesinin yanında kalmak 

istediğini söylemiş olup, annesi ile kalmasının çocuğun üstün yaran ilkesine aykırı olduğu da ispat edemediğinden, çocuğun iade 

isteğinin reddi gerektiği sonucuna varmıştır 
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sayılan sebepler yanında ayrıca “çocuğun yeni çevresine uyum sağlamış olduğu” gerekçesiyle de 

reddedebilir.59 Kendisine başvurulan adlî veya idarî makam, çocuğun iadesi konusunda ivedilikle karar 

vermelidir. Bu makam çocuğun, sadece iade edilip edilmeyeceğine karar verir; bu karar, velâyete ilişkin 

bir düzenleme içermez. İade talebi hakkında verilen kararların temyizi mümkündür. Sözleşme uyarınca, 

çocuğun iadesine karar verildiğinde, bu karar ivedilikle icra edilip, çocuğun iadesi sağlanmalıdır. 

Türkiye’ye kaçırılmış olan çocuklar bakımından, Aile Mahkemesi’nin verdiği iade kararına rağmen 

çocuk iade edilmezse, karar cebren icra edilir. 

(dd) Çocuklarla Kişisel İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi 

103. Ana-babası ayrı olan çocuğun, ebeveyninden sadece birinin yanında yaşadığı durumlarda, 

diğer ebeveyniyle düzenli bir ilişki sürdürebilmesi yolundaki temel hakkı içeren “kişisel ilişki kurma 

hakkı” pek çok defa ihlâle konu olabilmektedir60. Çocukla kişisel ilişki kurma hakkının, ihlâl edilmek 

sizin gereği gibi kullanılmasını sağlayacak ideal ortam, engellemelerle karşılaşmaksam çocukla kişisel 

ilişkinin, yasal çerçeve içinde fiilen kurulmasına imkân veren bir ortam olduğu kadar, çocukla kişisel 

ilişki kurulması sırasında çocuğa zarar verilmeyeceğinin ve kişisel ilişki için tâyin edilmiş süre sonunda 

çocuğun, kendisiyle kişisel ilişki kurma hakkına sahip ebeveyni tarafından alıkonmayacağınm, çocuğun 

mutaden yaşadığı yere iade edileceğinin güvence altında olduğu bir ortamdır. İşte, Çocuklarla Kişisel 

İlişki Kurulmasına Dair Avrupa Sözleşmesi, çocukla ilişki kurma konusunda böyle bir güven ortamının 

sağlanması amacıyla hazırlanmıştır. 

104. Sözleşme, kişisel ilişki kurma hakkını61 çocukla belli bir süre birlikte zaman geçirme hakkı 

ile sınırlı tutmamıştır. Çocukla telefonda görüşebilme, e-mail yoluyla yazışabilme gibi her türlü yolla 

temas etme hakkı da Sözleşme anlamında kişisel ilişki kurma hakkı kapsamındadır. Bunun da ötesinde, 

çocukla doğrudan bir temas olmaksızın -meselâ çocuğun fotoğraflarının veya okul karnesinin görülmesi 

yoluyla- çocuk hakkında sadece bilgi edinilmesi ve kendi hakkında da çocuğa bilgi verilmesini isteme 

hakkı da sözleşme anlamında kişisel ilişki kurma hakkı kapsamına dâhildir 

105. Sözleşme’nin uygulama alanı bulabilmesi bakımından, kendisiyle kişisel ilişki kurulmak 

istenen kişinin, Sözleşme anlamında bir “çocuk” olması ge-rekir. Sözleşme anlamında “çocuk” 18 yaşın 

                                                 
59 İade talebinin, “çocuğun yeni çevresine uyum sağlamış olduğu” gerekçesiyle reddedilebilmesi için; çocuğun kaçırılmasından 

veya alıkonulmasından, âkit devletin adlî veya idari makamlarına müracaatın ulaştığı tarihe kadar geçen sürenin bir yılı aşmış 

olması gerektiğine dikkat edilmelidir. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin, 19.11.2015 tarihli kararında da haklı olarak ifade edildiği 

üzere; çocuğun iadesinin temini için bir yıllık süre geçmeden yabancı ülkedeki merkezî makama başvurulmuş olduğu takdirde, 

küçüğün kaçırılmış veya alıkonulmuş olduğu ortama alışması, iadeden kaçınmak için tek başına yeterli bir sebep teşkil 

etmemektedir 
60 Bu ihlâli, çocuğun yanında yaşadığı ebeveyni gerçekleştirebileceği gibi, çocukla kişisel ilişki kurma hakkına sahip olan diğer 

ebeveyni de gerçekleştirebilir. Çocuğun yanında yaşadığı ebeveyni, çeşitli sebeplerle çocuğun diğer ebeveyni ile ilişki kurmasını 

engellemek suretiyle ilişki kurma hakkını ihlâl edebilir. Buna mukabil, çocukla ilişki kurma hakkına sahip olan ebeveyni ise, 

kişisel ilişki için tayin edilmiş sürenin dolmasına rağmen çocuğu mutaden yaşadığı yere iade etmeyip, çocuğu alıkoymak suretiyle 

kişisel ilişki kurma hakkını ihlâl edebilir. 
61 Sözleşmenin kaleme alınış biçiminden, öngördüğü tedbirlerin uygulama alanı bulabil mesi bakımından korunması talep edilen 

kişisel ilişki kurma hakkının mevcudiyetinin bir yargılama makamının dahli ile hazırlanmış bir belgede yer alması gerektiği 

anlaşılmaktadır. Kişisel ilişki kurma hakkının mevcudiyetini öngören belgenin, çocuğun annesi ve babasının kendi aralarında 
anlaşmaya varmak suretiyle akdetmiş olup yargılama makamınca onaylanmış bir sözleşme olması dahi mümkündür 
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altındaki kimsedir. 

106. Sözleşme, çocukla kişisel ilişki kurulması hakkının fiilen hayata geçirilmesi ve “kişisel 

ilişki” kurma hakkının kullanılması için tayin edilmiş süre sonunda çocuğun tekrar iade edilmesinin 

güvence altına alınmasına yönelik olarak merkezî makamların işbirliği içinde en uygun tedbirleri 

almalarını öngören bir “adlî yardımlaşma sözleşmesi”dir. Sözleşme, çocukla “kişisel ilişki kurma 

hakkının” gereği gibi kullanılabilmesine yönelik tedbirlere ilişkin olduğundan, zorunlu olarak sadece 

âkit devletlerarasında uygulama alanı kalabilecektir. 

107. Sözleşmenin 10. maddesi, alınabilecek tedbirlere örnek teşkil etmesi amacıyla iki farklı 

madde bendi altında bazı tedbirlere işaret etmektedir. 10. maddenin (a) bendi altında sayılan tedbirler, 

çocukla kişisel ilişkinin fiilen kurulabilmesine yönelik tedbirlerdir; Sözleşmenin 10. maddesinin (b) 

bendi altında sayılan tedbirler ise, çocuğun “kişisel” ilişki için tayin edilen süre sonunda iade edilmesini 

güvence altına almaya yönelik tedbirlerdir177. 

108. Bu Sözleşme uyarınca alınmış tedbirlere rağmen, tayin edilmiş sürenin sonunda kişisel ilişki 

kurma hakkına sahip kişinin çocuğu iade etmemesi durumunda ne şekilde hareket edileceği konusunda 

Sözleşme'de bir düzenleme yoktur. Böyle bir durumda izlenecek yolu, Türkiye’nin taraf olduğu diğer 

Sözleşmeler, bilhassa “Uluslararası Çocuk Kaçırmalarının Hukukî Veçhelerine dair La Haye 

Sözleşmesi” gösterecektir. 

109.Sözleşme yabancı kararların tenfîzi konusunda bir hüküm içermektedir (m.14). Bu hüküm 

uyarınca, âkit devletler kişisel ilişki kurma hakkına ve velayet hakkına ilişkin kararları tenfîz etme 

konusunda bir sistem tesis etme yükümlülüğü altındadır. Yine de belirtilmelidir ki, m.l4(2) hükmü, bu 

Sözleşme’nin âkit devletler arasmda tanıma-tenfiz anlamında “karşılıklılığın ” mevcudiyeti 

bakımından yasal temel olarak kabul edilebileceğini öngörmektedir. İşte bu hüküm, âkit devlet 

makamlarınca verilmiş velâyet ve kişisel ilişki kurmaya ilişkin kararların diğer akit devletlerde 

tenfizinde, “karşılıklılık” şartının yerine getirilmesini sağlamaktadır. 

e) Evlât Edinme 

(i) Genel Olarak 

110. Milletlerarası özel hukukun en hassas menfaatlere temas ettiği konuların başında 

uluslararası evlât edinme konusu gelir. Çocuk Haklarına Dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin 21/b 

maddesinin getirdiği “uluslararası evlât edinme, ancak bir çocuğun kendi ülkesinde elverişli bir biçimde 

bakılmasının mümkün olmadığı veya evlât edinecek veya yanına yerleştirilecek bir ailenin bulunmadığı 

durumlarda uygun bir çözüm teşkil eder” hükmü de esasen, konunun içerdiği menfaatlerin hassasiyeti 

sebebiyle yabancılık unsuru içeren evlât edinme uygulamasını sınırlama eğilimini ortaya koymaktadır. 

Çocuk Haklarına dair Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin uluslararası evlât edinme uygulamasına 

sınırlama getiren bu hükmü, Türk mevzuatında “Küçüklerin Evlât Edinilmesinde Aracılık 

Faaliyetlerinin Yürütülmesine ilişkin Tüzük” l(b) maddesine de aynen aktarılmıştır. Yabancılık unsuru 

içeren evlât edinmeleri sınırlayan tüm bu hükümler doğrultusunda, ülkemiz uygulamasında yabancılık 

unsuru içeren evlât edinmelere ancak sınırlı hallerde imkân tanındığı görülmektedir. Türkiye’de sık 
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karşılaşılan bir durum olmasa da, yabancılık unsuru taşıyan evlât edinmeler, bilhassa gelişmiş ülke 

vatandaşlarının gelişmekte olan ülke vatandaşı çocukları evlât edinmeleri yaygın biçimde görülen bir 

uygulamadır. İşte, yabancılık unsuru taşıyan evlât edinmelerde uygulanacak hukuk konusu, 

MÖHUK’un 18. maddesinde düzenlenmiştir.  

Bunun yanında, uluslararası evlat edinme konusunda "Çocukların Korunması ve Ülkelerarası 

Evlât Edinme Konusunda işbirliğine Dair La Haye Sözleşmesi” Türkiye de taraf olmuştur. Bu 

Sözleşme, yabancılık unsuru içeren evlât edinme prosedürüne ilişkin olup; evlât edinmelerde 

uygulanacak hukuka ilişkin düzenleme içermemektedir. Bu nedenle, bu Sözleşme, “Evlât Edinme” 

başlığını taşıyan MÖHUK’un 18. maddesinin yerine geçme özelliğine sahip değildir. Şu halde 

yabancılık unsuru içeren evlât edinmelerde bu Sözleşme, MOHUK’un 18. maddesi ile birlikte 

uygulanacaktır. 

111. MÖHUK’un 18. maddesini incelemeye geçmeden, bu maddenin uygulama alanı ile ilgili 

olarak karşılaşılabilecek bir sorunu burada ele almakta yarar vardır. Şöyle ki; günümüzde birçok ülkede 

evlât edinme kurumu, evlât edinen ile evlâtlık arasında sürekli bir soybağı kurulması neticesini doğuran 

bir kurum olarak kabul edilmekte olsa da, bazı ülke hukukları, kan bağına dayanmaksızın soybağı 

kurulmasını sağlayan bir yol olarak evlât edinme kurumunu tanımamaktadır. Ancak bu hukuklar, 

soybağı kurulması neticesini doğurmasa da, bir çocuğun yetiştirilmesi ve bakımı işini içeren ve bu işleri 

üstlenen kişiye bazı hukukî sorumluluklar yükleyen, “korüyucu aile” veya İslâm hukukundaki “kefalet 

(kafalah)” gibi, başka bazı kurumlan kabul ederler. Meselâ, Cezayir hukuku evlât edinme kurumunu 

kabul etmemiş olmakla birlikte, kefalet (kafalah) kurumunu kabul etmiştir. Cezayir hukukunda kefalet 

(kafalah), evli çiftlerin verdiği ve bir küçüğün, bir babanın öz oğluna davranacağı şekilde desteklenmesi, 

eğitimi ve korunması konusunda verilmiş bir taahhüt” olarak tanımlanmaktadır. Farklı ülke 

hukuklarının evlât edinme konusuna bu şekilde farklı yaklaşmaları karşısında, “Evlât Edinme” başlığım 

taşıyan MÖHUK’un 18. maddesi hükmünün, sadece evlât edinen ile evlâtlık arasında soybağı kurulması 

neticesini doğuran ilişkiler hakkında mı tatbik alanı bulacağı; yoksa gerçek kişilerin bir küçüğün bakımı 

ve yetiştirilmesi işini üstlendikleri, ancak küçükle aralarında bir soybağı ilişkisi kurulması sonucunu 

doğurmayan ilişkiler hakkında da MÖHUK’un 18. maddesinin tatbiki olanağının bulunup bulunmadığı 

sorusunun cevaplanması gerekir. Bu soru, milletlerarası özel hukuka mahsus bir vasıflandırma 

sorusudur. Bu tür soybağı kurulması neticesi doğurmayan ilişkiler, “evlât edinme ilişkisi” olarak vasıf- 

landınlabileceği gibi “vesayet ilişkisi” olarak da vasıflandırılabilir. 

Kanaatimizce, bir küçüğün uzun yıllar sürecek biçimde aile hâlinde birlikte yaşamak suretiyle 

bakımını ve yetiştirilmesini öngören koruyucu aile kurumu ve benzeri başka kurumlar -özellikleri evlât 

edinme kurumuna yaklaştığı ölçüde- mületlerarası özel hukuk anlamında “evlât edinme” olarak 

vasıflandırılmak suretiyle, MÖHUK’un 18. maddesi hükmü kapsamında değerlendirilmelidir. 

ii) Evlât Edinme Konusundaki MÖHUK Düzenlemesi 

aa) Genel Olarak 

112. Evlât edinme kurumuna yer veren hukuk nizamları, evlât edinmeyi belirli şartlara tâbi tutar. 
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Meselâ Türk Medenî Kanunu, evlât edinenin 30 yaşını doldurmuş olması veya birlikte evlât edinme 

hâlinde eşlerin en az beş yıldır evli olmaları yahut evlâtlığın başkası tarafından evlât edinilmiş olmaması 

gibi, evlât edinene veya evlâtlığa ait kişisel özelliklerin yerine getirilmiş olmasını aradığı gibi; evlât 

edinecek kişinin evlâtlıktan en az on sekiz yaş büyük olması, evlât edinen ile evlâtlık arasında kurulduğu 

tarihten başlayarak en az bir yıl devam etmiş olan bakım ve eğitim ilişkisinin varlığı, istisnaî haller 

dışında eşlerin birlikte evlât edinmesi ve nihayet evlâtlığın kendisinin ve yasal temsilcisinin rızasının 

varlığı gibi maddî vakıaların gerçekleşmiş olmasını da aramaktadır. Nasıl ki Türk hukuku evlât edinme 

ilişkisinin geçerli olarak ku- rulabilmesi için bazı şartların gerçekleşmiş olmasını arıyorsa, yabancı 

hukuklar da evlât edinmenin geçerliliğini belirli bazı şartların gerçekleşmesi koşuluna tabi tutarlar. Evlât 

edinmenin şartları ülkeden ülkeye farklılık göstermekle birlikte, prensip olarak öngörülen bu şartlar 

evlâtlık olacak kişinin yararına hizmet etmektedir. 

113. Yabancılık unsuru içeren evlât edinmelerde, geçerli bir evlât edinme ilişkisinin 

kurulabilmesi için yerine getirilmesi gereken şartların hangi hukuk uyarınca belirlenecek olduğunu, 

MÖHUK’un 18. maddesinin (1) ve (2) fıkraları göstermektedir. MÖHUK m. 18 (1) hükmü, evlât 

edinmenin şartlarından olan eşleri rızası hariç, evlât edinmenin tüm diğer şartları hakkında uygulanacak 

hukukun hangisi olduğunu düzenlemektedir. Evlât edinmenin şartlarından olan eşlerin rızası hakkında 

uygulanacak hukuk ise MÖHUK m. 18(2) hükmünde gösterilmiştir. Nihayet 18. maddenin (3) fıkrası, 

evlât edinmenin hüküm ve sonuçları hakkında uygulanacak hukuku göstermektedir. 

(bb) Evlât Edinme Ehliyet ve Şartlarına Uygulanacak Hukuk 

114. MÖHUK m. 18 (1) hükmü, ellerin rızası dışında kalan, evlât edinmenin diğer tüm şartları 

hakkında hangi hukukun tatbik edileceğini düzenlemektedir. Bu hüküm uyarınca: “Evlât edinme ehliyeti 

ve şartlan, taraflardan her birinin evlât edinme ânındaki millî hukukuna tâbidir.” 

Bu hükmün lafzı, geçerli bir evlât edinme ilişkisinin kurulması için aranan kişisel özelliklere 

ilişkin şartların, meselâ evlât edinenin yaşına ilişkin şartın hangi hukuka tâbi olduğu konusunda 

doktrinde farklı fikirlerin ileri sürülmesine sebep olmuştur. Doktrindeki tartışma, kişisel özelliklere 

ilişkin şartların yerine getirilmiş olup olmadığının tespitinde, taraflardan her biri için yapılan 

incelemenin sadece ilgili tarafın millî hukuku esas alınarak mı yapılacağı, yoksa her iki tarafın millî 

hukuku birlikte dikkate alınarak mı yapılacağı noktasında toplanmaktadır. 

MÖHUK m. 18 (1) hükmünün yorumlanması konusundaki yaklaşımlarından hangisinin 

benimseneceğine bağlı olarak ortaya çıkacak fark, şöyle bir örnekle açıklanabilir. Meselâ Türk 

vatandaşı bir çocuğu evlât edinmek isteyen 22 yaşındaki bir Ingiliz vatandaşı, İngiliz hukuku evlât 

edinme yaşı olarak 21 yaşı öngördüğü için, kendi millî hukukunun aradığı asgarî evlât edinme yaşına 

sahiptir. Buna mukabil evlâtlık olacak çocuğun millî hukuku olan Türk hukuku, asgarî evlât edinme 

yaşı olarak 30 yaşını öngörmektedir. Evlât edinmek isteyen kişinin evlât edinme ehliyet ve şartlarını 

haiz olup olmadığını belirlerken, sadece kendi millî hukukunu dikkate alacak olduğumuzda, 22 

yaşındaki İngiliz vatandaşı, yaşı nedeniyle herhangi bir engelle karşılaşmaz. Buna mukabil, evlât 

edinenin yaşı konusunda evlâtlık olacak Türk çocuğunun millî hukuku olan Türk hukuku da dikkate 
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alınacak olduğunda, henüz 30 yaşını tamamlamamış olduğu için, evlât edinmek isteyen İngiliz vatandaşı 

ehliyetsiz addedilecektir. 

Kanaatimizce, bu noktada karşılaşılan sorun, evlât edinme için aranan kişisel özelliklere ilişkin 

şartların neye hizmet ettikleri göz önünde bulundurularak çözümlenmelidir. Bilhassa evlât edinen kişide 

aranan belirli bir yaşta olmak veya evli olmak gibi şartlar, evlâtlığın yararına hizmet etmek için 

öngörülmüş şartlardır. Evlâtlığın yararına hizmet etmek için öngörülmüş şartların, evlâtlığın kendisinin 

sıkı irtibat içinde bulunduğu kendi millî hukuku hiç dikkate alınmadan, sadece evlât edinenin hukuku 

uyannca belirlenmesi, evlât edinmede gözetilmesi gereken menfaatler dengesine aykırı sonuçlar 

doğurur. Üstelik kişisel özelliklere ilişkin şartların çoğu, evlâtlığın değil, evlât edinen kişinin sahip 

olması aranan özelliklerdir. Bu nedenle, kişisel özelliklere ilişkin şartların, her iki hukukun birlikte 

dikkate alınması suretiyle değil de sadece ilgili tarafın millî hukuku uyarınca belirlenecek olması, kişisel 

özelliklere ilişkin şartların, büyük ölçüde evlât edinenin millî hukukuna tâbi olması sonucunu 

doğuracaktır. Evlât edinme şartlarının her iki hukukun62 birlikte dikkate alınması suretiyle tespiti ise, 

evlât edinmede gözetilmesi gereken menfaatler dengesine de uygun olacağı gibi, şartların büyük ölçüde 

evlât edinenin hukuku tarafından dikte edilmesine de engel olacaktır. Nitekim yabancılık unsuru içeren 

evlât edinmelere ilişkin Yargıtay kararlar, da evlât edinmenin şartları bakımından hem evlât edinenin 

hem de evlâtlığın hukuklarının birlikte dikkate alınması gerektiği yönündedir.63 

Evlât edinmede gerçekleşmiş olması aranan, evlât edinen ile evlâtlık arasında belirli bir yaş 

farkının bulunması, evlât edinen ile evlâtlık arasında kurulmuş bir bakım ve eğitim ilişkisinin varlığı 

gibi maddî vakıalar ve evlât edinmenin her halükârda evlâtlığın yararına olması şartı bakımından ise 

böyle bir tereddütle prensip olarak karşılaşılmaz. Geçerli bir evlât edinme ilişkisinin kurulabilmesi için 

aranan bu tür maddî vakıalar ve evlâtlığın menfaati şartı bakımından, evlât edinenin hukuku ile 

evlâtlığın hukuku kaçınılmaz olarak bir arada tatbik edilmek zorundadır. Neticede, bu iki hukuktan 

hangisi daha ağır şartlar öngörüyorsa, o hukukun aradığı şart dikkate alınacaktır. Meselâ evlâtlık ile 

evlât edinen arasında belirli bir yaş farkının bulunması gerektiğini, hem evlât edinenin hukuku, hem de 

evlâtlığın hukuku öngördüğü takdirde, hangisinin hukuku daha yüksek bir yaş farkını öngörüyorsa, o 

hukuk tatbik edilecektir. 

115. Yabancılık unsuru içeren evlât edinmenin şartları hakkında uygulanacak hukuk konusunu 

                                                 
62 Evlât edinenlerin birden fazla olması hâlinde, evlât edinme ehliyet ve şartlarına uygulanacak hukukun, her bir evlât edinen 

açısından ayn ayrı belirlenmesi gerecektir. Meselâ; Türk vatandaşı kadın ile Fransız kocasının Bulgar vatandaşı bir çocuğu evlât 

edinmek istemesi hâlinde, evlât edinme ilişkisinin kurulmasının kadın ile çocuk arasındaki aşamasına Türk ve Bulgar hukukları, 

koca ile çocuk arasındaki aşamasına ise Fransız ve Bulgar hukukları uygulanacaktır 
63 Alman vatandaşı K.P., Türkiye Cumhuriyeti uyruğunda bulunan U’yu evlât edinmek istemektedir. Milletlerarası Özel Hukuk 

Kanunlarına göre, evlât edinmede tarafların millî hukuklarının uygunluk içinde olması, başka bir anlatımla tarafların millî 

hukukunun birlikte uygulanması zorunludur. Medeni Kanunun (mülga Kanun) 253. maddesine göre evlât edinenin 40 yaşında 

olması, evlât edinenin ve evlâtlığın arasında 18 yaş fark bulunması gerekir. Oysa evlât edinmeye izin isteyen“.K.P. 1948 doğumlu 

olduğu için 40 yaş şartını taşımamaktadır. U ise 1962 doğumlu olup evlât edinen ile aralarında 18 yaş fark mevcut değildir. O 

halde bu şart da gerçekleşmiş değildir. Şu durumda evlât edinmeye izin verilemez... Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 1982/3640, K. 

1982/4124, T.6.5.1982 
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ele aldığımız bu noktada tekrar hatırlatalım ki, Türk mevzuatı, Türk vatandaşı küçüklerin yabancılık 

unsuru içeren evlât edinmelere konu olmalarına, ancak sınırlı hallerde izin vermektedir. Türk vatandaşı 

küçükler, ancak Türkiye’de elverişli bir biçimde bakılmalarının mümkün olmaması veya evlât edinecek 

veya yanına yerleştirilecek bir ailenin bulunmaması hâlinde yabancılık unsuru taşıyan evlât edinme 

işlemlerine konu olabilir. Eklemek gerekir ki, uygulamada, Türk vatandaşı çocukların yabancılar veya 

mutad meskeni Türkiye dışında bulunan Türk vatandaşları tarafından evlât edinilmesinde, Türk Medenî 

Kanununda aranan şartlara ek başka şartlar da aranmaktadır. Meselâ, Evlât Edinme Yönergesi'nin 17. 

maddesinde, üç yaşından büyük çocukları evlat edinecek eşlerden en az birinin Türkçe 

konuşabilmesinin aranacağı belirtilmektedir. 

116. MOHUK’un 18 (1) maddesi ile ilgili olarak üzerinde durulması gereken bir husus da, bu 

hükmün MÖHUK’un “Değişken İhtilaflar” başlıklı 3. maddesinin istisnalarından birini teşkil etmesidir. 

MÖHUK m. 18(1) uyarınca, evlât edinme ehliyeti ve şartları, tarafların her birinin evlât edinme ânındaki 

millî hukuklarına tâbi kılınmıştır. Bunun anlamı, evlât edinme ehliyet ve şartları bakımından, tarafların, 

evlât edinme ilişkisinin kurulabilmesi için gerekli işlemlerden sonuncusunun tamamlanması ânındaki 

millî hukuklarının dikkate alınacak olduğudur.  

 cc) Eşlerin Rızasının Tâbi Olacağı Hukuk 

117. Mülga Türk Medenî Kanunu, eşlerin tek başına evlât edinmelerine imkân tanıdığından, 

eşlerden birinin evlât edinmesi hâlinde, diğer eşin buna rıza vermiş olması aranıyordu. Yürürlükteki 

Türk Medenî Kanunu ise, istisnaî haller dışında eşlerin tek başına evlât edinmelerine izin vermediği, 

eşlerin ancak birlikte evlât edinebileceklerini düzenlediği için, evlât edinecek olan eşin rızası 

aranmamaktadır. Evlâtlık olacak kişinin evli olması hâli bakımından ise, kurulacak evlâtlık ilişkisine 

evlâtlığın eşinin rıza vermiş olması Türk Medenî Kanunu nun aradığı evlât edinme şartlarından biridir. 

Yabancılık unsuru taşıyan evlât edinmelerde, eşlerin rızası konusundaki düzenlemelerin ülkeden 

ülkeye değişiklik göstermesi mümkündür. İşte, MÖHUK’un 18(2) maddesi, gerek evlâtlık olacak 

kişinin eşinin, gerekse de tek başına evlât edinecek kişinin eşinin rızasının alınması gerekip gerekmediği 

konusunda uygulanacak hukuka ilişkin bir hüküm getirmiştir. MÖHUK m. 18 (2) uyarınca: “Evlât 

edinmeye ve edinilmeye diğer eşin rızası konusunda eşlerin millî hukukları birlikte uygulanır”. 

Bu hüküm uyarınca, evlât edinenin eşinin rızası konusunda sadece evlat edinen ile eşinin millî 

hukukları dikkate alınacak olup, evlatlığın hukuku dikkate alınmayacaktır. Benzer şekilde, evlâtlık 

olacak kişinin eşinin rızası bakımından da, sadece evlâtlık ile eşinin millî hukukları dikkate alınacak, 

buna mukabil evlât edinenin millî hukuku bu konuda dikkate alınmayacaktır. 

(dd) Evlât Edinmenin Hükümlerine Uygulanacak Hukuk 

118.Evlât edinme ilişkisinin kurulmasının hüküm ve sonuçları bakımından ülkeden ülkeye farklı 

düzenlemelerle karşılaşılmaktadır. Meselâ Türk Medenî Kanunu uyarınca, evlât edinmenin sonucu 

olarak, evlât edinen ile evlâtlık arasında soybağı kurulurken, evlâtlık ile evlât edinenin diğer hısımları 

arasında hısımlık ilişkisi kurulmamaktadır. Yine Türk Medenî Kanunu uyarınca, evlâtlığın öz ailesiyle 

olan soybağı ilişkisi devam eder. Hâlbuki tam evlât edinme sistemi olarak adlandırılan sistemi 
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benimsemiş olan İsviçre Medenî Kanunu uyarınca, evlâtlık ile öz ailesi arasındaki soybağı ilişkisi sona 

erer; buna mukabil evlâtlık ile evlât edinenin diğer hısımları arasında da bir hısımlık ilişkisi 

kurulmaktadır. Türk Medenî Kanunu uyarınca, evlâtlık ile öz ailesi arasındaki soybağı devam ettiği için, 

aralarında mirasçılık ilişkisi, hatta nafaka yükümlülüğü dahi devam etmekteyken, İsviçre hukukunda, 

evlâtlık ile öz ailesi arasında nafaka ilişkisi ve mirasçılık ilişkisi yoktur. 

Ülkeden ülkeye değişiklik gösteren evlât edinme ilişkisinin hüküm ve sonuçları hakkında 

uygulanacak hukuk MÖHUK’un 18 (3) maddesinde şöyle düzenlenmiştir: "Evlat edinmenin hükümleri, 

evlât edinenin millî hukukuna; eşlerin birlikte evlât edinmesi hâlinde ise evlenmenin genel hükümlerini 

düzenleyen hukuka tâbidir.'’ 

Evlât edinmenin sonucu olarak soybağı ve hısımlık ilişkisinin kurulup kurulmadığı, evlâtlığın öz 

ailesi ile olan hısımlık ve soybağı ilişkisinin devam edip etmediği, evlâtlık ile öz ana-babası arasında 

kişisel ilişki kurma hakkının bulunup bulunmadığı gibi meseleler, evlât edinmenin hükümlerini 

düzenleyen hukuka tâbidir. Bunun yanında, evlât edinilen küçük üzerindeki velâyet hakkının 

kendiliğinden evlât edinene geçip geçmeyeceği, eşlerden sadece birinin evlât edinmesi hâlinde velâyet 

hakkının kime ait olacağı, üvey çocuğun evlât edinilmesinde velâyet hakkının nasıl kullanılacağı, evlât 

edinene ait velâyet hakkının hangi koşullarda kaldırılabileceği gibi sorular hakkında da, evlât edinmenin 

hükümlerine uygulanacak hukuk yetkilidir. 

119. Evlât edinmenin miras hukukuna, ilişkin sonuçları hakkında evlât edinmenin hükümlerine 

uygulanacak hukukun mu {evlât edinme statüsü) yoksa mirasa uygulanacak hukukun mu {miras 

statüsü) tatbiki gerektiği tartışmalıdır. Gerek evlât edinme statüsü gerekse de miras statüsü uyarınca 

ilgililerin birbirine mirasçı olabildikleri sonucuna varıldığında ise, mirasçılık oranlarının ne olacağı 

sorusu miras statüsü uyarınca çözümlenmelidir. 

120. Benzer şekilde, kanaatimizce, evlât edinmenin olası sonuçlarından olan evlenme yasağı ile 

ilgili olarak da, ilgililerin birbiri ile evlenmeleri konusunda bir yasağın bulunup bulunmadığı 

konusunda, hem evlât edinme statüsü hem de evlenme statüsünün birlikte tatbik edilmesi ile bir sonuca 

varılmalıdır. 

121. Belirtelim ki, evlât edinme ilişkisinin kurulması nedeniyle, ilgililerin birbirine nafaka 

yükümlüsü olup olmadıkları sorusu, evlât edinme statüsüne tâbi olarak çözümlenemez. Nafaka 

konusunda Türkiye’nin de taraf olduğu milletlerarası Sözleşmeler akdedilmiş olup, bu sözleşmelerden 

Nafaka Yükümlülüğüne Dair La Haye Sözleşmesi, erga omnes uygulama alanına sahip olduğundan, bu 

Sözleşme, evlât edinme ilişkisi nedeniyle ortaya çıkan nafaka yükümlükleri hakkında tatbik edilecek 

hukuku, “Nafaka ’ başlıklı MÖHUK m. 19 hükmünün yerine geçerek belirlemektedir. 

(ee) Evlât Edinmenin Şekline Uygulanacak Hukuk 

122. Evlât edinmenin şekline uygulanacak hukuk konusunda MÖHUK’ta özel bir düzenleme 

mevcut değildir. Bu nedenle, evlât edinme işlemlerinin şeklî geçerliliği konusunda MÖHUK m.7'deki 

genel şekil kuralı uygulanacaktır. 
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  (iii) Çocukların Korunması ve Ülkelerarası Evlât Edinme Konusunda işbirliğine Dair La 

Haye Sözleşmesi. 

123.1993 tarihli bu Sözleşme, yabancılık unsuru içeren evlât edinme prosedürünün sağlıklı 

biçimde işlemesini temin edecek ve daha da önemlisi, âkit devletlerin yetkili makamlarının, evlât 

edinilmiş veya edinilecek olan küçükleri gözetimleri altında bulundurmalarını ve gerektiğinde bu 

küçükler üzerinde koruyucu tedbirler almalarım sağlayacak bir mekanizma kurmaktadır.. 

Sözleşmenin 2. ve 3. maddeleri birlikte ele alındığında, Sözleşmenin uygulama alanı bulabilmesi 

için, aşağıda sıralanan şu dört şartın gerçekleşmiş olması gerektiği anlaşılır: 

 Küçüğün 18 yaşını doldurmamış olması, 

 Küçüğün mutad meskeninin âkit bir devlette bulunması, 

 Küçüğün, mutad meskeni başka bir âkit devlette bulunan kişi(ler) tarafından evlât edinilmiş 

olması veya evlât edinilmek istenmesi 

 Küçüğün bu kurulmuş veya kurulacak evlât edinme ilişkisi sebebiyle mutad meskeninin 

bulunduğu ülkeden başka bir ülkeye götürülmesinin gerekmesi64 

124. Sözleşme, her bir âkit devlette, Sözleşme'nin uygulama alanına giren evlât edinme 

işlemlerinde aracılık edecek bir merkezî makam kurulmasını öngörmektedir. Sözleşme uyarınca âkit 

devletlerde gerçekleştirilecek evlât edinmeleri bu merkezî makamlar aracılığıyla ve yine bu merkezî 

makamların gözetimi altında gerçekleştirilmelidir. 

125. Sözleşme, yabancı âkit devletlerde gerçekleştirilen evlât edinme işlemlerinin diğer âkit 

devletlerde otomatik olarak tanınmasına ilişkin de bir hüküm içermektedir.  

5) Nafaka 

a) Genel Olarak 

126. Belirli derecede yakınlığı olan aile bireylerinin birbirine yardım etme yükümlülüğü, Türkiye 

dâhil pek çok ülkede, sadece ahlâkî bir yükümlülük olarak değil, kanunî yaptırımlara bağlanmış bir 

hukukî yükümlülük olarak da karşımıza çıkar. Meselâ Türkiye’de ana-babaların çocuklarına karşı, 

eşlerin ve belirli derecede yakınlığı bulunan hısımların da birbirlerine karşı nafaka yükümlüsü oldukları 

Türk Medenî Kanunu’nda hükme bağlanmıştır.  

Esasen, nafaka alacaklısı ile nafaka borçlusu olan aile bireyleri aynı çatı altında yaşadıkları 

sürece, nafaka yükümlülüğünün yerine getirilmemesi sorunları ile sık karşılaşılmaz; nafakaya ilişkin 

sorunlar daha ziyade, nafaka borçlusu ile nafaka alacaklısının birbirinden farklı yerlerde yaşamaları 

hâlinde ortaya çıkar. 

