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“ULUSLARARASI MENKUL MAL SATIMINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER 
ANTLAŞMASI (CISG) GEREĞİNCE ALICININ SATIM BEDELİNİ ÖDEME 
BORCU” 

 

Cansu Kaya 

 

ÖZ 
 

Çalışmamız, Uluslararası Menkul Mal Satımına Dair Birleşmiş Milletler Antlaşması 

gereğince alıcının satım bedelini ödeme borcunu konu edinmektedir. 1980 tarihli 

Antlaşma ile uluslararası nitelik taşıyan menkul mal satımı sözleşmelerine ilişkin 

maddi hukuk kuralları düzenlenmektedir. Satım sözleşmesinin tarafları olan alıcı ve 

satıcının borçları Antlaşma’nın konu bakımından düzenleme alanının kapsamındadır. 

Çalışmamızda, iç hukukumuzdan farklı bir satım hukuku sistemi getiren 

Antlaşma’nın genel olarak tanıtılması amaçlanmıştır. Bunu takiben ise satım 

bedelinin belirlenmesi ve bu borcun ifasına yönelik düzenlemeler ele alınarak 

Antlaşma’nın alıcının satım bedelini ödeme borcuna ilişkin içerdiği kurallar 

incelenmiştir. 

 

ABSTRACT 

 
Subject of this study is the buyer’s obligation to pay the price under United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods. The Convention dated 

1980 foresees normative principles for the international agreements whose subject 

are sale of goods. Obligations of the buyer and the seller that are parties to the sales 

contract fall within the scope ratione materiae of the Convention.  Our study aims at 

providing an overall picture on the Convention which envisages a different law of 

sale of goods concept than our domestic law. Furthermore, upon evaluating the 

principles with regard to the determination and the payment of the price the rules of 

the Convention regarding the buyer’s obligation to pay the price have been analyzed. 
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ÖNSÖZ 

 

“Uluslararası Menkul Mal Satımına Dair Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) 

Gereğince Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu” konulu bu çalışma İstanbul 

Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı’nda Yüksek 

Lisans çalışması olarak hazırlanmıştır. Tezimizin konusuna esas teşkil eden 

Antlaşma, Türk hukuk sisteminden farklı ve özerk bir satım hukuku sistemini 

getirmektedir. Çalışmamızda öncelikle bu farklı sistem genel olarak tanıtılmaya 

çalışılmış ve akabinde bu açıklamalar ışığında Antlaşma sisteminde alıcının satım 

bedelini ödeme borcuna ilişkin kuralların incelenmesi amaçlanmıştır. 
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GİRİŞ 

 

1980 tarihli Viyana Konferansı’nda altmış iki devletin katılımı ile kabul edilen 

Uluslararası Menkul Mal Satımına Dair Birleşmiş Milletler Antlaşması ile 

uluslararası nitelik taşıyan menkul mal satımına ilişkin sözleşmelere uygulanacak 

maddi hukuk kuralları düzenlenmektedir. Türkiye, Viyana’da gerçekleştirilmiş olan 

diplomatik konferansa katılmış ise de henüz bu metni onaylamamıştır. Antlaşma 

Tasarısı 2006 yılında hazırlanmış ve Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne 1/338 Esas 

numarası ile sunulmuştur. Tasarı gündemde olup yasalaşma aşamasındadır. 

Tasarı’nın yasalaşmasını takiben, ülkemizde de uluslararası nitelik taşıyan satım 

sözleşmelerine Antlaşma’nın kuralları iç hukuk kurallarına nazaran öncelikli olarak 

uygulanacaktır. Ancak belirtmemiz ki, inceleme konumuz olan Antlaşma’nın satım 

sözleşmelerine uygulanmasının gündeme gelebilmesi için mutlaka taraf devlet 

olunması gerekmemektedir. Şöyle ki; Antlaşma’nın konu bakımından uygulama 

alanına ilişkin kuralları çerçevesinde, taraflar işyerlerinin bulunduğu devletlerin 

Antlaşma metnini imzalamış âkit ülkelerden olmamasına rağmen hukuk seçimi 

yaparak açıkça aralarındaki satım sözleşmesine Antlaşma’nın uygulanmasını 

kararlaştırabileceklerdir. Bunun yanı sıra, uluslararası nitelik taşıyan satım 

sözleşmesinin taraflarından birinin işyerinin bulunduğu devletin Antlaşma’ya taraf 

olması ve kanunlar ihtilafı kuralları çerçevesinde uygulanması gereken devlet 

hukukunun bu sözleşenin devletinin hukuku olması halinde, karşı sözleşenin 

işyerinin bulunduğu ülke Antlaşma’ya taraf olmamış olsa dahi akdedilen satım 

sözleşmesine Antlaşma hükümlerinin uygulanması gerekecektir. Görüldüğü üzere, 

Türkiye bu Antlaşma’ya henüz taraf olmasa dahi, bu iki ihtimalde de işyeri 

Türkiye’de bulunanların taraf oldukları uluslararası nitelik taşıyan satım 

sözleşmelerine de Antlaşma’nın uygulanabilecek olması incelememizin varlık 

amacını desteklemektedir.  

 

 Çalışmamızda, söz konusu Antlaşma’nın düzenlediği konulardan birisi olan 

“alıcının satım bedelini ödeme borcu” incelenecektir. 
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Çalışmamızda Antlaşma’nın içerdiği satım hukuku sisteminin tanıtılmasını takiben, 

alıcının satım bedelini ödeme borcuna ilişkin düzenlemeler incelenecektir. Bu 

anlamda ilk olarak, alıcının asli edim yükümlülüklerinden olan satım bedelinin 

ödenmesi için bu bedelin belirlenmesinin ne suretle olacağı açıklığa kavuşturulmaya 

çalışılacaktır. Her ne kadar uluslararası nitelik taşıyan satım sözleşmelerinde 

tarafların satım bedelini belirlemeksizin sözleşme kurmaları nadiren gerçekleşmekte 

ise de, bu ihtimalde satım bedelinin ne şekilde belirlenebileceğine ilişkin 

Antlaşma’da bulunan kuralların incelenmesi ve bu konuya ilişkin hükümlerin ele 

alınması kaçınılmazdır.  

 

Son olarak ise çalışmamızın üçüncü bölümünde, alıcının satım bedelini ödeme 

borcunun ifasına yönelik olarak Antlaşma’da bulunan düzenlemeler incelenecektir. 

Bu bakımdan belirtmemiz gerekir ki, Antlaşma bedeli ödeme borcuna ilişkin olarak 

ödeme şekilleri hakkında düzenlemeleri içermemekte olup, bu konuyu iç hukuklara 

ve uluslararası ticarette yerleşmiş olan uygulamalara bırakmaktadır. Antlaşma’da bu 

anlamda alıcının yalnızca satım bedelini ödeme borcunun gereği gibi ifa edilmesi 

için üzerine düşen her türlü önlemi almayı ve gereken her türlü işlemi ve formaliteyi 

gerçekleştirmekle yükümlü olduğu düzenlenmiştir. Dolayısıyla çalışmamızda alıcının 

satım bedelini ödeme borcuna ilişkin olarak özellikle Antlaşma’da düzenlenmiş olan 

ödeme yeri ve ödeme zamanı konuları ayrıntılı olarak incelenecektir.  

 

Uluslararası satım sözleşmelerine uygulanacak olan maddi hukuka ilişkin kuralların 

yeknesaklaştırılması amacı ile meydana getirilmiş olan Antlaşma iç hukukumuzdan 

farklı bir satım hukuku sistemi ihtiva etmektedir. Gerçekten de farklı hukuk 

sistemlerine tabi altmışın üzerinde devletin katılımı ile bu değişik hukuk 

sistemlerinin satım sözleşmesine yönelik içermekte olduğu kuralların bir sentezinden 

ibaret olan Antlaşma ile iç hukukumuzdan farklı bir satım hukuku sistemi hayata 

geçirilmiştir. Bu anlamda çalışmamızın amacını her ne kadar Antlaşma’nın alıcının 

satım bedelini ödeme borcuna ilişkin düzenlemelerinin incelenmesi teşkil etmekte ise 

de, bunun yanı sıra Antlaşma’da kabul edilmiş genel esaslara ve kavramlara 

değinilmesi kaçınılmazdır. Dolayısıyla alıcının satım bedelini ödeme borcunun 
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incelenmesine geçilmeden önce Antlaşma’nın sırasıyla tarihçesi, genel esasları ve 

uygulama alanı açıklanacaktır.  
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 

I. GENEL OLARAK ULUSLARARASI MENKUL MAL 
SATIMINA DAİR BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ANTLAŞMASI 
 

A. Antlaşma’nın Tarihsel Gelişimi ve Amacı  

 
Uluslararası Menkul Mal Satımına Dair Birleşmiş Milletler Antlaşması1 (CISG)2, 

uluslararası satım hukukuna ilişkin olarak UNCITRAL (United Nations Commission 

on International Trade Law - Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku 

Komisyonu)3 tarafından hazırlanan “New York Tasarısı” nın 1980 tarihli Viyana 

Konferansı’nda altmış iki ülkenin katılımıyla gerçekleşen müzakeresi ve oylanması 

sonucunda kabul edilmiş ve 1988 yılında yürürlüğe girmiştir4. Türkiye Viyana’daki 

diplomatik konferansa katılarak Antlaşma’yı imzalamış ancak henüz 

onaylamamıştır5. 

                                                 
1 Çalışmamızda bundan böyle “Antlaşma” ya da “CISG” olarak anılacaktır. 
2 Antlaşma’nın İngilizce metni için bkz. Ek. 
3 UNCITRAL hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. John, O., Honnold, “The United Nations Commission 
on International Trade Law: Mission and Methods”, American Journal of Comparative Law, S. 27, 
1979, s. 201-211, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold-uncom.html.  
4 Antlaşma’nın tarihçesine ve hazırlık aşamasına ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. C. M. Bianca, M. J. 
Bonell, Commentary on the International Sales Law: The 1980 Vienna Sales Convention, Milan, 
Giuffrè, 1987, “Introduction”, s. 1-7; Peter Schlechtriem, Ingeborg Schwenzer, Commentary on the 
UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), 2. bs., New-York, Oxford University 
Press, 2005, “Introduction”, s. 1 vd.; Yeşim Atamer, Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin 
Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye 
Aykırılığın Sonuçları, İstanbul, Beta Yayınevi, 2005, s. 11 vd.;  Ali Gümrah Toker, 11 Nisan 1980 
Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana 
Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Ankara, Seçkin Yayıncılık, 2005, s. 18 vd. 
5 Ercüment Erdem, “Uluslararası Mal Satışlarında 11 Nisan 1980 Tarihli Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesinin Uygulama Alanı” (Uygulama Alanı), İzBD, C. 54, S. 1, 1989, (s. 90–107), s. 91; Bilgin 
Tiryakioğlu, “11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler 
Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi”, A.Ü.H.F.D, C. 41, S. 1–
4, 1989–1990, (s. 191–205), s. 194; Ercüment Erdem, “Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri 
Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (Viyana Satım Sözleşmesi)”, Batider, 1992, C. XVI, S. 3, 
(s. 27–105), s. 36; Ergun Özsunay, “1980 Tarihli ‘Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında 
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Asli amacı uluslararası menkul mal satımına uygulanacak kuralları 

yeknesaklaştırmak olan Antlaşma ile, milli hukuk sistemlerinin farklılık arz eden 

maddi hukuk kurallarına alternatif nitelikte tarafsız bir hukuk sistemi yaratılması 

amaçlanmıştır. Bu doğrultuda uluslararası satım hukukuna ilişkin uygulanacak bir 

maddi kurallar bütünü içeren Antlaşma ile, uluslararası ticarette işlem yapanların 

kanunlar ihtilafı kuralları ile uygulanacak farklı milli hukuk sistemleri dışında 

yeknesak ve içeriğine önceden vakıf oldukları bir satım hukuku meydana 

getirilmiştir. Böylelikle uluslararası nitelik arz eden satım sözleşmelerine 

uygulanacak hukuk bakımından güvenliğin sağlanması amaçlanmaktadır. Ayrıca 

farklı sosyal, ekonomik ve hukuki sistemler dikkate alınarak hazırlanmış bu 

yeknesak kurallar bütünü ile uluslararası ticaretin karşılıklı ve eşit menfaatler 

zemininde gelişmesine hizmet edilmesi, özellikle sanayileşmiş ülkeler ile üçüncü 

dünya ülkeleri arasında çıkar dengesi sağlanmaya çalışılması ve böylece uluslararası 

ticaretin gelişiminin teşviki hedeflenmektedir6.  

 

Bu amaçları gerçekleştirmek üzere, 1966 yılında Birleşmiş Milletler bünyesinde 

Daimi Komite olarak kurulan ve uluslararası satım hukukunun yeknesaklaştırılması 

için çalışmalarına devam eden UNCITRAL tarafından 1970 ile 1977 tarihleri 

arasında yapılan yıllık toplantılarda Asya, Doğu Avrupa, Kuzey ve Latin Amerika ile 

AB ülkelerinin temsilcilerinin katılımıyla nihai “New York Tasarısı” 1978 yılında 

hazırlanmıştır7. Uluslararası satım hukukunun yeknesaklaştırılması çalışmalarının bir 

                                                                                                                                          
Viyana Antlaşması’ (CISG) ve Türk Teşebbüslerinin Taraf Olduğu Uluslararası Mal Satımı 
Sözleşmeleri Üzerindeki Yansımaları”, İBD, C. 78, S. 3, 2004, (s. 906–959), s. 955. 
6 Bkz. Antlaşma’nın dibacesi; Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., “Introduction”, N. 1.1., 2.3., 3.2.; 
Erdem, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 91; Erdem, a.g.m., s. 35, 37; Yeşim Atamer, “Birleşmiş Milletler 
Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı” (Uygulama Alanı), İBD, C. 69, S. 10-12, 1995, (s. 
551-568), s. 551, 556; Özsunay, a.g.m., s. 913, 953; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., 
“Preamble”, N. 6; Atamer, a.g.e., s. 11, 89, 481; Toker, a.g.e., s. 20, 121; James Fawcett, Jonathan 
Harris, Michael Bridge, International Sale of Goods in the Conflict of Laws, New York, Oxford 
University Press, 2005, N. 16.10; Yeşim Atamer, “Yeni Bir Milletlerarası Satım Hukukuna Doğru: 
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Türkiye”, 
HPD, Eylül 2006, S. 8 s. 158-163, s. 158, 159. 
7 Tasarı metni ve 1980 tarihli Viyana Konferansı belgelerinin ve toplantı kayıtlarının özetlerinin 
bulunduğu Birleşmiş Milletler Resmi Kayıtları için bkz. United Nations Conference on the 
International Sale of Goods: Official Records, UN Doc. N. A/CONF.97/5, New York, United 
Nations, 1991 http://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/a-conf-97-19-ocred-e.pdf, s. 5-14; 
Tasarı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. John, O., Honnold, “The Draft Convention on Contracts for 
the International Sale of Goods: An Overview”, (The Draft), 1979, American Journal of 
Comparative Law, S. 27, (s. 223-231), http://www.jus.uio.no/pace/ the_draft_convention_cisg_an_ 
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diğer sonucu olarak 1964 tarihli Hague Konferansı’nda kabul edilen ULIS (Uniform 

Law on the International Sale of Goods - Menkullerin Uluslararası Satımına Dair 

Yeknesak Kanun) ve ULF (Uniform Law on the Formation of Contracts for the 

International Sale of Goods – Menkullerin Uluslararası Satımına Dair Sözleşmelerin 

Kurulması Hakkında Yeknesak Kanun) yalnızca dokuz ülke tarafından imzalanarak 

asli amacı olan uluslararası zeminde yeknesak bir satım hukukunun temin edilmesini 

gerçekleştirememiştir8. Ancak bu Antlaşmalar büyük oranda Antlaşma metnine temel 

oluşturmuştur. 1980 tarihli Viyana Konferansı’nda müzakere edilen bu Tasarı metin 

özellikle ULIS ve ULF metinleri incelenip, bunlardan kaynaklanan problemlere 

ilişkin ülke temsilcilerinin görüşleri de değerlendirilerek hazırlanmıştır9.  

 

Yarım asrı aşan bir çalışmanın sonucu olarak meydana gelmiş olan Antlaşma ile 

ulusal hukuklardan bağımsız ve yeknesak bir satım hukuku yaratılmıştır. Antlaşma 

dört ana kısımdan oluşmaktadır. Kısım I (m. 1–13) ile Antlaşma’nın uygulama alanı 

ve genel hükümleri, Kısım II (m. 14–24) ile sözleşmenin kuruluşu, Kısım III (m. 25–

88) ile genel olarak satım sözleşmesine uygulanacak maddi hukuk kuralları ve Kısım 

IV (m. 89–101) ile de Antlaşma’ya taraf devletlerin çekince imkanları ve 

Antlaşma’nın zaman bakımından uygulama alanı düzenlenmektedir. 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
overview.john_honnold/landscape.pdf; Antlaşma’nın hazırlık aşamasında UNCITRAL’in toplantı 
yıllıkları için bkz. http://www.uncitral.org/ uncitral/en/publications/yearbook.html. 
8 UNIDROIT (International Institute for the Unification of Private Law) tarafından hazırlanan bu 
Antlaşmaların hedeflenen katılımı sağlayamamalarında, özellikle hazırlık çalışmaları sürecine sınırlı 
sayıda Avrupa devletinin katılmış olması, keza Üçüncü Dünya ülkelerinin de az sayıda katılımları ile 
bu aşamada neredeyse hiç etki sahibi olamamış olmaları gösterilmektedir; bkz. Honnold, a.g.m., (The 
Draft), N. 11; Erdem, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 92, 93; Erdem, a.g.m., s. 39, dn. 13; Atamer, 
a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 552; Atamer, a.g.e., s. 22, 23; Toker, a.g.e., s. 24; Michael Bridge, The 
International Sale of Goods: Law and Practice, 2. bs., New York, Oxford University Press, 2007, 
N. 11.06. 
9 Erdem, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 93; Erdem, a.g.m., s. 39; Atamer, a.g.m., (Uygulama Alanı), s. 
553; Özsunay, a.g.m., s. 909; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Introduction, s. 2; 
Fawcett, a.g.e., N. 16.11. 
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B. Antlaşma’nın Genel Esasları 

1. Sözleşme Serbestisi İlkesi ve Antlaşma Düzenlemelerinin Yedek 
Hüküm Niteliği 
 
CISG’e hakim olan sözleşme serbestisi ilkesi bağlamında taraflar Antlaşma’nın 

tümüyle uygulanmasını dahi ortak iradeleri ile bertaraf edebilecekleri gibi, 

Antlaşma’nın münferit düzenlemelerinden farklı kurallar da kararlaştırabilirler10. Bu 

husus, Antlaşma’nın uygulama alanında olan sözleşmelere dahi CISG’in 

uygulanmayacağını kararlaştırma imkanı tanıyan 6. madde hükmü ile açıkça 

düzenlenmiştir. Antlaşma’nın 6. madde hükmü aşağıdaki gibidir: 

 

“Taraflar, bu Antlaşmanın uygulanmamasını kararlaştırabilecekleri gibi, 12. madde 

saklı kalmak şartıyla, hükümlerine istisna getirebilir veya hükümlerinin 

doğurabileceği etkileri değiştirebilirler”. 

 

Söz konusu madde ile tarafların Antlaşma hükümlerinin aksine düzenleme 

yapmalarına da, 12. madde hükmü saklı kalmak üzere11, serbesti tanınmıştır. 

Antlaşma sisteminde tarafların irade özerkliği ilkesi esas alınarak, onlara kuracakları 

                                                 
10 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 6, N. 2.1.; Tiryakioğlu, a.g.m., s. 202; Erdem, a.g.m., s. 58; 
Bilgin Tiryakioğlu, Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım Akitlerine Uygulanacak 
Hukuk, Ankara, AÜHF Yayınları N. 503, 1996, s. 114; 115; Gabriel, a.g.e., s. 43, 44; Özsunay, 
a.g.m., s. 915; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 6, N. 3, 4, 12; Art. 7, N. 30; 
Atamer, a.g.e., s. 57, 69; Toker, a.g.e., s. 131. 
11 Madde 12: “Taraflardan birinin işyeri, 96. madde uyarınca beyanda bulunmuş âkit bir devlette 
bulunduğu takdirde, satım sözleşmesinin kurulmasını, değiştirilmesini veya mutabakatla ortadan 
kaldırılmasını veya bir icabın, kabulün yahut diğer herhangi bir irade beyanının, yazılı şekilden başka 
şekilde yapılmasını mümkün kılan bu Antlaşmanın 11. ve 29. maddesinin veya II. Kısmının hükümleri 
uygulanmaz. Taraflar bu maddeye istisna getiremeyecekleri gibi maddenin etkilerini de 
değiştiremezler”; Antlaşma’nın 6. maddesi ile açıkça aksine düzenleme yapılamayacağı belirtilen 12. 
maddenin, aksinin kararlaştırılamayacağının açıkça belirtildiği tek madde olması sebebiyle 
Antlaşma’da bulunan yegane emredici hüküm olduğu hakkında bkz. Ulrich G., Schroeter, “Freedom 
of Contract: Comparison Between Provisions of the CISG (Article 6) and Counterpart Provisions of 
the Principles of European Contract Law”, Vindobona Journal of International Commercial Law 
and Arbitration, S. 6, Temmuz 2002, (s. 257- 266), s. 258, 261, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schroeter2.html; Toker, a.g.e., s. 122; 12. maddenin 
Antlaşma’da bulunan sınırlı sayıda emredici hükümlerden biri olduğu yönünde bkz., Bianca/Bonell 
(Bonell), a.g.e., Art. 6, N. 3.4., Yazar, 6. madde düzenlemesinde aksinin kararlaştırılamayacağı 
öngörülen 12. madde hükmü yanında Antlaşma’da nitelikleri gereği emredici olarak 
değerlendirilebilecek ve dolayısıyla aksinin taraflarca düzenlenemeyeceği başka hükümlerin de 
bulunduğunu belirtmektedir; Atamer, a.g.e., s. 69, dn. 4. 
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sözleşmenin içeriğini serbestçe düzenleme imkanı tanınmaktadır. CISG’de taraflar 

arasındaki sözleşmeye üstünlük tanınmakta olup, Antlaşma düzenlemeleri taraflarca 

kararlaştırılmamış olan hususlar hakkında yedek hukuk kuralları olarak varlık 

göstermektedir. Bu bakımdan taraflara tanınan irade serbestisi çerçevesinde 

Antlaşma’nın uygulama alanına dahil olan bir satım sözleşmesinde, tarafların 

sözleşmenin içeriğini istek ve ihtiyaçlarına göre özgürce belirlemelerine imkan 

tanınmıştır. Dolayısıyla tarafların aralarında kararlaştırdıkları düzenlemeler Antlaşma 

hükümlerine nazaran öncelikli olarak uygulanacaktır12.  

 

Benzer şekilde Antlaşma sisteminde, geçerlilik ya da ispat şartı olarak herhangi bir 

şekil zorunluluğu bulunmadığını öngören 11. madde hükmü ile şekil serbestisi kuralı 

benimsenmiştir. Ayrıca 29. madde hükmü uyarınca, yazılı şekilde hazırlanmış olan 

sözleşmelerde yapılacak değişiklerin veya bu sözleşmelerin sona erdirilmesine ilişkin 

anlaşmaların dahi, sözleşmede bunların açıkça yazılı şekle tabi oldukları taraflarca 

düzenlenmedikçe, herhangi bir şekle tabi olmayacağı düzenlenmiştir. Kural bu 

olmakla birlikte hukuk sisteminde satım sözleşmesinin geçerlilik ya da ispat şartı 

olarak şekle tabi kılındığı devletlere madde 96 ile Antlaşma’nın şekil serbestisine 

ilişkin hükümlerinin uygulanmamasına yönelik bir çekince koyma imkanı da 

tanınmıştır.  

 

2. Taraf İradelerinin Belirlenmesi Suretiyle Sözleşmenin Yorumu 

a. Genel olarak 
 
Daha önce işaret ettiğimiz üzere13, tarafların kendilerine tanınmış sözleşme serbestisi 

çerçevesinde CISG’in uygulama alanına giren bir satım sözleşmesine Antlaşma’nın 

uygulanmasını tamamen bertaraf etmeleri, keza Antlaşma’nın yedek kurallarının 

aksine münferit düzenlemeler yapmaları da mümkündür. Bu anlamda, Antlaşma 
                                                 
12 Dennis Tallon, “The Buyer’s Obligations Under the Convention on Contracts for the International 
Sale of Goods”, International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods, Ed. Nina M. Galston, Hans Smit, New-York, Matthew Bender, 1984, 
Ch. 7, s. (7.1–7.20), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/tallon.html, s. 7.5; Erdem, a.g.m., s. 58; 
Tiryakioğlu, a.g.e., s. 115; Atamer, a.g.e., s. 58. 
13 Bkz. I B 1. 



 9

sisteminde çok az sayıda olan emredici hükümler ayrık kalmak üzere tarafların 

sözleşmelerine uygulanacak kuralları serbestçe belirlemelerine olanak tanındığını 

tekrarlayarak, sözleşme serbestisinin esas olduğunu vurgulamamız gerekir. 

Sözleşmenin içeriğinin tespiti amacıyla taraf iradelerinin yorumunda; Antlaşma’nın 

8. maddesi ile düzenlenmiş genel yorum kuralının dikkate alınması gerekmektedir.  

 

Antlaşma’nın 8. madde hükmü aşağıdaki düzenlemeyi getirmektedir: 

 

“(1) Bu Antlaşmanın amacı çerçevesinde taraflardan birinin beyanları ve diğer 

davranışları onun iradesine uygun olarak yorumlanır; yeter ki karşı taraf bu iradeyi 

bilsin veya bilmemesi mümkün olmasın. 

(2) Eğer fıkra 1 uygulanamıyorsa, taraflardan birinin beyanları ve diğer 

davranışları, karşı taraf ile aynı konumda makul bir kişinin aynı koşullarda bunlara 

vereceği anlama göre yorumlanır. 

(3) Taraflardan birinin iradesini veya makul bir kişinin anlayışını tespit edebilmek 

için özellikle taraflar arasındaki sözleşme görüşmeleri, aralarında oluşmuş 

alışkanlıklar, teamüller ve tarafların sonraki davranışları da dahil olmak üzere 

olayın ilgili tüm koşulları dikkate alınır”.  

 

Antlaşma’nın düzenleme alanındaki satım sözleşmelerinin uluslararası niteliğinin 

ortaya çıkardığı ihtiyaç gereği malların çoğunlukla taşınmasının söz konusu olacağı 

da göz önünde bulundurularak sözleşme ilişkisinin yalnızca kurulma anı bakımından 

değil bir süreç olarak ele alınması nedeniyle tarafların sonraki davranışlarının da 

iradelerinin yorumunda yol gösterici olarak esas alınması önem arz etmektedir. Bu 

husus madde 8/III hükmünde tarafların iradesinin yorumunda “tarafların sonraki 

davranışları da dahil olmak üzere olayın ilgili tüm koşulları”nın dikkate alınacağı 

ibaresi ile açıkça ifade edilmiştir. Dolayısıyla Antlaşma’nın uygulanacağı bir satım 

sözleşmesinde tarafların sözleşmeye uygulanmak üzere kararlaştırdıkları 

düzenlemelerin saptanması gereği hasıl olduğunda, taraf beyan ve davranışlarının 

yorumu önem arz edecektir. Bu açıdan 8. madde hükmünün ifadesinde “taraf beyan 

ve davranışları”nın yorumunun özel olarak belirtilmesinin sebebi, uluslararası satım 

sözleşmelerinde taraf iradelerinin yorumunun özellikle bu yorum araçları göz önünde 
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bulundurularak gerçekleştirilmesinin mümkün olmasının doğal bir sonucudur. 

Böylelikle Antlaşma’nın 8. maddesinin yalnızca taraf beyan ve davranışlarının 

yorumlanmasına dair ifadesine rağmen, doktrinde de kabul edildiği üzere bu hüküm 

genel olarak taraflar arasındaki somut sözleşmenin yorumlanmasına da hizmet 

edecektir14. Antlaşma’nın bu genel düzenlemesi sebebiyle artık taraf iradelerinin 

tespiti ve sözleşmenin yorumlanmasında iç hukukların yorum kurallarına 

başvurulması mümkün değildir15. 

 

b. Sübjektif ve objektif yorum 
 
Antlaşma’nın 8. maddesi ile sözleşmenin yorumunda, beyan sahibinin gerçek 

iradesinin araştırılmasının esas alınması düzenlenmiştir. Antlaşma’nın geneline 

hakim olan sözleşme serbestisi ilkesinin bir sonucu olarak tarafların akdettikleri 

sözleşmeye uygulanmasını serbestçe kararlaştırdıkları kuralların uygulanmasında 

yoruma esas alınacak kriterin tarafların gerçek iradelerinin araştırılması olması 

kaçınılmazdır. Böylelikle madde 8/I uyarınca taraf beyan ve davranışlarının meydana 

geldikleri andaki sübjektif içeriklerinin tespitinin, beyan sahibinin iradesine uygun 

olarak yapılması öngörülmektedir16.  

 

                                                 
14 Bianca/Bonell (Farnsworth), a.g.e., Art. 8, N. 2.1.; Henry Deeb Gabriel, Contracts for the Sale of 
Goods: A Comparison of Domestic and International Law, New York, Oceana Publications, 2004, 
s. 51; Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 3; Atamer, a.g.e., s. 71. 
15 Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 1, 3; Atamer, a.g.e., s. 70; Türk 
hukukunda da sözleşmenin yorumunda tarafların öncelikli olarak gerçek ortak iradelerinin 
araştırılması gerekmektedir. Bu şekilde bir tespit yapılamıyor ise, kaynağını TMK madde 2’de bulan 
güven prensibi çerçevesinde tarafların ortak farazi iradelerinin araştırılması gerekir. Objektif yorum 
ile bir irade beyanına verilecek anlamın tespitinde, dürüstlük kuralı çerçevesinde muhatabın o beyana 
anlam verebilmek için bildiği ya da bilmesi gerektiği tüm unsurların dikkate alınması gerekmektedir. 
Benzer şekilde, Türk hukukunda da taraf iradelerinin tespitinde taraf beyanlarının ve sonraki 
davranışlarının da dikkate alınması gerekmektedir, Selahattin Sulhi Tekinay, Sermet Akman, Haluk 
Burcuoğlu, Atilla Altop, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, 7. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 1993, s. 
150; Fikret Eren, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, 9. bs., İstanbul, Beta Yayınevi, 2006, s. 423, 
424, 427, 428; Kemal Oğuzman, Turgut Öz, Borçlar Hukuku: Genel Hükümler, 5. bs., İstanbul, 
Filiz Kitabevi, 2006, s. 151, 152; Necip Kocayusufpaşaoğlu, Hüseyin Hatemi, Rona Serozan, 
Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Genel Bölüm: Borçlar Hukukuna Giriş, Hukuki İşlem, 
Sözleşme, C. I, 4. bs., Filiz Kitabevi, İstanbul, 2008, s. 334, 335, 336. 
16 Bianca/Bonell (Farnsworth), a.g.e., Art. 8, N. 2.3.; Erdem, a.g.m., s. 58; Gabriel, a.g.e., s. 51; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), Art. 8, N. 9, 12; Atamer, a.g.e., s. 71, 72. 
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Ancak muhatabın, beyan sahibinin iradesine uygun olarak yoruma konu olacak bu 

iradeyi bilmemesi ve bilmesinin de gerekmemesi ihtimalinde artık birinci fıkra 

hükmü uygulanamayacaktır. Bu hallerde söz konusu iradenin objektif içeriğinin 

belirlenmesi gerekecektir17. Bu ihtimal aynı maddenin ikinci fıkrasında 

düzenlenmiştir. Buna göre; irade sahibinin gerçek iradesine uygun olarak 

yorumlanacak olan iradeden (m. 8/I) muhatabın haberdar olmadığı ve haberdar 

olmasının da gerekmediği hallerde, muhatap ile aynı konumda makul bir kişinin aynı 

şartlar altında bu irade beyanına vereceği anlamın esas alınması gerekecektir (m. 

8/II)18. Böylelikle içeriğinin saptanması amacıyla yorumlanmakta olan irade 

beyanının muhatabının, beyan sahibinin gerçek iradesinden haberdar olmadığı ve 

haberdar olmasının da mümkün olmadığı hallerde objektif bir yorum yapılması 

gerekecektir. Bu hallerde artık tarafların beyan ve davranışlarına verilecek olan 

anlamın tespiti güven teorisi ışığında yapılacaktır19.  

 

c. Taraf iradelerinin yorumunda esas alınacak unsurlar 
 

Taraf iradelerinin yorumuna ilişkin 8. maddenin ilk iki fıkrası uyarınca tarafların 

gerek gerçek, gerek farazi iradelerinin tespitinde dikkate alınacak unsurlar maddenin 

üçüncü fıkrasında sınırlayıcı olmayacak şekilde sayılmıştır. Söz konusu fıkra 

uyarınca; taraflar arasındaki sözleşme görüşmeleri, aralarında oluşmuş olan 

alışkanlıklar, teamüller ve tarafların sözleşmenin kurulmasından sonraki davranışları 

taraf iradelerinin araştırılmasında dikkate alınması gereken unsurlardır. 

Unutulmamalıdır ki, aynı maddede açıkça belirtildiği üzere taraf iradelerinin 

tespitinde genel olarak olayın tüm özellikleri değerlendirilecektir. Dolayısıyla 

                                                 
17 Bianca/Bonell, (Farnsworth), a.g.e., Art. 8, N. 2.4.; Erdem, a.g.m., s. 59; Gabriel, a.g.e., s. 51; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 10, 19; Atamer, a.g.e., s. 71, 72. 
18 Erdem, a.g.m., s. 59, Yazar; üçüncü kişinin muhatap ile aynı konumda olduğunun belirlenmesinde 
madde 8/II hükmünün muhatabın “özellikle içinde bulunduğu sosyal, kültürel ve ekonomik şartların 
göz önüne alınması” gerektiğine yönelik bir düzenleme içerdiğini belirtmektedir; Beyanın işlem 
hayatında ne şekilde anlaşılacağının araştırılması gerektiği yönünde bkz. Atamer, a.g.e., s. 71, 72; 
Üçüncü kişinin beyan sahibi ile aynı meslek dalında çalışan bir işadamı olması gerektiği yönünde, 
Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 24. 
19 Atamer, a.g.e., s. 71. 
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yalnızca taraf iradelerinin yorumunda yol gösterici olacak bu unsurlar maddede 

sınırlayıcı surette sayılmamaktadır20. 

 

Taraflar arasındaki sözleşme görüşmeleri bağlamında tarafların bu süreçteki 

yazışmalarının yanı sıra her türlü iletişimleri ve bu anlamda beyan ve davranışları da 

sözleşmenin yorumunda incelemeye konu olabilecek ve taraf iradelerinin 

belirlenmesinde esas alınabilecektir21.  

 

Taraf iradelerinin yorumunda onların beyan ve davranışlarının esas alınması ilkesine 

göre, tarafların pasif kalmaları halinde susmalarının ne şekilde değerlendirileceğine 

de değinmemiz gerekir. Kural olarak susma tek başına kabul anlamına 

gelmemektedir. Antlaşma’da da madde 18/I/c.2 ile açıkça düzenlendiği üzere; 

“susma veya eylemsizlik tek başına kabul sayılmaz”. Ancak bu hüküm doğrultusunda 

susmanın hiçbir surette geçerli bir kabul beyanı olamayacağı sonucuna 

varılmamalıdır. Zira karşı tarafın madde 8/I ve II’nin uygulanması nedeniyle 

susmayı, irade beyanı olarak kabul etmekte güven teorisi uyarınca haklı olduğunun 

kabul edilebileceği hallerde susma geçerli bir irade beyanı teşkil edecektir22.  

 

Sözleşmenin yorumlanmasında sözleşme görüşmelerinin yanı sıra taraflar arasında 

oluşmuş alışkanlıklar ve teamüller de yol gösterici olacaktır.  

 

Taraflar arasında oluşmuş alışkanlıkların esas alınması ile kastedilen, tarafların 

aralarında gerçekleşmiş olan evvelki sözleşme ilişkilerinde anlamı üzerinde 
                                                 
20 Bianca/Bonell (Farnsworth), a.g.e., Art. 8, N. 2.6.; Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), 
a.g.e., Art. 8, N. 12; Atamer, a.g.e., s. 73. 
21 Antlaşma’nın bu düzenlemesi ile, common law sisteminde taraflar arasında yazılı şekilde 
düzenlenmiş bir sözleşmenin bulunması halinde sözleşme içeriğinin tespitinin buna göre yapılacağı ve 
bu anlamda yazılı olmayan hususların dikkate alınamayacağına ilişkin “parol evidence” kuralının 
bertaraf edildiği hakkında bkz. Gabriel, a.g.e., s. 52, 53; Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), 
a.g.e., Art. 8, N. 32; Atamer, a.g.e., s. 74, dn. 24; Petra Butler, “The Doctrines of Parol Evidence Rule 
and Consideration: A Deterrence to the Common Law Lawyer?”, Celebrating Success: 25 Years 
United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, SIAC, 2005, s. 54-
66, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/butler4.html#*. 
22 Bianca/Bonell (Farnsworth), a.g.e., Art. 18, N. 2.3.; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 66; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 36; Atamer, a.g.e., s. 75; Eren, a.g.e., 
2006, s. 125; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 59, 60; M. Kemal Oğuzman, Nami Barlas, Medeni Hukuk, 
Arıkan Basım Ltd. Şti., 14. bs., İstanbul, 2007, s. 152, 153; Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 146, 147, 
148. 
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anlaştıkları benzer hususların halihazırda içeriği belirlenmek istenen sözleşmenin 

yorumunda da mümkün olduğu ölçüde yol gösterici olmasıdır. Bu noktada belirtmek 

gerekir ki, taraflar arasında oluşmuş bir alışkanlığın varlığından bahsedilebilmesi için 

devamlılık arz eden bir iş ilişkisinin söz konusu olması gerekir. Benzer ani edimli 

satım sözleşmelerinin taraflar arasında belirli bir sıklıkta tekrarlanması ile aralarında 

geniş anlamda bir iş ilişkisi oluşur23. Böylelikle bir alışkanlık olarak adlandırılarak 

sözleşmenin yorumunda esas alınmaya çalışılan iradenin veya davranışın taraflarca 

evvelki sözleşme ilişkilerinde yalnızca bir kez belirtilmiş olması yeterli 

görülmemekte, bu davranışın tekrarlanmış olması aranmaktadır24. Bunun yanı sıra, 

karşı sözleşende bu alışkanlığa konu olan hususun ileride de benzer şekilde 

uygulanacağı yönünde haklı bir beklentinin yaratılmış olması gerekir. Bu şekilde 

meydana gelmiş bir alışkanlığın sözleşmenin yorumunda esas alınmasına yönelik bu 

düzenleme, esasen çelişkili davranış yasağının bir görünümünden ibarettir25.  

 

Taraflar arasındaki sözleşmenin Antlaşma’nın 8. maddesinin birinci veya ikinci 

fıkraları uyarınca yorumlanmasında esas alınacak diğer bir husus ise teamüllerdir26. 

Belirtmek gerekir ki sözleşmenin yorumunda yerel ve ulusal nitelikteki teamüller de 

esas alınabilir. Antlaşma’nın 8. maddesi kapsamında teamül kavramı sözleşmenin 

içeriğinin belirlenmesinde esas alınacak bir yorum aracı olup, bu noktada yapılacak 

inceleme açısından bir teamülün taraflarca daha önce aralarında uygulanmış olması 

nedeniyle tanınmış olması veya söz konusu işlem hakkında yaygın şekilde 

uygulanmakta olması yeterli olacaktır. Bu bakımdan uluslararası nitelik taşımaksızın 

yalnızca iç pazarda yerleşmiş teamüllerin de sözleşmenin yorumunda dikkate 

alınması mümkündür27. 

 

                                                 
23 Bianca/Bonell (Farnsworth), a.g.e., Art. 8, N. 2.6.; (Bonell), Art. 9, N. 2.1.1.; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 44; Art. 9, N. 8; Atamer, a.g.e., s. 73; 
Bridge, a.g.e., N. 11. 49. 
24 Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 9, N. 8; Atamer, a.g.e., s. 78. 
25 Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 9, N. 8; Atamer, a.g.e., s. 78; 
Oğuzman/Barlas, a.g.e., s. 204; Çelişkili davranış yasağı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Şener 
Akyol, Medeni Hukukta Çelişki Yasağı, Vedat Kitapçılık Ltd. Şti., İstanbul, 2007. 
26 Bu düzenlemeye paralel bir hüküm TTK. madde 2/I/c.2’de yer almaktadır. Bu düzenleme uyarınca 
teamüller, taraf iradelerinin yorumlanmasında hakim tarafından resen dikkate alınacaktır.  
27 Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 45; Atamer, a.g.e., s. 77, dn. 40, s. 78. 
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Tarafların sözleşme kurulduktan sonraki davranışları ise sözleşmenin yorumunda 

esas alınmak üzere madde 8/III hükmünde vurgulanmakta olan son unsurdur. Esasen 

sözleşme kurulduktan sonraki davranışların, karşı sözleşende taraflarca evvelce bu 

davranışın aksi yönünde kararlaştırılmış olan bir hususun ileri sürülmeyeceği 

yönünde haklı bir güven yaratmış olması söz konusu olabilir. Bu haklı güveni 

yaratan tarafın, daha sonra evvelce kararlaştırılmış hususta diretmesi çelişkili bir 

davranış teşkil edecektir. Bu da Antlaşma’nın genelinde yansımaları 

gözlemlenebilen28 ve evrensel bir hukuk ilkesi olan çelişkili davranış yasağının ihlali 

anlamına gelecektir. Sonuç olarak karşı tarafta yaratılan haklı güvenin korunması 

gerekecektir29.  

 

3. Taraflar Arasındaki Alışkanlıklar ve Teamüller Aracılığı ile 
Sözleşmenin Tamamlanması 
 

CISG madde 8 uyarınca yapılan yorum sonucunda tarafların gerçek veya farazi 

iradeleri tespit edilmiş ise, bu tespit çerçevesinde sözleşme hükümleri uygulanır. 

Ancak objektif ve sübjektif esaslı noktalarında anlaşılarak geçerli olarak kurulmuş 

bir sözleşmede, bir meseleye ilişkin taraf iradeleri tespit edilememekte ise, sözleşme 

boşluğundan bahsedilir. Sözleşmenin objektif yan noktalarında anlaşılmamış ise bu 

boşluğun hakim tarafından tamamlanması gerekir30. Bu noktada Antlaşma’da 

doğrudan hakimin taraflar arasındaki sözleşmeyi tamamlamasına ilişkin genel bir 

hüküm bulunmamaktadır. Ancak Antlaşma’nın 9. maddesi aşağıdaki gibidir: 

 

 

 

                                                 
28 Örneğin, “Her türlü değişiklik veya sona erdirme anlaşmasının, yazılı yapılması gerektiği hükmünü 
içeren yazılı bir sözleşme, başka şekilde bir anlaşmayla değiştirilemez veya ortadan kaldırılamaz. 
Ancak taraflardan biri, kendi davranışı ile diğer tarafın bu davranışa güven duymasına yol açtığı 
ölçüde bu hükme dayanamaz” düzenlemesini içeren madde 29/II ile çelişkili davranış yasağına uyan 
bir düzenleme getirilmiştir. 
29 Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 50; Atamer, a.g.e., s. 74. 
30 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 76; Eren, a.g.e., s. 213, 214, 433-435; Oğuzman/Öz, 
a.g.e., 150, 153; Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 178, 179. 
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“(1) Taraflar, uygulanmasını kabul ettikleri teamüller ve aralarında yerleşmiş olan 

alışkanlıklarla bağlıdır. 

(2) Aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların bildiği veya bilmesi gerektiği ve 

milletlerarası ticarette aynı tür sözleşmeleri ilgili ticari branşta akdedenler 

tarafından yaygın olarak bilinen ve düzenli olarak uygulanan teamüllerin 

sözleşmelerine ve sözleşmenin kurulması aşamasına uygulanmasını zımnen kabul 

ettikleri varsayılır”. 

 

Dolayısıyla her ne kadar Antlaşma’da doğrudan sözleşmenin tamamlanmasına ilişkin 

bir hüküm bulunmasa da madde 9/II düzenlemesi, taraflar arasındaki sözleşmenin 

tamamlanması için belirleyicidir. Böylece, sözleşme boşluğunun söz konusu olduğu 

hallerde Antlaşma’nın yedek hükümlerine başvurulmadan önce sözleşmenin madde 

9/II uyarınca teamüller uygulanarak tamamlanması gerekecektir. Bu açıdan 

sözleşmenin iç hukuk kurallarına göre değil de Antlaşma’nın genel hükümleri 

çerçevesinde tamamlanmasının kabulünün, Antlaşma’nın uluslararası niteliğinin göz 

önünde bulundurulması ve yeknesak uygulamasının teşviki gereğine ilişkin 7. 

maddenin birinci fıkrası ile de uyumlu olacağı ifade edilmektedir31. Bu nedenle 9. 

maddenin uygulanmasının incelenmesi gerekir. 

 

Antlaşma’nın 9. maddesinde teamüllere iki kategoride değinilmiş olup, söz konusu 

düzenlemenin birinci fıkrasında sözleşmenin içeriği haline gelmiş teamüllerden 

bahsedilmiştir. Aslında bu maddenin I. fıkrası yalnızca, Antlaşma’nın sözleşmenin 

yorumlanmasına ilişkin 8. maddesinin III. fıkrasında teamüllerin ve alışkanlıkların da 

tarafların iradelerinin yorumunda esas alınacağını öngören hükmüne paralel bir 

düzenleme içermektedir. Bu noktada dikkat edilmesi gereken, madde 9/I kapsamında 

taraflarca sözleşmeye uygulanacağı kararlaştırılmış ve böylelikle sözleşme içeriği 

olmuş teamüllerin ve alışkanlıkların uygulanacağının düzenlenmiş olduğudur. 

