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YABANCI UNSURLU SÖZLEŞMELERE UYGULANACAK HUKUKUN
TARAFLARCA SEÇİMİ

Yabancılık unsuru içeren sözleşmelere uygulanacak hukukun tespitinde MÖHÜK’un
Sözleşmeden Doğan Borç İlişkilerine Uygulanacak Hukuk başlıklı 24. maddesi uygulama
alanı bulacaktır. İlgili maddede tarafların irade muhtariyetlerine öncelik tanınmış. Taraflar
aşağıda açıklanan şartları ve koşullar dâhilinde bir hukuk seçimi yapmak suretiyle
aralarındaki franchise sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda uygulanacak hukuku
tayin edebilirler.
Tarafların uygulanacak hukuk konusunda bir seçim yapmadıkları ya da bu seçimin
geçersiz şekilde yapılmış olması durumlarında objektif bağlama kuralı olan ilgili maddenin
4. fıkrası uygulama alanı bulacaktır.

durumunda, sözleşme MÖHUK’un ve konularda yabancı ülkeler belirlenmişse
dolayısıyla da milletlerarası özel hukukun sözleşmenin konu unsurunda yabancılık
Bu çalışmada ilk olarak konuyla ilgili alanına dâhil olacak ve kanunlar ihtilafı unsuru vardır.
temel kavramlar açıklanmış, bunu takiben kuralları uygulanacaktır.1
yabancılık unsuru içeren sözleşmelere
Doktrinde, kişi veya yer konularında
uygulanacak
hukukun
taraflarca Sözleşmelerde yabancılık unsuru farklı yabancılık unsuru bulunmayan hallerde,
belirlenmesi durumu başka bir deyişle şekillerde
ortaya
çıkabilmektedir. tarafların iradeleri ile başka bir ülke
Bunlardan ilki sözleşmenin kişi unsurunda hukukunu seçmiş olmaları halinde
sübjektif bağlama kuralı incelenmiştir.
yabancılık bulunmasıdır. Sözleşmedeki sözleşmenin yabancı unsurlu sözleşme
I. Kavramlar
taraflardan birinin gerçek kişi ise yabancı olup olmayacağı tartışma konusudur.
ülke vatandaşı olması, tüzel kişi ise Bizim de katıldığımız görüşe göre taraflar
A. Yabancılık Unsuru Taşıyan Sözleşme yabancı ülke kanunlarına göre kurulmuş yapacakları hukuk seçimi ile sözleşmeye
olması durumlarında sözleşmenin kişi yabancılık
unsuru
katabilmektedir.
MÖHUK’un
kapsamını unsurunda yabancılık unsuru vardır.
ŞANLI’ya göre; irade muhtariyetinin en
belirleyen 1. maddesine göre, yabancılık
temel esas olduğu sözleşme ilişkilerinde
unsuru içeren ve özel hukukla ilgili işlem Diğer yabancılık unsuru bulunma hali ise yer veya kişi gibi konularda yabancılık
veya ilişkiler MÖHUK kapsamındadır. sözleşmenin konusundan kaynaklanan unsuru olmasa dahi tarafların uygulanacak
Dolayısıyla,
bir
uyuşmazlıkta yabancılık
unsurudur.
Buna
göre; hukukun
tayin
etmeleri
yoluyla
MÖHUK’un uygulama alanı bulabilmesi sözleşmenin akdedildiği yer, ifa yeri, sözleşmeye
yabancılık
unsuru
için özel hukuk alanında bir sözleşmenin sözleşme konusu malların bulunduğu yer, kazandırmaları irade serbestisini tanzim
ve yabancılık unsurunun bulunması zararın meydana geldiği yer, tarafların eden kanun hükümlerinin amacına daha
gerekmektedir.
Ancak
yabancılık ikametgah ve merkez adreslerinin uygun olacaktır.2 Buna karşı olan diğer bir
unsurunun tanımı ya da içeriği ile ilgili bulunduğu
yer,
tarafların
mutad görüşe göre ise yabancılık unsuru
olarak
MÖHUK’ta
herhangi
bir meskenlerinin bulunduğu yer gibi taşımayan bir hukuki ilişkide hukuk
düzenleme mevcut değildir. Sözleşmeler,
seçimi yapılmasının geçerli olmadığını
özel hukukun alanına giren iki ya da daha 1
AYBAY, Rona/DARDAĞAN, Esra: Uluslararası
çok
taraflı
hukuki
işlemlerdendir. Düzeyde
Yasaların Çatışması, s.249; ŞANLI,
Sözleşmenin yabancılık unsuru içermesi Cemal/ESEN, Emre/ATAMAN FİGANMEŞE, İnci:
Genel Olarak

Milletlerarası Özel Hukuk, s. 259.
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ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s.268.
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savunmaktadır.3
Bu
görüşe
göre
sözleşmenin tarafları yabancılık unsuru
bulunmayan bir hukuki ilişki içerisinde ise
tarafların yabancı hukuk seçimi yapmış
olmaları sözleşmeye yabancılık unsuru
kazandırmayacaktır. Dolayısıyla bu tür bir
sözleşmeden kaynaklana uyuşmazlıkta
MÖHUK uygulama alanı bulamayacaktır.4