                                                 
64 Sözleşme nin uygulama alanı bulabilmesi açısından önemli olan, evlât edinecek kişi ile evlâtlığın mutad meskenlerinin farklı 

ülkelerde bulunmasıdır. Tarafların vatandaşlığı ise, sözleşmenin uygulama alanı bakımından önem taşımamaktadır. Bu nedenle, 

evlât edinmek isreyen kişi ile evlâtlık olacak küçüğün mutad meskenlerinin aynı ülkede bulunması hâlinde, birbirinden farklı 

vatandaşlıklara sahip olsalar da, Sözleşme tatbik alanı bulma-yacaktır. Buna mukabil, aynı ülke vatandaşı olup da mutad 

meskenleri farklı ülkelerde bulunanlar hakkında, bu Sözleşme uygulama alanı bulacaktır. İşte bu sebeple, mutad meskeni yurt 

dışında bulunan Türk vatandaşları, mutad meskeni Türkiye’de bulunan bir küçüğü evlât edinmek istediklerinde de, evlât edinme 

prosedürü, bu Sözleşmenin öngördüğü çerçevede işletilecektir. 
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Nafaka borcunun kendine mahsus özellikleri, milletlerarası nafaka ilişkilerinde aşılması kolay 

olmayan güçlüklerle karşılmaşılmasına neden olmaktadır. Meselâ nafaka borcu tek seferde ödenecek 

bir borç olmayıp, nafakaya ilişkin kararda öngörülmüş dönemler geldikçe ödenmesi icap eden bir 

borçtur. Tek seferde ödenecek borçların dahi milletlerarası alanda tahsilinin ortaya çıkardığı güçlükler 

dikkate alındığında, yıllar boyunca belirli dönemler geldikçe ödenecek bir borcun yabancı ülkelerde 

tahsilinin kolay olmayacağını söylemek hatalı olmaz. Ayrıca nafaka borcunun, nafaka alacaklısının 

ihtiyaçlarına ve nafaka borçlusunun ekonomik imkânlarına göre yeniden uyarlanabilir bir borç olması, 

nafaka alacaklısı ile borçlusunun farklı ülkelerde bulunması hâlinde değişen şartlar çerçevesinde 

nafakanın uyarlanabilmesi için bir yandan aynı kişiler arasındaki nafaka ihtilâfı nedeniyle milletlerarası 

nitelikli bir davanın takibi külfetinin tekrar tekrar yaşanması, diğer yandan da nafaka talebi hakkında 

hangi hukukun uygulanacak olduğu sorusu da dâhil, milletlerarası özel hukuka mahsus birçok sorunun 

tekrar tekrar masaya yatırılması nedeniyle karşılaşılacak zorlukları beraberinde getirir. 

127. Yabancılık unsuru içeren nafaka ihtilafları ile ilgili olarak karşılaşılması olası zorlukların 

devletlerin işbirliği içinde bulunması hâlinde daha kolay aşılabileceği düşüncesiyle, çoğuna Türkiye’nin 

de taraf olduğu çeşitli milletlerarası sözleşmeler akdedilmiştir. Öyle ki, bugün bir Türk hâkimi, 

karşılaştığı yabancılık unsuru içeren nafaka ihtilafını istisnaî durumlar dışında MÖHUK’da yer alan 

hükümler yerine, Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşme hükümleri çerçevesinde ele 

almaktadır. 

128. Milletlerarası nafakaya ilişkin düzenlemeler, nafaka hakkının varlığı, nafaka talep etme 

hakkına kimlerin sahip olduğu ve nafakanın kimden talep edilebileceği, hangi koşullara tâbi olarak ne 

miktarda nafaka talep edilebileceği, nafakanın veriliş biçimi65, nafakanın sona erme biçimleri ve nafaka 

davası açma süreleri gibi meselelere tatbik olunur. 

b) Milletlerarası Nafaka İlişkilerine Dair Hukukî Düzenlemeler 

(i) Genel Olarak 

129. Yabancılık unsuru ihtiva eden nafaka ilişkilerinin hukukî rejimi konusunda MOHUK, 14. 

ve 19. maddelerinde muhtelif hükümler içermektedir. Bunun yanında Türkiye’nin de taraf olduğu 

birçok milletlerarası sözleşmede milletlerarası nafaka ilişkilerine dair hükümler mevcuttur. Bu 

                                                 
65 Nafakanın hangi ülke parası üzerinden ödeneceği konusunun da esasen nafakanın tâbi olduğu hukuk çerçevesinde 

tayini gerekmektedir. Bununla birlikte geçmiş yıllara ait bazı Yargıtay kararlarında, konusu para olan borcun memleket parasıyla 

ödeneceğine ilişkin mülga BK m.83(l) hükmü kamu düzenine ilişkin görülerek mahkemece re’sen nazara alınması gerektiği 

sonucuna varılmış ve yabancı bir ülke parası üzerinden nafakaya hükme-dilmesi hatalı görülmüştür. Yargıtay ayrıca, yerel 

mahkeme kararının infaz bakımından da güçlük doğurucu nitelikte olduğunu ifade etmiştir. Yine Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 

bir başka kararında, mülga BK m.83(l) uyarınca memleket parası üzerinden hüküm tesisi gerekirken ABD Doları ile nafaka 

ödenmesine karar verilmesi doğru görülmeyerek bozma sebebi yapılmıştır. Kanaatimizce Yargıtay’ın bu kararları, nafaka 

ilişkisinin Türk hukukuna tâbi olduğu ve taraflar arasında nafakaya ilişkin bir anlaşma bulunmadığı hallerde geçerli olabilecek 

bir anlayışı yansıtmaktadır. Nafaka ilişkisinin tâbi olduğu hukuk imkân tanıdığı takdirde yahut nafaka ilişkisi Türk hukukuna tâbi 

bulunsa dahi taraflar arasında bu yönde bir anlaşma bulunduğu takdirde Türk hâkimi nafakaya yabancı para üzerinden 

hükmedebilecektir. 

Nitekim Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nce verilen bir kararda, tarafların boşanma hâkimince onanan protokolde nafakanın 

yabancı para üzerinden ödeneceğine dair anlaşması esas alınarak bu gibi durumlarda nafakanın döviz cinsinden 

kararlaştırılabileceğine ve döviz cinsinden arttınlabileceğine karar vermiştir. 
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sözleşmeler MÖHUK’ta yer alan nafaka hükümlerinin uygulama alanını büyük ölçüde or-tadan 

kaldırmaktadır. Bu itibarla uygulanacak hukukun ne zaman hangi düzenlemeye göre tayin 

edilebileceğinin belirlenebilmesi için, bu sözleşmelerin birbiriyle ve MOHUK ile olan ilişkisinin tespiti 

büyük önem arz etmektedir, 

130. Türkiye’nin nafaka konusunda taraf olduğu milletlerarası sözleşmelerden bazısı 

uygulanacak hukuk konusunu düzenlerken, bazısı yabancı makamların vermiş oldukları nafaka 

kararlarının tanınması ve tenfizinin, diğer bazısı ise, nafaka taleplerinin yabancı ülkelere iletilmesi, 

nafaka davalarının takibi ve nafakanın tahsili gibi konularda farklı ülke makamlarının birbiriyle 

yardımlaşarak adlî işbirliği içinde bulunması konularını düzenlemektedir. Türkiye’nin taraf olduğu66 

milletlerarası nafaka sözleşmeleri şunlardır. 

 Nafaka Alacaklarını Yabancı Memleketlerde Tahsilili İle İlgili Birleşmiş Milletler (Nee 

York) Sözleşmesi (1956) 

 Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi 

(1956) 

 Çocuklara Karşı Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınması ve Tenfizine 

İlişkin La Haye Sözleşmesi (1958) 

 Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi (1973) 

 Nafaka Yükümlülüğü Konusundaki Kararların Tanınmasına ve Tenfizine İlişkin La Haye 

Sözleşmesi (1973) 

 Çocuk Nafakası ve Diğer Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin La Haye 

Sözleşmesi (2007) 

Türkiye’nin taraf olduğu bu altı sözleşme, birbirini tamamlayan niteliktedir. 2007 yılında 

imzalanan Çocuk Nafakası ve Diğer Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin La Haye 

Sözleşmesi, 1956 tarihli (BM) Tahsil Sözleşmesinden farklı olarak, hem nafaka tahsil konusunu hem 

de nafaka kararlarının tanınması ve tenfizi konularını düzenleyen güncel bir sözleşmedir. 

 

                                                 
66  Milletlerarası nafaka ilişkileri konusunda 2007 yılında La Haye Konferansı çatısı altında “Nafaka Yükümlülüklerine 

Uygulanacak Hukuka Dair Protokol” isimli yeni bir sözleşme daha akdedilmiştir. Türkiye Sözleşmeye henüz taraf değildir. Ancak 

Avrupa Birliği bu yeni Sözleşmeyi onayladığı için, yakın bir gelecekte Türkiye’nin de Sözleşmeye taraf olması beklenebilir. 

Türkiye’nin bu yeni Sözleşmeye taraf olması, nafakaya uygulanacak hukuk konusundaki önceki tarihli sözleşmelerin de 

önemlerini büyük ölçüde yitirmeleri anlamına gelecektir. 2007 tarihli Sözleşme uyarınca, nafaka alacakları hakkında uygulanacak 

hukuk esas itibarıyla nafaka alacaklısının mutad meskeni hukukudur. Nafaka alacaklısının mutad meskeni hukuku uyarınca 

nafaka temin edilememesi hâlinde 2007 tarihli Sözleşme nin ikinci basamakta yetkili kıldığı hukuk başvurulan merciin 

hukukudur. Ancak ikinci basamakta yer alan bu hukuka başvurma imkânından sadece, ana-babalarmdan nafaka talep eden her 

yaştaki çocuklar, ana-babaları ve eşleri dışındaki kimselerden nafaka talep eden 21 yaşını doldurmamış küçükler ile çocuklarından 

nafaka talep eden ana- babalar istifade edebilir. 2007 tarihli Sözleşme’nin getirdiği en önemli yenilik, sınırlı da olsa taraflara, 

nafakaya uygulanacak hukuk konusunda bir seçim, yapma imkânt tanımış olmasıdır. Taraflara, sınırlı birkaç hukuk içinden birini 

seçme imkânı tanınmıştır. Seçilebilecek hukuk, nafaka alacaklısı veya nafaka borçlusunun millî hukuklarından yahut mutad 

meskenlerinin bulunduğu ülke hukuklarından biridir. Evlilikleri sürmekte olan eşler, aralarındaki mal rejimine uygulanacak 

hukuku nafakaya uygulanacak hukuk olarak seçebilecekleri gibi, evlilikleri sona ermiş olan eşler de, evliliklerini sona erdiren 

hukuku nafakaya uygulanacak hukuk olarak seçebileceklerdir. 
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(ii) Nafakaya İlişkin MÖHUK Hükümleri 

131. 5718 sayılı MÖHUK’da nafaka konusunda biri genel (m. 19), diğer ikisi ise özel [m.l4 (2) 

ve (4)] olmak üzere üç adet kanunlar ihtilâfı kuralına yer verilmiştir. 

MÖHUK m.19’da yer alan genel kanunlar ihtilâfı kuralı uyarınca "Nafaka talepleri, nafaka 

alacaklısının mutad meskeni hukukuna tâbidir". 

Türkiye’nin taraf olduğu milletlerarası sözleşmeler nedeniyle MÖHUK m.19 hükmü ancak 

nadiren uygulama alanı bulur. MOHUK'un 19 maddesi; ancak Türkiye’nin nafakaya ilişkin 

sözleşmelere katılırken koymuş olduğu çekinceler sebebiyle ilgili sözleşme hükümlerinin uygulama 

alanı bulamadığı durumlarda tatbik edilir. Bu bakımdan özellikle yansoy ve kayın hısımlığından 

kaynaklanan nafaka taleplerine uygulanacak hukukun MÖHUK hükümlerine göre belirleneceği 

söylenebilir. 

MÖHUK m.19 hükmünün, nafaka talepleri hakkından ygulanacak hukuku gösteren 

milletlerarası sözleşmelerle uyum içinde olduğu görülmektedir. 67  Nafaka konusunda uygulanacak 

hukuka ilişkin milletlerarası sözleşmelerin ilk etapta yetkili kıldıkları hukuk da “nafaka alacaklısının 

mutad meskeni hukukudur” 

132. Nafaka taleplerine uygulanacak hukukun MÖHUK hükümlerine göre tayininde atıf (renvoi) 

kuralının nazara alınıp alınmayacağı noktasında tereddüt doğabilir. Nafaka konusu, aile hukuku 

sahasına ait bir konu olduğu için, MÖHUK m.2(3) uyarınca atfın nazara alınması gerektiği akla 

gelebilir. Ne var ki, MÖHUK’un 19 maddesinin gerekçesinde de ifade edildiği üzere, MÖHUK m.19 

hükmü, 1973 tarihli La Haye Sözleşmesinde öngörülen nafaka alacaklısının mutad meskeni hukuku 

şeklindeki bağlama noktasını, “milletlerarası özel hukuk adaletini yerine getirdiği konusunda genel 

kabul gören kriter” olduğu için esas almıştır. 1973 tarihli La Haye Sözleşmesi’nde öngörülen bağlama 

kuralı ise atfı (renvoi) açıkça reddetmektedir. Bu nedenle, kanaatimizce, MÖHUK m. 19 hükmünün 

uygulanmasında, atfın nazara alınmaması gerekir. 

133. Nafaka konusunda MÖHUK m.19’daki genel kuralın istisnasını teşkil eden MÖHUK’un 

14. maddesinin (2) fıkrasında, boşanma, ayrılık veya evlenmenin butlanı hallerinde eşler arasındaki 

nafaka talepleri hakkında, boşanma ve ayrılığa uygulanan hukukun yetkili olacağı ifade edilmiştir. 

Demek ki Türk mahkemelerinde ileri sürülen ve nafakaya ilişkin milletlerarası sözleşmelerin kapsamına 

girmeyen bir milletlerarası nafaka talebi, boşanma, ayrılık veya evlenmenin butlanı hallerinde eşler 

arasında cereyan ettiği takdirde, MÖHUK m. 19’daki nafaka alacaklısının mutad meskeni hukuku 

                                                 
67 Gerek 1956 tarihli Sözleşme’de gerekse de 1973 tarihli Sözleşme’de ilk basamakta yer verilen bağlama noktası nafaka 

alacaklısının mutad meskenidir, Buna karşılık, nafaka alacaklısının mutad meskeni hukukuna, göre nafaka temin edilememesi 

hâlinde 1956 tarihli Sözleşme müracaat makamının kanunlar ihtilâfı kurallarının gösterdiği hukukun uygulanmasını 

emretmektedir ki Türk mahkemelerine yapılan müracaatlar açısından bu hukuk zaten Sözleşme’nin ilk basamağında yetkili 

kılınmış olan nafaka alacaklısının mutad meskeni hukukunun ta kendisidir. Bu itibarla MÖHUK m.l9’daki bağlama noktasının, 

1956 tarihli Sözleşme’nin ilk basamağındaki bağlama noktası ile aynı olması aslında 1956 tarihli Sözleşme’nin ikinci 

basamağındaki bağlama noktasının etkisiz hâle getirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Aynı durum 1973 tarihli Sözleşme 

bakımından geçerli değildir zira 1973 tarihli Sözleşme’de müracaat makamının maddi hukukunun doğrudan uygulama alanı 

bulacağı öngörülmüştür. 
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değil, boşanma veya ayrılık bakımından yetkili olan ülke hukuku uygulanacaktır. 

134. MÖHUK’un 14. maddesinin (4) fıkrasında ise, geçici tedbir talepleri hakkında Türk 

hukukunun uygulanması öngörülerek, evlilik devam ederken talep edilen geçici tedbir mahiyetindeki 

nafaka talepleri bakımından Türk hukuku yetkili kılınmıştır. Nafaka talepleri maddî hukuka ait 

bulunduğu için, esasen nafaka talepleri bakımından hâkimin hukukunun (lex fori) doğrudan 

uygulanması yönünde bir anlayış kural olarak bulunmamakla beraber, yetkili hukukun tespit ve 

temininin uzun zaman alabileceği düşünülerek ve ivedilikle karar verilmesi gereken meseleler olduğu 

nazara alınarak, tedbir nafakaları hâkimin hukukuna (lex fori) tâbi kılınmıştır. Ne var ki, aşağıda ek 

alacağımız üzere, 1973 tarihli La Haye Sözleşmesi, evlilik devam ederken ileri sürülen geçici tedbir 

niteliğindeki nafaka talepleri hakkında da uygulama alanı bulduğundan, Sözleşmenin kapsamına giren 

hallerde MÖHUK m. 14(4) hükmü uygulama alanı bulmaz. 

(iii) Nafakaya Uygulanacak Hukuka İlişkin Milletlerarası Sözleşmeler 

(aa) Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak Kanuna Dair 1956 Tarihli La Haye 

Sözleşme 

135. Milletlerarası özel hukuk alanında mutad mesken kavramının ilk kez yer aldığı hukukî 

düzenlemelerden olan 1956 tarihli La Haye Sözleşmesi, 1973 tarihli La Haye Sözleşmesinin yürürlüğe 

girmesinden sonra önemini büyük ölçüde yitirmiştir. 

136. 1956 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin uygulama alanının, aşağıda ele alınacak 1973 tarihli 

La Haye Sözleşmesi ile kıyaslandığında, daha dar olduğu görülür. Evvelâ, bu başlık altında 

incelediğimiz 1956 tarihli La Haye Sözleşmesi, sadece küçüklerin nafaka talepleri hakkında uygulama 

alanı bulur. Üstelik 1956 tarihli Sözleşme küçüklerin sadece üstsoylarına karşı ileri sürdükleri nafaka 

talepleri hakkında uygulanır. Şu halde Sözleşme, küçüklerin, kardeş, teyze, amca gibi hısımlarına karşı 

ileri sürdükleri nafaka talepleri hakkında değil,  sadece ana-baba, büyükanne-büyükbaba gibi düz çizgi 

hısımlarına karşı ileri sürdükleri nafaka talepleri hakkında uygulanır. Sözleşme uyarınca küçük, 21 

yaşını doldurmamış ve evli olmayan kişidir. Küçüğün evlilik içi veya evlilik dışı olması önem arz 

etmez. Bunun dışında, evlât edinilmiş küçükler bakımından Sözleşmeye çekince koyma imkânı 

tanınmış olmasına rağmen Türkiye bu imkânı kullanmadığı için, evlât edinil¬miş çocuklar tarafından 

evlât edinme ilişkisine istinaden ileri sürülen nafaka talepleri de 1956 tarihli Sözleşme’nin kapsamına 

dâhildir. 

137. Sözleşme’nin uygulama alanı bulabilmesi için aranan diğer şartlar ise şunlardır: 

 Nafaka alacaklısı küçüğün mutad meskeninin bulunduğu ülke 1956 tarihli La Haye 

Sözleçmesi’ne taraf olmalıdır. Zira 1956 tarihli Sözleşme sadece âkit devletlerarasında uygulama alanı 

bulur; loi uniforme veya erga omnes nitelikli bir sözleşme değildir. 

 Nafaka alacaklısı konumunda bulunan küçüğün mutad meskeninin bulunduğu devlet, 1956 

tarihli La Haye Sözleşmesi’ne taraf olup, 1973 tarihli Sözleşme’ye taraf olmamalıdır. Günümüzde bu 

niteliklere sahip devletler, Belçika, Liechtenstein ve Avusturya’dır. Türkiye gibi, hem 1956 tarihli 

Sözleşme’ye hem de 1973 tarihli Sözleşme’ye taraf olan devletlerarasında 1956 tarihli Sözleşme değil, 



Z.YEŞİLBAĞ 85 

 

1973 tarihli Sözleşme uygulanır. 

Türk hâkiminin 1956 tarihli Sözleşme’yi uygulaması, kuşkusuz ki bir yandan küçüğün mutad 

meskeninin bulunduğu devletin 1956 tarihli Sözleşme’ye taraf olmasına bağlıdır; ancak diğer yandan 

bu devletin 1973 tarihli Sözleşme’ye taraf olmaması gerekir. 

138. 1956 tarihli Sözleşme, küçüklerin kimden ne miktarda nafaka talep edebilecekleri sorusunu 

cevaplamak üzere, basamaklı bir biçimde olmak üzere, iki hukuku yetkili kılmıştır. Bu basamaklı 

bağlama kuralı uyarınca ilk basamak altında “küçüğün mutad meskeninin bulunduğu yer kanunu" yetkili 

kılınmıştır. 68Küçüğün mutad meskeni hukuku uyarınca nafaka temin edilememesi hâlinde, ikinci 

basamakta yer alan “başvuru makamı ülkesinin kanunlar ihtilâfı kuralları uyarınca yetkili olan hukuk" 

tatbik edilir.69 

Sözleşme’nin 2. maddesinde âkit devletlere bir çekince koyma izni verilmiştir, Bu çekinceyi, 

gerek Türkiye gerekse de Sözleşme’nin hâlen uygulama alanı bulduğu Avusturya, Belçika ile 

Liechtenstein koymuşlardır. Bu çekince, belirli şartların gerçekleşmesi hâlinde, Sözleşme’nin 1. 

maddesinde öngörülen “küçüğün mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku"nun tatbiki zorunluluğu 

kalkar. Çekincede öngörülmüş şartların gerçekleşmesi hâlinde, nafaka talebi hakkında “küçüğün mutad 

meskeninin bulunduğu ülke hukuku" değil, “başvuru makamı ülkesinin maddî hukuk kuralları” tatbik 

edilir70. Bunun için çekincede öngörülmüş olunan şartlar şunlardır: 

 Nafaka talebiyle başvurulan makam, çekinceyi koymuş bir ülkenin makamı olmalıdır, 

 Gerek kendisinden nafaka talep edilen kişi, gerekse de nafaka talep eden küçük, başvurunun 

yapıldığı ülkenin vatandaşı olmalıdır ve 

 Kendisinden nafaka talep edilen kişinin mutad meskeni de başvurunun yapıldığı ülkede 

bulunmalıdır. 

139. İncelemekte olduğumuz 1956 tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetine Uygulanacak 

Kanuna Dair ha Haye Sözleşmesi’ni, hemen aşağıda ele alacak olduğumuz 1973 tarihli Nafaka 

Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi ile kıyasladığımızda, uygulama 

alanları arasındaki fark hemen göze çarpar. Ancak bu iki Sözleşme, uygulama alanları arasındaki fark 

dışında, pek çok yönden benzer özellikler taşımaktadır. Meselâ 1956 tarihli Sözleşme’nin 2. maddesinde 

izin verilen çekincenin aynısı 1973 tarihli Sözleşme’de de yer almaktadır. Yine her iki Sözleşme de, 

sadece nafaka talepleri hakkında uygulanacak hukuka ilişkin hükümler içermekte olup, nafaka; 

                                                 
68 1956 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin 4. maddesine göre, yetkili hukuk lex forinin kamu düzenine aykırı olması hâlinde 

uygulanmayabilir. Birinci basamaktaki "küçüğün mutad meskeninin bulunduğu yer kanunu”nun Türk kamu düzenine aykırı 

olması hâlinde, ikinci basamakta yer alan “başvuru makamı ülkesinin kanunlar ihtilâfı kuralları uyarınca yetkili olan hukuk”un 

uygulanması gerekecektir. Bu hukukun da Türk kamu düzenine aykırı olması hâlinde ise MOHUK m. 5 uyarınca Türk hukukunun 

nafakaya ilişkin maddî hukuk kurallarının uygulanması söz konusu olacaktır. 
69 Birinci basamakta yer verilen “küçüğün mutad meskeninin bulunduğu yer kanunu” şeklindeki bağlama noktası, atıf prensibim 

(renvoi) reddeden bir düzenlemedir. Buna karşılık ikinci basamakta yer verilen “başvuru makamı ülkesinin kanunlar ihtilâfı 

kuralları uyarınca yetkili olan hukuk” şeklindeki kanunlar ihtilâfı kuralının uygulanmasında atıf prensibi (renvoi) kabul edilmiştir. 
70 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 1986 tarihli bir kararında, Türkiye’nin Sözleşme'nin 2. maddesinde öngörülen çekinceyi 

koyması itibariyle, küçüğün mutad meskeninin bu¬lunduğu ülke hukukunun değil, başvuru makamı ülkesi olan Türk hukukunun 
uygulanması gerektiği sonucuna varılmıştır. 
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alacaklısı ile nafaka borçlusu arasındaki soy bağının hangi hukuk uyarınca kurulacağı gibi önmeseleler 

hakkında hangi hukukun uygulanacağına ilişkin bir hüküm içermemektedir. Uygulamada bu tür 

önmeselelerin nafakaya uygulanacak hukuktan bağımsız olarak ele alındıkları bilinmektedir. 

(bb) Nafaka Yükümlülüğüne Uygulanacak Kanuna Dair 1973 Tarihli La Haye 

Sözleşmesi233 

l) Genel Olarak 

140. 1973 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin, yukarıda ele aldığımız 1956 tarihli Sözleşme’nin 

yerine geçmek üzere akdedilmiş olduğu açıkça ifade edilmiştir. Her ikisi de nafaka talepleri hakkında 

uygulanacak hukuka ilişkin i hükümler içeren 1956 tarihli Sözleşme ile 1973 tarihli Sözleşme arasında 

benzerlikler bulunsa da, iki Sözleşme arasında, uygulama alanı bulduklan meseleler ve ülkeler 

bakımından önemli bir fark mevcuttur. 

141. Evvelâ, 1973 tarihli Sözleşme 1956 tarihli Sözleşmeden farklı olarak sadece küçüklerin 

nafaka talepleri hakkında değil, her yaştaki kişinin aile hukukundan doğan nafaka talepleri hakkında 

uygulanacak hukuku gösterir. 

142. Ayrıca, 1973 tarihli Sözleşme -yine 1956 tarihli Sözleşmeden farklı olarak- “loi uniforme 

veya “erga omnes” yahut “universal effect” olarak anılan nitelikte bir sözleşmedir. Bu nedenle, Türk 

hâkimi, önüne gelen yabancılık unsurlu nafaka talepleri hakkında uygulanacak hukuku, ilgililerin mutad 

meskenlerinin veya yerleşim yerlerinin bulunduğu yahut vatandaşı oldukları ülkenin Sözleşmeye taraf 

olup olmadığına bakmaksızın; hemen her durumda 1973 tarihli bu Sözleşme hükümleri uyarınca tespit 

eder. 

Ancak bunun iki istisnası vardır: 

Birinci istisna, Türkiye’nin bu Sözleşme’ye taraf olurken koyduğu çekincelerin uygulama 

alanına giren bir durumla karşılaşılmasıdır, Böyle bir durumda, bu Sözleşme hükümleri değil, MOHUK 

hükümleri uygulama alanı bulur. 

İkinci istisna ise, yukarıda ele almış olduğumuz 1956 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin uygulama 

alanı bulduğu sınırlı durumlardan biri ile karşılaşılmasıdır. Böyle bir durumda burada ele almakta 

olduğumuz 1973 tarihli Sözleşme yerine, 1956 tarihli Çocuklara Karşı Nafaka Mükellefiyetim 

Uygulanacak Kanuna Dair La Haye Sözleşmesi tatbik edilir. Yukarıda da belirttiğimiz üzere, 1973 

tarihli La Haye Sözleşmesi, 1956 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin uygulama alanını çok daraltmış 

olmakla birlikte, tamamen ortadan kaldırmış değildir. 1956 tarihli La Haye Sözleşmesi’ne taraf olup 

1973 tarihli La Haye Sözleşmesi’ne taraf olmayan ülkeler (Belçika, Liechtenstein ve Avusturya) ile 

ilişkilerde, 1956 tarihli La Haye Sözleşmesi uygulama alanı bulur. Hem 1956 tarihli La Haye 

Sözleşmesi’ne hem de 1973 tarihli La Haye Sözleşmesi’ne taraf olan devletler bakımından ise 1956 

tarihli La Haye Sözleşmesi değil, 1973 tarihli La Haye Sözleşmesi uygulanır. 

143. 1956 tarihli La Haye Sözleşmesi gibi, 1973 tarihli La Haye Sözleşmesi de önmeseleler 

hakkında hangi hukukun uygulanacağım göstermemektedir. Aile hukukundan kaynaklanan bir nafaka 

talebinin ileri sürülmesi, ancak bu talebin dayandırıldığı bir aile hukuku ilişkisinin varlığı hâlinde 
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mümkün olur. Meselâ bir çocuğun babadan nafaka talep edebilmesi için, Çocuk ile baba arasında 

soybağı ilişkisi kurulmuş olmalıdır. Yabancılık unsuru içeren ilişkilerde, nafaka talebiyle karşılaşan 

hâkim, çoğu kez soybağının kurulmuş olup olmadığı gibi önmeselelerle karşılaşır. Uygulamada bu tür 

önmeseleler genellikle nafakaya uygulanacak hukuktan bağımsız olarak ele alınmaktadır; ancak 

nafakanın teminini sağlaması hâlinde, bu önmeselenin nafakaya uygulanacak hukuk çerçevesinde 

çözülmesinin de mümkün olduğu savunulmaktadır. 

(2) Sözleşmenin Uygulama Alanı 

144. 1973 tarihli Sözleşme aile hukukundan doğan nafaka taleplerinin tümü hakkında tatbik 

alanı bulmak üzere kurulmuş bir sözleşmedir. Ancak Türkiye bu Sözleşme’ye taraf olurken, 

Sözleşme'nin civar ve sıhrî hısımlar arasındaki nafaka talepleri hakkında uygulanmasına engel olacak 

bir çekince koymuştur (m.24). Dolayısıyla Sözleşme, Türk hâkimi açısından kardeşler arasındaki 

nafaka talepleri hakkında uygulama alanı bulmadığı gibi, diğer civar ve sıhrî i hısımlar arasındaki 

nafaka talepleri bakımından da uygulama alanı bulmaz. Sözleşme’nin uygulama alanı bulmadığı nafaka 

talepleri hakkında uygulanacak hukuk MOHUK hükümleri çerçevesinde belirlenecektir. Türk hâkimi 

saçısından Sözleşme’nin uygulama alanı bulduğu nafaka talepleri, üstsoy ile altsoy arasındaki nafaka 

talepleri ile eşler arasındaki nafaka talepleridir. Türk hâkimi açısından Sözleşme’nin uygulama 

alanına, evlilik dışında doğmuş çocuklara karşı nafaka yükümlülükleri dâhil olduğu gibi (m.l), evlât 

edinilen çocuklara karşı gerek biyolojik ana babalarının gerekse kendilerini evlât edinenlerin nafaka 

yükümlülükleri dâhildir. Yine bir evliliğin gerek devamı sürecinde gerekse de evliliğin sona ermesi 

nedeniyle ortaya çıkan, eşlerin birbirine karşı nafaka yükümlülükleri de Sözleşme’nin uygulama alanı 

dâhilindedir. 

(3) Sözleşme Uyarınca Nafaka Talebi Hakkında Uygulanacak Hukuk 

(aaa) Genel Olarak 

145. Türkiye’nin 1973 tarihli Sözleşme’ye taraf olurken koyduğu çekinceler göz önünde 

bulundurulduğunda, yabancılık unsuru içeren bir nafaka talebiyle karşılaşan Türk hâkiminin, öncelikle 

şu iki soruya cevap vermesi gerekir: 

 Nafaka talebi, tarafları Türkiye ile yakın irtibatı bulunan bir ihtilaftan mı kaynaklanmaktadır. 

 Nafaka talebi, eşlerin evliliklerinin sona ermesi nedeniyle bir eşin diğerinden talep ettiği 

yoksulluk nafakasına mı ilişkindir yoksa yoksulluk nafakası dışında kalan diğer bir aile hukuku kaynaklı 

nafaka türüne mi ilişkindir. 

İşte, yukarıda yer alan iki soruya verilecek cevaba göre, Türk hâkiminin tatbik edeceği 1973 

tarihli Sözleşme hükümleri farklılık gösterecektir. 

(bbb) Nafaka İhtilâfının Tarafları ile Türkiye Arasında Yakın İrtibat Bulunması Hâlinde Tatbik 

Edilecek Hukuk 

146. Sözleşmeye taraf olan hemen her ülke gibi, Türkiye de 1973 tarihli Sözleşme’ye taraf 

olurken, Sözleşme’nin 15. maddesinde izin verilen çekinceyi koymuştur. Sözleşme’nin 15. maddesinde 

izin verilen çekince, başvurulan merciin ülkesi ile nafaka ihtilâfının tarafları arasında yakın irtibat 
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bulunması hâlinde, başvurulan merciin bulunduğu ülke hukukunun uygulanabileceğini öngörmektedir. 

Sözleşme’nin 15. maddesi uyarınca, başvurulan merciin ülkesi, aynı zamanda nafaka alacaklısı ile 

nafaka borçlusunun vatandaşı oldukları ülke ve ayrıca nafaka borçlusunun mutad meskeninin 

bulunduğu ülke ise, başvurulan merci, nafaka ihtilâfı hakkında kendi hukukunu tatbik edeceğini beyan 

edeblecektir. Şu halde, Sözleşme’nin 15. maddesinde izin verilen ve Türkiye tarafından da beyan edilen 

çekince uyarınca, nafaka talebinin Türkiye ile olan yakın ilişkisini gösteren şu üç unsur bir arada 

gerçekleşirse, Türk hâkimi, önüne gelen nafaka talebi hakkında doğrudan Türk maddî hukukunu 

uygulamak durumundadır. 

 Nafaka borçlusu ve nafaka alacaklısı Türk vatandaşı olmalıdır. 

 Nafaka borçlusunun mutad meskeni Türkiye'de bulunmalıdır. 

 Nafaka talebiyle başvurulan makamlar Türk makamları olmalıdır. 

Bu üç unsur bir arada gerçekleştiğinde, Sözleşme’nin diğer hükümlerinde ögörülen kanunlar 

ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı hukuk değil, doğrudan Türk maddî hukuku uygulama alanı bulur. 

(ccc) Aile Hukukundan Kaynaklanan -Yoksulluk Nafakası Hariç- Tüm Nafaka Talepleri 

Hakkında Uygulanacak Hukuk 

147. Aile hukukundan kaynaklanan tek bir nafaka türü yoktur; nafaka alacaklısı ile nafaka 

borçlusu arasındaki yakınlık derecesine göre, çeşitli özellikler taşıyan farklı nafaka türleri mevcuttur. 

Meselâ, ana babanın çocuklarına bakım yükümlülüğünden doğan bakım nafakası veya iştirak nafakası, 

hısımların birbirine karşı ödemekle yükümlü oldukları yardım nafakası, evliliğin devamı süresince 

eşlerin birbirine ödeyeceği bakım (evlilik) nafakası, evliliğin boşanma veya iptalle sona ermesinde 

yoksulluğa düşebilecek eşe ödenecek yoksulluk nafakası gibi farklı nafaka yükümlülükleri 

bulunmaktadır. Ele almakta olduğumuz 1973 tarihli Sözleşme, tek bir istisna dışında, bu birbirinden 

farklı türdeki tüm nafakalar hakkında aynı bağlama kuralının uygulanmasını öngörmektedir. 

Sözleşme’nin öngördüğü istisna, eşlerin evliliklerinin sona ermesinden kaynaklanan yoksulluk 

nafakasına, ilişkindir. 

148. Yoksulluk nafakası haricindeki diğer tüm nafaka talepleri hakkında uygulanacak hukuk, 

Sözleşme’nin 4 ilâ 6. maddelerinde, üç basamak altında, üç farklı bağlanma noktasıyla tespit edilmiştir. 

Sözleşme’nin 4. maddesi, nafaka talepleri hakkında uygulanacak hukuk konusundaki ana kuralı 

getirmektedir. Buna göre, nafaka talepleri hakkında uygulanacak hukuk nafaka alacaklısının mutad 

meskeni hukukudur.71 

                                                 
71 Gerek birinci basamak altında yer alan bağlama noktası olan alacaklının mutad meskeni gerekse ikinci basamak altında yer 

alan bağlama noktası olan müşterek millî hukuk zaman içinde değişebilir. Sözleşme’nin 4(2) maddesi, alacaklının mutad 

meskeninde gerçekleşmesi olası değişikliklere ilişkin bir hüküm içermektedir. Bu hüküm uyarınca, nafaka alacaklısının mutad 

meskeninin bulunduğu ülkenin değişmesi durumunda, nafaka alacaklısının yeni mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku tatbik 

edilir. Aynı anlayış, vatandaşlık değişikliklerinde de dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, bir nafaka davasında, nihaî karar tarihine 

dek, tarafların mutad meskenlerinde veya vatandaşlıklarında gerçekleşen değişikliklerin dikkate alınması gerekir. Nafaka 

kararlan, hayat şartlarındaki değişikliklere göre uyarlanabilme özelliğine sahiptir. Bu durum, nafakaya ilişkin verilmiş bir kararın, 

nafaka alacaklısının mutad meskeninin sonradan değişmesi sebebiyle uyarlamaya tâbi tutulup tutulamayacağı sorusunu karşımıza 

çıkarmaktadır. Mutad mesken değişikliği, verilmiş nafaka hükmünün uyarlanması talebine tek başına dayanak oluşturmasa da, 
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Bu hukuka göre nafaka temin edilememesi hâlinde, Sözleşmenin 5. ve 6 maddelerinde yetkili 

kılınmış olan hukuklar basamaklı biçimde tatbik edilecektir. Nafaka alacaklısının mutad meskeni 

hukuku uyarınca nafakama temin edilememesi hâlinde nafaka borçlusu ile nafaka alacaklısının 

müşterek millî hukuku tatbik edilir. Bu hukuka göre de nafaka temin edilememesi hâlinde ise, nafaka 

talebiyle başvurulan merciin hukuku uygulanır. 