Dolayısıyla madde 9/I hükmü sözleşmenin tamamlanmasına ilişkin bir hüküm 

değildir. Zira tarafların uygulanmasını kararlaştırdıkları teamüller, sözleşme içeriği 

haline geldikleri için doğrudan uygulanırlar. Bu ihtimalde, tarafların en azından 

                                                 
31 Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 26; Atamer, a.g.e., s. 88.  
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örtülü olarak sözleşmeye uygulanacağını kararlaştırdıkları bu teamüller doğrudan ve 

madde 9/II uyarınca uygulanacağı belirtilmiş teamüllere nazaran öncelikli olarak 

uygulanabilecektir32. Tarafların bir teamülün uygulanması konusunda irade 

uyuşmalarının bulunup bulunmadığının tespiti elbette sözleşme içeriğinin yorumu 

ilkeleri (m. 8) esas alınarak yapılacaktır. 

 

Fakat 9. maddenin II. fıkrasında, tarafların bildiği ya da bilmeleri gereken belli 

niteliği haiz teamüllerin taraflarca kararlaştırılmamış olsalar dahi sözleşmenin 

tamamlanmasında uygulanacağı öngörülmektedir. Söz konusu fıkra uyarınca 

sözleşmenin tamamlanmasında bu teamüllerin uygulanamayacağı iki ihtimal söz 

konusu olabilir: Taraflar, bu teamüllerin sözleşmeye uygulanmayacağını açıkça 

kararlaştırmış olabilirler. Ancak teamüllerin taraflarca aksi kararlaştırılmadıkça 

uygulanabilmesi bakımından, bu yöndeki iradenin açık olarak sözleşmede yer alması 

kanaatimizce şart değildir. Antlaşma’nın genel esasları çerçevesinde, tarafların 

uygulanması söz konusu olacak teamülle ters düşen açık ya da örtülü başka bir 

iradelerinin bulunduğunun tespit edilebilmesi yeterlidir. Ya da tarafların bu 

teamülden haberdar olmamaları söz konusu olabilir. Bu iki durumda bu teamüller 

esas alınarak sözleşmenin tamamlanması mümkün olamayacaktır. 

 

Söz konusu düzenleme uyarınca, bir teamülün sözleşme içeriği olarak kabul 

edilebilmesi için öncelikle bu kuralın uluslararası ticarette ilgili ticari branşta aynı tür 

sözleşmeleri akdedenler tarafından yaygın olarak bilinmekte ve düzenli olarak 

uygulanmakta olması gerekmektedir. Esasen bu iki şart teamül kavramının tanımının 

bir görünümünden ibarettir. Bunun yanı sıra, tarafların bu teamülün varlığından 

sözleşmenin kurulması anında haberdar olmaları veya gerekli özeni göstermeleri 

halinde haberdar olabilecek olmaları gerekmektedir. İlgili işleme uygulanacak 

teamülün varlığından haberdar olunduğunu kabul etmek açısından örneğin sözleşme 

tarafının, teamülün uygulanmakta olduğu coğrafyada yerleşik olması ya da farklı bir 

bölgede yerleşik olmakla birlikte bu bölgede sık sık işlem yapıyor olması gerekir. Bu 

                                                 
32 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 9, N. 2.1.2.; Erdem, a.g.m., s. 59; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 9, N. 7; Atamer, a.g.e, s. 76, 77, 89. 
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iki durumda bu kişinin artık bu kurala vakıf olduğunun kabul edilmesi 

gerekmektedir33. 

 

Bu bağlamda teamül kavramının içeriğine de değinilmesi gerekir. Antlaşma’da 

teamülün tanımı yapılmamıştır. Ancak genel kabul, bu kavramın iç hukukta 

kendisine yüklenen anlamlara başvurulmaksızın bağımsız olarak nitelendirilmesi 

yönündedir. Bu sebeple Antlaşma açısından teamül kavramı doktrinde; belirli bir 

ticari branşa veya belirli bir pazara tabi kişiler arasında belirli bir işlem ile ilgili 

olarak yaygın surette uygulanan davranış kuralları olarak tanımlanmaktadır (madde 

9/II) 34.  

 

Sonuç olarak 9. maddenin II. fıkrası uyarınca, bu maddede belirtilen mahiyette olan 

bir teamül, tarafların da bundan haberdar olması veya haberdar olmalarının 

gerekmesi halinde uygulanabilecektir. Böylelikle teamüller taraflarca kararlaştırılmış 

olmasalar dahi, Antlaşma’nın yedek hükümlerine nazaran öncelikli olarak 

uygulanacaktır. Zira madde 9/II hükmü, tarafların aksini kararlaştırmadıkça haberdar 

oldukları teamüllerin sözleşmeye ve sözleşmenin kurulması aşamasına 

uygulanacağının zımnen kabul edileceğine dair bir varsayım içermektedir35.  

 

Bu anlamda belirtmek gerekir ki, söz konusu hüküm ile teamüllere Antlaşma’nın 

normlar hiyerarşisi sistematiğinde yedek hükümlerden önce uygulanmak üzere 

normatif bir anlam yüklenmemektedir. Böylelikle teamüllere taraf iradelerinden 

bağımsız bir nitelik tanınmamakta; sözleşmenin yine de madde 9/II hükmünde yer 

alan aksinin taraflarca kararlaştırılmadığı önkoşulundan hareketle, tarafların 

bilgisinde olan veya olması gereken teamüller esas alınarak tamamlanması 

gerekmektedir36. Sözleşmenin tamamlanmasında sınırı tarafların aksi iradeleri 

                                                 
33 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 9, N. 2.2.3.; Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., 
Art. 9, N. 19 Atamer, a.g.e., s. 81. 
34 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 9, N. 3.2.; Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., 
Art. 9, N. 11; Atamer, a.g.e., s. 79. 
35 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 9, N. 2.2.1.; Erdem, a.g.m., s. 60; John O., Honnold, Uniform 
Law for International Sales under the 1980 United Nations Convention, 3. bs., The Hague, 
Kluwer Law International, 1999, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/honnold.html#112, s. 117; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 9, N. 2, 12; Atamer, a.g.e., s. 77.  
36 Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art 9, N. 12; Atamer, a.g.e., s. 7. 
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oluşturacaktır. Taraf iradelerinin anlamının tespiti amacıyla yapılacak yorum ile (m. 

8) bir sonuca varılamaması halinde hakim, dürüstlük kuralı ya da makul olanı 

uygulama kriterleri çerçevesinde değil öncelikli olarak tarafların teamüllerin aksine 

olan iradeleri sözleşmede yer almamakta ise, madde 9/II’de düzenlenen kriterler 

çerçevesinde tamamlama yapacaktır37.  

 

4. Antlaşma Hükümlerinin Yorumlanması ve Boşluk Sorunu 
 
Yukarıda görüldüğü üzere38, Antlaşma’nın uygulama alanındaki bir satım 

sözleşmesine ilişkin bir meseleye taraflar arasındaki sözleşmenin yorumu (m.8) 

sonucunda uygulanacak bir düzenlemenin tespit edilememesi halinde bu sözleşme 

boşluğunun teamüllerin uygulanması suretiyle tamamlanması gerekir (m. 9/II). 

Ancak sözleşmenin tamamlanması da mümkün olmamış ise mesele, Antlaşma’nın 

yedek hükümleri uyarınca çözüme kavuşturulacaktır. Bu hiyerarşi CISG’e hakim 

sözleşme serbestisi ilkesinin ve Antlaşma hükümlerinin yedek kural niteliğinin doğal 

bir sonucudur. Bu noktada ise Antlaşma hükümlerinin yorumu önem arz eder. 

Antlaşma hükümlerinin yorumuna ve tamamlanmasına ilişkin kural 7. madde hükmü 

ile düzenlenmiştir.  Bu hüküm aşağıdaki gibidir: 

 

“(1) Bu Antlaşmanın yorumunda, Antlaşmanın milletlerarası niteliği dikkate 

alınacağı gibi yeknesak uygulamasının teşviki ve milletlerarası ticarette dürüstlük 

kuralının korunması gereği de gözetilir. 

(2) Bu Antlaşmada düzenlenen konulara ilişkin olup Antlaşmada açıkça 

cevaplanmamış sorular Antlaşmanın temelinde yatan genel ilkelere veya bu tür 

ilkelerin mevcut olmaması halinde milletlerarası özel hukuk kuralları uyarınca 

uygulanması gereken hukuka göre çözümlenir”. 

 

Bu maddenin birinci fıkrası Antlaşma hükümlerinin yorumlanmasına ilişkindir. Söz 

konusu hüküm ile, Antlaşma hükümlerinin yorumlanmasında dikkate alınacak 

                                                 
37 Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 27, 30. 
38 Bkz. I B 2, 3. 
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hususlar düzenlenmektedir. Buna göre Antlaşma hükümlerinin, Antlaşma’nın 

uluslararası niteliğinin yani bu anlamda ulusal hukuklardan bağımsız otonom 

varlığının göz önünde bulundurularak, bu hukuk sistemlerindeki yorum kurallarından 

bağımsız olarak yorumlanması gerekmektedir39. Bunun yanı sıra, Antlaşma’nın 

uluslararası niteliği çerçevesinde yeknesak uygulamasının sağlanması amacı da 

yapılacak yorum faaliyetinde gözetilecektir40. Son olarak, Antlaşma’nın yorumunda 

uluslararası ticarette dürüstlük kuralının korunması gereği ifade olunmuştur. Bundan 

maksat CISG düzenlemelerinin yorumunda özellikle Antlaşma’nın uluslararası 

niteliği sebebiyle, dürüstlük kuralının, uluslararası ticaret hayatında bu kavramın 

korunmasına hizmet edecek şekilde uygulanmasıdır. Antlaşma’nın yorumunda 

hakim, iç hukukunun bu kavrama yüklediği anlamdan bağımsız olarak uluslararası 

ticaretteki uygulamaları dikkate alarak değerlendirme yapmak ile görevli 

kılınmıştır41.  

 

Daha önce de değindiğimiz üzere, taraflar arasındaki sözleşmenin içeriğinin yorumu 

ve sözleşme boşluğunun madde 9/II’de belirtilen şartlarda esas alınabilecek teamüller 

ile tamamlanması suretiyle de meseleye uygulanacak bir kural tespit edilemeyince 

Antlaşma’nın yedek hükümlerine başvurulacaktır. Ancak Antlaşma düzenlemelerinin 

madde 7/I ışığında yorumlanması ile de meseleye uygulanacak bir çözüm 

bulunamaması söz konusu olabilir. Antlaşma’nın düzenleme alanı içinde bulunan 

konulara ilişkin bir meseleye uygulanacak herhangi bir kuralın madde 7/I uyarınca 

yapılacak yorum ile dahi tespit edilemediği hallerde Antlaşma’da dahili boşluğun 

varlığından söz edilir42. Bu dahili boşluğun yine Antlaşma hükümleri çerçevesinde 

tamamlanması gerekir. Bu noktada iç hukuk kurallarına başvurulamayacağı açıktır.  

                                                 
39 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 7, N. 2.2.1., 2.2.2.; Erdem, a.g.m., s. 60; Tiryakioğlu, a.g.e., 
s.115; Gabriel, a.g.e., s. 48; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 7, N. 5, 11; Atamer, 
a.g.e., s. 93; Bridge, a.g.e., N. 11.31; Franco Ferrari, “CISG’da Yorum ve Boşluk Doldurmaya İlişkin 
Meseleler”, Milletlerarası Satım Hukuku: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler 
Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Ed. Yeşim Atamer, İstanbul, 12 Levha 
Yayıncılık A.Ş., 2008, s. 41, 42. 
40 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 7, N. 2.2.1.; Gabriel, a.g.e., s. 48; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e., Art. 7, N. 14; Atamer, a.g.e., s. 94; Ferrari, a.g.m., s. 41. 
41 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 7, N. 2.4.2.; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 
7, N. 7, 18; Atamer, a.g.e., s. 96, 97. 
42 Doktrinde, Antlaşma’nın konu bakımından uygulama alanı dışında bırakılmış konulara harici 
boşluk adı verildiği; buna karşılık Antlaşma’nın uygulama alanında olan bir konu hakkında somut bir 
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Bir dahili boşluğun bulunduğunun tespitinde CISG’in uygulama alanındaki konuların 

nelerden ibaret olduğuna yönelik incelemenin, Antlaşma’nın I. Kısım dahilinde 

“Uygulama Alanı”na ilişkin düzenlemeleri ışığında yapılması gerekir. Genel olarak 

madde 4/c.1 hükmü ile Antlaşma’da düzenlenmiş olan hususlar belirtilmiştir. Buna 

göre: “Bu Antlaşma, sadece satım sözleşmesinin kurulmasını ve alıcı ile satıcının 

böylesi bir sözleşmeden doğan hak ve borçlarını düzenler”. Ayrıca aynı 

düzenlemenin devamında, Antlaşma’da, “sözleşmenin veya sözleşmenin 

hükümlerinin veya teamüllerin geçerliliği” ile “sözleşmenin, satılan malların 

mülkiyeti üzerindeki olası etkileri”nin düzenlenmediği açıkça belirtilmiştir. 

 

Dolayısıyla dahili boşluğun varlığından söz edilebilmesi için iki aşamalı bir inceleme 

yapılması gerekir. Öncelikle inceleme konusu meselenin Antlaşma’da düzenlenmesi 

hedeflenen konulardan olması gerekmektedir. Bunun tespitini takiben ise, Antlaşma 

hükümlerinin madde 7/I uyarınca yorumu suretiyle meseleye uygulanacak bir norm 

saptanmaya çalışılacaktır. Antlaşma sisteminde konu bakımından uygulama alanına 

dahil olan bir meseleye ilişkin olarak madde 7/I uyarınca yapılacak yorum sonucunda 

uygulanacak bir kuralın tespit edilememesi halinde, dahili bir boşluk söz konusu 

olacak ve Antlaşma’daki bu dahili boşluğun madde 7/II hükmü uyarınca 

tamamlanması yoluna gidilecektir43. Görüldüğü üzere, konu bakımından 

Antlaşma’nın uygulama alanında olan meselelere yönelik yine Antlaşma kapsamında 

açık veya yorum ile tespit edilebilen bir kural olmaması halinde dahi doğrudan iç 

hukuklara başvurulamamakta, meseleye Antlaşma sistemi dahilinde bir çözüm 

üretilmek, hakim tarafından adeta hukuk yaratılmak gerekmektedir. 

 

Buna göre Antlaşma’daki dahili boşlukların madde 7/II hükmü uyarınca 

tamamlanması gerekmektedir. Söz konusu hüküm uyarınca, hakim öncelikle 

Antlaşma’nın genel ilkeleri çerçevesinde bir çözüme varmaya çalışacaktır. Bu 

hükümde anılan genel ilkelerden kasıt, Antlaşma metni ve sistemi ışığında genel 

kabul gördüğü sonucuna varılabilecek temel ilkelerdir. Bu anlamda Antlaşma’nın 
                                                                                                                                          
düzenleme bulunmaması halinde bir dahili boşluğun söz konusu olduğu hakkındaki ayrım için bkz. 
Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 7, N. 29; Atamer, a.g.e., s. 101, 102. 
43 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 7, N. 2.3.2.; Gabriel, a.g.e., s. 49; Atamer, a.g.e., s. 101, 109; 
Ferrari, a.g.m., s. 69. 
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genel ilkelerine örnek olarak; sözleşme serbestisi ilkesi, çelişkili davranış yasağı, 

teamüllerin önceliği, şekil serbestisi, işbirliği yükümlülüğü sayılabilir44. Ancak bu 

şekilde de meseleye ilişkin bir çözüm üretilememekte ise, milletlerarası özel hukuk 

kuralları uyarınca uygulanması gereken hukuka başvurulacaktır (m. 7/II). Dikkat 

edilmelidir ki, iç hukuk kuralları bu aşamada son çare (ultima ratio) olarak uygulama 

alanı bulmaktadır45. 

 

C. Antlaşma’nın Uygulama Alanı 

1. Konu Bakımından 
 
Uluslararası menkul mal satımı sözleşmelerine uygulanacak olan Antlaşma’da satım 

sözleşmesinin tanımını içeren bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak Antlaşma’nın 

satıcı (m. 30) ve alıcının (m. 53) yükümlülüklerine ilişkin düzenlemelerinden 

hareketle bir tanım yapılması mümkündür. Buna göre; taraflardan birinin (satıcı) 

satım konusu malları teslim etmek ve mallara ilişkin belgeleri vermek ile malların 

mülkiyetini geçirmek borcu altına girdiği buna karşılık diğer tarafın ise (alıcı) 

kararlaştırılan satım bedelini ödemek ve malları teslim almak borcu altına girdiği 

sözleşmeler satım sözleşmesi olarak nitelendirilir46.  

 

Antlaşma’nın 2. maddesinde konu itibariyle Antlaşma’nın dışında bırakılan satım 

konusu mallar ve satım türleri altı bent halinde sınırlı olarak sayılmıştır. Buna göre; 

kişisel, ailevi veya ev ihtiyacı için mal alınmasına ilişkin tüketici satımları47, açık 

                                                 
44 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 7, N. 2.3.2.2.; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., 
Art. 7, N. 30 (c); Atamer, a.g.e., s. 117–120; Fawcett, a.g.e., 16.56-16.60; Ferrari, a.g.m., s. 71-80. 
45 Gabriel, a.g.e., s. 49; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 7, N. 27, 35; Atamer, 
a.g.e., s. 101, 102; Ferrari, a.g.m., s. 80, 81. 
46 Erdem, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 101; Erdem, a.g.m., s. 50; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e., Art. 1, N. 14; Atamer, a.g.e., s. 36; Toker, a.g.e., s. 76; Bettina Heiderhoff, 
“CISG’in Uygulama Alanı: Konu Bakımından”, Milletlerarası Satım Hukuku: Milletlerarası Mal 
Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Ed. Yeşim 
Atamer, 12 Levha Yayıncılık A.Ş., İstanbul, 2008, s. 26. 
47 Antlaşma açısından bir satım sözleşmesinin tüketici satımı olarak nitelendirilmesi alıcının tacir olup 
olmaması gibi kişisel özelliklerine değil satım konusu malı ne amaçla kullanacağı esasına tabi 
tutulmaktadır. Konuya ilişkin ayrıntılı bilgi için bkz. Erdem, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 102, 103; 



 22

artırma yoluyla yapılan satımlar, cebri icra ve kanun gereği yapılan diğer satımlar, 

menkul kıymet, kambiyo senedi, para, gemi, tekne, hava yastıklı taşıt (hovercraft) 

veya hava taşıtı ile elektrik satımını konu alan satım sözleşmeleri Antlaşma’nın 

uygulama alanı dışında kalacaktır.  

 

Malların imal edilip ya da üretilip satılmasına ilişkin sözleşmelerin de CISG 

kapsamında satım sözleşmesi olarak kabul edileceğine ilişkin madde 3/I düzenlemesi 

ile Antlaşma’nın konu itibariyle uygulama alanı genişletilmiştir. Buna göre; “İmal 

edilecek veya üretilecek malların teminine ilişkin sözleşmeler satım sözleşmesi 

sayılır; meğerki, bunları sipariş eden taraf imalat veya üretim için gerekli olan 

malzemenin esaslı bir bölümünün teminini taahhüt etmiş olsun”. Görüleceği üzere 

söz konusu fıkraya göre, bu malların imali veya üretiminde kullanılacak malzemenin 

esaslı bir bölümünün sipariş veren tarafça temin edileceği sözleşmeler Antlaşma 

kapsamında olmayacaktır48.  

 

Konu itibariyle Antlaşma’nın uygulama alanına giren bir satım sözleşmesinin 

bulunması Antlaşma’nın uygulanabilmesi için uluslararası niteliği çerçevesinde 

elbette ki yeterli değildir. Bunun yanı sıra bu sözleşmenin uluslararası nitelik taşıyıp 

taşımadığının incelenerek yer bakımından da Antlaşma’nın uygulama alanına 

girdiğinin tespit edilmesi gerekir.  

 

 

 

 

 

                                                                                                                                          
Tiryakioğlu, a.g.e., s. 112, 113; Erdem, a.g.m., s. 52; Atamer, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 554, 555; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 2, N. 5–18; Atamer, a.g.e., s. 40, 41, 42. 
48 Bianca/Bonell (Khoo), a.g.e., Art. 3, N. 2.1; Erdem, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 105; Tiryakioğlu, 
a.g.m., s. 201, 202; Erdem, a.g.m., s. 55; Tiryakioğlu, a.g.e., s. 114; Atamer, a.g.m. (Uygulama 
Alanı), Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 3, N. 3; Atamer, a.g.e., s. 39, 40; Toker, 
a.g.e., s. 97 vd.; Bridge, a.g.e., N. 11.16; Heiderhoff, a.g.m., s. 27-30. 
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2. Yer Bakımından 
 

Antlaşma’nın yer bakımından uygulama alanı, birinci madde hükmü ile 

düzenlenmiştir. Bu hüküm aşağıdaki gibidir:  

 

“(1) Bu Antlaşma, işyerleri farklı devletlerde bulunan taraflar arasındaki mal satımı 

sözleşmelerine, 

(a) bu devletlerin âkit devletlerden olması veya 

(b) milletlerarası özel hukuk kurallarının âkit bir devletin hukukuna atıf yapması 

halinde uygulanır. 

(2) Tarafların işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması olgusu sözleşmeden veya 

sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde gerçekleşmiş olan görüşmelerden veya 

verilmiş olan bilgilerden anlaşılmadıkça dikkate alınmaz. 

(3) Bu Antlaşmanın uygulanmasında ne tarafların vatandaşlığı, ne tacir olup 

olmadıkları, ne de sözleşmenin adi veya ticari nitelikte olması dikkate alınır”.  

 

Söz konusu madde çerçevesinde, işyerleri farklı devletlerde bulunan taraflar arasında 

akdedilen satım sözleşmeleri; tarafların vatandaşlıkları, tacir sıfatına sahip olup 

olmamaları keza sözleşmenin adi veya ticari niteliği göz önünde bulundurulmaksızın 

Antlaşma kapsamında uluslararası satım olarak nitelendirilecektir. Antlaşma’nın 

uygulama alanına ilişkin madde 1/III hükmü ile getirilen bu düzenleme ile 

uygulamada Antlaşma’nın yalnızca ticari satımlara uygulanabileceğine ilişkin iddia 

ve yorumların ve bu çerçevede somut uyuşmazlıklarda satım sözleşmesinin 

niteliğinin tespitinde çıkabilecek tartışmaların ortaya çıkması da engellenmiştir49. 

Nihai olarak; Antlaşma çerçevesinde uluslararası nitelik taşıyan ve bunun yanı sıra 

birinci maddenin yer bakımından uygulama kuralları çerçevesinde Antlaşma’nın 

uygulanacağı tespit edilen sözleşmeler, tarafların vatandaşlıkları veya sözleşmenin 

                                                 
49 Bianca/Bonell (Jayme), a.g.e., Art. 1, N. 2.6.; Erdem, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 96; Erdem, 
a.g.m., s. 47; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 1, N. 3, 4, 5, 12, 59; Fawcett, a.g.e., 
N. 16.18; Loukas Mistelis, “CISG’in Uygulama Alanı: Yer, Zaman ve Kişi Bakımından”, 
Milletlerarası Satım Hukuku: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında 
Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Ed. Yeşim Atamer, İstanbul, 12 Levha Yayıncılık A.Ş., 
2008, s. 20. 



 24

adi veya ticari niteliği herhangi bir şekilde incelenmeksizin Antlaşma’ya tabi 

olacaktır. 

 

Antlaşma’nın, yer bakımından uygulama alanına ilişkin düzenlemeyi içeren madde 

1/I hükmü uyarınca Antlaşma, “işyerleri farklı devletlerde bulunan taraflar 

arasındaki mal satımı sözleşmeleri” hakkında uygulama alanı bulacaktır. Böylelikle 

satım sözleşmesinin uluslararası niteliği açısından sözleşmenin kurulduğu yer ya da 

ifa yeri gibi kriterler esas alınmayacaktır. Tarafların işyerlerinin farklı devletlerde 

bulunması gerekli ve yeterlidir. Tarafların işyerlerinin farklı devletlerde 

bulunduğunun sözleşmeden, sözleşme görüşmelerinden veya taraflarca sunulmuş 

olan bilgilerden anlaşılabilir olması gerekir (m. 1/II). Dolayısıyla bu olgu madde 1/II 

uyarınca en geç sözleşmenin kurulması anında anlaşılmadıkça dikkate 

alınmayacaktır50. 

 

Satım sözleşmelerine Antlaşma’nın uygulanabilmesi için yabancılık unsuru tek 

başına yeterli değildir. Aynı maddenin birinci fıkrasında Antlaşma’nın bu hallerde 

uygulanabilmesi için yabancılık unsuru bakımından tarafların işyerlerinin iki farklı 

devlette bulunmasına ilişkin bu önkoşulun yanı sıra bulunması gerekli olan şartlar 

birbirine alternatif olacak şekilde iki bent halinde sayılmıştır. Buna göre işyerleri 

farklı devletlerde bulunan taraflar arasında satım sözleşmesinin akdedilmiş olması 

halinde, Antlaşma’nın uygulanabilmesi için; ya tarafların işyerlerinin bulunduğu “bu 

devletlerin âkit devletlerden olması” (bent a), ya da “milletlerarası özel hukuk 

kurallarının âkit bir devletin hukukuna atıf yapması” (bent b) gerekmektedir.  

 

Dolayısıyla yabancılık unsuru önkoşulu bulunan hallerde Antlaşma’nın uygulanması 

iki durumda söz konusu olabilir: Tarafların işyerlerinin bulunduğu farklı devletlerin 

ikisinin de Antlaşma’ya taraf olması halinde CISG doğrudan uygulanacaktır. Bunun 

yanı sıra taraflardan en az birinin işyerinin bulunduğu devletin Antlaşma’ya taraf 

olmaması ihtimalinde ise, kanunlar ihtilafı kurallarının taraf bir devletin hukukunun 

uygulanacağını göstermesi halinde Antlaşma yer bakımından dolaylı olarak 

                                                 
50 Erdem, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 96; Erdem, a.g.m., s. 44, 45; Özsunay, a.g.m., s. 913; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 1, N. 25, 48. 
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uygulama alanı bulacaktır51. Ancak belirtmek gerekir ki, Antlaşma’ya taraf devletlere 

madde 92–95 hükümleri ile tanınmış olan çeşitli çekince imkanları da uygulama 

alanı tespit edilirken göz önünde bulundurulmalıdır52.  

 

Bu noktada gözden kaçırılmaması gereken bir diğer husus ise, bu hallerde taraflarca 

Antlaşma’nın uygulanmayacağının kararlaştırılmamış olmasının gerekmesidir. Zira 

Antlaşma sisteminde genel olarak kabul edilmiş olan sözleşme özgürlüğü ilkesi 

çerçevesinde 6. madde hükmü ile de açıkça düzenlendiği üzere taraflar, 

Antlaşma’nın uygulanmamasını açık veya örtülü iradeleri ile 

kararlaştırabileceklerdir53.  

 

Gerçekten de Antlaşma’nın 6. maddesi uyarınca taraflara Antlaşma’nın 

uygulanmasını tamamen bertaraf edebilme imkanı tanınmıştır. Böylelikle 

Antlaşma’nın 6. maddesi ile Antlaşma’nın tamamen veya kısmen uygulanması 

noktasında tarafların irade özerkliği ilkesi benimsenmiştir. Bu durum esasen 

Antlaşma hükümlerinin genel olarak yedek hukuk kuralı niteliğinde olmalarının da 

doğal bir sonucudur. Dolayısıyla bu bilgiler ışığında vurgulanması gereken sonuç, 

Antlaşma’nın uygulama alanında bulunan bir sözleşmeye Antlaşma’nın yedek 

hükümlerinin aksi kararlaştırılmadıkça kendiliğinden uygulanacağıdır54.  

 

                                                 
51 Bianca/Bonell (Jayme), a.g.e., Art. 1, N. 2.5; Tiryakioğlu, a.g.m., s. 195; Erdem, a.g.m., s. 45; 
Atamer, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 556-561; Atamer, a.g.e., s. 50 vd.; Toker, a.g.e., s. 41 vd., s. 44 
vd.; Bridge, a.g.e., N. 11.12; Mistelis, a.g.m. s. 17, 18. 
52 Antlaşma’nın yer bakımından uygulama alanına ilişkin olarak taraf devletlere tanınmış çekinceler 
hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Erdem, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 99-101; Erdem, a.g.m., s. 47-50; 
Atamer, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 561 vd.; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 6, 
N. 41, 42, 43, 44; Toker, a.g.e., s. 56 vd.; Fawcett, a.g.e., N. 16.121-16.141. 
53 Esasen, tarafların Antlaşma’nın uygulanmayacağını örtülü olarak kararlaştırmalarına imkan 
tanındığına ilişkin bir ifade bulunmamakla birlikte, doktrinde bu imkanın madde metninde açıkça 
ifade edilmemesinin yalnızca uygulamada mahkemelerin doğrudan ve yeterince inceleme 
yapmaksızın böyle bir anlaşmanın olduğu yönünde bir çıkarımda bulunmalarının önüne geçilmesi 
amacını taşıdığı ifade edilmektedir; Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 6, N. 2.2, 2.3, 2.4; Erdem, 
a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 106; Erdem, a.g.m., s. 56; Tiryakioğlu, a.g.m., s. 198-200; Atamer, 
a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 559; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 1, N. 38; Art. 6, 
N. 2, 4, 6, 8; Atamer, a.g.e., s. 57 vd.; Toker, a.g.e., s. 124 vd. 
54 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 6, N. 2.1; Tiryakioğlu, a.g.m., s. 202; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e., Art. 6, N. 4, 12, 15; Atamer, a.g.e., s. 57, 58, Toker a.g.e., 120. 
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Esasen yukarıda Antlaşma’nın uygulama alanına ilişkin yapılan açıklamalar 

bakımından Antlaşma’nın uygulama kapsamına girmeyecek olan bir satım 

sözleşmesine dahi Antlaşma hükümlerinin uygulanması mümkündür. Bu bakımdan 

taraflar Antlaşma’ya taraf bir devletin hukukunu seçmek suretiyle Antlaşma’nın 

uygulanmasını sağlayabileceklerdir. Bu hallerde tarafların yapmış oldukları hukuk 

seçimi ile Antlaşma’ya taraf bir devletin iç hukukunun uygulanması gündeme 

gelecek ve bu durumda o devletin satım sözleşmesine ilişkin yerel hukuku değil, 

Antlaşma’nın uygulanması söz konusu olacaktır. Zira Antlaşma onaylanmakla, taraf 

devletlerin iç hukuku haline gelmekte ve satım hukukuna ilişkin cari kanunlarına 

nazaran öncelikli uygulama alanı bulmaktadır55.  Taraflar hukuk seçiminin yanı sıra, 

kurdukları satım sözleşmesine doğrudan Antlaşma’nın mevcut kurallar bütününün 

adeta sözleşmeye dahil edilerek uygulanmasına yönelik bir anlaşma da 

yapabileceklerdir (incorporation)56. Bu ihtimalde doktrinde baskın görüş bir hukuk 

seçiminin söz konusu olmadığı yalnızca Antlaşma düzenlemelerinin “adeta 

tarafların kabul ettiği genel işlem koşulları gibi sözleşme koşulları haline” geldiği 

yönündedir57. Ancak, tarafların aralarındaki sözleşmeye Antlaşma hükümlerinin 

uygulanacağını kararlaştırmaları halinde, öncelikle uyuşmazlığa uygulanacak 

hukukun belirlenerek bu hukuk kuralları çerçevesinde tarafların bu yönde bir 

anlaşma yapmalarına imkan tanınıp tanımadığının da incelenmesi gerekecektir58. 

 

 

 

                                                 
55 Tiryakioğlu, a.g.m., s. 202; Atamer, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 566; Özsunay, a.g.m., s. 955; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 6, N. 11; Atamer, a.g.e., s. 62, 63; Toker, a.g.e., 
s. 131. 
56 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 6, N. 3.5.2.; Atamer, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 566; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 6, N. 11; Atamer, a.g.e., s. 62, 63; Toker, a.g.e., 
s. 131; Mistelis, a.g.m., s. 19, 20;  Taraflara, aralarındaki sözleşmeye Antlaşma’nın uygulanacak 
hukuk olarak seçilmesine imkan tanınmadığı yönünde bkz. Tiryakioğlu, a.g.m., s. 202. 
57 Atamer, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 566, (naklen); Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., 
Art. 6, N. 11; Atamer, a.g.e., s. 63. 
58 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 6, N. 3.5.2.; Atamer, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 566; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 6, N. 4, 13; Atamer, a.g.e., s. 63; Toker, a.g.e., s. 
131 vd. 
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D. Antlaşma Sisteminde Genel Olarak Alıcının Borçları 

1. Alıcının Asli Edim Yükümlülükleri 
 
Alıcının borçları Antlaşma’nın “Malların Satımı”na ilişkin III. Kısım kapsamında, 

“Alıcının Yükümlülükleri” başlıklı III. Bölüm’ünde 53.–65. maddeler arasında 

düzenlenmiştir.  Bu bölüm ise kendi içinde, “Semenin Ödenmesi” (m. 54–59), 

“Teslim Alma” (m. 60) ve “Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde Satıcının 

Sahip Olduğu Hukuki İmkanlar” (m. 61–65) başlıklı üç ayırımı ihtiva etmektedir.  

 

Antlaşma’da alıcının asli borçları 53. madde ile genel bir şekilde sayılmıştır. Buna 

göre: “Alıcı, sözleşme ve bu Antlaşmanın gerektirdiği şekilde semeni ödemek ve  

malları teslim almakla yükümlüdür”. Bu hüküm uyarınca alıcının asli borçları; 

tarafların aralarındaki sözleşme ve Antlaşma hükümleri çerçevesinde satım bedelinin 

ödenmesi ve satım konusu malların teslim alınması olarak düzenlenmiştir. Bu madde 

ile yalnızca alıcının asli edim yükümlülüklerinin neler olduğu sayılmış ve bunların 

ifasının da taraflar arasındaki sözleşme ve Antlaşma hükümleri çerçevesinde 

gerçekleşeceği ifade edilmiştir. Böylelikle alıcının yükümlülüklerinin içeriğinin 

tayininde, söz konusu hükümde de Antlaşma’nın geneline hakim sözleşme serbestisi 

ilkesi ile de paralel olacak şekilde taraflar arasında yapılmış olan sözleşmeye öncelik 

tanınmaktadır. 

a. Satım bedelinin ödenmesi 
 
Antlaşma’nın 54. maddesinin; “Alıcının semeni ödeme borcu, sözleşmede veya 

mevzuatta öngörülmüş olan, semenin ödenmesini sağlayacak önlemleri almayı ve 

formaliteleri gerçekleştirmeyi içerir” şeklindeki düzenlemesi ile alıcının satım 

bedelini ödeme borcunun içeriği genel olarak saptanmıştır.  

 

Antlaşma’nın 55. ile 59. maddeleri arasında ise satım bedelinin belirlenmesine ilişkin 

ve alıcının satım bedelini ödeme borcunun ifasına uygulanacak kurallar 

düzenlenmiştir. Buna göre öncelikle belirtmek gerekir ki, satım bedelinin 
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belirlenmesine ve bedeli ödeme borcunun ifasına ilişkin bu düzenlemeler sözleşme 

serbestisi ilkesi ile de uyumlu olarak, taraflarca bu konuda gerekli düzenlemelerin 

yapılmamış olması halinde uygulanacak yedek kuralları içermektedir. Satım 

bedelinin belirlenmesi kural olarak tarafların iradesine bırakılmıştır. Benzer şekilde 

borcun ifasına dair düzenlemeler de ancak aksi taraflarca belirlenmemiş ise 

uygulanacak yedek kurallardır. Çalışmamızın devam eden bölümlerinde ayrıntılı 

olarak incelenecek bu kurallar hakkında bu bölümde yalnızca özet saptamalar 

yapmakla yetinilecektir. 

 

İlk olarak belirtmek gerekir ki, Antlaşma’nın satım bedelinin belirlenmesine ilişkin 

55. maddesinin içermekte olduğu; “Sözleşme, açıkça veya örtülü olarak semen 

belirlenmeksizin veya semenin belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme içermeksizin 

geçerli olarak kurulmuşsa, aksine herhangi bir emare bulunmadıkça, tarafların 

sözleşmenin kurulduğu anda ilgili ticari branşta benzer koşullarda satılan aynı 

türden mallar için uygulanan cari fiyata örtülü olarak gönderme yapmış oldukları 

varsayılır” yönündeki düzenleme ile taraflarca geçerli olarak kurulmuş bir 

sözleşmede satım bedelinin belirlenmemiş olması halinde, bedelin tespitinde mallara 

ilişkin cari fiyatın esas alınacağına ilişkin tamamlayıcı bir yedek hüküm 

içermektedir.  

 

Benzer şekilde, 56. madde hükmü ile taraflarca satım bedelinin malların ağırlık 

üzerinden saptanacağının kararlaştırılmış olup da, malların hangi tür ağırlığının 

belirlemeye konu olacağının kararlaştırılmaması halinde, malların net ağırlığının esas 

alınacağına ilişkin tamamlayıcı bir yedek düzenleme getirilmektedir.  

 

Devam eden 57. ve 58. maddelerde ise satım bedelini ödeme borcunun sırasıyla 

ödeme yerine ve zamanına ilişkin tamamlayıcı yedek hükümler getirilmiştir. Yine 

57. maddede; taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa bedeli ödeme borcunun satıcının 

işyerinde ya da ödemenin malların veya belgelerin verilmesi karşılığında yapılması 

gerekiyor ise, verme yerinde ifa edilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Ödeme zamanına 

ilişkin 58. madde hükmü uyarınca ise, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı hallerde 

bedelin, malların veya malları temsil eden belgelerin satıcı tarafından alıcının 
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tasarrufuna hazır bulundurulduğu anda ödenmesi gerekmektedir. Aynı maddenin 

ikinci fıkrası ile malların taşınmasını gerektiren sözleşmelerde de satıcıya, malların 

gönderilmesini, keza malların veya bunları temsil eden belgelerin verilmesini satım 

bedelinin ödenmesi koşuluna bağlama hakkı tanınmıştır.  

 

Bu noktada belirtmek gerekir ki, taraflarca veya 58. madde hükmü uygulanarak 

saptanan ödeme zamanında satım bedelinin ihtara veya talebe gerek olmaksızın 

ödenmesi gerekecektir. Zira bu husus Antlaşma’nın 59. maddesinin; “Alıcı, satıcının 

hiçbir talebine veya başka bir formaliteye uymasına gerek olmaksızın, sözleşmede 

tespit edilen veya sözleşme ve bu Antlaşma uyarınca belirlenebilen tarihte semeni 

ödemelidir” hükmü ile açıkça düzenlenmiştir. Dolayısıyla bu borç, ödeme için 

belirlenmiş olan zamanda kendiliğinden muaccel olacak, satıcının herhangi bir talep 

veya ihtarına gerek duyulmayacaktır59.  

 

b. Teslim alma 
 
Alıcının asli yükümlülüklerinden olan teslim alma borcunun tek bir hüküm olarak 

yalnızca 60. madde hükmü ile düzenlenmesi de Antlaşma’da alıcının 

yükümlülüklerinin satıcının yükümlülüklerine nazaran oldukça az sayıda hüküm ile 

düzenlendiğine ilişkin genel tespiti doğrular niteliktedir. Bu madde ile alıcının 

malları teslim alma borcunun içeriği iki basamaklı olarak tanımlanmıştır.  

 

Antlaşma’nın 60. madde düzenlemesi aşağıdaki gibidir: 

  

“Alıcının teslim alma borcu 

(a)satıcının teslimi gerçekleştirebilmesi için kendisinden makul olarak 

beklenebilecek her türlü eylemde bulunmayı ve 

(b) malları fiilen devralmayı kapsar”. 

 

                                                 
59 Tallon, a.g.m., s. 7.6; Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 59, N. 2.1., 2.5.; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 58, N. 2.  
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Buna göre, alıcının teslim alma borcu elbette, malların fiilen teslim alınmasını 

kapsamaktadır (m. 60/b). Malların teslim alınmasına ilişkin fiili davranışın yanı sıra 

alıcının, teslimin gerçekleşmesini mümkün kılmak üzere, satıcının bu borcunu ifa 

edebilmesi için kendisinden makul olarak beklenebilecek her türlü davranışta 

bulunması da gerekmektedir (m. 60/a). Bu makul davranışların neler olduğu somut 

olayın özelliklerine göre belirlenir. Ayrıca taraflar da bu tarz davranışları açıkça 

sözleşmede düzenlemiş olabilirler. Bu anlamda alıcının, örnek olarak mallara ilişkin 

ithalat lisansını temin etmesi ya da gümrük işlemlerini tamamlaması gerekebilir60. Bu 

yan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi doğaldır ki alıcının teslim alma asli 

ediminin ifasına engel olacaktır. Dolayısıyla bu yan yükümlülüklerin ihlali, 

Antlaşma’nın 61. maddesinin birinci fıkrası anlamında borca aykırılık teşkil edecek 

ve satıcının kendisine tanınmış olan hukuki imkanlara başvurması gündeme 

gelebilecektir61. 

 

Alıcının, sözleşmeye aykırı nitelikte malları teslim almakla yükümlü olup olmadığı 

ise, somut olaydaki sözleşmeye aykırılığın niteliğine göre belirlenebilecektir62.  

 

Alıcı, erken teslimi (m. 52/I) ve kararlaştırılanın üstünde miktarda teslimi kabul edip 

etmemekte serbesttir (m. 52/II). Ancak malların erken teslim edilmeleri halinde 

kabul edilmemelerinin satıcı için doğuracağı ağır sonuçların da göz önünde 

bulundurularak alıcıya tanınmış bu hakkın Antlaşma kapsamında korunması 

öngörülmüş olan uluslararası ticarette dürüstlük kuralının (m. 7/I) sınırları dahilinde 

kullanılabileceğinin kabul edilmesi gerekir63.  

 

                                                 
60 Tallon, a.g.m., s. 7.7.; Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 60, N. 2.4.4.; Schlechtriem/Schwenzer 
(Hager), a.g.e., Art. 60, N. 2. 
61 Schlechtriem/Schwenzer (Huber/ Widmer), a.g.e., Art. 31, N. 86. 
62 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 53, N. 3.2.1-3.2.4; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., 
Art. 60, N. 3. 
63 UNCITRAL Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of 
Goods, (UN Doc. N. A/CONF.97/5), New York, United Nations, 1991, http://www.uncitral.org/pdf/ 
a_conf.97_5-ocred.pdf; Art. 48, N.3.; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 52, N: 2.1.3; 
Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 52, N. 3. 
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Kararlaştırılan miktardan fazla teslimin gerçekleştiği hallerde ise alıcı kural olarak 

yalnızca fazla kısım için malları reddetme imkanına sahiptir64. Ancak bu hakkın 

kullanılabilmesi için alıcının, sözleşmeye aykırılık hallerinde makul bir süre içinde 

ihbarda bulunulmasına ilişkin 39. madde düzenlemesi uyarınca satıcıya ihbarda 

bulunulması gerekir. Bu ihbar külfetinin yerine getirilmemesi halinde malların 

fazlasına ilişkin kısmın da teslim alındığı kabul edilecektir. Bu halde ise madde 

52/II/c.2 uyarınca bu kısım için de sözleşmede öngörülen fiyat üzerinden ödeme 

yapılması gerekecektir65. 

 

Geç teslimlerde ise kural olarak alıcının malları reddetmek imkanı yoktur. Ancak 

alıcının sözleşmeden dönebileceğinin kabul edildiği hallerde geç teslim edilen mallar 

reddedilebilir (m. 49/I, m. 49/II/a). Alıcı, geç teslimin esaslı bir sözleşme ihlali teşkil 

etmesi halinde (m. 49/I/a) ya da satıcıya yükümlülüklerini ifa etmesi için tanınan ek 

sürede teslimin gerçekleşmemesi (m. 49/I/b) durumunda sözleşmeden dönebilecektir. 

 

Alıcının esaslı bir sözleşme ihlali sebebiyle madde 46/II uyarınca ikame mal 

teslimine ilişkin seçimlik hakkını kullandığı hallerde de, sözleşmeye uygun olmayan 

malların teslim alınması kural olarak gerekmemektedir. Ancak teslime hazır 

bulundurulan malların ihtiva ettiği sözleşmeye aykırılıkların esaslı olmaması 

sebebiyle, alıcının sahip olduğu hukuki imkanların onarım hakkı (m. 46/III) veya 

satım bedelinde indirim (m. 50) talebi ile sınırlı olduğu hallerde, alıcının malları 

teslim almakla yükümlü olup olmadığının; satıcıya madde 48/I66  ile tanınmış olan, 

vadeden sonra sözleşmeye aykırılıkları giderme hakkının göz önünde bulundurularak 

ve 7. madde düzenlemesi çerçevesinde değerlendirilerek tespit edilmesi 

gerekmektedir67. 