Bağlama konusu, yabancılık
unsuru
taşıyan
bir
uyuşmazlığın
çözümünde
uygulanacak
hukukun
tespitinde vasıflandırmada kullanılacak
uyuşmazlık konusu ilişki, hukuki kavram
veya müesseselerdir. Hukuki kavram ya
da
ilişki;
evlenme,
nişanlanma,
sözleşmeden kaynaklanan borç ilişkisi,
haksız fiilden kaynaklanan borç ilişkisi
Sonuç olarak, yukarıda açıklanan bir gibi özel hukukun çeşitli alanlarıyla ilgili
sözleşmede
yabancılık
unsurunun olabilir.8
bulunmasını sağlayan hallerden herhangi
birinin bir franchise sözleşmesinde
Bağlama
konusunda
bulunması
durumlarında
MÖHUK vasıflandırma problemi dört farklı şekilde
uygulama alanı bulacak ve franchise çözümlenebilmektedir. Bunlar: 1- Lex
sözleşmesine
uygulanacak
hukuk Fori, (mahkemenin ve hakimin maddi
hukuk düzenine göre vasıflandırma) 2MÖHUK uyarınca tayin edilecektir.
Lex Causea (olayın esasına uygulanacak
B. Vasıflandırma
hukuka göre vasıflandırma) 3- mukayeseli
hukuk esaslarına göre vasıflandırma, 4Yabancılık
unsuru
taşıyan birinci
ve
ikinci
derece
olarak
sözleşmelerden
kaynaklanan vasıflandırmadır.9
Burada
belirtmek
uyuşmazlıkların çözümünde ilk aşama gerekir
ki;
bu
vasıflandırma
olarak
vasıflandırma
ile tekniklerinden birinin tercih edilmesi
karşılaşılmaktadır. Uyuşmazlık konusu yönünde
yasal
bir
hüküm
olayın hayat ilişkisinin ne şekilde ifade bulunmamaktadır.10
edildiği
konusunda
karşılaşabilecek
probleme vasıflandırma problemi, bu
Türk hukukunda vasıflandırma
problem çözülürken yapılan yoruma ise genel olarak lex foriye göre yapılmaktadır.
vasıflandırma denmektedir.5
Buna göre hakim yabancı unsurlu
uyuşmazlığa uygulanacak hukuku tespit
Uygulanacak
hukukun ederken ilk olarak kendi milli hukukuna
belirlenmesi
yabancı
unsurlu
biz bakacak ve vasıflandırmayı buna göre
uyuşmazlığın çözüme kavuşturulması için yapacaktır.11 Burada belirtmek gerekir ki;
gereklidir. Bunun için de ilk olarak bu vasıflandırma tekniklerinden birinin
vasıflandırmanın yapılabilmeli ve bağlama tercih edilmesi yönünde yasal bir hüküm
konusu
ile
bağlama
noktasının bulunmamaktadır.
belirlenmesi gerekmektedir. Hukuki ilişki
ya
da
olay
bağlama
konusunu ii. Bağlama Noktası
oluştururken, ulusal hukuk, yerleşim yeri,
sözleşmenin kurulduğu yer, ifa yeri gibi
Bağlama konusunun belirli bir
hukuki ilişkiye uygulanacak hukuku ifade hukuk sitemine tabi tutulmasında dikkate
eden noktalar ise bağlama noktasını alınan
ölçüte
bağlama
noktası
oluşturmaktadır.6 Örneğin yabancı unsurlu denmektedir. Böylece yabancı unsurlu
evlenme, nişanlanma, boşanma, nafaka, özel hukuk ilişkisinden kaynaklanan
velayet gibi genel hukuki kavramlar uyuşmazlık belirli bir hukuk sistemine
bağlama konusu, bu hukuki kavramlar ile bağlanmış
olmaktadır.12
Hukuk
ilgili
çıkabilecek
uyuşmazlıklarda sistemlerinde yer alan bağlama noktalarına
uygulanacak hukuk olan kişinin milli örnek olarak; gerçek kişinin vatandaşlığı,
gerçek kişinin ikametgah adresi, mutad
hukuku ise bağlama noktasıdır.7
mesken tüzel kişinin merkezi, sözleşmeye
i. Bağlama Konusu
malın bulunma yeri, sözleşmenin ifa yeri,
8

sözleşmenin imzalanma yeri,
zararın
meydana geldiği yer, varma yeri, bağlama
yeri, tescil yeri, en sıkı ilişkili hukuk,
hâkimin hukuku verilebilir.
Bağlama
noktasının
bazı
durumlarda
yorumlanmasına
ihtiyaç
duyulmaktadır. Örneğin Alman Hukukuna
göre bir kişinin birden fazla ikametgâhı
olabilmekte iken Türk hukukunda bir
kişinin
ikametgâhı
tek
olmak
durumundadır.
Bağlama
noktasının
yorumlanmasında bu kanunlar ihtilafını
getiren hukuka bakılmalıdır.13 Örneğin
ikametgâh hukukunu bağlama noktası
olarak gösteren hukuk Türk Hukuku ise
ikametgâh
Türk
hukukuna
göre
yorumlanmalıdır.14 Bazı durumlarda ise
bağlama
noktasının
yorumlanması
gerekmemektedir. Örneğin gerçek kişinin
vatandaşlığı bağlama noktası olarak
belirlenmiş ise bu durumda yoruma gerek
kalmamaktadır.
Çünkü
kişinin
vatandaşlığı her zaman vatandaşı olduğu
ülke hukukuna göre belirlenmektedir.15
Sübjektif Bağlama Kuralı
I. Genel Olarak
Maddi hukuktaki irade muhtariyetine
paralel
olarak,
yabancı
unsurlu
sözleşmelere
uygulanacak
hukukun
tayininde öncelikle tarafların uygulanacak
hukuk konusunda bir iradelerinin olup
olmadığına bakılmalıdır. Zira sözleşmeler
bakımından en ağır basan menfaatin taraf
menfaati
olması
sebebiyle
taraf
menfaatlerinin
hayata
geçirilmesi
öncelikle tarafların seçtiği hukukun
uygulanması ile mümkün olacaktır. 16