149. Sıraca arkada yer alan hukukun uygulama alanı bulabilmesinde tek belirleyici unsur, nafaka 

alacaklısının sıraca önde yer alan hukuk uyarınca nafaka alamamış olmasıdır. Sözleşme, nafaka miktarı 

bakımından nafaka alacaklısının daha lehine olan hukukun uygulanması anlayışım benimsemiş değildir. 

150. Sözleşmenin birinci basamak altında “nafaka alacaklısının72 mutad meskeni hukukumu 

esas almasının altında yatan düşünce, nafakanın, nafaka alacaklısının içinde yaşadığı çevre ile uyum 

içinde olmasını sağlamaktır. Bu nedenle ilk basamakta, nafaka alacaklısının mutad meskeni hukuku 

yetkili kılınmıştır. 

İkinci basamakta, “nafaka alacaklısı ile nafaka borçlusunun müşterek millî hukuku” yetkili 

kılınmıştır. Bazı durumlarda, nafaka alacaklısı veya nafaka borçlusunun birden fazla vatandaşlığa sahip 

olması mümkündür. Böyle bir durumda, tarafların sahip oldukları vatandaşlıklar içinde birinin 

müştereken sahip oldukları bir vatandaşlık olması yeterlidir.  Üçüncü basamakta yetkili kılınmış hukuk 

ise, “başvurulan adlî veya İdarî merciin hukuku”dur; yani lex foridir. 

(ddd) Yoksulluk Nafakası Hakkında Uygulanacak Hukuk 

152. 1973 tarihli Sözleşme, evliliğin sona ermesi nedeniyle eşlerin birbirine karşı ileri sürdükleri 

nafaka (yoksulluk nafakası) talepleri hakkında özel bir hüküm sevk etmiştir. Sözleşme’nin 8. 

maddesinde yer alan bu hüküm, aile hukukundan kaynaklanan tüm diğer nafaka talepleri hakkında 

uygulanacak hukuktan farklı bir hukukun tatbik edilmesini öngörmektedir. Sözleşme’nin 8. maddesi, 

boşanmış eşler arasındaki nafaka yükümlülüklerinin "boşanma hakkında uygulanmış olan hukuka” tâbi 

olduğunu öngörmektedir. Sözleşmenin 8. maddesi, evliliğin sadece boşanma ile sona ermesi hâlinde 

değil, butlan veya iptal gibi sebeplerle sona erdiği haller hakkında da uygulama alanı bulur. Şu halde, 

evlilikleri sona eren eşlerin birbirinden nafaka talepleri hakkında uygulanacak hukuk, evliliğin sona 

erdirilmesinde tatbik edilmiş bulunan hukuktur. 

Sözleşmenin 8. maddesi hükmü ile ilgili olarak şu noktanın altını çizelim ki, bu hüküm, sadece 

evlilikleri sona eren eşlerin birbirlerine karşı ileri sürdükleri nafaka talepleri hakkında uygulama alanı 

                                                 
mutad mesken değişikliği neticesinde, nafaka alacaklısının ihtiyaç duyduğu nafaka miktarı da değişmişse, bu durum, nafaka 

kararının uyarlanması talebine gerekçe oluşturabilir. Bu talep, nafaka alacaklısı gibi nafaka borçlusu tarafından da ileri sürülebilir. 

Belirtelim ki, nafaka alacaklısının önceki mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku uyarınca hükmedilmiş olan nafaka, sonradan 

nafaka alacaklısının mutad meskenini değiştirmesi halinde, yeni bir nafakaya karar verilinceye kadar yürülükte kalmaya devam 

eder. 
72 Bağlama kuralında geçen nafaka alacaklısı ifadesi, kendisi veya temsilcisi vasıtasıyla nafaka talebini ileri süren, nafakaya 

uygulanacak hukuk uyarınca nafaka borcunun alacaklısı olan kişidir. Meselâ Türk hukuku uyarınca, ana-babanın çocuklarına 

bakma yükümünden kaynaklanan bakım nafakası ödeme borcunun alacaklısı çocuktur. Şu halde, bir küçüğün yasal temsilcisi 

olan annesinin, yabancı ülkede bulunan babasının söz konusu küçüğe bakım nafakası ödemesi için Türk mahkemelerine 

başvurması hâlinde, uygulanacak olan hukuk -annesinin değil- bizzat küçüğün mutad meskeni hukukudur 
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bulur. Sona eren evlilikten olma çovukların ana-babalarına karşı nafaka talepleri hakkında ise, 8. madde 

hükmü değil, yukarıda ele almış olduğumuz, Sözleşme’nin 4 ilâ 6. maddeleri arasında düzenlenen 

basamaklı bağlama kuralı uygulama alanı bulur. Şu halde Sözleşme uyarınca, evlilikleri sona eren 

eşlerin yoksulluk nafakası talepleri hakkında uygulanacak hukuk, bu sona eren evlilikten olma 

çocukların nafaka talepleri hakkında uygulanacak hukuktan farklıdır. 

153. Burada önemle vurgulanması gereken husus, evliliğin devamı süresince eşlerin birbirinden 

talep ettikleri nafaka hakkında, Sözleşme’nin yukarıda ele almış olduğumuz 4 ilâ 6. maddeleri arasında 

öngörülen basamaklı bağlama kuralının tatbik edilecek olduğudur. Öyle ki, boşanma davasının devamı 

güreşince eşlerden biri lehine hükmedilen ihtiyatî tedbir niteliğindeki nafaka hakkında da Sözleşme’nin 

4 ilâ 6. maddelerinde öngörülen bağlama kuralı tatbik edilmelidir. Zira boşanma davasının devamı 

süresince eşlerin evliliği devam etmektedir. 

(eee) Kamu Düzenine Aykırılık 

154. 1973 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin 11. maddesine göre, yetkili hukuk lex forinin kamu 

düzenine aykırı olması hâlinde uygulanmayabilir. Yetkili hukukun Türk kamu düzenine aykırı olması 

hâlinde, varsa Sözleşme kapsa¬mında bir sonraki basamakta yetkili kılman hukukun, yoksa MÖHUK 

m.5 uyarınca Türk hukukunun nafakaya ilişkin maddî hukuk kurallarının uygulanması söz konusu 

olacaktır. 

(cc) Nafaka Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile İlgili 1956 Tarihli Birleşmiş 

Milletler (New York) Sözleşmesi 

155. Dünya üzerinde nafaka konusunda en geniş uygulama alanına sahip sözleşmedir. 64 

devletin taraf olduğu New York Sözleşmesi’dir. Bu Sözleşme’nin uygulamasına ilişkin pek çok Türk 

mahkeme kararı da mevcuttur. New York Sözleşmesi, yukarıda ele alınmış bulunan La Haye 

Sözleşmelerinden farklı olarak, nafaka talepleri hakkında uygulanacak hukuku gösteren bir sözleşme 

olmadığı gibi, nafaka kararlarının tanınması veya tenfizine yönelik bir sözleşme de değildir. New York 

Sözleşmesi, milletlerarası alanda nafakanın tahsilini kolaylaştırmaya yönelik bir adlî işbirliği 

sözleşmesidir. 

156. New York Sözleşmesi’ nin tatbik alanı bulabilmesi için, nafaka alacaklısı ile nafaka 

borçlusunun farklı âkit devletlerde bulunmaları gerekir. Nafaka alacaklısının veya nafaka borçlusunun 

vatandaşlığı, yerleşim yeri veya mutad meskeni ise, Sözleşmenin uygulama alanı bakımından önem arz 

etmez. 

157. Sözleşme, nafaka talebine ilişkin başvuru sürecine ilişkin önemli kolaylıklar sağlayan bir 

mekanizma öngörmektedir. Sözleşme, nafaka alacaklısını, yabancı ülkede bulunan nafaka borçlusundan 

nafaka talep etmek için, borçlunun bulunduğu yabancı ülke makamlarına başvurma külfetinden 

kurtarmaktadır. Nafaka alacaklısı, kendi bulunduğu âkit devletin yetkili kıldığı gönderici makama 

(Türkiye’de Cumhuriyet Savcılıkları) gerekli belgelerle başvurarak, yabancı bir âkit devlet ülkesinde 

bulunan nafaka borçlusuna karşı ileri sürdüğü nafaka talebini beyan eder. Bu talep, Sözleşme 

çerçevesinde her âkit devlette kurulan merkezî makamlar aracılığıyla, nafaka borçlusunun bulunduğu 
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âkit devletteki aracı kuruma iletilir. Nafaka borçlusunun bulunduğu âkit devletin görevlendirmiş olduğu 

aracı kurum, nafakayı temin etmek için gerekli olan girişimlerde bulunur. Bu makam öncelikle, sulh 

yoluyla, nafaka borçlusunun nafaka borcunu ödemesini temin etmeye çalışır. Bunun gerçekleşmemesi 

hâlinde, iki ihtimalle karşılaşılır. Birinci ihtimal, nafaka talebinin, adlî veya idarî bir makamın kararına 

dayanıyor olmasıdır. Bu ihtimalde, nafaka borçlusunun bulunduğu ülkenin aracı makamı, nafakaya 

ilişkin yabancı kararın tenfizi için dava açabilir.73 Yabancı nafaka kararının tenfizinin talep edilmesi 

hâlinde, nafaka kararı, uygulama alanı bulduğu takdirde 1958 veya 1973 tarihli La Haye tanıma-tenfiz 

Sözleşmeleri çerçevesinde tenfız edilecektir. Bununla birlikte, yabancı bir nafaka kararının varlığına 

rağmen, bu kararın tenfizi talep edilmeyip yeni bir nafaka davası açılması da mümkündür.  Bir diğer 

ihtimal, nafaka alacaklısının dayandığı bir nafaka kararının bulunmamasıdır. Böyle bir durumda, nafaka 

borçlusunun bulunduğu ülkenin aracı kurumu, nafaka alacaklısı adına nafaka davası açmak durumunda 

kalacaktır.74 

158. 1956 tarihli New York Sözleşmesi’nin 6. maddesi uyarınca, aracı kurumun nafakayı temin 

etmek için açacağı davalarda “borçlunun devletinin hukuku” -kanunlar ihtilâfı kuralları da dâhil olmak 

üzere- yetkili kılınmıştır. Böylece 1956 tarihli New York Sözleşmesi, temel amacının nafakanın tahsili 

konusunda adlî işbirliği temin etmek olduğunu bir kez daha vurgulamış olmakta ve nafakaya 

uygulanacak hukuk konusunda mahkemenin hukukunun (lex fori) kanunlar ihtilâfı kurallarını 

yetkilendirmektedir. Bu itibarla 1956 tarihli New York Sözleşmesi’ne istinaden Türk mahkemelerinde 

açılan nafaka davalarında uygulanacak hukuk, yukarıda yapmış bulunduğumuz izahat çerçevesinde 

1956 veya 1973 tarihli La Haye Sözleşmelerine yahut MOHUK’a göre tayin edilecektir. 

1956 tarihli New York Sözleşmesi’nin, yabancı nafaka alacaklarının tahsili açısından 

                                                 
73 Bazı Yargıtay kararlarında, yabancı mahkemelerce verilen nafaka kararının, borçlunun bulunduğu ülkede 1956 tarihli New 

York Sözleşmesi hükümlerine göre oluşturulması zorunlu olan aracı kurum vasıtasıyla, tanınmasına veya tenfîzine gerek 

olmaksızın, doğrudan icra ettirilebilmesi olanağı bulunduğu gerekçesiyle, nafaka alacaklısının nafaka ilâmının Türkiye’de icrası 

için bir tenfiz kararı almak konusunda hukukî yararı bulunmadığı sonucuna varıldığı görülmektedir.  

Kanaatimizce Yargıtay’m bu yaklaşımı hatalıdır. Prensip olarak, Türk hukukunda yabancı mahkeme kararlarıma hüküm ve sonuç 

doğurabilmesi için, yabancı kararın niteliğine göre tanınması veya tenfizi gerekmektedir. Aksi halde yabancı mahkeme kararının 

doğrudan icrası veya yabancı mahkeme kararma istinaden bir idarî işlem yapılması mümkün olmayıp, yabancı mahkeme kararı 

Türk mahkemelerinde ancak takdirî delil olarak kullanılabilir.  

Bunun yarımda, 1956 tarihli New York Sözleşmesi, âkit devlet makamları tarafından verilmiş nafaka kararlarının diğer âkit 

devletlerde doğrudan icra edilebilmesine imkân tanıyan bir sözleşme değildir. Sözleşmenin 1(2) maddesinde bu husus çok açık 

ve net bir şekilde vurgulanmıştır: “işbu Sözleşmede öngörülen hukuk yollan, iç veya uluslararası hukukta mevcut diğer hukuk 

yollarını tamamlar, onlann yerine geçmez. ” 

Nitekim Adalet Bakanlığı’mn, nafaka alacaklarının yabancı ülkelerde tahsiline ilişkin 16.11.2011 tarihli ve 64/2 sayılı 

Genelgesi’nde de yabancı nafaka ilâmlannın New York Sözleşmesi çerçevesinde ya bir tenfiz davasına konu edilebileceği veya 

bu yabancı karara istinaden yeni bir nafaka davası açılabileceği; yabancı nafaka ilâmının tenfizinde yabancı nafaka kararlarının 

tanınması ve tenfizine ilişkin milletlerarası sözleşmelerden yararlanılabileceği; Türk mahkemelerince tenfiz edilmediği takdirde, 

Türk mahkemelerinde açılacak yeni bir nafaka davasında delil olarak kullanılabileceği açıkça ifade edilmiştir. 
74 Aracı kurum, nafaka alacaklısı adına nafaka davası açtığında, yabancı ülke makamlarınca verilmiş babalık kararlarının 

tanınmasını talep etmek durumunda kalabilir. Her ne kadar Sözleşme, âkit devletin görevlendirmiş olduğu aracı kuruma, nafakayı 

temin etmek için gerekli olan bütün girişimlerde bulunma görev ve yetkisini vermiş olsa da, Yargıtay, aracı kurumun, yabancı 

babalık kararının tanınmasını isteyemeyeceği yönünde kararlar vermektedir. Yargıtay’a göre, yabancı mahkemelerce verilmiş 

babalık kararlarına istinaden aracı kurum tarafından nafaka talep edilebilmesi için, öncelikle babalık kararının, bizzat bu kararın 

tarafları arasında cereyan edecek bir tanıma davası yoluyla Türk mahkemelerince tanınması gerekmektedir. 
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başvurulması zorunlu olan bir hukukî enstrüman değil, nafaka alacaklarının yabancı devletlerde daha 

kolay tahsil edilebilmesi amacıyla kaleme alınmış bir adlî işbirliği sözleşmesi olduğunun altı 

çizilmelidir. Bu itibarla, nafaka alacaklılarının işbu Sözleşme hükümlerinden faydalanma yolunu 

seçmeyip, bizzat nafaka davası açma veya yabancı nafaka kararının tenfizi yoluna başvurma imkânları 

mevcuttur.75 

(dd) Çocuk Nafakası ve Diğer Nafaka Türlerinin Uluslararası Tahsiline İlişkin 2007 

Tarihli La Haye Sözleşmesi 

159. Nafakanın usulararası tahsilinde yaşanan zorlukları ortadan kaldırmak ve sonuç veren, hızlı, 

verimli, uygun maliyetli ve teknolojik gelişmelerle uyumlu bir nafaka tahsil sistemi oluşturmak 

amacıyla La Haye Konferansı bünyesinde hazırlanan Çocuk Nafakası ve Diğer Nafaka Türlerinin 

Uluslara¬rası Tahsiline İlişkin 2007 tarihli La Haye Sözleşmesi; âkit devlet makamları arasında 

kapsamlı bir işbirliği sistemi kurarak, nafaka kararlarının verilmesi için yararlı uygulamalar yaparak, 

nafaka kararlarının tanınması ve tenfizini sağlayarak ve nafaka kararlarının hızlı bir şekilde icrası için 

etkin önlemler alarak nafakanın etkin biçimde uluslararası tahsilini sağlamayı hedeflemektedir. 

Önemle belirtelim ki, 2007 tarihli La Haye Sözleşmesi, her iki sözleşmeye de taraf olan 

devletlerarasında, sözleşmelerin uygulama alanları bakımından çakışma söz konusu olduğunda, Nafaka 

Alacaklarının Yabancı Memleketlerde Tahsili ile İlgili 1956 Tarihli Birleşmiş Milletler (New York) 

Sözleşmesinin yerini alacaktır. 

160. 2007 tarihli Sözleşme’nin kapsamına giren nafakaların başında, 21 yaşından küçüklere 

yönelik olan ve ebeveyn-çocuk ilişkisinden kaynaklanan nafakalar gelmektedir. Ancak Türkiye, 

Sözleşme’ye taraf olurken beyanda bulunarak, eğitimi devam eden çocuklar bakımından yaş sınırını 

25’e çıkarmıştır. Bunun dışında, (a) bendinin kapsamına giren bir talep ile birlikte başvurusu yapıldığı 

takdirde, eşler arasındaki nafakalara ilişkin kararların tanınması ve tenfizi veya icrası hakkında da 

Sözleşme uygulama alanı bulacaktır. Buna göre, kardeşler arasındaki nafakalar, ana-babanın 

çocuklarından talep ettiği nafakalar, kardeşler arasındaki nafakalar ile yansoy veya kayın hısımlığından 

kaynaklanan nafakalar Sözleşme’nin kapsamına kural olarak girmemektedir. Ancak, Sözleşme m.2 (3) 

uyarınca, âkit devletler, Sözleşme’nin tümünü veya bir kısmını, korunmaya muhtaç kişilere ilişkin 

yükümlülükler de dâhil olmak üzere, aile ilişkisinden, ebeveynlikten, evlilikten veya kayın 

hısımlığından doğan nafaka yükümlülüklerine teşmil edebilir. Türkiye, bu hükme istinaden, 

Sözleşme’nin tamamını, eşe yönelik nafakalara, yaş sının olmaksızın, hayatını idame ettiremeyecek 

derecede fiziksel veya zihinsel engelli çocuklara ve bakıma muhtaç ana-babalara yönelik nafakalara 

teşmil etmiştir. Sözleşme hükümleri çocuklara uygulanırken, ebeveynlerinin medenî hallerine 

bakamayacaktı. 

                                                 
75 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin, 24.12.2015 tarihli kararında, Alman mahkemeleri tarafından verilen nafaka kararının tenfizi 

amacıyla bizzat davacı tarafından açılan davada, 1956 tarihli New York Sözleşmesi’na başvurulmamış olduğu için davacının 

tenfiz davası açmakta hukukî yararının bulunmadığı gerekçesiyle tenfiz talebini reddeden yerel mahkeme kararı haklı olarak 
bozulmuştur. 
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161. Akit devletler, Sözleşme tarafından verilen görevleri yerine getirmesi için birer merkezî 

makam tayin edecektir. Türkiye, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel 

Müdürlüğü'nü merkezî makam olarak bildirmiştir. 

Merkezî makamların genel görevleri, birbirleriyle işbirliği yapmak ve Sözleşme’nin 

uygulanmasında karşılaşılan güçlüklere karşı mümkün mertebe çözürn arayışında olmaktır (m.5). 

Merkezî makamların özel görevleri ise; nafakanm tahsiline yönelik başvuruları almak ve 

iletmek, başvurularla ilgili usulî işlemleri başlatmak ve bu işlemlerin yapılmasını kolaylaştırmak, 

koşullar gerektirdiğinde adlî yardım sağlamak veya bunu kolaylaştırmak, borçlu veya alacaklının yerini 

tespit etmeye yardımcı olmak, borçlu veya alacaklıların gelirlerine ve mallarına ilişkin bilgi edinmeye 

yardımcı olmak, nafakanın rızaen ödenmesini sağlamak için dostane çözümleri teşvik etmek, birikmiş 

borçlar da dâhil olmak üzere nafaka kararlarının icrasını kolaylaştırmak, nafaka ödemelerinin tahsilini 

ve transferini kolaylaştırmak, delillerin elde edilmesini kolaylaştırmak, nafakanın tahsili için 

gerektiğinde soybağının kurulmasına yardımcı olmak, derdest nafaka başvurusunun sonucunu güvence 

altına almayı amaçlayan ve nitelik itibariyle ülkesel olan geçici tedbirlere ihtiyaç duyulduğunda bunlara 

ilişkin prosedürü başlatmak ve tebligatı kolaylaştırmaktır. 

162. Nafaka tahsili konusunda Sözleşme’nin hedeflediği kolaylığın, ucuzluğun ve verimliliğin 

sağlanabilmesi bakımından asıl olan, nafaka tahsili amacıyla yapılacak başvuru ve işlemlerin merkezî 

makamlar aracılığıyla yapılmasıdır. Buna uygun olarak, merkezî makamlar aracılığıyla yapılacak 

başvuruların, talepte bulunan kişinin ikamet ettiği âkit devletin merkezî makamı aracılığıyla muhatap 

âkit devletin merkezî makamına yapılması gerekmektedir. Bununla birlikte, Sözleşme’nin varlığı, 

Sözleşme’de düzenlenen konularda Sözleşme’de öngörülen usule başvurulmaksızın muhatap devletin 

makamlarına müracaat edilmesini engellememektedir. 

Muhatap devlette nafaka tahsil etmeyi amaçlayan alacaklı 

(a) Bir kararın tanınması ve/veya tenfizi,  

(b) Muhatap devlette verilen bir kararın icrası,  

(c) Tanıma ve tenfiz talebi reddolunmuşsa muhatap devlette yeni bir karar verilmesi,  

(d) Soybağımn belirlenmesinin gerekli olduğu haller de dâhil olmak üzere herhangi bir kararın 

bulunmadığı hallerde muhatap devlette bir karar verilmesi,  

(e) Muhatap devlette verilen bir kararın değiştirilmesi veya  

(f) Başka bir devlette verilen bir kararın değiştirilmesi başvurularında bulunabilir. 

Talep eden devlette aleyhine bir nafaka kararı bulunan borçlu ise; 

(a) Muhatap devlette verilmiş bulunan bir kararın icrasının geçici olarak durdurulması veya 

sınırlanması amacıyla bir kararın tanınması veya benzeri bir usulün icrası,  

(b) Muhatap devlette verilen bir kararın değiştirilmesi,  

(c) Başka bir devlette verilen bir kararın değiştirilmesi başvurularında bulunabilir. 

Talep eden devletin merkezî makamı, başvurunun Sözleşme hükümlerine uygun olduğuna 

kanaat getirirse, başvuruyu, başvuru sahibi adına, muhatap devletin merkezî makamına iletir. Muhatap 
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devletin merkezî makamı, bir başvuruyu işleme koymayı ancak Sözleşme şartlarının yerine 

getirilmediğinin açık olduğu durumlarda reddedebilir ve bu durumda ret sebepleri talep eden devletin 

merkezî makamına derhal bildirilir. Muhatap devletin merkezî makamı, yalnızca ek belge ve bilgilerin 

gerekli olduğu gerekçesiyle bir başvuruyu reddedemez. 

163. İster bir nafaka kararının tanınması ve tenfizi üzerine isterse muhatap devlette verilen bir 

nafaka kararı üzerine gündeme gelmiş olsun, nafaka kararının icrası muhatap devletin hukukuna göre 

ve ivedilikle gerçekleştirilir. 

Bir nafaka kararının tenfızine karar verildiğinde veya icrası tescil edildiğinde, başvuru merkezî 

makamlar aracılığıyla yapılmış ise, başvuru sahibi tarafından yeni bir işlem yapılmasına gerek 

olmaksızın icra işlemleri devam edecektir. Ödenmemiş nafaka borçlarının icrasının tâbi olduğu 

zamanaşımı süresi konusunda, kararın verildiği menşe devlet ile muhatap devlet hukuklanndan hangisi 

daha uzun zamanaşımı süresi öngörüyor ise o devletin hukuku esas alınır. 

C- MİRAS HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 

1) Genel Olarak 

164. Miras hukukunun temel amacı, mirasbırakanın terekesinin kimlere, hangi oran ve sıra 

dâhilinde geçeceği (intikal edeceği) sorusuna cevap bulmaktır. Bu temel sorunun cevabına ulaşabilmek 

için, birçok başka sorunun cevaplanması gerekebilir. Meselâ muhtelif miras olaylarında, mirasın 

kimlere ne oranda geçeceğinin tespit edilebilmesi için, ana karnındakilerin, mirasçı olup 

olamayacakları, vasiyetname düzenleme serbestisinin sınırlarının ne olduğu, mirastan çıkarılmanın 

hangi şartlar dâhilinde mümkün olduğu gibi soruların cevaplanması ihtiyacı hâsıl olabilir. Miras 

bırakanın veya mirasçıların yabancı olması yahut ikametgâh veya mutad meskenlerinin yabancı bir 

ülkede bulunması, terekeye dâhil malların tamamen veya kısmen yabancı bir ülkede olması veyahut 

ölüme bağlı tasarrufların yabancı bir ülkede tanzim edilmiş bulunması gibi unsurları itibariyle miras 

meselelerinin birden fazla ülke hukuku ile temas hâlinde olması durumunda milletlerarası özel hukuk 

kuralları devreye girecektir. 

165. Yabancılık unsuru içeren miras ilişkileri hakkında hangi hukukun uy-gulanacağım (intikal 

hukuku) düzenleyen MÖHUK’un 20. maddesinin (1) fıkrası şu hükmü içermektedir: “Miras ölenin millî 

hukukuna tâbidir. Türkiye’de bulunan takınmazlar hakkında Türk hukuku uygulanır”, 

MÖHUK m.20 (l) hükmü, miras ilişkileri hakkında uygulanacak hukuk konusunda genel kuralı 

içermektedir. Ne var ki bu hüküm, miras ilişkilerinin bütün yönleri hakkında istisnasız uygulama alanı 

bulmaz. Bilhassa MÖHUK m.20 (2) hükmünde öngörülen mirasın açılması, iktisabı ve taksimine ilişkin 

istisnalar, MÖHUK m.20 (l)’de yer alan genel kuralın uygulama alanını önemli ölçüde daraltmaktadır. 

Bunun dışında bir de MÖHUK m.20 (3) hükmünde yer alan ve Türkiye’de bulunan mirasçısız tereke 

bakımından istisna getiren hüküm de mirasa uygulanacak hukuk konusundaki genel kuralın uygulama 

alanını daraltmaktadır. 

166. MÖHUK’un 20. maddesi şekil ve ehliyet konularında özel düzenleme içeren sınırlı sayıdaki 

kanunlar ihtilâfı kurallarından biridir. MÖHUK’un 20. maddesinin şekil ve ehliyet konuları hakkında 
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öngördüğü özel düzenlemeler genel hükümler içeren MÖHUK’un 7. ve 9. madde hükümlerinin miras 

olayları hakkında tatbik alanı bulması, ancak konuya ilişkin özel düzenlemelerin izin yerdiği ölçüde 

mümkün olacaktır. 

167. Türkiye’nin yabancı devletlerle akdetmiş olduğu pek çok milletlerarası sözleşme, bilhassa 

konsolosluk sözleşmeleri, miras konusuna ilişkin özel hükümler içerir. Konsolosluk sözleşmeleri 

genellikle terekenin muhafazası, idaresi ve tasfiyesi ile ilgili konular hakkında hüküm içerip, mirasa 

uygulanacak hukuk konusunda hüküm içermezler. Dolayısıyla bu konsolosluk sözleşmelerinin 

hükümleri, MÖHUK’un 20. maddesi yerine tatbik edilmez. Buna mukabil, Türkiye’nin taraf olduğu 

Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda 1961 tarihli La Haye 

Sözleşmesi uniforme nitelik taşımakta olup, düzenlediği konular bakımından MOHUK’un 20. maddesi 

yerine geçer. 

168. Miras ilişkisi nedeniyle kimlerin ne oranda mirasçı olacakları sorusu ele alınırken, 

kaçınılmaz olarak önmeselerle karşılaşılır. Meselâ, mirasbırakanla evli olduğunu, bu nedenle 

mirasbırakanın eşi sıfatıyla mirasçı olduğunu ileri süren bir kişi ile mirasbırakan arasında geçerli olarak 

kurulmuş bir evliliğin mevcut olup olmadığı veya mirasbırakanın çocuğu olduğunu ileri süren kişi ile 

mirasbırakan arasında kurulmuş soybağının bulunup bulunmadığına ilişkin meseleler, birer önmesele 

teşkil eder. Yine meselâ bir kişinin gaip sayılıp sayılmadığı, gaiplik kararının hangi tarih itibarıyla 

hüküm ifade edeceği de bir önmesele teşkil etmektedir. Bu önmeseleler miras olayından bağımsız 

olarak ele alınır ve lex forinin bağlama kurallarının yetkili kıldığı hukuk uyarınca çözümlenir. Meselâ 

evliliğin geçerli olarak kurulmuş olup olmadığı sorusu evlilik statüsünü düzenleyen MÖHUK’un 13. 

maddesinin, soybağının kurulmuş olup olmadığı sorusu ise MÖHUK’un 16. maddesinin yetkili kıldığı 

hukuk uyarınca çözümlenir. 

2) Miras İlişkilerine Uygulanacak Hukuku Gösteren Genel Kural 

169. Milletlerarası miras ilişkilerinin tâbi olduğu ülke hukukunu düzenleyen MÖHUK’un 20. 

maddesinin (1) fıkrası, iki ayrı hüküm içeren iki cümleden ibarettir. Birinci cümle uyarınca, “miras 

ölenin milli hukukuna” tâbidir. Bu ilk cümleyi takip eden ikinci cümle ise, “Türkiye’de bulunan 

taşınmaz tereke” hakkında özel bir düzenleme içermektedir. İkinci cümlede yer alan bu hüküm uyarınca, 

“Türkiye’de bulunan taşınmazlar hakkında Türk hukuku uygulantır. İkinci cümlede yer alan bu kural, 

tek taraflı bir bağlama kuralıdır. Zira bu kural sadece Türk hukukunu yetkili kılmaktadır. Buna göre, 

taşınmaz tereke Türkiye’de bulunuyorsa, bu taşınmaz tereke hakkında Türk hukuku uygulanır. Buna 

mukabil taşınmaz tereke başka bir ülkede bulunuyorsa, taşınmaz terekenin bulunduğu ülke hukuku 

değil, ölenin millî hukuku uygulanır. 

Şu halde MÖHUK m.20 (1) hükmü uyarınca ölen bir kimsenin mirası hakkında, iki farklı 

hukukun uygulama alanı bulması mümkündür. Ölenin mirası hakkında iki farklı hukukun tatbik edilip 

edilmeyeceği iki unsura bağlıdır. Bunlar:  

(a) Ölenin hangi ülkenin vatandaşı olduğu 

(b) Ölenin Türkiye’de taşınmaz tereke bırakıp bırakmadığıdır.  
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Ölenin yabancı devlet vatandaşı olması ve Türkiye’de taşınmaz tereke bırakması hâlinde, bu 

miras olayı hakkında iki ayrı hukuk tatbik edilecektir. Zira Türkiye’de bulunan taşınmaz tereke 

dışındaki tüm tereke hakkında ölenin millî hukuku, Türkiye’de bulunan taşınmaz tereke hakkında ise 

Türk hukuku tatbik edilecektir. Ölenin yabancı olup Türkiye’de taşınmaz terekeye sahip olmaması 

hâlinde ise, miras olayı hakkında yalnızca ölenin millî hukuku uygulanacaktır. Nihayet, ölenin Türk 

vatandaşı olması hâlinde Türk hukuku, miras hakkında tek yetkili hukuk olarak tatbik edilecektir. Bu 

itibarla, mirasa uygulanacak hukuk konusunda MÖHUK’un benimsediği sistemde esasen Türk 

vatandaşları ile yabancılar arasında bir ayrım yapıldığını söylemek mümkündür. 

MÖHUK m.20(1) uyarınca, Türkiye’de bulunan taşınmaz mallar dışındaki tüm miras hakkında 

belirleyici rol oynayan, mirasbtrakanın (ölenin) millî hukukudur. Mirasa uygulanacak hukukun 

tayininde mirasçıların vatandaşlığı rol oynamamaktadır. Meselâ bir İngiliz vatandaşının Türkiye’de 

sadece menkul tereke bırakarak ölmesi hâlinde, kimlerin ne oranda mirasçı olacakları sorusu, İngiliz 

hukuku uyarınca tespit edilecektir. Ölen İngiliz vatandaşının mirasçılarının İngiliz vatandaşı veya Türk 

vatandaşı olmaları yahut bir başka devlet vatandaşı ve hatta vatansız olmaları, menkul tereke hakkında 

uygulanacak hukuk bakımından herhangi bir fark yaratmaz. 

170. Kimlerin ne oranda mirasçı olduklarının belirlenmesinde tatbik edilecek hukuk bakımından 

mirasçıların vatandaşlığı herhangi bir rol oynamasa da, terekenin bulunduğu ülkenin yabancılar hukuku 

mevzuatının getirdiği kısıtlamaların, mirasa uygulanan hukuk uyarınca miras hakkına sahip yabancı 

mirasçıların tereke varlıkları (ve bilhassa taşınmazlar) üzerindeki tasarruf ehliyetlerini, hatta mirasçılık 

ehliyetlerini dahi sınırlaması mümkündür.76 

171. Uygulamada Türk mahkemelerinin MÖHUK'un 20. maddesini en sık tatbik ettikleri 

durumların başında, yabancılık unsuru içeren miras olayları hakkında mirasçılık belgesi (veraset ilâmı) 

düzenledikleri durumlar gelmektedir. Mirasçılık belgesi, mirasçılık sıfatının ispatına yarayan bir belge 

olup, mahkeme tarafından tespit edilen bütün mirasçıların miras hakları, hatta miras oranları bu belgeye 

yazılır. Türk hâkimi, yabancılık unsuru içeren bir miras olayı hakkında mirasçılık belgesi düzenlerken, 

kimlerin ne oranda miras hakkına sahip olduğunu, MÖHUK’un 20. maddesi uyarınca yetkili hukuku 

tatbik etmek suretiyle tespit eder. 

3) Miras İlişkilerine Uygulanacak Hukuku Gösteren Genel Kuralın Uygulama Alanı 

172. MÖHUK m.20 (1) hükmünün uygulama alanı, takip eden fıkra hükümleri ile önemli ölçüde 

daraltılmış olsa da, pek çok konu hakkında bu hükmün öngördüğü hukuk uygulanır. MÖHUK m.20 (l) 

hükmünün öngördüğü hukukun uygulanacağı miras hukuku meselelerinden bazıları şunlardır: Kanunî 

Mirasçılar kimlerdir? Kanunî mirasçıların miras payları nedir? Cenin mirasçı olabilir mi? Gaip olan kişi 

mirasçı olabilir mi? Mirastan yoksunluk sebepleri ve sonuçlan nelerdir? Saklı paylı mirasçı var mıdır? 

Varsa, saklı pay oranı nedir? Ölüme bağlı tasarrufların (vasiyetname veya miras sözleşmelerinin) 

                                                 
76 Nitekim birçok Yargıtay kararında, mirasçıları arasında yabancı kişilerin bulunduğu miras olayları hakkında düzenlenecek 

mirasçılık belgelerinde yabancı olan mirasçıların terekede yer alan taşınmazları iktisap edip edemeyeceklerinin, Türk Yabancılar 

Hukuku mevzuatındaki kurallar dikkate alınarak belirtilmesinin şart olduğuna hükmedilmiştir. 
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hükümleri nelerdir? Ölüme bağlı tasarruf koşula bağlanabilir mi? Yedek ve art mirasçı atanabilir mi? 

Mirasın açıldığı anda henüz var olmayan (cenin dahi olmayan) kişi art vasiyet alacaklısı olabilir mi? 

Ölüme bağlı tasarruf veya sağlararası kazandırmaların tenkisinde dikkate alınacak esaslar nedir? 

Mirastan çıkarılma mümkün müdür? Mümkünse, kimler mirastan çıkarılabilir? Birlikte ölüm hâlinde 

taraflar birbirinin mirasçısı olacak mıdır? 

Görüldüğü üzere, MÖHUK m.20(1) uyarınca tatbik edilecek hukuk en başta kimlerin mirasçı 

olacağını ve bunların miras paylarının ne olduğunu belirler. Mirasçıların ve miras oranlarının 

belirlenmesi dışında miras hukukuna ait pek çok mesele hakkında yine MÖHUK m.20 (1) tatbik edilir. 

Sadece, aşağıda ele alacağımız mirasın açılması sebepleri, iktisabı ve taksimi konularıyla ilgili olup 

MÖHUK m.20(2) hükmü ile istisna edilmiş haller ile Türkiye’de bulunan mirasçısız tereke hakkında 

MÖHUK m.20(l) tatbik edilmez. 