                                                 
64 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art 48, N.8; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 52, N: 2.2; 
Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 52, N. 6, 8. 
65 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art 48, N.8; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 52, N: 2.2.2; 
Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 52, N. 7, 10. 
66 Madde 48/I: “49. madde saklı kalmak üzere satıcı, yükümlülüklerinin ifasına ilişkin her türlü 
eksikliği, masrafları kendisine ait olmak üzere teslim tarihinden sonra da giderebilir; yeter ki bu, 
makul olmayan bir gecikmeye yol açmasın ve alıcı için, makul olmayan zahmete veya onun tarafından 
yapılan masrafların satıcı tarafından karşılanmayacağı konusunda bir tereddüde sebep olmasın. 
Ancak, alıcının bu Antlaşma uyarınca tazminat talep etmeye ilişkin her türlü hakkı saklıdır”.  
67 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 60, N. 3. 
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2. Alıcının Yan Edim Yükümlülükleri 
 
Alıcının bu iki asli borcunun dışında diğer bir kısım yan edim yükümlülüklerinin 

bulunabileceği aşikardır. Bunlar ticari teamüllerden veya tarafların aralarındaki 

uygulama alışkanlıklarından kaynaklanabileceği gibi (m. 9), taraflarca 

kararlaştırılmış da olabilir68. Ayrıca Antlaşma’da da alıcının satım bedelini ödeme ve 

malları teslim alma borçları dışında bir kısım yan edim yükümlülükleri 

düzenlenmiştir. Alıcının asli borçlarının satım bedelini ödemek ve malların teslim 

almaktan ibaret olduğunu açıkça belirten madde 53 hükmünün yanı sıra, 

Antlaşma’nın bazı maddelerinde (m. 61, 62, 63, 64) alıcının bu iki asli borcu dışında 

“diğer borçlar”ının da bulunduğuna ilişkin ibareler yer almaktadır. 

 

Özellikle belirtmek gerekir ki taraflar elbette, kendilerine Antlaşma’da tanınan 

sözleşme serbestisi ile aralarındaki sözleşmede bir kısım yan borçlar kararlaştırmış 

olabilirler. Bu anlamda dikkat edilmesi gereken, taraflarca kararlaştırılan bu 

borçların, asli edim yükümlülükleri olan satım bedelini ödeme ve teslim alma 

borçlarının birer parçası olup olmadığıdır69. Zira kararlaştırılan bu borçların 

Antlaşma’nın 54. ve 60. maddelerinde de belirtildiği gibi, bu asli edim 

yükümlülüklerinin sözleşmeye uygun şekilde ifasına hizmet etmeleri ve bunlara 

bağımlı bir nitelik taşımaları durumunda yan yükümlülüklerin varlığından söz edilir. 

Bu amaçla tarafların madde 54 hükmünün, “alıcının semeni ödeme borcu, 

sözleşmede veya mevzuatta öngörülmüş olan, semenin ödenmesini sağlayacak 

önlemleri almayı ve formaliteleri gerçekleştirmeyi içerir” düzenlemesi çerçevesinde, 

satım bedelini ödeme borcunun ifasından bağımsız olmayan ve bu borcun ifasına 

yardımcı bir takım yan yükümlülükler kararlaştırmış olmaları mümkündür. Keza 

taraflar madde 60/a hükmünün, alıcının teslim alma borcunun; “satıcının teslimi 

gerçekleştirebilmesi için kendisinden makul olarak beklenebilecek her türlü eylemde 

                                                 
68 Taraflar örnek olarak alıcının malların ambalajını iade edeceğini ya da malların satıcı tarafından 
monte edilmesi aşamasında gerekli teknik donanımı veya bilgileri sağlayacağını kararlaştırmış 
olabilirler. Bkz. Erdem, a.g.m., s. 87; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 7, N. 32. 
69 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 60, N: 2.4; Leif Sevon, “Obligations of the Buyer under the 
Vienna Convention on the International Sale of Goods”, Finnish Law Society, S. 126, 1990, (s. 327-
343), s. 338, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/sevon.html; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e., Art. 7, N. 32.  
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bulunmayı” da kapsayacağına dair düzenlemesi çerçevesinde, alıcının teslim alma 

borcuna ilişkin bulunması gereken eylemlere yönelik yükümlülükler de 

kararlaştırmış olabilirler. Bu hallerde esasen alıcının asli edim yükümlülüklerine 

nazaran tali ancak bağımsız nitelikte sayılabilecek bir yan edim yükümlülüğünün 

kararlaştırıldığından bahsedilemeyecektir70. Buna yönelik taahhütler yan yükümlülük 

teşkil eder, bunların yan edim yükümlülüklerinden farkı ise bağımsız olarak talep ve 

dava edilememeleridir.  

 

Ayrıca Antlaşma’da, alıcının yukarıda incelenmiş olan asli edim yükümlülüklerinin 

yanı sıra bir kısım yan edim yükümlülüklerinin de düzenlendiğini belirtmemiz 

gerekir. Ancak Antlaşma’nın alıcının yükümlülükleri başlıklı bölümünde yalnızca 

alıcının satım bedelini ödeme ve teslim borcu konu edilmektedir. Bunların yanı sıra 

alıcının diğer bir kısım yan edim yükümlülüklerine ilişkin hükümler, Antlaşma 

sisteminde alıcının yükümlülüklerine ilişkin bölümün dışında, içerdikleri borcun 

konusuna ilişkin ilgili muhtelif bölümlerde düzenlenmiştir. 

 

a. Malların zilyetliğini satıcı adına devralmak borcu 
 

Antlaşma’nın 86. maddesinin ikinci fıkrası uyarınca alıcının malları reddetme 

hakkını kullanması halinde, henüz teslim alınmamış olan malların zilyetliğini 

devralma borcu düzenlenmektedir. Söz konusu hükmün II. fıkrası aşağıdaki gibidir: 

 

“Alıcıya gönderilen mallar, varış yerinde alıcının tasarrufuna hazır bulundurulmuş 

ve alıcı bunları reddetme hakkını kullanmışsa, bunların zilyetliğini satıcı adına 

devralması gerekir. Şu kadar ki devralmak, semenin ödenmesini gerektirmesin ve 

makul olmayan zahmet veya masraflara sebep olmasın. Bu hüküm, varma yerinde 

satıcı veya malları satıcı adına hakimiyeti altına almaya yetkili bir kimsenin 

bulunduğu hallerde uygulanmaz. Alıcı malların zilyetliğini bu fıkra uyarınca 

devralırsa hakları ve borçları 1. fıkraya göre belirlenir”.   

 

                                                 
70 Tallon, a.g.m., s. 7.7, 7.8; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 65, N. 8. 
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Buna göre malların henüz teslim alınmadığı hallerde, alıcının malların varış yerinde 

tasarrufuna hazır bulundurulması üzerine bunları reddetme hakkını kullanmasını 

takiben, malların zilyetliğini satıcı adına devralması gerekmektedir. Unutulmamalıdır 

ki bu hallerde de, alıcının madde 86/I’de düzenlenmiş olan malları muhafaza etmek 

borcu doğacaktır71. Ancak belirtmek gerekir ki, alıcının malların zilyetliğini satıcının 

adına devralmak borcunun varlığından söz edebilmek için, malların varma yerinde 

malları teslim almak üzere satıcının ya da onun yetkilendirdiği bir üçüncü kişinin 

bulunmaması gerekir (m. 86/II/c.3). Zira alıcının malların zilyetliğini devralma 

borcuna ilişkin bu düzenlemenin amacı, malların zilyetliğine sahip olabilmek 

açısından daha makul konumda olan tarafın (alıcı) uyuşmazlık halinde malların 

akıbetinin belirlenmesi anına kadar bunları korumasını sağlamaktır72.  

 

b. Malları muhafaza etmek borcu 
 
Antlaşma’nın 86. maddesinin birinci fıkrası hükmü ile malların teslim alınmasını 

takiben bunların reddedilmek istenmesi halinde alıcının malları bu süreçte muhafaza 

etmek borcu düzenlenmiştir. Belirtmek gerekir ki, alıcının yukarıda incelenmiş olan 

malların zilyetliğini satıcı adına devralmak borcunun (m. 86/II) bulunduğu hallerde 

de alıcı zilyetliğini devraldığı malları muhafaza etmek borcu altında olacaktır (m. 

86/II/son). Bu iki halde de malları muhafaza etmek borcu gündeme gelen alıcı, 

malların muhafaza edilmesi için koşulların gerektirdiği makul önlemleri almakla 

yükümlü olacaktır. Alıcıya ayrıca bu sebeple yapmış olduğu masrafların, makul 

ölçüde olmaları şartıyla, satıcı tarafından karşılanmaları anına kadar malları 

alıkoyma hakkı da tanınmıştır (m. 86/I/c.2). Antlaşma’nın madde 86/I düzenlemesi 

aşağıdaki gibidir: 

 

                                                 
71 Madde 86/II/c.1 hükmü uyarınca alıcının satıcının adına malların zilyetliğini devralmasını takiben, 
malları muhafaza borcunun gündeme gelmesinin, Antlaşma’nın sözleşmenin ihlalini ileri süren tarafın 
ihlalden kaynaklanan zararları azaltmak için makul olan bütün önlemleri alması gerektiğine ilişkin 77. 
maddesinin bir uygulamasından ibaret olduğu yönünde bkz. Tallon, a.g.m., s. 7.17, 7.18. 
72 Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., Art. 86, N. 8, 17. 
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“Malları teslim almış olan alıcı, sözleşmeden veya bu Antlaşmadan doğan, malları 

reddetme hakkını kullanmak isterse, onların muhafazası için koşulların gerekli 

kıldığı makul önlemleri alması gerekir. Yapmış olduğu makul masraflar satıcı 

tarafından karşılanıncaya kadar malları alıkoyabilir”. 

 

Söz konusu hüküm ile alıcının malları reddetme hakkının bulunduğu hallerde malları 

muhafaza etmek borcu düzenlenmektedir. Alıcıya tanınan malları reddetme hakkı, 

sözleşmenin sona erdirildiği hallerde (m. 49, m. 51/II, m. 72, m. 73), veya ikame mal 

talep edildiği hallerde (m. 46/II) söz konusu olabileceği gibi ayrıca daha önce 

değinildiği üzere73 madde 52 çerçevesinde erken teslim veya kararlaştırılandan fazla 

miktarda mal teslim edilmesi durumlarında da gündeme gelebilir. Bu bakımdan 

alıcının haklı bir sebebe dayanmaksızın malları teslim almaktan imtina etmesi 

halinde dahi, malları masrafları kendisine ait olmak üzere muhafaza yükümlülüğü 

doğacaktır74. Zira bu düzenlemenin amacı taraflar arasında uyuşmazlık halinde 

malların adeta kendi kaderlerine bırakılmasının önlenmesi amacıyla bu süreçte 

muhafazalarının sağlanmasıdır75. 

 

Bu hallerde, malların muhafazası için yapılacak masrafların neler olacağı makul 

olmaları kıstası ile sınırlı olup, somut olaya göre belirlenecektir. Bu anlamda 

malların zarar görmesinin engellenmesi için en azından depolanması gerekecek, 

malların niteliğine göre düzenli aralıklarla bakımlarının yapılması da gündeme 

gelebilecektir76. Alıcı böylelikle malların muhafazasını, madde 87 ile düzenlendiği 

üzere, bunları üçüncü bir kişinin ardiyesine tevdi etmek suretiyle de 

sağlayabilecektir. Alıcının muhafaza borcunun ifasına ilişkin tanınan bu maddede 

düzenlenmekte olan özel yönteme başvurulması bir borç değil bir hak niteliğindedir. 

Alıcı dilerse muhafaza borcunu (m. 86/I), 87. maddede tanınan imkana başvurarak da 

ifa edebilecektir. Bu hak elbette 86. maddede genel olarak tanımlanmış olan 

koşullara uygun olarak kullanılabilecektir. Bu anlamda bu suretle malların muhafaza 

amacıyla tevdi edilebilmesi için, masrafların makul olması gerekmekte olup, bu 
                                                 
73 Bkz. I D 1 b. 
74 Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., Art. 86, N. 5, 6. 
75 Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., Intro. Art. 85–88, N. 1. 
76 Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., Art. 85, N. 12, 13. 
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masraflara satıcı katlanacaktır. Muhafaza amacıyla yapılacak masrafların ortaya 

çıkabilecek zarardan daha fazla olacağı hallerde, artık bu borcun varlığından söz 

edilemez. Bu durum ise, somut olayın özelliklerine göre belirlenmek gerekir77.  

 

Alıcının madde 86 uyarınca, malları teslim almış olmasını, ya da malları henüz 

teslim almamış olmasına rağmen satıcı adına zilyetliği devralmasını takiben 

gündeme gelecek olan malları muhafaza borcu gereğince yapmış olduğu masrafların 

iadesini talep edebileceği ise madde 86/I/c.2 ile düzenlenmiştir. Buna göre, alıcıya bu 

masrafların satıcı tarafından karşılanması anına kadar malları alıkoyma hakkı da 

tanınmıştır. Bu hallerde, satıcının alıcı tarafından muhafaza edilmekte olan malların 

iadesini talep etmesi halinde kural olarak alıcı bu hakkını kullanarak yapmış olduğu 

muhafaza masrafları karşılanana kadar malları alıkoyabilecektir. Ayrıca Antlaşma’da 

açıkça düzenlenmemiş olmakla, birlikte bu hallerde satıcının, alıcının yapmış olduğu 

masrafları karşılamak üzere makul miktarda bir teminat sağlaması da gündeme 

gelebilir. Doktrinde bu ihtimalde sözleşme ihlaline dayanan taraf olan alıcının, 

madde 77 çerçevesinde ihlalden doğan zararın azaltılabilmesi amacıyla makul 

önlemleri almak borcu altında olduğu belirtilmektedir. Bu hüküm çerçevesinde, satıcı 

tarafından masraflara ilişkin olarak teminat gösterilmesi üzerine, artık alıcının 

malları alıkoyma hakkının devam edip etmediğinin uyuşmazlık konusu 

yapılmaksızın malların iade edilmesi gerekecektir. Ayrıca bu hallerde alıcının 

alıkoyma hakkının sona erdiğinin kabulü, madde 7/I uyarınca uluslararası ticarette 

dürüstlük kuralının gözetilmesi gereğine de uygun olacaktır78. 

 

c. Malları satma borcu 
 

Yukarıda değinmiş olduğumuz üzere satıcı, alıcının malları muhafaza borcu 

açısından meydana gelen masrafları ödemekle mükelleftir (m.86/I/c.2). Benzer 

şekilde malların muhafaza edilmesine ilişkin borcun nihai amacının, geçici olarak 

                                                 
77 Bianca/Bonell (Barrera Graf), a.g.e., Art. 86, N. 2.4.5.; Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., 
Art. 86, N. 13, 15. 
78 Bianca/Bonell (Barrera Graf), a.g.e., Art. 85, N. 3.1; Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., Art. 
85, N. 18. 
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taraflar arasındaki uyuşmazlık süresince malların zarar görmesinin engellenmesi 

olduğu da belirtilmiş idi. Böylelikle malların alıcı tarafından muhafazasını takiben 

makul bir süre zarfında satıcı tarafından zilyetliğinin devralınması gerekecektir. İşte 

satıcının malların muhafazasına ilişkin masrafları ödemekten ya da malların 

zilyetliğini devralmaktan veya bunları geri almaktan haklı sebep olmadan imtina 

etmesi halinde, madde 88/I uyarınca alıcının malları satma hakkı gündeme 

gelecektir. Ancak alıcının bu hakkını kullanabilmesi için malları satmak niyetinde 

olduğuna ilişkin satıcıya makul bir bildirimde bulunmuş olması gerekmektedir (m. 

88/I/c.2). İlgili fıkra hükmü aşağıdaki gibidir: 

   

(1)“85. veya 86. madde uyarınca malları muhafaza etmekle yükümlü olan taraf, 

diğer taraf, malların zilyetliğini devralmakta veya bunları geri almakta veya semeni 

veyahut muhafaza masraflarını ödemekte makul olmayan ölçüde geç kalmış ise 

bunları uygun bir şekilde satabilir. Şu kadar ki, satma niyetine ilişkin olarak diğer 

tarafa makul bir bildirimde bulunulmuş olsun”. 

 

Belirtmemiz gerekir ki, malları muhafaza borcunun gereğini yerine getiren alıcının 

masraflarını ödemeyen ya da malları geri almayan satıcının bu pasif durumuna 

karşılık 88. maddenin birinci fıkrası ile alıcıya tanınmış olan malları satmaya ilişkin 

imkan yalnızca bir hak olarak gündeme gelmektedir. Buna karşılık aynı maddenin 

ikinci fıkrasında, belli hallerde malların muhafazasını sağlayan tarafın malları satmak 

borcu düzenlenmiştir.  Madde 88/II hükmü uyarınca: 

 

(2)“Mallar çabuk bozulacak türdense veya bunların muhafazası makul 

sayılamayacak masrafı gerektirecekse, 85 veya 86. madde uyarınca malları 

muhafaza etmekle yükümlü olan taraf, bunları satmak için uygun önlemleri almak 

zorundadır. Mümkün olduğu ölçüde diğer tarafa satma niyetine ilişkin bildirimde 

bulunulmalıdır”. 

 

Buna göre, malların çabuk bozulabilecek nitelikte olması ya da muhafazalarının 

makul kabul edilemeyecek ölçüde masraf doğuracak olması halinde malları 

muhafaza ile yükümlü olan tarafın malları satmak borcu doğacaktır. Antlaşma’nın 
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88. maddesinin ikinci fıkrası ile düzenlenmiş olan bu borç çerçevesinde, malların 85 

veya 86. maddeler uyarınca muhafazasını takiben ya da henüz mallar muhafaza dahi 

edilmeye başlanmadan, bunları muhafaza borcu altında bulunan taraf eliyle gerekli 

önlemlerin alınması suretiyle satılmaları gerekecektir.  

 

Söz konusu hükümde satımı gerçekleştirmek yükümlülüğü olan tarafın satıma ilişkin 

uygun önlemleri almak zorunda olduğu belirtilmekte ancak malların satımının ne 

şekilde gerçekleştirileceğine ilişkin bir düzenleme yer almamaktadır. Dolayısıyla 

satımın somut olayın özellikleri açısından makul bir satım bedelini içermek şartıyla 

mümkün olan her şekilde yapılabileceğini ve bu anlamda iç hukuk kurallarının da 

uygulanamayacağı göz önünde bulundurularak satımın yetkili makamlar aracılığıyla 

gerçekleştirilmesine de gerek olmadığını belirtmek gerekir79. Satım sonunda elde 

edilecek bedelin ise doğaldır ki satıcıya iadesi gerekir. Ancak 88. maddenin III. 

fıkrasında, alıcının bu süreçte malların muhafazası ve satımı için yapmış olduğu 

makul masrafları satımdan elde edilen bedelin bu masraflara ilişkin miktarından 

mahsup etme imkanı tanınmıştır80. 

 

Malları satma borcu gündeme gelen alıcının madde 88/II/c.2 uyarınca satıcıya 

mümkün olduğu ölçüde malların satılacağına ilişkin bir bildirimde bulunması 

gerekmektedir. Ancak ilgili hükümde de açıkça belirtildiği üzere, bu bildirimin 

yapılması malların satımının gerçekleştirilebilmesi için bir önkoşul değildir, alıcı 

mümkün olduğu oranda bu bildirimde bulunmalıdır. Bu anlamda, malların satımına 

sebep olan bozulma riskleri veya yüksek orandaki muhafaza masrafları satıcıya 

malların satımına dair bir bildirimde bulunulmasının beklenmesini dahi kabul 

edilebilir kılmıyorsa artık böyle bir bildirimin yapılmasına gerek olmayacaktır81. 

 

                                                 
79 Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., Art. 88, N. 9.  
80 Bianca/Bonell (Barrera Graf), a.g.e., Art. 88, N. 2.6, 2.10; Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), 
a.g.e., Art. 88, N. 17. 
81 Bianca/Bonell (Barrera Graf), a.g.e., Art. 88, N. 3.1; Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., Art. 
88, N. 13. 
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3. Alıcının Yükümlülüklerini İhlali Halinde Satıcının Sahip Olduğu 

Hukuki İmkanlar 

 

Alıcının yükümlülüklerini ihlali halinde satıcının sahip olduğu hukuki imkanlar 

Antlaşma’nın 61. ile 65. maddeleri arasında düzenlenmiştir. Satıcının bu ihtimalde 

sahip olduğu seçimlik haklar ve bunun yanında yer alan tazminat talep etme imkanı 

madde 61/I hükmü ile genel olarak sayılmıştır. Bu hüküm aşağıdaki gibidir: 

 

“(1) Alıcı sözleşmeden veya bu Antlaşmadan doğan yükümlülüklerinden herhangi 

birini yerine getirmezse, satıcı: 

(a) Madde 62 ilâ 65’de öngörülen hakları kullanabilir. 

(b) Madde 74 ilâ 77’de öngörülen tazminatı talep edebilir”. 

 

Böylece satıcıya, madde 61/I/a hükmü ile aynen ifayı veya sözleşmeden dönmeyi 

talep imkanları, madde 61/I/b hükmü ile ise tazminat talep etme imkanı 

tanınmaktadır82. Antlaşma’nın ifa engelleri sisteminde, taraflara tanınan hukuki 

imkanlar bakımından borcun niteliğine veya ihlalin türüne göre bir ayrım 

yapılmamaktadır. Bu noktada taraflara tanınan imkanlara başvurulabilmesi için esas 

alınan kavram sözleşme ihlalidir. Taraflara, sözleşmenin herhangi bir yükümlülüğe 

aykırılık ile ihlal edilmesi üzerine bu seçimlik haklara başvurabilme imkanı 

tanınmaktadır. Bu anlamda Türk hukukunda yapılan temerrüt, imkansızlık gibi 

ayrımlara gidilmemektedir83. 

 

 

 

                                                 
82 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 57, N. 1; Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 61, N. 2.1, 2.5; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 61, N. 3. 
83 Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 61, N. 2.2., 2.3; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 
61, N. 2; Antlaşma’nın ifa engelleri sistemi hakkında ayrıntılı bir çalışma için bkz., Yeşim Atamer, 
“CISG’in İfa Engelleri Sistemine Genel Bakış” (İfa Engelleri),  Milletlerarası Satım Hukuku: 
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 
(CISG), Ed. Yeşim Atamer, İstanbul, On İki Levha Yayıncılık A.Ş., 2008, s. 221-265. 
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a. Aynen ifayı talep imkanı 

 

Alıcının sözleşmeyi ihlali halinde satıcıya tanınmış olan aynen ifayı talep hakkı 

Antlaşma’nın 62. maddesinde düzenlenmiştir. Bu hüküm aşağıdaki gibidir: 

 

“Satıcı alıcıdan semeni ödemesini, malları teslim almasını veya diğer 

yükümlülüklerini ifa etmesini talep edebilir, meğerki bu taleplerle bağdaşmayan bir 

hukuki imkandan yararlanmış olsun”. 

 

Söz konusu madde düzenlemesi ile, asli veya yan edim yükümlülükleri arasında 

ayrım yapılmaksızın alıcının sözleşmeden kaynaklanan veya Antlaşma’da açıkça 

düzenlenen yükümlülüklerinden birine aykırı davranışı sonucunda satıcıya bu borcun 

aynen ifasını talep imkanı tanınmıştır84.  

 

Antlaşma’da aynen ifa talep edilebilmesinin sınırları öngörülmektedir. İlk olarak 

yine 62. madde hükmünde düzenlendiği üzere satıcı, aynen ifayı, bu talep ile 

bağdaşmayan bir hukuki imkandan yararlanmış ise talep edemeyecektir. Bu 

bakımdan eğer satıcı örneğin madde 64 hükmü uyarınca sözleşmeden dönmeyi talep 

etmiş ise artık aynen ifayı talep edemeyecektir85.  

 

Bunun yanı sıra, taraflardan birinin aynen ifayı talep hakkının sınırını iç hukuklar 

belirleyecektir. Söz konusu husus Antlaşma’nın 28. maddesinde açıkça 

düzenlenmiştir. İlgili hüküm aşağıdaki gibidir: 

 

“Antlaşma hükümleri uyarınca taraflardan biri diğer tarafın belirli bir yükümlülüğü 

ifa etmesini talep hakkına sahip ise, mahkemenin aynen ifaya hükmetmesi ancak, bu 

Antlaşmanın uygulama alanına girmeyen benzer satım sözleşmelerinde kendi 

hukukuna göre de aynen ifaya hükmedecek olması halinde mümkündür”. 

                                                 
84 Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 62, N. 2.1.; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 62, N. 
4. 
85 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 58, N. 10; Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 62, N. 3.3., 3.5.; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 62, N. 5. 
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Söz konusu düzenleme ile satım sözleşmesi taraflarından birinin aynen ifayı talep 

hakkının sınırını, uygulanacak iç hukukun somut meseleye aynen ifayı talep hakkına 

ilişkin düzenlemelerinin belirlemesi kabul edilmiştir86. Aynen ifayı talep imkanına 

bu şekilde bir sınırlama konulmasının sebebi Antlaşma’ya taraf devletlerin hukuk 

sistemlerinde bu imkana başvurulabilmesi bakımından farklı düzenlemeler 

bulunmasıdır. Alman ve Fransız hukuklarında kabul edildiğinin aksine Anglo-

Amerikan hukuk sisteminde bu imkana oldukça sınırlı olarak başvurulabilmektedir. 

Dolayısıyla bu farklılık bakımından Antlaşma’da bir yeknesak kuralın 

düzenlemesine dahi gidilmeksizin, aynen ifayı talep hakkına iç hukuk kurallarında 

tanınan sınır ile başvurulabileceği öngörülmüştür87.  

 

b. Sözleşmeden dönmeyi talep imkanı 

 
Satıcının sözleşmeden dönme imkanı Antlaşma’nın 64. maddesinin birinci fıkrasında 

düzenlenmiştir. Söz konusu fıkra hükmü aşağıdaki gibidir: 

 

“(1) Satıcı aşağıdaki durumlarda sözleşmenin ortadan kalktığını beyan edebilir: 

(a) Alıcının sözleşmeden veya bu Antlaşmadan doğan yükümlülüklerinden herhangi 

birini yerine getirmemesi sözleşmeye esaslı bir aykırılık oluşturuyorsa, veya 

(b) Alıcı, satıcı tarafından 63. maddenin 1. fıkrası uyarınca verilmiş ek süre içinde 

semeni ödeme borcunu yerine getirmez veya malları teslim almaz veya verilmiş süre 

içinde bunu yapmayacağını açıklarsa”. 

 

Satıcının sözleşmeden dönebilmesi iki ihtimalde gündeme gelebilecektir. İlk ihtimal 

madde 64/I/a hükmünde düzenlendiği üzere, alıcının borca aykırılığının esaslı bir 

                                                 
86 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 26, N. 3; Art 58, N. 6. 
87 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 62, N. 6; 28. madde hükmü uyarınca aynen ifayı talep 
hakkına getirilmiş olan sınırlamanın alıcının teslim alma borcu ve diğer yükümlülükleri bakımından 
her halde uygulanabileceği kabul edilmektedir. Ayrıca alıcının satım bedelini ödeme borcu 
bakımından da aynen ifayı talep hakkı için bu sınırlamanın uygulanması yönünde bkz. Bianca/Bonell, 
(Lando), a.g.e., Art 28, N. 1.1., 1.2., 1.3; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 62, N. 14; Honnold, 
a.g.e., s. 382; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 62, N. 12; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), 
s. 225, s. 259-265. 
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sözleşme ihlali teşkil etmesidir. Bu halde, satıcı artık herhangi bir mehil tayinine 

gerek kalmaksızın sözleşmeden dönebilecektir88.  

 

Antlaşma’nın otonom ifa engelleri sisteminde, farklı sözleşmeye aykırılık türlerinin 

düzenlenmesinden uzaklaşılarak “esaslı sözleşme ihlali” kavramı üzerinde yeknesak 

bir sözleşmeye aykırılık sistemi kabul edilmiştir89. Buna göre, sözleşmeye aykırılığın 

esaslı bir ihlal teşkil edip etmemesine göre farklı seçimlik haklar gündeme 

gelmektedir. Esaslı ihlal kavramı Antlaşma’nın 25. maddesinde düzenlenmektedir. 

Bu hüküm aşağıdaki gibidir: 

 

“Taraflardan birinin sözleşme ihlali, diğer tarafı, sözleşme uyarınca beklemekte 

haklı olduğu şeyden önemli ölçüde yoksun bırakacak bir olumsuzluğa sebep 

oluyorsa, esaslıdır; meğerki, böyle bir sonucu sözleşmeyi ihlal eden taraf 

öngörmemiş ve aynı konum ve koşullar içindeki makul bir kişi de öngöremeyecek 

olsun”. 

 

Bu düzenleme uyarınca esaslı bir sözleşme ihlalinden bahsedebilmek için dört adet 

şartın bir arada bulunması gerekir. Bunlar: sözleşmeye aykırı bir davranışta 

bulunulmuş olması, bu aykırılığın bir olumsuzluğa sebep olmuş olması, söz konusu 

olumsuzluğun karşı âkidi sözleşmeden beklemekte haklı olduğu şeyden önemli 

ölçüde yoksun bırakmakta olması ve son olarak bu sonucun aynı konum ve koşullar 

içindeki makul bir üçüncü kişi tarafından öngörülebilir olmasıdır90. 

 

Bu anlamda esaslı sözleşme ihlali kavramı, yalnızca sözleşme ihlalinden 

kaynaklanan zararın miktarı bakımından değil ayrıca taraflar arasındaki sözleşme 

açısından söz konusu yükümlülüğün ihlalinin alacaklının artık sözleşmeden doğan 

                                                 
88 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 60, N. 5; Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 64, N. 2.5., N. 3.1.  
89 Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 230. 
90 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 25, N. 7-15; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 
236, 237. 



 43

beklentilerinden ciddi derecede mahrum kalmasına sebep olacak önemde olup 

olmadığı da gözetilerek değerlendirilir91. 

 

Alıcının borca aykırı davranışının esaslı bir ihlal teşkil ettiğinin tespiti ve ispatı çoğu 

halde kolay olmayacağından satıcıya mehil tayin ederek sözleşmeden dönebilme 

imkanı da tanınmıştır92. Satıcının sözleşmeden dönebileceği söz konusu bu ikinci hal, 

madde 64/I/b hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre satıcının, alıcının borca aykırı 

davranışı sonucunda Antlaşma’nın 63. maddesinin birinci fıkrası uyarınca mehil 

tayin etmiş olduğu hallerde, bu sürenin hitamında alıcının borcunu yerine 

getirmemesi ya da henüz süre dolmadan borcunu ifa etmeyeceğini açıklaması halinde 

satıcı sözleşmeden dönme hakkına başvurabilecektir.  

 

Bu ihtimalde artık alıcının borca aykırı davranışının esaslı bir sözleşme ihlali teşkil 

edip etmediği incelenmeksizin bu sürenin hitamında satıcıya sözleşmeden dönme 

imkanı tanınmaktadır. Burada dikkat edilmesi gereken, madde 64/I/b ile tanınan 

imkana alıcının ancak malları teslim alma ve satım bedelini ödeme asli edim 

yükümlülüklerinin ihlali halinde başvurulabileceğidir. Taraflarca sözleşmede 

kararlaştırılmış ya da Antlaşma’da öngörülmekte olan diğer asli edim 

yükümlülüklerinin ifa edilmemesi halinde satıcıya bu fıkra uyarınca mehil tayin 

ederek sözleşmeden dönme imkanı tanınmamıştır93.  

 

Bu imkanın yalnızca alıcının teslim alma ve satım bedelini ödeme borçlarının ihlali 

halinde tanınmış olması kanaatimizce Antlaşma’nın alıcının asli edim 

yükümlülüklerini bu iki borçtan ibaret olarak tasnif eden genel yapısı ile uyum 

halindedir. Unutulmamalıdır ki Antlaşma’da tarafların sözleşmeden dönebilmelerinin 

mümkün olması için genel kural esaslı bir sözleşme ihlalinin bulunmasıdır. Bu 

                                                 
91 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 25, N. 9; (Hager), Art. 63, N. 4; Atamer, 
a.g.m., (İfa Engelleri), s. 238 vd. 
92 Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 63, N: 2.1.; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 63, N. 
2, Art. 64, N. 8. 
93 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 59, N. 6; Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 63, N. 3.1.; Art. 64, 
N. 3.4; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 62, N. 8; Bu bakımdan alıcının satım bedelini 
ödeme borcunu gereği gibi ifası için yerine getirmesi gereken ve bağımsız nitelik taşımayan yan 
yükümlülüklerinin ihlali halinde madde 64/I/b hükmünde tanınan imkana başvurulabileceği hakkında 
ileride bkz. III A. 
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bakımdan eğer esaslı bir sözleşme ihlalinin varlığından söz edilebilecek ise artık 

halihazırda ihlal edilmiş olan yükümlülüğün asli edim yükümlülüğü olup olmaması 

önem arz etmemektedir. Taraflarca kararlaştırılmış olan ya da Antlaşma’da 

öngörülmüş olan yan edim yükümlülüklerinin ihlali, madde 25 anlamında esaslı bir 

sözleşme ihlali teşkil ediyorsa, satıcıya sözleşmeden dönme imkanı tanınmaktadır. 

Taraflarca kararlaştırılmış olan yan edim yükümlülüklerinin ihlali halinde, satıcıya 

mehil tayin ederek sözleşmeden dönme imkanının tanınmaması esasen bu yan edim 

yükümlülüklerinin doğası gereğidir. Zira eğer bu yan edim yükümlülükleri, bunlara 

aykırılık halinde esaslı bir sözleşme ihlali teşkil edecek derecede taraflar için 

olmazsa olmaz nitelikte olarak sözleşmeye dahil edilmiş iseler, zaten madde 64/I/a 

uyarınca sözleşmeden dönülmesi imkanı bulunmaktadır. Bunun haricinde, doğaları 

gereği alıcının malları teslim alma ve satım bedelini ödeme borcu kadar satım 

sözleşmesinin asli edim yükümlülüklerine nazaran tali nitelikteki bu borçlara 

aykırılık sonucunda mehil tayini ile sözleşmeden dönme imkanının tanınması 

uluslararası ticarette dürüstlük kuralının korunması gereğine aykırı bir çözümün 

kabul edilmesi anlamına gelecektir.  

 

c. Mehil tayini imkanı 

 

Satıcının mehil tayin etme imkanı Antlaşma’nın 63. maddesinde düzenlenmiştir. 

Buna göre:  

 

“(1) Satıcı alıcıya, yükümlülüklerini ifa etmesi için makul uzunlukta ek bir süre 

verebilir. 

(2) Bu süre içinde yükümlülüklerini ifa etmeyeceği konusunda alıcıdan bir bildirim 

almadıkça, satıcı, bu ek süre içinde, sözleşmeye aykırılık halinde sahip olduğu 

hukukî imkanlardan hiçbirine başvuramaz. Ancak bu yüzden satıcı, gecikmiş ifa 

nedeniyle tazminat talep etme hakkını kaybetmez”. 

 

Yukarıda belirttiğimiz üzere Antlaşma’nın 64. maddesinde alıcının borca aykırı 

davranışı sonucunda satıcının sözleşmeden dönme imkanı düzenlenmiştir. Esasen 
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satıcı Antlaşma’nın 62. ve 64. maddelerinde düzenlenen aynen ifayı talep ve 

sözleşmeden dönme seçimlik haklarından dilediğine şartları dahilinde başvurmakta 

serbesttir. Bu bakımdan satıcının sözleşmeden dönebilmesi için yukarıda incelendiği 

üzere, alıcının borca aykırı davranışının esaslı bir sözleşme ihlali teşkil etmesi 

gerekir (m. 64/I/a). Ancak somut olayda esaslı bir sözleşme ihlalinin bulunduğunun 

ispatı kolay değildir. Bu bakımdan satıcıya, Antlaşma’nın 63 maddesi ile, alıcının 

borcunu ifa etmesi için mehil tayin etme imkanı tanınmıştır. Zira daha önce de 

değinildiği üzere Antlaşma’nın 64/I/b uyarınca bu mehilin sonunda borcun ifa 

edilmemesi halinde, satıcı esaslı bir sözleşme ihlali bulunduğunu ispat etmeksizin, 

sözleşmeden dönebilecektir94. 

 

Unutulmamalıdır ki, mehil tayin edilerek aynen ifası talep edilen borcun alıcının 

sözleşmeden veya Antlaşma’dan kaynaklanan teslim alma ve satım bedelini ödeme 

borcu dışındaki diğer borçlarından olması halinde madde 64/I/b hükmü uyarınca 

sözleşmeden dönülebilmesi mümkün değildir. Bu mahiyetteki borçlara aykırılık 

halinde tanınan ek süre bu anlamda madde 64/I/b anlamında tanınan mehilin sonunda 

sözleşmeden dönme imkanı tanımamaktadır95.  

 

Antlaşma’nın 63. madde hükmünde düzenlenen mehil tanınması imkanı 

kullanıldıktan sonra satıcı bu süre boyunca kendisine tanınmış olan diğer seçimlik 

haklara başvuramayacaktır (m. 63/II/c.1). Bu bakımdan satıcı, alıcının borca 

aykırılığı esaslı bir sözleşme ihlali teşkil etmekte olsa dahi sözleşmeden 

dönemeyecek ya da aynen ifayı talep edemeyecektir96. Satıcı bu süre içinde yalnızca 

tazminat talep etme hakkına sahiptir (m. 63/II/c. 2). Benzer şekilde sözleşmede 

taraflarca cezai şart kararlaştırılmış ise, bu süre dahilinde bunun da talep edilebilmesi 

mümkündür97. 

 

                                                 
94 Bkz. I D 3 b. 
95 İleride bkz. III A. 
96 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 59, N. 9; Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 63, N. 2.13; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 63, N. 4. 
97 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 63, N. 6. 
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Son olarak belirtmek gerekir ki, alıcının sözleşmeye aykırılığı sonucunda satıcının 

madde 63/I bağlamında tanıdığı süre dahilinde diğer hukuki imkanlara 

başvuramayacağına ilişkin kural ancak somut olayda ifası için mehil tanınmış olan 

borca ilişkindir. Alıcı bu bakıdan tanınmış olan mehilde başka bir yükümlülüğüne 

aykırı davranmış ise satıcı artık bu borca aykırılık sebebiyle seçimlik haklarına 

mehilin hitamını beklemeksizin başvurabilecektir98. 

 

d. Tazminat talep etme imkanı 

 

Madde 61/I/b hükmü ile satıcının Antlaşma’nın 74. ile 77. maddeleri arasında 

düzenlenmiş olan tazminata ilişkin hükümlerine dayanarak tazminat talep 

edebileceği belirtilmiştir. Bunun yanı sıra Antlaşma’nın 61. maddesinin II. fıkrası 

uyarınca satıcının, alıcının sözleşmeye aykırı davranışı sonucunda kendisine tanınmış 

olan seçimlik hakların yanı sıra tazminat talep edebileceği açıkça ifade edilmiştir99. 

 

Tazminata ilişkin genel kural Antlaşma’nın 74. maddesi ile düzenlenmektedir. Bu 

hüküm aşağıdaki gibidir:  

 

“Taraflardan birinin sözleşmeyi ihlâli halinde ödenecek tazminat, mahrum kalınan 

kâr dahil olmak üzere, ihlâlden dolayı diğer tarafın uğradığı zararın toplamına 

eşittir. Söz konusu tazminat, ihlâl eden tarafın sözleşmenin kurulması sırasında 

sözleşme ihlâlinin muhtemel sonucu olarak öngördüğü veya o tarihte bildiği veya 

bilmesi gerektiği veriler ışığında öngörmesi gerektiği zararı aşamaz”. 

 

Antlaşma sisteminde, tazminat hakkının gündeme gelebilmesi için taraflardan birinin 

sözleşmeden veya Antlaşma’dan kaynaklanan herhangi bir yükümlülüğünü ifa 

etmemesi yeterlidir. Bu bakımdan tazminata hükmedilebilmesi için tarafların kusurlu 

                                                 
98 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 63, N. 6a. 
99 Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 61, N. 2.5; Özsunay, a.g.m., s. 936; Schlechtriem/Schwenzer 
(Hager), a.g.e., Art. 61, N. 4, Art. 74, N. 5. 
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olması gerekmemektedir100. Tazminata hükmedilebilmesi için tarafların kusuru 

aranmamakla birlikte, Antlaşma sisteminde hükmedilecek tazminatın sınırını 

öngörülebilirlik ilkesi teşkil etmektedir. Buna göre, zarar, sözleşmeyi ihlal eden 

tarafın sözleşmenin kurulması anında zararı öngördüğü veya öngörmesi gerektiği 

ölçüde tazmin edilecektir (m. 74/c. 2)101. 

 

Zararın tespitine ilişkin genel kuralı içeren madde 74 düzenlemesinin yanı sıra 

Antlaşma’nın 75. ve 76. madde hükümlerinde, tazminatın hesaplanmasına ilişkin 

alternatif usuller düzenlenmektedir. 75. madde hükmü aşağıdaki gibidir:  

 

“Sözleşmenin ortadan kaldırılması halinde, ortadan kaldırmadan itibaren makul bir 

süre içerisinde ve makul bir şekilde alıcının ikame mallar satın alması veya satıcının 

malları yeniden satması durumunda, tazminat talep eden taraf, sözleşmede 

kararlaştırılan fiyat ile ikame işlem fiyatı arasındaki farkı talep edebileceği gibi, 74. 

madde uyarınca da tazminat talep edebilir”. 

 

Antlaşma’nın 75. maddesi ile sözleşmenin ihlalini takiben sözleşmeden dönme 

hakkının kullanıldığı hallerde, tazminat talep eden tarafın ikame mal satın alması ya 

da malları yeniden satması durumunda zararın ne şekilde hesaplanacağı 

düzenlenmektedir. Bu hüküm uyarınca, sözleşmeye aykırılık dolayısıyla sona 

erdirilmiş sözleşmede kararlaştırılmış olan satım bedeli ile ikame işlemdeki bedel 

arasındaki fark esas alınarak zarar hesaplanacaktır102. Söz konusu maddede açıkça 

düzenlendiği üzere, bu hallerde dahi tazminatın, zararın 74. madde hükmü uyarınca 

hesaplanmak üzere talep edilmesi de mümkündür. 

 

                                                 
100 Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 74, N. 2.5; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 61, N. 
2; Atamer, a.g.e., s. 427, 431; Ulrich Magnus, “CISG Uyarınca Tazminat, Faiz, Sorumluluktan 
Kurtulma”, Milletlerarası Satım Hukuku: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler 
Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Ed. Yeşim Atamer, İstanbul, On İki Levha 
Yayıncılık A.Ş., 2008, s. 288, 289. 
101 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 70, N. 8.; Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 74, N. 2.6-2.15; 
Schlechtriem/Schwenzer (Stoll/Gruber), a.g.e., Art. 74, N. 34; Magnus, a.g.m., s. 291. 
102 Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 75, N. 2.1., 2.2.; Schlechtriem/Schwenzer (Stoll/Gruber), 
a.g.e., Art. 75, N. 1; Magnus, a.g.m., s. 292. 
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Sözleşmeden dönüldükten sonra alıcının ikame mal satın almadığı ya da satıcının 

malları yeniden satmadığı hallerde zararın hesaplanmasında kullanılabilecek soyut 

yöntem ise Antlaşma’nın 76. maddesi ile düzenlenmiştir103. Söz konusu hüküm 

aşağıdaki gibidir: 

 

 “(1) Sözleşmenin ortadan kaldırıldığı ve mallar için cari bir fiyatın var olduğu 

hallerde, tazminat talep eden taraf, 75. madde uyarınca ikame alış veya satış 

yapmamış olsa da, sözleşmede kararlaştırılan fiyat ile sözleşmenin ortadan 

kaldırıldığı andaki cari fiyat arasındaki farkı talep edebileceği gibi, 74. madde 

uyarınca da tazminat talep edebilir. Bununla birlikte, tazminat talep eden taraf, 

malları devraldıktan sonra sözleşmeyi ortadan kaldırırsa, ortadan kaldırma anındaki 

cari fiyat yerine deviralma anındaki cari fiyat uygulanır. 

 

(2) Fıkra 1 anlamında cari fiyat, malların teslim edilmesi gereken yerde geçerli olan 

fiyattır; ancak, o yerde bir cari fiyat mevcut değilse, makul ikame yeri kabul 

edilebilen diğer bir yerdeki fiyat, malların taşıma masraflarındaki farklılıklar 

gözetilerek, esas alınır”. 

 

e. Faiz talep etme imkanı 

 

Antlaşma’da taraflara faiz talep etme imkanı 78. madde hükmü ile tanınmıştır. Söz 

konusu hüküm aşağıdaki gibidir:  

 

“Taraflardan biri semeni veya muaccel diğer bir meblağı ödemezse diğer taraf, 74. 

madde uyarınca talep etme hakkına sahip olduğu tazminata halel gelmeksizin, bu 

meblağ üzerinden faize hak kazanır”. 

 

Görüldüğü üzere taraflardan biri satım bedeli veya diğer bir bedeli bu borç muaccel 

olduktan sonra ödemekten imtina ettiğinde karşı tarafın faiz talep etme imkanı 

                                                 
103 Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 76, N. 2.1., 2.3; Schlechtriem/Schwenzer (Stoll/Gruber), a.g.e., 
Art. 76, N. 1.; Atamer, a.g.e., s. 436. 
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doğacaktır. Bu bakımdan faizin işlemeye başlaması için alacaklı tarafın herhangi bir 

bildirimde bulunması gerekmemekte olup, ödemenin muacceliyet anında 

gerçekleşmemesi ile faiz kendiliğinden işleyecektir104. 

 

Antlaşma’da faiz oranını tayin eden herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. 

Ancak doktrinde kabul edildiği üzere, hazırlık aşamasında bilinçli olarak 

Antlaşma’da bu konuda bir düzenleme yapılmamıştır105. Doktrinde genel kabul, 

Antlaşma’daki bu bilinçli harici boşluğun kanunlar ihtilafı kuralları gereğince 

sözleşmeye uygulanması gereken iç hukuk esas alınarak doldurulması yönündedir106. 