Ancak maddi hukukta kabul edilen
sözleşme serbestisi ile milletlerarası
hukukta kendisine yer edinen irade
muhtariyeti arasında önemli bir farklılık
bulunmaktadır. Sözleşme serbestisinde,
maddi hukukun emredici kuralları
geçerliliğini korumaktadır. Başka bir
deyişle maddi hukuktaki irade serbestisi
ile taraflar emredici kuralları bertaraf
edemezler. Milletlerarası özel hukuktaki
irade muhtariyetinde ise hukuk seçiminde
tanınan serbestlik seçilen
ERDOĞAN, S.82; ŞANLI/ESEN/ATAMAN taraflara

FİGENMEŞE, s.47.
ERDOĞAN, s.79.
4
9
AYBAY/DARDAĞAN, s.250.
AYBAY/DARDAĞAN,
s.
150-152; 13 ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s.43,44.
5
14
AYBAY/DARDAĞAN,
s.
147; ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s.48-50.
ERDOĞAN, s.85.
10
15
ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s.48-49.
ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s.50.
ERDOĞAN, s. 85; ŞANLI/ESEN/ATAMAN
6
11
ERDOĞAN, s. 82.
ERDOĞAN, s. 83.
FİGENMEŞE, s.29-31.
7
ERDOĞAN, S.82; ŞANLI/ESEN/ATAMAN 12
AYBAY/DARDAĞAN,
s.
35; 16
AYBAY/DARDAĞAN,
s.249;
FİGENMEŞE, s.47.
ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s.27.
ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s.258.
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hukukun emredici ve yedek tüm hukuk ve bu sözleşmede uygulanacak hukuku
belirlemiş iseler daha sonra yapılacak olan
kurallarını kapsar niteliktedir.17
bir sözleşmede ilk sözleşmeye gönderme
Ayrıca hukuk seçimi taraflara bazı yapılarak açık hukuk seçimi yapılması
avantajlar da sunmaktadır. Milletlerarası mümkündür.20
karakterli sözleşmelerde hukuk seçimi,
ilişkinin kesinliği ve istikrarı bakımından Özellikle eyalet sistemi ile yönetilmekte
taraflara tavsiye edilmektedir. Yabancı olan bazı ülkelerde birden fazla hukuk
unsurlu olamayan sözleşmede taraflar sistemi kabul edilmektedir. Bu şekilde bir
sözleşmede
açıkça
düzenlenmeyen ülke hukukunun uygulanacak hukuk
hususlar, mahalli hukukun yedek, olarak tayin edilmesi durumunda bu
emredici ve tamamlayıcı hükümleri ile hukuk seçiminin açık hukuk seçimi olarak
doldurulacaktır.
Yabancı
unsurlu değerlendirilip
değerlendirilemeyeceği
sözleşmelerde ise böyle bir durum doktrinde tartışma konusudur. Bir görüşe
olmadığından hukuk seçimi bu tereddüdü göre böyle bir ülke hukukunun seçilmesi
gidermektedir. Buna ek olarak hukuk durumunda hukuk seçimi geçersiz
seçimi yapılması ileride ortaya çıkabilecek olacaktır. Aksi görüşe göre ise, hukuk
uyuşmazlıklarda yargı merciine ciddi seçiminden ne kastedildiği yorum
kolaylıklar sağlayacaktır. Son olarak yapılarak
anlaşılmaya
çalışılacak,
hukuk seçimi yapılmadığı durumlarda belirsizliğin giderilmemesi halinde hukuk
yargı mercii kendi kanunlar ihtilafı seçimi geçersiz sayılacaktır.21
hükümleriyle uygulanacak hukuku tayin
edecektir. Bu hukuk ise tarafların Ayrıca belirttiğimiz üzere, sözleşme
beklentilerini karşılamayabilmekte ve hükümlerinden ya da halin şartlarından
sözleşme ilişkinin mahiyetine uygun tereddüt yaratmayacak şekilde anlaşılan
düşmeyebilmektedir. Son olarak hukuk hukuk seçimi de geçerlidir. Hukuk
seçimi
potansiyel
uyuşmazlıkların seçiminin belirlenmesinde yoruma ihtiyaç
çıkmasını önleyici bir fonksiyona da olur ise lex fori uygulama alanı
bulacaktır.22
sahiptir. 18
Roma 1 Tüzüğü’nün 3. maddesinin 1.
fıkrasında da ve İsviçre Milletlerarası Özel
Hukuk Kanunu’nun 116. maddesinin 2.
A. Açık Hukuk Seçimi
fıkrasında da Türk Hukukundaki bu
MÖHUK’un 24. maddesinin 1. fıkrasına düzenlemeyle
paralel
düzenlemeler
göre hukuk seçimi ya açık olmalı ya da bulunmaktadır.23
sözleşme hükümlerinden veya halin
şartlarından tereddüde yer vermeyecek
B. Örtülü Hukuk Seçimi
biçimde anlaşılır olabilecek mahiyette
unsurlu
bir
sözleşmeye
olmalıdır.
Taraflar
sözleşmeye Yabancı
uygulanacak hukuku açık olarak esas uygulanacak hukuk hakkında tarafların
sözleşmede
veya
daha
sonrasında hukuk seçimi MÖHUK uyarınca açık
öncesinde imzalanan bağımsız başkaca bir olarak yapılabileceği gibi sözleşme
sözleşmede veya yargı mercii önünde hükümlerinden ve durumun şartlarından
açıkça belirlemişlerse burada açık hukuk tereddüt oluşturmayacak şekilde örtülü
seçiminden bahsetmek mümkündür.19 olarak da yapılabilir. Örtülü hukuk seçimi
Örneğin,
“bu
sözleşmeden
doğan tarafların birbirine uygun karşılıklı ifade
tereddüde
yer
uyuşmazlıklarda
Türk
Hukuku açıklamalarından
uygulanacaktır” şeklindeki ifade açık vermeyecek şekilde iki tarafça da
hukuk seçimi olarak kabul edilmektedir.
Hukuk Seçiminin Türleri

