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Olay 

Türk vatandaşı (T), babasından kendisine miras kalan İstanbul Emirgan’daki tarihi bir yalıyı restore 

ettirmek istemektedir. (T), barok üslupta inşa edilmiş yalının restorasyonu konusunda İngiliz mimarlık 

şirketi (İ) ile anlaşır. (T) ve (İ), uyuşmazlık halinde İngiliz hukukunun yetkili olacağını kabul ederler. 

Yalının restorasyonuna başlayan (İ) şirketinin çalışmaları bir süre sonra, esaslı onarım söz konusu 

olduğu ve 2863 sayılı Kanuna göre kültür varlığı olarak tescil edilmiş taşınmazların onarımında 

gerekli olan Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Yüksek Kurulu’nun izni bulunmadığı gerekçesiyle 

Belediye tarafından durdurulur. Bunun üzerine (İ), sözleşmede peşin ödenmesi kararlaştırılan 

restorasyon bedelinin %10’unun ödenmediği gerekçesiyle (T)’ye karşı İstanbul mahkemelerinde dava 

açar. Davalı (T), cevap dilekçesinde 2863 sayılı Kanuna göre gerekli iznin alınmamış olması sebebiyle 

sözleşmenin hukuken geçerli olmadığını; sözleşme geçerli olsa dahi, İngiliz hukukunda öngörülen 

uzun zamanaşımı süresinin Türk kamu düzenine aykırı olduğu dikkate alınarak Türk hukukundaki 

zamanaşımı süresinin uygulanması suretiyle davanın reddine karar verilmesi gerektiğini ileri 

sürmüştür
*
. 

Sorular 

1. Olayda sözleşmeye uygulanacak hukukun ilgili hükümlerinin temini için mahkeme hangi 

imkânlara sahiptir? Anlatınız. 

2. Taraflar arasındaki sözleşmeye uygulanacak hukukun tespitinde, Türk kanunlar ihtilafı 

kurallarının gösterdiği yabancı hukukun kanunlar ihtilafı kuralları dikkate alınacak mıdır? 

Açıklayınız. 

3. Zamanaşımına uygulanacak hukukun belirlenmesinde, “zamanaşımı” kavramının Türk ve 

İngiliz hukuklarında farklı nitelendirilmesi ne türden bir ihtilaftır ve nasıl çözümlenir? 

4. (T)’nin İngiliz hukukundaki zamanaşımı süresinin Türk kamu düzenine aykırı olduğu 

yönündeki itirazını değerlendiriniz.  

5. Restorasyon sözleşmesine uygulanacak hukuk olarak İngiliz hukukunun kararlaştırılması 

karşısında, 2863 sayılı Kanun hükümlerinin uygulama alanı bulması mümkün müdür? 

Açıklayınız. 

 

                                                           
*
 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu  

İzinsiz Müdahale ve Kullanma Yasağı 

Madde 9- Koruma Yüksek Kurulunun ilke kararları çerçevesinde Koruma Kurullarınca alınan kararlara aykırı 

olarak, korunması gerekli taşınmaz kültür ve tabiat varlıklarında, her çeşit inşai ve fiziki müdahalede bulunmak, 

bunları yeniden kullanıma açmak veya kullanımlarını değiştirmek yasaktır. Onarım, inşaat, tesisat, sondaj, 

kısmen veya tamamen yıkma, kazı veya benzeri işler inşai ve fiziki müdahale sayılır. 