Daha önce açıklandığı üzere107, Antlaşma’nın hazırlanması aşamasında bilinçli 

olarak Antlaşma’nın kapsamına alınmayan hususlar harici boşluk teşkil etmekte ve 

artık bu boşluğa ilişkin hususların iç hukuklara göre belirlenecek kurallar esas 

alınarak doldurulması gerekmektedir. Dolayısıyla, faiz oranına ilişkin olarak 

Antlaşma’yı hazırlayanların bu konuyu bilinçli olarak iç hukukların uygulamasına 

bıraktıklarının kabulü çerçevesinde bu konuda harici bir boşluk olduğu kabul 

edilmeli ve meselenin iç hukuk kurallarına göre çözüme kavuşturulması 

gerekmektedir108.  

 

 

 

                                                 
104 Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., Art. 78,  N. 18; Magnus, a.g.m., s. 297. 
105 Bianca/Bonell (Nicholas), a.g.e., Art. 78, N. 1.4.; Honnold, a.g.e., s. 465; Schlechtriem/Schwenzer 
(Bacher), a.g.e., Art. 78, N. 2; Magnus, a.g.m., s. 298, 299; Antlaşma’da faiz oranına ilişkin bir 
düzenleme bulunmamasının özellikle faiz uygulamasını kabul etmeyen İslam ülkelerinin ve düşük faiz 
oranlarının uygulanmakta olduğu sosyalist devletlerin etkilerinden kaynaklandığı belirtilmektedir. 
106 Bianca/Bonell (Nicholas), a.g.e., Art. 78, N. 2.1; Schlechtriem, a.g.m., s. 28; 
Schlechtriem/Schwenzer (Bacher), a.g.e., Art. 78, N. 14; Magnus, a.g.m., s. 299, 300. 
107 Bkz. I B 4, dn. 42’ye bağlı metin. 
108 Faiz oranının belirlenmesinin “bilinçli olarak” düzenlenmediğini belirttikten sonra, artık bu hali 
ile harici bir boşluk söz konusu olmasına rağmen;“Böyle bir durumda, CISG uyarınca öngörülen 
boşluk doldurma yöntemi uygulanmalıdır. Dolayısıyla ilk önce Antlaşma düzenlemesindeki genel 
ilkelere başvurulmalı ve boşluk bu şekilde doldurulmazsa milletlerarası özel hukuk kurallarına” 
başvurulması gerektiğini belirten görüş için bkz. Magnus, a.g.m., s. 300, Kanaatimizce artık bir harici 
boşluk söz konusu ise, hiçbir surette meselenin Antlaşma’nın dahili boşluklara ilişkin 7. maddesinin 
ikinci fıkrası düzenlemesine başvurulması mümkün olmayacaktır. Bu ihtimalde meselenin doğrudan 
iç hukuklara göre çözüme kavuşturulması gerekmektedir. 
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f. Öne alınmış sözleşmeye aykırılık halleri 

 

Uluslararası satım sözleşmelerinde her ne kadar sözleşmeden dönme imkanı ultima 

ratio başvurulması gereken bir seçimlik hak niteliğinde olsa da, tarafların 

yükümlülüklerini esaslı surette ihlal edeceklerinin muhtemel olduğu hallerde artık 

sözleşmenin ayakta tutulmaya çalışılmasının elverişsiz sonuçlar yaratacağı da 

aşikardır. Bu bakımdan Antlaşma’nın madde 72/I hükmü uyarınca satım sözleşmesi 

taraflarına belli hallerde vadeden önce sözleşmeden dönme imkanı öngörülmektedir. 

Bu madde hükmü aşağıdaki gibidir:  

 

“Sözleşmenin ifa tarihinden önce, taraflardan birinin sözleşmeyi esaslı şekilde ihlâl 

edeceği aşikar ise, diğer taraf sözleşmenin ortadan kalktığını beyan edebilir”. 

 

Söz konusu düzenleme ile Antlaşma’da taraflara, karşı âkidin yükümlülüklerini 

vadede yerine getirmeyeceğinin aşikar olduğu hallerde artık vadeyi beklemeye gerek 

olmaksızın önceden sözleşmeden dönme imkanı tanınmaktadır. Taraflara bu şekilde 

vadeden önce sözleşmeden dönme imkanı tanınmakla, onlara “sözleşmesel 

bağlılıklarından sıyrılma ve akit konusu değerler üzerinde başka türlü tasarrufta 

bulunma özgürlüğü”109 verilmektedir. 

 

Bu imkanın kullanılabilmesi için, vadeden önce taraflardan birinin, 

yükümlülüklerinden birini ifa edemeyeceğinin aşikar olması gerekir. Bunun yanı 

sıra, bu yükümlülüğe aykırılığın vadede gerçekleşmiş olması halinde esaslı bir ihlal 

teşkil edecek mahiyette olması da aranır110. Bu bakımdan kıstas; gerçekleşeceği 

muhtemel olan ihlalin, madde 64/I/a uyarınca esaslı sözleşme ihlalinin bulunması 

sebebiyle sözleşmeden dönülmesine imkan tanıyacak mahiyette olmasıdır. Bu 

şartların bulunması halinde, taraflar, henüz vade dolmamış olsa da, öngörmekte 

oldukları bu esaslı ihlale dayanarak sözleşmeden dönebileceklerdir111. Elbette madde 

                                                 
109 Atamer, a.g.e., s. 409, (naklen). 
110  Esaslı sözleşme ihlali kavramı hakkında bkz. I D 3 b. 
111 Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 72, N. 2.2; Özsunay, a.g.m., s. 940; Schlechtriem/Schwenzer 
(Hornung), a.g.e., Art. 72, N. 10; Atamer, a.g.e., s. 409, 410. 
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72/I düzenlemesindeki öne alınmış sözleşmeden dönme imkanı vadeye kadar 

kullanılabilir. Vadenin hitamından sonra satıcı, eğer şartları mevcut ise, ancak 64. 

maddede düzenlenmiş olan dönme imkanına başvurabilecektir112. 

 

 

                                                 
112 Atamer, a.g.e., s. 410. 
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İKİNCİ BÖLÜM 
 

II. SATIM BEDELİNİN BELİRLENMESİ 

A. Satım Bedelinin Taraflarca Belirlenmesi 

 
Birleşmiş Milletler Antlaşması’nın 14. maddesi ile, satım sözleşmesinin kurulması 

için bulunması gereken karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları olan icap ve 

kabulün içermesi gereken esaslı unsurlar düzenlenmekte olup, bunun haricinde kalan 

ve sözleşmenin geçerlilik koşulları ile ilgili hususlar iç hukuklara bırakılmaktadır1.  

 

Satım sözleşmesinin kurulması için yöneltilecek tekliflerin hangi hallerde icap 

niteliğini taşıyacağı madde 14 hükmü ile düzenlenmiştir. Bu hüküm aşağıdaki 

gibidir: 

 

“Bir veya birden çok belirli kişiye sözleşmenin kurulması için yöneltilen bir teklif, 

yeterince kesin olması ve teklifte bulunanın, kabul halinde bağlanma iradesini 

yansıtması durumunda icap sayılır. Malların saptandığı ve açık veya örtülü olarak 

miktar ve semenin belirlendiği veya belirlenmesi için gerekli düzenlemelerin 

yapıldığı teklifler yeterince kesin sayılır”. 

 

Bu hüküm uyarınca, bir teklifin icap kabul edilebilmesi için ‘yeterince kesin’ 

nitelikte olması gerekmektedir. Ancak bu halde karşı sözleşenin bağlanma iradesini 

yansıtacağı kabul beyanı ile geçerli bir satım sözleşmesinin kurulabilmesi mümkün 

olur. Bir teklifin ‘yeterince kesin’ nitelikte olması ile neyin kastedildiği ise, madde 

14/I/c.2 hükmü ile açıklanmaktadır. Söz konusu fıkra hükmünde sayılan üç adet 

objektif esaslı unsur; malların, miktarın ve satım bedelinin belirlenmesi, satım 

sözleşmesinin kurulmasını sağlayan icap beyanlarının asgari içeriğini 

oluşturmaktadır. Bu fıkra hükmünde sayılan esaslı unsurları içeren teklifler yeterince 
                                                 
1 Bianca/Bonell (Khoo), a.g.e. Art. 4, N. 2.6; (Eörsi), Art. 55, N. 2.2; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e. Art. 14, N. 1. 
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kesin nitelikte olabilecek ve böylelikle sözleşmenin kurulmasına imkan verecek 

geçerli bir icap olarak kabul edilebileceklerdir.  

 

Satım bedelinin belirlenmesi açısından madde 14/I/c.2 uyarınca ‘yeterince kesin’ 

mahiyette bir teklifin varlığından söz edebilmek için satım bedelinin taraflarca açık 

veya örtülü olarak belirlenmiş olması veya ileride belirlenmesi için gerekli 

düzenlemelerin yapılmış olması gerekmektedir. Görüleceği üzere, bedelin 

belirlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmış olması da mümkün ve yeterlidir. 

Sonuç olarak ancak bu nitelikteki teklifler icap mahiyetinde kabul edilebilecek ve 

uygun kabul bulunması halinde satım sözleşmesi geçerli olarak kurulabilecektir. 

 

Bu düzenleme çerçevesinde satım bedelinin madde 14/I düzenlemesine uygun surette 

belirlenmemesi, esaslı unsurda eksiklik bulunması sebebiyle mevcut teklifin 

“yeterince kesin” olarak ve dolayısıyla icap olarak nitelendirilmesini mümkün 

kılmayacaktır. Bu durumda ise satım sözleşmesi kurulmamış olur. İncelememizin 

konusu açısından 14. madde hükmünün satım bedeline ilişkin bu düzenlemesi 

doğrultusunda, bedelin belirlenmesinin satım sözleşmesinin geçerli olarak 

kurulabilmesi için esaslı bir unsur teşkil ettiği tespitinde bulunmakla yetinecek ve 

incelememizi satım bedelinin ne şekilde belirlenebileceği hususu ile bu 

düzenlemenin Antlaşma’nın satım bedelinin tespitine ilişkin diğer düzenlemeleri ile 

ilişkisine yönelteceğiz. 

 

1. Tarafların Satım Bedelini Açık Olarak Belirlemiş Olmaları 

 

a. Satım bedelinin miktar olarak belirlenmesi 

 

Satım bedelinin taraflarca para birimi ve miktar olarak açıkça belirlenmesi 

durumunda sözleşme, satım bedeli unsuru açısından herhangi bir yoruma ihtiyaç 
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duyulmaksızın tamamlanmış olduğundan, diğer unsurların da tamam olması şartıyla 

geçerli olarak kurulmuş olacaktır2.  

 

Tarafların satım bedelinin miktarını rakam olarak belirlemekle birlikte hangi para 

birimi üzerinden ödeneceğini belirtmemeleri halinde, sözleşmelerin uluslararası 

niteliği de göz önüne alındığında satım bedeli kural olarak madde 14 hükmüne uygun 

olarak belirlenmiş olmayacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, tarafların para birimi 

hakkındaki gerçek veya farazi iradelerinin tespiti suretiyle (m. 8) para biriminin 

belirlenebileceği hallerde satım sözleşmesinin geçerli olarak kurulduğunun kabul 

edilebilmesi gerekir3. Çünkü Antlaşma hükümlerinde satım bedeline ilişkin para 

biriminin taraflarca belirlenmediği hallerde bunun tespitine yönelik bir düzenleme 

bulunmamaktadır.  

 

Doktrinde satım bedelinin para biriminin belirlenmesinin uluslararası satım 

sözleşmeleri bakımından arz ettiği önem sebebiyle, konunun iç hukuklar tarafından 

değil Antlaşma’nın genel hükümleri çerçevesinde doldurulması gereken bir dahili 

boşluk olarak nitelendirilmesi gerektiği ifade edilmiştir4. Böylelikle öncelikli olarak 

Antlaşma’nın 8. maddesi ile düzenlenen yoruma ilişkin genel ilkeler çerçevesinde 

konunun çözüme kavuşturulması gerekecektir. Tarafların gerçek veya farazi 

iradelerinin tespit edilememesi halinde ise, madde 9 uyarınca sözleşmenin ticari 

teamüller ve taraflar arasında yerleşmiş olan alışkanlıklar esas alınarak 

tamamlanması mümkündür.  

 

Somut olayda uygulanacak ticari teamüller ve taraflar arasındaki alışkanlıklar da 

satım bedelinin para biriminin tespitini mümkün kılmamakta ise doktrinde, Antlaşma 

                                                 
2 Heinrich Honsell (Hrsg.), Bearb. von M. Karollus, U. Magnus, W. Melis, Anton K. Schnyder, 
Herbert Schönle, Kurt Siehr; Ralf M. Straub, Rolf H. Weber, Kommentar zum UN-Kaufrecht: 
Übereinkommen der Vereinten Nationen über Verträge über den Internationalen Warenkauf 
(CISG), Berlin, Heidelberg, New York, Barcelona, Budapest, Hongkong, London, Mailand, Paris, 
Santa Clara, Singapur, Tokio, Springer, 1997, (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 27, 28; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 3. 
3 Schlechtriem/Schwenzer, (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 3; (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 31. 
4 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 54, N. 3.1; Schlechtriem/Schwenzer, (Hager), a.g.e., Art. 54, 
N. 8, 9; Antlaşma’nın uygulama alanında bulunan bir konu hakkında somut bir düzenleme 
bulunmaması halinde söz konusu olan dahili boşluk kavramı için bkz. I B 4.  
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hükümleri ile açıkça düzenlenmemiş olan bu meselenin uygulanacak iç hukuk 

kuralları vasıtası ile çözüme kavuşturulması gerektiği savunulmaktadır5.  

 

Ancak meseleye ilişkin yargı kararlarında, madde 9 çerçevesinde yapılacak inceleme 

sonucunda taraflar arasında uygulanacak bir ticari teamül veya yerleşmiş alışkanlık 

da tespit edilememesi halinde söz konusu boşluk, satım bedelini ödeme borcunun ifa 

yeri para birimi esas alınmak suretiyle tamamlanmaktadır6. Dolayısı ile para birimi 

taraflarca tespit edilmemiş olduğunda uygulamada satım bedelini ödeme borcunun 

ifa yerinde tedavülde olan para birimi esas alınmaktadır.  

 

Ayrıca doktrinde para biriminin tespitinde madde 57/I/a düzenlemesinin satım 

bedelinin satıcının işyerinde ödeneceğine ilişkin düzenlemesinden yola çıkarak 

doğrudan satıcının işyerinin bulunduğu ülkenin para biriminin esas alınmasını ileri 

süren bir görüş de bulunmaktadır7. Elbette, boşluğun doğrudan ve her halde satıcının 

işyeri esas alınarak tamamlanması, satım bedelinin madde 57’nin diğer bentlerinde 

düzenlenen satıcının işyerinden başka bir yerde ifa edilmesi gereken hallere ilişkin 

olarak tatmin edici olmayacaktır8.  

 

Kanaatimizce satım bedelinin para biriminin tespitinde Antlaşma sisteminden 

ayrılarak iç hukuklara başvurulmasına yönelik görüşün kabulü meseleyi daha da 

uzun bir çözüm sürecine sokacaktır. Bu noktada yargı kararları ile kabul edilmiş 
                                                 
5 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 54, N. 3.1; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 54, N. 
9; Sözleşmenin yorumlanması ve tamamlanması ile de satım bedelinin para biriminin tespit 
edilememesi halinde artık iç hukuklara başvurulamayacağı ve halihazırda geçerli bir satım 
sözleşmesinin bulunmadığı yönünde bkz. Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 38; Art. 55, N. 
13.  
6 Phanesh Koneru, “The International Interpretation of the UN Convention on Contracts for the 
International Sale of Goods: An Approach Based on General Principles”, Minnesota Journal of 
Global Trade, S. 6, 1997, s. 105–152, dn. 136 ve buna bağlı metin, http://www.cisg.law.pace.edu/ 
cisg/wais/db/editorial/koneru940124g1.html; 24.01.1994 T., 2 U 7418/ 92 K., (Almanya), 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=46&step=Abstract, Kararda, satım bedelinin 
ödeneceği para biriminin taraflarca kararlaştırılmamış olması durumunda, satım bedelini ödeme 
borcunun ifa yeri (m. 57) para birimi esas alınarak Antlaşma’daki boşluğun doldurulacağı 
belirtilmiştir;  2 U 1230/91 K., 17.09.1993 T., (Almanya), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais 
/db/cases2/930917g1.html; 24.03.1992 T., 12.G.41.471/1991/21 K., (Macaristan), 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920324h1.html,; 28.02.2000 T., 5 U 118/99 K., (Almanya), 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000228g1.html. 
7 Bu görüşteki yazarlar için bkz. Schlechtriem/Schwenzer, (Hager), a.g.e., Art. 54, N. 9.  
8 Bu haller için ileride bkz. III C 3. 
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çözüm tekniğinin esas alınması yerindedir. Böylelikle 7. madde ile öngörülen genel 

yorum kuralı çerçevesinde, Antlaşma düzenlemelerinin yorumunda Antlaşma’nın 

uluslararası niteliğinin göz önünde tutulması ve bu anlamda yeknesak uygulamasının 

teşviki ilkelerinden ayrılmaksızın, para biriminin belirlenmesine dair boşluk madde 

7/II çerçevesinde Antlaşma’nın temelinde yatan genel ilkelere göre tamamlanmış 

olacaktır. Zira para biriminin, 57. madde hükmünde yer alan ifa yerine ilişkin genel 

kural doğrultusunda belirlenmesi suretiyle aksi görüşteki yazarlar tarafından 

önerildiği üzere iç hukuk düzenlemelerinin araştırılmasına ve esas alınmasına gerek 

kalmaksızın Antlaşma’nın ruhuna uygun bir çözüme kavuşulacaktır. Böylece 

Antlaşma hükümlerinin yorumunda Antlaşma’nın uluslararası niteliğinin gözetilmesi 

gereği ve yeknesak uygulamasının teşviki amaçlarına da halel gelmemiş olacaktır. 

 

b. Satım bedelinin ağırlık üzerinden belirlenmesi 

 
Taraflarca satım bedelinin malların ağırlığına göre belirleneceği de kararlaştırılmış 

olabilir. Bu hallerde hangi ağırlığın esas alınacağı konusunda belirsizlik söz konusu 

olur ise 56. madde hükmünde düzenlenen kuralın uygulanması gerekir. Buna göre: 

 

“Semen malların ağırlığına göre belirlenmişse, şüphe halinde, net ağırlık esas 

alınarak saptanır”. 

 

Antlaşma’nın 56. madde hükmü, tarafların bedelin tespitinde hangi ağırlık türünün 

esas alınacağında uyuşmazlığa düştükleri ve bu düzenlemede kabul edilen net 

ağırlığın esas alınmasının aksine bir düzenleme yapmadıkları hallerde uygulanmak 

üzere yorumlayıcı bir yedek kural içermektedir9. Unutulmamalıdır ki, tarafların 

uygulanmasını kabul ettikleri ticari teamüller madde 9/I hükmü uyarınca sözleşme 

içeriğinden kabul edileceği için bu yöndeki teamüllerin öncelikli olarak uygulanması 

gerekir. Dolayısı ile satım bedelinin satım konusunun ağırlığı üzerinden tespit 

                                                 
9 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 56, N. 2.1; Honsell (Schnyder/Straub),a.g.e., Art 56, N. 3, 4; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 56, N.2. 
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edileceği hallerde madde 56 hükmü, taraflar arasında uygulanması gereken ticari 

teamüllerin bulunmaması halinde uygulanacaktır10.  

 

Satım bedelinin malların ağırlığı üzerinden tespit edileceği hallerde ağırlığın hangi 

tarihe göre esas alınacağı tartışmalıdır. Bu bakımdan bir kısım yazar malların varma 

anındaki ağırlığının esas alınması gerektiğini kabul etmektedir11. Aksi görüş ise, 

belirlemeye esas alınacak ağırlığın hasarın alıcıya intikal ettiği andaki ağırlık olması 

gerektiği yönündedir12.  

 

2. Tarafların Satım Bedelini Örtülü Olarak Belirlemiş Olmaları 

 

Antlaşma’nın 14/I maddesi uyarınca satım bedelinin yeterince kesin olarak 

belirlendiğinin kabul edildiği bir diğer hal ise bedelin örtülü olarak belirlenmesidir. 

Tarafların satım bedelini, işlem iradelerinin somut olayın özellikleri çerçevesinde 

değerlendirilerek tespite ihtiyaç duyacak şekilde örtülü olarak belirlemeleri halinde 

de bu unsur “yeterince kesin” olarak belirlenmiş olacak ve dolayısıyla geçerli bir 

icap söz konusu olacaktır (m. 14/I/c.2). 

 

Satım bedelinin taraflarca örtülü olarak belirlendiğinin kabul edilebilmesi için bu 

hususta en azından belirli davranışlarda veya beyanlarda bulunulmuş olması gerekir. 

Bedelin tarafların örtülü iradeleri ile belirlendiğini gösteren davranışlar sözlü 

olabileceği gibi örtülü iradenin varlığına yönelik anlam yüklenebilecek bir davranış 

ile de gündeme gelebilecektir. Doktrinde de kabul edildiği üzere satım bedelinin 

taraflarca örtülü olarak kararlaştırıldığının tayininde, taraf beyan ve davranışlarının 

gerçek veya farazi iradelerine göre yorumlanması gerektiğini düzenleyen madde 8 

                                                 
10 Gabriel, a.g.e., s. 170. 
11 Malların varma yerindeki ağırlığının esas alınmasına yönelik görüşteki yazarlar için bkz. 
Schlechtriem/ Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 56, N.2. 
12 Honsell (Schnyder/Straub),a.g.e., Art 56, N. 8; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 56, 
N.2. 
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hükmü uygulanmak gerekmektedir13. Bu anlamda taraf iradelerinin yorumunda 

somut olayın tüm özelliklerinin göz önünde bulundurulması gerekir. Bu bağlamda 

taraflar arasındaki sözleşme görüşmelerinin, tarafların arasında oluşmuş 

alışkanlıkların, teamüllerin ve tarafların sözleşme kurulduktan sonraki 

davranışlarının değerlendirilmesine ilişkin madde 8/III düzenlemesi ışığında satım 

bedelinin örtülü olarak belirlendiği kabul edilebilir14.  

 

Benzer şekilde madde 9 hükmünün tarafların uygulanmasını kabul ettikleri teamüller 

ve aralarında yerleşmiş olan alışkanlıklarla bağlı olacaklarına (f.I), ayrıca aksi 

kararlaştırılmadıkça uluslararası ticarette yaygın olarak bilinen ve düzenli olarak 

uygulanan teamüllerin sözleşmenin kurulması aşamasına uygulanacağını zımnen 

kabul etmiş sayıldıklarına (f.II) yönelik düzenlemesi de tarafların madde 14/I 

uyarınca satım bedelini örtülü olarak tayin etmiş olduklarının tespitinde uygulamada 

esas alınmaktadır15.  

 

Örnek olarak, aralarında aynı malların satımına yönelik devamlılık arz eden bir ilişki 

bulunması halinde tarafların arasında oluşmuş bir alışkanlık söz konusu olacak ve 

satım bedeline değinmeksizin aynı türden bir miktar malın sipariş verilmesi 

durumunda tarafların arasında önceki sözleşme ilişkilerinde kararlaştırılmış olan 

satım bedelinin örtülü olarak belirlendiği kabul edilebilecektir16.  

                                                 
13 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 12, N. 17; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 29-32; 
Schlechtriem/Schwenzer, (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 2. 
1410.11.1994 T., 2 Ob 547/93 K., (Avusturya) http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id= 
110&step=Abstract; 28.02.2000 T., 5 U 118/99 K., (Almanya), http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
000228g1.html. 
15 Koneru, a.g.m., s. 105-152; Larry A. Di Matteo, Lucien J. Dhooge, Stephanie Grene, Virginia G. 
Maurer, Marisa Anne Pagnattaro, International Sales Law: A Critical Analysis of CISG 
Jurisprudence, Cambridge University Press, New York, 2005,, s. 337, s. 338; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art 14, N. 3, N. 11; (Hager), Art 54, N. 9.  
16 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 12, N. 15; Burt, A., Leete, Contract Formation under the United 
Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods and the Uniform Commercial 
Code: Pitfalls for the Unwary, Temple International and Comparative Law Journal, S. 6, 1992, s. 
193-215, dn. 58’e ait metin, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/leete14.html; 24.03.1992 T., 
12.G.41.471/1991 K., (Macaristan), http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920324h1.html; Söz konusu 
uyuşmazlıkta, tarafların telefon görüşmesi aracılığı ile satımını kararlaştırdıkları malların teslim 
alınmasını takiben alıcı geçerli bir satım sözleşmesinin bulunmadığı iddiası ile satım bedelini 
ödemekten kaçınmıştır. Kararda, tarafların uzun zamandır süregelen ticari ilişkileri boyunca aynı 
türden malların satıcı tarafından mükerrer defalar teslim edildiği keza alıcının da mallar teslim 
edildikten sonra satım bedelini ödediği gerekçesi ile taraflar arasında yerleşmiş olan alışkanlıklar 
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Ayrıca satım bedeline ilişkin bir beyanda bulunmaksızın satıcının malların fiyatlarını 

içeren kataloğunda listelenen mallara dair bir sipariş yapılması halinde, alıcının 

siparişe ilişkin mallara satıcının uygulamakta olduğu katalog fiyatının esas 

alınmasına yönelik örtülü iradesinin bulunduğu kabul edilebilir. Benzer şekilde, 

satıcının kataloğunda listelenmekte olan malların yakın olmayan gelecekte teslim 

edilmek üzere sipariş verilmesi halinde alıcı, siparişe konu mallara ilişkin satıcının 

teslim zamanında uygulamakta olacağı fiyatın esas alınmasını örtülü olarak kabul 

etmiş olacaktır17. Bu hallerde satım bedelinin örtülü olarak belirlenmesi ve böylelikle 

satım sözleşmesinin geçerli olarak kurulması söz konusu olacaktır. 

 

Satım bedelinin örtülü olarak tespit edildiğinin kabul edilmesi açısından, bir tarafın 

bu unsura ilişkin yapmış olduğu belirlemeye karşı tarafın susması veya eylemsizliği 

tek başına kabul beyanı teşkil etmeyecektir (m. 18/I). Çünkü Antlaşma’nın 18. 

maddesi ile susmaya kabul beyanı niteliği tanınarak hukuki bir sonuç 

bağlanmamakta, böylelikle susma örtülü bir irade beyanı teşkil etmemektedir. 

Dolayısıyla taraflardan birinin belirlediği satım bedeline karşı sözleşenin susması, 

kural olarak söz konusu unsurun örtülü olarak kararlaştırıldığı anlamına 

gelmeyecektir.  

 

Kural bu olmakla birlikte, susarak pasif davranışta bulunan sözleşme tarafının 

iradesinin bedelin bu hali ile kabulü yönünde olduğu da tespit edilebilir. Yani susma, 

Antlaşma’nın 8. maddesi çerçevesinde irade beyanı olarak da kabul edilebilir. Bu 

hallerde satım bedeli örtülü olarak belirlendiğinden sözleşme geçerli olarak kurulmuş 

olacaktır. Örnek olarak alıcının siparişine karşılık satıcının malların fiyat listesini 

içeren kataloğunu göndermesi üzerine alıcının bu konuda herhangi bir beyanda 

bulunmaksızın, malların teslim tarihi belirleyerek satıcıya bildirmesinin ve bedelin 

ödenmesi için gerekli formaliteleri yerine getirmesinin (m. 54) ya da malları teslim 

almasının akabinde satım bedeline ilişkin olarak susma beyanının satım bedelinin 

kabulü niteliğinde olmadığının ileri sürülmesi mümkün olmayacaktır. Zira alıcının 

                                                                                                                                          
doğrultusunda (m. 9/I) satım bedelinin taraflarca örtülü olarak geçerli bir şekilde belirlenmiş olduğu 
belirtilmiştir. 
17 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 12, N. 16. 
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artık sonraki davranışları ile satıcı tarafından belirlenen satım bedelini örtülü olarak 

kabul ettiğinden bahsedilecektir18. Benzer şekilde doktrinde ve mahkeme 

kararlarında, satıcının düzenlemiş olduğu faturalarda belirtilen satım bedeline kısa 

bir zaman zarfında itiraz etmeyen alıcının, bu faturalarda belirtilmiş olan fiyatı kabul 

ettiği yönünde örtülü bir iradesinin bulunduğu ifade edilmektedir19. 

 

3. Tarafların Bedelin İleride Belirlenmesi İçin Gerekli 

Düzenlemeleri Yapmış Olmaları 

 

Satım bedelinin madde 14/I hükmü uyarınca öngörüldüğü üzere yeterince kesin 

mahiyette belirlendiğinin kabul edilebilmesi için taraflarca bedelin 

belirlenebilmesine yönelik gerekli düzenlemelerin yapılmış olması, yani bedelin 

belirlenebilir kılınması da yeterlidir (m. 14/I/c.2). Bu anlamda bedelin sözleşmenin 

kurulması aşamasında mutlaka açık veya örtülü olarak belirlenmiş olması şart 

değildir. Dolayısıyla, tarafların bedelin ileride belirlenmesi için gerekli 

düzenlemeleri yine açık veya örtülü olarak kararlaştırılmaları da mümkün ve 

yeterlidir20. 

 

Bir teklifin satım bedelinin belirlenmesi için gerekli düzenlemeleri ihtiva ettiğinin 

tespitinin de Antlaşma’nın taraf beyan ve davranışlarının yorumuna ilişkin 8. 

maddesi hükmü uyarınca yapılması gerekir. Bu amaçla taraf iradelerinin yorumunda, 

taraflar arasındaki sözleşme görüşmeleri, aralarında oluşmuş alışkanlıklar, teamüller 

                                                 
18 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55,  N. 7; 26.04.1995 T., RG 93/1613 K., (Fransa), 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/950426f1.html, Karara konu olayda, satıcı 
tarafından bildirilen satım bedeline alıcı herhangi bir beyanda bulunmamış ancak malları teslim 
almıştır. Mahkeme, madde 8/II ve 8/III hükümleri çerçevesinde alıcının susmasının, sonraki 
davranışları çerçevesinde artık satım bedelini satıcının belirlediği şekilde kabulü anlamına geldiğini 
belirtmiştir.  
19 Di Matteo, a.g.e., s. 97, dn. 152; Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 51; 
3.07.1997 T., 3PZ 97/18 K., (İsviçre), http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970703s1.html; Olayda alıcı 
malların tesliminden sonra tanzim edilen faturaya iki ay sonra itirazda bulunmuştur; 28.02.2000 T., 5 
U 118/99 K., (Almanya), http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000228g1.html.  
20 Bianca/Bonell (Eörsi), a.g.e., Art. 14, N. 2.2.4.3; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 34; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 5. 
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ve tarafların sonraki davranışları başta olmak üzere olayın ilgili tüm özelliklerinin 

dikkate alınması gerekecektir (m. 8/III) 21.  

 

Bu çerçevede tarafların örnek olarak belirli bir zaman diliminde cari fiyatın esas 

alınmasına veya satım bedelinin üçüncü bir kişi tarafından belirlenmesine değinmiş 

olmaları halinde satım bedelinin belirlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı 

kabul edilmelidir22. 

 

Böylelikle tarafların satım bedelinin ileride belirlenmesi için gerekli düzenlemeleri 

yapmış olmaları sonucunda da madde 14/I hükmüne uygun surette satım bedelinin 

yeterince kesin olarak belirlendiği kabul edilebilecek ve diğer esaslı unsurların da 

mevcut olması ile satım sözleşmesi geçerli olarak kurulmuş olacaktır. Ancak 

taraflarca bu esaslı unsurun belirlenmesi için yapılmış olan düzenlemelerin, bedelin 

belirlenmesine imkan vermeyecek derecede muğlak olmaları halinde ise geçerli 

olarak kurulmuş bir satım sözleşmesinin varlığından bahsedilemeyecektir. 

Dolayısıyla taraflarca yapılmış olan düzenlemelerin hangi hallerde satım bedelinin 

belirlenmesini mümkün kıldığının ve hangi hallerde muğlak içerikte olduğunun 

tespiti gerekir. Bu noktada somut olayın özellikleri göz önünde bulundurularak taraf 

beyan ve davranışları yorumlanarak, taraf iradelerinin satım bedelinin belirlenmesini 

örtülü dahi olsa mümkün kılmaya yönelik olup olmadığının incelenmesi 

gerekecektir23. 

 

Örnek olarak tarafların fiyat aralığı belirlemek suretiyle satım bedelini tespit etmeleri 

halinde, somut sözleşmede satım bedelinin, malların kalitesine göre tespit 

edilebileceği hallerde madde 14/I/c.2 çerçevesinde satım bedelinin belirlenmesi için 

gerekli düzenlemenin yapıldığı kabul edilebilecektir24. 

                                                 
21 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 12, N. 17; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 34. 
22 Bianca/Bonell (Eörsi), a.g.e., Art. 14, N. 2.2.4.3; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., 
Art. 14, N. 5. 
23 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 2, 4, 8. 
24 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 5; (Hager), Art 55, N. 7, 10.11.1994 T., 
2 Ob 547/93 K., (Avusturya) http://www.unilex.info/case.cfm?pid= 1&do=case&id=110&step= 
Abstract; Karara konu uyuşmazlıkta tarafların, satım konusu malların orta veya iyi kalitede oluşuna 
göre tayin edilmek üzere bir fiyat aralığı üzerinde anlaşmalarının satım bedelinin somut olarak 
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Satım bedelinin belirlenmesinin ileri bir tarihe bırakıldığı hallerde ise sonradan bu 

anlaşmaya uygun olarak belirlemenin yapılmaması halinde sözleşme 

kurulmayacaktır. Tarafların satım bedelinin “sene başından 10 gün evvel” 

belirleneceğini kararlaştırdıkları ancak sonradan aralarında buna uygun olarak bir 

belirleme yapmadıkları bir uyuşmazlığa ilişkin kararda25, taraflar arasındaki 

anlaşmanın satım bedelinin belirlenmesinin ileri bir tarihe bırakılmasından ibaret 

olduğu belirtilmiştir. Dolayısıyla esaslı bir unsurun kararlaştırılmasının ileriye 

bırakılması madde 14/I uyarınca, satım bedelinin belirlenmesi için gerekli 

düzenlemelerin yapılmış olduğu anlamına gelmeyecektir.  

Belirtmek gerekir ki, satım bedelinin sözleşmenin kurulmasından sonra belirlenmesi 

için taraflarca yapılan düzenlemelerin bedelin tespitini bağlı kıldığı esasların 

sözleşmenin kurulması anında tespit edilebilir olması gerekmemektedir. Satım 

bedelinin ileri bir tarihte, örnek olarak teslim tarihinde meydana gelecek unsurlara 

gönderme yapılması suretiyle belirlenebilir kılınması mümkündür. Bu bakımdan 

teslim tarihindeki cari fiyata gönderme yapmakla yetinilmesinin yeterli olduğu, bu 

anlamda esas alınacak tarihin aylar ve hatta yıllar sonraya ilişkin olmasının önemli 

olmadığı ifade edilmiştir26. 

 

                                                                                                                                          
hesaplanabilmesine imkan tanıdığına ve bu mahiyette bir anlaşmanın satım bedelini madde 14/I/c.2 
hükmüne uygun olarak belirlenebilir kıldığına karar verilmiştir. 
25 03.03.1995 T., 309/1993 K., (Rusya), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/950303r1. 
html; Mahkeme, tarafların satım bedelini belirlemeye yönelik anlaşmalarının gereklerini yerine 
getirmedikleri için madde 14/I uyarınca geçerli bir satım sözleşmesinin kurulmadığına karar vermiştir; 
Honnold, a.g.e., s. 156; Di Matteo, a.g.e., s. 97. 
26 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 12, N. 14; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, 
N. 5; 04.01.1995 T., 92-16.993 K., (Fransa) http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/ 
cases2/950104f1.html; Karara konu uyuşmazlıkta taraflar, belirledikleri satım bedelinin ileride pazar 
fiyatlarında meydana gelmesi muhtemel olan azalmanın veya artışın dikkate alınarak nihai olarak 
tespit edileceğini kararlaştırmışlardır. Kararda, tarafların satım bedelinin malların pazar fiyatındaki 
değişikliklere göre revize edileceğine yönelik anlaşmasının satım bedelinin belirlenmesi için gerekli 
düzenlemelerin yapılmış olması sebebiyle madde 14/I çerçevesinde bedeli belirlenebilir kıldığı kabul 
edilmiştir. Kararın incelemesi için bkz. Claude, Witz, “The First Decision of France’s Court of 
Cassation Applying the U.N. Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Journal 
of Law and Commerce, 1997, s. 345-356, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/ 
950104f1.html#1116; Karara ilişkin 22.04.1992 tarihli istinaf mahkemesi kararı için bkz., 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920422f1.html; Honnold, a.g.e., s. 357. 
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Tarafların satım bedelini bir üçüncü kişinin belirlemesini kararlaştırmaları da 

mümkündür27. Benzer şekilde, satım bedelini taraflardan birinin belirlemesi de 

kararlaştırılabilir. Böylelikle sözleşmenin kurulmasına yönelik olarak icap ve kabul 

beyanlarının karşılıklı bildirimi aşamasında açık veya örtülü olarak belirlenmemiş 

olan satım bedelinin, sözleşmenin kurulmasından sonraki bir tarihte tayin edilen 

üçüncü kişiye ya da taraflardan birine bırakılması suretiyle de, ileride 

belirlenebilmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmış olması mümkündür. Satım 

bedelinin belirlenmesinin taraflardan birine bırakılması halinde bu esaslı unsuru tayin 

etme yetkisi kendisine bırakılmış olan taraf, ki bu genellikle satıcı olacaktır, satım 

bedelini serbestçe belirleyebilecektir28. Taraflardan birine satım bedelini belirlemekte 

tanınan bu serbestinin sınırını madde 7/I’de öngörülen dürüstlük kuralının 

oluşturması gerekir29. 

 

Ancak belirtmek gerekir ki, taraflardan birine satım bedelini belirleme yetkisi 

tanınmasına yönelik anlaşmanın uygulanacak iç hukuk kuralları çerçevesinde 

geçersiz olması söz konusu olabilir. Doktrinde bir görüş, uygulanacak iç hukuk 

kurallarının bu şekilde bir anlaşmaya cevaz vermemesi halinde, artık icap beyanının 

madde 14 uyarınca satım bedeli esaslı unsurunu ihtiva etmemesi sebebiyle satım 

sözleşmesinin geçerli olarak kurulmamış olacağını ifade etmektedir30. Bu görüş 

gerekçe olarak, satım bedelini belirleme yetkisinin sözleşen taraflardan birine 

devredilmesine yönelik anlaşmalara Antlaşma’nın 4/a hükmü uyarınca31, iç 

hukukların uygulanabileceğini göstermektedir. Söz konusu hüküm ile, aksine bir 

                                                 
27 Bianca/Bonell (Eörsi), a.g.e., Art. 14, 2.2.4.3.; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 
14, N. 6. 
28 Tallon, a.g.m., s. 7.13; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 6. 
29 Tallon, a.g.m., s. 7-13; Yazar, satım bedelinin belirlenmesinin taraflardan birinin takdirine 
bırakılması ihtimalinde, iç hukukun bu yönde bir anlaşmaya imkan tanımasa da artık taraflarca 
Antlaşma düzenlemeleri bağlamında satım bedelinin belirlenmesi için gerekli düzenlemenin yapılmış 
sayılacağını ve bu hali ile bu yöndeki bir anlaşmanın uygulanmasının adaletsizliklere sebep olabilecek 
olsa dahi kaçınılmaz olduğunu belirtmektedir.  
30 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 2, N.7, N. 8. 
31 Madde 4: “Bu Antlaşma, sadece satım sözleşmesinin kurulmasını ve alıcı ile satıcının böylesi bir 
sözleşmeden doğan hak ve borçlarını düzenler. Antlaşmada aksine bir düzenleme bulunmadığı sürece, 
özellikle; 
(a) sözleşmenin veya sözleşmenin hükümlerinin veya teamüllerin geçerliliği; 
(b) sözleşmenin, satılan malların mülkiyeti üzerindeki olası etkileri düzenlenmemiştir”.  
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düzenleme bulunmadığı sürece satım sözleşmesinde taraflarca kararlaştırılan 

hükümlerin geçerliliğinin Antlaşma’nın kapsamında olmadığı düzenlenmektedir. Bu 

sebeple satım bedelini taraflardan birinin belirleyeceğine ilişkin bir sözleşme 

hükmünün geçerliliğine ilişkin mesele Antlaşma düzenlemelerine değil iç hukuk 

kurallarına tabi olacaktır. Zira söz konusu hüküm ile yalnızca sözleşmenin kurulması 

aşamasına ilişkin olarak icabın niteliği ve içermesi gereken esaslı unsurlar 

düzenlenmektedir. Dolayısıyla Antlaşma düzenlemelerinin kapsamına girmeyen bu 

meselenin iç hukuk kuralları ile çözüme kavuşturulması gerekecektir. Kanaatimizce 

de iç hukukun satım bedelinin taraflardan biri tarafınca belirlenmesine yönelik 

anlaşmayı sözleşmenin kurulması için yeterli görmediği hallerde, satım 

sözleşmesinin geçerli olarak kurulmadığının kabulü uygun olacaktır.  

 

B. Taraflarca Satım Bedelinin Belirlenmemesi veya Belirlenmesi 

İçin Gerekli Düzenlemelerin Yapılmaması Halinde Bedelin Tespiti 

1. Genel Olarak  

 

Yukarıda değinildiği üzere32 satım bedelinin taraflarca açık ya da örtülü olarak veya 

ileride tespiti için gerekli düzenlemeler yapılarak belirlenmesi Antlaşma’nın 14. 

madde hükmü uyarınca satım sözleşmesinin esaslı bir unsuru olarak tayin edilmiştir. 

Benzer şekilde Türk hukukunda da, satım bedelinin belirli bir rakam olarak tayin 

edilmiş olması gerekmez, yalnızca belirlenebilir olması gerekli ve yeterlidir33. Bu 

                                                 
32 Bkz. II A. 
33 Halil Arslanlı, Ticari Bey, 4. bs., İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1955, s. 12, 39, 105, 106; Senai 
Olgaç, Borçlar Hukuku Akdin Muhtelif Nevileri: Satış ve Trampa, C. I, İstanbul, İsmail Akgün 
Matbaası, 1966, a.g.e., s. 2, 9, 113; Necip Bilge, Özel Borç Münasebetleri, Ankara, 1971, s. 29, 30; 
Feyzi Necmeddin Feyzioğlu, Borçlar Hukuku: İkinci Kısım, Akdin Muhtelif Nevileri, C. I, 4. bs., 
Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1980, s. 74; Haluk Tandoğan, Borçlar Hukuku: Özel Borç İlişkileri, 
C. I/1, 5. bs., İstanbul, Evrim Dağıtım, 1988, s. 90;. Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 78, 
79; İsmail Doğanay, Ticari Alım-Satım Akdi ve Nevileri, 2. bs., Adalet Yayınevi, Ankara, 2003, s. 
123, 191, 193; Aral, a.g.e., s. 60, 160; Cevdet Yavuz, Burak Özen, Faruk Acar, Türk Borçlar 
Hukuku: Özel Hükümler, 7. bs., İstanbul, Beta Yayınevi, 2007, s. 49, 50; Satım bedelinin taraflarca 
açık veya örtülü olarak belirlenmesi mümkün olabileceği gibi, bedelin belirlenmesinin üçüncü bir 
kişiye ya da dürüstlük kuralının sınırları çerçevesinde sözleşen taraflardan birine bırakılması da 
mümkündür. Türk hukuku açısından da satım bedeli esaslı bir unsur olmakla birlikte, sözleşmenin 
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husus Borçlar Kanunu madde 182/III hükmünde; “Hale göre tayini mümkün olan 

semen, tesmiye edilmiş hükmündedir” şeklinde ifade olunmuştur. Farklı hukuk 

sistemlerine tabi altmışın üzerinde devletin katılımı ile meydana getirilmiş olan 

Antlaşma’ya taraf olan devletlerin iç hukuk kurallarının satım bedelini sözleşmenin 

kurulabilmesi için esaslı bir unsur olarak tayin etmemiş olmaları da mümkündür. Bu 

anlamda örnek olarak İskandinav ülkelerinin hukuk sistemleri gösterilebilir34.  

 

Antlaşma’nın konu bakımından uygulama alanına ilişkin olarak belirttiğimiz 

açıklamalar doğrultusunda tarafların CISG’in uygulama alanına giren bir sözleşmeye 

Antlaşma’nın kısmen veya tamamen uygulanmayacağını kararlaştırmaları 

mümkündür (m. 6)35. Böylelikle tarafların esasen Antlaşma’nın uygulama alanına 

dahil olan sözleşmenin tamamına ya da sözleşmenin kurulması aşamasına dair hukuk 

seçimi yapmaları mümkündür. Bu bakımdan madde 92 ile tanınmış çekince imkanını 

kullanmış olan İskandinav ülkelerinden birinin hukuklarının seçilmesi söz konusu 

ise, sözleşmenin kurulması aşamasına Antlaşma hükümleri değil bu ülkelerin iç 

hukukları uygulanacaktır. Zira bu çekincenin konulması ile, Antlaşma’ya taraf 

devletler, Antlaşma’nın çekince koydukları kısmında düzenlenen konular 

bakımından taraf devlet kabul edilmemektedirler. Bu hallerde, satım sözleşmesinin 

satım bedeli belirlenmeksizin kurulmasına imkan tanıyan iç hukukların uygulanması 

gündeme gelecektir. Bunun yanı sıra, tarafların hukuk seçimi yaparken, bir devletin 

hukuk sisteminden ziyade açıkça Antlaşma’nın sözleşmenin kurulmasına ilişkin 

hükümleri hariç tutularak o devletin satım sözleşmesine ilişkin cari olan kanununun 

uygulanacağını kararlaştırmaları da mümkündür (m. 6). Böylece taraflar satım 

bedelinin belirlenmesini sözleşmenin kurulması için esaslı bir unsur olarak aramayan 

bir hukuku da seçebilirler. Tüm bu hallerde esasen Antlaşma kapsamında 

sözleşmenin kurulabilmesi için esaslı bir unsur olan satım bedelinin belirlenmeksizin 

de sözleşmenin geçerli olarak kurulabilmesi mümkün olacaktır.  