173. MÖHUK m.20(1) hükmünün uygulama alanım ele aldığımız bu noktada, taşıdığı özellik 

nedeniyle evlâtlık bağının kanunî miras hakkı doğurup doğurmadığının hangi hukuk uyarınca 

belirleneceği meselesi de ele alınmalıdır. Evlâtlık bağının miras hakkı doğurup doğurmayacağının 

tespitinde evlâtlık statüsü uyarınca yetkili hukukun mu yoksa miras statüsü uyarınca yetkili hukukun mu 

tatbik edilmesi gerektiği konusu doktrinde tartışılagelmiştir. Katıldığımız görüş uyarınca, evlâtlık 

bağının miras hakkı doğurup doğurmadığı sorusu hem evlâtlık statüsü hem de miras statüsü uyarınca 

yetkili hukukların birlikte dikkate alınması sonucunda tayin edilmelidir. Her iki statü uyarınca yetkili 

hukukların, evlâtlık bağının mirasçılık hakkını doğurduğu sonucuna varmaları hâlinde, miras hukukuna 

ilişkin -miras oranlarının belirlenmesi, mirastan çıkarmanın mümkün olup olmadığının tespiti gibi- 

diğer meseleler miras statüsü uyarınca yetkili olan hukukun tatbiki suretiyle çözüme kavuşturulmalıdır. 

174. Diğer bir özellikli durum, eşler arasındaki mal rejimi hakkında uygulanacak hukukun, 

mirasa uygulanacak hukuktan farklı olması hâlinde ortaya çıkar. Böyle bir durumda, terekenin 

kapsamının belirlenmesinden, mirasçılık oranlarının tespitine, hatta evli bir mirasçının, eşinin onayını 

almadan mirası reddetme hakkının bulunup bulunmayacağına kadar varan çeşitli konularda, iki farklı 

hukukun (mirasa uygulanacak hukuk ile mal rejimine uygulanacak hukukun) birbiriyle çelişmesi 

mümkündür. Bu çelişkilerin intibak yoluyla giderilmesi gerektiği kabul edilmektedir. 

4) Miras İlişkilerine Uygulanacak Hukuku Gösteren Genel Kuralın İstisnaları 

a) Genel Olarak 

175. MÖHUK m.20(1)’de yer alan genel kuralın uygulama alanının istisnaları, bu hükmü takip 

eden fıkralarda düzenlenmiştir. Bu istisnalar içinde en önemlisi, MOHUK m.20(2) hükmünde yer alan 

“mirasın açılma sebepleri”, “mirasın iktisabı” ve “mirasın taksimi” konularında öngörülmüş olan 

istisnadır. MOHUK m.20(3) hükmünde ise, Türkiye’de bulunan mirasçısız tereke bakımından bir 

istisnaî hüküm getirilmiştir. 

MÖHUK’un 20 (2) ve 20 (3) maddeleri şu hükümleri içermektedir: 

(2) Mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler terekenin bulunduğu 

ülke hukukuna tâbidir. 
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(3) Türkiye’de bulunan mirasçısız tereke Devlete kalır.” 

MÖHUK m.20(4) ile m.20(5) hükümlerinde yer alan düzenlemeler, ölüme bağlı tasarruflarda 

ehliyet ve şekil hakkında uygulanacak hukuka ilişkin olup, esasen MÖHUK m. 20(1) hükmünün değil, 

ehliyet ve şekil konularına ilişkin genel düzenlemeleri içeren MÖHUK’un 7. ve 9. maddelerinin 

istisnalarını teşkil etmektedir. 

b) Mirasın Açılması Sebepleri - İktisabı - Taksimi 

(i) Genel Olarak 

176. Mirasın açılması sebeplerine, iktisabına ve taksimine ilişkin hükümler mirasa uygulanacak 

hukuku gösteren genel kuralın istisnası olarak kabul edilmiş ve terekenin bulunduğu ülke hukukuna, 

tâbi kılınmıştır. Böyle bir istisna tanınmasının gerekçesi olarak esasen pratik zaruretler gösterilmektedir. 

177. Mirasın açılması sebepleri, mirasın iktisabı ve mirasın taksimi kapsamına giren meselelerin 

tayini bakımından, Türk Medenî Kanununda mirasın açılması, mirasın iktisabı veya mirasın taksimi 

başlıkları altında yer verilmiş bütün konuların MÖHUK m.20 (2) hükmüne tâbi olması sonucunu 

doğurmayacağı özellikle vurgulanmaktadır.  

(ii) Mirasın Açılması Sebepleri 

178. MÖHUK m.20(2) uyarınca “mirasın açılması sebeplerine ilişkin hükümler terekenin 

bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. Bu nedenle, mirasın açılması 77  için, terekenin bulunduğu ülke 

hukukunda öngörülen sebeplerden birinin gerçekleşmesi gerekmektedir. 

Bütün diğer hukuklarda olduğu gibi, Türk hukukunda da mirasın açılmasına sebep olan temel 

olay, mirasbırakanın ölümüdür. Ölüm karinesi uyarınca, ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektiren 

durumlar içinde kaybolan kişiler, cesetleri bulunmasa dahi ölmüş sayılır. Bunun dışında gaiplik de Türk 

hukuku uyarınca mirasın açılması sebeplerinden biridir Ancak yabancılık unsuru taşıyan miras 

meseleleri bakımından gaipliğin mirasın açılması sebeplerinden birini teşkil edip etmediği, MÖHUK 

m.20 (2) gereğince terekenin bulunduğu ülke hukukuna göre belirlenecektir. Buna mukabil, ilgilinin 

gaip olup olmadığı ve gaiplik kararının hangi andan itibaren hüküm ifade edeceği meselesi (meselâ Türk 

hukukunda olduğu üzere, geçmişe etkili olarak, ölüm tehlikesinin gerçekleştiği veya son haberin 

alındığı günden başlayarak hüküm ifade edip etmeyeceği) bir önmesele teşkil eder. Bu önmesele 

hakkında, gaiplik konusunda yetkili olan hukuk (MÖHUK m. 11) tatbik edilir. 

 

                                                 
77 Türk hukuku uyarınca mirasçılar, mirasbırakanm ölümü (mirasın açılması) ânında kanun gereğince kendiliğinden (ipso iure) 

mirası iktisap eder. Bu nedenle, Türk maddi hukukuna ilişkin açıklamalarda, mirasın açılması, mirasçılığın başladığı an olarak 

tarif edilir. Milletlerarası özel hukuk alanında ise mirasın açılması kavramı mirasçılığın başladığı an şeklinde tarif edilmemelidir. 

Zira pek çok ülke hukuku uyarınca, mirasçılık sıfatı, mirasbırakanın ölümü ânında kazanılmaz. Bu hukuklar uyarınca mirasçılık 

sıfatı miras- bırakanın ölümü ânında değil, daha sonraki bir tarihte kazanılır. Bu nedenle, MÖHUK m.20 (2)’de geçen mirasın 

açılması kavramını, ölüm olayı üzerine mirasbırakanın malvarlığı üzerindeki sahipliğinin sona erip, bu malvarlığının terekeye 

dönüştüğü an şeklinde anlamak yerinde olacaktır. Bu terekeyi mirasçıların hangi an itibarıyla iktisap edecekleri konusu ise, 

mirasın açılması ile ilgili değil, mirasın iktisabı ile ilgili bir meseledir. Belirtelim ki, mirasçıların mirasbırakanın ölümü ânında 

kendiliğinden mirasçı olacaklarını kabul etmeyen hukuklar için de mirasbırakanın ölüm ânı (mirasın açılma ânı) önem taşır; zira 

bu hukuklar uyarınca ancak mirasbırakanın ölümünden (yani mirasbırakanın malvarlığı üzerindeki hak sahipliğinin sona 

ermesinden) sonra mirasçılık sıfatının kazandabilmesine yönelik işlemler yapılabilir. 
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(iii) Mirasın İktisabı 

179.Türk hukukunda mirasın geçmesi (intikali), birbirini takip eden iki aşamada gerçekleşir. 

Birinci aşama “mirasın iktisabı (kazanılması)” aşaması, ikinci aşama ise “mirasın taksimi 

(paylaşılması) ” aşamasıdır. 

180. Bu iki aşamadan ilki olan mirasın iktisabı aşamasının ele aldığı temel meseleler şunlardır: 

Mirasın açılması ile mirasçılar terekeyi ölüm ânında, kanun gereği kendiliğinden (ipso iure) mi 

kazanırlar, yoksa mirasçıların terekeyi kazanmaları mirasbırakanın ölümünden (mirasın açılmasından) 

sonra yapılması zorunlu bazı işlemlere mi bağlıdır? Mirasçılar, iktisap ettikleri mirasın küllî halefi 

midir, yoksa sadece mirasın kendi paylarına düşen kısmını mı iktisap ederler. 

Meselâ Türk miras hukuku uyarınca, kanunî mirasçılar, terekeyi, mirasbırakanın ölümü ânında 

-mirası kabul ettiklerine dair bir beyanda bulunmalarına gerek bulunmaksızın- küllî halefîyet yoluyla 

kendiliğinden kazanırlar (iktisap ederler). Türk hukuku gibi, İsviçre, Alman, Fransız hukukları uyarınca, 

mirasçılık sıfatı, mirasbırakanın ölümü üe başlar. Mirasçı, terekeyi mirasbıra- kanın ölümü ânında 

iktisap eder, dolayısıyla “tereke bir an için bile sahipsiz kalmaz”. Buna mukabil İtalyan hukuku 

uyarınca, mirasbırakanın ölümü üzerine mirasçılar terekeyi kendiliğinden iktisap etmez; mirabırakanm 

ölümü üzerine miras, öncelikle potansiyel mirasçısı tarafından kabul edilmelidir. Mirasın, potansiyel 

mirasçısı tarafından kabul edilmesine kadar geçen süre içinde terekenin bir mirasçısı yoktur; bu 

dönemde miras, sahipsiz olup, boşluktadır, uyuyan miras statüsündedir.78 

181. MÖHUK m.20 (2) uyarınca “mirasın iktisabına ilişkin hükümler terekenin bulunduğu ülke 

hukukuna tâbidir.” Şu halde, terekenin mirasçılar tarafından -Türk hukukunda olduğu gibi- 

mirasbırakanın ölümü üzerine kendiliğinden mi iktisap edileceği yahut -İtalyan hukukunda olduğu gibi- 

belirli işlemlerin yapılmasının ardından mı iktisap edileceği sorularının cevabı, terekenin bulunduğu 

ülke hukukunca, verilecektir. Ayrıca terekenin Türk hukukunda olduğu üzere mirasçılar tarafından bir 

bütün olarak mı iktisap edileceği, yoksa İngiliz hukukunda olduğu üzere mirasçıların sadece kendi 

paylarına tahsis edilen tereke kısmını mı iktisap edecekleri sorusu da yine terekenin bulunduğu ülke 

hukukunca cevaplanacaktır. Bunun dışında, mirasın reddi konusu da yine terekenin bulunduğu ülke 

hukukuna tâbidir. 

182. Türk hukukunun da benimsemiş olduğu, terekenin mirasbırakanın ölümü ile 

kendiliğinden mirasçı tarafından iktisap edilmiş olduğu yolundaki anlayış, esasında sun’i bir anlayıştır. 

Bu sun'i anlayışı benimsemeyen ülkelerin yetkili makamlarından, yabancı bir hukukun uygulanması 

                                                 
78 İngiliz hukukunda, terekenin mirasçısı tarafından kazanılması ânı daha ileri bir tarihe denk gelir. İngiliz hukuku uyarınca 

mirasbırakanın ölümü üzerine, terekeyi mirasçılar iktisap etmez. Terekeyi iktisap eden kişi, terekeyi idare etmekle görevli 

personel representative olarak adlandırılan kişidir. Terekeyi idare etmekle görevli personel representative terekeyi borçlarından 

arındırdıktan sonra, terekede kalan bir varlık varsa, kalan bu varlığı mirasbırakanın vasiyetnamesi veya kanun hükümleri 

çerçevesinde mirasçılara paylaştırmak zorundadır. Mirasçılar, ancak bu aşamada mirası iktisap eder. Aynı durum, Avusturya ve 

Liechtenstein hukukları açısından da geçerlidir. Üstelik İtalyan hukuku uyarınca potansiyel mirasçının mirası kabul beyanının 

resmî senede bağlanmış olması yeterliyken, Avusturya ve Liechtenstein hukuklanna göre potansiyel mirasçıların, mirasçı sıfatını 

kazamabilmeleri yetkili mahkeme tarafından mirasçı olduklarına dair bir karar verilmesine bağlıdır 
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esnasında bu anlayışı hayata geçirmelerini beklemek, pratik hayatın gerçekleri ile pek bağdaşmaz. İşte 

bu nedenle, MOHUK m.20 (2)’de yer alan “mirasın iktisabına ilişkin hükümler terekenin bulunduğu 

ülke hukukuna tâbidir’’ hükmü, pratik hayatın gerçeklerine uyan, önemli kolaylık sağlayan bir 

hükümdür. Bu hüküm sayesinde, terekenin bulunduğu ülke hukukunun tanımadığı bir iktisap 

mekanizmasının o ülkede tatbikinin çıkaracağı zorluklar aşılabilmektedir. 

(iv) Mirasın Taksimi 

183. Tıpkı mirasın iktisabı gibi, mirasın taksimi konusu da MOHUK m.20 (2) hükmünde 

terekenin bulunduğu ülke hukukuna, tâbi kılınmıştır. Mirasın iktisabı ve mirasın taksimi, mirasın 

intikalinin birbirini takip eden iki aşaması olmaları nedeniyle, bu iki aşamanın iç içe geçen birçok yönü 

bulunmaktadır. Bu nedenle, mirasın iktisabı ve taksimi konularının aynı hukuka tâbi kılınması, aynı 

zamanda bir pratik zorunluluğun gereği olarak karşımıza çıkmaktadır. 

184. Mirasın taksimi konusu, birden fazla mirasçı bulunması durumunda gündeme gelir. Türk 

miras hukuku uyarınca, terekeyi küllî halefiyet yoluyla iktisap eden birden fazla mirasçı arasında, miras 

ortaklığı kurulur. Buna mukabil mesela İngiliz hukuku uyarınca, tereke, mirasçılar tarafından, 

mîrasbırakanın ölümünden uzun bir süre sonra, çok daha farklı kurallara tâbi olarak iktisap edilmektedir. 

İngiliz hukuku uyarınca mirasçılar, terekenin borçlarından arındırılmasından sonra kalan tereke 

varlığının fiilen paylaştırılması neticesinde kendilerine tahsis edilen tereke değerini iktisap ederler; bu 

yüzden mirasçılar arasında miras ortaklığı söz konusu olmaz. Yine İngiliz hukuku ^uyarınca mirasçılar, 

mirasbırakanın borçlarından sorumlu olmaz; mirasbırakanın borçlarından sorumlu olan terekedir. 

185. MOHUK m.20 (2) gereğince terekenin bulunduğu yer hukukuna tâbi olan meseleler, 

mirasın taksimi kapsamında ele alınan meselelerdir. Bu çerçevede, mirasçılar arasında bir miras 

ortaklığı kurulup kurulmadığı, mirasın taksim biçimi, terekeye dâhil malların kısmen taksiminin 

mümkün olup olmadığı, miras payının devri, mirasçıların tereke borçlarından79 ne şekilde sorumlu 

olduklarına ilişkin esaslar, meselâ Türk hukukunda olduğu gibi miras ortaklığının sona ermesinden 

itibaren başlayacak beş yıllık süre boyunca müteselsilen sorumlu olunup olunmayacağı gibi meseleler 

terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. 

e) Türkiye’de Bulunan Mirasçısız Tereke 

186. Türkiye’de bulunan terekenin yabancı bir devlete intikalini önlemek amacıyla öngörülmüş 

olan MOHUK m. 20(3) uyarınca "mirasçısız tereke devlete kalır”. Devletler, ülkelerinde bulunan 

mirasçısız tereke üzerindeki hak sahipliklerini ya son mirasçı olma ya da egemenliğine istinaden 

                                                 
79 Mirasçıların tereke borçlarından ne şekilde sorumlu oldukları ve tereke borçlarının kapsamının ne olduğu iki farklı konu olup, 

farklı hukuklara tâbidir. Şöyle ki, tereke borçlarının kapsamının belirlenmesi ölenin millî hukukuna, tâbidir. Türk hukuku 

uyarınca, tereke borcu, mirasbırakanın borcundan daha geniş olabilir; zira tereke borcu sadece mirasbırakandan intikal eden 

borçları değil, cenaze masrafları gibi masrafları ve mirasbırak an ile yaşamakta olan çocuklarına, torunlarına ödenecek uygun 

tazminat gibi borçlan da içerir. Mirasçıların, alacaklılara karşı tereke borçlanndan ne şekilde (müteselsilen mi yoksa sadece miras 

paylan nispetinde mi) sorumlu oldukları meselesi ise, MOHUK m.20 (2) gereğince terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. 

Benzer şekilde, miras ortaklığının sona ermesinden sonra müteselsil borçluluğun devam edip etmediği de MÖHUK m.20(2) 

gereğince terekenin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. 
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sahipsiz mala el koyma esaslarına dayandırmaktadır. Türk hukukunda devletin son mirasçı olması esası 

benimsenmiştir. Nitelik itibarıyla maddî milletlerarası özel hukuk kuralı olan bu hüküm, terekenin 

taşınmaz tereke olup olmadığına göre bir ayırım yapmaksızın, Türkiye’de bulunan mirasçısız terekenin, 

gerek kanunî mirasçı gerekse de atanmış (mansup) mirasçı sıfatıyla yabancı bir devlete geçmesini 

bütünüyle engellemek amacını gütmektedir. Madde hükmü uyarınca, terekenin Türk devletine 

geçmesinin koşulu, mirasçısız olmasıdır. Bu nedenle önce terekenin mirasçısız olduğunun tespiti 

gerekir. Bu tespit, miras statüsü hakkında yetkili olan hukuk; yani Türkiye’de bulunan taşınmaz tereke 

dışında tüm tereke bakımından mirasbırakanın millî hukuku, Türkiye’de bulunan taşınmazlar 

bakımından ise, Türk hukuku uyarınca gerçekleştirilir. 

5) Ölüme Bağlı Tasarruflar 

a) Genel Olarak 

187. Ölüme bağlı tasarruf, mirasbırakanın ölümünden sonra hükümlerini doğuracak emirlerini 

içeren bir hukukî işlem olup, farklı türleri bulunur. Türk hukukunun öngördüğü ölüme bağlı tasarruf 

türleri şekil yönünden, vasiyetnameler ve miras sözleşmeleri olmak üzere ikiye ayrılır. Vasiyetname, 

mirasbırakanın varması gerekli olmayan tek taraflı irade beyanı ile yaptığı, ölümüne dek her zaman 

serbestçe geri alabildiği bir işlem iken; miras sözleşmesi iki taraflı bir hukukî işlem olup, mirasbırakan, 

istisnaî durumlar dışında miras sözleşmesinden tek taraflı iradesiyle geri dönemez. 

MÖHUK, ölüme bağlı tasarrufların “esası” hakkında uygulanacak hukuk konusunda özel bir 

hüküm içermemektedir. Buna mukabil, MÖHUK’un 20. maddesinin son iki fıkrası olan MÖHUK m.20 

(4) ve 20 (5) hükümleri, ölüme bağlı tasarrufların “şekli” ve ölüme bağlı tasarruf yapma “ehliyeti” 

konularına ayrılmıştır. MÖHUK m. 20 (4) ile 20 (5) hükümlerinin tatbik alanları “şekil” ve “ehliyetle” 

sınırlı olduğundan, ölüme bağlı tasarrufların “esası” hakkında uygulanacak hukuk konusunda MÖHUK 

m.20 (4) ve 20 (5) hükümleri uygulama alanı bulmaz. 

188. Ölüme bağlı tasarrufların “esasına” uygulanacak hukuk hakkında, mirasa uygulanacak 

hukuk konusunda yukarıda ele almış olduğumuz MÖHUK m.20(l) hükmünde yer alan genel kural 

uygulama alanı bulur. Buna göre, mirasbırakanın yaptığı ölüme bağlı tasarruflar, saklı payları ihlâl 

edip etmediği ve saklı payları ihlâl eden ölüme bağlı tasarrufun tenkisi konuları, MÖHUK m.20 (l) 

hükmü uyarınca, ölenin millî hukukuna, Türkiye’de bulunan taşınmazlar bakımından ise, Türk 

hukukuna tâbidir. Aynı şekilde, ölüme bağlı tasarrufla, belli kişilerin mirasçılıktan çıkarılmalarının 

(ıskatın) mümkün olup olmadığı hakkında tatbik edilecek hukuk, MÖHUK m.20(l) hükmünün yetkili 

kıldığı ölenin millî hukuku ile Türkiye'de bulunan taşınmazlar bakımından Türk hukuku olmaktadır. 

Ölüme bağlı tasarrufta öngörülen şart ve mükellefiyetlerin geçerliliğinin tâbi olduğu hukuk da yine 

MÖHUK m.20 (l) hükmü uyarınca belirlenecektir. Ancak, ölüme bağlı tasarrufta öngörülen şart ve 

mükellefiyetin kamu düzenine aykırı olması halinde, MÖHUK m.5 uyarınca Türk kamu düzeninin 

müdahalesinin söz konusu olabileceği de göz önünde bulundurulmalıdır. Ölüme bağlı tasarrufun, 

aşağıda ele alacak olduğumuz özel hükme tâbi “ehliyet” noksanı dışındaki sebeplerle iptaline 

uygulanacak hukuk da yine MÖHUK m. 20 (1) hükmü çerçevesinde belirlenecek olup, ölüme bağlı 
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tasarrufun iptali, ölenin millî hukukuna, Türkiye’de bulunan taşınmazlar bakımından ise Türk hukukuna 

tâbidir. Ölüme bağlı tasarrufun ehliyetsizlik nedeniyle iptali konusundaysa, hemen aşağıda ele alacak 

olduğumuz, ölüme bağlı tasarruf ehliyeti hakkında uygulanacak hukuku gösteren MÖHUK m.20 (5) 

hükmü tatbik edilmelidir. 

189. Ölüme bağlı tasarrufların şekil ve ehliyete ilişkin yönleri hakkında MÖHUK’un m.20 (4) 

ve m.20 (5) hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Esasen, ölüme bağlı tasarrufların şekil ve ehliyete 

ilişkin yönleri hakkında hüküm içeren bu düzenlemeler, MÖHUK m.20 (1) hükmünde yer verilen genel 

kuralın değil, hukukî işlemlerin şekline ilişkin genel kural (m.7) ile hak ve fiil ehliyetine ilişkin genel 

kuralın istisnalarını teşkil etmektedir. 

b) Ölüme Bağlı Tasarruflarda Ehliyet 

190. MÖHUK m.20 (5) uyarınca, “ölüme bağlı tasarruf ehliyeti, tasarrufta bulunanın, 

tasarrufun yapıldığı andaki millî hukukuna tâbidir”. Bu hüküm, hak ve fiil ehliyetine ilişkin genel 

kuralı içeren MÖHUK’un 9. maddesi ile uyum içindedir. Zira MÖHUK m.20 (5) hükmü de tıpkı hak 

ve fiil ehliyetini ilgilinin millî hukukuna tâbi kılan MÖHUK m.9’daki genel kural gibi, ölüme bağlı 

tasarruf ehliyeti bakımından ilgilinin millî hukukunu yetkili kılmaktadır. 

191. Buna mukabil, MÖHUK m.20 (5) hükmü, “Değişken İhtilâflar” başlıklı MÖHUK m.3 

hükmünün uygulama alanına istisna getiren hükümlerden birini teşkil etmektedir. Zira MÖHUK 

m.20(5) uyarınca, ölüme bağlı tasarrufta bulunanın millî hukuku, MÖHUK m.3 hükmünün öngördüğü 

üzere dava tarihi itibarıyla değil, tasarrufun yapıldığı an itibarıyla dikkate alınmalıdır.80 

c) Ölüme Bağlı Tasarruflarda Şekil 

192. MÖHUK m.20(4) hükmü, ölüme bağlı tasarrufların şekli konusunda bir hüküm içermekte 

olsa da, bu hükmün uygulama alanı dardır. Zira bir ölüme bağlı tasarruf türü olan vasiyetnamelerin şekli 

hakkında, MÖHUK m.20 (4) yerine, Türkiye’nin de taraf olduğu ve loi uniforme nitelik taşıyan Vasiyet 

Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda 1961 tarihli La Haye Sözleşmesi 

tatbik edilir. Bu nedenle, MÖHUK m. 20 (4) hükmünün uygulama alanı bulduğu ölüme bağlı 

tasarruflar, vasiyetname dışındaki ölüme bağlı tasarruflardır. Belirtelim ki, Türk hukukunda 

vasiyetname dışındaki tek ölüme bağlı tasarruf türü miras sözleşmesidir. 

193. MÖHUK m.20 (4) hükmü uyarınca: “Ölüme bağlı tasarrufların şekline 7. madde hükmü 

uygulanır. Ölenin millî hukukuna uygun şekilde yaptlan ölüme bağlı tasarruflar da geçerlidir. ” 

Görüldüğü üzere MÖHUK m.20 (4) hükmü, vasiyetname haricindeki ölüme bağlı tasarrufların şekli 

                                                 
80 MÖHUK m.20 (5) hükmünün lafzından yola çıkıldığında, hâlihazırda yapmış olduğu ölüme bağlı tasarrufta değişiklik yapmak 

yahut vasiyetnamesini geri almak isteyen bir kişinin bu işlemleri yapmak için gerekli tasarruf ehliyetine sahip olup olmadığının 

da, ilgilinin, bu değişiklik ve geri alma işlemlerini yaptığı andaki millî hukuku uyarınca belirleneceği sonucuna varılmalıdır. 

Ancak bu durum, uygulamada bazı sorunlarla karşılaşılmasına neden olabilir. Meselâ ölüme bağlı tasarruf işlemini yaptığı 

sıradaki millî hukuku uyarınca gerekli tasarruf ehliyetine sahip bulunan ilgili, vatandaşlığının sonradan değişmesi ve 

vatandaşlığının kazandığı devletin hukukunun önceki millî hukukundan farklı olarak ölüme bağlı tasarruf ehliyetine sahip 

bulunduğunu kabul etmemesi hâlinde, önceki millî hukuku uyarınca geçerli olarak düzenlediği ölüme bağlı tasarrufunu sonradan 

değiştirmek veya geri almak hakkından mahrum kalmış olacaktır. 



Z.YEŞİLBAĞ 103 

 

bakımından üç farklı hukuku birbirine alternatif teşkil edecek şekilde yetkili kılmıştır. Bunlar; 

 Ölüme bağlı tasarrufun yapıldığı ülke hukuku,  

 Ölüme bağlı tasarrufun esasına uygulanan hukuk 

 Ölenin millî hukukudur.  

Ölüme bağlı tasarrufların şekli hakkında MÖHUK m.20 (4) hükmünün yetkili kıldığı üç farklı 

hukuk, birbirine alternatif teşkil edecek şekilde tatbik edilecektir. Bu itibarla bir ölüme bağlı tasarruf, 

yapıldığı yer hukukunun veya ölüme bağlı tasarrufun esasına uygulanan hukukun yahut ölenin millî 

hukukunun81 öngördüğü şekil kurallarına uygun olarak yapıldığı takdirde Türk hukukuna göre şeklen 

geçerli kabul edilecektir. 

194. MÖHUK m.20 (4) hükmünün, vasiyetnameler dışındaki ölüme bağlı tasarruflar hakkında 

uygulama alanı bulacağını belirtmiştik. Vasiyetnamelerin şekli hakkında ise 1961 tarihli La Haye 

Sözleşmesi uygulanacaktır 

Vasiyet Tasarruflarının Biçimine İlişkin Kanun Uyuşmazlıkları Konusunda 1961 tarihli La Haye 

Sözleşmesi, vasiyetnamelerin düzenlenmeleri ve geri alınmalarına ilişkin işlemlerin sırf gerekli şekil 

koşullarına uyulmamış olmaları nedeniyle hükümsüz sayılmalarına engel olmak ve vasiyetnameleri 

mümkün olduğunca ayakta tutabilmek (favor testamenti) amacıyla düzenlenmiştir.82 Sözleşme bu amaç 

doğrultusunda, birçok hukuku, birbirine alternatif teşkil edecek şekilde yetkili kılmıştır. 

Vasiyetnamelerin şekli konusunda Sözleşme’nin yetkili kıldığı hukuklar şunlardır: 

 Vasiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptığı ülke hukuku, 

 Vasiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptığı anda veya ölümü ânında vatandaşı olduğu ülke 

hukuku, 

 Vasiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptığı anda veya ölümü ânında ikametgâhının bulunduğu 

ülke hukuku, 

 Vasiyetçinin vasiyet tasarrufunu yaptığı anda veya ölümü ânında mutad meskeninin 

bulunduğu ülke hukuku, 

 Taşınmazlar söz konusu ise, taşınmazın bulunduğu ülke hukuku. 

Bir vasiyetname, yukarıda sayılan kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı ülke hukuklarından 

herhangi birine göre şeklen geçerli olduğu takdirde, bütün âkit devletlerde şeklen geçerli kabul 

                                                 
81 Ölüme bağlı tasarrufların esasına uygulanacak hukuk, kural olarak, ölenin millî hukukudur. Bu bakımdan ilk bakışta MÖHUK 

m.20(4) hükmünde alternatif olarak öngörülen hukuklardan ‘ölenin millî hukukunun”, aynı hükümde öngörülen diğer bir 

alternatif hukuk olan “ölüme bağlı tasarrufun esasına uygulanacak hukuk” ile aynı olduğu, bu nedenle, MÖHUK m.20(4) 

hükmünün, MÖHUK m.7’deki genel şekil kuralında yer alan lex causae prensibini tekrar ettiği zannedilebilir. Ne var ki 

Türkiye’de bulunan taşınmaz tereke Türk hukukuna tâbi olduğu ve terekenin bu kısmına ölenin millî hukuku kuralı uygulanmadığı 

nazara alındığında, MÖHUK m.20 (4) hükmünde getirilen kuralın, Türkiye’de bulunan taşınmaz terekeye ilişkin ölüme bağlı 

tasarrufların, ölenin millî hukukundaki şekil koşullarına uygun olarak yapılabilme imkânı getirdiğini söylemek mümkündür. 
82 Sözleşmenin 3. maddesinde, yukarıda zikredilen hukuklar dışında bir hukuku yetkili kılan millî kanunlar ihtilâfı kurallarının 

uygulanmasına engel bulunmadığı ifade edilerek, favor testamenti prensibine bir kez daha vurgu yapılmıştır. Bu itibarla âkit 

devletlerin kanunlar ihtilâfı kurallarında yer alan düzenlemeler uyarınca, Sözleşme’de zikredilen hukuklar dışında bir ülke hukuku 

yetkili olduğu takdirde, bu hukukun uygulanması mümkündür. 
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edilecektir. 

195. Sözleşme‘nin bir önemli özelliği, loi uniforme nitelik taşımasıdır. Bu itibarla Sözleşme, 

mirasbırakanın veya mirasçıların hangi ülkenin vatandaşlığına sahip olduklarına, hangi ülkede ikamet 

ettiklerine, vasiyetnamenin hangi ülkede düzenlendiğine bakılmaksızın, yabancılık unsuru içeren tüm 

vasiyetnameler hakkında uygulama alanı bulur. 

196. Türkiye bu Sözleşme’ye bazı çekinceler koyarak taraf olmuştur. Bu çekinceler içinde en 

önemlisi, aynı zamanda başka bir devlet vatandaşlığı bulunmayan Türk vatandaşlarının, olağanüstü 

durumlar dışında sözlü olarak yaptıkları vasiyetnamelerin tanınmayacağı yolundaki çekincedir. 

Türkiye, koyduğu bu çekinceyle, vasiyetnameyi düzenlemiş oldukları ülke hukukuna göre şeklen 

geçerli olsa dahi, Türk vatandaşlarının düzenlediği sözlü vasiyetnameleri prensip olarak tanımayacağını 

belirtmiştir. Bunun tek istisnası, vasiyetnamenin düzenlenmiş olduğu koşulların, olağanüstü koşullar 

olmasıdır. Bu noktada hemen belirtelim ki, vasiyetnameyi düzenleyen kişinin Türk vatandaşlığı 

haricinde bir başka vatandaşlığa daha sahip olması hâlinde, sözünü etmekte olduğumuz çekince hüküm 

doğurmayacaktır; zira çekincenin uygulama alanı "aynı zamanda başka bir devlet vatandaşlığı 

taşımayanlarla” sınırlandırılmıştır. 

197. Sözleşmenin 5. maddesi uyarınca, belirli bir tür vasiyetnamenin düzenlenebilmesi, 

vasiyetçinin yaşı, vatandaşlığı veya (görme engelli-işitme engelli-konuşma engelli olup olmaması gibi) 

kişisel özelliklerine ilişkin şartlarla sınırlandırılmışsa, bu sınırlamalar şekle ilişkin sayılacaktır. Her ne 

kadar bu hüküm vasiyetname düzenleme ehliyeti ile ilgiliymiş gibi görünse de, 1961 tarihli La Haye 

Sözleşmesi'nin 5. maddesi, vasiyetname düzenleme ehliyeti ile ilgili değildir. Vasiyetname düzenleme 

ehliyeti yine MÖHUK m.20 (5) uyarınca, vasiyetçinin millî hukuku uyarınca belirlenecektir. Ancak 

vasiyetnamenin şekli hakkında yetkili olan hukukun, belli bir tür vasiyetnamenin düzenlenmesini belli 

bir yaşa ulaşmış olmak veya görme engelli olmamak gibi özel bazı sınırlamalara tâbi kılmış olması 

hâlinde, vasiyetnamenin şekli hakkında yetkili olan hukukun bu özel vasiyetname türü bakımından 

öngördüğü sınırlamalar şekle ilişkin sayılacak ve vasiyetnamenin şekli hakkında uygulanacak hukuka 

tâbi tutulacaktır. Şu halde, vasiyetname düzenleme ehliyeti her halükârda MÖHUK m.20 (5) hükmü 

uyarınca, vasiyetçinin millî hukukuna tâbidir. 1961 tarihli La Haye Sözleşmesi’nin 5. maddesi, 

vasiyetçinin millî hukukunun ehliyet için aradığı koşulların hafifletilmesini sağlamaz. Sözleşme’nin 5. 

maddesi, vasiyetnamenin şekli hakkında uygulanacak hukukun ilgili özel vasiyetname türüne hasrettiği 

özel ek şartların83 da yerine getirilmiş olmasını öngörmektedir. 

                                                 
83 Meselâ, Alman hukuku uyarınca vasiyetname yapma ehliyetine 16. yaşın doldurulması ile ulaşılmaktadır; ancak yine Alman 

hukuku uyarınca bir kişinin el yazılı vasiyetname düzenleyebilmesi için, vasiyetname ehliyetine sahip olması yetmemekte, ayrıca 

bu kişinin ergin olması, yani 18 yaşın doldurulmuş olması gerekmektedir. 15 yaşındaki bir Türk vatandaşının düzenlediği el yazılı 

vasiyetnamenin şeklî geçerliliği hakkında 1961 tarihli La Haye Sözleşmesi gereğince Alman hukuku uygulanacaksa, 

Sözleşme’nin 5. maddesi uyarınca, özel bir vasiyetname türü olan el yazık vasiyetnameler hakkında Alman hukukunun öngördüğü 

özel sınırlamalar da dikkate alınmalıdır. Bu örnek olay bakımından, ilgili Türk vatandaşı, vasiyetname düzenleme ehliyeti 

hakkında uygulanacak hukuk olan [MÖHUK m. 20 (4)} Türk hukuku uyarınca vasiyetname düzenleme ehliyetine sahiptir. Ancak, 

Sözleşme’nin 5. maddesi uyarınca bu yeterli sayılmayacaktır. Zira Alman hukuku özel bir vasiyetname türü olan el yazılı 

vasiyetname bakımından özel bir koşul daha öngörmektedir; bu da el yazılı vasiyetnameyi düzenleyecek kişinin ergin olması 
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D- EŞYA HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 

1) Genel Olarak 

198. Bir kişiye bir mal üzerinde doğrudan doğruya hâkimiyet sağlayan ve bu itibarla herkese 

karşı ileri sürülebilen haklar” şeklinde tarif edebileceğimiz aynî haklar, Türk hukukunda başta 4721 

sayılı Türk Medenî Kanunu olmak üzere muhtelif kanunlarla düzenlenmiştir. Türk hukukunda aynî 

hakların milletlerarası özel hukuk boyutunun düzenlendiği kanun ise esas itibariyle 5718 sayılı 

MÖHUK’tur. 

MOHUK’un 21. maddesinde, menkul veya gayrimenkul mallar üzerindeki aynî haklara 

uygulanacak hukuka ilişkin genel hüküm niteliğinde bir düzenleme yer almaktadır. 