20

sözleşmeye aynı hukukun uygulanmasının
istendiği sonucunun çıkarılabilmesidir.24
Örtülü hukuk seçiminde açıkça bir hukuk
uygulanacak
hukuk
olarak
tayin
edilmediğinden bir takım bulgularla
uygulanacak hukukun ortaya çıkarılması
gerekmektedir.
Tarafların
iradeleri
objektif bir biçimde irdelenmeli ve ortaya
çıkan durumlar tereddüt içermeksizin
hukuk seçimine işaret etmelidir.25 Taraflar
uygulanacak hukukun seçimiyle ilgili
olarak
bir
takım
müzakereler
gerçekleştirmişler
ve
bir
sonuca
varamamışlar ise ne kadar güçlü bulgular
olursa olsun örtülü hukuk seçiminde
bahsetmek mümkün olmayacaktır.26
Örtülü hukuk seçimine dayanak olabilecek
bulgular; yetki sözleşmesinin yapılması,
sözleşmenin düzenlendiği dil, ödeme para
birimi, ifa yeri, sözleşmede faydalanılan
hukuki kavramlar olabilir. Bu veya buna
benzer başkaca bulgu ve emarelerin birden
fazlası tereddüde yer vermeyecek şekilde
aynı hukuk seçimini işaret ettiği zaman
örtülü hukuk seçiminden bahsetmek
mümkün olacaktır.27
Özellikle yetkili mahkemenin taraflarca
belirlenmiş
olduğu
durumlarda
sözleşmede aksi bir hüküm olmaması
halinde uygulanacak hukukun da örtülü
olarak
belirlenmiş
olacağı
kabul
edilmektedir.
Ancak
bu
görüşe
katılmayanlar
yetkili
mahkemenin
seçilmesinin örtülü hukuk seçimine işaret
eden göstergelerden sadece biri olduğunu
ve diğer göstergelerin de yetkili
mahkemenin hukukunu işaret ediyor
olması gerekliliğini belirtmektedirler.28
Sözleşmenin ifa yeri veya sözleşmenin
imzalandığı yer de örtülü hukuk seçiminin
tayinin
de
yardımcı
bir
etki
oluşturmaktadır. Sözleşmenin yapıldığı
yer ve ifa yeri tesadüfî de olabilir,
özellikle seçilmiş de olabilir. Burada bu
emarelerin
başkaca
emarelerle
birleştirilmesi gerekmektedir.29

ERDOĞAN, s. 90.

Sözleşmede yapılan hukuk seçiminde 22 ERDOĞAN, s. 91.
s.317.
başka bir sözleşemeye atıf yapılarak da 23 NOMER,
Roma I Tüzüğü m.3/1: The choice shall be made 24 BAYATA CANYAŞ, Aslı: Roma I Tüzüğü ve
açık hukuk seçimi yapılabilir. Örneğin expressly or clearly demonstrated by the terms of the Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında
taraflar hali hazırda bir sözleşme yapmış contract or the circumstances of the case. By their Kanun Uyarınca Sözleşmeden Doğan Borç
21

choice the parties can select the law applicable to the İlişkilerinde Örtülü Hukuk Seçimi, s.112.
2525
whole or to part only of the contract.
AYBAY/DARDAĞAN, s.252, BAYATA
17
NOMER, Ergin: Devletler Hususi Hukuku, s. 314. İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu (CPIL) CANYAŞ, Hukuk Seçimi, s.112.
18
26
ŞANLI/ESEN/ATAMAN
FİGENMEŞE, m.116/2:The choice of law must be express or DOĞAN, s.362,366.
s.259,260.
clearly evident from the terms of the contract or the 27 BAYATA CANYAŞ; Hukuk Seçimi, s. 113,114.
19
DOĞAN, Vahit: Milletlerarası Özel Hukuk, s.365; circumstances. In all other respects it shall be 28 BAYATA CANYAŞ, Hukuk Seçimi, s.113.
29
NOMER, s.317.
governed by the law chosen.
ERDOĞAN, s.94.
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Buna ek olarak sözleşmede belirtilen
kavramlar ve ifadeler bir hukuku işaret
ediyorsa da örtülü hukuk seçiminden
bahsetmek
gerekecektir.
Örneğin
sözleşmede, Fransa’da kurulu bir kamu
otoritesine ya da Fransız Hukukuyla ilgili
bir ifadeye yer verilmiş ise diğer
göstergeler ile birlikte tarafların Fransız
Hukukunu uygulatmak istedikleri anlamı
çıkarılabilecektir.30
Yabancı unsurlu açık hukuk seçimi
olmayan bir sözleşmeden kaynaklanan bir
uyuşmazlık mahkeme nezdinde yargılama
aşamasında
tarafların
iddia
ve
savunmalarda bulunmaları bir görüşe göre
örtülü hukuk seçimini işaret etmektedir.31
Bizim de katıldığımız diğer görüşe göre
ise tarafların iddia ve savunmalarda
bulunmaları örtülü bir hukuk seçimine
işaret etmemektedir. Hâkim; taraflara
objektif
bağlama
kuralına
göre
uygulanacak hukuku göstermelidir.32
Son olarak taraflar arasında daha önce
akdedilmiş olan çerçeve nitelikte bir
sözleşme ile çerçeveye uygulanacak olan
hukuk belirlenmiş olabilir. Bu gibi
durumlarda çerçeve sözleşme kapsamında
imzalanacak diğer sözleşmelere de
çerçeve sözleşme ile belirlenen hukuk
uygulanacaktır.33 Franchise sözleşmeleri
de çerçeve nitelikte sözleşmeler olmaları
sebebiyle franchise ilişkisi kapsamında
imzalanacak diğer sözleşmelere de esas
franchise sözleşmesinde belirlenen hukuk
uygulanmalıdır.
Roma I Tüzüğü’nün 3. maddesinin 1.
fıkrasında ve İsviçre Milletlerarası Özel
Hukuk Kanunu’nun 116. maddesinin 2.
fıkrasında da Türk Hukuku ile paralellik
gösteren hükümler bulunmaktadır.34 Buna
ERDOĞAN, s.94,95.
ŞANLI/ESEN/ATAMAN
FİGENMEŞE,
s.260,261.
32
NOMER, s. 318.
33
ERDOĞAN, s. 97.
34
Roma I Tüzüğü m.3/1: The choice shall be made
expressly or clearly demonstrated by the terms of the
contract or the circumstances of the case. By their
choice the parties can select the law applicable to the
whole or to part only of the contract.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:177:0006:0016:en:PDF
İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu (CPIL)
m.116/2:The choice of law must be express or
clearly evident from the terms of the contract or the
circumstances. In all other respects it shall be
governed by the law chosen.
https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:00000000-14c011a6-0000-0000115fcc32/PILA.pdf
30
31