                                                                                                                                          
geçerli olarak kurulması için bu unsurun ileride belirlenebilir olması yeterlidir (BK m. 182/III). Bu 
bakımdan Türk hukukunun Antlaşma’nın 14. maddesi ile uyum içerisinde olduğu söylenebilir.  
34 Sevon, a.g.m., s. 332. 
35 Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 6, N. 2.2, 2.3, 2.4; Erdem, a.g.m., s. 56.Tiryakioğlu, a.g.m., s. 
198-200; Atamer, a.g.m. (Uygulama Alanı), s. 559; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., 
Art. 1, N. 38; Art. 6, N. 2, 4, 6, 8; Atamer, a.g.e., s. 57 vd.; Toker, a.g.e., s. 124 vd. 
 



 66

Bu açıklamalar ışığında, taraflarca satım bedelinin belirlenmemiş olması halinde bu 

unsurun tespitine ilişkin olarak Antlaşma’nın 55. maddesinde yer alan tamamlayıcı 

yedek kuralın incelenmesi gerekir.  

 

Antlaşma’nın 55. maddesi, satım sözleşmesinin bedelin taraflarca açık ya da örtülü 

olarak belirlenmeksizin ya da ileride belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme 

içermeksizin kurulmuş olması halinde satım bedelinin ne şekilde tespit edileceğini 

düzenlemektedir. Bu yedek hüküm aşağıdaki gibidir:  

 

“Sözleşme, açıkça veya örtülü olarak semen belirlenmeksizin veya semenin 

belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme içermeksizin geçerli olarak kurulmuşsa, 

aksine herhangi bir emare bulunmadıkça, tarafların sözleşmenin kurulduğu anda 

ilgili ticari branşta benzer koşullarda satılan aynı türden mallar için uygulanan cari 

fiyata örtülü olarak gönderme yapmış oldukları varsayılır”. 

 

Bu hüküm ile, sözleşmenin satım bedeli kararlaştırılmaksızın kurulmuş olduğu 

hallerde satım bedelinin belirlenmesi amaçlanmaktadır. Bu hallerde satım bedeli, 

sözleşmenin kurulduğu anda satım konusu ile ilgili ticari branşta benzer koşullarda 

satılan aynı türden mallar için uygulanan cari fiyat esas alınarak belirlenecektir.  

 

İleride ayrıntılı olarak inceleneceği üzere36, 55. madde düzenlemesinin uygulanması 

için iki şartın bulunması gerekir. Söz konusu hüküm; geçerli olarak kurulmuş bir 

satım sözleşmesinin bulunması ve bu sözleşmede satım bedelinin belirlenmemiş 

olması halinde uygulanacaktır.  

 

 

 

                                                 
36 Bkz. II B 2. 
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2. Cari Fiyatın Esas Alınmasına İlişkin Düzenlemenin Uygulanma 

Şartları 

a. Geçerli bir satım sözleşmesinin bulunması 

 
Satım bedelinin belirlenmediği hallerde cari fiyat esas alınarak bedelin tespit 

edilmesine ilişkin 55. madde düzenlemesi ile, sözleşmenin kurulması için satım 

bedelinin belirlenmesini esaslı bir unsur olarak tayin eden 14. madde düzenlemesinin 

birlikte uygulanabilme imkanına ilişkin farklı görüşlerin incelenmesine geçilmeden 

önce belirtmek gerekir ki37, satım bedeli belirlenmeksizin sözleşmenin geçerli bir 

şekilde kurulabileceği haller mevcuttur. Bu hallerde satım bedeli belirlenmemiş olsa 

da sözleşmenin geçerli olarak kurulması tartışmasız olarak mümkün olacağı için, 

satım bedeline ilişkin belirleme doğrudan 55. madde hükmü uygulanarak 

yapılabilecektir.  

 

Bu anlamda doktrinde satım bedeli belirlenmeden geçerli bir satım sözleşmesinin 

kurulabileceği kabul edilen iki halin bulunduğunun ortaya konulduğu görülmektedir. 

Birinci ihtimal, Antlaşma’ya taraf bir devletin Antlaşma’nın sözleşmenin 

kurulmasına ilişkin kuralları içeren II. Bölümü ile bağlı olmayacağını beyan etmesi 

(m. 92/I) ve uygulanacak iç hukuk kurallarının da satım bedeli belirlenmeksizin 

sözleşmenin kurulmasına imkan vermesidir. Bu yönde bir çekince konulmuş ise o 

devletin iç hukukunda satım sözleşmesinin kurulmasına ilişkin yer alan kurallar 

uygulanacaktır. Ulusal hukukta sözleşmenin satım bedeli belirlenmeksizin geçerli bir 

şekilde kurulmasına imkan tanınması halinde ise, halihazırda satım bedeli 

belirlenmeksizin geçerli olarak kurulmuş bir satım sözleşmesi söz konusu olacaktır. 

Böylelikle 55. madde evleviyetle, Antlaşma’ya taraf bir devletin madde 92 hükmü 

uyarınca çekince koyduğu hallerde bu devletin iç hukuk kurallarının satım bedeli 

                                                 
37 Bu görüşler için ileride bkz. II B 3. 
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tespit edilmeksizin sözleşmenin kurulmasına imkan tanıdığı hallerde 

uygulanacaktır38. 

 

Tarafların satım bedelini belirlememiş olmalarına rağmen sözleşmenin geçerli olarak 

kurulduğunun kabul edilebileceği ve dolayısı ile satım bedelinin tespitinde madde 55 

düzenlemesinin tartışmasız uygulanacağı bir diğer ihtimal ise, tarafların açık veya 

örtülü olarak madde 14/I/c.2 düzenlemesini bertaraf etmeleridir39. Zira sözleşme 

serbestisi ilkesi (m. 6) ışığında Antlaşma taraflara madde 14 hükmünün ve 

dolayısıyla maddede öngörülen satım bedelinin belirlenmesi şartının aksine bir 

düzenleme yapmaları veya bu hükmün uygulanmasını tamamen bertaraf etmeleri 

imkanını tanımıştır40.  

 

Bu ihtimalde taraflar açıkça veya örtülü olarak madde 14/I/c.2 düzenlemesini 

bertaraf etmektedirler. Taraf iradelerinin açık veya örtülü olarak madde 14/I/c.2 

hükmünün uygulanmaması yönünde olduğu tespit edilebilirse ve tarafların cari 

fiyatın esas alınmasının aksine anlaşmaları mevcut değil ise, bu hallerde satım bedeli 

doğrudan madde 55 hükmü uygulanarak belirlenecektir41. Antlaşma’nın 14. madde 

hükmünde ifadesini bulan satım bedelinin açıkça veya örtülü olarak 

kararlaştırılmaksızın sözleşmenin kurulamayacağına yönelik kuralın taraflar arasında 

önceden bertaraf edildiğini iddia eden taraf bunu ispat etmekle mükelleftir42.  

  
                                                 
38 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 51, N. 2; J.D., Feltham, “The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods”, Journal of Business Law, 1981, s. 351, (Allan E., 
Farnsworth, “Formation of Contract”, International Sales: The United Nations Convention on 
Contracts for the International Sale of Goods, Ed. Nina M. Galston, Hans Smit, New-York, 
Matthew Bender, 1984, Ch. 3, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/farnsworth1.html, dn. 6, 
naklen); Kelso, “The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods: 
Contract Formation and the Battle of Forms”, Columbia Journal of Transnational Law, S. 21, 
1982/83, 529–556, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/kelso.html; Farnsworth, a.g.m., s. 3-9; 
Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54; Art. 55, N. 3, 8, 11, 14; Art. 14, N. 54; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 11; (Hager), Art. 55, N. 6. 
39 Schlechtriem, a.g.m, s. 19; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54; Art. 55, N. 3, 10, 14; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 2, N. 11; (Hager), Art. 55, N. 6. 
40 Schlechtriem, a.g.m, s. 19; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 55, N. 3, 10, 14; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 2, N. 11; (Hager), Art. 55, N. 6. 
41 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54; Art. 55, N. 14; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 2; Art. 55, N. 11. 
42 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 2. 
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b. Bedelin belirlenmemiş olması 

 
Tamamlayıcı yedek hüküm mahiyetinde kabul edilebilecek 55. madde ile getirilen 

çözüm imkanının kullanılabilmesi için öncelikle geçerli bir satım sözleşmesinin 

bulunmasının gerekmesinin yanında tarafların sözleşme kurulurken satım bedelini 

açıkça ya da örtülü olarak belirlememiş ya da bedelin belirlenmesi için gerekli 

düzenlemeleri yapmamış olmaları gerekir. Bu husus madde metninde “aksine bir 

emare bulunmadıkça” ibaresi ile açıkça düzenlenmekte olup, bu ihtimalde tarafların 

kararlaştırdıkları bedel esas alınacak ve artık madde 55 hükmü 

uygulanamayacaktır43. 

 

Taraflar bu anlamda satım bedelini Antlaşma’da genel olarak tanınan serbesti 

çerçevesinde (m. 6) ve diledikleri yöntemlerle belirleyebilirler44. Örnek olarak, 

tarafların satım bedelini, malların orta veya iyi kalitede oluşuna göre tayin edilmek 

üzere bir fiyat aralığı vermek suretiyle belirledikleri bir uyuşmazlıkta, bu şekilde 

yapılan bir bedel tayininin madde 14/I anlamında örtülü bir anlaşma teşkil ettiği ve 

madde 55 hükmünün uygulanmasına gerek olmadığı, zira uyuşmazlığa konu olayda 

satım bedelinin malların kalitesine göre somut olarak belirlenebileceği 

kararlaştırılmıştır45.  

 

                                                 
43 26.04.1995 T., RG 93/1613 K., (Fransa), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2 
/950426f1.html; Kararda, satım bedelinin taraflar arasında, alıcının satıcı tarafından bildirilen satım 
bedeline itiraz etmeksizin malları teslim alması üzerine örtülü olarak belirlendiği tespit edilerek 55. 
maddenin uygulanmasına imkan olmadığına karar verilmiştir. Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 
55, N. 12; Honnold, a.g.e., s. 157; Di Matteo, s. 97; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55, 
N. 5. 
44 Bkz. II A. 
45 Avusturya Temyiz Mahkemesi, 10.11.1994 T., 2 Ob 547/93 K., http://www.unilex.info/ 
case.cfm?pid=1&do=case&id=110&step=Abstract; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 14; 
Honnold, a.g.e., s. 157; Di Matteo, a.g.e., s. 97; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art 
14, 3, 5, (Hager) Art. 55, N: 7. 
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3. Cari Fiyatın Esas Alınmasına İlişkin 55. Maddenin Uygulama 

Alanının Belirlenmesi 

a. Genel olarak  

 
Yukarıda belirtildiği üzere46, taraflarca satım bedeli belirlenmediği hallerde bedelin 

tespitine ilişkin tamamlayıcı yedek kuralı içeren 55. madde düzenlemesinin 

uygulanabilmesi için bulunması gereken ilk şart geçerli bir satım sözleşmesinin 

bulunmasıdır. Geçerli bir satım sözleşmesinin bulunması açısından, Antlaşma’nın, 

“Sözleşmenin Kurulması” na ilişkin hükümleri içeren II. Kısım’ında yer alan 14. 

maddesi ile “Malların Satımı” üst başlıklı III. Kısım’ı dahilinde “Alıcının 

Yükümlülükleri” başlıklı III. Bölüm’ünde yer alan ve alıcının satım bedelini ödeme 

borcuna ilişkin 55. maddesi birlikte incelenmelidir. İlk bakışta söz konusu iki 

hükmün sözleşmenin geçerli olarak kurulabilmesi bakımından satım bedeli 

unsurunun belirlenmiş olmasına ilişkin olarak çelişen ifadeler içermekte oldukları 

gözlemlenecektir. 
 

Antlaşma’nın 55. madde hükmünde açıkça belirtildiği üzere, satım sözleşmesi 

taraflarca satım bedeli açıkça veya örtülü olarak belirlenmeden ya da bedelin ileride 

belirlenmesi için gerekli düzenlemeler öngörülmeden “geçerli olarak kurulmuşsa” 

satım bedeli bu madde ile öngörülen tamamlayıcı kural ile tespit edilecektir.  

 

Ancak yukarıda ayrıntılı olarak değinildiği üzere47 14. madde hükmünde açıkça, 

satım bedelinin açık ya da örtülü olarak belirlenmediği veya en azından örtülü olarak 

belirlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapılmadığı tekliflerin sözleşmenin 

kurulması aşamasında icap teşkil etmeyeceği düzenlenmektedir. Bu hallerde geçerli 

bir icap bulunmadığından artık halihazırda bir satım sözleşmesinin kurulduğundan 

bahsedilemeyecektir. Antlaşma’nın 14. maddesi uyarınca satım bedelinin 

belirlenmesi bakımından üç ihtimal öngörülmüştür: Taraflar açıkça satım bedelini 

                                                 
46 II B 2 a. 
47 Bkz. II A. 
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belirlemiş olabilirler. Bu durumda satım sözleşmesi madde 14 hükmü ile öngörülen 

diğer unsurların da tamam olması ile kurulmuş olur. Benzer şekilde taraflar satım 

bedelini örtülü olarak belirlemiş olabilecekleri gibi, bedelin ileride belirlenmesi için 

gerekli düzenlemeleri de yapmış olabilirler. Ancak satım bedeline ilişkin örtülü bir 

belirlemeyi içeren, keza ileride belirlenmesi için gerekli düzenlemelerin yapıldığı 

satım sözleşmelerinde dahi bu belirlemenin açık olmayan, belirsiz ifadelerle 

yapılması nedeniyle herhangi bir tespitin yapılamadığı hallerde satım bedeli 

unsurunun eksikliği sebebiyle satım sözleşmesi madde 14 hükmü uyarınca 

kurulmamış olacaktır48. Benzer şekilde satım bedelini taraflardan birinin tespit 

edeceğinin kararlaştırıldığı hallerde, bu anlaşmanın uygulanacak iç hukuka göre 

geçersiz olması durumunda da satım bedeli unsurunun kararlaştırılmamış olması 

sebebiyle satım sözleşmesi kurulmamış olacaktır49.  

 

Görüleceği üzere 14. madde hükmü sözleşmenin kurulması için bedelin taraflarca en 

azından örtülü olarak kararlaştırılmasını ya da ileride belirlenmesi için gerekli 

düzenlemelerin yapılmasını öngörerek satım bedelinin belirlenmiş olmasını 

sözleşmenin esaslı bir unsuru olarak düzenlemektedir. Buna karşılık Antlaşma’nın 

55. maddesi satım bedeli belirlenmeksizin geçerli olarak kurulmuş satım 

sözleşmelerinden söz etmekte ve bu sözleşmelerde bedelin nasıl tespit edileceğine 

ilişkin yedek bir düzenleme içermektedir.  

 

Satım bedeli unsuru bakımından madde 14 hükmü tek başına ele alındığında satım 

sözleşmesinin kurulabilmesi için, satım bedelinin taraflarca açık veya örtülü olarak 

tespit edilmiş olması ya da bu unsurun belirlenmesi için gerekli düzenlemelerin 

yapılmış olması gerektiği sonucuna varılabilecektir. Ancak Antlaşma’nın 55. 

maddesi incelendiğinde, sözleşmenin taraflarca satım bedelinin açık veya örtülü 

olarak belirlenmeksizin veya belirlenmesini sağlayacak gerekli düzenlemeleri 
                                                 
48 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 8; Ancak belirtmemiz gerekir ki, satım 
bedelinin örtülü olarak belirlendiği veya belirlenmesinin ileriye bırakıldığı hallerde de 55. maddenin 
uygulanması mümkün olabilmektedir. Bu durumda dahi taraf iradelerinin cari fiyatın uygulanmasını 
dışlamamış olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Taraflar cari fiyat dışında başka kriterleri öngörmüş ve 
muğlak ifadelerle bu durum tespit edilemiyorsa madde 55’in uygulanması mümkün olmayacaktır, bkz. 
ileride II B 3 c. 
49 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 8; Bkz. II A 3.  
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içermeksizin kurulmuş olması ihtimalinde, satım bedelinin tespitine yönelik bir 

düzenlemeyi içerdiği görülecektir. Böylelikle Antlaşma’da bir tarafta, satım 

sözleşmesinin taraflarca satım bedelinin açık veya örtülü olarak belirlenmeksizin 

veya belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme içermeksizin kurulamayacağını 

düzenleyen hükmü (m. 14); diğer tarafta ise, satım bedeli düzenlenmeksizin 

‘kurulmuş’ olan satım sözleşmesinde sonradan satım bedelinin tespitine ilişkin yedek 

kural (m. 55) görünüşte çelişkili ifadeleri ile birlikte yer almaktadır.  

 

Antlaşma’nın hazırlık aşamasında bu iki düzenlemenin çelişen ifadeleri etrafında 

yoğunlaşan ve sonuç olarak satım sözleşmesinin satım bedeli belirlenmeksizin de 

kurulabilmesine imkan tanınıp tanınmayacağı hakkında uzun tartışmalar 

yaşanmıştır50. Ayrıca halihazırda satım bedelinin belirlenmesine ilişkin bu iki 

maddenin birbirine zıt ifadelerinden kaynaklanan bir boşluk bulunduğu kabul 

edilecek olursa, bu boşluğun ne şekilde doldurulması gerektiği de tartışmalara konu 

olmuştur. Şüphesiz Antlaşma’nın satım bedeline dair bu iki hükmü doktrinde de 

tartışmalara ve farklı görüşlerin doğmasına sebep olmuştur.  

 

Doktrinde, özellikle satım konusu malların işin aciliyeti nedeniyle satım bedeli 

belirlenmeksizin sipariş verildiği durumlarda madde 14 ile madde 55 arasındaki 

uyumsuzluğun olumsuz etkiler doğuracağına yönelik görüşler bulunmaktadır51. 

Belirtmek gerekir ki, ticari hayatta satım sözleşmesi taraflarının satım bedeline hiçbir 

surette değinmeksizin akdi ilişkiye girmeleri nadiren söz konusu olacaktır. Taraflar 

                                                 
50 Bianca/Bonell (Eörsi), a.g.e., Art. 14, N. 1.2; Leete, a.g.m., s. 193-215, dn. 43 ve devamına ait 
metin; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 55, N. 4.; Honnold, a.g.e., s. 154; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 9; (Hager), Art. 55, N. 1,2,3,4; Peter, 
Schlechtriem, “Uniform Sales Law – The Experience with Uniform Sales Laws in the Federal 
Republic of Germany”, Juridisk Tidskrift, 1991/92, s. 1-28, s. 19, http://www.cisg.law.pace.edu/ 
cisg/biblio/schlech2.html ; Yazar Antlaşma’nın çok sayıda incelemelere konu olan bu iki düzenlemesi 
arasındaki çelişkinin kaynağı olarak ise İskandinav ülkelerinin Antlaşma’nın hazırlık aşamasındaki 
tutumlarını göstermektedir: İskandinav ülkeleri, Antlaşma’nın satım sözleşmesinin kurulmasına ilişkin 
II. Kısım’ı ile bağlı olmadıklarını beyan ettikleri için (m. 92) bu bölümde bulunan 14. madde 
düzenlemesinin içeriği ile ilgilenmeksizin, tarafların yükümlülüklerine ilişkin III. Kısım’ına satım 
bedelinin belirlenmediği sözleşmelerde bedelin tayinine ilişkin madde 55 gibi yedek bir düzenlemenin 
bulunması yönünde taleplerini yansıtmışlar ve bunun üzerine madde 55 hükmü yazarın tabiri ile adeta 
“aradan sıyrılmıştır”. 
51 Sevon, a.g.m., s. 327-343, s. 330, 331; Honnold, a.g.m., s. 152; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), 
a.g.e., Art. 55, N. 7. 
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hiç olmazsa örtülü iradeleri ile satım bedelini belirlemektedirler ya da bu unsuru 

belirlenebilir kılmaktadırlar. Satım bedelinin örtülü olarak belirlenmemesi ya da 

belirlenebilir kılınmaması ancak aciliyet arz eden ve özellikle küçük yedek parçaların 

siparişini konu alan hallerde söz konusu olabilmektedir52.  

 

Bu anlamda verilen tipik örnek, sefer sırasında pervanesi bozulan gemiye en yakın 

tersaneden satım bedeline hiçbir şekilde değinmeksizin acilen yeni bir pervane 

sipariş verilmesi üzerine malın teslim edilmesi ve monte edilerek kullanılmaya 

başlanmasıdır. Antlaşma görüşmelerinde kaygı ile tartışılan seyir halinde gemi 

parçası siparişi verilmesi örneğine yönelik olarak doktrinde, satım bedeline yönelik 

herhangi bir belirleme içermeyen icap ve kabul beyanlarının, sözleşmenin 

kurulmasına imkan vermeyecek tarzda geçersiz olduklarının kabul edilebileceği söz 

konusu örneğe benzer durumların uygulamada oldukça nadir ve istisnaen rastlanır 

olduğu vurgulanmaktadır53. Ancak bu şekilde bir durum söz konusu ise kural olarak 

madde 14/I hükmü uyarınca halihazırda kurulmuş bir satım sözleşmesinden 

bahsedilemeyecektir. Bu noktada somut olayda malların teslim edilip kullanılmaya 

başlanmış olmasına rağmen sözleşmenin geçerli olarak kurulmamış olduğunun 

kabulünün uluslararası ticarette sıkıntılı sonuçlar doğuracağı aşikardır. Bu ihtimalde 

taraflarca satım bedeline ilişkin düzenleme bulunmamasına rağmen sözleşmenin 

ayakta tutulması için satıcının fiyat listelerinin kabulüne yönelik alıcının örtülü bir 

iradesinin bulunduğunun kabul edilebileceği ve taraf iradelerinin bu yönde 

yorumlanmak üzere incelenmesi gerektiği önerilmektedir54. Taraf iradelerinin madde 

8 uyarınca yorumu sonucunda, alıcının gerçek veya farazi iradesinin malı teslim 

alması veya buna benzer surette davranışları ile malları kabul ettiği yönünde olduğu 

tespit edilebilir. Böylelikle artık bu durumda hayatın olağan akışı ve uluslararası 

ticarette dürüstlük kuralının korunması gereği çerçevesinde (m. 7/I) sözleşmenin 

geçerli olarak kurulmadığının ileri sürülememesi gerecektir55.  

                                                 
52 Honnold, a.g.e., s. 152, Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55, N. 7. 
53 Schlechtriem, a.g.m., s. 19; Honnold, a.g.e., s. 152; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 
55, N. 7. 
54 Schlechtriem, a.g.m., s. 19; Honnold, a.g.e., s. 152; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 
55, N. 7. 
55 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N.11; (Hager), a.g.e., Art. 55, N. 7. 
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Bu meseleye ilişkin bir yazarın önerdiği çözüm yolu ise56, tarafların satım 

sözleşmesine uygulanacak hukuku İskandinav ülkeleri (Danimarka, Finlandiya, 

Norveç ve İsveç) hukuklarından birinin uygulanması yönünde kararlaştırmalarıdır. 

Böylelikle, Antlaşma’nın II. Kısım’ı ile bağlı olmayacağını (m. 92) beyan etmiş olan 

bu ülkelerin57 hukuklarına yapılacak atıf ile madde 14 çerçevesinde sözleşmenin 

geçerli olarak kurulmadığı ileri sürülemeyecek, dolayısı ile madde 55 hükmü de 

sözleşmenin kurulmasına ilişkin kurallar ile herhangi bir çelişkiye mahal vermeksizin 

uygulanabilecektir. Zira bu ülkelerin iç hukuklarında satım sözleşmesinin kurulması 

için satım bedelinin belirlenmesi ya da belirlenebilir kılınması gerekmemektedir. 

Yazarın önermekte olduğu çözüm yolu kanaatimizce gerçekçi değildir. Uluslararası 

ticarette acil hallerde kurulmuş olan satım sözleşmelerine ilişkin olarak yazar, 

tarafların belirli bazı ülkeler iç hukuklarına atıfta bulunarak (mevcut öneride 

İskandinav ülkeleri hukukları) sözleşmeye bu hukuklardan birinin uygulamasını 

kararlaştırmalarını önermektedir. Ancak bu çözüm önerisi meselenin özellikleri ile 

uyumlu değildir. Şöyle ki, acil hallerde satım bedelini dahi belirlemeksizin satım 

sözleşmesini kuran tarafların, bu unsurun eksikliği sebebiyle doğabilecek 

sıkıntılardan imtina edebilmeleri için sözleşmeye uygulanacak iç hukuka ilişkin 

anlaşmaya varmalarını beklemek kanaatimizce pratik bir anlam ifade etmemektedir. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
56 Sevon, a.g.m., s. 331, 332. 
57 Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu Sekretaryası (UNCITRAL) tarafından 
Antlaşma’ya taraf ülkelerin çekince statüleri için bkz. http://www.uncitral.org/uncitral/ 
en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html. 
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b. Antlaşma’nın 55. madde düzenlemesine öncelik tanıyan görüş 

 

Doktrinde madde 55 düzenlemesine öncelik tanıyan bir görüşe göre58, kural olarak 

madde 14 hükmüne aykırı bir şekilde satım bedeli belirlenmeksizin dahi satım 

sözleşmesinin geçerli olarak kurulması mümkündür. Zira bu görüşe göre 14. 

maddede irade beyanlarının içermesi gerektiği hükme bağlanan üç unsur, 

sözleşmenin kurulması için gerekli esaslı unsurlar olarak nitelendirilmemektedir. 

Dolayısıyla 55. maddenin düzenlenme amacı madde 14 ile öngörülen şekilde satım 

bedeli belirlenmeksizin kurulan sözleşmelerde bu unsurun tespiti için uygulanacak 

bir tamamlayıcı yedek kuralın tanzimidir. Ve işte tam da bu şekilde kurulmuş olan 

satım sözleşmelerinde satım bedelinin belirlenmesi madde 55 ile getirilen yedek 

hüküm ile mümkün olacak ve bu doğrultuda ilgili ticari branşta benzer koşullarda 

satılan aynı türden mallar için uygulanan cari fiyat esas alınarak satım bedeli tespit 

edilecektir. 

 

Bu görüşe göre, madde 14/I hükmü yalnızca taraflar arasında satım bedeline ilişkin 

maddede öngörülen şekillerde bir düzenleme içermeyen tekliflerin icap teşkil 

etmeyeceğini düzenlemektedir. Söz konusu hükmün bunun haricinde ve özellikle de 

tarafların satım bedeline ilişkin düzenleme içermeyecek şekilde bir satım sözleşmesi 

kurmalarına engel olmak gibi bir amacı bulunmamaktadır. Bu anlamda 14. maddede 

sözleşmenin kurulması için esaslı unsurlar tayin edilmemektedir. Taraflar sonraki 

davranışları ile madde 14/I uyarınca “bağlanma iradelerini” ortaya koydukları sürece 

bedele herhangi bir şekilde değinmemiş olsalar dahi geçerli olarak bir satım 

                                                 
58 Bianca/Bonell (Eörsi), a.g.e., Art. 14, N. 2.2.4.3, 3.1.; Art. 55, N. 2.2.2, Yazara göre, 14. maddede 
öngörülen unsurların tespitinin katı bir yorum ile değerlendirilmesine maddenin düzenleniş tarzı sebep 
olmaktadır. Bu görüşe göre, maddenin bu şekilde düzenlenmesinde Antlaşma’yı hazırlayanların 
amacı, genel ifadeler yerine sarih çerçeve ifadelerin kullanılmasının tercih edilmesinden ibarettir; 
Honnold, a.g.e., s. 155; Antlaşma’nın 55. madde düzenlemesine öncelik tanıyan ve bu bakımdan 14. 
maddede satım bedelinin belirlenmesine ilişkin öngörülen şartların yalnızca birer yorum aracı olarak 
tanzim edildiği hakkında benzer bir görüş için bkz.; Martin, Karollus, “Judicial Interpretation and 
Application of the CISG in Germany: 1988-1994”, Cornell Review of the Convention on Contracts 
for the International Sale of Goods, 1995, s. 51-94, http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/ 
karollus.html. 
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sözleşmesi kurabileceklerdir59. Bu anlamda, satım bedeli üzerinde anlaşılmış 

olmasının sözleşmenin geçerliliğine etkisi konusunda Antlaşma’da bulunan yegane 

düzenleme, “Sözleşme, açıkça veya örtülü olarak semen belirlenmeksizin veya 

semenin belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme içermeksizin geçerli olarak 

kurulmuşsa” ibaresi ile başlayan 55. maddenin I. fıkrasında yer almaktadır. Bu 

görüşün en esaslı gerekçesi ise, tarafların açık veya örtülü irade beyanları ile madde 

14/I uyarınca “bağlanma iradelerini” ortaya koymuş olmalarına rağmen satım 

bedeline ilişkin aynı madde ile satım bedeline ilişkin öngörülen düzenlemeyi 

yapmamaları sonucunda tarafların arasında geçerli bir satım sözleşmesi 

kurulmadığının kabulünün sonuçlarının ağır olacağıdır. Zira geçerli bir satım 

sözleşmesinin bulunduğunun kabul edilmemesi, tarafların Antlaşma’nın geçerli bir 

satım sözleşmesinin mevcut olduğu hallerde uygulama alanı bulacak III. Kısım’ında 

tanınan imkanlardan mahrum bırakılmaları anlamına gelecektir60.  

 

Antlaşma’nın 55. maddesinde getirilen düzenlemenin, satım bedelinin 

belirlenmemesinin sözleşmenin esaslı unsurlarında eksiklik dolayısıyla madde 14’e 

aykırılık teşkil edeceğine ilişkin tartışmaları da bertaraf ettiği, zira bu maddenin 14. 

maddeye nazaran öncelikli olarak uygulanmak üzere tanzim edildiği yönündeki bu 

görüş azınlıkta bulunmaktadır. Bu görüşün öncelikli olarak uygulanacağını iddia 

ettiği madde 55 hükmünün, yine aynı maddede açıkça belirtildiği üzere ancak 

halihazırda geçerli olarak kurulmuş bir sözleşmenin bulunduğu hallerde 

uygulanacağını göz ardı ettiği ifade edilmektedir61. Ancak bu görüş her ne kadar 

doktrinde fazla taraftar bulmamış ve uygulamada kabul edilmemiş olsa da, özellikle 

satım bedeli belirlenmeksizin satım sözleşmesinin kurulmasına imkan tanıyan hukuk 

sistemlerine sahip devletler açısından incelendiğinde çıkış noktası bakımından tutarlı 

oluşu sebebiyle tarafımızca aktarılmaya değer bulunmuştur.   
                                                 
59 Bianca/Bonell (Eörsi), a.g.e., Art. 14, N. 2.2.4.3; Honnold, a.g.m., s. 153, 155; Bu noktada 
tarafların bağlanma iradelerinin sonraki davranışlarının yorumu ile tespit edilebilmesi açısından hiç 
olmazsa belirli bir miktara yönelik bir inceleme yapılması gerektiği ve bu bakımdan bu görüşün 
tutarsız olduğu yönünde bkz. Honsell, (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 51. 
60 Honnold, a.g.m. s. 155. 
61 Farnsworth, a.g.m., s. 3-9, dn. 5; Bu görüşün madde 55’in amacının hatalı bir yorumu olduğu ve bu 
yorum tarzının madde 14’ün varlık sebebine de zarar verdiği yönünde bkz., Kelso, a.g.m. s. 529-556, 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/kelso.html; Leete, a.g.m., s. 193-205; Honsell, 
(Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 51, 52, Art. 55, N. 7. 
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c. Antlaşma’nın 14. madde düzenlemesine öncelik tanıyan görüş 

 
Doktrinde genel kabul, 55. maddenin uygulama alanının, geçerli bir şekilde 

kurulduğu tespit edilen satım sözleşmeleri ile sınırlandırılması yönündedir62. Bu 

anlamda doktrinde çoğunlukta bulunan yazarlar tarafından söz konusu maddelerin 

lafzında bir çelişkinin bulunduğu kabul edilmektedir. Ancak bu görüş doğrultusunda 

her ne kadar madde 14 ve madde 55 hükümlerinin lafzının çeliştiği kabul edilse de, 

bu iki maddenin uygulama alanlarının birbirinden farklı olduğu ileri sürülmektedir.  

Dolayısıyla madde 55 hükmünün ancak madde 14 ile öngörülen şartlara uygun 

olarak kurulmuş bir satım sözleşmesinin mevcut olduğunun kabul edilebildiği 

hallerde uygulama alanı bulabileceği kabul görmektedir.  

 

Bu anlamda geçerli olarak kurulmuş bir satım sözleşmesinden bahsedilebilmesi için 

de öncelikle 14. madde hükmünde öngörüldüğü üzere satım bedelinin belirlenmiş 

olması gerekecektir. Dolayısıyla madde 55, ancak satım bedelinin sözleşme 

kurulurken madde 14 hükmüne uygun surette örtülü olarak tespit edildiği ya da 

belirlenmesi sonraya bırakılıp da sonradan tespitinin mümkün olmadığı hallerde 

uygulanacaktır63.  

 

Görüldüğü üzere bu görüş uyarınca 14. madde düzenlemesine öncelik tanınmakta 

olup, bu maddede öngörüldüğü surette satım bedelinin belirlenmesine ilişkin 

taraflarca bir düzenleme yapıldığı ve bu şekilde geçerli bir satım sözleşmesinin söz 

konusu olduğu hallerde 55. madde hükmü uygulama bulacaktır. Satım bedelinin 

belirlenmesine ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığı sözleşmeler ise madde 14 

hükmü çerçevesinde geçerli olarak kurulmuş kabul edilemeyeceği için, 55. maddenin 

                                                 
62 Farnsworth, a.g.m., s. 3-1, 3-18, Yazara göre bu yorum tarzı, madde 14 ile öngörülmüş şartları 
taşımayan tekliflere bir geçerlilik imkanı doğurmayacak olan madde 55 hükmünün varlık amacı ile 
paralellik ihtiva etmektedir; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54; Art. 55, N. 3, 5, 6; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 11; Ingeborg Schwenzer, Florian Mohs, 
“Sözleşmenin Kurulması”, Milletlerarası Satım Hukuku: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin 
Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Ed. Yeşim Atamer, İstanbul, 12 
Levha Yayıncılık A.Ş., 2008, s. 87. 
63 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54; Art. 55, N. 9; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), 
a.g.e., Art. 55, N. 7. 
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bu hallerde uygulanması kural olarak mümkün olmayacaktır. Zira artık 14. maddeye 

aykırılık sebebiyle, 55. maddenin uygulama alanına girecek satım bedelinin tespit 

edilmesi gereken bir sözleşmenin varlığından söz edilemeyecektir. Bu hali ile 55. 

madde, 14/I hükmüne muhalif şekilde satım bedelinin tespitine ilişkin bir düzenleme 

içermemesine rağmen, kurulmuş olduğu iddia edilen satım sözleşmelerine bir 

anlamda geçerlilik kazandırmayacaktır.  

 

Doğal olarak madde 14 düzenlemesine uygun olarak satım bedelinin belirlendiği 

hallerde artık 55. madde düzenlemesi ile satım bedelinin belirlenmesine ilişkin 

tamamlayıcı kuralın uygulanmasına gerek dahi olmayacağı düşünülebilir. 

Dolayısıyla bu görüşün kabul edilmesi ile artık 55. madde hükmünün uygulama 

alanının bulunmadığı bile akla gelebilecektir. Ancak öncelikle belirtmemiz gerekir 

ki, yukarıda ayrıntılı olarak incelendiği üzere64, doktrinde 55. maddenin uygulama 

alanı açısından genel kabul gören öncelikli iki hal bulunmaktadır. Bunlardan ilki; 

taraf devletlerin madde 92 ile kendilerine tanınmış olan çekince imkanını kullanarak 

14. maddenin de kapsamında olduğu sözleşmenin kurulmasına ilişkin Antlaşma 

kurallarının değil, iç hukukun uygulanacağı hallerdir65. Bu hallerde, sözleşmenin 

satım bedeli belirlenmeksizin kurulup kurulamayacağı Antlaşma düzenlemelerine 

göre değil iç hukuka göre belirlenecektir. Uygulanacak ulusal hukukun bu suretle 

satım sözleşmesinin kurulmasına cevaz verdiği hallerde de, belirlenmemiş olan satım 

bedeli doğrudan 55. madde hükmü uygulanarak tespit edilecektir. Antlaşma’nın 55. 

maddesinin uygulama alanına ilişkin bir diğer genel kabul gören hal ise, tarafların 

kendilerine tanınan sözleşme serbestisi kapsamında 14. madde düzenlemesinin 

                                                 
64 Bkz. II 2. 
65 Feltham, a.g.m., s. 351, (Farnsworth, a.g.m., dn. 6, naklen); Kelso, a.g.m. s. 529–556; Farnsworth, 
a.g.m., s. 3-9; John, E. Murray, Jr., “An Essay on the Formation of Contracts and Related Matters 
under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Journal of 
Law and Commerce, S. 8, 1988, s. 11-51, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/murray14.html; 
Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54; Art. 55, N. 3, 8, 11, 14; Art. 14, N. 54; 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 11; (Hager), Art. 55, N. 6; Birleşmiş 
Milletler Sekretaryası tarafından Antlaşma’nın Tasarı metnine dair yayınlanan Şerh’te açıkça 55. 
maddenin, madde 14. hükmünü bertaraf etmediği fakat madde 92 çerçevesinde taraf devletler 
tarafından Antlaşma’nın II. Kısım’ı ile bağlı olmayacakları beyan edildiği hallerde satım bedelinin 
tespitine ilişkin olarak uygulanmak üzere düzenlendiği belirtilmektedir, bkz. UN Doc. N. 
A/CONF.97/5, Art. 51, N. 2. 
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kısmen veya tamamen uygulanmamasını kararlaştırmış olmalarıdır66. Bu halde de, 

artık 14. madde düzenlemesi sözleşmenin satım bedeli belirlenmeksizin kurulmasına 

engel olmayacak ve taraflar satım bedelini belirlemeksizin de geçerli bir satım 

sözleşmesi kurabileceklerdir. Dolayısıyla bu şekilde kurulan sözleşmelerde de satım 

bedelinin tespiti 55. madde hükmü uyarınca yapılacaktır67. 

 

Görüldüğü üzere, doktrinde 55. maddenin tartışmasız olarak uygulanacağının kabul 

edildiği bu iki ihtimalde esasen, 14. madde hükmünün ya taraf devletin çekince 

koyması ile ya da sözleşme taraflarının karşılıklı anlaşması ile uygulama dışı 

bırakılması söz konusudur. Bu hallerde zaten artık iki madde arasındaki uygulama 

alanının tespitine ilişkin tartışma alanının kapsamı dışına çıkılmakta ve doğaldır ki 

55. madde uygulanabilmektedir.  

 

Ancak belirtmemiz gerekir ki, doktrinde 55. maddenin uygulama alanının tespitinde 

14. madde hükmüne öncelik tanınacağına ilişkin baskın görüş uyarınca, bu iki 

ihtimalin haricinde bazı hallerde de 55. madde hükmünün uygulanabileceği kabul 

edilmektedir. Buna göre: satım bedelinin belirlenmediği hallerde, taraf iradelerinin 

yorumu suretiyle bedelin en azından örtülü olarak kararlaştırıldığına yönelik 

inceleme yapılacaktır. Doktrinde ve uygulamada madde 55’in uygulanabilmesi için 

satım bedelinin taraflarca örtülü olarak belirlendiğine yönelik yapılacak tespitte ise 

genel olarak somut olayın özellikleri çerçevesinde taraf iradeleri yorumlanarak 

sözleşmenin ayakta tutulması amaçlanmaktadır. Yapılan inceleme sonucunda somut 

olayda esasen bedele ilişkin hiçbir belirleme yapılmamış olsa dahi, sözleşme ilişkisi 

bir bütün olarak ele alınarak özellikle tarafların sonraki davranışlarının yorumu 

sonucunda bedelin en azından örtülü olarak belirlendiğinin kabul edilebileceği 

hallerde artık madde 55 düzenlemesi bu eksik unsurun tayininde uygulanacaktır68.  

                                                 
66 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54; Art. 55, N. 3, 10, 14; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 2, N. 11; (Hager), Art. 55, N. 6; Schlechtriem, a.g.m, s. 19; Honsell 
(Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54; Art. 55, N. 3, 10, 14. 
67 55. madde hükmünün yalnızca bu iki ihtimalde uygulanabileceğini kabul eden yazarlar da 
bulunmaktadır. Bkz.; Kelso, a.g.m., s. 529-556; Feltham, a.g.m., s. 351, (Farnsworth, a.g.m., dn. 6, 
naklen); Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54. 
68 Murray, a.g.m., s. 11-51; Leete, a.g.m., s. 193-215, dn. 58’e ait metin; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 11. 
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Bu amaçla satım bedelinin taraflarca madde 14/I hükmüne uygun olarak örtülü 

surette belirlendiğine yönelik yapılacak incelemede, taraf iradeleri Antlaşma’nın 8. 

maddesi ile düzenlenen yorum kuralı uyarınca tespit edilecektir. Bu yönde yapılacak 

incelemede ise somut olayın özellikleri göz önünde tutulacak ve satım bedeli; 

tarafların sözleşme görüşmeleri, aralarında yerleşmiş olan alışkanlıklar, 

uygulanmasını kabul ettikleri ticari teamüller ile tarafların sonraki davranışları 

madde 8/III uyarınca değerlendirilerek bu unsurlar ışığında tespit edilebilecektir69.  
 

Bu görüş uyarınca, yapılan inceleme sonucunda taraf iradelerinin sözleşme ile bağlı 

olmak yönünde yorumlanabilmesi halinde satım bedelinin örtülü olarak belirlendiği 

kabul edilecektir. Bu noktada, artık tarafların madde 14 hükmüne uygun olarak satım 

bedelini en azından örtülü olarak belirledikleri sonucuna varılmakla madde 55 

hükmü ile olan çelişki teorik olarak da olsa aşılmış olacaktır. Çünkü artık bu hallerde 

madde 14’e uygun şekilde geçerli olarak kurulmuş bir satım sözleşmesinin 

varlığından bahsedilebilecektir. Bu yöndeki tespiti takiben ise, madde 14 anlamında 

“yeterince kesin” mahiyette kabul edilen ancak somut olarak belirlenmemiş olan 

satım bedelinin ne şekilde belirleneceği hususu gündeme gelecektir. Bu aşamada ise 

artık madde 55 hükmü uygulanarak bu maddede öngörülen yedek kural esas 

alınacaktır70.  

                                                 
69 ICC, 8324/1995 K., http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958324i1.html; 2 Ob 547/93 K., 10.11.1994 
T., (Avusturya), http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=110&step=Abstract;, 3PZ 
97/18 K., 03.07.1997 T., (İsviçre), http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=306&step 
=Abstract, Somut olayda tarafların yoruma esas alınacak sözleşme görüşmeleri esnasındaki beyan ve 
davranışlarının yanı sıra sözleşmenin kurulmasından sonraki davranışlarının da değerlendirmeye esas 
teşkil etmesi gerektiği kabul edilmiştir. Bu çerçevede alıcının, teslim edilmiş mallara ilişkin faturayı 
satıcıdan talep etmesi onun sözleşme ile bağlı olma iradesinin bulunduğunun kabulü için yeterli 
görülmüştür. 
70 Bu şekilde yapılan inceleme sonucunda somut olayın özellikleri çerçevesinde madde 55’in 
uygulanamayacağı haller de söz konusu olabilir. Bkz., 309/1993 K., 03.03.1995 T., (Rusya), 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/950303r1.html, Karara konu uyuşmazlıkta, 
taraflarca satım bedeline ilişkin olarak yalnızca bedelin “sene başından 10 gün evvel” ibaresi ile 
ileride belirleneceği kararlaştırılmıştır. Ancak taraflar satım bedelinin belirlenmesinin ileriye 
bırakılmasına dair örtülü anlaşmalarının gereklerini yerine getirmemişlerdir. Kararda; tarafların satım 
bedelini belirlemeyi ileriye bırakmış oldukları, bu yöndeki anlaşmanın bedelin belirlenmesine ilişkin 
örtülü bir anlaşma teşkil ettiği ancak bu örtülü anlaşmanın da gereğinin yerine getirilmemiş olması 
sebebiyle madde 14/I uyarınca geçerli bir satım sözleşmesinin kurulmadığı ve sonuç olarak madde 55 
hükmünün uygulanamayacağı ifade edilmiştir; Di Matteo, a.g.e., s. 97; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 10, dn. 38b. 
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d. Görüşümüz 

 
Antlaşma hükümleri çerçevesinde bir teklifin icap olarak kabul edilebilmesi için 

satım bedelinin açık veya örtülü olarak belirlenmesi ya da belirlenmesi için gerekli 

düzenlemelerin yapılması gerekmektedir (m. 14/I). Burada madde 55 hükmünün, 

madde 14/I düzenlemesi ile satım bedeline dair öngörülen şartları açıkça 

hafifletmediği ya da bertaraf etmediği göz ardı edilmemelidir. Bu çerçevede madde 

55 düzenlemesinden hareketle madde 14/I hükmünü tamamen anlamsız kılacak 

şekilde satım sözleşmesinin bu unsurlar olmaksızın her durumda geçerli olarak 

kurulabileceği sonucuna varılması Antlaşma’ya uygun düşmeyecektir. Bu durumda 

tarafların satım bedelini belirlememeleri halinde mallara ilişkin cari fiyatın esas 

alınacağına ilişkin 55. maddenin, ancak geçerli olarak kurulmuş bir satım 

sözleşmesinin söz konusu olduğu hallerde uygulanacağının kabul edilmesi gerekir.  