MOHUK m.22 hükmü; deniz, hava ve raylı taşıma araçları üzerindeki aynî haklar bakımından 

bir özel hüküm getirmektedir. Bunun yanında, 6102 sayılı TTK’da gemiler üzerindeki yabancı unsur 

taşıyan aynî hak meselelerini ilgilendiren bazı hükümler mevcuttur. 

MÖHUK m.23 hükmü ise, fikrî mülkiyet haklarına ilişkin düzenlemeler getirmektedir. 

199.Yabancı unsur içeren işlem ve ilişkiler bakımından, aynî haklara uygulanacak hukuk; aynî 

hak ve aynî mükellefiyetlerin doğumu, niteliği, çeşitleri, devri, iktisabı, kısıtlanması ve kaybı gibi 

konular yanında eşya kavramı ve eşya çeşitleri,' mütemmim cüz ve teferruat kavramları, zilyetlik, 

mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi (mülkiyeti muhafaza kaydı), kanunî rehin hakları,84 bir malın menkul 

mü yoksa gayrimenkul mü olduğu, aynî bir tasarrufun se¬bebe bağlı olup olmadığı gibi konular 

hakkında karar verir326. 

200. Önemle belirtelim ki; maddî hukukta “tasarruf işlemi” ile “borçlandırıcı işlem” 

arasında yapılan ayrım, milletlerarası özel hukukta da geçerliliğini muhafaza etmektedir. Bu itibarla 

menkul veya gayrimenkul eşya üzerindeki aynî hakların tâbi olduğu hukuk ile bu aynî hak ilişkisini 

doğuran borçlar hukuku ilişkisinin tâbi olduğu hukuk birbirinden ayrıdır. Bu ayırıma göre MOHUK’un 

21 ilâ 23. maddeleri, “tasarruf işlemine” ilişkin olup, “borçlandırıcı işleme” ilişkin değildir.85 

2) Menkul ve Gayrimenkul Mallar Üzerindeki Aynî Haklara Uygulanacak Hukuk 

a) Genel Olarak 

201. Yabancı unsur taşıyan aynî hak işlem ve ilişkilerinin hukukî rejimini düzenleyen genel 

hüküm niteliğindeki MÖHUK m.21(1) hükmünde, taşınır veya taşınmaz mallar üzerindeki aynî hak 

meselelerinin, malın bulunduğu ülke hukukuna tâbi olduğu (lex rei sitae ilkesi) öngörülmüştür. 

                                                 
koşuludur. Sözleşme’nin 5. maddesi gereğince Alman hukukunun el yazılı vasiyetname için öngördüğü bu koşul şekle ilişkin 

sayılacak ve neticede, Türk vatandaşının Alman hukukunun öngördüğü şekil kurallarına göre geçerli bir el yazılı vasiyetname 

düzenleyebilmesi için, ergin olması da aranacaktır. 
84 Kanunî rehin haklan kural olarak lex rei sitaeye tâbi bulunmakla birlikte, Türk mahkemelerinde ileri sürülen bir hakkın -kanunî 

rehin hakkının bir türü olan- gemi alacaklısı hakkı olup olmadığı konusunda Türk hukuku yetkili kılınmıştır. 
85 Meselâ, gayrimenkullere ilişkin “tasarruf işlemine” uygulanacak hukuk MÖHUK m.21(1) hükmü uyarınca tayin edilecek iken, 

gayrimenkullere ilişkin “borçlandırıcı söz-leşmelere” uygulanacak hukuk MÖHUK m.25 hükmü uyarınca tayin edilecektir. Şunu 

da belirtelim ki, Türk hukukunda resmî şekil şartının zorunlu kılınması nedeniyle “borçlandırıcı işlem” ile “tasarruf işlemi” 

çoğunlukla iç içe geçer. Zira gayrimenkulün devrine ilişkin sözleşme tapu memuru önünde yapılırken, tasarruf işlemi niteliğindeki 

tescil talebi de aynı anda ileri sürülmüş olur. Böyle hallerde, MÖHUK m.21 ile m.25 hükümleri arasındaki ayırım da belirsizleşir. 
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Maddenin (2) fıkrasında, menkul mallar taşınmakta iken gerçekleştirilen aynî hak işlemlerinin hukukî 

rejimi; (3) fıkrasında ise bir menkul malın bulunduğu ülkeden farklı bir ülkeye götürülmesi hâlinde bu 

yer değişikliğinin aynî haklar üzerindeki etkisi düzenlenmiştir. Maddenin son fıkrasında, taşınmazlara 

ilişkin aynî hak işlemlerinin şeklî geçerliliğini tayin edecek hukuku gösteren kural yer almaktadır. 

Önemle belirtilmelidir ki, Türk Milletlerarası Özel Hukuk sisteminde, aynî hakların tâbi olduğu 

hukukun tayininde irade serbestisi prensibine -fikrî haklar dışında- yer verilmemiştir. 

b) Eşyanın Bulunduğu Yer Hukuku Prensibi (Lex Re i Sitae) 

202. Doktriner açıdan bakıldığında, milletlerarası özel hukuk alanında aynî haklar söz konusu 

olduğunda akla ilk gelen bağlama noktası, aynî hakka konu eşyanın bulunduğu yer hukukudur (lex rei 

sitae). Hem pratik oluşu hem de hukukî güvenliği sağlaması bakımından destek gören, üçüncü kişilerin 

haklarını koruduğu iddia edilen ve eşya üzerindeki fiilî hâkimiyeti göstermesi gibi yararlarına işaret 

edilen “eşyanın bulunduğu yer hukuku” (lex rei sitae) prensibi kural olarak hem menkul (taşınır) hem 

de gayrimenkul (taşınmaz) eşya için geçerli kabul edilmektedir. Bununla birlikte, eşya hukuku alanında 

taraflara hukuk seçimi imkânı tanınması da önerilmektedir. 

203. Milletlerarası alanda genel kabul gören lex rei sitae prensibi Türk hukukunda da hâkim 

konumdadır. 5718 sayılı MÖHUK m.21 uyarınca, menkul veya gayrimenkul eşya üzerindeki aynî 

haklar, işlem ânında eşyanın bulunduğu yer hukukuna tâbi kılınmıştır. 

204. Bu nedenle, gayrimenkul mülkiyetinin zamanaşımıyla iktisabı da gayrimenkulün 

bulunduğu ülke hukukuna tâbi bulunmaktadır. 

205. Eşyanın bulunduğu yer hukuku (lex rei sitae) kuralının uygulanması menkul eşya 

bakımından zorluk arz edebilir. Zira menkul eşyanın bir ülkeden bir başka ülkeye götürülmesi hâlinde, 

aynî hakkın tâbi olacağı hukukun bu yer değişiklinden nasıl etkileneceği ve hatta uygulanacak hukukun 

değişip değişmeyeceği sorusu akla gelmektedir. İşte bu konuda hâsıl olabilecek tereddütleri bertaraf 

etmek amacıyla, eşyanın bulunduğu yer hukukunun uygulanması, işlem ânı ile sabitlenmiştir. 

Dolayısıyla bir menkul eşya üzerinde aynî hak işlemi yapıldığı esnada bu menkul eşya hangi ülkede 

bulunuyorsa, o ülke hukuku yetkili olacaktır. 

206. Kıymetli evrak niteliğindeki senetlere ilişkin hak sahipliğinin doğumu, devri veya bunlar 

üzerinde sınırlı aynî hak tesisi gibi aynî hak meselelerinde de, prensip olarak, “eşyanın (kıymetli 

evrakın) bulunduğu yer hukuku” (lex rei sitae / lex cartae sitae) kuralı geçerlidir. 

Bir senedin kıymetli evrak niteliğinde olup olmadığı, senedi oluşturan hak veya borç üzerinde 

tasarrufta bulunabilmek için senet üzerinde de bir tasarrufta bulunmanın gerekli ve yeterli olup olmadığı 

ve senedin türü, söz konusu “senede bağlanan hakkın tâbi olduğu hukuk”a, yani hakkı meydana getiren 

hukukî işlem veya ilişkiye uygulanan hukuka" (lex causae) tâbidir. 

Senede bağlanan hakkın tâbi olduğu hukuka (lex causae) göre, söz konusu senet kıymetli evrak 

niteliğinde değil de, “adî senet” veya “resmî senet” hükmünde ise, bu durumda senet ile belirtilen hak 

ve borçlar, o alacak hakkının tâbi olduğu hukuka (lex causae) tâbi olacaktır. 
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c) Yer Değişikliği Halinde Henüz Kazanılmamış Aynî Haklara Tatbik Edilecek Hukuk 

207. Eşyanın bulunduğu yer hukukunun uygulanmasının, işlem ânı ile sabitlenmiş olması, 

işlemin tamamlanma ânını ifade etmektedir. Bu itibarla, bir menkul eşya üzerinde aynî hak işlemi 

tamamlanmadan önce bu menkul eşyanın bir başka ülkeye götürülmesi hâlinde, bu menkul eşya 

üzerindeki aynî haklar, aynî hak işleminin tamamlandığı esnada eşyanın bulunduğu ülke hukukuna tâbi 

olacaktır. Bu esas, MOHUK m.21(3) hükmünde şöyle ifade edilmiştir: ‘Yer değişikliği hâlinde henüz 

kazanılmamış aynî haklar malın son bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. Bu konuya ilişkin en çarpıcı 

örnek, menkul mülkiyetinin zamanaşımıyla iktisabına ilişkindir. Zamanaşımıyla mülkiyet iktisabı 

süresinin 4 yıl olduğu bir ülkede zilyetliği elde edilen bir menkulün, henüz 4 yıllık süre dolmaksızın, 

zamanaşımıyla iktisap süresinin 6 yıl olduğu bir ülkeye götürülmesi hâlinde, aynî hakka ilişkin işlem 

henüz tamamlanmadığı için zamanaşımıyla iktisap menkulün son bulunduğu ülke hukukuna tâbi olacak 

ve ancak 6 senenin dolması hâlinde mümkün olabilecektir. Aksi yönden bakıldığında, zamanaşımıyla 

mülkiyet iktisabı süresinin 6 yıl olduğu bir ülkede zilyetliği elde edilen bir menkulün, 4 yıl dolduktan 

sonra, zamanaşımıyla iktisap süresinin 4 yıl olduğu bir ülkeye götürülmesi hâlinde, menkulün son 

bulunduğu ülkede öngörülen zamanaşımı süresi dolduğu için mülkiyet iktisap edilmiş olacaktır. 

d) Taşınmakta Olan Menkuller Hakkında Uygulanacak Hukuk 

208. Eşyanın bulunduğu yer hukuku (lex rei sitae) kuralının uygulanması bakımından, menkul 

eşyanın zorluk arz edeceği diğer bir husus, menkul eşyaya ilişkin aynî hak işleminin menkul eşya bir 

taşıma aracının içinde taşınmaktayken gerçekleştirilmesidir (res in transitu). Bu takdirde deniz, hava 

veya karayolu vasıtalarıyla taşınmakta olan eşya üzerinde aynî hak işlemi gerçekleştirildiğinde ya işlem 

ânında eşyanın bulunduğu yer tespit edilememektedir yahut da işlem ânında eşyanın bulunduğu yer 

tespit edilse dahi bu yer çoğu kez tesadüfi olmakta ve aynî hak işlemiyle ya çok zayıf bir bağlantıya 

sahip bulunmakta veya hiçbir bağlantısı bulunmamaktadır. İşte böyle hallerde, taşınmakta olan menkul 

eşya üzerinde gerçekleştirilen aynî hak işleminin, taraflar bakımından makûl ve öngörülebilir bir 

hukuka tâbi kılınmasını sağlamak amacıyla341, eşyanın varma yeri hukukuna tâbi olacağı hükme 

bağlanmıştır. 

209. Menkul eşya üzerindeki mülkiyet hakkının, eşyayı temsil eden belgenin devri yoluyla 

kazanılması da mümkündür. Belgelerin devrinin, mülkiyetin de nakli sonucunu doğuracak niteliğe ve 

kuvvete sahip olup olmadığı konusunda ikili bir ayrım yapılır. Buna göre senedin kıymetli evrak niteliği 

ve malı temsil yetkisinin, senedin bulunma yeri hukukuna (lex cartae sitae) tâbi olacağı, ancak belgenin 

devrinin mülkiyet hakkının nakli sonucunu doğurup doğurmayacağının ise malın bulunduğu yer 

hukukuna (lex rei sitae) veya mallar taşınmakta ise varma yeri hukukuna tâbi olacağı kabul 

edilmektedir. 

e) Mülkiyeti Saklı Tutma Sözleşmesine Uygulanacak Hukuk 

210. Türk hukukunda, yabancılık unsuru taşıyan mülkiyeti saklı tutma sözleşmelerine 

uygulanacak hukuku gösteren özel bir kanunlar ihtilâfı kuralı yoktur. Öncelikle belirtilmelidir ki, 

mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi, bir borçlar hukuku sözleşmesi değildir. Bir borçlandırıcı hukukî 
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muamele olan satım sözleşmesi ile bir tasarruf muamelesi olan mülkiyetin naklinin birbirinden ayrı 

muameleler olarak kabul edilmesi neticesinde ortaya çıktığı ifade edilen mülkiyeti saklı tutma 

sözleşmesinin esası, bir satım sözleşmesi dolayısıyla alıcıya teslim ettiği mal üzerinde, bir şartın 

gerçekleşmesine kadar satıcının mülkiyetinin devam etmesi hususunda tarafların anlaşmasıdır. 

Mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi, satış bedeli tamamen ödenmediği sürece mülkiyetin satıcıda 

kalmasını temin eder. Bu süre boyunca alıcı, emin sıfatıyla zilyettir. Şart gerçekleşince alıcı mülkiyeti 

kazanır. Bu itibarla, mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi menkul rehni niteliğindedir ve aynî hak statüsüne 

tabidir. 

Dolayısıyla, yabancılık unsuru taşıyan mülkiyeti saklı tutma sözleşmelerinin tâbi olacağı hukuk, 

MÖHUK m.21 (l)’deki genel aynî hak kuralına göre tayin edilecek ve mülkiyeti saklı tutma sözleşmesi 

kurulduğu esnada sözleşmeye konu menkulün bulunduğu ülke hukuku yetkili olacaktır. 

Bu itibarla, yabancı bir ülkede geçerli olarak kurulmuş olan bir mülkiyeti saklı tutma 

sözleşmesinin geçerliliği, sözleşmeye konu malın Türkiyeye getirilmesi hâlinde dahi, sözleşme 

yapıldığı anda malın bulunduğu ülke hukukuna tâbi olmaya devam edecektir. 

3) Taşıma Araçları Üzerindeki Aynî Haklara Uygulanacak Hukuk 

a) Genel Olarak 

211. Taşıma araçları, nitelikleri gereği devamlı surette bir yerde bulunmadıklarından, bunlar 

hakkında devamlılık arz eden bir lex rei sitaeden bahsetme olanağı bulunmadığı düşünülerek, menkul 

ve gayrimenkul mallar üzerindeki aynî haklara ilişkin genel kanunlar ihtilâfı kuralının dışında, MÖHUK 

m.22 hükmünde taşıma araçları üzerindeki aynî haklara uygulanacak hukuk özel bir kanunlar ihtilâfı 

kuralı ile düzenlenmiştir. Bu kurala göre hava, deniz ve raylı taşıma araçları üzerindeki aynî haklar 

menşe ülke hukukuna, tâbidir. Menşe ülke ise, raylı taşıma araçlarında ruhsat yeri; hava ve deniz 

araçlarında sicil yeri, deniz araçlarında sicil yeri yoksa bağlama limanıdır. 

b) Gemi Alacaklısı Hakkı ve Kanunî Rehin Hakkı 

212. Gemi alacaklısı hakkı, bazı alacakları teminat altına almak üzere gemi üzerinde kanun 

hükmü gereği meydana gelen bir rehin hakkıdır. Sahibine kanunî rehin hakkı sağlayan gemi alacaklısı 

hakkı, sınırlı bir aynî hak olup, sicile kayıtlı olup olmadığına bakılmaksızın tüm gemilerde doğar. Bu 

hakkın oluşması için, kanunda öngörülen alacaklardan birinin doğmuş olması yeterli olup, gemi 

alacaklısı hakkının doğumu, gemi siciline tescil edilmiş olmasına da bağlı değildir. Gemiyi takip eden 

bu hak, geminin zilyedinin veya maliki¬nin kim olduğuna bakılmaksızın varlık kazanır ve uygulanır. 

Türk hukukunda, gemi alacaklısı hakkının doğumuna yol açan alacakların hangileri olduğu, 

TTK’nun 1320. maddesinde sayılmıştır. Farklı ülke hukukları birbirinden farklı deniz alacakları için 

gemi alacaklısı hakkı tanıdığı gibi, farklı ülke hukukları, gemi alacaklısı hakları arasındaki sırayı da 

birbirinden farklı düzenleyebilmektedir. Bu bakımından, gemi alacaklısı hakkına hangi hukukun tatbik 

edileceği önemlidir. 

6102 sayılı yeni Türk Ticaret Kanunu’nun yürürlüğe girmesi ile birlikte, Türk mahkemelerinin 

gemi alacaklısı hakkı bakımından uygulayacak oldukları hukuk, MOHUK hükümleri çerçevesinde 
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değil, özel hüküm niteliğindeki Türk Ticaret Kanunu m. 1320 hükmü çerçevesinde be¬lirlenmelidir. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1320 (3) maddesi uyarınca “Türkiye’de yargı yoluyla ileri sürülen 

bir alacağın gemi alacaklısı hakkı verip vermediği, Türk hukuku uyarınca belirlenir”. Görülüyor ki, 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun öngördüğü tek taraflı kanunlar ihtilâfı kuralı niteliğindeki m. 1320 

(3) uyarınca, Türk mahkemeleri, hangi alacağın gemi alacaklısı hakkı verdiğini Türk hukuku, yani lex 

fori uyarınca belirleyeceklerdir. Netice itibariyle, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1320/3 

maddesi, MÖHUK’un 22. maddesinin öngördüğü sicil yeri hukukunun tatbiki kuralına istisna getiren 

bir kuraldır. 

c) Türk Gemi Siciline Kayıtlı Gemilerin Yabancı Ülkelerde Cebrt İcra Yoluyla 

Satılmasının Hukukî Sonuçları 

213. Taşıma araçları üzerindeki aynî hakların tâbi olacağı hukuk konusu, bilhassa deniz araçları 

bakımından ciddi meselelerle karşılaşılan bir alandır. Bu meselelerden biri de, Türk gemi siciline kayıtlı 

bir geminin yurt dışında cebrî icra yoluyla satılmasının doğuracağı hukuksal sonuçlardır. 

214. 5718 sayılı MÖHUK’un 22. maddesinde, deniz araçları üzerindeki aynî hakların sicil yeri 

hukukuna, tâbi kılınması neticesinde, Türk gemi siciline (Millî Gemi Sicili veya Türk Uluslararası Gemi 

Sicili) tescil edilmiş bir gemi üzerindeki aynî haklar Türk hukukuna tâbi bulunmaktadır. Bununla 

birlikte, 6102 saydı TTK m. 1350 uyarınca cebrî icra işlemlerinde işlemin yapddığı yer hukuku 

geçerlidir ve bu nedenle bir Türk gemisinin cebrî icra yoluyla yurtdışında satılması hâlinde satış işlemi, 

işlemin yapıldığı yer hukukuna uygun olarak gerçekleştirilecektir. Ancak bu düzenlemeler, işlemin 

yapıldığı ülke hukukuna uygun olarak yapılan satış işleminin, tescil ülkesindeki etkilerinin neler olacağı 

ve bilhassa yurtdışında usulüne uygun olarak yapılan satış işleminin geminin kayıtlı bulunduğu ülkedeki 

sicilde doğrudan terkin işleminin yapılmasını sağlayıp sağlayamayacağı sorularının cevabını 

vermemektedir. 

Bu soruların cevabım 6102 sayılı TTK’da yer veren düzenlemelerde bulmaktayız. Türk gemi 

siciline kayıtlı gemilerin mülkiyetinin devrini düzenleyen TTK m. 1001 uyarınca, gemi maliki ile iktisap 

edenin gemi mülkiyetinin devri hususunda yazdı şeküde noter huzurunda anlaşmaları ve ayrıca geminin 

zilyetliğinin devri şart kılınmıştır. Böylece yurtdışında cebrî icra yoluyla satılmış gemilerin Türk gemi 

sicilinde hâlen malik olarak gözüken kimseler tarafından üçüncü kişilere satışı engellenmiş olmaktadır. 

215. Buna göre; Türk gemi siciline kayıtlı bir geminin, Türk bayrağı çekme hakkına sahip 

olmayan kişilere yurtdışında cebrî icra yoluyla satılmış olması hâlinde, geminin Türk gemi sicilinden 

terkin edilebilmesi için, geminin satışına ilişkin arttırmanın -30 gün önceden- satışı yapan kurum ya da 

ilgileler tarafından Türk gemi siciline, siciline kayıtlı malike ve sicilde tescd edilmiş hak sahiplerine 

bildirilmesi veya durumun ilanen bildirilmesi gerekmektedir. Söz konusu bildirim ya da ilânın 

yapılmaması hâlinde yurtdışında cebrî icra yoluyla satışı yapılan gemilerin kaydının sicilden 

silinmeyeceği ve sicilde tescil edilmiş hak ve alacakların saklı kalacağı kanunda belirtilmiştir. 

216. Son olarak 6102 sayılı TTK ile yurtdışında cebrî icra yoluyla satılan sicile kayıtlı gemilerin 

terkinine dair düzenleme yapılmıştır. “Gemi, Türk Bayrağını çekme hakkını kaybedene, kaydı, ancak 
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ipotek alacaklıların ve gemi sicilindeki kayıt ve belgelere göre ipotek üzerinde hak sahibi olan üçüncü 

kişilerin onayı ile sicilden silinebilir. Kaydın silinmesi istemi ile birlikte onay belgelenmemişse, 

geminin Türk Bayrağını çekme hakkını kaybettiği gecikmeksizin gemi siciline kaydolunur. Bu kayıt, 

gemi üzerinde tescil edilmiş gemi ipotekleri bulunmadıkça, geminin kaydının silinmesi hükmündedir. 

Terkin işleminin yapılabilmesi için yeni malikin yabancı ülkede cebrî icra yoluyla yapılan satış 

sonucunda mülkiyetin kendisine geçtiğini ispat etmesi gerekmektedir. Bu durumda yurtdışında resmî 

işlem sonucunda maliki değişen ve Türk gemisi olma vasfını yitiren geminin sicilden terkini ancak söz 

konusu işlem neticesinde verilen belge ile mülkiyet hakkının devredildiğinin ispatlanması ile 

sağlanabilir. Yurtdışında usulüne uygun şekilde gerçekleştirilen cebrî icra yoluyla satış işlemi 

sonucunda ilgili kurum tarafından verilen belge mahkeme ilâmı niteliğinde olmadığından, 5718 sayılı 

MOHUK uyarınca, tanıma ve tenfize konu olması mümkün değildir. Yurtdışında cebrî icra işlemi 

sonucunda tanzim edilen belgeye, o işlemi yapan resmî kurum ya da kişiler tarafından kazandırılan 

resmî belge niteliğinin, Türkiye’de de aynı kuvvete sahip olabilmesi için, yetkili makamlarca apostille 

şerhi verilmesi ya da ilgili ülkedeki Türk temsilciliği veya bu ülkenin yetkili makamları tarafından 

tas¬dik edilmesi gerekmektedir. 

4) Fikrî Mülkiyet Haklarına Uygulanacak Hukuk 

217. Fikrî ve sınaî mülkiyet haklarına uygulanacak hukuk konusunda MÖHUK’un 23 

maddesinde yer alan hüküm uyarınca, “Fikrî mülkiyete ilişkin haklar, hangi ülkenin hukukuna göre 

koruma talep ediliyorsa o hukuka tâbidir. Taraflar, fikrî mülkiyet hakkının ihlalinden doğan talepler 

hakkında, ihlâlden sonra, mahkemenin hukukunun uygulanmasını kararlaştırabilirler. ” 

MÖHUK m.23’de yer alan bu düzenleme, fikrî haklar bakımından “koruma talep edilen ülke 

hukuku” nu yetkili kılmakta ve taraflara -ihlâlden sonra yapılmak kaydıyla- sınırlı bir hukuk seçimi 

imkânı tanımaktadır. 

218. Bir fikri hakkın oluşumu, tanınmasının tescile bağlı olup olmadığı, mevcudiyeti, sahibinin 

belirlenmesi veya sona ermesi gibi konular hakkında m.23 (l) hükmü, “korumanın talep edildiği ülke 

hukukunun” (lex loci prottc- tionis) uygulanmasını öngörmektedir. Şu halde cevap verilmesi gereken 

soru, korumanın talep edildiği ülke hukukunun ne anlama geldiğidir. Önemle belirtelim ki, bu bağlama 

noktasmın yetkili kıldığı hukuk, fikrî hakkın korunması amacıyla müracaat edilen mahkemenin hukuku 

(lex fori) değildir. 86  Korumanın talep edildiği ülke hukuku kavramı, esasen “ülkesellik ilkesi”ne 

dayanmaktadır. Zira fikrî hakkın bir ülke hukuku çerçevesinde korunması, bu fikrî hakkın varlığının o 

ülke hukukunda tanınmasına bağlıdır ve fikrî hak ancak varlığını tanıyan ülke sınırları içinde ve yine 

bu ülkenin hukuk kuralları ile korunur (ülkesellik ilkesi). Buna bağlı olarak, bir fikrî hakkın bir ülkede 

                                                 
86 MÖHUK m.23(l)’de yer verilen bu bağlama noktasının anlamı tereddüde yol açmaya elverişlidir. Nitekim bu bağlama noktası, 

ilk bakışta, “hakkın korunman nerede talep ediliyorsa o ülke hukuku” şeklinde bir yoruma yol açabilir. Ancak maddede yer verilen 

bağlama noktasmın bu şekilde yorumlanması yerinde değildir. Zira maddede, korumanın hangi ülkenin hukukuna göre talep 

edildiği esas alınmaktadır. Üstelik birinci fıkrada yer verilen bağlama noktasının lex foriye tekabül etmediğini, ikinci fıkra hükmü 

de teyit etmektedir. Zira birinci fikrada yer verilen bağlama noktasının lex foriye tekabül ettiğinin kabulü, ikinci fıkrada taraflara 

tanınan lex foriyi seçme imkânım da anlamsız hâle getirir. 
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tescile bağlı olarak veya olmayarak tanınması veya sona ermesi gibi konular hakkında o ülke hukuku 

uygulanacaktır. Meselâ bir markanın Almanya’da tescil edilip edilemeyeceği veya tescile tâbi 

olmaksızın tanınıp tanınamayacağı yahut Almanya’da tanınan bir marka üzerinde kimlerin hak sahibi 

olduğu konularında sadece Alman hukuku yetkilidir. 

Buna karşılık, fikrî haklar alanında, fikrî hakkın mevcudiyeti konusunda uygulanacak hukuk ile 

fikrî hakkın ihlâli hâlinde uygulanacak hukukun birbirinden ayrılmasının mümkün olmadığı, bu nedenle 

fikrî hakkın mevcudiyeti, sona ermesi ve korunması konularının aym hukuka tâbi kılınması gerektiği de 

ifade edilmektedir. Bu görüşe göre, bir fikrî hakkın varlığına ilişkin uyuşmazlıklarda da MÖHUK 

m.23’deki korumanın talep edildiği ülke hukuku (lex loci protectionis) kuralı uygulanacaktır. 

Kanaatimizce, hangi görüş esas alınırsa alınsın, varılacak sonuç farklı olmayacaktır, Zira bir ülke 

hukukunun sağladığı korumadan yararlanılabilmesi için, öncelikle fikrî hakkın bu ülkede varlığının 

kabul edilmesi (tanınması) gerekmektedir. Buna bağlı olarak, korumanın talep edildiği ülke hukuku 

aynı zamanda fikrî hakkın tescil edildiği ülke hukuku olması bir zorunluluktur. 

219. Fikrî mülkiyet haklarının “ihlâlinden” kaynaklanan sorumluluk konusunda ise, öncelikle 

taraflara sınırlı bir hukuk seçimi imkânı tanınmıştır. MÖHUK m.23(2) uyarınca taraflar, fikrî mülkiyet 

hakkının ihlâlinden doğan talepler hakkında mahkemenin hukukunu (lex fori) yetkili kılabilir. Ancak 

böyle bir seçim, ihlâlden sonra yapıldığı takdirde geçerlidir. 

Taraflar, fikrî mülkiyet hakkının ihlâlinden doğan talepler hakkında mahkemenin hukukunu (lex 

fori) yetkili kılmadığı takdirde, yukarıda detaylı olarak izah ettiğimiz bir kavram olan, “hangi ülkenin 

hukukuna göre koruma talep ediliyorsa o hukuk” (lex loci proteetionis) uygulanacaktır. 

Bir fikrî hakkın sadece bir ülkede tanınması durumunda, bu fikrî hakkın korunması bakımından 

aynı ülke hukuku yetkili olacaktır. Ancak, fikrî hakların, nitelikleri gereği birden fazla ülkede tanınması 

mümkün olduğu için, birden fazla ülkede tanınan ve korunan bir fikrî hakkın ihlâli hâlinde, bu ülkelerin 

hukuklarından birinin tercih edilmesi ve uygulanması gerekecektir. İşte bu tercih, fikrî hak sahibine 

bırakılmış ve bu tercihe bağlı olarak uygulanacak hukuk da “hangi ülkenin hukukuna göre koruma talep 

ediliyorsa o hukuk” şeklinde ifade edilmiştir. 

5) Aynî Haklara İlişkin İşlemlerin Şekline Uygulanacak Hukuk 

220. Aynî hakların şekline uygulanacak hukuk konusunda MÖHUK m.21(4)’de sadece 

gayrimenkuller bakımından özel bir kurala yer verilmiştir. Buna göre, gayrimenkuller üzerindeki aynî 

haklara ilişkin hukukî işlemlerin şekli, gayrimenkulün bulunduğu ülke hukukuna tâbi kılınmıştır. Bu 

düzenleme, taşınmazlar üzerindeki aynî hakların taşınmazın bulunduğu ülke hukukuna (lex rei sitae) 

tâbi olduğunu öngören kural ile paralellik arz etmektedir. Menkuller üzerindeki aynî haklara ilişkin 

işlemlerin şekli ise MÖHUK m.7’de yer alan genel kurala tâbi olacak ve işlemin yapıldığı ülke 

hukukunun yahut işlemin esasına uygulanan hukukun öngördüğü şekil kuralına uygunluk arz eden aynî 

hak işlemleri Türk hukuku bakımından da şeklen geçerli kabul edilecektir. Önemle belirtelim ki, 

MÖHUK m.21(l) hükmünde yer verilen bu şekil kuralının, yalnızca gayrimenkuller üzerindeki aynî hak 

işlemleri bakımından değil, gayrimenkuller üzerindeki aynî haklara ilişkin tekmil hukukî işlemler 
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bakımından da uygulanacak şekilde düzenlendiğine dikkat edilmelidir. Buna bağlı olarak, 

gayrimenkuller üzerindeki aynî haklara ilişkin borçlandırıcı işlemlerin şekli bakımından da 

gayrimenkulün bulunduğu ülke hukuku yetkili olacaktır. 

E- TEMSİLE İLİŞKİN KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 

1) Genel Olarak 

221. Bir hukukî işlemin bir başka kişinin nam ve hesabına yapılması ve yapılan işlemin hukukî 

sonuçlarının bu kişi üzerinde doğması şeklinde tarif edebileceğimiz temsil konusunda uygulanacak 

hukukun tayini, temsil yetkisinin kaynağına göre farklılık arz etmektedir. Temsil yetkisi ya doğrudan 

doğruya kanundan doğar (kanunî temsil) ya da kanunun çizdiği sınırlar dâhilinde yapılan hukukî bir 

işlemden kaynaklanır (iradî temsil). İradî temsil - kanunî temsil ayrımı maddî hukukta olduğu gibi, 

milletlerarası özel hukukta da geçerli bir ayrımdır. Bu itibarla temsile uygulanacak hukuk tayin 

edilirken, maddî hukuktaki gibi kanunî temsil — iradî temsil ayrımı yapılmalıdır. Zira kanunî temsil 

yetkisi, temsil olunanın iradesi dışında meydana gelmekte ve doğrudan doğruya kanundan 

kaynaklanmaktadır. 

2) Kanunî Temsile Uygulanacak Hukuk 

222. Türk hukukunda, yabancılık unsuru taşıyan kanunî temsil ilişkilerine uygulanacak hukukun 

tayini için getirilmiş özel bir kanunlar ihtilâfı kuralı mevcut değildir. MÖHUK’un 30. maddesinde yer 

alan kanunlar ihtilâfı kuralı iradı temsile uygulanacak hukuk”u düzenlediği için, kanunî temsile 

uygulanacak hukukun MÖHUK un 30. maddesine istinaden belirlenmesi mümkün değildir. 

223. Milletlerarası özel hukuk alanında, kanunî temsil yetkisinin, kanunî temsili tesis eden hukukî 

ilişkiye uygulanan hukuka tâbi olduğu kabul edilmektedir.87 Türk milletlerarası özel hukuk alanında 

beyan edilen fikirlerin tümü bu istikamettedir. Bu itibarla, tüzel kişilerin organlarının temsil yetkisine, 

tüzel kişinin hak ve fiil ehliyetinin tâbi olduğu hukuk uygulanır. Anne ve babanın çocukları üzerindeki 

                                                 
87  Kanunî temsil konusundaki enteresan örneklerden biri de Lüksemburg MK m.1166’da yer verilen action oblique 

müessesesidir. Lüksemburg MK m. 1166 uyarınca, alacaklılar, borçluların tüm haklarını şahsa münhasır olanlar hariç olmak 

üzere kullanabilir. Alacaklılara, borçlunun sahip olduğu hakları kullanma imkânı tanıyan action oblique müessesesinin 

temelindeki mantığın “alacaklının, üçüncü şahıstan olan haklarını kullanmayı ihmal eden bir borçlunun eylemsizliğinin 

üstesinden gelmesine imkân tanımak” olduğu ifade edilmektedir. Action oblique müessesesine müracaat edilebilmesi için, 

alacaklının borçludan muaccel bir alacağımn bulunması ve borçlunun kullanmayı ihmal ettiği bir hakkının bulunması; ayrıca 

borçlunun haklarını kendi başına takip etmeyi ihmal ettiğinin ispatlanması ve borçlunun hareketsizliğinin alacaklının haklarını 

riske sokması koşulları aranmaktadır. Bu koşullar gerçekleştiği takdirde borçlunun, mutlak kişisel hakları haricinde, bütün 

haklarının alacaklıları tarafından kullanılabileceği kabul edilmektedir. 

Görüldüğü üzere action oblique müessesesi, alacaklıya borçlunun nam ve hesabına (yani borçluyu temsilen) işlem yapma yetkisi 

vermektedir ve bu temsil yetkisi borçlunun rızasına bakılmaksızın doğrudan doğruya kanun hükmü tarafından verildiği için tipik 

bir kanunî temsil yetkisi teşkil etmektedir. 

Lüksemburg MK m. 1166’da yer alan ve alacaklıların, borçluların tüm haklarını -şahsa münhasır olanlar hariç olmak üzere- 

kullanabileceğini öngören düzenleme, alacaklılara borçlunun haklarını kullanma yetkisini, aralarındaki “alacak ilişkisi”ne 

istinaden vermektedir. Bu itibarla, bir alacak hakkının, alacaklıya borçlunun sahip olduğu hakları kullanma yetkisi verip 

vermediği konusunda ortaya çıkan bir kanunlar ihtilâfı problemi, kanunî temsil yetkisinin kaynaklandığı hukukî ilişki olan alacak 

ilişkisine uygulanan hukuka tâbi olacaktır.  

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 21.02.2013 tarihli kararında, alacaklının borçluyu temsilen hukukî işlem yapıp yapamayacağı 

bakımında n Lüksemburg hukuku yetkili görülerek, Lüksemburg MK m. 1166 hükmü tatbik edilmiş ve böylece alacaklının borçlu 

nam ve hesabına (temsilen) hareket etmesinin mümkün olduğu sonucuna varılmıştır. 



Z.YEŞİLBAĞ 113 

 

kanunî temsil hakkı olan velâyet, soy bağı (nesep) statüsüne tâbidir. Vasinin kanunî temsil yetkisi 

vesayet statüsüne tâbi tutulurken, gemi kaptanının kanunî temsil hakkı bayrak kanunu ile çözümlenir. 

Mukayeseli hu¬kukta da aynı anlayışın benimsendiği görülmektedir369. 

