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ULUSLARARASI ÖZEL HUKUK II PRATİK ÇALIŞMASI 

 

OLAY I: Yunanistan vatandaşı Bayan (Y) ve Türk vatandaşı Bay (T), 2010 yılında Yunanistan’da papaz 

önünde evlenmiş ve Atina’da yaşamaya başlamışlardır. 2012 yılında çiftin çocukları (Ç) dünyaya gelmiştir. 

Çocuklarını Türkiye’de büyütmeye karar veren çift Türkiye’ye taşınmaya karar vermiş ve İzmir’de müstakil 

bir ev satın alarak Atina’dan İzmir’e taşınmışlardır. İzmir’e taşındıktan sonra eşinin alkol ve kumar 

bağımlılığından bıkan Bayan (Y), İzmir mahkemelerinde boşanma davası açarak (Ç)’nin velayetini ve 

İzmir’deki evin satılarak kendisine düşen payın banka hesabına yatırılmasını talep etmiştir. Bay (T), Türk 

hukukuna göre Bayan (Y) ile aralarında geçerli bir evliliğin bulunmadığını iddia ederek boşanma davasının 

reddini istemiştir. 

1. Bayan (Y)’nin açtığı boşanma davasında uygulanacak hukuk nedir? 

2. Bayan (Y)’nin boşanma talebi dışında kalan diğer taleplerini değerlendirerek bu taleplere uygulanacak 

hukuku belirleyiniz. 

3. Bay (T)’nin iddiasını değerlendiriniz. Somut olayda uluslararası özel hukuk bakımından nasıl bir 

problem vardır? Bu problem hakim tarafından nasıl çözümlenir? 

OLAY 2: 17 yaşındaki İsviçre vatandaşı Bayan (İ), Alanya’da ikamet etmektedir. Alanya’da uzun süre 

kalmayı arzu eden (İ) burada müstakil bir ev ve araba satın almıştır. Sevgilisinin ve arkadaşlarının kendisinden 

uzun süre haber alamamaları nedeniyle polise haber vermelerinin ardından (İ)’nin evine gelen polis ekipleri, 

(İ)’nin cansız bedeniyle karşılaşırlar. Bunun üzerine polisler, (İ)’nin ölüm haberini İsviçre’de yaşayan ailesine 

iletirler. Kızlarının cenazesini teslim almaya Alanya’ya gelen (İ)’nin ailesi, yasal mirasçılar olduklarını iddia 

ederek (İ)’nin evini ve arabasını satmaya çalışırlar. Bunun üzerine (İ)’nin erkek arkadaşı Türk vatandaşı Bay 

(T), (i)’nin ölmeden 6 ay önce düzenlediği bir vasiyetname ile bütün mallarını kendisine bıraktığını iddia eder. 

Not: İsviçre hukuku ölüme bağlı tasarruf ehliyetini ölenin ikametgah hukukuna tabi tutmaktadır. 

4. (İ)’nin mirasçılarının kimler olduğu hangi hukuka göre tespit edilir? 

5. (İ)’nin vasiyetname düzenlemeye ehil olup olmadığı ve (İ)’nin düzenlediği vasiyetnamenin şekli hangi 

hukuka tabidir? 

OLAY 3: Merkezi Kuveyt’te bulunan ticaret şirketi (K), merkezi Menderes/İzmir’de bulunan yumurta üretim 

tesisi (Y)’den 10 ton yumurta almış, bu yumurtaları merkezi Bağdat/Irak’ta bulunan (I) şirketine satmıştır. 

Merkezi İsviçre’de bulunan taşımacılık şirketi DHL’in İzmir şubesi ile (K) arasında yapılan taşımacılık 

sözleşmesine göre, DHL yumurtaları Menderes’te (Y) şirketinden teslim alacak ve 3 gün içinde alıcı (I) 

şirketinin Bağdat’ta bulunan deposuna teslim edecektir. Mallar Bağdat’taki depoya ulaştığında (I), 

yumurtaların yaklaşık 2 tonunun kırık olduğunu fark etmiştir. Bu nedenle satış bedelini (K)’ya eksik ödemiştir.  

6. (K), taşıma firması aleyhine sözleşmeye aykırılık nedeniyle İzmir mahkemelerinde dava açmıştır. Söz 

konusu uyuşmazlıkta uygulanacak hukuku tespit ediniz. 

7. (K) ile (I) arasında yapılan sözleşmede, sözleşme konusu malların mülkiyetinin ne zaman (I)’ya 

geçtiğinin tespiti hangi hukuka göre yapılır? 

OLAY 4: Davacı ABD Bilgisayar yazılım şirketi (M) , merkezi İstanbul ‘da olan Türk şirketi (T) aleyhine  

Türk mahkemesinde açtığı davada (T) nin aralarında yapılan lisans devri sözleşmesi nedeniyle tek yetkili 

olduğu yönünde ilan ve reklam yaptığını, oysa sözleşmenin üç yıl için yapılmış olup, süresinin bittiğini iddia 

ederek haksız rekabet nedeniyle tazminat talep etmiştir. 

8. Davanın konusu sözleşmeden doğan borca mı,  yoksa haksız rekabete mi  ilişkindir? Öncelikle 

çözülmesi gereken bir sorun var mıdır? Hangi hukuka göre çözümlenir? 

9. Dava haksız rekabet davası ise uygulanacak hukuku belirleyiniz. 

10.Dava sözleşmeden doğan bir borca ilişkinse, uygulanacak hukuku belirleyiniz. 