 

Bu bakımdan yukarıda değindiğimiz üzere71, doktrinde Antlaşma’nın 14. madde 

düzenlemesine öncelik tanıyan baskın görüş uyarınca ve uygulamada genel eğilim, 

55. maddenin uygulanabilmesi için, taraf iradelerinin yorumu suretiyle satım 

bedeline ilişkin örtülü bir belirlemenin olduğunun çıkartılması yönündedir. Her ne 

kadar doktrinde bu yöndeki çözüm önerilerinin uygulamada somut olay adaletinden 

öteye gidemediği, bu anlamda satım hukuku teorisi açısından genel geçer bir çözüm 

yolu önerilmediği ifade edilmekte ise de72 kanaatimizce bu çözüm yolu Antlaşma’nın 

uluslararası satım hukukunda yeknesak bir uygulamanın sağlanmasına yönelik varlık 

amacına ve Antlaşma’nın 8. ve 9. maddelerindeki düzenlemelerin amacına da uygun 

düşmektedir. Somut olay adaleti ile sınırlı kalacak olsa da Antlaşma’nın yorumunda, 

Antlaşma sistemine bağlı kalarak ve bu anlamda iç hukuk kurallarına başvurmaksızın 

yeknesak yorumlar ile verilen yargı kararlarına ulaşılması mümkün olacaktır. 

Kanaatimizce bu suretle, tarafı olan çok sayıda devleti farklı hukuk sistemlerine dahil 

olmalarına rağmen, yeknesak bir uluslararası satım hukuku çatısı altında birleştiren 

Antlaşma’nın kalıcı surette uygulanabilmesini temin edici bir amaca hizmet 

edilebilecektir. 
                                                 
71 Bkz. II B 3 c. 
72 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 10. 
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Antlaşma’nın 55. maddesinin uygulanabilmesi bakımından doktrindeki baskın görüş 

uyarınca, taraf iradelerinin madde 8 hükmü suretiyle yorumunda sözleşme ilişkisi bir 

bütün olarak ele alınmakta ve özellikle sözleşmenin kurulması anından sonraki 

davranışlar da esas alınarak iradelerin sözleşme ile bağlı olmak yönünde olup 

olmadığı incelenmektedir. Eğer taraf iradelerinin sözleşme ile bağlı olmak yönünde 

olduğu belirlenebilmekte ise, taraflar satım bedeline hiçbir şekilde değinmemiş iseler 

dahi tarafların bedeli en azından örtülü olarak madde 14/I hükmüne uygun olarak 

kararlaştırdıkları kabul edilmektedir. Tarafların satım bedelini örtülü olarak 

belirlediklerine yönelik tespitin yapılabildiği hallerde, eğer somut olayda 

uygulanabilecek herhangi bir bedel söz konusu değil ise 55. madde hükmü uyarınca 

satım bedelinin cari fiyat esas alınarak belirlenmesi mümkün olmaktadır. Bu 

bakımdan doktrinde tarafların 55. madde hükmündeki cari fiyata gönderme yaparak 

satım bedelini örtülü olarak belirlemiş oldukları kabul edilmektedir.  

 

Ancak kanaatimizce bu gibi hallerde tarafların doğrudan madde 55 düzenlemesindeki 

cari fiyata gönderme yapmış olduklarının kabulü mümkün değildir. Bu anlamda taraf 

iradelerinin yorumu sonucunda satım bedelinin örtülü olarak belirlendiği kabul 

edilerek sözleşmenin ayakta tutulmaya çalışıldığı her durumda madde 55 hükmünün 

uygulanması söz konusu olmaz. Bu bakımdan madde 8 hükmü uyarınca sözleşme 

ilişkisinin bir bütün olarak yorumlanması sonucunda varılacak sonuca göre ikili bir 

ayrım yapılması gerekir. Öncelikle eğer tarafların sözleşme ilişkisinde gönderme 

yapmış olduklarının kabul edilebileceği cari fiyatın dışında herhangi bir satım bedeli 

mevcut ise öncelikli olarak bunun esas alınması gerekmektedir. Her ne kadar bu 

husus doktrinde vurgulanmakta ise de özellikle uygulamada bir kısım kararlarda göz 

ardı edilmektedir73. Ancak taraf iradelerinin cari fiyatın uygulanmasını dışlamamış 

olduğu açıkça anlaşılmalıdır. Taraflar cari fiyat dışında başka kriterleri ön görmüş ve 

muğlak ifadeler sebebiyle bu bedel tespit edilemiyorsa 55. maddenin uygulanması 

mümkün olmayacaktır. 
                                                 
73 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 11; Bu yöndeki kararlar için bkz., 
03.08.2005 T., 10 O 74/04 K., (Almanya), http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do= 
case&id=1097&step=Abstract;  03.07.1997 T., 3PZ 97/18 K., (İsviçre), http://www.unilex.info/ 
case.cfm?pid=1&do=case&id=306&step=Abstract, Mahkeme, somut olayda satıcının göndermiş 
olduğu faturaların esas alınmasına karar vermiş ancak buna gerekçe olarak faturalardaki bedelin 
madde 55 hükmünde belirtilen cari fiyat olarak değerlendirilebileceğini belirtmiştir. 
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Yine somut olayda bedelin belirlenmesi için henüz 55. madde hükmüne 

başvurulmasına gerek kalmaksızın esas alınacak başka emareler var ise bunların 

uygulanması gerekir. Bu durumda da, satım bedeli sözleşmenin yorumu suretiyle 

belirlenmiş olacağından 55. madde hükmü uygulanarak cari fiyat esas 

alınamamalıdır. Satıcının fiyat listesi bulunduğunun alıcının bilgisi dahilinde olduğu 

ve taraflar arasında örtülü bir belirlemenin söz konusu olduğunun kabul edilmesi 

üzerine cari fiyatın yerine öncelikli olarak satıcının fiyat listelerinin esas alınması 

amaca uygun olacaktır. Zira madde 14/I uyarınca bedelin örtülü olarak 

kararlaştırıldığına dair bir yorum yapılmakta ise, artık alıcının farazi iradesinin 

satıcının fiyat listelerinin uygulanmasına yönelik olduğunun cari fiyatın 

uygulanmasına nazaran öncelikli olarak kabulü gerekir. Bu durumda ise doktrinde 

genel olarak kabul edildiğinin aksine, 55. madde düzenlemesinin doğrudan 

uygulanması kanaatimizce somut olayın özellikleri çerçevesinde yapılacak 

incelemenin amacına uygun düşmeyecektir. Madem ki taraf iradeleri 14. madde 

düzenlemesi kapsamında örtülü bir belirlemenin söz konusu olduğunun tespiti 

amacıyla özellikle sözleşme kurulduktan sonraki taraf davranışları esas alınarak 

yorumlanmaktadır, artık bu yorumun yine somut olayın özellikleri çerçevesinde 

yapılarak satım bedelinin belirlenmesine hizmet etmesi gerekir. Bu noktada alıcının 

farazi iradesinin satıcının fiyat listelerinin uygulanması yönünde olduğu kabul 

edilebilir. Bu şekilde bir tespit imkanı varken, 55. maddedeki yedek kurala 

başvurulması mümkün değildir. Cari fiyatın uygulanması ancak, somut olayda taraf 

iradelerinden örtülü olarak üzerinde anlaşıldığı kabul edilebilecek başka bir kriterin 

bulunmaması halinde söz konusu olacaktır. 

 

Sonuç olarak, tarafların 55. madde hükmüne örtülü olarak gönderme yaptıklarının 

kabulü ile cari fiyatın esas alınmasının mümkün olması ancak, doktrindeki genel 

kabul uyarınca sözleşme ilişkisinin yorumu sonucunda satım bedelinin belirlenmesi 

açısından somut olayda esas alınabilecek herhangi bir emare bulunmamakta ise 

mümkün olmalıdır. Ancak kanaatimizce, cari fiyatın esas alınmasının kabul 

edilebileceği bu hallerde dahi 55. madde hükmüne doğrudan bir uygulama alanı 

yaratılmamaktadır. Dolayısıyla 55. maddenin uygulama alanı yalnızca uygulanacak 

hukukun Antlaşma’nın 92. maddesi uyarınca çekince imkanını kullanmış bir devletin 
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hukuku olduğu haller ve taraflarca 14. maddenin uygulanmasının bertaraf edilmiş 

olduğu haller ile sınırlıdır. Bu bakımdan iki maddenin uygulama alanları 

çatışmamaktadır74. 

 

Bu noktada varılacak sonuç tarafların örtülü iradelerinin 55. madde hükmündeki 

kriterler çerçevesinde tayin edilecek olan cari fiyatın uygulanması yönünde 

olduğunun tespitinden ibarettir. Bu durumda ise yine de madde 14/I anlamında bir 

belirleme söz konusu olacak ve madde 55’in uygulanması mümkün olmayacaktır. 

Zira 55. maddenin uygulanması için geçerli bir satım sözleşmesinin bulunmasının 

yanı sıra, satım bedelinin de açık veya örtülü olarak belirlenmemiş olması şartının 

bulunması gerekmektedir. Dolayısıyla doktrindeki genel kabul çerçevesinde taraf 

iradelerinin madde 8 düzenlemesi ışığında yorumlanması sonucunda tarafların 

madde 55 hükmünde tanımı yapılan cari fiyata gönderme yaptıklarının kabul edildiği 

hallerde, madde 55 düzenlemesine doğrudan bir uygulama alanı yaratılmadığının 

kabulü gerekir. Bu bakımdan 55. madde düzenlemesi yalnızca, bu hükümdeki cari 

fiyata ilişkin unsurlar ışığında yapılacak taraf iradelerinin yorumu ile 14. madde 

hükmü uyarınca satım bedelinin belirlenmiş olması unsuruna ilişkin bir yorum aracı 

olarak uygulama alanı kazanmaktadır. 

 

4. Cari Fiyatın Esas Alınması 

 
Geçerli olarak kurulmuş bir satım sözleşmesinde satım bedelinin örtülü olarak dahi 

belirlenmemiş olduğu hallerde 55. madde uygulanarak bu düzenlemede yer alan 

tamamlayıcı yedek kural uyarınca satım bedeli tespit edilecektir. Söz konusu hüküm 

uyarınca cari fiyatın belirlenmesinde üç adet unsurun göz önünde bulundurulması 

gerekir. Böylelikle satım bedelinin tespitinde, “ilgili ticari branşta benzer koşullarda 

satılan aynı türden mallar için uygulanan cari fiyat” esas alınacaktır.  

 

                                                 
74 Benzer görüşte bkz. Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 14, N. 54.  
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Antlaşma’nın 55. madde düzenlemesinde cari fiyatın tanımı yapılmamakta, yalnızca 

bu fiyatın belirlenmesi için esas alınacak unsurlar sayılmaktadır. Doktrinde, cari fiyat 

kavramından, ya satım konusu mallar için söz konusu olan ve fazla fiyat esnekliği 

göstermeyen bedelin ya da söz konusu mallar bakımından ortalama fiyatın 

anlaşılması gerektiği belirtilmektedir75. Ancak uygulamada cari fiyatın tespitinde bir 

kısım kararlarda satıcının mallara ilişkin fiyat listeleri esas alınmaktadır76. Bunun 

sebebinin 55. maddede sayılan unsurlar ışığında somut olaya ilişkin cari fiyatın 

belirlenmesinin zorluk arz etmekte olduğu söylenebilir77.  

 

Öncelikle belirtmek gerekir ki söz konusu maddede de açıkça düzenlendiği üzere cari 

fiyatın tespitinde sözleşmenin kurulduğu an esas alınacaktır. Böylelikle madde 55 

uyarınca satım bedelinin belirleneceği hallerde mallara ilişkin ifa zamanındaki cari 

fiyat belirleyici olmayacaktır. Dolayısıyla taraflar sözleşmenin kurulduğu an ile ifa 

zamanı arasındaki fiyat farkını talep edemeyeceklerdir78. 

                                                 
75 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 55, N. 18; Türk hukuku bakımından cari fiyat; “borsa 
dışında piyasası olan belli bir çeşit malın belli bir ticari çevrede muntazaman yapılan alışverişlerinde 
ulaştığı ortalama fiyat” olarak tanımlanmaktadır, Tandoğan, a.g.e., s. 91 (naklen); Yavuz, a.g.e., s. 
172 (naklen). 
76 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55, N. 8; 03.08.2005 T., 10 O 74/04 K. (Almanya), 
http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id=1097&step=Abstract; 6 U 126/00 K., 10.10. 
2001 T., (Almanya), http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011010g1.html. 
77 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 55, N. 18; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55, 
N. 8. 
78 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 51, N. 3; Bianca/Bonell (Eörsi), a.g.e., Art. 55, N. 2.3.1.; Honsell, 
(Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 55, N. 19; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55, N. 9; 
15.09.2004 T., 7 U 2959/04 K. (Almanya),  http://www.unilex.info/case.cfm?pid=1&do=case&id= 
1088&step=Abstract; Borçlar Kanunu madde 209/I hükmünde ise ilk bakışta Antlaşma’nın 55. 
maddesine paralel bir düzenleme ile karşılaşılmaktadır. Bu hüküm uyarınca; “Alıcı kat’i sipariş 
yapmış fakat semeni tayin etmemiş ise satım siparişin yapıldığı gün ve mahalde cari fiyat üzerinden 
akdedilmiş sayılır”. Söz konusu hükmün lafzı esas alınacak olur ise, satım bedelinin taraflarca 
belirlenmemiş olması ihtimalinde, bedelin, alıcı tarafından sözleşmenin kurulduğu gün ve yerde aynı 
türden mallar için uygulanan cari fiyat üzerinden belirleneceği sonucuna ulaşılacaktır. Ancak Türk 
hukuk doktrininde bu hükmün, Türkçe metninin sadeleştirilmesi aşamasında bedelin tespitine ilişkin 
olarak farklı bir sonuca varılmasına sebep olacak şekilde kaleme alındığı ifade edilmektedir. Bu 
sadeleştirme hatasının sonucu olarak da, esasen kaynak İsviçre Borçlar Kanunu’nun 212. maddesi ile 
de paralel olarak, satım bedelinin “siparişin ifa günü ve yerindeki” cari fiyat üzerinden belirlenmesi 
gerektiği yerine, “siparişin icra günü ve yerindeki” ifadesinin kullanıldığı belirtilmektedir. Kanun 
metnindeki bu sadeleştirme hatası sonucunda, esasen satım bedelinin, kaynak İsviçre Borçlar Kanunu 
ile uyum içinde olacak şekilde ifa günündeki ve yerindeki cari fiyatın esas alınarak belirlenmesi 
gerektiği kabul edilmektedir. Sonuç olarak Antlaşma’nın, satım bedeli belirlenmeksizin satım 
sözleşmesinin kurulduğu durumlara ilişkin 55. maddesi ile BK madde 209/I yedek hükümlerinin 
sunduğu çözüm tarzları birbirinden farklılık arz etmektedir. Borçlar Kanunu madde 209/I hükmünün 
kaynak İsviçre Borçlar Kanunu ile uyumlu surette yorumlanması sonucunda; taraflarca satım bedeli 
belirlemeksizin kurulmuş olan satım sözleşmesi, 55. maddenin sözleşmenin kurulduğu anda 



 86

Cari fiyata ilişkin bir tanım içermeyen 55. madde hükmünde yalnızca cari fiyatın 

tespitinde esas alınmak üzere unsurlar sayılmaktadır. Buna göre, somut olayda satım 

sözleşmesine konu olan mallar ile aynı çeşit mallar için uygulanan cari fiyat esas 

alınacaktır79.  

 

Ayrıca, satım konusu mallar için ilgili ticari branşta uygulanmakta olan cari fiyat 

esas alınacaktır. Doktrinde, somut olayda ilgili ticari branşın tespiti bakımından 

sözleşmenin iki tarafının da iş görmekte olduğu pazarın esas alınması gerektiği 

savunulmaktadır. Böylelikle cari fiyatın belirlenmesinde sözleşme taraflarının 

faaliyette bulunduğu pazarda uygulanan fiyatların temel alınması gerekmektedir80.  

 

Cari fiyatın tespitinde esas alınması gereken son nokta ise, satım bedeli tespit 

edilecek mallara benzer koşullarda satılan mallar için uygulanmakta olan fiyatın esas 

alınmasıdır. Antlaşma’nın 55. madde hükmünde, esas alınacak cari fiyatın 

belirlenmesinde satım konusu mallar ile aynı çeşit mallara uygulanan fiyatın temel 

alınmasının yanı sıra, somut olaydaki satım sözleşmesine benzer koşullarda satılan 

mallara uygulanan cari fiyatın esas alınması gerektiği de düzenlenmiştir. Bu 

bakımdan somut olayda satım bedelinin miktarına etki edebilecek hususların, örneğin 

malların taşınmasına veya sigortalanmasına ilişkin taraflarca kararlaştırılmış tali 

unsurların cari fiyatın tespitinde esas alınması gerekir81.  

 

Esasen, satım bedelinin cari fiyatın esas alınması suretiyle objektif olarak 

belirlenmesi alıcının sonradan satıcı tarafından bir anlamda dayatılabilecek yüksek 

bedellerden korunması anlamına gelebilecek ise de, satıcının madde 55 uyarınca esas 

alınacak cari fiyatın altında bir rakam talep edeceği belli bazı hallerde alıcının 

                                                                                                                                          
uygulanan cari fiyata yaptığı göndermeden farklı olarak, ifa zamanındaki ve yerindeki cari fiyat 
üzerinden akdedilmiş olacaktır; Turgut Kalpsüz, Ticari Satışta İfa Mahalli, Ankara, 1960, s. 9; 
Olgaç, a.g.e., s. 117; Tandoğan, a.g.e., s. 91, 92; Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku: Özel Borç 
İlişkileri, 7. bs., Ankara, Yetkin Basım A.Ş., 2007, s. 160, 161; Yavuz, a.g.e.,  s. 172. 
79 Bianca/Bonell (Eörsi), a.g.e., Art. 55, N. 2.3.1. 
80 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55, N. 8. 
81 Bianca/Bonell (Eörsi), a.g.e., Art. 55, N. 2.3.1; Honsell, (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 55, N. 17; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55, N. 8. 
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aleyhine durumlar da doğurabilecektir82. Benzer şekilde, bedelin tespitinde cari fiyat 

esas alındığında somut olayın özellikleri çerçevesinde makul olarak kabul 

edilebilecek bir rakamın üzerinde belirleme yapılması ihtimali de vardır. Ancak 

belirtmek gerekir ki mahkemelere, 55. maddede yer alan yöntem ile elde edilen 

rakam somut olayın özellikleri çerçevesinde makul olmasa dahi, belirlenen bu 

rakamdan farklı bir tayin yetkisi tanınmamıştır83.  

 

Doktrinde 55. madde düzenlemesinin, satım konusu mallara ilişkin cari fiyatın 

tespitinin özellikle bazı mallara ilişkin olarak mümkün olmaması sebebiyle tatmin 

edici olmadığı ifade edilmektedir. Bu noktada, madde 55 hükmünün cari fiyatın esas 

alınmasına yönelik düzenlemesi yerine, satım bedelinin tespitinin mallara ilişkin 

ortalama bir fiyatın esas alınarak yapılması önerilmektedir. Zira satım konusu 

mallara ilişkin bir cari fiyatın bulunmaması, artık madde 55 uyarınca da satım 

bedelinin belirlenmesine engel olacak ve dolayısıyla sözleşmenin geçerli olarak 

kurulmadığının kabulüne sebep olacaktır84.  

 

Bu konuda doktrinde de eleştirilere hedef olmuş bir kararda, satım konusu mallara 

dair cari fiyatın bulunmaması sebebiyle 55. madde hükmünde getirilen yedek 

düzenlemenin de satım bedelinin tespitinde uygulanamayacağı ve sonuç olarak 

geçerli olarak kurulmuş bir sözleşmenin bulunmadığı kararlaştırılmıştır85.  

                                                 
82 Sevon, a.g.m., s. 211; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55, N. 8.  
83 Tallon, a.g.m., s. 7.13.  
84 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 14, N. 11; (Hager), Art. 55, N. 8; Bu durumda 
iç hukuk kuralları uygulanarak satım bedelinin belirlenmesi yönünde bkz., Vincent Heuzé,  La Vente 
Internationale de Marchandises: Droit Uniforme, Paris, 2000, N. 358, (naklen, 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 55, N. 8); Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 55, N. 
18, 21, 23, Yazar, Antlaşma’nın 55. maddesinde mallara ilişkin cari fiyatın tespit edilememesi haline 
ilişkin olarak bir Antlaşma içi boşluğun bulunduğunu belirtmektedir. Bu bakımdan söz konusu 
boşluğun madde 7/II uyarınca tamamlanmasının da mümkün olmadığını, dolayısıyla meselenin iç 
hukuk kurallarına göre çözüme kavuşturulması gerektiğini savunmaktadır. Yazar, ancak uygulanacak 
iç hukuka başvurulması sonucunda da esas alınacak cari fiyatın tespit edilememesi halinde 
sözleşmenin geçersiz olacağını kabul etmektedir.  
85 Macaristan Temyiz Mahkemesi, 25.09.1992 T.,  Gf.I. 31 349/1992/9 K., 
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/920925h1.html; Kararın İngilizce çevirisi için bkz. 
László Szlávnits,“United Technologies International Inc. Pratt and Whitney Commercial Engine 
Business v. Malev Hungarian Airlines, English Translation”, Journal of Law & Commerce, S. 13, 
1993, s. 31–47, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/920925h1.html#fn0; Macaristan 
Temyiz Mahkeme’si önünde incelenen uyuşmazlıkta, mahkeme somut olayda satım sözleşmesinin 
konusunu oluşturan jet uçağı motorlarına ilişkin kıstas alınacak cari fiyatın bulunmaması sebebiyle 
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Bu konuda diğer bir kararda ise, tarafların satım bedelinin ileride belirlenmesi için 

yapmış oldukları düzenlemelerin kural olarak madde 14/I düzenlemesi bakımından 

yetersiz olmasına rağmen bedelin söz konusu maddeye uygun olarak örtülü şekilde 

belirlendiği ve geçerli bir satım sözleşmesinin kurulduğu kabul edilmiştir. Buna göre 

manganez satımına ilişkin uyuşmazlıkta, taraflar satım bedelini geçici nitelikte bir 

taban fiyat tespiti ile belirlemişler ve satım bedelinin sonradan ne şekilde revize 

edileceğini ise kararlaştırmamışlardır. Mahkeme, cari fiyatın bulunmaması sebebiyle 

somut olayda bedelin belirlenmesinin 55. madde düzenlemesinin uygulama alanına 

dahil edilmemesi amacıyla adeta zorlama nitelikteki bu kararında taraf iradelerinin 

yorumunda somut olayın özelliklerinin yanı sıra satım konusu mallara ilişkin cari 

fiyatın bulunmamasının da etken olduğunu açıkça ifade etmiştir86.

                                                                                                                                          
satım bedelinin belirlenmesi için madde 55’in de uygulanamayacağına karar vermiştir. Kararda, satım 
konusu mallara ilişkin bir cari fiyatın bulunmadığı hallerde madde 55 uyarınca satım bedelinin tespit 
edilemeyeceği ifade edilmiştir. Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem) a.g.e., Art. 14, N. 8, dn. 26; 
Paul, Amato, “UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: The Open Price Term 
and Uniform Application: An Early Interpretation by the Hungarian Courts”, Journal of Law and 
Commerce, S. 13, 1993, s. 1–29, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/editorial/ 
amato920925h1.html.  
86 ICC, 8324/1995 K.; http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958324i1.html; Uyuşmazlık konusu olayda, 
taraflar satım bedelinin ileride ne yöntem ile değiştirilerek hesaplanacağını açıkça belirlemeksizin 
taban fiyatı kararlaştırmışlar ve malların nihai alıcıya satılması sonrasında elde edilecek rakama göre 
revize edileceği hususunda anlaşmışlardır. Kararda, satım konusu madenlere ilişkin ortak bir borsa ile 
belirlenen cari fiyat bulunmadığı için taraflar arasında geçici olarak tespit edilip de yöntem 
belirlenmeksizin yalnızca sonradan nihai alıcıdan elde edilecek rakama göre satım bedelinin revize 
edilmesi yönündeki anlaşmanın yeterince kesin olduğu kabul edilmiştir. Buna gerekçe olarak ise 
mahkeme, bedelin revize edilmesine ilişkin anlaşmaların Antlaşma’nın 9/II maddesi göz önünde 
bulundurularak somut olaydaki malların konu olduğu satım sözleşmelerinde uluslararası ticarette 
“yaygın olarak bilinen ve düzenli olarak kullanılan” bir teamül olduğu belirtilmiştir; Honnold, a.g.e.,  
s. 156; Schlechtriem/Schwenzer (Schmidt-Kessel), a.g.e., Art. 8, N. 46; (Schlechtriem) Art. 14, N. 10.  
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 
 
 

III. SATIM BEDELİNİ ÖDEME BORCUNUN İFASI  
 

A. Genel Olarak Satım Bedelini Ödeme Borcunun Gereği Gibi İfa 
Edilmesi 
 
Antlaşma’da “Alıcının Yükümlülükleri” başlıklı 3. Bölümün ilk maddesi olan 53. 

madde ile alıcının asli yükümlülüklerinin neler olduğu genel bir ifade ile sayıldıktan 

sonra, söz konusu Bölümün “Semenin Ödenmesi” başlıklı I. Ayrımının başlangıç 

maddesi olan 54. madde hükmü ile alıcının satım bedelini ödeme borcu 

düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm aşağıdaki gibidir:  

 

“Alıcının semeni ödeme borcu, sözleşmede veya mevzuatta öngörülmüş olan, 

semenin ödenmesini sağlayacak önlemleri almayı ve formaliteleri gerçekleştirmeyi 

içerir”. 

 

Görüleceği üzere, 54. madde hükmü çerçevesinde satım bedelini ödeme borcunun 

ifasına ilişkin gerekli adımların yerine getirilmesinin de alıcının satım bedelini 

ödemeye ilişkin asli edim yükümlülüğünün bir parçası olduğu düzenlenmiştir. Söz 

konusu maddede bu yan yükümlülüklerin de açıkça belirtilmesi, Antlaşma’nın 

konusu olan satım sözleşmelerinin uluslararası niteliğinden kaynaklanmaktadır. Zira, 

işyerleri farklı devletlerde bulunan sözleşme tarafları arasında akdedilecek satım 

sözleşmelerinde satım bedelinin çoğunlukla elden ödenmesi mümkün olmayacak, 

taraflarca kararlaştırılan veya uluslararası ticarette uygulanan ödeme şekillerine 

başvurulacaktır1. Dolayısıyla alıcının satım bedelini ödeme borcunu ifası için, bu asli 

                                                 
1 Uluslararası ticarette farklı ödeme şekilleri kullanılmaktadır. Bunlardan en sıklıkla kullanılan ödeme 
şeklini akreditif açılması oluşturmaktadır. Bu ödeme şekilleri hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
Ercüment Erdem, SİF Satışlar, İstanbul, Beta Yayınevi, 1999, s. 176-179; Cemal Şanlı, Nuray Ekşi, 
Uluslararası Ticaret Hukuku, 5. bs., İstanbul, Arıkan Basım Ltd. Şti., 2006, s. 75 vd.; Bridge, a.g.e., 
N. 6.01-6.76. 
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edimin gereği gibi ifasına yardımcı olan yan yükümlülükleri de mutlaka yerine 

getirmesi gereği gündeme gelecektir. Bu anlamda satım bedelini ödeme borcunun 

gereği gibi ifa edilmesi için örneğin akreditif açılması, banka teminat mektubu 

alınması, resmi dairelerden gerekli izinlerin alınması veya yabancı para transferi için 

öngörülen vergilerin, ya da komisyonların ödenmesi gerekebilir2.  

 

Satım bedelinin ne şekilde ödeneceği çoğunlukla taraflar arasındaki sözleşmede 

kararlaştırılmış olacaktır. Ancak tarafların bu konuda bir anlaşmaları bulunmamakta 

ise, alıcının dilediği usulde ödemeyi yapabileceği kabul edilmelidir3. Bu borç para 

borcu olduğundan nakden elden ya da hesaba havale suretiyle ödenebilir. Ayrıca, 

uluslararası ticarette de sıklıkla uygulama alanı bulduğu gibi, para yerine kıymetli 

evrak tanzimi ile de borcun ifası mümkündür.  

 

Antlaşma’da satım bedelinin ödenme şekline dair hususları düzenleyen bir hüküm 

bulunmamakta olup, bu konunun tarafların serbestçe kararlaştıracakları şekillerde 

veya uluslararası ticarette yerleşmiş olan teamüllerle çözüme kavuşturulması 

gerekir4. Antlaşma’nın 54. maddesinde yalnızca, alıcının bu borcun ifası için gerekli 

yardımcı fiilleri de yerine getirmekle yükümlü olduğu ifade edilmiştir. Bu konuda 

alıcının satım bedelini muacceliyet anında satıcının hiçbir talebine veya başka bir 

formaliteye uymasına gerek olmaksızın ödemesi gerektiği düzenlenmiş olan 59. 

madde hükmü çerçevesinde ödeme şekline ilişkin bir tespit yapmak mümkündür. 

Buna göre, satım bedelinin muacceliyet anında satıcının önceden herhangi bir ihtar 

külfeti altına girmeksizin para üzerinde tasarruf edebilecek şekilde ödenmesi 

gerekecektir5. Bu bakımdan satım bedelinin nakden ödeneceği hallerde, bedelin 

                                                 
2 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 50, N. 2; Gabriel, a.g.e., s. 167, 168; Schlechtriem/Schwenzer 
(Hager), a.g.e., Art. 54, N. 3; Antlaşma’nın 54. maddesinin kaleme alınış tarzında, bu yan 
yükümlülüklerin de satım bedelini ödeme borcunun bir parçası olduklarının açıkça belirtilmesi ile 
Antlaşma’nın ifa engelleri sistemi bakımından bu yan yükümlülüklere aykırılık halinde yalnızca öne 
alınmış sözleşmeye aykırılık hallerine (m. 71-73) başvurulma imkanının değil, satım bedelini ödeme 
asli edimine aykırılık sebebiyle madde 61-64 hükümleri arasında düzenlenmiş olan seçimlik haklara 
başvurulabilmesinin temin edilmesinin amaçlandığı da söylenebilir, aynı yönde bkz. Bianca/Bonell 
(Knapp), a.g.e., Art. 64, N. 3.3., 3.4. 
3 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 57, N. 9. 
4 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 57, N. 9. 
5 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 59, N. 2.1.; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 54, N. 13;  
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 59, N. 2. 
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muacceliyet anında satıcının tasarrufuna sunulması mümkün olabilir. Satım bedelini 

ödeme borcunun nihayetinde bir para borcu olması sebebiyle kural nakden 

ödenmesidir. Ancak uluslararası ticaret hayatının bedelin nakden ödenmesini nadiren 

mümkün kılacağı açıktır. Bedelin nakden ödenmediği hallerde de, muacceliyet 

anında satıcının herhangi bir ihtar külfetini yerine getirmeksizin bedelin tasarrufuna 

sunulması için kullanılacak ödeme şekline ilişkin gereken işlemlerin önceden yerine 

getirilmesi gerekecektir. 

 

Alıcının satım bedelini ödeme asli edim yükümlülüğünün ifasına yardımcı fiillere 

ilişkin yargı kararları az sayıda olup, bu kararlarda genel olarak ele alınmış olan 

hususlar, bu madde uyarınca ödemenin yapılabilmesi için alıcının akreditif 

açmasından, banka teminat mektubu almasından ve ödemeye ilişkin para biriminin 

tespitinden ibarettir6. Örnek olarak alıcı, taraflarca kararlaştırılmış olduğu hallerde 

akreditif açmak ile yükümlü olacaktır7. Benzer şekilde alıcının döviz transferine dair 

yönetmelikler ile getirilmiş formaliteleri yerine getirmesi, örneğin döviz transfer izni 

alması da gerekebilir8.  

 

Alıcı, taraflar arasında aksine bir anlaşma bulunmadıkça, satım bedelinin ödenmesini 

sağlamak üzere alacağı önlemlerin ve gerçekleştireceği formalitelerin yerine 

getirilmesinden satım bedelini ödeme borcu kapsamında sorumlu olduğundan, 

alıcının bu yan yükümlülüklerini yerine getirmemesi durumunda asli edim 

yükümlülüğünün gereği gibi ifasından da bahsedilemeyeceği için, bu yan 

yükümlülüklerin ihlali de sözleşme ihlaline ilişkin olarak Antlaşma’nın 61. ile 64. 

                                                 
6 Gabriel, a.g.e.,  s. 168; Taraflarca sözleşmede kararlaştırılmış banka teminat mektubunun alınması 
gerektiği hakkında bkz. Vb 94124 K., 17.11.1995 T., (Macaristan) http://www.unilex. 
info/case.cfm?pid=1&do=case&id=217&step=Abstract; Uyuşmazlık halinde satım bedelinin, ödeme 
yerinin para biriminde ödenmesi hakkında bkz. 24.01.1994 T., 2 U 7418/92 K., (Almanya), 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940124g1.html; 17.09.1993 T., 2 U 1230/91 K., (Almanya), 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930917g1.html. 
7 Di Matteo, a.g.e. s. 94, 95;  6.02.1996 T., Ob 518/95 K.,  (Avusturya), http://cisgw3.law.pace.edu/ 
cases/960206a3.html, T 171/95 K., 20.02.1997 T., (İsviçre), http://cisgw3.law.pace.edu/ 
cases/970220s1.html; ICC Arbitration Case No. 7197/1992, http://cisgw3.law.pace.edu/ 
cases/927197i1.html. 
8 Honnold, a.g.e., s. 323; Di Matteo, a.g.e., 95. 
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maddeleri arasında düzenlenmiş olan seçimlik haklara başvurulmasını imkan 

dahiline sokacaktır9.  

 

Satıcı bu hallerde Antlaşma’nın 62. madde düzenlemesi çerçevesinde kendisine 

tanınmış olan aynen ifayı talep hakkını kullanabilir. Bunun yanı sıra alıcının madde 

54 hükmünden doğan yükümlülüklerini ihlali sözleşmeye esaslı bir aykırılık teşkil 

etmekte ise10 satıcı, sözleşmeyi sona erdirebilecektir (m. 64/I/a). Antlaşma’nın 54. 

madde hükmüne aykırılık sonucu satıcının sözleşmeyi sona erdirebileceği bir diğer 

hal ise, madde 64/I/b hükmü ile düzenlenmiştir. Satıcı, alıcının satım bedelini ödeme 

borcuna aykırı davranışları sonucunda Antlaşma’nın 63/I maddesi çerçevesinde 

alıcıya borcunu ifa etmesi için makul uzunlukta bir ek süre tanıyabilecektir.  

Sözleşmenin madde 64/I/b hükmü uyarınca esaslı bir sözleşme ihlali bulunup 

bulunmadığı incelenmeksizin sona erdirilebilmesi için satıcının madde 63/I hükmü 

uyarınca alıcıya tanımış olduğu ek süre sonunda, satım bedelini ödeme borcunun 

yerine getirilmemiş olması veya bu süre içerisinde bu yükümlülüğün yerine 

getirilmeyeceğinin açıklanmış olması gerekmektedir11. Satıcı bu seçimlik haklarının 

yanı sıra ayrıca Antlaşma’nın 74 ile 77. maddelerinde öngörülen kurallar 

çerçevesinde tazminat da talep edebilecektir12. 

 

Belirtmek gerekir ki, alıcının satım bedelinin ödenmesine ilişkin taraflarca 

sözleşmede kararlaştırılmış olan formaliteleri yerine getirmek üzere yalnızca 

dürüstlük kuralı çerçevesinde bu formaliteleri yerine getirmeye yönelik olarak 

gerekli işlemleri yapmış ve alınması gereken önlemleri almış olması gereklidir.  

                                                 
9 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 50, N. 5; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e.,  Art. 54, N. 36; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 54, N. 7; T 171/95 K., 20.02.1997 T., (İsviçre), 
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html, Mahkeme, taraflarca kararlaştırılan akreditifin alıcı 
tarafından açılmaması üzerine madde 54 hükmüne aykırılığın söz konusu olduğunu, satıcının borcunu 
ifa etmesi için alıcıya madde 63/I uyarınca makul uzunlukta ek bir süre tanıdıktan sonra sözleşmeden 
dönebileceğini (m. 64/I/b) karara bağlamıştır; benzer şekilde bkz. ICC Arbitration Case 
No.7197/1992, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/927197i1.html. 
10 Esaslı sözleşme ihlali kavramı için yukarıda bkz. I D 3 b. 
11 Bianca/Bonell, (Knapp), a.g.e., Art. 63, N. 3.1.; Art. 64, N. 3.4.; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), 
a.g.e., Art 62, N. 8; Gabriel, a.g.e.,  s. 168. 
12 Bianca/Bonell, (Knapp), a.g.e., Art. 61, N. 2.5.; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 54, N. 36; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art 61, N. 4, Art 74, N. 5. 
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Doktrinde genel kabule göre13, alıcı ifa yükümlülüğünden, Antlaşma’da genel olarak 

kabul edilmiş olduğu üzere kusursuz olarak sorumludur. Ancak ifanın gerçekleşmesi 

için gereken çaba gösterilmesine rağmen işlemler yerine getirilememiş ise, bu 

işlemlerin idari veya ticari nitelikte olmasına göre ayrım yapılmalı ve idari açıdan 

işlemin gerçekleşmemesi söz konusu olmuş ise, madde 79 uyarınca öngörülebilirlik 

ilkesi çerçevesinde alıcıya tazminat sorumluluğundan kurtulma imkanı tanınmalıdır.  

 

Elbette bu hallerde dahi alıcı satım bedelini ödeme borcunu ifa ile mükellef olacaktır, 

ancak madde 79/I çerçevesinde tazminat sorumluluğundan kurtulması mümkün 

olabilecektir14. Antlaşma’nın 79. maddesi ile taraflardan birinin borcunu ifa 

etmemesinin, denetimi dışında kalan ve öngörülemeyen bir engelden kaynaklandığı 

hallerde tazminat ödeme borcundan muaf olduğu düzenlenmektedir. Doğaldır ki alıcı 

kendi ihmalini veya kendinden sadır olan bir sebebi bu yükümlülüğünü yerine 

getirmemesinin sebebi olarak gösteremeyecektir15. Ek olarak, alıcının bu 

formalitelerin yerine getirilmesine veya bu formalitelere bağlı sonucun 

gerçekleşmesine yönelik sonuç elde etmesine satıcının aktif veya pasif bir hareketi 

ile engel olduğunu ispat ederek sorumluluktan kurtulabileceği de kabul edilmelidir16.  

 
                                                 
13 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 50, N. 3; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 54, N. 39, 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 54, N. 6; Bedelin ödenmesini mümkün kılmak için 
yerine getirilmesi gereken işlemlerin ticari olmaları halinde adeta bir sonuç sorumluluğu olduğu ancak 
idari nitelikteki işlemler bakımından yalnızca dürüstlük kuralı çerçevesinde kendinden beklenebilecek 
olan bütün çabanın gösterilmesi gerektiği yönünde bkz., Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 54, N. 
2.3. 
14 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 50, N. 3; Özsunay, a.g.m., s. 943; Schlechtriem/Schwenzer 
(Hager), a.g.e., Art. 79, N. 1;  Antlaşma’nın ifa engelleri sisteminde, common law hukuk 
sistemlerinde olduğu gibi, kusursuz sorumluluk kabul edilmekte; tazminat sorumluluğunun 
sınırlandırılması ise öngörülebilirlik ilkesi ile mümkün olmaktadır. Bu anlamda üçüncü kişilerin, 
örneğin ödemenin yapılacağı bankanın kusurunun bulunması halinde dahi alıcının sorumluluğu 
gündeme gelebilecektir; ancak burada sorumluluğun sınırını öngörülebilirlik ilkesi teşkil edecektir; bu 
konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Ayşe Elif Ulusu, “Avrupa Birliği Borçlar Hukuku Prensiplerinde 
ve Birleşmiş Milletler Mal Satımına İlişkin Viyana Konvansiyonunda Satıcının Tazminat 
Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi”, (İstanbul Üniversitesi, 
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2007. 
15 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 50, N. 4; Di Matteo, a.g.e., s. 95; 123/1992 K., 17.10.1995 T., 
(Rusya), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/951017r1.html, Kararda, bankanın alıcının 
hesabına gerekli döviz aktarımını yapmadığı için satım bedelinin satıcıya ödenememesine ilişkin 
olarak, alıcının yalnızca para transferi için gerekli talimatları vermiş olması  madde 54 uyarınca 
alınması gereken önlemler bakımından yeterli bulunmamıştır. 
16 Di Matteo, a.g.e., s. 95; 6.02.1996 T., Ob 518/95 K., (Avusturya), http://cisgw3.law.pace.edu/cases/ 
960206a3.html, Kararda, satıcının akreditifin açılması için gerekli bilgileri vermemiş olması sebebiyle 
alıcının bu yan yükümlülüğünü ihlalinin söz konusu olmayacağı hükme bağlanmıştır. 
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Muacceliyet anında satım bedelinin tamamının ödenmiş olması gerekmekte olup, 

alıcının kural olarak kısmi ifada bulunma yetkisi bulunmamaktadır. Bu nedenle kısmi 

ifa madde 61 anlamında sözleşme ihlali teşkil edecektir17. Satıcının kısmi ifayı kabul 

ile yükümlü olup olmadığı Antlaşma’da düzenlenmemektedir. Ancak satıcının kısmi 

ifayı reddetme hakkının bulunup bulunmadığı tartışmalıdır. Doktrinde baskın görüş, 

kısmi ifanın satıcı tarafından ancak muacceliyet anından önce reddedilebileceği 

yönündedir18.  

 

Antlaşma’nın 54. madde hükmünün, ödemenin yapılabilmesini sağlamak için 

alıcının “sözleşmede veya mevzuatta öngörülmüş olan” önlemleri alması ve bütün 

formaliteleri gerçekleştirmesine ilişkin düzenlemesi hakkında, bu yan 

yükümlülüklerin hangi mevzuat esas alınarak tespit edileceği sorunu gündeme 

gelebilir. İlgili maddede bu husus açıkça düzenlenmemiştir. Bu konuda kanunlar 

ihtilafı kuralları uyarınca uygulanması gereken iç hukuka başvurulması 

düşünülebilir. Ancak doktrinde de kabul gördüğü üzere, 54. maddede belirtilen 

“mevzuat”ın bu maddenin satım bedelini ödeme borcunun gereği gibi ifasına yönelik 

bir düzenleme içermeye dair amacı gözetilerek, somut olayın özellikleri çerçevesinde 

tespit edilmesi gerekmektedir. Bu bakımdan bedeli ödeme borcunun gereği gibi 

ifasını gerçekleştirmek için somut olayda hangi devlet hukukunun kuralları ile 

öngörülen formalitelerin yerine getirilmesi gerekmekte ise, onların esas alınması 54. 

maddenin amacına da uygun bir sonuca varılmasını temin edecektir19. 

 

 

 

 

 

                                                 
17 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 54, N. 17, 18. 
18 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 54, N. 19; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 59, 
N. 3; Satıcının ödeme tarihinde yapılan kısmi ifayı reddedebileceği yönünde bkz. Bianca/Bonell 
(Maskow), a.g.e., Art. 59, N. 2.3. 
19 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 54, N. 4. 
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B. Ödeme Zamanı 

1. Genel Olarak 
 
CISG’in uygulama alanına dahil olan bir uluslararası satım sözleşmesinde satım 

bedelini ödeme borcunun ifa zamanının taraflarca kararlaştırılmamış olması halinde 

bunun tespiti Antlaşma’nın 58. madde düzenlemesi uyarınca yapılacaktır. Evvelce 

değindiğimiz üzere, sözleşme serbestisi Antlaşma’da genel bir ilke olarak kabul 

edilmiştir (m. 6). Bu vesileyle hukuki bir meseleye ilişkin olarak uygulanacak 

kuralların tespiti için öncelikli olarak sözleşme içeriğinin incelenmesi gerekir. Bu 

yönde yapılacak inceleme taraf iradelerinin yorumu ile mümkün olacaktır (m. 8). 

Taraf iradelerinin yorumu sonucunda meseleye uygulanacak bir kuralın tespit 

edilememesi halinde dahi, Antlaşma’nın yedek hükümlerine henüz 

başvurulamayacaktır. Zira esas alınabilecek bir teamül mevcut ise bunlar da 

Antlaşma hükümlerine nazaran öncelikli olarak uygulanır (m. 9). Nihayet bu suretle 

dahi satım bedelini ödeme borcunun ifa zamanına ilişkin bir tespit yapılamaması 

halinde Antlaşma düzenlemelerine başvurulacaktır.  