ek olarak Tüzüğün önsözünün 12.
paragrafında tarafların yetki sözleşmesi ile
bir ülke mahkemesini yetkilendirmeleri
durumu örtülü hukuk seçiminde dikkate
alınabilecek
bir
ölçüt
olarak
belirtilmiştir.35
C. Farazi Hukuk Seçimi
Yabancı unsurlu ve açık veya örtülü
hukuk
seçiminin
yapılmadığı
sözleşmelerden
kaynaklanan
uyuşmazlıklarda tarafların iradelerinin
tahmin edilmesi yoluyla, sözleşmeyi
imzaladıkları sırada bir hukuk tayin
edecek olsalardı hangi hukuku tayin
edeceklerinin
varsayım
yoluyla
belirlenmesi farazi hukuk seçimidir.36
Farazi hukuk seçimi ile örtülü hukuk
seçimi arasındaki fark örtülü hukuk
seçiminde
tarafların
ilgili
hukuk
sisteminin sözleşemeye uygulanması
hususunda iradelerinin bulunması ve bu
iradelerini rotaya çıkaracak bir takım
belirtilerin olmasıdır. Farazi hukuk
seçiminde ise böyle bir irade ve
dolayısıyla da tarafların iradelerini
gösteren
herhangi
bir
belirti
bulunmamaktadır.
MÖHUK’un
24.
maddesi ve Roma I Tüzüğünün 3. maddesi
yalnızca açık ve örtülü hukuk seçiminden
bahsetmiş,
farazi
hukuk
seçimini
düzenleme altına almamıştır. Dolayısıyla
Türk Hukukunda farazi hukuk seçimi
yoktur.37

sebebiyle kısmi hukuk seçiminin serbest
bırakılması yerindedir.38
Roma I Tüzüğünün de 3. maddesinin 1.
fıkrasında tarafların yapacakları hukuk
seçiminin sözleşmenin bir kısmına ya da
tamamına uygulanabileceği konusunda
seçim yapabilecekleri belirtilmiştir.
Kısmi hukuk seçimi taraflarca yalnızca
açık olarak ve sözleşmenin bölünebilen
kısımlarıyla ilgili olarak yapılabilir. Eğer
kısmi
hukuk
seçimi
sözleşmenin
bölünemeyen bir kısmi için yapılmışsa
hukuk seçimi geçersiz olacaktır.39 Buna ek
olarak taraflar sadece sözleşmenin
bölünebilen bir kısmıyla ilgili olarak kısmi
hukuk seçiminde bulunabilirler. Böylece;
tarafların hukuk seçimi dışında bıraktıkları
sözleşme bölümlerine uygulanacak hukuk
objektif bağlama kuralı gereğince
belirlenecektir.40
Franchise sözleşmeleri de niteliği gereği
içeriğinde birden fazla farklı sözleşme
unsurunu barındırmaktadır. Bu açıdan
franchise
sözleşmelerinde
taraflar
sözleşmenin
bölünebilen
kısımları
üzerinde
kısmi
hukuk
seçiminde
bulunabilirler.41
E. Şartlı Hukuk Seçimi