3) İradî Temsile Uygulanacak Hukuk 

224. Türk hukukunda, yabancılık unsuru taşıyan iradî temsile uygulanacak hukuk, MÖHUK 

m.30 hükmünde İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu’nun 126. maddesinde yer alan 

düzenlemeden iktibas edilmek suretiyle düzenlenmiştir. 

225. MÖHUK m.30 hükmünün “Temsil yetkisi” şeklindeki başlığı yanıltıcıdır. Zira MÖHUK 

m.30 hükmü sadece temsil yetkisini değil, dış temsili, temsilcinin iç ilişkideki sorumluluğunu ve 

yetkisiz temsile uygulanacak hukuk gibi konuları da düzenler. 

226. İradî temsile uygulanacak hukuku düzenleyen MÖHUK m.30 hükmü, temsil ilişkisini iki 

farklı açıdan ele almaktadır.  

Temsilci ile temsil olunan arasındaki hukukî ilişkiden doğan temsil yetkisi, aralarındaki 

sözleşmeden doğan ilişkiye uygulanan hukuka tâbi kılınmıştır. Bahse konu iradî temsil yetkisi, bir 

kişinin kendisi nam ve hesabına hukukî işlemlerde bulunması için kendi iradesiyle diğer bir kişiye 

verdiği temsil yetkisidir. Böyle bir temsil yetkisinin temelinde vekâlet akdi, hizmet akdi veya ortaklık 

akdi bulunabilir. İşte temsil yetkisinin temelinde yer alan bu akdî borç ilişkisinin tâbi olduğu hukuk, 

temsilci ile temsil olunan arasındaki temsil ilişkisine de uygulanacaktır. Temsilci ile temsil olunan 

arasındaki temsil ilişkisine uygulanan hukuk, temsil yetkisinin doğumu, kapsamı, süresi, sona ermesi, 

kötüye kullanılmasından veya yetki aşımından88 doğan sorumluluk gibi meselelere uygulanır.  

227. Temsil ilişkisinin, temsilci ile üçüncü kişi arasındaki boyutu, bir başka ifadeyle temsilcinin 

bir fiilinin temsil olunanı üçüncü kişiye karşı taahhüt altına sokabilmesi için aranan şartlar temsilcinin 

işyeri hukukuna tâbi kılınmıştır; temsilcinin işyeri bulunmadığı veya üçüncü kişi tarafından 

bilinemediği veya yetkinin işyeri dışında kullanıldığı durumlarda temsil yetkisi, yetkinin fiilen 

kullanıldığı ülke hukukuna tâbidir. Yetkisiz temsilde, temsilci ile üçüncü kişi arasındaki ilişki de bu 

hükme tâbi kılınmıştır Ancak temsilci ile temsil olunan arasında hizmet ilişkisi varsa ve temsilcinin 

bağımsız bir işyeri yoksa temsil yetkisi, temsil olunanın işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbidir. 

228. Görüldüğü üzere temsil ilişkisinde kural olarak hukuk seçimi reddedilmiş olmakla birlikte, 

temsil olunan ile temsilci arasındaki iç ilişkide aralarındaki akde uygulanan hukuk geçerli olacağı için, 

taraflarca bu akde uygulanmak üzere seçilmiş bir hukukun bulunması hâlinde bu hukuk temsilci ile 

                                                 
88 Yetkisiz temsilci ile temsil olunan arasındaki ilişki konusunda özel bir bağlama kuralı bulunmamaktadır. Yetkisiz temsilin 

ortaya çıkışı iki farklı sebebe dayanabilir. Yetkisiz temsilin, temsilcinin, temsil olunan ile aralarındaki temel sözleşmeye dayanan 

yetkinin sınırını aşmasından kaynaklanması durumunda, taraflar arasındaki temel sözleşme ilişkisine uygulanan hukuk, temsilci 

ile temsil olunan arasındaki ilişki hakkında da uygulama alanı bulur. Buna mukabil, temsil olunan ile temsilci arasında hiçbir 

sözleşme ilişkisi bulunmayıp, yetkisiz temsil, temsilcinin tamamen yetkisiz olmasından kaynaklanıyorsa, "vekâletsiz iş görme” 

ilişkisinin oluşacağı, dolayısıyla vekâletsiz iş görmeye tatbik edilecek hukukun uygulanacağı kabul edilir. Ancak “vekâletsiz iş 

görme”nin şartlarının da gerçekleşmemiş olduğu hallerde, meselâ kişinin temsil işlemi yapmasının yasaklanmış olduğu 

durumlarda, yetkisiz temsilcinin temsil olunana karşı sorumluluğu hakkında haksız fiilin tâbi olduğu hukuk uygulama alanı bulur. 
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temsil olunan arasındaki ilişkiye de tatbik edilecektir. 

F- BORÇLAR HUKUKUNA İLİŞKİN KANUNLAR İHTİLÂFI KURALLARI 

1) Akdî Borç İlişkileri 

a) Genel Olarak 

229. Milletlerarası akdî borç ilişkileri, milletlerarası özel hukukun en fazla önem arz eden 

alanlarından biridir.  

Ülkelerin ekonomik bakımdan muayyen mal ve hizmetlere ihtiyaç duyması veya ülkelerde 

muayyen mal ve hizmetlerin ihtiyaçtan fazla üretilmesi; ihtiyaç duyulan mal ve hizmetlerin bedel 

karşılığında başka ülkelerden teminini, ihtiyaç fazlası olan mal ve hizmetlerin bedel karşılığında başka 

ülkelere satılmasını zorunlu kılmaktadır. Bu zorunluluk, bir taraftan sosyal ve ekonomik sebeplere, bir 

taraftan da kalkınma veya büyüme ihtiyacına dayanmaktadır. Milletlerarası ticaretin temelini bu sosyal 

ve ekonomik olgular teşkil etmektedir. Günümüzde tüm mal ve hizmetler bakımından kendi kendine 

yeterli bir ülke mevcut değildir. Bu itibarla günümüzde devletler, sosyal ve ekonomik mülâhazalarla 

milletlerarası ticarete iştirak etmek durumunda kalmaktadır. 

230. Günümüzde, milletlerarası ticaretin genel hukukî çerçeveâl, esas itibariyle, devletlerarası 

anlaşmalar ve bu anlaşmalarla öngörülen kurumların koyduğu kurallarla düzenlenmiştir. Milletlerarası 

ticaretin yapılabilirliğini temin amacıyla ve hususen eşit düzeyde ticaret yapma özgürlüğünün temini, 

ticarî alanlarda karşılıklı güven, istikrar ve işbirliğinin temini, milletlerarası ticarete getirilen 

kısıtlamaların azaltılması, ihtilafların çözüm yolları gibi konularda iki veya çok taraflı sayısız 

devletlerarası anlaşma akdedilmiştir 89 . Bu anlaşmaların oluşturduğu genel yasal çerçeve içinde 

devletler, dış ticaret ilişkilerini -hususen vergilendirme, kambiyo kontrolleri, tarifeler, ithal kotaları, 

ihracat sübvansiyonları ve çevre koruma konularında ihdas ettikleri mevzuat hükümleri ile- 

düzenlemektedir. 

231.Yukarıda ifade ettiğimiz gibi devletler, iki veya çok taraflı anlaşmalar ve bu anlaşmaların 

                                                 
89 İki taraflı ticaret anlaşmaları, bazen somut taahhütler içermektedir. Meselâ bazı anlaşmalar muayyen mallara ilişkin tarife ve 

kotaların belirlenmesi, ikili ticarî ilişkiler önündeki muayyen siyasî veya kanunî engellerin kaldırılması, işgücü ve sermaye 

dolaşımının sağlanması, ticarî faaliyetlerle sınırlı olarak taşınmaz iktisabı, mülkiyet haklarının korunması, iki ülke bayrağını 

taşıyan gemilerin birbirlerinin limanlarına serbestçe girebilmesi, çifte verginin önlenmesi gibi hükümler içerir. Bazı anlaşmalar 

ise somut taahhütlerden ziyade, karşılıklı ticaretin geliştirilmesine dönük “niyet”ler içermektedir. Türkiye pek çok ülke ile her iki 

türden iki taraflı ticaret anlaşmaları akdetmiştir.  

Ancak 1944’lerden sonra Gümrük Tarifeleri ve Ticaret Genel Anlaşması (GATT) gibi devletlerarası anlaşmaların ortaya çıkması 

ile iki taraflı anlaşmalar önemini yitirmiştir. II. Dünya Savaşı’ndan sonra milletlerarası ticarette artan korumacılığın yarattığı 

haksızlık ve dengesizlikleri gidermek amacıyla dünya ticaretinin bazı standart normlara bağlanması düşünülmüş ve bu 

düşünceden GATT sistemi ortaya çıkmıştır. GATT hem çok taraflı anlaşmayı, hem de bu anlaşmaya göre ihdas edilen kurumu 

ifade etmektedir. Çok taraflı anlaşma olarak GATT, maddî ve usulî kurallar içerir. GATT’ın temel amacı, üye devletler arasındaki 

ticarî ilişkilerin genel şartlarını düzenlemektir. Türkiye de GATT Anlaşmasına taraftır. 

Bununla beraber, milletlerarası ticarî ve ekonomik düzenin tanzimi ile görevlendirilmek üzere 1986—1994 yıllarında 

gerçekleştirilen Uruguay turu sonunda, 1 Ocak 1995 tarihinde Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) kurulmuş ve Örgütü kuran 

anlaşmanın eki olarak milletlerarası ticarî ve ekonomik düzeni tanzim eden bir dizi anlaşma akdedilmiştir. Bunlar: Ticaretle 
Bağlantılı Yatırım Tedbirleri Anlaşması (Trade Related Investment Measures) ile Hizmet Ticaretine İlişkin Genel Anlaşma 

(General Agreement on Trade in Services)’dır. Türkiye de 26 Mart 1995 tarihi itibariyle DTÖ’ne üyedir ve Örgütün kurucu 

üyeleri arasındadır  
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oluşturduğu zemin üzerinde milletlerarası ticaretin sadece genel hukukî çerçevesini koymaktadır. Bu 

genel çerçeve içinde milletlerarası ticaret uygulayıcılarına geniş bir düzenleme alanı bırakılmıştır. Bu 

sebeple diyebiliriz ki; özel hukuk bakımından milletlerarası ticarî ilişkiler manzumesinin temelinde, 

daima akit dediğimiz bir hukukî münasebet bulunmaktadır. 

232. Milletlerarası akitler harp, isyan ve ayaklanmalar, grevler, millîleştirmeler, el koymalar, 

gümrük ve kambiyo sınırlamaları, yangın ve sel felaketleri, depremler ve sair önlenemeyen ve 

beklenmeyen pek çok fizikî, sosyal, siyasal faktörün etkisine açıktır; bunun yanında tarafların daha çok 

kazanma hırsı veya daha az riskle menfaat elde etme isteği gibi kişisel saik, düşünce ve duyguların 

etkisine açıktır. Uyuşmazlıkların arka plânı ne olursa olsun, milletlerarası ticarî ilişkilerden amaçlanan 

genel ve özel yararın elde edilebilmesi için bunların en kısa sürede, en uygun hukuk uygulanarak, en 

ucuz şekilde ve en etkin usul çerçevesinde giderilmesi ve çözümlenmesi gerekir. Aksi halde, ülkelerin 

iktisadî kalkınmasında; sosyal, siyasal, kültürel ve ekonomik ilişkilerin gelişmesinde önemli rol 

oynayan milletlerarası ticaretin gelişmesi ve sürdürülmesi engellenmiş olur. 

233. Milletlerarası ticarette potansiyel ihtilaflar ve bunların çözüm yolları, karar aşamasında 

belirleyici olan muhtemel maliyetlerin önemli bir unsurunu teşkil edince, ister istemez taraflar; daha 

sözleşme aşamasında ihtilafların çözüm yolları üzerinde düşünmek zorunda kalmaktadır. Burada ilk 

akla gelen, akdin kuruluşu sırasında bazı hukukî tedbirleri almak, böylece muhtemel ihtilafları 

kaynağında önlemektir. Ancak, milletlerarası akitler ne kadar mükemmel ve detaylı tasarlanırsa 

tasarlansın, muhtemel ihtilafların tamamını baştan önlemek mümkün değildir. Akitler, insanlar veya 

insanların temsil ettiği tüzel kişiler arasında akdedilmekte ve ticarî münasebetleri tanzim etmektedir. 

İnsan faktörünün menfî etkileri karşısında; yani, iyi niyetin devre dışı kaldığı durumlarda, akdin hazırlık 

safhasında alınan hukukî tedbirler ve gösterilen sair hassasiyetler, ihtilafların çıkmasını önlemeye 

yetmez. Ayrıca, ihtilafların kaynağı daima tarafların akde aykırı tasarruf ve davranışları değildir. Bazen 

ihtilaflar, tarafların iradesi dışındaki sebeplere dayanabilir. Bu itibarla milletlerarası ticarî 

uyuşmazlıkların -en azından bir kısmının- sözleşme safhasında alınabilecek tüm tedbirlere rağmen 

ortaya çıkması kaçınılmazdır. 

234. Milletlerarası akitler, milletlerarası ticarî ve ekonomik ilişkilerin hukukî temelini teşkil 

etmesi itibariyle büyük önem arz ettiği için, bu akitlerin ve bu akitlerden kaynaklanan uyuşmazlıkların 

hukukî rejiminin tayini de aynı ölçüde önem arz etmektedir. Ancak günümüzde milletlerarası ticarî 

ilişkilerin merkezini oluşturan borç akitlerini düzenleyen bir “Milletlerarası Borçlar Kanunu” veya 

“Milletlerarası Ticaret Kanunu” mevcut değildir. Bu sebeple milletlerarası akitlerin şeklî ve maddî 

muhtevasını ve bu akitlerden doğan sorunların çözüm metotlarını, esas itibariyle millî hukuk sistemleri 

ve bunların seçimine dönük taraf iradeleri90 belirlemektedir. 

                                                 
90 Bu konuda taraflara rehberlik eden pek çok kodlar, genel şartlar, tip sözleşmeler, anlaşmalar, yazılı hâle getirilmiş veya 

getirilmemiş yeknesak kural ve uygulamalar mevcut olmakla birlikte, bunların tümü, tarafların iradesi ile uygulama alanı 

bulabilmektedir. Milletlerarası ticarette yeknesak kural ve uygulamalara ulaşabilmek ve dolayısıyla milletlerarası ticaretin hukukî 

rejimini herkes tarafından bilinen ortak kurallara tâbi kılabilmek için ciddi çalışmalar yapılmıştır. Bu anlamda pek çok anlaşmalar 
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235. Hiç kuşkusuz, yabancı unsurlu akitler, ticarî akitlerden ibaret değildir. Borçlar hukuku 

sahasına dâhil olmakla birlikte, ticarî karakterde olmayan -tüketici akdi, bireysel iş akdi, ödünç akdi 

gibi- sayısız yabancı unsurlu akit kurulmaktadır. 

236. Akdin şeklî ve maddî geçerliliğine veya tarafların hak ve borçlarına uygulanacak hukuka 

göre tarafların alacaklı veya borçlu olma pozisyonları değişebilir. Neticeten, yabancı unsurlu akitlere 

uygulanacak hukuk, doğrudan tarafların hak ve sorumluluklarını belirlemektedir ve bu sebeple taraflar 

arasında bir ihtilaf çıktığında kritik bir öneme sahip olmaktadır. 

237. Türk hukukunda, yabancılık unsuru içeren borç akitlerinin hukukî rejimini düzenleyen 

temel yasal düzenleme MOHUK’un 24 vd. maddelerinde yer almaktadır. Bunun yanında, Türkiye’nin 

de taraf olduğu 1980 tarihli Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş 

Milletler Antlaşması, mal satımına ilişkin milletlerarası akitlerin hukukî rejimini doğrudan 

düzenlemekte ve kapsamına giren satım akitleri bakımından MOHUK hükümlerine nazaran önceliğe 

sahip bulunmaktadır. 

b) Akdi Borç ilişkilerine Dair MÖHUK Düzenlemesi 

(i) Genel Olarak 

238. Yabancılık unsuru taşıyan akdî borç ilişkilerinin tâbi olacağı hukuk konusunda MÖHUK’un 

24 ilâ 33. maddelerinde detaylı bir düzenlemeye yer verilmiştir. 

239 MÖHUK’un 30. maddesinde, iradî temsile uygulanacak hukukun tayi¬ni düzenlenmiştir. 

Akdî borç ilişkilerinin bir türü veya unsuru olmadığı gibi, temelinde mutlaka bir akdin yer aldığını 

söylemenin de mümkün olmadığı iradî temsil konusuna, akdî borç ilişkilerini düzenleyen hükümler 

arasında yer verilmiş olması, 5718 sayılı MÖHUK’un sistematiği açısından yanıltıcıdır. 

240. MÖHUK’un 31 ilâ 33- maddelerinde bütün akitler bakımından uygulama alanı bulan ve 

akde uygulanacak hukukun kapsamına ilişkin olan bükümler yer almaktadır. 

(ii) Milletlerarası Borç Akitlerine İlişkin Genel Kanunlar İhtilâfı Kuralı 

(aa) Genel Olarak 

241.Yabancılık unsuru içeren borç akitlerine ilişkin genel kanunlar ihtilâfı kuralının yer aldığı 

MÖHUK m.24 uyarınca, akitten doğan borç ilişkileri öncelikle taraflarca seçilen hukuka tâbidir. 

Taraflar, aşağıda izah olunan koşul ve sınırlamalar çerçevesinde, bir hukuk seçimi yapmak suretiyle 

aralarındaki akdî borç ilişkisini belirli bir hukuka tâbi kıldıkları takdirde, taraflarca seçilen hukuk gerek 

emredici gerekse tamamlayıcı kurallarıyla birlikte bir bütün olarak akdî ilişkiye uygulanacaktır. 

Taraflarca bir hukuk seçimi yapılmadığı takdirde, akdî borç ilişkisinin tâbi olacağı hukuk, MÖHUK 

m.24 (4) hükmünde yer verilen objektif bağlama kuralına göre tayin olunacaktır. 

 

 

 

                                                 
akdedilmiş kodlar, standart sözleşmeler, genel şartlar geliştirilmiştir. 
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(bb) Yetkili Hukukun Taraflarca Belirlenmesi 

(Sübjektif Bağlama Kuralı / Hukuk Seçimi) 

(1) Genel Olarak 

242. Maddî hukuktaki irade serbestisine paralel olarak, milletlerarası özel hukuk alanında 

akitlere uygulanacak hukukun tayininde, yetkili hukukun öncelikle tarafların karşılıklı anlaşması 

suretiyle belirlenmesi imkânı bulunmaktadır. Zira akitler bakımından en ağır basan menfaat olan taraf 

menfaatlerinin hayata geçirilmesi, öncelikle tarafların seçtiği hukukun uygulanması suretiyle mümkün 

olmaktadır. 

Borç akitlerine uygulanacak hukukun taraflarca belirlenmesi, milletlerarası özel hukuk alanında 

genel kabul gören bir anlayıştır. Maddî hukuk alanında akit hükümlerini serbestçe seçme özgürlüğüne 

sahip bulunan taraflara, milletlerarası özel hukuk alanında da akitlerini diledikleri ülke hukukuna tâbi 

kılma imkânı tanınmıştır. Ancak maddî hukuktaki irade serbestisi nasıl sınırsız değil ise, milletlerarası 

özel hukuktaki hukuk seçme imkânı da muhtelif koşul ve sınırlamalara tâbi bulunmaktadır. 

243. Hukuk seçimi konusunda MÖHUK birden fazla hüküm ihtiva etmektedir. MÖHUK m.24 

hükmünde yer alan genel kanunlar ihtilâfı kuralı, hukuk seçimi konusundaki temel prensipleri de ortaya 

koymaktadır. Bu prensipler, MÖHUK’un diğer hükümlerinde aksi belirtilmedikçe her tür akit için ve 

hatta hukuk seçimi imkânının tanındığı haksız fiiller ve sebepsiz zenginleşme ilişkileri için de geçerli 

olacaktır. 

(2) Haktik Seçiminin Fonksiyon ve Avantajları 

244. Milletlerarası karakterli akitlerin, taraflarca muayyen bir hukuk sistemine tâbi kılınması, 

teorik ve pratik bakımdan bir ihtiyaç olarak ortaya çıkmaktadır. Zira seçilen hukuk, akdin genel hukukî 

çerçevesini ve meşruiyetini belirler. Akitte düzenlenmeyen konular, bu hukukun kuralları ile doldurulur. 

Gerçekten de tarafların tüm mevcut ve muhtemel sorunları kapsayacak derecede kapsamlı bir akit 

yapması mümkün değildir. Bu itibarla pratikte daima, akitte düzenlenmeyen konularda uygulanmak 

üzere bir hukuk sistemine başvuru ihtiyacı doğar. Diğer taraftan, taraf iradelerinin bağlayıcılık gücünü 

bir hukuk sisteminden alması gerekir. Bir başka ifadeyle, taraf iradelerine meşruiyet kazandıran ve bu 

sebeple akit hükümlerini taraflar bakımından geçerli ve bağlayıcı kılan bir hukuk sistemine ihtiyaç 

vardır. İşte, bu teorik ve pratik mülâhazalarla milletlerarası özel hukuk alanında akitlerin daima 

muayyen bir hukuk sisteminin temelleri üzerine bina edilmesi ihtiyacı vardır. 

Milletlerarası karakterli akitlerde hukuk seçimi, akdi ilişkilerin kesinliği ve istikrarı bakımından 

tavsiye edilmektedir. Mahallî akitlerde taraflar bilmektedir ki; akitte açık hükümlerle düzenlenmeyen 

hususlar, mahallî hukukun yedek, tamamlayıcı veya emredici kuralları ile doldurulacaktır. Birden çok 

hukuk sistemi ile irtibatlı milletlerarası karakterli akitler bakımından ise, taraflarca düzenlenmeyen 

hususlar, hangi hukuk sisteminin ilgili kuralları ile doldurulacaktır? Milletlerarası özel hukuk alanında 

bu tereddüt öncelikle, hukuk seçimi yoluyla giderilmektedir. 

Milletlerarası karakterli akitler bakımından hukuk seçimi, taraflar arasındaki ilişkilerin güven ye 

istikrarından başka, ileride ortaya çıkabilecek ihtilaflara uygulanacak hukukun tespiti konusunda yargı 
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merciine ciddi kolaylıklar sağlar. Sözleşmede bir hukuk seçimine yer verilmediğinde, ihtilaf hâlinde 

başvurulan yargı mercii kendi kanunlar ihtilâfı kuralları vasıtasıyla yetkili hukuku tespit edecektir. Bu 

hukuk ise çok defa, tarafların beklentilerine ve akdî ilişkinin mahiyetine uygun düşmeyebilecektir. 

Diğer taraftan hukuk seçimi, potansiyel ihtilafların ortaya çıkmasını önleyici bir fonksiyona da 

sahiptir. Şöyle ki; akit hükümlerine uygun ifadan kaçınmak isteyen taraf, öncelikle akit hükümlerini ve 

akdin tâbi kılındığı hukukun ilgili kurallarını gözden geçirir. Bu noktada ifadan kaçınmak isteyen tarafın 

davranışlarını ve bu davranışların hukukî sonuçlarım değerlendirmeye elverişli, uygun bir hukuk 

sisteminin önceden seçilmiş olması çok defa ihtilaf yaratılmasına mani olur. Çünkü akde aykırı 

davranmak isteyen taraf, akit hükümlerine ve seçilen hukuka göre sorumluluktan kurtulamayacağını 

tespit etmiştir. Ancak, belirtelim ki; sırf fantezi olsun diye bir hukuk seçiminin yapılmış olması, taraflara 

yarar sağlamaz. Seçilen hukuk, akitten doğacak uyuşmazlıkların çözümü bakımından çoğu kez 

belirleyici ve kilit bir rol oynar.  

(3) Açık veya Zımnî yahut Farazî Hukuk Seçimi 

245. MÖHUK m.24 (l) uyarınca, hukuk seçimi ya açık olmalı ya da sözleşme hükümlerinden 

veya hâlin şartlarından tereddüde yer vermeyecek biçimde anlaşılabilecek mahiyette olmalıdır. Bu 

nedenle, bir taraftan açık hukuk seçimi teşkil etmezken, diğer taraftan “sözleşme hükümlerinden veya 

hâlin şartlarından tereddüde yer vermeyecek biçimde anla-şılabilen nitelik taşıyan bir hukuk seçimine 

örnek vermek de kolay değildir. Ancak, bir devletin mahkemesini yetkilendiren bir yetki anlaşmasından, 

aynı zamanda bu devletin hukukunun da seçildiği anlamını çıkarmak mümkün değilken; açık bir hukuk 

seçimi yapılmış olsun veya olmasın, davada taraflarca sunulan dilekçelerdeki karşılıklı iddia ve 

savunmaların münferit bir ülke hukukuna dayanılarak beyan edilmiş olması hâlinde, hâlin şartlarından 

tereddüde yer vermeyecek biçimde anlaşılabilen bir hukuk seçiminden söz etmek mümkündür. 

246. Buna karşılık, âkit tarafların iradelerinin tahmin edilmesi suretiyle, akdi yaptıkları esnada 

bir hukuk seçecek olsalardı hangi hukuku seçeceklerinin varsayım yoluyla tayini anlamına gelen farazî 

hukuk seçiminin reddedildiği aşikârdır. 

 (4) Kısmî Hukuk Seçimi 

247. Bazı hukuk sistemleri, taraflara, akdî ilişkiden doğan hak ve borçlarını parçalayarak farklı 

hukuklara tâbi kılma imkânı tanımaktadır. MÖHUK m.24 (2) hükmü de kısmî hukuk seçimini caiz 

görmek suretiyle, taraflara akdin farklı kısımlarına farklı hukukların uygulanmasını kararlaştırma 

imkânı tanımıştır. Meselâ taraflar, satıcının hak ve mükellefiyetlerini satıcının işyeri hukukuna veya 

satıcının edimini ifa edeceği ülke hukukuna; alıcının hak ve mükellefiyetlerini ise alıcının işyeri 

hukukuna veya ödemenin yapılacağı ülke hukukuna tâbi kılabilir yahut akdin muhtelif ve muayyen 

kısımlarını, farklı hukuklara tâbi tutabilir. Ancak kısmî hukuk seçiminin yapılabilmesi için, akdin hukukî 

ve iktisadî bakımdan bölünebilir olması ve tarafların karşılıklı hak ve borçları bakımından karışıklığa 

sebebiyet verilmemesi gerektiği ifade edilmiştir. 
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(5) Hukuk Seçiminin Zamanı 

248. MÖHUK m.24(3)e göre, kural olarak, taraflar hukuk seçimini her zaman yapabilir veya 

yapmış oldukları hukuk seçimini her zaman değiştirebilir. Bununla birlikte akdin kurulmasından sonra 

yapılan hukuk seçimi, üçüncü kişilerin hakları saklı kalmak kaydıyla, geriye etkili olarak geçerlidir. 

(6) Hukuk Seçimi ve Attf (Renvoi) 

249. MÖHUK m.2 (4) uyarınca, taraflara uygulanacak hukuku seçme imkânı verilen hallerde, 

taraflarca aksi açıkça kararlaştırılmadıkça, seçilen hukukun maddî hukuk hükümleri uygulanır; bir başka 

ifadeyle iade atıf veya devam eden atıf (renvoi) nazara alınmaz.  

(7) Incorporation by Reference ve Hukuk Seçimi Arasındaki ilişki 

250. Milletlerarası ticarî ve ekonomik akitler alanında taraflar, akde uygulanmak üzere birtakım 

genel işlem şartlarını veya standart sözleşmeleri, birtakım kod, kural, tüzük, yönetmelik, milletlerarası 

anlaşma veya yürürlükte bulunmayan hukuk sistemlerini de seçebilir. Günümüzde pek çok yerel veya 

milletlerarası karakterli kurum veya kuruluş, genel olarak milletlerarası ticarette ya da bu ticaretin 

muayyen alanlarında uygulanmak üzere muhtelif kodlar, kurallar, genel şartlar, standart sözleşmeler 

geliştirmişlerdir. Bunların genel ve ortak amacı, milletlerarası ticarette yeknesak kural ve uygulamalar 

yaratmak; böylece tacirler ve yabancı yatırımcılar bakımından hukukî güven oluşturmaktır. Tarafların 

bu seçimiyle, söz konusu kurallar, akit hükmü hâline gelir ve bu sıfatla akde uygulanır. Buna, 

milletlerarası özel hukuk alanında "Incorporation” (akde dâhil etme) denmektedir. 

251. Önemle belirtelim ki; seçilen hukuk bir devlet hukuku olması gerektiği için, UNIDROIT 

prensiplerinin, uluslararası ticarî örf âdet hukukunun (lex mercatoria) veya Islâm hukukunun seçilmiş 

olması hukuk seçimi teşkil etmez. Bununla birlikte, yapılan bu tür bir seçimin hiçbir hukukî sonuç 

doğurmayacağı da söylenemez. Bu tür bir seçim, seçilen kuralların akit metnine dâhil edilmesi 

(Incorporation hy rejerence) veya akdin bir parçası hâline getirilmesi anlamına gelir ve akit -objektif 

bağlama kurallarına göre tayin edilecek- bir devlet hukukuna tâbi olur. Tarafların bir atıfla akit hükmü 

hâline getirdikleri kural, kod, genel şartlar, standart sözleşmeler, milletlerarası antlaşmalar ta-raflarca 

esasa uygulanmak üzere seçilen veya böyle bir seçim yoksa mahkeme-nin belirlediği lex obligationis'm 

(akde uygulanacak hukuk) sınırları içinde ve onun temelleri üzerinde uygulanır. Buna göre, taraflarca 

akit hükmü hâline getirilen kurallar, akdin esasına uygulanacak hukukun emredici kurallarına uygun 

düştüğü ölçüde uygulanma imkânı bulur. 

252. Incorporation işlemi yapılırken; akde dâhil edilen kurallar ile akdin esasına uygulanacak 

hukuk arasındaki ilişkiye azamî ölçüde dikkat edilmelidir. Daha evvel belirttiğimiz gibi, akde taraflarca 

ithal edilen kural ve kodların uygulanma imkânı, akit statüsünü teşkil eden millî hukuk sistemine 

bağlıdır. Bu hukukun emredici kurallarına uygun düşmeyen kural ve kodlar uygula-namaz. Bu sebeple 

akdin esasına tatbik edilecek hukukla uyum içinde bulunmayan kural ve kodların akde ithali tarafları 

beklenmedik ya da ümit kırıcı sonuçlara götürebilir.91 

                                                 
91  Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun, 3.7.1981 tarihli kararı bu anlamda tipik bir örnektir. Karara konu olayda, taraflar, 



Z.YEŞİLBAĞ 120 

 

(8) Seçilen Hukuk ile Akdi Borç İlişkisi Arasındaki Bağlantı 

253. Hukuku yetkili kılınan devlet ile akit arasında herhangi bir bağlantının bulunması veya 

tarafların o hukuku seçmede herhangi bir haklı menfaatinin bulunması kural olarak zorunlu değildir. 

Buna göre, akitle ve/veya akdin taraflarıyla hiçbir ilişkisi bulunmayan bir devlet hukukunun seçilmesi 

mümkündür. Öyle ki tüketici veya iş akitleri gibi özellik arz eden akitler bakımından dahi bu tür bir 

bağlantı bulunması koşulu aranmamıştır. Bunun sebebi, âkit tarafların uygulanacak hukukun tayini 

konusundaki menfaatlerini en iyi kendilerinin düşüneceğinin ve eğer taraflar bir hukukun yetkili olması 

konusunda mutabakata varmışlarsa akdî borç ilişkisi ile yetkili kılınan hukuk arasında başkaca bir 

bağlantının aranmasına gerek bulunmadığının kabul edilmesidir. 

Aksine, tarafların akitle veya taraflarla şahsî veya coğrafî anlamda ilgisiz bir hukuku seçmeleri, 

tarafsız bir hukuk seçme gayreti olarak yorumlanabilir. Milletlerarası Özel Hukuk alanında bu gayret, 

korunmaya değer, meşru bir amaçtır. 

(9) Hukuk Seçiminin Geçerliliğini Tayin Edecek Hukuk 

254. Hukuk seçiminin geçerliliğini yönetecek hukukun hangisi olacağı da ciddi bir sorun olarak 

ortaya çıkabilir.  

(10) Seçilen Hukukta Sonradan Meydana Gelen Değişiklikler 

255. Milletlerarası karakterli akitler bakımından, seçilen hukukta zaman içinde meydana gelen 

ve tarafların hak ve borçlarını etldleyen değişiklikler ileride ciddi sorunlara yol açabilmektedir. Seçilen 

hukukta, akdin kurulmasından sonra meydana gelen değişiklikler, bu hukukun intikal hükümlerine göre 

geçmişe şamil değilse, akit, kurulduğu tarihte yürürlükte bulunan hukuka tâbi olacaktır. Ancak seçilen 

hukukta, akdin kurulmasından sonra yapılan değişiklikler geçmişe şamil ise, tarafların hak ve borçları 

bundan etkilenir ve akdin kuruluşu sırasında belirleyici olan dengeler bozulabilir. Taraflar, akdî 

ilişkilerini münhasıran akdin kuruluşu sırasında yürürlükte bulunan hukuka tâbi kılmak isterlerse, bunu 

akitte açıkça belirtmelidir. Bununla birlikte, seçilen hukukta sonradan meydana gelen ve geçmişe şamil 

                                                 
taşıyıcının ziyana uğrayan eşya bakımından sorumluluğunu sınırlayan Alman Taşıyıcılar Birliği Genel Şartlarını aralarındaki akde 

dâhil etmişlerdi. Yargıtay, öncelikle davanın esasına uygulanacak hukuku -tarafların bir hukuk seçimi yapmamış olmaları 

sebebiyle- ifa yeri hukuku olarak belirledi ve bu hukuk Türk Hukuku idi. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, esasa tatbik edilecek 

lex obligationis ile tarafların sözleşmeye ithal ettikleri Alman Taşıyıcılar Birliği Genel Şartları arasındaki ilişkiyi şu şekilde tespit 

etmiştir: 

“...Akdin ifa yeri (eşyanın teslim yeri) Türkiye olduğuna göre, devletler hususî hukuku kuralları gereğince olaya ifa yeri... 

yasalarının yani Türk yasalarının uygulanması gerekmektedir. Esasen hu konularda taraflar arasında da bir uyuşmazlık yoktur. 

Uyuşmazlık, taşıma senedinde taşıyıcı davalı firmanın koymuş olduğu “biz münhasıran Alman Taşıyıcı Genel Şartnamesi 

Hükümlerine (ADSP) göre çalışmaktayız" kayıt ve şartından doğmaktadır. Davalı taşıyıcı, Alman Taşıyıcı Genel Şartnamesinin 

5212. maddesi hükmü gereğince, eksik çıkan eşyalardan dolayı azamî 1500 Alman Markı değerini aşmamak üzere kilo başına 

1,5 Alman Markı ile ve sınırlı olarak sorumlu olduğunu savunmaktadır. Oysa yukarıda belirtildiği gibi, ifa yeri... olan TTK’nın 

766. maddesi hükmüne göre, taşıma akdinde kanunun taşıyıcıya ve hususiyle faaliyetleri Devletin iznine bağlı taşıma 

işletmelerine yüklediği mesuliyetlerin önceden hafifletilmesi veya kaldırılması neticesini doğuran bütün kayıt ve şartlar 

hükümsüzdür. Bu kayıt ve şartların işletme nizamnamelerine, umumî şartnamelere, tarifelere veya bunlara benzer diğer vesikalara 

konulmuş olması halinde de hüküm aynıdır... O halde olaya ifa yeri yasaları uygulanacağına ve ifa yeri kanunu olan TTK’ntn 

766. maddesi taşıma sözleşmelerindeki sorumluluğu hafifleten veya kaldıran hükümlerin geçersiz olduğunu belirtmiş 

bulunmasına ve bu hükmün yorumlayıcı değil uyulması gereken emredici hüküm niteliğinde olmasına göre, TTK’nın bu hükmü 

karşısında davalı taşıyıcının dayandığı Alman Taşıyıcı Genel Şartnamesindeki sorumluluğu sınırlandıran hükümler geçersiz ve 

olaya uygulama olanağı yoktur". 
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olan değişiklikler kamu düzenine ilişkin oldukları takdirde, tarafların aksi yönde anlaşmış olmasının 

hüküm ifade etmeyeceği ve sonradan yürürlüğe giren bu kuralların uygulama imkânı bulacağı 

unutulmamalıdır. 