 

İşte tüm bu incelemeler sonucunda satım bedelinin ifa zamanının belirlenememesi 

halinde Antlaşma’nın bu konuya ilişkin 58. maddesinde yer alan yedek düzenleme 

uygulanacaktır.  Söz konusu madde satım bedelini ödeme borcunun ifa zamanına 

ilişkin tamamlayıcı bir yedek hukuk kuralı içermektedir. Antlaşma’nın 58. madde 

hükmü aşağıdaki gibidir:  
 

“(1) Alıcının semeni belirli başka bir anda ödeme yükümlülüğü yoksa, satıcının 

sözleşme veya bu Antlaşma uyarınca malları veya malları temsil eden belgeleri 

tasarrufuna hazır bulundurulduğu anda ödemeyi yapması gerekir. Satıcı, malların 

veya belgelerin verilmesini, ödemenin yapılması koşuluna bağlayabilir. 

(2) Sözleşme, malların taşınmasını gerektiriyorsa, satıcı göndermeyi, malların veya 

malları temsil eden belgelerin alıcıya ancak semenin ödenmesi karşılığında verilmesi 

koşulu ile gerçekleştirebilir. 
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(3) Alıcı, semeni, malları muayene olanağına sahip olmadan önce ödemekle yükümlü 

değildir, meğerki taraflarca üzerinde anlaşılmış olan teslim veya ödeme usulleri 

buna olanak tanımasın”. 

 

Görüleceği üzere 58. maddede tarafların malları teslim etmeye ve satım bedelini 

ödemeye ilişkin karşılıklı borçlarının ifasına ilişkin sıra düzenlenmektedir. Buna göre 

alıcıya, mallar satıcı tarafından tasarrufuna hazır bulundurulduktan sonra ve bunu 

takiben malları muayene ettikten sonra satım bedelini ödeme imkanı tanınmıştır (m. 

58/I/c.1, m. 58/III)20.  

 

Kural önce malların teslim edilmesi ve bunu takiben ödemenin yapılması olmakla 

birlikte, madde 58/I/c. 2 ve madde 58/II düzenlemeleri ile ise satıcıya, malların veya 

belgelerin teslim edilmesini satım bedelinin ödenmesi şartına bağlama hakkı 

tanınmış ve böylece tarafların karşılıklı asli edim yükümlülüklerinin aynı anda 

ifasının da söz konusu olabileceği öngörülmüştür21. Belirtmemiz gerekir ki 58. 

maddenin bu suretle farklı iki hususu ele almak amacıyla düzenleniş tarzının 

maddeyi lüzumsuz derecede karmaşık kıldığı ifade edilerek düzenleme, bu hali ile 

uygulamada anlaşılmasının oldukça zor olması nedeniyle eleştirilmektedir22. 

 

Esasen madde 58/I/c.1’in “Alıcının…satıcının sözleşme veya bu Antlaşma uyarınca 

malları veya malları temsil eden belgeleri tasarrufuna hazır bulundurduğu anda” 

satım bedelini ödemesi gerektiğine ilişkin düzenlemesi çerçevesinde bu borcun ifa 

zamanının, malların veya bunları temsil eden belgelerin alıcının tasarrufuna hazır 

bulundurulduğu an olduğu sonucuna varılabilir. Ancak söz konusu fıkranın ikinci 

cümlesi ile 58. maddenin ikinci ve üçüncü fıkraları da göz önünde 

bulundurulduğunda meselenin bu kadar basit bir şekilde çözüme kavuşturulmadığı 

anlaşılacaktır. Dolayısıyla, satım bedelinin ödeme zamanına ilişkin tespitin yapılması 

                                                 
20 Antlaşma’nın madde 58/III hükmünde belirtildiği üzere, taraflarca kararlaştırılmış olan teslim veya 
ödeme usullerinin imkan vermediği hallerde, muayenenin yapılmasına olanak tanınmadan da 
ödemenin yapılması gündeme gelebilir. Bu duruma örnek olarak, evrak mukabili ödeme yapılacağı 
haller gösterilebilir, UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 54, N. 7, 9; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), 
a.g.e., Art. 58, N. 12. 
21 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 4, 58, 61. 
22 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 5. 
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58. madde düzenlemesinin esasen farklı ihtimal ve konulara ilişkin içerdiği üç fıkrası 

arasında bir değerlendirme yapılmak suretiyle ancak dolaylı bir şekilde mümkün 

olmaktadır23.  

 

Antlaşma madde 58/I/c.1 ve madde 58/III düzenlemeleri ele alındığında, satım 

bedelini ödeme borcunun malların satıcı tarafından alıcının tasarrufuna hazır 

bulundurulduktan ve bunu takiben alıcının malların muayenesini tamamlamasından 

sonra ödenmesi gerektiği açıktır. Fakat burada dikkat edilmesi gereken bu anda 

alıcının ödeme işlemlerine başlaması gerektiğidir. Yani alıcının, malların tasarrufuna 

sunulmasını takiben muayeneyi tamamladığı anda bedeli satıcının tasarrufuna 

geçirmesi değil, yalnızca satım bedelini ödeme borcunun ifası için gerekli işlemlere 

başlaması gerekir24.   

 

Doktrinde katıldığımız bir görüşe göre, madde 58 düzenlemesi uyarınca alıcının 

satım bedelini ödeme borcu açısından ifa zamanı ile borcun muaccel olacağı zaman 

açısından fark gözetilmektedir25. Buna göre, Antlaşma’da satım bedelini ödeme 

borcunun ifa zamanı alıcının bu bedelin ödenmesi için kendisi tarafından yapılması 

gereken fiilleri yapmaya başladığı ana karşılık gelmektedir. Ancak satım bedelini 

ödeme borcunun muacceliyet zamanı ise, bedelin satıcının tasarrufuna geçmesinin 

sağlanması gereken andır. Bu sonuca, madde 58/I/c. 1 ve madde 58/III düzenlemeleri 

ışığında, alıcının malları muayene ettiği anda bedeli satıcının tasarrufuna sunmasının 

mümkün olmaması gerekçesiyle varılmaktadır. Zira bu görüşe göre, bu anda alıcının 

bedeli satıcının tasarrufuna sunabilmesi için ya nakit olarak ödeme yapması ya da 

nadiren mümkün olabilecek bu ihtimalin haricinde, daha önceki bir tarihte işlemlere 

başlamış olması gerekmektedir. Ancak madde 58/I/c. 1 ve madde 58/III madde 

düzenlemeleri ile, satıcının bu hükümler uyarınca tespit edilecek ifa zamanında bedel 

üzerinde tasarrufunun sağlanması amacıyla alıcının önceden bedeli ödeme 

işlemlerine başlaması yönünde bir çözüm tarzı amaçlanmamaktadır. Bu görüşü 
                                                 
23 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 7. 
24 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 8, 9. 
25Aksi yöndeki görüşler için bkz. Bianca/Bonell, (Maskow), a.g.e., Art 58, N. 2.1, 3.4.; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 58, N. 5, 7, Yazar ödeme zamanı ile muacceliyet anı 
arasında teorik bir ayrım yapmamakta, ancak alıcıya ödeme işlemlerine başladıktan sonra ifanın 
gerçekleşmesi için makul bir süre tanınması gerektiğini belirtmektedir. 
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madde 58/I/c.2 ile madde 58/II düzenlemeleri ile satıcıya malların teslimini aynı 

anda ifa şartına bağlayabilme imkanının da tanınmış olması desteklemektedir. Şöyle 

ki; 58. madde düzenlemesi ile alıcının malların tasarrufuna hazır bulundurulmasını 

takiben muayenenin tamamlanması anında satıcının bedel üzerinde tasarrufunu 

sağlaması gerektiği kabul edilecek olursa, artık malları teslim ile bedelin ödenmesi 

karşılıklı borçlarının aynı anda ifası söz konusu olur. Ancak kural borçların aynı anda 

değil sıra ile ifa edilmesidir. Zira satıcıya bu borçların aynı anda ifasını öngörebilme 

hakkı madde 58/I/c.2 ve madde 58/II ile ayrıca tanınmıştır26.  

 

Sonuç olarak, Antlaşma’nın 58/I/c.1 ile 58/III düzenlemeleri çerçevesinde ifa zamanı 

tespit edilebilmekte ve alıcı bu anda yalnızca bedelin ödenmesi işlemlerine 

başlamakla yükümlü olmaktadır. Zira 58. maddede satıcıya karşılıklı borçların ifasını 

aynı anda yapılmasını öngörme hakkı tanındığı göz önünde bulundurulduğunda satım 

bedelini ödeme borcunun henüz bu anda muaccel olmadığı, yalnızca ödeme 

borcunun ifası için gerekli işlemlere başlanması gerektiği kabul edilmelidir. Bu 

bakımdan satım bedelinin satıcının tasarrufuna sunulacağı anın, yani muacceliyet 

zamanının da ayrıca tespit edilmesi gerekir.  

 

Bu bilgiler ışığında, satım bedelini ödeme borcunun muaccel olacağı anın tespit 

edilebilmesi için öncelikle sözleşme konusu olan somut olayda ödeme zamanının 

tespiti gerektiği açıktır. Zira muacceliyet anı, ifa zamanında ödemenin yapılabilmesi 

için başlanmış olan fiillerin bedelin satıcının tasarrufuna sunulması ile sonuçlanması 

gereken andır. Yani, satım bedelinin ödenmesi için ödeme zamanında başlanan 

işlemlerin sonuçlanması için makul bir sürenin geçmesi ile satım bedelini ödeme 

borcu muaccel olacaktır27. Böylelikle, satım bedelini ödeme borcunun muaccel 

olacağı anı belirleyebilmemiz için öncelikle madde 58/I/c.1 ve madde 58/III 

düzenlemelerini ele almalıyız. 

 

                                                 
26 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 8, 9, 10; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 
58, N. 13. 
27 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 9, 10, 14. 
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2. Ödeme Zamanının Tespiti  
 
Taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, alıcının satım bedelini ödeme borcunu madde 

58/I/c.1 uyarınca satıcının malları ya da malları temsil eden belgeleri tasarrufuna 

hazır bulundurduğu anda ifa etmesi gerekir. Malların ya da mallara ilişkin belgelerin 

alıcının tasarrufuna bırakılmasından ne anlaşılması gerektiği hususunda maddenin 

amacı çerçevesinde bir tanım yapılabilir. Buna göre mallar veya bunları temsil eden 

belgeler üzerinde alıcıya doğrudan ve fiili bir hakimiyet imkanı sağlanması gerekir. 

Zira, madde 58/III ile alıcıya tanınan muayene imkanı çerçevesinde de malların 

alıcının hakimiyetine sunulması gerekecektir28. Belirtmek gerekir ki, malların 

alıcının tasarrufuna bırakıldığından söz edilebilmesi için bu durumun alıcıya 

bildirilmesi şarttır. Ancak alıcının bildirimin yapılmasından önce malların 

tasarrufuna hazır bulundurulduğuna vakıf olduğu hallerde, artık bu bildirimin 

yapılmasına gerek yoktur29. 

 

Antlaşma’nın 58. maddesinde zikredilen belgelerin neler olduğu ilgili hükümde 

açıklığa kavuşturulmamıştır. Ancak bu kavram uluslararası ticarette malları temsil 

etmek üzere muhtelif belgelerin kullanılmakta olması sebebiyle ticari teamüller göz 

önünde bulundurularak geniş olarak anlaşılmaktadır. Bu sebeple doktrinde baskın 

görüş madde 58 hükmünde zikredilen belgelerin, satıcının satım konusu malları 

teslim borcunun madde 30 ve madde 34 düzenlemeleri uyarınca gereği gibi ifası için 

alıcıya sunmak üzere kullanabileceği her türlü belgeyi içerdiği yönündedir30.  Ancak 

bizim de katılmakta olduğumuz bir diğer görüşe göre ise, 58. madde düzenlemesinde 

adı geçen belgelerin mallar üzerinde tasarruf yetkisi veren örnek olarak konişmento 

veya taşıma senedi gibi belgeler ile sınırlı olacak şekilde yorumlanması ve bu 

anlamda madde 34 uyarınca teslimi öngörülen bir kısım diğer belgelerin sunulmuş 

olmasının aranmaması gerekmektedir31. Kanaatimizce bu yorum tarzı Antlaşma 

hükümlerinin yorumunda CISG’in uluslararası niteliğinin ve uluslararası ticarette 
                                                 
28 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 21. 
29 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 30; Schlechtriem/Schwenzer (Huber/Widmer), a.g.e., 
Art. 31, N. 51 (b); (Hager), Art. 58, N. 4, 5. 
30 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 53, N. 5, dn. 4; Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 58, N. 3.1.; 
Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 58, N. 10. 
31 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 33–37. 
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dürüstlük kuralının korunmasının gözetilmesi gerektiğine dair 7. maddesi 

düzenlemesine de uygundur. Zira amacı satım bedelinin ödenme zamanının 

belirlenmesi olan 58. madde düzenlemesi açısından, alıcının tasarrufuna sunulması 

gereken malları temsil eden belgelerin geniş olarak yorumu, mal ile ilgili olan bir 

kısım diğer belgelerin, örneğin kalite sertifikası veya imalat belgesi gibi evrakın da 

her durumda teslime hazır bulundurulması gereğini doğuracaktır. Bu hali ile bu 

yorum tarzı uygulamada ödeme zamanını ve dolayısıyla muacceliyet anını 

geciktirmekten öteye gidemeyecektir.  

 

Malların veya bunları temsil eden belgelerin alıcının tasarrufuna sunulması somut 

olaydaki satım türüne göre farklı şekillerde ortaya çıkar. Aranacak borçlar söz 

konusu olduğunda, satıcı bu malları kendi işyerinde ya da kararlaştırılan belirli başka 

bir yerde alıcının tasarrufuna hazır bulundurmak zorundadır. Gönderme borcunun 

söz konusu olduğu hallerde ise, satıcı tarafından gönderilen malların ya da belgelerin 

varma yerinde alıcının hakimiyetine sunulması anında bunların tasarrufa hazır 

bulundurulması gerçekleşmiş olur.  

 

Alıcının satım bedelini ödeme borcunun ifa zamanının tespiti açısından, satıcının 

malları işyerinde teslim edeceği hallerde, malların bu yerde hazır bulundurulması ve 

alıcının da bu durumdan haberdar edilmesi ile artık malların madde 58/I bağlamında 

alıcının tasarrufuna hazır bulundurulması söz konusu olacaktır. Antlaşma’nın 

satıcının teslim borcuna ilişkin madde 31/c düzenlemesi uyarınca da kabul edildiği 

üzere, aranacak borçlarda kural, teslim borcunun satıcının işyerinde ifa edilmesidir32.  

 

Benzer şekilde malların bulundukları yerde teslim edileceği hallerde, keza üretilecek 

mallar söz konusu ise bunların bulunduğu ya da üretilecekleri yerde teslim edilmesi 

gereken hallerde teslim yeri de madde 31/b hükmü ile düzenlenmiştir. Buna göre; 

satım konusu, ferden ya da belirli bir stoktan karşılanacak olup da çeşidi ile 

belirlenmiş mallara, keza imal edilecek ya da üretilecek mallara ilişkin olan 
                                                 
32 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 24; Schlechtriem/Schwenzer (Huber/Widmer) a.g.e., 
Art. 31, N. 49; Atamer, a.g.e., s. 141, 142; CISG m. 31/c hükmü, aranacak borçların söz konusu 
olması halinde bunların sözleşmenin kurulduğu anda satıcının işyerinin bulunduğu yerde ifasına 
ilişkin BK madde 73/b. 3 hükmüne paralel bir düzenleme içermektedir.  
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sözleşmelerde de satıcının teslim borcunun malların bulunduğu yerde ifası 

gerekecektir. Ancak burada önkoşul malların bulundukları yerin taraflarca 

sözleşmenin kurulması anında biliniyor olmasıdır33.  

 

Sonuç olarak aranacak borçların söz konusu olduğu tüm bu hallerde, satım bedelini 

ödeme borcunun, malların sözleşmenin kurulması anında satıcının işyerinde (m. 

31/c) ya da taraflarca sözleşmenin kurulması anında belirlenmiş olan yerde (m. 31/b) 

alıcının tasarrufuna hazır bulundurulduklarına ilişkin bildirimin alıcıya ulaştığı anda 

mallar madde 58/I/c.1 bakımından alıcının tasarrufuna sunulmuş olur34.   

 

Böylelikle aranacak borçlar bakımından Antlaşma’nın yedek düzenlemeleri uyarınca 

satım bedelini ödeme borcunun ifa zamanına ilişkin kural; satıcının malları veya 

bunları temsil eden belgeleri alıcının tasarrufuna hazır bulundurduğu anda ifa 

edilmesi gerektiğidir (m. 58/I). Dolayısıyla ödeme zamanı, satıcının malları teslim 

alınmak üzere alıcıya sunduğuna ilişkin bildirimin alıcıya ulaştığı andır. Alıcının 

bedeli ödeme borcu ise ödemenin yapılması için gereken makul sürenin sonunda 

muaccel olacaktır35.  

 

Ayrıca eklemek isteriz ki satıcı, madde 58/I/c.2 uyarınca açıkça düzenlendiği üzere, 

hazır bulundurduğu malların veya belgelerin verilmesini, alıcının kendisine bildirimi 

takiben ödemeyi yapması gereken makul sürenin sonuna yani muacceliyet anına 

kadar erteleyebilecektir36. Dolayısıyla madde 58/I/c.1 düzenlemesindeki genel kural 

uyarınca tarafların karşılıklı borçlarının ifası açısından sıra tayin edilmiş olmakla 
                                                 
33 Schlechtriem/Schwenzer (Huber/Widmer) a.g.e., Art. 31, N. 46; Söz konusu düzenleme, BK madde 
73/b.2 düzenlemesi ile paraleldir. Ancak Borçlar Kanunu madde 73/b.2 düzenlemesinde, Antlaşma 
madde 31/b hükmünde açıkça belirtilmiş olan, malların bulunduğu yerin sözleşmenin kurulduğu anda 
taraflarca biliniyor olması önşartı açıkça düzenlenmemiştir. Fakat bu konuda doktrinde, aynı koşulun 
aranması gerektiği kabul edilmektedir. Bkz. Arslanlı, a.g.e., s. 227; Kalpsüz, a.g.e., s. 95; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 811; Atamer, a.g.e., s. 145, dn. 68; Necip 
Kocayusufpaşaoğlu, Hüseyin Hatemi, Rona Serozan, Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Genel 
Bölüm: İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, C. III, 4. bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006 (İfa), s. 
44; Eren, a.g.e., s. 904; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 257. 
34 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 29, N. 16, Art 81, N. 7, Bianca/Bonell (Lando), a.g.e., Art. 31, N. 
2.7.; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 24; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 
58, N. 4, 5; (Huber/Widmer), Art. 31, N. 51(b). 
35 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 42; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 58, 
N. 4, 5. 
36 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 54, N. 2; ileride bkz. III B 4. 
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birlikte, satıcının kendisine tanınan bu hakkını kullanması halinde ise, borçların aynı 

anda ifası söz konusu olacaktır37. 

 

Gönderme borcunun söz konusu olduğu hallerde ise, malların veya malları temsil 

eden belgelerin alıcının tasarrufuna hazır bulundurulması, bunların taşıcıya verilmesi 

ile değil varma yerinde alıcının hakimiyetine sunulması ile olur38. Unutulmamalıdır 

ki malların varma yerinde alıcının tasarrufuna sunulduğuna ilişkin bildirimin alıcıya 

ulaşması ile, satım bedelini ödeme borcu henüz muaccel olmayacak, yalnızca bu 

tarihte ödemenin yapılması için gereken işlemlere başlanması gerekecektir. 

 

Belirtmek gerekir ki, gönderme borcunun söz konusu olduğu hallerde satıcının 

malları ya da malları temsil eden belgeleri teslim borcu, madde 31/a düzenlemesi 

uyarınca malın alıcıya ulaştırılmak üzere ilk taşıcıya verilmesi ile ifa edilmiş 

olacaktır39. Bu anlamda gönderme borcunun söz konusu olduğu hallerde, malların 

satıcı tarafından teslimi ile alıcı tarafından teslim alınması farklı yerlerde 

gerçekleşmekte ise de mallar varma yerine ulaştıktan sonra alıcının tasarrufuna hazır 

bulundurulacaktır. Dolayısıyla satıcı açısından alıcıya teslim edilmek üzere mallar ilk 

taşıcıya verildiği anda teslim borcu yerine getirilmiş iken, alıcının satım bedelini 

ödeme borcunun malların varma yerinde tasarrufuna hazır bulundurulduğu ve 

sonrasında muayenenin tamamlandığı anda ifası gerekecektir40.  

 

Uluslararası satım sözleşmelerinde ağırlıklı uygulamayı teşkil edecek gönderme 

borçları açısından da 58. maddenin II. fıkrası ile satıcıya madde 58/I/c.2 hükmü ile 

paralel bir imkan öngörülmüştür41. Buna göre satıcı malları veya malları temsil eden 

belgeleri, bunların satım bedelinin ödenmesi karşılığında teslim edilmesi şartına 

bağlayarak gönderebilecektir. Bu düzenleme, madde 58/I/c.2 ile tanınmış olan 

                                                 
37 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 58; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 58, 
N. 13, 58, 61. 
38 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 27; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 58, 
N. 7. 
39 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 29, N. 4; Bianca/Bonell (Lando), a.g.e., Art. 31, N. 2.1.,2.4.; 
Schlechtriem/Schwenzer (Huber/Widmer), a.g.e., Art. 31, N. 32; Atamer, a.g.e., s. 142, 150, 151. 
40 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 58, N. 2.5., Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 27. 
41 İleride bkz. III B 4. 
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imkanın gönderme borçları açısından tekrarından ibarettir. Bu hakkın kullanılması ile 

yine tarafların borçlarının aynı anda ifa edilmesi gerekecektir42.  

 

3. Muacceliyet Anının Tespiti 
 
Yukarıda ifade ettiğimiz üzere, madde 58/I/c.1 uyarınca malların veya mallara ilişkin 

belgelerin alıcının tasarrufuna sunulduğu an, satım bedelini ödeme borcunun ifa 

zamanıdır. Ayrıca, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa alıcı ancak malları muayene 

ettikten sonra satım bedelini ödemekle yükümlü olacaktır (m. 58/III). Ödeme zamanı 

ile muacceliyet anının birbirinden ayrılmasını gerektiren husus, ödeme zamanında 

alıcının satım bedelini satıcının tasarrufuna sunması değil bunun için gerekli 

işlemlere başlamasının Antlaşma düzenlemelerine uygun olacağıdır. Zira söz konusu 

madde düzenlemesinde satıcıya karşılıklı borçların ifasının aynı anda yapılmasını 

öngörme hakkı ayrıca tanınmış olup; Antlaşma’nın 58/I/c.1 ile 58/III uyarınca kural 

olarak alıcının ifa zamanında yalnızca bedeli ödemeye yönelik işlemlerine başlaması 

gerekmekte, fakat satım bedelini ödeme borcu henüz bu anda muaccel olmamaktadır. 

Ancak satım bedelinin satıcının tasarrufuna sunulacağı anın yani muacceliyet 

zamanının da ayrıca tespit edilmesi gerekir.  

 

Dolayısıyla ödeme zamanında yalnızca ödemenin yapılması için gerekli işlemlerin 

yerine getirilmesine başlanması suretiyle ifa işlemlerine başlanacaktır. Bu anlamda 

satım bedelini ödeme borcu, ifa zamanında başlanacak olan ödemeye yönelik 

işlemlerin bedelin satıcının tasarrufuna sunulmak üzere tamamlanması için gereken 

makul sürenin sonunda muaccel olacaktır. Başka bir deyişle, muayene işlemlerinin 

tamamlanmasını takiben ödeme işlemlerinin başlatılma anından bedelin satıcının 

tasarrufuna sunulması anına kadar gerekecek makul sürenin hitamında satım bedelini 

ödeme borcu muaccel olacaktır43. Bu bakımdan alıcıya tanınan makul süre, ödeme 

işlemlerinin tamamlanması için mümkün olan en kısa zaman dilimi esas alınarak 

                                                 
42 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 58, 61; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 
58, N. 13. 
43 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 10, 47, 49, 50; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), 
a.g.e., Art. 58, N. 5, 7. 
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belirlenmelidir. Bu sürenin muayenenin tamamlanmasını takiben derhal, en geç bu 

işlemlerin tamamlandığı günü takip eden günde başlaması gerekir44. 

 

Özetlemek gerekirse, satım bedelini ödeme borcunun muacceliyet anının tespiti için 

öncelikle bu borcun ifası için gereken işlemlere başlanması gereken ödeme 

zamanının belirlenmesi gerekecektir. Bu bakımdan ödeme zamanı, malların veya 

bunlara ilişkin belgelerin alıcının tasarrufuna hazır bulundurulduğu ve akabinde 

malların muayenesinin tamamlandığı andır. İşte bu ödeme zamanında başlanan 

ödeme işlemlerinin tamamlanıp bedelin satıcının tasarrufuna sunulması gerekeceği 

makul sürenin sonu da muacceliyet anını teşkil edecektir. 

 

4. Satıcıya Tanınmış Olan Aynı Anda İfayı Talep Hakkı 
 
Taraflar kendilerine tanınan sözleşme serbestisi ile, bedeli ödeme borcunun ifasına 

ilişkin işlemlerin tamamlanarak bedelin satıcının tasarrufuna sunulacağı an 

bakımından bir vade de kararlaştırmış olabilirler (m. 6). Bu takdirde tarafların 

edimlerini ifa edeceklerini kararlaştırdıkları tarihin gelmesi ile alıcının satım bedelini 

ödeme borcu muaccel olacaktır45. Dolayısıyla bu hallerde kararlaştırılan zamanda 

borç muaccel olacak ve alıcının bedeli satıcının tasarrufuna sunması gerekecektir. Bu 

sebeple alıcıya artık makul bir süre tanınması söz konusu olmayacağından ödemenin 

yapılması için gereken işlemlerin de önceden gerçekleştirilmeye başlanması 

gerekecektir46.  

 

Taraflar bu yönde bir düzenleme yapabilecekleri gibi, Antlaşma’da da satıcıya 

madde 58/I/c.2 ve madde 58/II düzenlemeleri ile karşılıklı asli edim yükümlüklerinin 

aynı anda ifasını talep etme imkanı tanınmıştır. Bu hallerde artık borçların aynı anda 

ifası söz konusu olacak, dolayısıyla alıcının ödeme borcunun ifası anında bedelin 

satıcının tasarrufuna sunulması için gereken tüm işlemlerin tamamlanmış olması 

                                                 
44 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 49.  
45 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 44. 
46 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 42. 
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gerekecek ve satıcı bu işlemlerin tamamlanmasına kadar malların veya belgelerin 

tesliminden imtina edebilecektir. Bu hallerde, satım bedelini ödeme zamanı ile 

muacceliyet anı farklı tarihlere tekabül etmeyecektir. Satıcının bu hakkını kullanması 

halinde malların teslim edilmesi, alıcının satım bedelini ödeme borcunu ifa etmesi 

şartına bağlanmaktadır47.  

 

Eğer taraflarca sözleşmede aynı anda ifa kararlaştırılmamış ise, satıcı sonradan da 

kendisine Antlaşma’da tanınmış bu imkanı her halükarda kullanabilecektir. Ancak bu 

hallerde aynı anda ifayı talep hakkının kullanıldığına ilişkin bildirimin yapıldığı an 

da önem arz eder. Eğer satıcı bu bildirimi yaptıktan sonra alıcının, malların kendisine 

teslimi anında satım bedelini satıcının tasarrufuna sunabilmesi için yeterli zamanı 

bulunmakta ise artık ödemenin bu tarihte gerçekleşmesi için gerekli işlemler 

yapılmalıdır48. Ancak satıcı bu hakkını kullandığına ilişkin bildirimi mallar alıcının 

tasarrufuna sunulduğu anda yapmış ise artık alıcıya satım bedelinin ödenmesi için 

gerekli işlemleri yapmak üzere makul uzunlukta kısa bir süre tanınmalıdır49.  

 

Fakat bu halde de alıcının malları muayene etmek imkanı bertaraf edilmiş 

olmayacaktır. Aynı anda ifanın söz konusu olduğu hallerde her ne kadar mallar satım 

bedelini ödeme borcunun ifasının gerçekleşmesi karşılığında teslim edilecek olsa da, 

alıcının malları muayene imkanı bakidir (m. 58/III). Yani satıcının madde 58/I/c.2 ve 

madde 58/II düzenlemelerinde tanınmış olan hakkını kullandığı hallerde dahi, ödeme 

borcunun muaccel olabilmesi için önce malların muayenesi imkanının alıcıya 

tanınmış olması gerekir50. Bu gibi hallerde satıcının henüz nezdinde bulunan malların 

muayenesini mümkün kılmak yükümlülüğü bulunmaktadır. Bu anlamda satıcının 

                                                 
47 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 44, 53. 
48 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 52, 53. 
49 Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 54. 
50 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 54, N. 8; Honsell (Schnyder/Straub), a.g.e., Art. 58, N. 43; Bu 
noktada artık aynı anda ifanın değil yine tarafların karşılıklı borçlarının ifası bakımından bir sıranın 
söz konusu olduğu düşünülebilir. Ancak unutulmamalıdır ki, satıcı tarafından malların ödeme 
karşılığında alıcının tasarrufuna sunulmasından kastedilen bunların muayenesi için sunulması değil, 
doğrudan mülkiyetinin devralınması amacıyla hazır bulundurulmalarıdır. Böylelikle, bu hallerde 
satıcının nezdinde muayenenin yapılmasının gündeme gelmesi, malları teslim borcu ile satım bedelini 
ödeme borcunun aynı anda ifasını engellemeyecektir. 
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örneğin alıcıya henüz teslim edilmemiş olan malları muayene etmesine imkan 

tanıması için taşıcıya gerekli talimat ve izinleri vermesi gerekebilir51. 

 

C. Ödeme Yeri 

1. Genel Olarak 

 
Esasen taraflar Antlaşma’nın genel ilkelerinden olan sözleşme serbestisi ilkesi 

çerçevesinde satım bedelini ödeme borcunun ifa yerini belirlemekte serbesttirler (m. 

6). İlgili bölümde değindiğimiz üzere52, Antlaşma’nın neredeyse bütün hükümleri 

yedek hüküm mahiyetinde olup, bunlar uygulanmaları taraflar arasındaki sözleşmede 

aksine kararlaştırma yoksa gündeme gelen hükümlerdir. Böylece taraflar arasındaki 

sözleşmeye uygulanacak kuralların tespitinde tarafların iradesine öncelik tanınmıştır. 

Sözleşme içeriğinin taraf iradelerinin yorumlanması suretiyle yapılacak tespitinde 

taraflar arasındaki uygulama alışkanlıkları ve teamüller de esas alınır (m. 8). 

 

Satım bedelinin ifa yeri ile ilgili açık veya örtülü bir belirlemenin bulunmaması 

halinde ise Antlaşma’da satım bedelini ödeme borcunun ifa yerine dair öngörülmüş 

yedek düzenleme uyarınca ifa yerinin tespiti mümkün olacaktır53. Satım bedelini 

ödeme borcunun ifa yerine ilişkin olarak açık veya örtülü bir düzenleme içermeyen 

sözleşmelerde ifa yerine ilişkin Antlaşma’nın 57. maddesinin I. fıkrası aşağıdaki 

hükmü taşımaktadır:  

 

“(1) Alıcı semeni belirli başka bir yerde ödemekle yükümlü değil ise, bunu satıcıya: 

(a) onun işyerinde, veya 

(b) ödemenin, malların veya belgelerin verilmesi karşılığında yapılması gerekiyor 

ise, verme yerinde ödemelidir”. 

Görüldüğü üzere söz konusu madde hükmü ile ifa yerine ilişkin olarak iki farklı ifa 

yeri getirilmiş bulunmaktadır. Bunlardan ilkine göre, sözleşmede aksi bir düzenleme 

                                                 
51 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 54, N. 6; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 58, N. 11. 
52 Bkz. I B 1. 
53 Gabriel, a.g.e.,  s. 171; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 57, N. 2. 
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bulunmadıkça ödemenin satıcının işyerinde yapılması gerekecektir (m. 57/I/a). 

Alıcının satım bedelini ödeme borcunun ifasının, satıcının malları veya mallara 

ilişkin belgeleri verme anında karşılıklı ve aynı anda gerçekleşmesi gerektiği hallerde 

ise; satım bedelinin ifasının madde 57/I/b uyarınca, karşılıklı ifanın gerçekleşeceği 

yerde yapılması gerekir.  

 

Dolayısıyla, madde 57/I/a hükmü ile öngörülmüş olan ifa yeri, alıcının bedeli ödeme 

borcu ile satıcının teslim borcunun karşılıklı yapılmasının gerekmediği hallerde 

uygulama alanı bulacaktır54. Benzer şekilde örneğin, malların satıcı tarafından 

bunlara ilişkin fatura ile birlikte gönderildiği hallerde ödemenin satıcının işyerinde 

yapılması gerekecektir55.  

 

Ancak, gönderme borçları açısından söz konusu olacağı üzere, ödemenin malların 

veya belgelerin teslim edilmesi anında karşılıklı ve aynı anda yapılması gerektiği 

hallerde, satım bedelinin, malların veya belgelerin teslim edileceği yerde ifa edilmesi 

gerekir (m. 57/1/b). Dolayısıyla gönderilecek borçlar söz konusu olduğunda satıcı 

madde 58/II hükmü ile kendisine tanınmış olan aynı anda ifayı talep hakkını 

kullanmış ise, bedelin malların veya bunlara ilişkin belgelerin madde 58/I 

düzenlemesi uyarınca da düzenlendiği üzere karşılıklı teslim edilecekleri yerde 

ödenmesi gerekir. 

2. Ödemenin Satıcının İşyerinde Yapılması 
 
Taraflar arasındaki satım sözleşmesinde aranacak borç söz konusu olduğunda 

bunların satıcı tarafından kendi işyerinde alıcının tasarrufuna sunulacak olması 

sebebiyle bu hallerde öncelikli olarak satım bedelinin satıcının işyerinde ödenmesi 

gündeme gelecektir. Gönderme borcunun söz konusu olduğu hallerde ise, satıcı 

madde 58/II ile kendisine tanınmış olan aynı anda ifayı talep imkanını kullanmamış 

ise, bedelin madde 57/I/a hükmü uyarınca satıcının işyerinin bulunduğu yerde 

ödenmesi gerekecektir. Ancak bu durumun söz konusu olması için, taşıyıcının bedeli 

                                                 
54 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 57, N. 2.1.; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art. 57, 
N. 3. 
55 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e., Art 57, N. 3.  
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tahsil etmeye yetkili olmaması gerekmektedir. Taşıyıcının satım bedelini, malların 

varma yerinde alıcıdan tahsil etme yetkisi bulunduğu hallerde artık alıcının bedeli 

madde 57/I/a hükmü uyarınca satıcının işyerinde ifa etmesi mümkün olmayacaktır56. 

 

Satım bedelinin satıcının işyerinde ifa edileceği hallerde, bedelin kendinden sadır 

olmayan sebeplerle kaybolması ya da ödemenin gecikmesi halinde bu riski alıcının 

taşımakta olduğunun kabul edilmesi gerekir. Zira Antlaşma’da kusursuz sorumluluk 

genel bir ilke olarak kabul edilmiştir. Ancak bu hallerde dahi borç imkansız 

olmamakta ise de, alıcının tazminat sorumluluğunun sınırını Antlaşma’nın 79. 

maddesinde kabul edilmiş olan öngörülebilirlik ilkesi teşkil edecektir57. 

 

a. Satıcının işyerinin tespiti 
 
Tarafların borçlarının yukarıda bahsedildiği üzere aynı anda ve karşılıklı ifasının 

gerekmediği hallerde madde 57/I/a hükmü uyarınca satım bedelinin satıcının 

işyerinde ifası gerekeceğinden satıcının işyerinin tespit edilmesi lazımdır. 

Antlaşma’da satıcının birden fazla işyerinin bulunması ya da tespit edilebilen bir 

işyerinin bulunmaması halinde “işyerinin” ne şekilde tespit edileceğine ilişkin 

düzenleme 10. madde hükmünde yer almaktadır. Buna göre:  

 

“ Bu Antlaşmanın amacı çerçevesinde, 

(a) taraflardan birinin birden fazla işyerinin olması halinde, sözleşmenin akdi 

sırasında veya öncesinde taraflarca bilinen veya dikkate alınan koşullar 

değerlendirilerek sözleşme ve sözleşmenin ifası ile en yakın irtibat içinde olan işyeri 

esas alınır, 

(b) taraflardan birinin hiçbir işyerinin olmaması halinde mutat meskeni esas alınır”. 

Görüleceği üzere, Antlaşma’nın I. Kısım’ının “Genel Hükümler” başlıklı II. 

Bölüm’ünde yer alan bu madde hükmü ile sözleşme taraflarının işyerinin tespitine 

ilişkin olarak sözleşme taraflarının birden fazla işyerinin bulunması veya herhangi 
                                                 
56 Schlechtriem/Schwenzer, (Hager), a.g.e., Art. 57, N. 3. 
57 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 57, N. 2.5.; Schlechtriem/Schwenzer, (Hager), a.g.e., Art. 57, 
N. 4 (b).  
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bir işyerinin bulunmaması hallerine ilişkin olarak iki adet yedek hüküm kabul 

edilmiştir.  

 

Bu aşamada “işyeri” kavramının 10. madde ışığında tespit edilmesi açısından 

değinilmesi gereken bir husus da, madde 7/I uyarınca Antlaşma’nın uluslararası 

niteliğinin göz önünde bulundurularak artık iç hukukların bu kavrama yönelik 

tanımlamalarına başvurulamayacağıdır. Doktrinde 10. maddenin uygulama alanının, 

Antlaşma’da bu kavrama açıkça değinilmiş maddelerin içeriğinin tespiti58 ile sınırlı 

olduğu kabul edilmektedir. Buna göre ifa yerinin tespitine ilişkin meseleler 

bakımından işyeri kavramının içeriğinin belirlenmesinde iç hukuklara 

başvurulamayacaktır59. 

 

b. Satıcının birden fazla işyerinin bulunması 
 
Taraflardan birinin birden fazla işyerinin bulunması halinde, bu işyerlerinden 

hangisinin esas alınacağı,  Antlaşma madde 10/a hükmü ile düzenlenmiştir. Söz 

konusu hüküm uyarınca, “sözleşme ve sözleşmenin ifası ile en yakın irtibat halinde” 

olduğu kabul edilebilecek olan işyeri esas alınacaktır.  

 

Antlaşma’nın madde 10/a düzenlemesi uyarınca taraflardan birinin, konumuz 

açısından satıcının, birden fazla işyerinin bulunması halinde satım bedelinin ifa 

yerinin belirlenmesi söz konusu maddede düzenlenmiş olan kriterler ışığında 

yapılacaktır. Dolayısıyla şirket merkezinin dahi öncelikli olarak esas alınacak işyeri 

olarak kabul edilmesi mümkün değildir. Meğerki bu işyerinin de ilgili maddedeki 

kriterler uyarınca yapılan inceleme sonucunda sözleşme ve sözleşmenin ifası ile en 

yakın irtibat halinde olan işyeri olduğu tespit edilmiş olmasın60. 

 

                                                 
58 İşyeri kavramına değinen maddeler için bkz m. 1/I, m. 12, m. 20/II/c.2, m. 24, m. 31/c, m. 42/I/b, m. 
57/I/a, m. 57/II, m. 69/II, m. 90, m. 93/III, m. 94/I/c.1, m. 94/II, m. 96.  
59 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 9, N. 3, 4; Honnold a.g.e., s. 43; Schlechtriem/Schwenzer 
(Schlechtriem), a.g.e., Art. 10, N. 2. 
60 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art 9, N. 6; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 10, N. 
4. 
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Bu amaçla esas alınacak işyerinin tespitinde sözleşme ve sözleşmenin ifası ile en 

yakın irtibatın bulunduğu işyerinin esas alınmasının kaynağının Antlaşma’da genel 

olarak kabul edilmiş olan, karşı sözleşende yaratılan güvenin korunması ve sözleşme 

taraflarından birinin kendi fiili ile karşı tarafın durumunu ağırlaştıramaması 

ilkelerinden kaynaklandığı söylenebilir. Böylelikle sözleşme ile en yakın irtibat 

halinde bulunan işyerinin tespitinin somut olayın özellikleri göz önünde 

bulundurularak gerçekleştirilmesi gerekir. En yakın irtibatın bulunduğu işyerinin 

tespitinde madde 10/a hükmü uyarınca, yalnızca sözleşme görüşmeleri aşamasında 

ya da sözleşmenin kurulması anında taraflarca bilinen veya dikkate alınan koşulların 

değerlendirilebileceği düzenlenmiştir. Bu anlamda birden çok işyerinden birinin 

sözleşmenin kurulması ve ifası ile en yakın irtibat halinde bulunduğuna ilişkin 

olarak, sözleşme görüşmelerinin değerlendirilmesinde örneğin yazışmalara ilişkin 

antetlerde bulunan adreslerin ya da sözleşmenin kurulması sırasında ziyaret edilen 

işyerinin esas alınması mümkün olabilecektir61. Ayrıca en yakın irtibatın bulunduğu 

işyerinin tespit edilebilmesi için esas alınacak koşulların karşı tarafın bilgisi 

dahilinde olduğunu iddia eden taraf, iddiasını ispatla mükellef olacaktır62. 

 

Bu açıdan belirtmek gerekir ki sözleşmenin kurulması ve ifası aşaması ile irtibat 

halinde kabul edilebilecek ve farklı yerlerde bulunan birden fazla işyerinin 

bulunması söz konusu olduğunda en yakın irtibatın bunlardan hangisi ile 

kurulduğunun tespiti sorunu gündeme gelebilecektir63. Dolayısıyla madde 10/a 

hükmü, birden fazla işyerinin bulunduğu hallerde en yakın irtibat halindeki işyerinin 

tespitinde somut olayda yine birden fazla işyerinin gündeme gelmesi ile bir 

belirsizliğe sebep olabilecek iki unsuru bir arada bulundurmaktadır. Kanaatimizce, 

doktrinde de ileri sürüldüğü üzere, madde 10/a düzenlemesi her ne kadar birden fazla 

işyeri bulunması halinde, somut olaya en yakın irtibat halinde bulunan işyerinin esas 

alınacağına yönelik bir yorumlayıcı yedek hüküm içermekte ise de, bu işyerinin ne 

                                                 
61 Bianca/Bonell (Rajski), a.g.e., Art. 10, N. 3.1.; Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 
10, N. 5. 
62 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e.,  Art. 10, N. 5. 
63 Antlaşma’nın 10. madde düzenlemesinde, aynı anda hem sözleşmenin kurulması aşamasında irtibat 
halinde bulunulmuş hem de sözleşmenin ifası halinde irtibat halinde olunan işyerlerine yer verilmiş 
olmasının, en yakın irtibat halindeki işyerinin tespitinde sıkıntılı bir süreç yaratacağı yönünde bkz. 
Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 10, N. 3. 
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şekilde tespit edileceğine ilişkin muğlak kavramlara başvurmakta ve bu tespitin 

yapılmasını yetersiz ifadesi sebebiyle somut olayın özellikleri çerçevesinde 

belirlenmesi zorunluluğu ile baş başa bırakmaktadır64.  

 

Doktrinde bu konuda önerilen çözüm, sözleşmenin ifasına ilişkin işlemleri 

yürütmeye yetkili işyerinin esas alınmasıdır. Zira sözleşmenin ifasına yönelik bir 

kısım işlemleri doğrudan gerçekleştirecek olan işyerinden ziyade, bu işlemlerin 

yerine getirilmesini idareye yetkili işyeri bu anlamda ifa süreci ile daha yakın irtibat 

halinde kabul edilebilecektir ki bu yetkiye sahip işyeri genelde sözleşmenin 

kurulması aşamasında irtibata geçilmiş olan işyeri olacaktır65.   

 

c. Satıcının işyerinin bulunmaması 
 

Antlaşma’nın 10. maddesinin (b) bendinde, taraflardan birinin işyerinin 

bulunmaması halinde, mutad meskeninin esas alınacağına yönelik bir yedek hüküm 

yer almaktadır. 

 

Esasen uluslararası menkul mal satımına ilişkin düzenlemeler içeren CISG’in 

uygulama alanına girecek satım sözleşmelerinde tarafların işyerinin bilinmemesi 

nadir olarak gündeme gelir. Düzenlemenin amacı, nadiren de olsa bilinen bir işyeri 

bulunmayan gerçek kişilerin uluslararası nitelik arz eden bir satım sözleşmesine taraf 

olmaları halinde, işyerlerinin tespit edilememesinin doğuracağı belirsizliğin 

engellenmesidir66.  

 

Maddede bulunan mutad mesken kavramı da CISG’in uluslararası niteliği göz ardı 

edilmeksizin, yerel hukukların kavrama ilişkin tanımlarından bağımsız olarak 

nitelendirilecektir (m. 7/1). Bu sebeple Antlaşma açısından bu kavrama yönelik 

bağımsız bir anlayışın sağlanması gerekir. Ancak Antlaşma’da bu kavramın tanımı 

                                                 
64 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 10, N. 3, 5; Bianca/Bonell (Rajski), a.g.e., Art. 
10 N. 3.1. 
65 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e., Art. 10, N. 3. 
66 UN Doc. N. A/CONF.97/5, Art. 9, N. 9. 
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yapılmamıştır. Doktrinde, mutad meskenin söz konusu olduğundan bahsedilebilmesi 

için gerçek kişiler bakımından, en azından belirli bir zaman dilimi boyunca 

yerleşilmiş olunması gereği kabul edilmektedir. Bu açıdan, kişinin o yerde yerleşmek 

iradesinin bulunması şart değildir67.  