MÖHUK’ta şarta bağlı hukuk seçimi ile
ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır.
Ancak irade muhtariyeti kapsamında
tarafların şartlı hukuk seçimi yapabileceği
D. Kısmi Hukuk Seçimi
belirtilmektedir.42 Tarafların geciktirici
MÖHUK’un 24. maddesinin 2. fıkrası veya bozucu şarta bağlı olarak yaptıkları
43
uyarınca
taraflar
seçilen
hukukun hukuk seçimleri geçerlidir.
sözleşmenin tamamına veya bir kısmına
uygulanmasını
kararlaştırabilirler. Geciktirici şarta bağlı bir hukuk seçimi
Taraflarca
kısmi
hukuk
seçimi yapılmışsa şart geçene kadar objektif
yapılabilmesi, sözleşmeden doğan farklı bağlama kuralı uyarınca uygulanacak
uyuşmazlıklara farklı hukuk sistemlerinin hukuk tespit edilir. Şart gerçekleştikten
uygulanması sebebiyle bir karmaşaya yol sonra ise yapılan hukuk seçimi göz
bulundurularak
uygulanacak
açabilecektir. Bu sebepten ötürü kısmi önünde
44
hukuk seçimi çok tercih edilen bit yöntem hukuk tayin edilmelidir. Bozucu şarta
değildir. Ancak yine de; irade muhtariyeti bağlı hukuk seçiminde ise bunun tam tersi
olarak şartın gerçekleşmesi durumunda
hukuk seçimi yerini objektif bağlama
Roma I Tüzüğü 12. paragraf: An agreement
between the parties to confer on one or more courts
or tribunals of a Member State exclusive jurisdiction
to determine disputes under the contract should be 38 ERDOĞAN, s.98,99
one of the factors to be taken into account in 39 AYBAY/DARDAĞAN, s.215; DOĞAN, s.371.
determining whether a choice of law has been clearly 40 ERDOĞAN, s.99.
41
demonstrated.
ERDOĞAN, s.100.
42
http://eurERDOĞAN, s. 100
43
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
BAYATA CANYAŞ, Aslı; AB ve Türk Hukuku
2008:177:0006:0016:en:PDF
Uyarınca Sözleşmeye Uygulanacak Hukuka İlişkin
36
ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s.261.
Genel Kural, s.75
37
44
AYBAY/DARDAĞAN, s. 252; DOĞAN, s.363.
BAYATA CANYAŞ, Genel Kural, s.75
35
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kuralı ile belirlenen uygulanacak hukuka sunulan sözleşme
bırakacaktır.45
tanımlanmaktadır.
Buna ek olarak yetkili mahkeme kaydına
veya tahkim şartına bağlı şekilde yapılan
hukuk
seçimleri
de
geçerliliğini
korumaktadır. Tarafların birden fazla
yetkili mahkeme belirlediği durumlarda,
uyuşmazlık hangi mahkeme önünde
görülecekse o mahkemenin hukukunun
uygulanacağı taraflarca kararlaştırılabilir.
46

F. Kademeli Hukuk Seçimi
Kademeli hukuk seçimi, tarafların
sözleşmede birden fazla hukuk seçimi
yapmaları ve belirledikleri bir takım
olayların gerçekleşmesi halinde bu hukuk
seçimlerinden ilgili olanın uygulanacağı
bir hukuk seçimi türüdür. 47
G. Olumsuz Hukuk Seçimi

hükümleri

olarak Kanununun 123. maddesine göre susan
taraf
mutad
mesken
hukukunun
uygulanmasını talep edebilir. Böyle bir
Uygulamada franchise sözleşmelerinde de talep olmaması durumunda hâkim resen
çoğu zaman genel işlem koşullarına susan tarafın mutad mesken hukukunu
rastlanmaktadır. Özellikle çok uluslu uygulayamayacaktır.53
şirketlerin franchise veren olduğu yabancı
unsurlu
franchise
sözleşmelerinde
Hukuk Seçiminin Zamanı
uygulanacak hukuk çoğu zaman genel
işlem koşullarında belirlenmektedir. Genel MÖHUK’un 24. maddesinin 3. fıkrası
işlem koşulları ekonomik yönden güçlü gereği taraflar kural olarak hukuk seçimini
olan tarafça belirlenen ve karşı tarafa her zaman yapabilirler ve yapmış
oldukları hukuk seçimini her zaman geriye
dayatılan hükümlerdir.50
yönelik olarak değiştirebilirler. Bu da
Uygulanacak hukuk ile ilgili hükmün irade muhtariyeti ilkesinin bir sonucu
genel işlem koşulları arasında yer alması olarak karşımıza çıkmaktadır. Ancak
durumunda bu kayıt karşı tarafa hukuk burada
istisnai
bir
düzenleme
seçimi bakımından bir öneri olarak bulunmaktadır. Buna göre tarafların asıl
algılanmalıdır. Genel işlem koşullarında sözleşme sonrasında yapacakları geçmişe
yer alan bir hukuk seçimi hükmü yönelik hukuk seçimlerinde üçüncü
taraflarca
kabul
edilmişse
dahi, kişilerin hakları saklı tutulmaktadır.
korunmakta olan franchise alan tarafın bu
hükmü okuduğuna ve bilgisi olduğuna Roma I Tüzüğünde hukuk seçiminde
dair bir kaydın varlığı halinde geçerli zaman husus 3. maddenin 2. fıkrasında
olarak kabul edilecektir. İlgili sözleşmede düzenlenmiştir. Tüzük, MÖHUK ile
bu yönde bir kayıt olamaması ve yalnızca benzer bir düzenleme getirerek üçüncü
genel işlem şartlarının tamamlayıcı unsuru kişilerin haklarına halel gelmeyecek
olarak bulunan hukuk seçimi yalnızca bir şekilde tarafların her zaman hukuk seçimi
yapabileceklerini belirtmektedir.
işaret teşkil etmektedir.51