(11) Objektif Açıdan Yabancılık Unsuru İçermeyen Akitlerde Hukuk Seçimi 

256. MÖHUK m.24 hükmünde, hukuk seçiminin ancak yabancılık unsuru içeren akitlerde 

geçerli olacağına ilişkin bir koşul bulunmamakla birlikte; MÖHUK’un 1. maddesi uyarınca bu kanunun 

uygulanma alanının yabancılık unsuru taşıyan özel hukuk işlem ve ilişkileriyle sınırlı olduğunu ifade 

etmek gerekir.  

  Buna karşılık, akdî borç ilişkilerine uygulanmak üzere yabancı bir hukukun seçilebilmesi için, 

akdin yabancılık unsuru taşımasının şart olmadığı da savunulmaktadır. Bu görüşe göre, yabancı bir 

hukukun seçimi ile o hukukî ilişki yabancı unsurlu bir hukukî ilişki hâline gelir. Eğer taraflar 

aralarındaki akde yabancı bir hukukun uygulanacağını kararlaştırmışlarsa, yani akitleri için yabancı bir 

hukuk seçimi yapmışlarsa, bu akit artık yabancılık unsuru taşıyan bir akittir. Bu görüşün sahiplerinin 

bir diğer dayanak noktası ise, taraflara serbestçe hukuk seçimi yapma imkânı veren 24. maddenin, 

uygulanacak hukukun seçiminde herhangi bir sınırlama getirmemiş olmasıdır. 

257. Bu konudaki yeni anlayış ve uygulamalara göre ise akdin maddî/eko-nomik karakteri ön 

plânda tutulmalı ve milletlerarası ticareti ilgilendiren ya da milletlerarası ticaretin yarar alanına giren 

akitler milletlerarası sayılmalıdır. Buna göre, şahsî veya coğrafî unsurları itibariyle yabancılık unsuru 

taşımayan ya da birden çok hukuk sistemi ile irtibatı olmayan akitler de -milletlerarası ticareti 

ilgilendirdikleri ölçüde- milletlerarası niteliktedir. Bu görüşe göre, bir akdin milletlerarası karakterini 

belirlemede, onun maddî ve ekonomik karakterinden hareket edilmeli ve maddî unsurları itibariyle 

milletlerarası ticareti ilgilendiren akitler, -hukukî, şahsî veya coğrafî unsurları itibariyle yabancılık vasfı 

taşıyıp taşımadığına bakılmaksızın- milletlerarası akit olarak nitelendirilmelidir. 

258. Kanaatimizce, irade muhtariyetinin en temel esas olduğu borç akitlerinde, yabancı bir 

hukukun seçimi ile o hukukî ilişkinin yabancı unsurlu bir hukukî ilişki hâline geleceğinin kabulü, borç 

akitlerinin mahiyetine ve irade serbestisini tanzim eden kanun hükümlerinin ruhuna daha uygun bir 

yorum tarzı olacaktır. Meselâ bir çiftin vatandaşı olmadıkları bir devlette evlenmesi hâlinde veya iki 

kişinin bir akdi yabancı bir ülkede yapması hâlinde yabancılık unsurunun tamamen tarafların iradesine 

bağlı olarak ortaya çıktığı ifade edilmektedir. Bu açıdan, objektif bir yabancılık unsuru içermeyen bir 

akde yabancılık unsurunun salt tarafların iradesiyle katılmasında herhangi bir mahzur bulunmadığı ve 

böyle bir akdin yabancı bir hukuka tâbi kılınmasının mümkün ve geçerli olduğu sonucu hâsıl 

olmaktadır. 

259. Öte yandan, milletlerarası özel hukuk alanında, yabancılık unsuru taşımayan akitler için 

hukuk seçimi yapma imkânının suistimal edilmesini engelleyecek mekanizmalar mevcuttur. Yabancılık 

unsuru taşımayan bir akdi borç ilişkisinde taraflardan birinin diğer tarafa karşı söz konusu olan 

ekonomik üstünlüğünü kullanmak suretiyle zayıf tarafın aleyhine olacak bir hukukun seçimini temin 

etmesini hukukun himaye etmesi kabul edilemez. Buna karşılık, maddî koşullar bakımından dengeli 
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konumlara sahip bulunan tarafların, yabancılık unsuru taşımayan borç akitlerini özgür iradeleriyle 

yabancı bir hukuka tâbi kılmalarının önüne geçilmemelidir. Yabancı hukukun uygulanmasının kamu 

düzeninin müdahalesine tâbi olması bu konuda yeterli korumayı sağlamaktadır. Nitekim Yargıtay 11. 

Hukuk Dairesi, 07.12.2006 tarihli kararında, “Yabancı hukukun uygulanması ve tarafların bu konuda 

sözleşmeye hüküm koymaları için sözleşmenin yabancılık unsuru içermesi koşulu bulunmamaktadır” 

demek suretiyle aynı sonucu benimsediğini ortaya koymuş olmaktadır. 

(12) Negatif Hukuk Seçimi 

260. Belirli bir veya birkaç hukukun uygulanmayacağı istikametindeki bir anlaşmanın (negatif 

hukuk seçimi) geçerliliği de tartışmaya açıktır. Doktrinde, objektif bağlanmaya esas teşkil edecek 

bağlama noktalarının gösterdiği bütün hukukların yetkisini ortadan kaldırmamak kaydıyla, negatif 

hukuk seçiminin mümkün ve geçerli olduğu iddia edilmektedir. Türkiye’nin taraf olduğu Milletlerarası 

Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkındaki Birleşmiş Milletler Anlaşması’nın, satım akdinin, BM 

Anlaşması’na taraf olan bir devletin hukukuna tâbi bulunması nedeniyle BM Anlaşması’nın kapsamına 

giren bir satım akdinin tarafları, aralarındaki satım akdine BM Anlaşması hükümlerinin kısmen veya 

tamamen uygulanmasını istemedikleri ve bunu akde açıkça yazdıkları takdirde, BM Anlaşması’nın 

aralarındaki akdî borç ilişkisine uygulanmasını engellemiş olurlar. 

(13) MÖHUK’ta Yer Verilen Özel Akit Tipleri Bakımından Hukuk Seçimi 

261. MÖHUK’da düzenleme konusu yapılan özel akit tipleri arasında, fikrî mülkiyet haklarına 

ilişkin akitler (m.28) ve eşya taşıma akitleri (m.29) bakımından yapılacak hukuk seçimi herhangi bir 

özellik arz etmemektedir. Bu itibarla, yukarıda MOHUK m. 24 çerçevesinde hukuk seçimi konusunda 

yapılan açıklamalar, fikrî mülkiyet haklarına ilişkin akitler ve eşya taşıma akit-leri bakımından da 

geçerlidir. 

262.Buna karşılık, MOHUK m.25’de düzenlenen taşınmazlara ilişkin akitlere uygulanacak 

hukukun tayini bakımından hukuk seçimine cevaz verilmemiştir.  

263. MÖHUK’da düzenleme konusu yapılan diğer özel akit tipleri olan tü-ketici akitleri (m.26) 

ve iş akitleri (m.27) bakımından ise, ekonomik yönden daha zayıf konumda bulunduğu varsayılan 

tüketiciye veya işçiye, aleyhlerine olabilecek bir hukukun dayatılabileceği endişesiyle, sınırlı etkiye 

sahip bir hukuk seçimi imkânı tanınmıştır. Buna göre, tüketici akitlerinde tüketicinin mutad meskeninin 

bulunduğu ülke hukukunun, iş akitlerinde ise işçinin mutad işyerinin bulunduğu ülke hukukunun 

sağladığı koruma asgarî düzey olarak kabul edilmiş ve seçilen hukukun uygulanmasının, ancak 

tüketiciye veya işçiye daha üst düzeyde bir koruma sağlaması hâlinde mümkün olabileceği 

öngörülmüştür. 

(14) Hukuk Seçimi Yapıltrken Dikkat Edilmesi Gereken Sair Hususlar 

264. Hukuk seçimi yapılırken, seçilen hukuk ile akit hükümlerinin uyumlu olmasına dikkat 

edilmelidir. Bu uyum, akit kaleme alınırken dikkate alınan hukukun seçilmesi ile sağlanabilir. 

Uygulamada çok defa taraflar, herhangi bir hukuk sistemini dikkate almaksızın akdi kaleme almakta ve 

sonra da -hal ve şartlara veya tarafların kabul veya itirazlarına göre- bir hukuk seçmektedir. Bu tür 



Z.YEŞİLBAĞ 123 

 

hukuk seçimlerinde çok defa akit hükümleri ile seçilen hukukun emredici kuralları birbiriyle çelişir. 

Taraflarca seçilen hukukun emredici kuralları, bizzat akdi veya bazı hükümlerini geçersiz sayabilir. 

Milletlerarası ticaret uygulamasında, özellikle sorumsuzluk veya sorumluluğun kısıtlanması kayıtlarını 

içeren akitlerde bu durumla sık karşılaşılmaktadır. Bu tür sorunları akdin kurulduğu safhada 

önleyebilmek için, mutlaka milletlerarası karakterli akitlerin muayyen bir hukuk sistemi dikkate 

alınarak tasarlanması ve sonuçta uygulanacak hukuk olarak da bu hukukun seçilmesi gerekir. Böylece 

seçilen hukuk ile akit hükümleri arasındaki uyum sağlanmış ve potansiyel ihtilaflar sözleşme safhasında 

önlenmiş olur. 

Bunun dışında, tarafların, hukuk seçimi yaparken sadece seçilen maddî hukuk sistemini dikkate 

aldıkları ve bu hukuk sisteminin bir parçası olan milletlerarası anlaşmaları dikkatten kaçırdıkları da 

görülmektedir. Oysa bu milletlerarası anlaşmalar da seçilen ülke hukukunun bir parçası olarak, 

uygulama alanına giren ilişkilere doğrudan tatbik edilir. Bu itibarla tarafların, hukukunu seçtikleri 

devletin taraf olduğu devletlerarası anlaşmaları da nazara almak suretiyle tercihte bulunmaları tavsiye 

edilmektedir. 

265. Yine hukuk seçimi yapılırken, seçilen hukuk ile ihtilaf hâlinde başvurulacak yargı mercii 

arasında uyum sağlanmalıdır. Seçilen hukuk ile başvurulacak yargı merciinin aynı olması pratik 

bakımdan ciddi kolaylıklar sağlar. Zira bir yargı merciinin en iyi bildiği ve olaya en kolay tatbik 

edebileceği hukuk, kendi hukukudur. Yargı mercii ile uygulanacak hukuk farklılaştırıldığında, 

mahkeme bakımından uygulanacak hukukun tüm detayları ile temini ve yorumunda güçlükler ortaya 

çıkar ve bu güçlükler davayı ciddi şekilde uzatır.  

Diğer taraftan seçilen hukuk ile yargı mercii arasındaki farklılık, seçilen hukukun bazı 

hükümlerinin uygulanamaması sonucunu da doğurabilir. Zira yargı mercii, kendi hukukunun doğrudan 

uygulanması gereken veya kamu düzenine ilişkin olan kuralları ile çeliştiği ölçüde tarafların seçtiği 

hukuk kurallarını uygulamaz. Bu ise hukuk seçiminden beklenen güven ve istikrarı yok eder. Bu tür 

durumlarda, başvurulan yargı mercii tarafların seçtiği hukukun pek çok hükmünü geçersiz sayacak ve 

akdi kendi emredici veya kamu düzeni kuralları ile yeniden tanzim edecektir.92 

Bazı ülkelerin hukuklarına göre tarafların hukuk seçimi konusundaki irade serbestisi sınırlıdır ve 

taraflar ancak akitle irtibatı olan bir hukuk sistemini seçebilir. Taraflar, irade serbestisine sınırlama 

getiren bir ülkenin mahkemelerini seçmek durumunda iseler, yargı yeri ülkesinin tatbikine izin vereceği 

                                                 
92 Seçilen hukuk ile yargı mercii arasındaki uyumsuzluğun mahzurlarım ortaya koymak bakımından Yargıtay 11. Hukuk 

Dairesi’nin 1980 tarihli bir kararı ilginç bir örnek teşkil etmektedir. Karara konu olayda taraflar, akdettikleri 1200 adet deri mont 

satımına ilişkin anlaşmada uygulanacak hukuk olarak Alman hukukunu, yetkili mahkeme olarak ise İstanbul mahkemelerini 

seçmişlerdir. Satıcı Türk şirketi tarafından gönderilen malların ayıplı çıkması üzerine alıcı şirket, davanın esasına uygulanacak 

Alman hukukundaki dava açma süresi dolmadan İstanbul 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nde tazminat davası açtı. Yargıtay, 

taraflarca Alman hukukunum seçildiğinden hareketle zamanaşımı konusuna da Alman hukukunun uygulanacağını tespit etmekle 

birlikte, Türk hukukundaki zamanaşımı sürelerinin üst sınırının kamu düzeninden olduğu, bu sebeple Türk huku¬kundaki 

zamanaşımı sürelerinin üst sınırım aşan yabancı hukukun (Alman hukukunun) hükümlerinin kamu düzenimize aykırı olduğu 

gerekçesiyle, zamanaşımı konusunda Alman hukukunun ilgili hükümlerini uygulamamış ve Türk hukukunu uygulayarak da¬vayı 

reddetmiştir. 
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bir hukuku seçmelidir. Aksi halde, akdî ilişkiye tarafların seçtiği hukuk değil, davanın görüldüğü 

devletin kanunlar ihtilâfı kurallarının yetkili kıldığı hu kuk uygulanır ve uyuşmazlıklar, sürpriz bir 

şekilde, tarafların beklemediği ve aşina olmadığı bir hukuka göre çözümlenebilir. 

266. Milletlerarası Özel Hukuk alanında tarafların hukuk seçimine yönelik iradeleri, seçilen 

hukukun yedek, tamamlayıcı ve emredici kurallarını da kapsamakta ve seçilen hukuk akde bir bütün 

olarak uygulanmakta ise de; ifa yeri hukukunun kamu düzenini ilgilendiren pek çok hükmü, seçilen 

hukukun kısmen veya tamamen uygulanmasını engeller. 

267. Milletlerarası karakterli akitlerde muayyen bir devlet hukukunun seçilmesi, gerek akdî 

münasebetin hukukî güvenliği bakımından, gerekse ileride ortaya çıkabilecek sorunların çözümü 

bakımından ciddi kolaylık sağlar. Bununla beraber tatbikatta bazen, akde uygulanmak üzere tarafların 

mensup olduğu devlet hukuklarının birlikte seçildiği görülmektedir. Yine tatbikatta, hukukun genel 

prensiplerinin, devletler hukuku kurallarının, milletlerarası ticaret hukukunun, medenî milletlerce kabul 

edilen ilkelerin, tek başına veya bir millî hukuk sistemi ile birlikte seçildiğini görmekteyiz. Bazen de 

taraflar, aralarındaki akdî ilişkinin hiçbir millî hukuk sistemine tâbi olmayacağını, akitte yer alan 

hükümlerin yeterli olacağını hususen kararlaştırmaktadır.93 Bu tür hukuk seçimlerinin geçerliliği ve 

etkinliği, önemli ölçüde tercih edilen yargı merciine bağlıdır. Bilhassa yargı mercii olarak millî 

mahkemelerin seçildiği durumlarda, bu tür hukuk seçimlerinin ciddi sorunlar yaratacağı söylenebilir. 

268. Milletlerarası karakterli akitlerin bazıları şemsiye akit niteliği taşır ve altında, tarafları ve 

konusu farklı olan ve fakat birbiriyle ilintili muhtelif akitler barındırır.94 Aynı işle ilgili olarak farklı 

taraflar arasında yapılan bu tür akitler, mümkün mertebe aynı hukuka tâbi kılınmalı ve -ihtilaf vukuunda 

ortaya çıkabilecek sorunlar- aynı yargı merciine götürülmelidir. Edimlerin koordine edilebilmesi, farklı 

ve çelişkili sonuçlara ulaşmanın önlenebilmesi ve netice itibariyle esas akide ilgili olarak hukukî 

uyumun sağlanabilmesi bakımından buna ihtiyaç vardır. Akdin kuruluşu esnasında tek bir işle ilgili 

muhtelif akdî ilişkilerin tek bir hukuka bağlanması, muhtemel ihtilafların ortaya çıkmasını önler ve 

ihtilaf hâlinde de uyuşmazlıkların çözümü noktasında kolaylık sağlar. 

(cc) Hukuk Seçimi Yapılmayan Hallerde Akdin Tâbi Olacağı Hukukun Tayini: Objektif 

Bağlama Kuralı 

(1) Genel Olarak 

269. Milletlerarası borç akitleri bakımından taraflara sunulan hukuk seçimi imkânının, çoğu kez 

tarafların bir ülke hukuku üzerinde mutabakata varamamaları yahut bunu bilerek veya bilmeyerek ihmal 

                                                 
93 Hiçbir hukuka dayanmayan “kendi kendini yöneten akitler” (self-regulalory agreements) daha ziyade milletlerarası hukukun 

süjesi olan devletlerarasındaki veya devletler ile milletlerarası kurumlar arasındaki ilişkilerde kullanılmaktadır. Bu tür akitlerde 

millî hukukların, hususen taraf devlet hukukunun dışlanma sebebi, millî kanun koyucuların iradesine bağlı olarak ileride mahallî 

hukukta meydana gelecek değişikliklerin, akdin hukukî rejimini olumsuz yönde etkilemesini önlemektir. 
94 Meselâ metro yapımına ilişkin bir akitte, iş 5 pakete bölünmüş ve her bir paket farklı bir müteahhide ihale edilmiş olabilir. 

Tünellerin yapımı bir şirkete, rayların imal ve inşası bir şirkete, vagonların imal ve montesi başka bir şirkete, elektrifikasyon ve 
sinyalizasyon başka bir şirkete ihale edilmiş ve bunların her biri ile ayrı akitler yapılmış olabilir. Yine, işin kontrolü müşavirlik 

akdi ile bir başka şirkete ihale edilmiş olabilir. Müteahhit şirketler de işin bir kısmını veya tamamını bir alt müteahhitlik akdiyle 

taşeron şirketlere ihale edebilir. Yine işveren, müteahhidin sorumluluğundaki işin finansmanı ile ilgili olarak, muhtelif bankalarla 
kredi akitleri yapmış olabilir. Akitler tasarlanırken, aralarındaki koordinasyon ve entegrasyon mutlaka düşünülmelidir. 
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etmeleri nedeniyle kullanılamamış olduğuna rastlanmaktadır. Böyle hallerde akdî borç ilişkisinin tâbi 

olacağı ülke hukukunun tayini objektif bağlama kurallarına göre yapılmaktadır. 

Doktriner açıdan bakıldığında, milletlerarası borç akitlerinin tâbi olacağı hukukun tayini 

çerçevesinde, taraflarca hukuk seçimi yapılmamış haller bakımından akdin kurulduğu yer, akdin ifa 

yeri, âkit tarafların vatandaşlığı veya işyerleri yahut ikametgâhları veyahut mutad meskenleri, 

hâkimin hukuku (lex fori) gibi muhtelif bağlama noktalarının esas alınması teklif edilmiştir416. 

270. MÖHUK m.24 (4) hükmü, hukuk seçimi yapılmayan hallerde, akitte en sıkı ilişkili 

hukukun yetkili olacağmı öngörmektedir. Ne var ki akitle en sıkı ilişkili hukukun tayini konusunda 

MÖHUK’ta emredici mahiyette bazı karinelere öncelik verilmiştir. Bu karineler, akdin ticarî veya 

meslekî faaliyet çerçevesinde kurulmuş olup olmamasına göre farklılık arz etmektedir. Buna göre, ticarî 

veya meslekî faaliyet çerçevesinde kurulmuş akitler bakımından, karakteristik edim borçlusunun -

akdin kuruluşu sırasında- işyerinin bulunduğu ülke hukuku, akitle en sıkı ilişkili hukuk olarak kabul 

edilmiştir. Karakteristik edim borçlusunun işyeri bulunmuyorsa, -akdin kuruluşu sırasındaki- yerleşim 

yeri hukuku; karakteristik edim borçlusunun birden çok işyeri bulunduğu takdirde, o akitle en sıkı ilişki 

içerisinde bulunan işyeri hukuku akitle en sıkı ilişkili hukuk olarak kabul edilmiştir. Ticarî veya meslekî 

faaliyet çerçevesinde kurulmuş olmayan akitler bakımından ise, karakteristik edim borçlusunun -

akdin kuruluşu sırasında- mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku akitle en sıkı ilişkili hukuk olarak 

kabul edilmiştir. Ne var ki, ticarî veya meslekî faaliyet çerçevesinde kurulmuş bir akit söz konusu olsun 

veya olmasın, karakteristik edim borçlusuna istinaden tayin edilen hukukla kıyaslandığında, akitle daha 

sıkı ilişkiye sahip bir hukuk varsa, bu hukuk yetkili olacaktır. 

271. Özetle; MÖHUK m.24 (4) uyarınca, tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde, 

öncelikle akdin ticarî veya meslekî faaliyet çerçevesinde ku-rulmuş olup olmadığına göre bir ayrım 

yapılacaktır. Ticarî veya meslekî faaliyet çerçevesinde kurulmuş akitler bakımından, karakteristik 

edim borçlusunun işyeri, işyeri yoksa yerleşim yeri hukuku, işyeri birden çoksa o akitle en sıkı ilişki 

içerisinde bulunan işyeri hukuku yetkili olacaktır. Ticarî veya meslekî faaliyet çerçevesinde 

kurulmuş olmayan akitler bakımından ise, karakteristik edim borçlusunun mutad meskeni hukuku 

yetkili olacaktır. Bununla birlikte, akit ticarî veya meslekî faaliyet çerçevesinde kurulmuş olsun veya 

olmasın, eğer hâlin bütün şartlarına göre akitle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması durumunda 

akit bu hukuka tâbi olacaktır. 

(2) Akitle En Sıkı İlişkili Hukuku Gösteren Yasal Karineler 

272. Hemen yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, MÖHUK’un 24(4) maddesi, hukuk 

seçiminin bulunmadığı hallerde, akitle en sıkı irtibatlı hukukun uygulanmasını öngörmektedir. Akitle 

en sıkı irtibatlı hukukun hangi hukuk olduğu sorusuna da, yine MÖHUK’un m.24 (4) hükmü, öngördüğü 

karinelerle cevap vermektedir. Bu hüküm uyarınca, karine olarak akitle en sıkı irtibatlı hukuk, ticarî 

veya meslekî faaliyet çerçevesinde kurulmuş akitler bakımından, karakteristik edim borçlusunun 

işyerinin bulunduğu ülke, işyerinin bulunmaması hâlinde ise yerleşim yeri hukukudur. Ticarî veya 

meslekî faaliyet çerçevesinde kurulmuş olmayan akitler bakımından ise akitle en sıkı irtibatı bulunan 
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hukuk karine olarak, karakteristik edim borçlusunun mutad meskeni hukukudur. Görüleceği üzere, 

MÖHUK m.24 (4) hükmü, en sıkı irtibatlı hukukun tespiti bakımından, ticarî veya meslekî faaliyet 

çerçevesinde kurulmuş akitler ile böyle bir faaliyet çerçevesinde kurulmuş olmayan akitler arasında 

ayırım yapmaktadır. 

273. Bu nedenle, MÖHUK m.24(4) hükmünün doğru anlaşılabilmesi ve doğru uygulanabilmesi 

için, öncelikle bir akdin ne zaman ticarî veya mesleki faaliyet çerçevesinde kurulmuş sayılacağının 

tespiti büyük önem arz etmektedir. Hâkimin önüne gelen uyuşmazlığa konu akdin ticarî veya meslekî 

faaliyet kapsamında kurulmuş olup olmadığı, bir vasıflandırma meselesidir. Bu itibarla, Türk hâkimi 

önüne gelen uyuşmazlığa konu akdin ticarî veya meslekî faaliyete ilişkin olup olmadığını Türk 

hukukuna göre belirleyecektir. 

Türk hukukunda ticarî faaliyetin tanımı 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 3. maddesinde 

yapılmıştır. Buna göre, “Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticarî işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve 

fıiller,, Türk Ticaret Kanunu’nda ticarî iş (ticarî faaliyet) olarak kabul edilmiştir. Demek ki 6102 saydı 

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen hususlar ve ticarî işletmelerde yürütülen ticarî faaliyet ile 

doğrudan veya dolaylı bir ilişkisi bulunduğu varsaydabilecek her işlem ve fiil ticarî iş olarak kabul 

edecektir. 

Bunun yanında, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu m.19’da ticari iş karinesine yer verilmiştir. 

Buna göre, “Bir tacirin borçlarının ticarî olması asildir. ” Dolayısıyla kural olarak, tacirin borç doğuran 

sözleşmelerden kaynaklanan işlemleri ticarî faaliyet kapsamında değerlendirilmektedir. Ancak 

maddenin devamında, “gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili 

olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde 

borç adi sayılır” hükmüne yer verilmiştir. Dolayısıyla, gerçek kişi tacirin, yabancılık unsuru içeren bir 

akdin karakteristik edim borçlusu olması ve bu sözleşmenin kurulması safhasında sözleşmenin ticarî 

işletmesiyle ilgili olmadığını açıkça bildirmesi veya sözleşmenin konusunun ticarî sayılmaya elverişli 

olmaması durumunda, bu akde uygulanacak objektif bağlama kuralı, karakteristik edim borçlusunun 

sözleşmenin kuruluşu sırasındaki mu- tad meskeni hukuku olacaktır. Tüzel kişi tacirlerin adî işlem 

yapabilme olanakları bulunmamaktadır421. 

274. MÖHUK m.24(4) hükmü bakımından, uygulanacak hukukun tayininde esas alınan 

karakteristik edim borçlusu tabirinden ne anlaşılması gerektiği de önem arz eder. Yasal bir tarifi 

bulunmayan karakteristik edim kavramı doktrinde, ***akdi karakterize eden, akde adını ve ağırlığını 

veren, akde damgasını vuran ve hukukî özelliğini veren, diğerine nazaran daha rizikolu konumda 

bulunan edim olarak tarif edilmektedir. Bu konuda önerilen bir diğer kriter, ***para ödenmesine 

ilişkin edimin karakteristik edim olmayacağıdır. Meselâ vekâlet akdinde vekilin, kefalet akdinde kefilin, 

garanti akitlerinde garanti verenin, hizmet akitlerinde hizmet verenin, istisna akdinde eseri meydana 

getirenin, satım akdinde satıcının, aracılık akdinde aracılık edenin, muhafaza akitlerinde muhafaza 

edenin, kira akitlerinde kiraya verenin, karz veya ariyet akitlerinde kullandıranın, franehise akitlerinde 

franehise verenin, sigorta akitlerinde sigortacının, finansal kiralamada (leasing) leasing verenin, 
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factoring akitlerinde factorün, acentelik, distribütörlük ve komisyonculuk akitlerinde acentenin, 

distribütörün ve komisyoncunun edimleri kural olarak karakteristik edim kabul edilmektedir. Alacağın 

temlikinde veya borcun naklinde, temlik alanın veya borcu devralanın edimleri karakteristik edimdir. 

Ancak bazı akit tiplerinde karakteristik edimin tayini zorluk arz edebilir. Takas sözleşmesi 

bakımından ise, bir karakteristik edimin” varlığından dahi söz edilemez. Zira takasa konu edimler, “aynı 

cinsten edimler” olmak zorundadır. Bu nedenle, takas sözleşmesi ile en sıkı irtibatlı hukukun 

belirlenmesi gerektiğinde, “karakteristik edim” kriterinden yola çıkılamaz; takas sözleşmesi ile en sıkı 

irtibatlı hukukun tespiti için farklı vakıaların dikkate alınması zorunlu olur. Takas sözleşmesinin en sıkı 

irtibatlı olduğu hukukun belirlenmesinde, taraflara ve aralarındaki hukukî ilişkiye ait diğer hususlar 

yamnda, karşılıklı alacaklardan birinin miktarının diğerinden fazla olup takas neticesinde bakiye 

kısmın kalacak olması hâlinde, bu bakiye kısmın ait olduğu edimin de esas alınabileceği ileri 

sürülmektedir 

Yine karakteristik edimin tayini bakımından, tek bir akit şeklinde düzenlenmiş olmasına rağmen 

muhteva ve nitelik açısından hukuken birbirinden farklı birden fazla akdin bir araya getirildiği kombine 

akitlerde uygulanacak hukuk ve dolayısıyla karakteristik edim ayrı ayrı belirlenmek durumundadır. 

Meselâ karmaşık bir işleyişi bulunan akreditif ilişkisinde ikiden çok taraf ve birden fazla akit bulunduğu 

için, her bir akit bakımından uygulanacak hukuk ayrı ayrı tespit edilmelidir. 

(3) Akde Uygulanacak Hukuka İlişkin İstisna Kuralı 

275. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz üzere, MÖHUK m.24(4) hükmü, bir akide en sıkı irtibatlı 

hukukun hangisi olduğu sorusunu, öngördüğü karinelerle cevaplamaktadır. Ancak MÖHUK’un 

öngördüğü bu karinelere kıyasla akide daha sıkı irtibatlı bir hukukun bulunması hâlinde, MÖHUK m. 

24(4) uyarınca bu daha sıkı irtibatlı hukuk uygulanmalıdır. 

276. Hâkim, “en sıkı irtibatlı hukuk”un tespitinde serbest olmayıp, kanunda gösterilen 

karinelerle bağlıdır. Dolayısıyla hâkimin bu karinelere dayanarak tespit ettiği hukuk, her zaman gerçek 

anlamda “en sıkı irtibatlı hukuk” olmayabilir; somut olayın koşulları dikkate alındığında, bu hukuktan 

daha sıkı irtibatlı bir hukukun bulunması her zaman ihtimal dâhilindedir. MÖHUK 24 (4) hükmü bu 

ihtimale imkan vermektedir. 

MÖHUK m.24(4)’deki bu düzenleme şeklinin benzerine; iş akitlerine, fikrî haklara ilişkin 

akitlere, eşya taşıma akitlerine ve haksız fiillere ilişkin hükümlerde de rastlamaktayız. Bu hükümler, 

düzenleme şekli itibariyle, MÖHUK’ta yer alan tüm diğer kanunlar ihtilâfı kurallarından farklı bir 

özellik içermektedir. Şöyle ki, yukarıda zikrettiğimiz bu hükümlerde, kanun koyucu, en sıkı irtibatlı 

hukuk olduğunu varsaydığı hukuklardan farklı bir hukukun meseleyle daha sıkı irtibatlı olması 

ihtimalini dikkate almaktadır.  

277. İstisna kuralı bakımından önem arz eden husus, kanun koyucunun, karakteristik edim 

borçlusunu esas almak suretiyle yetkili kıldığı hukuka kıyasla, akdin daha sıkı ilişkiye sahip bulunduğu 

bir hukukun mevcut olup olmadığının hangi esaslara göre tayin edileceğidir. Akitle en sıkı ilişkili ülke 

hukukunun tayininde hâlin bütün şartlarının dikkate alınması gerekmektedir. Bu çerçevede akdin ifa 
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yerinin, akdin inikat yerinin, âkit tarafların vatandaşlıklarının veya işyerlerinin yahut mutad 

meskenlerinin veyahut yerleşim yerlerinin nazara alınması düşünülebilir. 

278. Dikkat edilmelidir ki, bu istisna kuralı, taraflarca hukuk seçimi yapılmayan hallerde hangi 

hukukun uygulanacağını gösteren MÖHUK m.24 (4)’de yer almaktadır. Şu halde, akde uygulanacak 

hukuk taraflarca belirlenmişse, akitle daha sıkı irtibatlı hukukun bulunup bulunmadığına bakılmaksızın, 

taraflarca belirlenen hukuk uygulanacaktır. 

(iii) Milletlerarası Borç Akitlerine İlişkin Özel Kanunlar İhtilâfı Kuralları 

(aa) Taşınmazlara İlişkin Akitler 

279. Türk hukukunda taşınmazlara ve taşınmazların kullanımına ilişkin akitler bakımından 

isabetsiz olarak hukuk seçimine müsaade edilmemektedir. 

280. MÖHUK m.25 uyarınca, taşınmazlara veya onların kullanımına ilişkin akitler, taşınmazın 

bulunduğu ülke hukukuna tâbi kılınmıştır. Buna gerekçe olarak, Türk hukukunda taşınmazların 

mülkiyetinin devrinin sebepli olması ve taşınmaz satışına ilişkin akdin ancak Türk tapu memuru 

huzurunda yapılabilmesi gösterilmektedir. Bu itibarla satım, satış vaadi, trampa, bağışlama, ölünceye 

kadar bakma akdi, mirasta taksim akdi gibi taşınmaz üzerinde bir aynî hak tesisini talep hakkı veren 

veya kira yahut hâsılat kirası gibi taşınmazdan yararlanma hakkı veren akitlerin taşınmazın bulunduğu 

ülke hukukuna tâbi olacağı kabul edilmekte¬dir. Bununla birlikte, konusu inşaat olan akitlerin bu 

kapsamda olmadığı da ifade edilmektedir436. 

(bb) Tüketici Akitleri 

281.Türk hukukunda tüketicilerle ilgili işlemlerin hukukî rejimini düzenleyen kanunun adının 

6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun olması dahi tüketicilere ilişkin hukukî bakış açısı 

hakkında yeterli ipucu vermektedir. Gerçekten de kişiler, tüketici sıfatıyla yaptıkları akitler bakımından, 

akdin diğer tarafını teşkil eden satıcı veya sağlayıcı vb. kişilere nazaran daha zayıf konumda 

bulundukları varsayılarak korunmaya muhtaç görülmekte ve tüketicilere ilişkin hukukî düzenlemeler 

işte bu eksende yapılmaktadır. 

Yabancılık unsuru içeren tüketici akitleri bakımından da tüketicinin korunması yönündeki bakış 

açısının muhafaza edildiği ve bu korumanın, tüketici akitleri bakımından hukuk seçiminin kısıtlanması 

ve bazı durumlarda [(2) fıkradaki koşulları taşıyan tüketici akitlerinin tarafı olan tüketicilerle sınırlı 

olarak] tüketicinin mutad meskeni hukukunun yetkili kılınması şeklinde ortaya çıktığı görülmektedir. 

282. MÖHUK m.26 (l) uyarınca, meslekî veya ticarî olmayan amaçla mal veya hizmet ya da 

kredi sağlanmasına yönelik tüketici akitleri, tüketicinin mutad meskeni hukukunun emredici hükümleri 

uyarınca sahip olacağı asgarî koruma salkı kalmak kaydıyla, tarafların seçtikleri hukuka tâbi 

kılınmıştır. Dolayısıyla, tüketicinin mutad meskeninin bulunduğu ülke hukukunun sağladığı koruma 

asgarî düzey olarak kabul edilmiş ve tüketici akdine uygulanmak üzere seçilen hukukun 

uygulanmasının, ancak, seçilen hukukun tüketiciye daha üst seviyede bir koruma sağlaması hâlinde 

mümkün olabileceği öngörülmüştür. Önemle belirtelim ki, MÖHUK m.26 (1) hükmünde hukuk seçimi 

bakımından sağlanan korumanın kapsamına, m.26’da tarif edilen tüketici akitlerinin tamamı dâhildir. 
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283. Tarafların hukuk seçimi yapmamış olması hâlinde, tüketicinin mutad meskeninin bulunduğu 

ülke hukuku —şarta bağlı olarak— yetkili kılınmıştır [MÖHUK m.26(2)]. Tüketicinin mutad meskeni 

hukukunun uygulanabilmesi için bazı şartlar getirilmiş ve ancak bu şartlardan en az birinin gerçekleşmiş 

olması hâlinde tüketicinin mutad mesken hukukunun uygulanabileceği öngörülmüştür. Bahse konu 

şartların hiçbirinin gerçekleşmemesi durumunda ise, söz konusu tüketici akdine uygulanacak hukuk 

MOHUK m. 24 hükmünde yer alan genel kanunlar ihtilâfı kuralına göre tayin olunacaktır. 

Tüketicinin mutad meskeni hukukunun uygulanabilmesi için en az birinin gerçekleşmesi 

gereken şartlar şöyledir: 

(a) Tüketici akdi, tüketicinin mutad meskeninin bulunduğu ülkede, ona gönderilen özel bir davet 

üzerine veya ilân sonucunda kurulmuş ve akdin kurulması için tüketici tarafından yapılması gerekli 

hukukî fiiller bu ülkede yapılmış olmalıdır veya 

(b) Tüketici akdinin diğer tarafı veya onun temsilcisi, tüketicinin siparişini tüketicinin mutad 

meskeninin bulunduğu ülkede almış olmalıdır veya  

(c) İlişkinin bir satım akdi niteliği taşıması hâlinde, satıcı tüketiciyi satın almaya ikna etmek 

amacıyla bir gezi düzenlemiş ve tüketici de bu gezi ile bulunduğu ülkeden başka ülkeye gidip siparişini 

orada vermiş olmalıdır. 