Tarafların yabancı unsurlu sözleşmelerden
kaynaklanan
uyuşmazlıklarda
hangi
hukukun uygulanacağını değil, hangi
hukukun uygulanmayacağını seçtikleri
hukuk seçimi olumsuz hukuk seçimidir.
Olumsuz hukuk seçiminde taraflar hangi
hukukun uygulanacağını seçmedikleri için Genel işlem koşulları olarak düzenlenen
uygulanacak hukuk objektif bağlama hukuk
seçimlerinin
karşı
tarafça
kuralları çerçevesinde tayin edilecektir. 48 okunduğuna, karşı tarafın bu koşullardan
haberdar olduğuna dair bir kaydın
Doktrinde olumsuz hukuk seçiminin sözleşmede bulunmaması, korunan tarafın
geçerli olup olmadığı hususu tartışmalıdır. sözleşmede yer alan hukuk seçimi
Bizim de katıldığımız bir görüşe göre, önerisine sessiz kaldığı kabul edilmelidir.
irade muhtariyeti gereği, olumsuz hukuk Bunun sonucu ise MÖHUK’un 32.
seçimi
objektif
bağlama
kuralları maddesinin 2. fıkrası gereği ilk olarak
çerçevesinde tayin edilecek hukuk sözleşmeye uygulanacak hukuk, bunun
sistemlerinin hepsinin uygulanmasını hakkaniyete aykırı olması halinde ise
ortadan kaldırmadığı takdirde geçerli susan tarafın mutad mesken hukuku
olacaktır.49
sonucu belirlenecektir. Genel işlem
koşullarına ilişkin düzenlemenin getirilme
H. Genel
İşlem
Koşullarında
amacının zayıf durumda olanın korunması
Hukuk Seçimi
olması göz önünde bulundurulduğunda
TBK’nın 20. maddesinin 1. fıkrasına göre susma iradesine bağlanan sonucun susan
genel işlem koşulları, bir sözleşme tarafın mutad mesken hukuka göre
amacına daha
yapılırken düzenleyen tarafından, ileride belirlenmesi düzenlemenin
52
çok
sayıdaki
benzer
sözleşmede uygun olacaktır. Susma ile ilgili olarak
kullanılmak amacıyla önceden tek başına MÖHUK’un aksine İsviçre Milletlerarası
hazırlanarak sözleşmenin diğer tarafına Özel Hukuk Kanunu ve Roma I
Tüzüğünde farklı bir düzenleme yer
almaktadır.
MÖHUK’taki
emredici
düzenlemenin aksine, Tüzüğün 10. ve
45
BAYATA CANYAŞ, Genel Kural, s.75
İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk
46
NOMER, s.322.
ERDOĞAN, s. 101-102.
TEKİNALP, Gülören / UYANIK ÇAVUŞOĞLU,
Ayfer: Milletlerarası Özel Hukuk Bağlama Kuralları,
s. 355.
49
TEKİNALP/UYANIK ÇAVUŞOĞLU, s. 355.
47
48

50
51
52

ERDOĞAN, s. 105.
NOMER, s. 316.
ERDOĞAN, s.105-107.
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Hukuk Seçiminin Geçerliliği
Yabancı unsurlu sözleşmelerde hukuk
seçimine dair sözleşme, asıl sözleşmeden
ayrı ve bağımsız kabul edilmektedir. Bu
sebepten
ötürü,
asıl
sözleşmenin
geçerliliği ile hukuk seçiminin geçerliliği
arasında bir bağlantı bulunmamaktadır.
Ancak hukuk seçimini de kapsayan bir
geçersizlik sebebi varsa o zaman
geçersizlik asıl sözleşmeyi ve hukuk
seçimini birlikte kapsamaktadır.54
Türk hukukunda yabancı unsurlu bir
sözleşmede yer alan bir hukuk seçimi
İsviçre Milletlerarası Özel Hukuk Kanunu (CPIL)
m.123:The party who fails to respond to an offer to
conclude a contract may request that the effects of
his silence be governed by the law of the State in
which he has place of habitual residence.
https://www.rwi.uzh.ch/dam/jcr:00000000-14c011a6-0000-0000115fcc32/PILA.pdf
Roma I Tüzüğü m.10/2:Nevertheless, a party, in
order to establish that he did not consent, may rely
upon the law of the country in which he has his
habitual residence if it appears from the
circumstances that it would not be reasonable to
determine the effect of his conduct in accordance
with the law specified in paragraph 1.
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:
2008:177:0006:0016:en:PDF
54
NOMER, s. 316.
53
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hükmünün geçerliliğine hangi hukukun
uygulanacağı yönünde görüş ayrılığı
mevcuttur. Doktrindeki en baskın görüş;
hukuk seçiminin geçerliliğine tarafların
sözleşmeye uygulanmasını istedikleri
hukukun
uygulanması
gerektiğini
belirtmektedir. Bu görüşün kaynağı hukuk
seçimi yapılma aşamasında lex forinin
hangi hukuk olduğunun taraflarca
bilinemez olduğu ve bu sebepten ötürü
tarafların
sözleşmeyi
kurarken
bilmedikleri bir hukuk düzenine göre
hukuk
seçimi
yapmalarının
zor
olmasıdır.55
Son olarak; yukarıda Genel İşlem
Koşullarında Hukuk Seçimi başlığında
susma ile ilgili yaptığımız açıklamalar
burada da geçerlidir.
Hukuk Seçiminin Şekli
MÖHUK’ta sözleşmeye uygulanacak
hukukun seçiminin şekli ile ilgili olarak
herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.
Dolayısıyla hukuki seçiminin şekli de
MÖHUK’un
7.
maddesi
gereği
belirlenmelidir. İlgili madde uyarınca
yabancı unsurlu hukuki işlemlerde şekil
yapıldıkları ülke hukukuna (locus regit
actum) veya o hukuki işlemin esasına
uygulanacak hukukun (lex causea) maddi
hükümlerine tabidir. Hukuk seçiminin
şekline uygulanacak hukuk olarak, locus
regit actumun uygulanması halinde, hukuk
seçimi sözleşmesi nerede yapılmışsa o
ülke hukuku uygulama alanı bulacaktır.
Hukuk seçiminin şekline uygulanacak
hukuk lex causea ise hukuk seçimi
sözleşmesinde belirlenen hukuk uygulama
alanı bulacaktır.56
Atıf
Taraflarca
sözleşmenin
esasına
uygulanacak
hukukun
belirlendiği
durumlarda MÖHUK’un 2. maddesinin 4.
fıkrası nedeniyle seçilen hukukun maddi
hukuk hükümleri uygulanacaktır. Başka
bir
deyişle,
yabancı
unsurlu
sözleşmelerden
kaynaklanan
uyuşmazlıklarda yapılan hukuk seçiminin
kanunlar ihtilafı kuralları değil, doğrudan
maddi hukuk hükümleri uygulama alanı
bulacaktır. Ancak MÖHUK’un ilgili
maddesi
gereği
taraflar
irade
muhtariyetine uygun olarak bunun aksini

de kararlaştırabilirler. Böyle bir durumda örf ve adet kuralları da olabilir.
seçilen hukuk sisteminin kanunlar ihtilafı Incorporation 59da olabilir.
hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
“Incorporation’da
hukuk
Hukuk Seçiminde Yer Alan seçiminden farklı olarak taraflar bir
ülkenin bütün kurallarını değil istedikleri
Sınırlamalar
hükümleri sözleşmeye tek tek eklerler.
A. Hukuk Seçiminde Bağlantı Koşulu
Daha önce belirttiğimiz üzere esasa
uygulanacak hukukun emredici kurallarına
Türk
Hukukunda
irade aykırı hükümler incorporation yoluyla
muhtariyeti ilkesi gereği tarafların sözleşmeye eklenemez. Buna ek olarak
sözleşmeye seçim yaptıkları uygulanacak incorporation yoluyla sözleşmeye eklenen
hukukun sözleşme ile bağlantısının olması bir hüküm bağlı olduğu hukuktaki
gerekmemektedir. Dolayısıyla hukuku değişikliklerden tabiatıyla etkilenmez. Son
yetkili kılınan ülke ile sözleşme arasında olarak, incorporation hukuk seçiminin
herhangi bir bağlantının bulunması veya aksine bir bağlama noktası oluşturmaz. 60
tarafların o hukuku seçmede herhangi bir
haklı menfaatinin bulunması kural olarak
Lex Mercatoria hiçbir ulusal
zorunlu
değildir.
Bunun
sebebi hukuk
sitemine
bağlı
olmayan
sözleşmenin taraflarının uygulanacak kendiliğinden oluşmuş milletlerarası ticari
hukukun
tayini
konusundaki işlemlere ilişkin ticari örf ve adet
menfaatlerinin en iyi
kendilerinin hukukları olarak tanımlanabilir.61 Lex
düşüneceğinin ve eğer taraflar bir hukuku Mercatoria daha çok taraflardan birinin
yetkili hukuku olarak tayin etmişlerse devlet diğerinin özel hukuk kişisi olduğu
tayin edilen hukuk ile sözleşme arasında durumlarda uygulama alanı bulmaktadır.
bir
bağlantının
aranmasına
gerek Şöyle ki; devlet başka bir ülkenin
bulunmadığının kabul edilmesidir. Ayrıca hukukuna tabi olmak istememekte, özel
tarafların sözleşme ile ilgisi olmayan bir teşebbüs de sözleşme ilişkisi kuracağı
hukuk seçmelerinin amacı çoğu zaman devletin
hukukuna
tabi
olmak
tarafsız bir hukuk seçmektir.57
istememektedir.62
B. Hukuk Seçimine Konu Olabilecek
Buna
ek
olarak
taraflar
Düzenlemeler
sözleşmeye UNIDROIT ve UNCITRAL
gibi uluslararası kuruluşların geliştirdikleri
Taraflar irade muhtariyeti ilkesi muhtelif kural ve kodları; FIDIC, FOSFA
gereği belirli bir ülke hukukunu gibi meslek örgütlerinin geliştirdikleri
sözleşmeye uygulanacak hukuk olarak standart sözleşmeleri ve genel işlem
seçebilirler. Seçilen hukukun maddi hukuk şartlarını
da
sözleşmeye
hükümleri
sözleşmeye
tamamen ekleyebilmektedir.63
uygulanır. Ancak seçilen hukukun bir
devlete ait olması ve yürürlükte olması
gerekmektedir.58
Taraflar
sözleşmeye
uygulanmasını diledikleri bir takım
hükümler
ekleyebilirler.
Buna
incorporation ya da incorporation by
reference denmektedir.
Bu durumda
teknik anlamda hukuk seçimi söz konusu
değildir. Taraflar belirli bir hukuk
sistemini değil istedikleri hükümleri
sözleşmeye eklemektedirler. Sözleşmeye
incorporation
yoluyla
eklenebilecek
hükümler belirli hukuk sistemlerinden
seçilmiş
kurallar
olabileceği
gibi, 59 ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s. 263uluslararası sözleşmeler, uluslararası ticari 264; ERDOĞAN, s. 121-122.
ERDOĞAN, s. 122.
ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s. 263.
ERDOĞAN, s. 125.
63
UNIDROIT, UNCITRAL, FIDIC ve FOSFA
hakkında
daha
fazla
bilgi
için:
ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s. 263
60
61
62

NOMER, s.320; ŞANLI/ESEN/ATAMAN
FİGENMEŞE, s.265-266.
56
BAYATA CANYAŞ, Genel Kural, s. 87.
55

57
58

ŞANLI/ESEN/ATAMAN FİGENMEŞE, s. 265.
NOMER, s. 309.
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Gökçen Hukuk Bürosu 2018. Bu çalışma bilgilendirme amaçlıdır, herhangi bir şekilde danışmanlık hizmeti
verilmemektedir. Hiçbir şekilde söz konusu makalenin kullanımı ve/veya www.gokcen-gokcen.av.tr web sitesinin
kullanımı avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz ve hukuki danışmanlık olarak kabul edilemez. Gökçen, bu makalede
bulunan bilgilerin güncel olduğunu taahhüt etmemektedir. Bu sebepten ötürü makaleden ötürü herhangi bir zararın
ortaya çıkması durumunda sorumluluk kabul etmemektedir.
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