284. Görüldüğü üzere, yabancılık unsuru taşıyan tüketici akitlerinin tamamı MOHUK m.26 (2) 

hükmünün kapsamına girmemektedir. Günümüz milletlerarası özel hukuk anlayışında, hukuk seçimi 

bakı¬mından getirilen koruma haricinde, sadece “milletlerarası özel hukukun koruma amacına giren 

tüketicilerin menfaati”nin korunmasının hedeflendiği söylenebilir. Diğer tüketici akitlerinde ise, 

tüketicinin, kendi mutad meskeni hukukuna göre korunmasına gerek duyulmamıştır.. 

285. Diğer akit tiplerinden farklı olarak, tüketici akitlerinin şekli konusunda özel bir düzenleme 

getirilmiş ve tüketici akitlerinin şekli, tüketicinin mutad meskeninin bulunduğu ülke hukukuna tâbi 

kılınmıştır [MÖHUK m.26(3)}. Bu düzenlemeyle güdülen amaç, diğer âkit taraf karşısında daha zayıf 

konum¬da bulunduğu peşinen varsayılan tüketicinin, aşina olmadığı hukuklara tâbi kılınarak istismar 

edilmesini engellemektir. Ancak söz konusu şekil kuralının, yabancılık unsuru taşıyan bütün tüketici 

akitleri bakımından değil, yalnızca MÖHUK m.26(2) hükmünde tarif edilen koşulları taşıyan tüketici 

akitleri bakımından geçerli olduğu unutulmamalıdır. MÖHUK m.26(2) hükmünde öngörülen koşulları 

taşımayan tüketici akitlerinin şeklî geçerliliği, MÖHUK m.7’de yer alan genel şekil kuralı tarafından 

tayin edilecektir. 

286. Milletlerarası tüketici akitlerinin hukukî rejimini düzenleyen MÖHUK m.26 hükmünün son 

fıkrasında, maddenin kapsamına ilişkin diğer bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre, MÖHUK’un 

26. maddesi, taşıma akitlerine ve tüketiciye hizmetin onun mutad meskeninin bulunduğu ülkeden başka 

bir ülkede sağlanması zorunlu olan akitlere uygulanmaz. Bu tür akitler MÖHUK m.24’de yer alan genel 

kanunlar ihtilâfı kuralının kapsamına dâhildir. Bununla birlikte, ulaştırma, konaklama gibi turistik 

hizmetlerin birlikte taahhüt edildiği gezilere (paket tur) ilişkin akitler hakkında MÖHUK m.26 

hükmünün uygulanacağı da açıkça düzenlenmiştir. 



Z.YEŞİLBAĞ 130 

 

(cc) İş Akitleri 

287. İş akitleri söz konusu olduğunda, gerek uygulanacak hukukun gerekse yetkili mahkemenin 

tayini açısından, ekonomik açıdan daha zayıf konumda bulunduğu, akdin koşullarının müzakeresinde 

işverenle eşit şartlara sahip olmadığı ve bu nedenle hukuken korunması gerektiği düşüncesinden 

hareketle muhtelif ülke hukuklarında işçinin menfaatini gözeten benzer düzenlemelere yer verilmiştir. 

288. MOHUK m.27(1) uyarınca iş akitleri, işçinin mutad işyeri hukukunun emredici hükümleri 

uyarınca sahip olacağı asgarî koruma saklı kalmak kaydıyla, tarafların seçtikleri hukuka tâbi 

kılınmıştır. Burada, ekonomik yönden daha zayıf konumda bulunduğu varsayılan işçiye, aleyhine 

olabilecek bir hukuk seçiminin dayatılabileceği endişesiyle, sınırlı etkiye sahip bir hukuk seçimi imkânı 

tanınmıştır. Buna göre, işçinin mutad işyerinin bulunduğu ülke hukukunun sağladığı koruma asgarî 

düzey olarak kabul edilmiş ve seçilen hukukun uygulanmasının ancak işçiye daha üst düzeyde bir 

koruma sağlaması hâlinde mümkün olabileceği öngörülmüştür.95 Buna göre meselâ, yıllık izin süresi 

ile ilgili bir sorunla karşılaşıldığında, karşılaştırmaya konu hukukların sadece “yıllık izin süresine” 

ilişkin hükümleri dikkate alınmamalı, her iki hukukun “yıllık izin süresine” ilişkin hükümlerinin 

yanında yıllık izne hak kazanabilmek için gerekli olan çalışma süresi ve yıllık izin ücretine ilişkin 

hükümleri de dikkate alınmalı, bu birbiriyle bağlantılı olan hüküm grupları birbiri ile karşılaştırılmalıdır. 

Böylelikle, işçinin menfaati kollanacağı gibi, işverenin de menfaati büsbütün bertaraf edilmiş 

olmayacaktır. 

İş akitlerinde hukuk seçiminin toplu iş akitleri yoluyla yapılmasının mümkün olup olmadığı ise 

tartışmalı bir konudur.  

289. Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde iş akdine, işçinin işini mutad olarak 

yaptığı işyeri hukuku (lex loci laboris) uygulanır. Burada yetkili kılınan hukuk, işverenin işyerinin 

bulunduğu değil, işçinin işini yaptığı işyerinin bulunduğu ülke hukukudur. Bu nedenle işçinin işini fiilen 

yerine getirdiği yer esas alınır. Düzenlemede işçinin işini mutad ola¬rak yaptığı işyeri hukuku yetkili 

kılındığı için, işçinin işini geçici olarak başka bir ülkede yapması hâlinde, bu işyerinin mutad işyeri 

sayılmayacağı MÖHUK m.27(2)’de özellikle ifade edilmiştir. Bu itibarla, işçinin mutad işyerinin 

belirlenmesinde, işçinin işini nicelik, nitelik ve süre olarak hangi ülkede ağırlıklı olarak yerine getirdiği 

dikkate alınmalıdır. 

290. İşçinin işini belirli bir ülkede mutad olarak yapmayıp devamlı olarak birden fazla ülkede 

yapması hâlinde işçinin mutad işyeri hukukundan bahsedilemeyeceği için. iş akdi, işverenin esas 

işyerinin bulunduğu ülke hukukuna tâbi kılınmıştır.96 

                                                 
95  Yargıtay 9- Hukuk Dairesi’nin 6.7.1992 tarihli kararında, 1475 sayılı İş Kanunu’nun 14. maddesinde yer alan kıdem 

tazminatına ilişkin düzenleme kamu düzenine ilişkin olması itibariyle doğrudan uygulama alanı bulmuştur. Yargıtay’ın bu kararı, 

yabancı hukukun kıdem tazminatı konusunda Türk hukukuna nazaran daha elverişli hükümler ihtiva edip etmediği incelenmediği 

için eleştirilmiştir. 
96 Bilhassa sürekli olarak farklı ülkelerde faaliyette bulunan müzik ve gösteri toplulukları veya milletlerarası deniz, hava yahut 

karayolu araçları personeli bakımından işçinin mutad işyeri hukukun un tespitinin belirsizlik arz ettiği ve böyle hallerde işverenin 

esas işyerinin de bulunmaması durumunda zarureten iş akdiyle en sıkı ilişkili ülke hukukunun uygulanması gerektiği hakkında 
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291. İş akitlerine uygulanacak hukukun tespiti bakımından son basamakta bir istisna kuralına yer 

verilerek, hâlin bütün şartlarına göre iş akdiyle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde akde bu 

hukukun uygulanabileceği öngörülmüştür. Buna göre, taraflarca bir hukuk seçimi yapılmış ise, akide 

daha sıkı ilişkili hukuk araştırması yapılmayacaktır. 

MÖHUK’da akdî borç ilişkileri hakkındaki diğer bütün istisna kurallarından farklı olarak, iş 

akdiyle daha sıkı ilişkiye sahip olduğu tespit edilen hukukun uygulanıp uygulanmaması konusunda 

hâkime bir takdir hakkı tanınmıştır. Bu itibarla hâkimin, kendisine tanınan bu takdir yetkisini 

kullanırken ilk olarak işçinin menfaatim gözetmesi gerektiği kabul edilmektedir. 

292. İş akitlerine uygulanacak hukukun tayini bakımından, iş hukukuna ilişkin yasal 

düzenlemelerin niteliği de büyük önem arz etmektedir. Zira iş hukuku alanında, iş hayatının 

korunmasına, sosyal güvenliğe, grev ve lokavta, azamî çalışma saatlerine, belirli süreli iş 

sözleşmelerinin birden fazla üst üste (zincirleme) yapılamayacağına yönelik birçok düzenleme, devletin 

ekonomik ve sosyal politikaları gereği yürürlüğe konulmuş olup doğrudan uygulanan kural niteliği 

taşımaktadır. İş akdinin tâbi olduğu hukuk hangisi olursa olsun, gerek hâkimin hukukunun ve gerekse 

işin görüldüğü ülke hukukunun bu tür düzenlemelerinin, uygulama alanlarına giren meselelerde 

doğrudan uygulanacağı unutulmamalıdır. 

(dd) Fikrî Haklara İlişkin Akitler 

293. MÖHUK m.28 (l) uyarınca, fikrî mülkiyet haklarına ilişkin akitler, tarafların seçtikleri 

hukuka tâbidir. Fikrî haklara ilişkin akitler bakımından yapılacak hukuk seçimine yönelik herhangi bir 

kısıtlama yapılmamıştır. Bu itibarla MÖHUK m.24’de yer alan hukuk seçimi hakkında yukarıda ifade 

ettiğimiz hususlar MÖHUK m.28 bakımından da geçerlidir. 

Fikrî mülkiyet hakkına ilişkin bir akit hakkında tarafların bir hukuk seçimi yapmamış olması 

hâlinde, fikrî mülkiyet hakkını veya onun kullanımını devreden tarafın -akdin kurululu sırasındaki- 

işyeri, bulunmadığı takdirde, mutad meskeni hukuku uygulanır; ancak hâlin bütün şartlarına göre 

akitle daha sıkı ilişkili bir hukukun bulunması hâlinde akit bu hukuka tâbi olur. 

294. MÖHUK m.28 (3) uyarınca, işçinin, işi kapsamında ve işinin ifası sı¬rasında 

meydana getirdiği fikrî ürünler üzerindeki fikrî mülkiyet haklarına ilişkin olarak işçi ile işveren arasında 

kurulan akitler, işçi ile işveren arasındaki temel borç ilişkisi olan iş akdinin bir parçası kabul edilerek, 

iş akdine uygulanan hukuka tâbi kılınmıştır. 

(ee) Eşya Taşıma Akitleri 

295. Milletlerarası eşya taşıma hukuku sahasında, Türkiye’nin de taraf olduğu birçok 

uluslararası anlaşma yürürlüktedir. 97  Maddî hukuka ait düzenlemeler getiren bu anlaşmaların 

                                                 
bkz. Nomer (DHH) s.348-349. 
97 Karayolu ile eşya taşınması konusunda 1956 tarihli Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi 

(CMR), Havayolu ile eşya taşınması konusunda 12.10.1929 tarihli Uluslararası Hava Taşımalarına İlişkin Bazı Kuralların 

Birleştirilmesi Hakkında Varşova Sözleşmesi, Uluslararası Sivil Havacılık Davalarında Mahkemelerin Yargı Yetkisi ve 

Uygulanacak Hukuk, İstanbul-1992; Hava Yoluyla Uluslararası Taşımacılığa İlişkin Belirli Kuralların Birleştirilmesine Dair 

28.5.1999 tarihli Montreal Konvansiyonu, Demiryolu ile eşya taşınması konusunda 9.5.1980 tarihli Milletlerarası Demiryolu 
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uygulama alanına giren eşya taşıma akitleri hakkında ilgili anlaşma hükümleri uygulanacaktır. 

Anlaşmalarda genel olarak kanunlar ihtilâfı kurallarına da yer verilmiştir. Buna göre, anlaşmada maddî 

hukuk kurallarıyla doğrudan düzenlenmeyen hallerde, anlaşmada yer alan kanunlar ihtilâfı kurallarının 

yetkili kıldığı hukuk uygulanacaktır. Anlaşmada bir kanunlar ihtilâfı kuralının bulunmaması veya 

ihtilâfın uluslararası bir anlaşmanın kapsamına girmemesi hâlinde taşıma akitlerine uygulanacak hukuk 

MOHUK’un 29. maddesinde yer alan kural aracılığıyla belirlenecektir. MÖHUK m.29 hükmünün 

uygulama alanı bulması bakımından, eşya taşımanın deniz yoluyla, hava yoluyla, demiryoluyla veyahut 

da karayoluyla mı yapıldığının önemi yoktur. Tüm bu yollarla yapılan eşya taşıma akitleri hakkında 

MÖHUK m.29 hükmü uygulama alanı bulur. 

296. MÖHUK m.29’da düzenlenen eşya taşıma akitlerine ilişkin kanunlar ihtilâfı kuralının 

kapsamına, tek seferlik çarter akitlerinin ve esas konusu eşya taşıma olan diğer akitlerin de dâhil olduğu 

açıkça ifade edilmiştir. Kişilerin taşınmasına ilişkin akitler bakımından uygulanacak hukukun tayini ise 

MÖHUK m. 24 hükmü çerçevesinde yapılacaktır. 

297. MÖHUK m.29(l) uyarınca, eşyanın taşınmasına ilişkin akitler, öncelikle tarafların 

seçtikleri hukuka tâbi kılınmıştır. Buradaki hukuk seçimi bakımından da MÖHUK m.24’de yer alan 

hukuk seçimi hakkında yukarıda ifade ettiğimiz hususlar aynen geçerlidir. 

298. Tarafların hukuk seçimi yapmamış olmaları hâlinde, —bu ülke aynı zamanda yüklemenin 

veya boşaltmanın yapıldığı yahut gönderenin esas işyerinin bulunduğu ülke olmak kaydıyla— akdin 

kuruluşu sırasında taşıyıcının esas işyerinin bulunduğu ülke hukuku uygulanır. Böylece eşya taşıma 

akitleri bakımından taşıyıcının edimi bizzat kanun tarafından karakteristik edim olarak tespit edilmiş 

bulunmakta ve fakat taşıyıcının esas işyerinin bulunduğu ülke hukukunun uygulanması, gönderenin 

menfaatinin de gözetilmesi amacıyla bazı koşullara tâbi tutulmaktadır. 

299. “En sıkı ilişkili hukuk”u gösteren yasal bir karine olan 29. maddenin (2).fıkrasındaki 

bağlama kuralının uygulanması için öngörülen koşullar gerçekleşmediği takdirde, 29. maddenin (3) 

fıkrasına göre eşya taşıma akdiyle en sıkı ilişkili hukukun hâl ve şartlara göre tespit edilmesi 

gerekecektir. Bunun dışında, akdin kuruluşu sırasında taşıyıcının esas işyerinin bulunduğu ülke 

hukukunun uygulanmasına ilişkin olarak MÖHUK m.29(2)’de zikredilen koşullar gerçekleşmesine 

rağmen, hâlin bütün şartlarına göre eşyanın taşınmasına ilişkin akitle daha sıkı ilişkili bir hukukun 

bulunması hâlinde akde bu hukuk uygulanır. 

(iv) Akde Uygulanacak Hukukun Kapsamı  

(aa) Genel Olarak 

300. İster tarafların anlaşmasıyla belirlenmiş olsun, isterse objektif kanunlar ihtilâfı kuralına göre 

                                                 
Taşımacılığına Dair Sözleşme (COTIF), “Uluslararası Kara ve Demiryolu Taşıma Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk",  

1956 tarihli Eşyaların Karayolundan Uluslararası Nakliyatı İçin Mukavele Sözleşmesi (CMR) tarafların vatandaşlığına ve 

ikametgâhına bakılmaksızın, yükleme ve varma yerleri farklı devletlerde bulunması ve bu devletlerden en az birinin Sözleşmeye 

taraf olması koşullarını taşıyan karayolu taşı malannda uygulanmaktadır (m.l). CMR Sözleşmesinin kapsamına girmeyen 

konularda uygulanacak hukuk MÖHUK m.29'a göre tayin edilecektir. 
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tayin edilmiş olsun, akdî borç ilişkisinin tâbi olduğu ülke hukuku (akit statüsü) kural olarak akde 

beşikten mezara hâkimdir. Bu bakımdan akdin kuruluşu, muhtevası, geçerliliği, süresi, hüküm ve 

sonuçları, ifası ve sona ermesi gibi hususlar, akdî borç ilişkisinin tâbi olduğu hukuka göre 

belirlenecektir. 98  Bu itibarla bir akdin kurulması için aranan koşullar, akdin müzakerelerine gi-

rişilmesinden kaynaklanabilecek borçlar (culpa in contrahendo), yabancı para kayıtları, irade 

sakatlıkları, akdin kapsamı, akdin yorumlanması, sorumluluk, cezai şart, hasar ve intikali, ifa, ifa 

engelleri, zamanaşımı, akdin sona ermesi, akdin hükümleri akdin tâbi olduğu hukuka göre tayin 

edilecektir. Ancak bu kapsamın bazı istisnaları bulunmaktadır99  

(bb) Akit Tarafların Hak ve Fiil Ehliyetleri 

301. Âkit tarafların akit yapma ehliyetine sahip olup olmadığı, MÖHUK m.9 hükmü uyarınca 

ehliyete uygulanacak ülke hukukuna göre tayin olunacaktır. 

(cc) Akdin Şeklî Geçerliliği 

302. Milletlerarası borç akitlerinin şekil bakımından geçerliliği hakkında, MÖHUK m.7 

uyarınca, akdin kurulduğu ülke hukuku (locus regitactum) veya akdin esasına uygulanan hukuk (lex 

causae) alternatif olarak uygulama alanı bulacaktır. Bu konuda, tüketici akitlerinin şekli konusunda 

getirilmiş bulunan özel şekil kuralı ile taşınmazlar üzerindeki aynî haklara ilişkin hukukî işlemlerin şekli 

bakımından getirilen özel şekil kuralı birer istisna teşkil etmektedir. 

303. MÖHUK m.26 (3) uyarınca, tüketici akitlerinin şekli, tüketicinin mutad meskeninin 

bulunduğu ülke hukukuna tâbi kılınmıştır. Ancak bu şekil kuralının, yabancılık unsuru taşıyan bütün 

tüketici akitleri bakımından değil, yalnızca MÖHUK m.26(2) hükmünde tarif edilen koşulları taşıyan 

tüketici akitleri bakımından geçerli olduğu unutulmamalıdır. MÖHUK m.26(2) hükmünde yer verilen 

koşulları taşımayan tüketici akitlerinin şeklî geçerliliği, MÖHUK m.7’de yer alan genel şekil kuralına 

tâbidir. 

304. MÖHUK m.21(4) uyarınca, taşınmazlar üzerindeki aynî haklara ilişkin hukukî 

işlemlerin şekli, taşınmazın bulunduğu ülke hukukuna tâbi kılınmıştır, Bu itibarla taşınmazlar 

üzerindeki aynî haklara ilişkin akitlerin şekli de taşınmazın bulunduğu ülke hukukuna tâbi olacaktır. 

(dd) Akdin Kuruluşuna Yönelik İrade Beyanlarının Varlığı ve Geçerliliği 

305. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, akitten doğan ilişkinin varlığı ve maddî geçerliliği, akde 

uygulanan hukuka (akit statüsüne) tâbi olacaktır. Bu kural, geçerliliği tartışmalı olan bir akit 

bakımından, akdin geçerli olması hâlinde hangi hukuk uygulanacaksa o hukukun yetkili olması şeklinde 

anlaşılmalıdır. 

306. Ancak, henüz akdin kurulmadığı bir aşamada tarafların sergilediği tutum ve davranışların 

                                                 
98 Yabancılık unsurlu bir akitten doğan alacağın iflâs yoluyla takibe konulması hâlinde, ödeme emrine itiraz üzerine açılan iflâs 

davası genel hükümlere göre görülen bir maddî hukuk davası olduğu için, akde uygulanacak hukukun, ödeme emrine itiraz üzerine 

açılan iflâs davasında da uygulanması gerekir 
99 Bu istisnalardan biri de sözleşmeden doğan borcun bir kambiyo senedine bağlanmış olmasıdır. Böyle hallerde, kambiyo 

senetlerine uygulanacak hukukun tayini ile kambiyo ilişkisinin altında yatan esas borç ilişkisine uygulanacak hukukun tayini 

farklı kurallara tâbidir. 
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yahut sarf ettikleri sözlerin hukuken irade beyanı teşkil edip etmediği meselesinin, akde uygulanacak 

hukukun kapsamına girmeyebileceği kabul edilmiş ve buna ilişkin ayrı bir düzenleme yapılmıştır. 

Akdin taraflarından birinin davranışına hüküm tanıyıp tanımama konusunda prensip olarak 

akdin tâbi olduğu hukuk uygulanır. Ancak, MÖHUK m. 32 (2) uyarınca, taraflardan birinin davranışına 

hüküm tanımanın, akde uygulanacak hukuka (akit statüsüne) tâbi kılınmasının hakkaniyete uygun 

olmayacağı hâlin şartlarından anlaşıldığında, taraflardan birinin davranışına hüküm tanıyıp tanımama 

konusunda, akde uygulanacak hukuk değil, irade beyanının varlığına ve dolayısıyla akdin kurulmasına 

rızası olmadığını iddia eden tarafın mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku uygulanır. Bu itibarla, 

meselâ susmanın kabul anlamına gelip gelmediği konusunda, prensip olarak akit statüsü yetkili olmakla 

birlikte; susan tarafın itirazda bulunması ve akit statüsünün uygulanmasının hakkaniyete uygun 

olmayacağının anlaşılması hâlinde, susan tarafın mutad meskeninin bulunduğu ülke hukuku 

uygulanacaktır. Burada, susmanın kabul anlamına gelip gelmediği konusunda, akde uygulanan 

hukukun yetkili olmasının ne zaman hakkaniyete aykın olacağı konusunda hangi kriterlerin esas 

alınacağı belli değildir. Kanaatimizce, MÖHUK m.32(2) hükmünün uygulanabilmesi için öngörülen 

“taraflardan birinin davranışına hüküm tanımanın, sözleşmeye uygulanacak hukuka tâbi kılınmasının 

hakkaniyete uygun olmayacağı” hususu, sözleşmenin kurulmasına rızası bulunmadığını iddia eden 

tarafın, sergilediği tutum ve davranışların sözleşmeye uygulanacak hukuka göre sözleşmenin kurulması 

anlamına geleceğini bilmemesi ve bilecek durumda olmaması, bir başka ifadeyle iyiniyetli olma¬sı, 

şeklinde anlaşılmalıdır. Burada önemle belirtelim ki, taraflardan biri¬nin, sergilediği tutum ve 

davranışların sözleşmeye uygulanacak hukuka göre sözleşmenin kurulması anlamına geleceğini 

bilmemesi ve bilecek durumda olmaması menfî bir durumdur ve menfî durumların ispatı mümkün 

bulun-madığından, bu noktada ispat yükü sözleşmenin geçerli olarak kurulduğunu iddia eden tarafa ait 

bulunmaktadır. 

(ee) İfanın Gerçekleştirilme Biçimi ve Tedbirler 

307. Akdin ifasına ilişkin meseleler bakımından esasen akdin tâbi olduğu hukuk yetkili olmakla 

birlikte, akde konu malların sayılması, ölçülmesi, tartılması, muayenesi veya ayıplı malların alıcı 

tarafından saklanması ve icabında satılması gibi işlemler hakkında, pratik zaruretler gereği bu işlemlerin 

gerçekleştirildiği ülke hukukunun uygulanması gerekebileceği kabul edilmektedir. 

MÖHTUK m. 33 hükmü, ifanın gerçekleştirilme biçimi, ifa sırasında gerçekleştirilen fiil ve 

işlemler ile malların korunmasına veya gözetim yahut denetimine ilişkin tedbirler konusunda, bu işlem 

veya fiillerin yapıldığı veya tedbirin alındığı ülke hukukunun dikkate alınacağını öngörmektedir. Bunun 

anlamı, ifanın gerçekleştirilme biçimi ve tedbirler konusunda da esasen akde uygulanan hukukun yetkili 

olmaya devam edeceğidir. Bununla birlikte hâkime, ifanın gerçekleştirildiği veya malların korunmasına 

ilişkin tedbirlerin alındığı ülke hukukunu da dikkate almak konusunda takdir hakkı tanınmış olmaktadır. 

Hâkim uygun gördüğü takdirde, akde konu malların sayılması, ölçülmesi tartılması, muayenesi veya 

ayıplı malların alıcı tarafından saklanması ve icabında satılması gibi işlemler hakkında, bu işlemlerin 

gerçekleştirildiği ülke hukukunu uygulayabilecektir. 
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(ff) Doğrudan Uygulanan Kurallar (Müdahaleci Kurallar) 

308. İster taraflarca seçilmiş, isterse objektif bağlama kurallarına göre tayin edilmiş olsun, akdî 

borç ilişkisinin tâbi olduğu hukuk; yedek, tamamlayıcı ve emredici kurallarıyla birlikte bir bütün olarak 

akde uygulanmakta ise de; başta hâkimin hukuku (lex fori) olmak üzere, uyuşmazlıkla ilgili muhtelif 

ülke hukuklarının kamu düzenini ilgilendiren bazı hükümleri, akdin tâbi olduğu hukukun uygulanmasını 

kısmen veya tamamen engeller. 

Milletlerarası karakterli ticarî ve ekonomik akitlerin ifa edileceği ülkelerin idarî ve kamusal 

nitelikte pek çok hukuk kuralı mevcuttur. Meselâ gümrük ve kambiyo rejimine ilişkin yasalar, döviz 

kontrol kuralları, vergiye ilişkin yasalar, ithalat ve ihracata ve bu alandaki sınırlamalara ilişkin kurallar, 

teknoloji transferine ilişkin kısıtlamalar getiren kurallar, imar yasaları, işçi sağlığı ve işyeri güvenliği 

ile ilgili yasalar, çevre ile ilgili yasalar, müesseselerin teknik ve İdarî işleyişi ile ilgili kurallar bu 

niteliktedir. Bunlar, ülkedeki ekonomik, sosyal ve malî sistemin geliştirilmesi, güçlendirilmesi ve 

istikrara kavuşturulması amacıyla konulmuştur. Bu sebeple bu türden kanun ve kurallar, ülkede iş 

yapan herkese -veya münhasıran yabancılara- doğrudan uygulanır. 

309. 5718 sayılı MÖHUK, doğrudan uygulanan kurallar konusunda iki ayrı düzenleme 

içermektedir. Bu düzenlemelerin ilki, Türk hukukunun (lex fori) doğrudan uygulanan kurallarına; 

İkincisi ise üçüncü ülkelerin doğrudan uygulanan kurallarına ilişkindir. Türk hukukunun (lex forinin) 

doğrudan uygulanan kurallarına ilişkin MÖHUK m.6 hükmü, her türlü işlem ve ilişki hakkında 

uygulama alanı bulacak genel bir hükümken, burada ele almakta olduğumuz MÖHUK m. 31 hükmü 

ise, sadece akdî borç ilişkileri hakkında uygulama alanı bulur. Buna göre, “üçüncü ülkelerin 

doğrudan uygulanan kuralları”, akdî borç ilişkileri dışında dikkate alınamaz. 

Üçüncü ülkelerin doğrudan uygulanan kuralları hakkında düzenleme getiren MÖHUK m.31 

uyarınca, akdî borç ilişkisinin tâbi olduğu hukuk uygulanırken, akitle sıkı ilişkili olduğu takdirde, 

üçüncü bir devletin hukukunun doğrudan uygulanan kurallarına etki tanınabilir. Söz konusu kurallara 

etki tanımak ve uygulayıp uygulamamak konusunda bu kuralların amacı, niteliği,  

MÖHUK m. 31 hükmünde bahsedilen üçüncü ülke hukuku tabiriyle, hâkimin hukukunun (lex 

fori) ve akdi borç ilişkisine uygulanan hukukun (lex causae) dışındaki herhangi bir ülkenin hukuku kast 

edilmektedir. Zira hâkimin hukukunun (lex fori) doğrudan uygulanan kuralları MÖHUK m.6 gereği 

uygulama alanı bulurken, akdî borç ilişkisine uygulanan hukukun (lex causae) doğrudan uygulanan 

kuralları ise MÖHUK m. 24 vd. hükümleri gereği uygulama alanı bulmaktadır. Akdî borç ilişkisine 

uygulanan hukukun (lex causae), MÖHUK’un 24 (1) maddesinin öngördüğü hukuk seçme serbestisi 

çerçevesinde akitle hiçbir bağlantısı olmayan bir hukuk olma ihtimali de bulunmaktadır. İşte bilhassa 

bu ihtimal bakımından, sözleşme ile “sıkı ilişki içinde” bulunan hukuku da dikkate alma imkânı getiren 

MÖHUK m. 31 hükmünün pratik önemi açık bir şekilde ortaya çıkar. 

MÖHUK m. 31 uyarınca hâkimin hukukunun (lex fori) ve akdî borç ilişkisine uygulanan 
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hukukun (lex causae) dışındaki herhangi bir ülke hukukunun doğrudan uygulanan kurallarına etki 

tanınabilmesi için, bu üçüncü ülke hukuku ile akit arasında sıkı ilişki bulunması gerekmektedir. Bu 

konuda hâkime takdir hakkı tanındığını söylemek mümkündür. Ne var ki üçüncü bir ülkenin doğrudan 

uygulanan kurallarına etki tanınabilmesi için, üçüncü ülke ile akit arasında sıkı ilişki bulunması yeterli 

olmayıp, ayrıca bu kuralların amacı, niteliği, muhtevası ve sonuçları dikkate alınmak suretiyle bunlara 

etki tanımaya gerek olup olmadığı tespit edilmelidir. Hâkime bu bakımdan da takdir hakkı 

tanınmaktadır. 

Üçüncü devletin doğrudan doğruya uygulanan kurallarının dikkate alınmasında hangi kıstaslar 

çerçevesinde hareket edüeceğini ortaya koyan MÖHUK m.31(3) hükmünde, üçüncü devletin doğrudan 

doğruya uygulanan kurallarına “...etki tanımak veya uygulayıp uygulamamak” ifadesi yer almaktadır. 

Görüleceği üzere, MÖHUK m.31(3) hükmünde, bir taraftan üçüncü devletin doğrudan uygulanan 

kurallarına etki tanınmasından bahsedilirken, diğer taraftan ise bu kuralların uygulanmasından 

bahsedilmektedir. MOHUK m.31(3) hükmü, üçüncü devletin doğrudan uygulanan kurallarına sadece 

“etki tanınmasının” da ötesinde, akde uygulanacak hukuktan bağımsız olarak, bütün hukukî sonuçları 

ve yaptırımları ile birlikte tatbikine de izin vermektedir. 

Üçüncü ülkelerin doğrudan uygulanan kurallarının MOHUK m.31 uyarınca Türk hâkimi 

tarafından nazara alınması, bilhassa akdin ifa edileceği ülkenin veya akde konu malların bulunduğu 

ülkenin yahut borçlunun yerleşim yerinin veya mallarının bulunduğu ülkenin, aynı zamanda 

yargılamanın yapıldığı ülke (lexfort) veya akdi borç ilişkisinin tâbi olduğu hukukun (lex ca- use) sahibi 

olan ülke olmadığı hallerde söz konusu olabilir. Akdin ifa edileceği ülke hukukunun kambiyo rejimine, 

gümrük rejimine, yabancıların istihdamına ilişkin yasal düzenlemelerinin, akdin ifası bakımından 

doğuracağı hukukî sonuçlar akdin hukukî rejimi bakımından önem arz edebilir. Benzer şekilde, akde 

konu malların bulunduğu ülkenin hukuku, aynı zamanda hâkimin hukuku (lex fori) veya akde 

uygulanan hukuk (lex cause) olmamasına rağmen, akde konu malların ihracı konusunda —bilhassa 

değerli madenler, kültür ve tabiat varlıkları, tarihî eserler gibi konularda— getirdiği kısıtlamaların 

nazara alınması icap edebilir. 

310. Özetle; devletlerin ekonomik, siyasal, sosyal, sağlık politikalarının birer tezahürü olup ya 

kamu hukuku alanında yer alan yahut da özel hukuk alanında bulunup kamu sağlığı, kamu düzeni veya 

kamu menfaatine ilişkin olan doğrudan uygulanan kurallar, akdin tâbi olduğu ülke hukukunda yer 

aldıkları takdirde akdin tâbi olduğu hukukun (lex causae) birer parçası olarak doğrudan uygulama 

alanı bulur. Hâkimin hukukunda yer alan doğrudan uygulanan kurallar, akdî borç ilişkisi hangi ülke 

hukukuna tâbi olursa olsun, MÖHUK m.6 icabı doğrudan uygulama alanı bulur. Akdî borç ilişkisinin 

tâbi olduğu ülke hukuku (lex causae) ile hâkimin hukukunun (lex fori) dışındaki bir başka ülkenin 

hukukunda yer alan doğrudan uygulanan kurallar ise bu ülke ile akdî borç ilişkisi arasında sıkı ilişki 

bulunması ve ayrıca hâkimin, bu kuralların amacı, niteliği, muhtevası ve sonuçlarını dikkate almak 

suretiyle bunlara etki tanınmasına gerek olduğu kanaatine ulaşması hâlinde uygulama alanı bulacaktır. 

 



Z.YEŞİLBAĞ 137 

 

 

 

c) Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Akitler Hakkında Birleşmiş Milletler (Viyana) 

Anlaşması 

311. Günümüzde, milletlerarası menkul mal satımı akitleri, BM tarafından hazırlanan ve 

Viyanada imzaya açılan Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkındaki Birleşmiş Milletler 

Anlaşması ile düzenlenmiştir. Anlaşma, menkul satımına ilişkin akitleri detaylı olarak düzenleyen 

maddî hukuk kuralları içermektedir. Bu yönüyle Anlaşma, kapsamına dâhil akitler bakımından bir nevi 

“Milletlerarası Borçlar Kanunu” niteliğindedir. Bunun anlamı, Anlaşmanın kapsamına giren satım 

akitleri bakımından doğrudan Anlaşma hükümlerinin uygulanacağıdır. Bir başka ifadeyle, Anlaşmanın 

kapsamına giren satım akitleri hakkında MÖHUK m.24’de yer alan kanunlar ihtilâfı kuralları 

uygulanmaz. Bu nedenle Anlaşmanın kapsamının çok net bir biçimde tayin edilmesi gerekmektedir. 

312. Bir satım akdinin Anlaşmanın kapsamına dâhil olması için aranan koşulları şöyle ifade 

edebiliriz: 

 Satım akdi, işyerleri (yoksa mutad meskenleri) farklı ülkelerde bulunan taraflar arasında 

kurulmuş olmalıdır. 

 Tarafların işyerlerinin bulunduğu devletlerin tamamı -en geç satım akdinin kurulduğu tarih 

itibariyle Anlaşmaya taraf olmalı. Her iki ihtimal açısından, Anlaşmanın Türkiye bakımından 1.8.2011 

tarihinden itibaren yürürlükte olduğunun dikkate alınması gerekmektedir. Ayrıca ikinci ihtimal 

bakımından, hukuku yetkili kılman âkit devletin Anlaşmanın l (b) maddesine çekince koymamış olması 

gerektiği unutulmamalıdır. 

(c) Anlaşmanın 2. maddesi uyarınca, satım akdinin konusu; elektrik, gemi, tekne, hava yastıklı 

taşıt, hava taşıtı, menkul kıymet, kambiyo senedi veya para satımı olmamalı; açık arttırma, cebrî icra 

veya diğer kanun gereği yapılan bir satım olmamalı; kişisel veya ailevî ihtiyaç yahut ev ihtiyacı için mal 

alınması olmamalıdır (meğerki satıcı akdin kuruluşu esnasında veya öncesinde malların böyle bir 

kullanım için alındığını bilmesin veya bilmesi gerekmesin). 

313. Anlaşma, satım akdinin taraflarına, Anlaşmanın satım akdine tamamen veya kısmen 

uygulanmayacağını kararlaştırma (opt out) yetkisi vermektedir. Şayet taraflar, hususen Anlaşmaya taraf 

devlet menşeli alıcı ve satıcılar, aralarındaki satım akdine Anlaşma hükümlerinin kısmen veya tamamen 

uygulanmasını istemedikleri takdirde, bunu akde açıkça yazmalıdır. Aksi halde muayyen bir devletin 

Anlaşma dışındaki kurallarını hedefleyen taraflar arasındaki akdî ilişkiler, tarafların öngörmedikleri 

veya dikkate almadıkları hukuk normlarına tâbi olur. 

314. Anlaşmanın uygulama alanı bakımından, tarafların vatandaşlığı veya tacir olup olmamaları 

yahut akdin adî veya ticarî mahiyette olması önem arz etmez. 

 

 