 

d. Satıcının sözleşmenin kurulmasından sonra işyerini değiştirmesi 
 

Ödemenin malların veya bunları temsil eden belgelerin karşılığında aynı anda 

yapılması gerekmiyor ise kural, satım bedelinin satıcının ödeme zamanındaki 

işyerinde ödenmesidir. Dolayısıyla satıcının sözleşme kurulduktan sonra işyerini 

değiştirmesi halinde, alıcı bu yeni işyerinde ifa ile yükümlü olacaktır. Bu yeni işyeri 

de, yine daha önce değinilmiş olduğu üzere68, Antlaşma’nın 10. madde hükmüne 

göre tespit edilecektir. Ancak, madde 57/II ile düzenlendiği üzere, satıcının 

sözleşmenin kurulmasından sonra iş yeri değiştirmesi halinde, bu değişiklik 

sebebiyle satım bedelini ödeme borcunun ifasına yönelik olarak doğan ek 

masraflardan satıcı sorumlu olacaktır. 

 

Söz konusu hüküm yalnızca, işyeri değişikliğinin yol açacağı ek masraflardan 

sorumluluğa ilişkindir. Bu sebeple alıcının örneğin, satıcının yeni işyerinin 

bulunduğu yerde ödemenin yapılması için gereken ek havale masraflarını talep 

etmesi mümkün olabilecektir. Bu anlamda satıcının işyeri değiştirmesi sonucunda 

satım bedelinin yeni işyerinde ödenmesi gerekecek ve alıcı yine madde 54 uyarınca 

satım bedelini ödeme borcunun ifasını mümkün kılmak için gerekli yardımcı fiilleri 

yerine getirmekle yükümlü olacaktır. Bu anlamda örnek olarak alıcının işyeri 

değişikliği sebebiyle ek bazı formaliteleri yerine getirmesi gerekebilir, bu alıcının 

sorumluluğundadır. Benzer şekilde satıcının işyerini değiştirmesi, alıcıya satım 

bedelini ödeme borcunun ifasının geciktirilmesi hakkını tanımaz. Alıcı bu ihtimalde 

                                                 
67 Schlechtriem/Schwenzer (Schlechtriem), a.g.e.,  Art. 10, N. 8. 
68 Bkz. III C 2 a. 
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artık bedelin ifa zamanında satıcıya ulaşması için gerekli önlemleri almakla yükümlü 

olacaktır69. 

 

Doktrinde, satıcının alıcıyı derhal bu değişiklikten haberdar etmesi gerektiği, aksi 

takdirde madde 80 hükmü uyarınca, ifayı evvelki işyerinde kabule zorlanabileceği 

belirtilmektedir70. Zira madde 80 düzenlemesi, kendi aktif veya pasif fiilleri 

sonucunda karşı âkidin bir borcunun ihlaline sebep olan tarafın artık bu ihlali, 

kendisinin buna sebep olduğu oranda ileri süremeyeceğine ilişkin genel bir kural 

içermektedir. Benzer şekilde, yapılan bildirimin ulaşmaması ya da geç ulaşması 

hallerinde artık satım bedelini ödeme borcunun ifasındaki gecikmeden alıcı sorumlu 

olmayacaktır71.  

 

Satıcının sözleşmeden doğan alacağını temlik etmesi halinde de, satım bedelinin artık 

temlik alanın işyerinde ifa edilmesi gerekeceği açıktır. Bu hallerde de, satıcının 

işyerini değiştirmesine ilişkin madde 57/II düzenlemesi kıyasen uygulanabilecektir72. 

 

Antlaşma’nın madde 57/II düzenlemesinde alacaklının ikametgahının sözleşmenin 

kurulmasından sonra değiştirilmesi halinde ifanın, yeni yerleşim yerinde yapılması 

gerektiği kuralına hiçbir istisna tanınmamış ancak bu değişiklik sebebiyle meydana 

gelecek ek masraflara satıcının katlanacağı düzenlenmiştir. Türk hukukunda ise 

Borçlar Kanunu madde 73/b.III/c.2 hükmü ile Antlaşma’nın madde 57/II 

düzenlemesinden farklı bir hüküm getirilmektedir. Borçlar Kanunu madde 

73/b.III/c.2 hükmü aşağıdaki gibidir:  

 

                                                 
69 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e.,  Art. 57, N. 2.9.; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e.,  Art. 57, 
N. 7. 
70 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e.,  Art. 57, N. 6. 
71 Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e.,  Art. 57, N. 2.2.; Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e.,  Art. 57, 
N. 6. 
72 Schlechtriem/Schwenzer (Hager), a.g.e.,  Art. 57, N. 7; Alacağın temliki ile borçlunun durumunun 
ağırlaştırılamayacağı ve bu sebeple alıcının satım bedelini ödeme borcunu alacağı temlik alanın 
işyerinde ifaya zorlanamayacağı yönünde bkz. Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e.,  Art. 57, N. 3.1. 
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“Alacaklının ikametgâhında tediye edilmesi lazım gelen bir borcun ifası borcun 

doğumundan sonra alacaklının ikametgâhını değiştirmesi sebebiyle ehemmiyetli bir 

surette güçleşmiş ise borç alacaklının evvelki ikametgâhında ifa olunabilir”.  

 

Görüldüğü üzere Türk hukukunda da Antlaşma ile paralel olarak, alacaklının borcun 

doğumundan sonra ikametgahını değiştirmesi halinde borçlu kural olarak ifayı bu 

yeni ikametgahta yapmakla yükümlü kılınmıştır. Ancak Antlaşma’nın satıcının işyeri 

değişikliği sebebiyle bu yeni işyerinde ifanın yapılması için meydana gelen ek 

masrafların satıcıdan talep edilebileceğine ilişkin madde 57/II düzenlemesinde 

tanınan bu imkan Borçlar Kanunu’nda düzenlenmemiştir. Ancak Türk doktrininde 

de, alacaklının ikametgahını değiştirmesi sebebiyle borcun ifasının ehemmiyetli bir 

surette güçleştiğinin kabul edilemeyeceği ve böylelikle eski ikametgahında ifaya 

ilişkin madde 73/b.3/c.2 hükmünün uygulanamayacağı hallerde yeni ikametgahta 

ifada bulunmak zorunda kalan borçlunun ek masraflarına alacaklının katlanması 

gerektiği kabul olunmakta ve Antlaşma’nın madde 57/II düzenlemesi ile paralel bir 

imkan kabul edilmektedir73.  

 

Bununla birlikte Borçlar Kanunu’nda, satıcının işyeri değişikliği halinde alıcının bu 

yeni işyerinde bedeli ödeme borcunu ifa etmekle yükümlü olduğu hakkındaki genel 

kurala ilişkin olarak Antlaşma’da açıkça düzenlenmemiş bir istisna getirilmiştir. 

Buna göre, alacaklının ikametgahında borcun doğumundan sonra meydana gelen 

değişikliğin borçlunun borcunu ifa etmesini önemli ölçüde zorlaştırması halinde bu 

borç alacaklının borcun doğduğu andaki evvelki ikametgahında ifa edilebilecektir. 

Borçlar Kanunu madde 73/b.3/c.2 hükmü ile borçluya tanınan bu imkana ancak, 

alacaklının ikametgahında meydana gelen değişikliğin sebep olduğu zorluk önemli 

ölçüde ise başvurulabilecektir. Dolayısıyla alıcının borcunu satıcının yeni 

                                                 
73 Kalpsüz, a.g.e., s. 84, 85, Yazar “alacaklının temsil ettiği bir sebep yüzünden borçlunun durumunda 
husule gelen bu ağırlaşmanın, Alman Hukukunda olduğu gibi, gene alacaklıya tahmil edilmesi lazım 
geldiği” görüşündedir; Eren, a.g.e., s. 903, Yazar, değişiklik sonucu yeni ikametgahta yapılacak 
ödemenin fazla masraf gerektirmemesi halinde alacaklının bu masraflara, bunların doğrudan borç 
konusu bedelden düşülmesi sureti ile katlanacağını belirtmektedir; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 258. 
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ikametgahında ifa etmesi büyük bir zorluğa sebep olmayacaksa artık borcun 

alacaklının yeni ikametgahında yapılması gerektiği ifade olunmuştur74.  

 

Bu hali ile iki hüküm birbirinden farklı düzenlenmiş ise de sonuç olarak her iki 

düzenlemede de işyerindeki değişikliğin sebep olacağı ek masraflar satım bedelini 

ödeme borcunun alacaklısı olan satıcının sorumluluğuna dahil edilmektedir.  

 

3. Ödemenin Malların veya Belgelerin Teslimi Karşılığında 
Yapılması 
 
Alıcı satım bedelini belirli başka bir yerde ödemekle yükümlü değil ise, ödemenin 

malın veya belgelerin teslim edilmesi anında karşılıklı ve aynı anda yapılması 

gerektiği hallerde, satım bedelinin, bu iki borcun karşılıklı olarak ifa edileceği yerde 

yani malın veya belgelerin teslim edileceği yerde ifa edilmesi gerekmektedir (m. 

57/1-b).  Dolayısıyla bu durumda, taraflarca aksi kararlaştırılmamışsa, satım 

bedelinin malların veya bunlara ilişkin belgelerin teslim edileceği yerde ödenmesi 

gerekir.  

 

Bu hallerde malların veya belgelerin teslim yerinin tespiti lazım gelir. Öncelikle 

taraflar arasında bu konuda bir anlaşma mevcut ise bu yerde satım bedelinin ifası 

gerekeceği açıktır. Ancak taraflarca bu asli edim yükümlülüklerini karşılıklı ifa 

edecekleri yerin kararlaştırılmadığı hallerde meselenin somut olayın özellikleri 

gözetilerek Antlaşma’nın yedek hükümleri ışığında çözüme kavuşturulması gerekir.  

 

Malların taşınmasının gerekmediği, yani satıcı açısından bir gönderme borcunun söz 

konusu olmadığı hallerde, malların veya mallara ilişkin belgelerin teslim yeri 

malların bulundukları yer olacaktır. Bu şekilde aranacak bir borcun söz konusu olup 

da malların taraflarca kararlaştırılan ve satıcının işyerinden başka bir yerde teslim 
                                                 
74 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 809; Eren, a.g.e., s. 903, Yazar, esasen bu ihtimalin, 
meydana gelen zorluğun önemli ölçüde olması kriterine değinmeyerek, alacaklının ikametgahında 
meydana gelen değişiklik sonucunda ifanın yerine getirilmesinin “fazla masrafı gerektirmemesi” 
kriterini esas alarak uygulanacağına yönelik bir ifadede bulunmakla yetinmiştir; Oğuzman/Öz, a.g.e., 
s. 258. 
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edileceği hallerde (m. 31/b) satım bedelinin malların bulunduğu yerde ifa edilmesi 

gerekir75.  

 

Gönderme borcunun söz konusu olduğu hallerde ise, esasen malların ilk taşıcıya 

verilmesi ile satıcı teslim yükümlülüğünü yerine getirmiş olacaktır. Dolayısıyla işin 

doğası gereği teslim etme borcu ile satım bedelini ödeme borcunun aynı anda ifası 

söz konusu olamayacak ve madde 57/I/a düzenlemesi uyarınca ödemenin malların 

alıcının tasarrufuna bırakılması anından sonra satıcının işyerinde ifası gerekecektir. 

Zira yukarıda incelenmiş olduğu üzere76 madde 58/I ve madde 58/III düzenlemeleri 

çerçevesinde satım bedelinin kural olarak malların alıcının tasarrufuna hazır 

bulundurulduktan sonra ve bunu takiben yapılacak muayenenin tamamlandığı anda 

ödenmesi gerekmektedir. Ancak satıcının madde 58/II uyarınca kendisine tanınmış 

imkan çerçevesinde, malların alıcıya teslim edilmesini bedelin ödenmesi koşuluna 

bağlaması halinde bu borçların aynı anda ifası gerekecektir77. Bu halde ise, artık 

tarafların bu iki borcu açısından bir sıra söz konusu olmayacağı ve ödemenin 

malların veya bunlara ilişkin belgelerin teslimi karşılığında yapılması gerekeceği için 

madde 57/I/b uyarınca bedeli ödeme borcunun ifa yeri, malların varma yeri olacaktır. 

Ancak dikkat edilmelidir ki satıcı tarafından bu yerde satım bedelini tahsil etmeye 

yetkili bir kişinin tayin edilmemiş olması halinde, ifanın yine madde 57/I/a uyarınca 

satıcının işyerine yapılması gerekecektir78.  

 
 

 

                                                 
75 Schlechtriem/Schwenzer, (Hager), a.g.e.,  Art. 57, N. 13. 
76 Bkz. III B 1. 
77 Bkz. III B 4. 
78 Schlechtriem/Schwenzer, (Hager), a.g.e.,  Art. 57, N. 3, 17, 20; 2 Ob 547/93 K., 10.11.1994 T., 
(Avusturya), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/941110a3.html. 
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SONUÇ 

 

Çalışmamızda, mevcut Borçlar Kanunu sistemimizden farklı bir satım hukuku düzeni 

içermekte olan Uluslararası Menkul Mal Satımına Dair Birleşmiş Milletler 

Antlaşması’nın alıcının satım bedelini ödeme borcuna ilişkin olarak ihtiva ettiği 

kurallar incelenmiştir. Bu bakımdan çalışmamızın konusunu bu farklı satım hukuku 

sistemi teşkil ettiğinden konuya ilişkin Türk hukukundaki düzenlemelere ayrıntılı 

olarak değinilmekten, halihazırda incelenmekte olan Antlaşma sisteminin özerk 

niteliği gereği imtina edilmiştir.  

 

Türkiye henüz bu metni onaylamamış olsa dahi Antlaşma’nın uygulama alanına 

ilişkin kuralları bakımından, işyeri Türkiye’de olan gerçek veya tüzel kişilerin 

akdetmiş oldukları uluslararası nitelik taşıyan satım sözleşmelerinin de CISG 

kapsamında olması mümkündür.  

 

Antlaşma’nın değerlendirilmesinde farklı hukuk sistemlerine tabi altmışın üzerinde 

devletin katılımı ile yeknesak bir uluslararası satım hukuku kurallar bütünü 

yaratılmaya çalışıldığı ve Antlaşma’nın iç hukuklardan özerk niteliği göz ardı 

edilmemelidir. 

 

Sözleşme serbestisi prensibi Antlaşma’da da genel bir ilke olarak kabul edilmiştir. 

Bu bağlamda taraf iradelerinin sözleşme ilişkisi bir bütün olarak ele alınarak 

sözleşmenin kurulması anında ve sonraki süreçlerde yorumuna öncelik tanınmıştır. 

Taraf iradelerinin yorumunda tarafların gerçek veya farazi iradelerinin araştırılması 

gerekecek ve bu şekilde bir tespit yapılamaması halinde ise taraflar arasındaki 

sözleşmenin yine iradelerine göre tamamlanması gereği gündeme gelecektir. 

 

Çalışmamızın konusu olan alıcının satım bedelini ödeme borcu bakımından ise, 

alıcının yükümlülüklerinin Antlaşma’da satıcının yükümlülüklerine nazaran daha 

yüzeysel düzenlendiği gözlemlenmektedir. Öncelikli olarak belirtmek gerekir ki, 

uluslararası ticarette baskın uygulamayı oluşturan nakden ödeme dışındaki ödeme 
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şekilleri Antlaşma’nın konu bakımından düzenleme alanına dahil edilmemiştir. Bu 

konu, iç hukuklara ve uluslararası ticarette uygulanmakta olan teamüllere 

bırakılmıştır.  

 

Satım bedelinin belirlenmesi açısından ise, bu unsurun belirlenmiş olması Türk 

hukukunda olduğu gibi sözleşmenin kurulması için esaslı bir unsur olarak tayin 

edilmiştir. Bilindiği üzere, farklı hukuk sistemlerinin bir anlamda karşılıklı ödünleri 

ile yeknesak bir satım hukuku meydana getirmiş olan Antlaşma’ya taraf bazı 

devletlerin iç hukukları satım bedeli belirlenmeksizin de satım sözleşmesinin geçerli 

olarak kurulmasına imkan vermektedir. İşte esasen bu noktada gündeme gelebilecek 

ihtiyaca karşılık vermek üzere Antlaşma’da satım bedeli belirlenmeksizin kurulmuş 

olan satım sözleşmelerinde bedelin belirlenmesi bakımından cari fiyatın esas 

alınacağına dair tamamlayıcı bir yedek kural tanzim edilmiştir. Ancak ne yazık ki, bu 

düzenleme ile Antlaşma’nın, satım bedelinin sözleşmenin kurulması bakımından 

esaslı bir unsur teşkil ettiğini düzenleyen hükmü arasında günümüze kadar uzanan ve 

farklı görüşlerin doğmasına sebep olan tartışmalar yaratılmıştır. CISG doktrininin en 

yoğun tartışmalarından birine kaynak teşkil eden bu iki maddenin karşılıklı 

anlamlandırılmasında kanaatimizce maddelerin düzenlenme amaçlarından 

ayrılmaksızın amaca yönelik bir yorum yapılması gerekmektedir. Ancak bu 

şekildedir ki, Antlaşma hükümlerinin, bu tartışmaların doğumuna sebep olan 

yazarların yine iç hukuklarından kalma bir alışkanlık ile, yaratmakta oldukları 

karmaşa hariç semeresiz olan, doktrinel tartışmalardan uzak bir şekilde 

değerlendirilmesi mümkün olacaktır. Zira Antlaşma’nın meydana geliş amacı 

uluslararası satım hukukunu iç hukukların farklı ve bilinmez sistemlerinden 

uzaklaşılarak yeknesaklaştırmak ve uluslararası ticaretin kendine özgü ihtiyaçlarına 

cevap bulmaktır. 

 

Antlaşma’da alıcının satım bedelini ödeme borcu, teslim alma borcu ile birlikte bir 

asli borç olarak tasnif edilmiştir. Satım bedelini ödeme borcu açısından alıcı bu 

borcun gereği gibi ifasını mümkün kılmak için üzerine düşen bütün işlemleri, bu 

anlamda bu asli edim yükümlülüğünün ifası için gündeme gelebilecek yan 

yükümlülükleri de yerine getirmekle yükümlü kılınmıştır. Bunun yanı sıra Antlaşma 
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hükümleri uyarınca alıcı bu bakımdan satım bedelini halihazırdaki sözleşmenin 

malların teslimine ilişkin olarak aranılacak veya gönderilecek bir borç içermesine 

göre farklı yer ve zamanlarda ifa ile yükümlü kılınmıştır.  
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EK 

UNITED NATIONS CONVENTION ON CONTRACTS FOR THE 

INTERNATIONAL SALE OF GOODS (1980) 

 
Preamble 

 
THE STATES PARTIES TO THIS CONVENTION,  

BEARING IN MIND the broad objectives in the resolutions adopted by the sixth 

special session of the General Assembly of the United Nations on the establishment 

of a New International Economic Order,  

CONSIDERING that the development of international trade on the basis of equality 

and mutual benefit is an important element in promoting friendly relations among 

States,  

BEING OF THE OPINION that the adoption of uniform rules which govern 

contracts for the international sale of goods and take into account the different social, 

economic and legal systems would contribute to the removal of legal barriers in 

international trade and promote the development of international trade,  

HAVE AGREED as follows:  

 

PART I 

SPHERE OF APPLICATION AND GENERAL PROVISIONS 

Chapter I 

SPHERE OF APPLICATION 

Article 1 

(1) This Convention applies to contracts of sale of goods between parties whose 

places of business are in different States:  

(a) when the States are Contracting States; or  

(b) when the rules of private international law lead to the application of the law of a 

Contracting State.  



 121

(2) The fact that the parties have their places of business in different States is to be 

disregarded whenever this fact does not appear either from the contract or from any 

dealings between, or from information disclosed by, the parties at any time before or 

at the conclusion of the contract.  

(3) Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial character of the 

parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the 

application of this Convention.  

 

Article 2 

This Convention does not apply to sales:  

(a) of goods bought for personal, family or household use, unless the seller, at any 

time before or at the conclusion of the contract, neither knew nor ought to have 

known that the goods were bought for any such use;  

(b) by auction;  

(c) on execution or otherwise by authority of law;  

(d) of stocks, shares, investment securities, negotiable instruments or money;  

(e) of ships, vessels, hovercraft or aircraft;  

(f) of electricity.  

 

Article 3 

(1) Contracts for the supply of goods to be manufactured or produced are to be 

considered sales unless the party who orders the goods undertakes to supply a 

substantial part of the materials necessary for such manufacture or production.  

(2) This Convention does not apply to contracts in which the preponderant part of the 

obligations of the party who furnishes the goods consists in the supply of labour or 

other services.  

 

Article 4 

This Convention governs only the formation of the contract of sale and the rights and 

obligations of the seller and the buyer arising from such a contract. In particular, 

except as otherwise expressly provided in this Convention, it is not concerned with:  

(a) the validity of the contract or of any of its provisions or of any usage;  
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(b) the effect which the contract may have on the property in the goods sold.  

 

Article 5 

This Convention does not apply to the liability of the seller for death or personal 

injury caused by the goods to any person.  

 

Article 6 

The parties may exclude the application of this Convention or, subject to article 12, 

derogate from or vary the effect of any of its provisions.  

 

Chapter II 

GENERAL PROVISIONS 

 
Article 7 

(1) In the interpretation of this Convention, regard is to be had to its international 

character and to the need to promote uniformity in its application and the observance 

of good faith in international trade.  

(2) Questions concerning matters governed by this Convention which are not 

expressly settled in it are to be settled in conformity with the general principles on 

which it is based or, in the absence of such principles, in conformity with the law 

applicable by virtue of the rules of private international law.  

 

Article 8 

(1) For the purposes of this Convention statements made by and other conduct of a 

party are to be interpreted according to his intent where the other party knew or could 

not have been unaware what that intent was.  

(2) If the preceding paragraph is not applicable, statements made by and other 

conduct of a party are to be interpreted according to the understanding that a 

reasonable person of the same kind as the other party would have had in the same 

circumstances.  
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(3) In determining the intent of a party or the understanding a reasonable person 

would have had, due consideration is to be given to all relevant circumstances of the 

case including the negotiations, any practices which the parties have established 

between themselves, usages and any subsequent conduct of the parties.  

 

Article 9 

(1) The parties are bound by any usage to which they have agreed and by any 

practices which they have established between themselves.  

(2) The parties are considered, unless otherwise agreed, to have impliedly made 

applicable to their contract or its formation a usage of which the parties knew or 

ought to have known and which in international trade is widely known to, and 

regularly observed by, parties to contracts of the type involved in the particular trade 

concerned.  

 

Article 10 

For the purposes of this Convention:  

(a) if a party has more than one place of business, the place of business is that which 

has the closest relationship to the contract and its performance, having regard to the 

circumstances known to or contemplated by the parties at any time before or at the 

conclusion of the contract;  

(b) if a party does not have a place of business, reference is to be made to his habitual 

residence.  

 

Article 11 

A contract of sale need not be concluded in or evidenced by writing and is not 

subject to any other requirement as to form. It may be proved by any means, 

including witnesses.  

 

Article 12 

Any provision of article 11, article 29 or Part II of this Convention that allows a 

contract of sale or its modification or termination by agreement or any offer, 

acceptance or other indication of intention to be made in any form other than in 
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writing does not apply where any party has his place of business in a Contracting 

State which has made a declaration under article 96 of this Convention. The parties 

may not derogate from or vary the effect or this article.  

 

Article 13 

For the purposes of this Convention "writing" includes telegram and telex.  

 

PART II 

FORMATION OF THE CONTRACT 

 

Article 14 

(1) A proposal for concluding a contract addressed to one or more specific persons 

constitutes an offer if it is sufficiently definite and indicates the intention of the 

offeror to be bound in case of acceptance. A proposal is sufficiently definite if it 

indicates the goods and expressly or implicitly fixes or makes provision for 

determining the quantity and the price.  

(2) A proposal other than one addressed to one or more specific persons is to be 

considered merely as an invitation to make offers, unless the contrary is clearly 

indicated by the person making the proposal.  

 

Article 15 

(1) An offer becomes effective when it reaches the offeree.  

(2) An offer, even if it is irrevocable, may be withdrawn if the withdrawal reaches 

the offeree before or at the same time as the offer.  

 

Article 16 

(1) Until a contract is concluded an offer may be revoked if the revocation reaches 

the offeree before he has dispatched an acceptance.  

(2) However, an offer cannot be revoked:  

(a) if it indicates, whether by stating a fixed time for acceptance or otherwise, that it 

is irrevocable; or  
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(b) if it was reasonable for the offeree to rely on the offer as being irrevocable and 

the offeree has acted in reliance on the offer.  

 

Article 17 

An offer, even if it is irrevocable, is terminated when a rejection reaches the offeror.  

 

Article 18 

(1) A statement made by or other conduct of the offeree indicating assent to an offer 

is an acceptance. Silence or inactivity does not in itself amount to acceptance.  

(2) An acceptance of an offer becomes effective at the moment the indication of 

assent reaches the offeror. An acceptance is not effective if the indication of assent 

does not reach the offeror within the time he has fixed or, if no time is fixed, within a 

reasonable time, due account being taken of the circumstances of the transaction, 

including the rapidity of the means of communication employed by the offeror. An 

oral offer must be accepted immediately unless the circumstances indicate otherwise.  

(3) However, if, by virtue of the offer or as a result of practices which the parties 

have established between themselves or of usage, the offeree may indicate assent by 

performing an act, such as one relating to the dispatch of the goods or payment of the 

price, without notice to the offeror, the acceptance is effective at the moment the act 

is performed, provided that the act is performed within the period of time laid down 

in the preceding paragraph.  

 

Article 19 

(1) A reply to an offer which purports to be an acceptance but contains additions, 

limitations or other modifications is a rejection of the offer and constitutes a counter-

offer.  

(2) However, a reply to an offer which purports to be an acceptance but contains 

additional or different terms which do not materially alter the terms of the offer 

constitutes an acceptance, unless the offeror, without undue delay, objects orally to 

the discrepancy or dispatches a notice to that effect. If he does not so object, the 

terms of the contract are the terms of the offer with the modifications contained in 

the acceptance.  
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(3) Additional or different terms relating, among other things, to the price, payment, 

quality and quantity of the goods, place and time of delivery, extent of one party's 

liability to the other or the settlement of disputes are considered to alter the terms of 

the offer materially.  

 

Article 20 

(1) A period of time for acceptance fixed by the offeror in a telegram or a letter 

begins to run from the moment the telegram is handed in for dispatch or from the 

date shown on the letter or, if no such date is shown, from the date shown on the 

envelope. A period of time for acceptance fixed by the offeror by telephone, telex or 

other means of instantaneous communication, begins to run from the moment that the 

offer reaches the offeree.  

(2) Official holidays or non-business days occurring during the period for acceptance 

are included in calculating the period. However, if a notice of acceptance cannot be 

delivered at the address of the offeror on the last day of the period because that day 

falls on an official holiday or a non-business day at the place of business of the 

offeror, the period is extended until the first business day which follows.  

 

Article 21 

(1) A late acceptance is nevertheless effective as an acceptance if without delay the 

offeror orally so informs the offeree or dispatches a notice to that effect.  

(2) If a letter or other writing containing a late acceptance shows that it has been sent 

in such circumstances that if its transmission had been normal it would have reached 

the offeror in due time, the late acceptance is effective as an acceptance unless, 

without delay, the offeror orally informs the offeree that he considers his offer as 

having lapsed or dispatches a notice to that effect.  

 

Article 22 

An acceptance may be withdrawn if the withdrawal reaches the offeror before or at 

the same time as the acceptance would have become effective.  
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Article 23 

A contract is concluded at the moment when an acceptance of an offer becomes 

effective in accordance with the provisions of this Convention.  

 

Article 24 

For the purposes of this Part of the Convention, an offer, declaration of acceptance or 

any other indication of intention "reaches" the addressee when it is made orally to 

him or delivered by any other means to him personally, to his place of business or 

mailing address or, if he does not have a place of business or mailing address, to his 

habitual residence.  

 

PART III 

SALE OF GOODS 

Chapter I 

GENERAL PROVISIONS 

 
Article 25 

A breach of contract committed by one of the parties is fundamental if it results in 

such detriment to the other party as substantially to deprive him of what he is entitled 

to expect under the contract, unless the party in breach did not foresee and a 

reasonable person of the same kind in the same circumstances would not have 

foreseen such a result.  

 

Article 26 

A declaration of avoidance of the contract is effective only if made by notice to the 

other party.  

 

Article 27 

Unless otherwise expressly provided in this Part of the Convention, if any notice, 

request or other communication is given or made by a party in accordance with this 

Part and by means appropriate in the circumstances, a delay or error in the 



 128

transmission of the communication or its failure to arrive does not deprive that party 

of the right to rely on the communication.  

 

Article 28 

If, in accordance with the provisions of this Convention, one party is entitled to 

require performance of any obligation by the other party, a court is not bound to 

enter a judgement for specific performance unless the court would do so under its 

own law in respect of similar contracts of sale not governed by this Convention.  

 

Article 29 

(1) A contract may be modified or terminated by the mere agreement of the parties.  

(2) A contract in writing which contains a provision requiring any modification or 

termination by agreement to be in writing may not be otherwise modified or 

terminated by agreement. However, a party may be precluded by his conduct from 

asserting such a provision to the extent that the other party has relied on that conduct.  

 

Chapter II 

OBLIGATIONS OF THE SELLER 

 
Article 30 

The seller must deliver the goods, hand over any documents relating to them and 

transfer the property in the goods, as required by the contract and this Convention.  

 

Section I. Delivery of the goods and handing over of documents 

 

Article 31 

If the seller is not bound to deliver the goods at any other particular place, his 

obligation to deliver consists:  

(a) if the contract of sale involves carriage of the goods - in handing the goods over 

to the first carrier for transmission to the buyer;  
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(b) if, in cases not within the preceding subparagraph, the contract relates to specific 

goods, or unidentified goods to be drawn from a specific stock or to be manufactured 

or produced, and at the time of the conclusion of the contract the parties knew that 

the goods were at, or were to be manufactured or produced at, a particular place - in 

placing the goods at the buyer's disposal at that place;  

(c) in other cases - in placing the goods at the buyer's disposal at the place where the 

seller had his place of business at the time of the conclusion of the contract.  

 

Article 32 

(1) If the seller, in accordance with the contract or this Convention, hands the goods 

over to a carrier and if the goods are not clearly identified to the contract by 

markings on the goods, by shipping documents or otherwise, the seller must give the 

buyer notice of the consignment specifying the goods.  

(2) If the seller is bound to arrange for carriage of the goods, he must make such 

contracts as are necessary for carriage to the place fixed by means of transportation 

appropriate in the circumstances and according to the usual terms for such 

transportation.  

(3) If the seller is not bound to effect insurance in respect of the carriage of the 

goods, he must, at the buyer's request, provide him with all available information 

necessary to enable him to effect such insurance.  

 

Article 33 

The seller must deliver the goods:  

(a) if a date is fixed by or determinable from the contract, on that date;  

(b) if a period of time is fixed by or determinable from the contract, at any time 

within that period unless circumstances indicate that the buyer is to choose a date; or  

(c) in any other case, within a reasonable time after the conclusion of the contract.  

 

Article 34 

If the seller is bound to hand over documents relating to the goods, he must hand 

them over at the time and place and in the form required by the contract. If the seller 

has handed over documents before that time, he may, up to that time, cure any lack 
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of conformity in the documents, if the exercise of this right does not cause the buyer 

unreasonable inconvenience or unreasonable expense. However, the buyer retains 

any right to claim damages as provided for in this Convention.  

 

Section II. Conformity of the goods and third party claims 

 

Article 35 

(1) The seller must deliver goods which are of the quantity, quality and description 

required by the contract and which are contained or packaged in the manner required 

by the contract.  

(2) Except where the parties have agreed otherwise, the goods do not conform with 

the contract unless they:  

(a) are fit for the purposes for which goods of the same description would ordinarily 

be used;  

(b) are fit for any particular purpose expressly or impliedly made known to the seller 

at the time of the conclusion of the contract, except where the circumstances show 

that the buyer did not rely, or that it was unreasonable for him to rely, on the seller's 

skill and judgement;  

(c) possess the qualities of goods which the seller has held out to the buyer as a 

sample or model;  

(d) are contained or packaged in the manner usual for such goods or, where there is 

no such manner, in a manner adequate to preserve and protect the goods.  

(3) The seller is not liable under subparagraphs (a) to (d) of the preceding paragraph 

for any lack of conformity of the goods if at the time of the conclusion of the contract 

the buyer knew or could not have been unaware of such lack of conformity.  

 

Article 36 

(1) The seller is liable in accordance with the contract and this Convention for any 

lack of conformity which exists at the time when the risk passes to the buyer, even 

though the lack of conformity becomes apparent only after that time.  

(2) The seller is also liable for any lack of conformity which occurs after the time 

indicated in the preceding paragraph and which is due to a breach of any of his 
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obligations, including a breach of any guarantee that for a period of time the goods 

will remain fit for their ordinary purpose or for some particular purpose or will retain 

specified qualities or characteristics.  

 

Article 37 

If the seller has delivered goods before the date for delivery, he may, up to that date, 

deliver any missing part or make up any deficiency in the quantity of the goods 

delivered, or deliver goods in replacement of any non-conforming goods delivered or 

remedy any lack of conformity in the goods delivered, provided that the exercise of 

this right does not cause the buyer unreasonable inconvenience or unreasonable 

expense. However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in 

this Convention.  

 

Article 38 

(1) The buyer must examine the goods, or cause them to be examined, within as short 

a period as is practicable in the circumstances.  

(2) If the contract involves carriage of the goods, examination may be deferred until 

after the goods have arrived at their destination.  

(3) If the goods are redirected in transit or redispatched by the buyer without a 

reasonable opportunity for examination by him and at the time of the conclusion of 

the contract the seller knew or ought to have known of the possibility of such 

redirection or redispatch, examination may be deferred until after the goods have 

arrived at the new destination.  

 

Article 39 

(1) The buyer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods if he does 

not give notice to the seller specifying the nature of the lack of conformity within a 

reasonable time after he has discovered it or ought to have discovered it.  

(2) In any event, the buyer loses the right to rely on a lack of conformity of the goods 

if he does not give the seller notice thereof at the latest within a period of two years 

from the date on which the goods were actually handed over to the buyer, unless this 

time-limit is inconsistent with a contractual period of guarantee.  
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Article 40 

The seller is not entitled to rely on the provisions of articles 38 and 39 if the lack of 

conformity relates to facts of which he knew or could not have been unaware and 

which he did not disclose to the buyer.  

 

Article 41 

The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third party, 

unless the buyer agreed to take the goods subject to that right or claim. However, if 

such right or claim is based on industrial property or other intellectual property, the 

seller's obligation is governed by article 42.  

 

Article 42 

(1) The seller must deliver goods which are free from any right or claim of a third 

party based on industrial property or other intellectual property, of which at the time 

of the conclusion of the contract the seller knew or could not have been unaware, 

provided that the right or claim is based on industrial property or other intellectual 

property:  

(a) under the law of the State where the goods will be resold or otherwise used, if it 

was contemplated by the parties at the time of the conclusion of the contract that the 

goods would be resold or otherwise used in that State; or  

(b) in any other case, under the law of the State where the buyer has his place of 

business.  

(2) The obligation of the seller under the preceding paragraph does not extend to 

cases where:  

(a) at the time of the conclusion of the contract the buyer knew or could not have 

been unaware of the right or claim; or  

(b) the right or claim results from the seller's compliance with technical drawings, 

designs, formulae or other such specifications furnished by the buyer.  

 

Article 43 

(1) The buyer loses the right to rely on the provisions of article 41 or article 42 if he 

does not give notice to the seller specifying the nature of the right or claim of the 
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third party within a reasonable time after he has become aware or ought to have 

become aware of the right or claim.  

(2) The seller is not entitled to rely on the provisions of the preceding paragraph if he 

knew of the right or claim of the third party and the nature of it.  

 

Article 44 

Notwithstanding the provisions of paragraph (1) of article 39 and paragraph (1) of 

article 43, the buyer may reduce the price in accordance with article 50 or claim 

damages, except for loss of profit, if he has a reasonable excuse for his failure to give 

the required notice.  

 

Section III. Remedies for breach of contract by the seller 

 

Article 45 

(1) If the seller fails to perform any of his obligations under the contract or this 

Convention, the buyer may:  

(a) exercise the rights provided in articles 46 to 52;  

(b) claim damages as provided in articles 74 to 77.  

(2) The buyer is not deprived of any right he may have to claim damages by 

exercising his right to other remedies.  

(3) No period of grace may be granted to the seller by a court or arbitral tribunal 

when the buyer resorts to a remedy for breach of contract.  

 

Article 46 

(1) The buyer may require performance by the seller of his obligations unless the 

buyer has resorted to a remedy which is inconsistent with this requirement.  

(2) If the goods do not conform with the contract, the buyer may require delivery of 

substitute goods only if the lack of conformity constitutes a fundamental breach of 

contract and a request for substitute goods is made either in conjunction with notice 

given under article 39 or within a reasonable time thereafter.  

(3) If the goods do not conform with the contract, the buyer may require the seller to 

remedy the lack of conformity by repair, unless this is unreasonable having regard to 
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all the circumstances. A request for repair must be made either in conjunction with 

notice given under article 39 or within a reasonable time thereafter.  

 

Article 47 

(1) The buyer may fix an additional period of time of reasonable length for 

performance by the seller of his obligations.  

(2) Unless the buyer has received notice from the seller that he will not perform 

within the period so fixed, the buyer may not, during that period, resort to any 

remedy for breach of contract. However, the buyer is not deprived thereby of any 

right he may have to claim damages for delay in performance.  

 

Article 48 

(1) Subject to article 49, the seller may, even after the date for delivery, remedy at his 

own expense any failure to perform his obligations, if he can do so without 

unreasonable delay and without causing the buyer unreasonable inconvenience or 

uncertainty of reimbursement by the seller of expenses advanced by the buyer. 

However, the buyer retains any right to claim damages as provided for in this 

Convention.  

(2) If the seller requests the buyer to make known whether he will accept 

performance and the buyer does not comply with the request within a reasonable 

time, the seller may perform within the time indicated in his request. The buyer may 

not, during that period of time, resort to any remedy which is inconsistent with 

performance by the seller.  

(3) A notice by the seller that he will perform within a specified period of time is 

assumed to include a request, under the preceding paragraph, that the buyer make 

known his decision.  

(4) A request or notice by the seller under paragraph (2) or (3) of this article is not 

effective unless received by the buyer.  
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Article 49 

(1) The buyer may declare the contract avoided:  

(a) if the failure by the seller to perform any of his obligations under the contract or 

this Convention amounts to a fundamental breach of contract; or  

(b) in case of non-delivery, if the seller does not deliver the goods within the 

additional period of time fixed by the buyer in accordance with paragraph (1) of 

article 47 or declares that he will not deliver within the period so fixed.  

(2) However, in cases where the seller has delivered the goods, the buyer loses the 

right to declare the contract avoided unless he does so:  

(a) in respect of late delivery, within a reasonable time after he has become aware 

that delivery has been made;  

(b) in respect of any breach other than late delivery, within a reasonable time:  

(i) after he knew or ought to have known of the breach;  

(ii) after the expiration of any additional period of time fixed by the buyer in 

accordance with paragraph (1) of article 47, or after the seller has declared that he 

will not perform his obligations within such an additional period; or  

(iii) after the expiration of any additional period of time indicated by the seller in 

accordance with paragraph (2) of article 48, or after the buyer has declared that he 

will not accept performance.  

 

Article 50 

If the goods do not conform with the contract and whether or not the price has 

already been paid, the buyer may reduce the price in the same proportion as the value 

that the goods actually delivered had at the time of the delivery bears to the value 

that conforming goods would have had at that time. However, if the seller remedies 

any failure to perform his obligations in accordance with article 37 or article 48 or if 

the buyer refuses to accept performance by the seller in accordance with those 

articles, the buyer may not reduce the price.  

 

 

 

 



 136

Article 51 

(1) If the seller delivers only a part of the goods or if only a part of the goods 

delivered is in conformity with the contract, articles 46 to 50 apply in respect of the 

part which is missing or which does not conform.  

(2) The buyer may declare the contract avoided in its entirety only if the failure to 

make delivery completely or in conformity with the contract amounts to a 

fundamental breach of the contract.  

 

Article 52 

(1) If the seller delivers the goods before the date fixed, the buyer may take delivery 

or refuse to take delivery.  

(2) If the seller delivers a quantity of goods greater than that provided for in the 

contract, the buyer may take delivery or refuse to take delivery of the excess 

quantity. If the buyer takes delivery of all or part of the excess quantity, he must pay 

for it at the contract rate.  

 

Chapter III 

OBLIGATIONS OF THE BUYER 

 

Article 53 

The buyer must pay the price for the goods and take delivery of them as required by 

the contract and this Convention.  

 

Section I. Payment of the price 

 

Article 54 

The buyer's obligation to pay the price includes taking such steps and complying 

with such formalities as may be required under the contract or any laws and 

regulations to enable payment to be made.  
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Article 55 

Where a contract has been validly concluded but does not expressly or implicitly fix 

or make provision for determining the price, the parties are considered, in the 

absence of any indication to the contrary, to have impliedly made reference to the 

price generally charged at the time of the conclusion of the contract for such goods 

sold under comparable circumstances in the trade concerned.  

 

Article 56 

If the price is fixed according to the weight of the goods, in case of doubt it is to be 

determined by the net weight.  

 

Article 57 

(1) If the buyer is not bound to pay the price at any other particular place, he must 

pay it to the seller:  

(a) at the seller's place of business; or  

(b) if the payment is to be made against the handing over of the goods or of 

documents, at the place where the handing over takes place.  

(2) The seller must bear any increases in the expenses incidental to payment which is 

caused by a change in his place of business subsequent to the conclusion of the 

contract.  

 

Article 58 

(1) If the buyer is not bound to pay the price at any other specific time, he must pay it 

when the seller places either the goods or documents controlling their disposition at 

the buyer's disposal in accordance with the contract and this Convention. The seller 

may make such payment a condition for handing over the goods or documents.  

(2) If the contract involves carriage of the goods, the seller may dispatch the goods 

on terms whereby the goods, or documents controlling their disposition, will not be 

handed over to the buyer except against payment of the price.  

(3) The buyer is not bound to pay the price until he has had an opportunity to 

examine the goods, unless the procedures for delivery or payment agreed upon by the 

parties are inconsistent with his having such an opportunity.  
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Article 59 

The buyer must pay the price on the date fixed by or determinable from the contract 

and this Convention without the need for any request or compliance with any 

formality on the part of the seller.  

 

Section II. Taking delivery 

 

Article 60 

The buyer's obligation to take delivery consists:  

(a) in doing all the acts which could reasonably be expected of him in order to enable 

the seller to make delivery; and  

(b) in taking over the goods.  

Section III. Remedies for breach of contract by the buyer 

 

Article 61 

 

(1) If the buyer fails to perform any of his obligations under the contract or this 

Convention, the seller may:  

(a) exercise the rights provided in articles 62 to 65;  

(b) claim damages as provided in articles 74 to 77.  

(2) The seller is not deprived of any right he may have to claim damages by 

exercising his right to other remedies.  

(3) No period of grace may be granted to the buyer by a court or arbitral tribunal 

when the seller resorts to a remedy for breach of contract.  

 

Article 62 

 

The seller may require the buyer to pay the price, take delivery or perform his other 

obligations, unless the seller has resorted to a remedy which is inconsistent with this 

requirement.  
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Article 63 

(1) The seller may fix an additional period of time of reasonable length for 

performance by the buyer of his obligations.  

(2) Unless the seller has received notice from the buyer that he will not perform 

within the period so fixed, the seller may not, during that period, resort to any 

remedy for breach of contract. However, the seller is not deprived thereby of any 

right he may have to claim damages for delay in performance.  

 

Article 64 

(1) The seller may declare the contract avoided:  

(a) if the failure by the buyer to perform any of his obligations under the contract or 

this Convention amounts to a fundamental breach of contract; or  

(b) if the buyer does not, within the additional period of time fixed by the seller in 

accordance with paragraph (1) of article 63, perform his obligation to pay the price or 

take delivery of the goods, or if he declares that he will not do so within the period so 

fixed.  

(2) However, in cases where the buyer has paid the price, the seller loses the right to 

declare the contract avoided unless he does so:  

(a) in respect of late performance by the buyer, before the seller has become aware 

that performance has been rendered; or  

(b) in respect of any breach other than late performance by the buyer, within a 

reasonable time:  

(i) after the seller knew or ought to have known of the breach; or  

(ii) after the expiration of any additional period of time fixed by the seller in 

accordance with paragraph (1) of article 63, or after the buyer has declared that he 

will not perform his obligations within such an additional period.  

 

Article 65 

(1) If under the contract the buyer is to specify the form, measurement or other 

features of the goods and he fails to make such specification either on the date agreed 

upon or within a reasonable time after receipt of a request from the seller, the seller 
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may, without prejudice to any other rights he may have, make the specification 

himself in accordance with the requirements of the buyer that may be known to him.  

(2) If the seller makes the specification himself, he must inform the buyer of the 

details thereof and must fix a reasonable time within which the buyer may make a 

different specification. If, after receipt of such a communication, the buyer fails to do 

so within the time so fixed, the specification made by the seller is binding.  

 

Chapter IV 

PASSING OF RISK 

 

Article 66 

Loss of or damage to the goods after the risk has passed to the buyer does not 

discharge him from his obligation to pay the price, unless the loss or damage is due 

to an act or omission of the seller.  

 

Article 67 

(1) If the contract of sale involves carriage of the goods and the seller is not bound to 

hand them over at a particular place, the risk passes to the buyer when the goods are 

handed over to the first carrier for transmission to the buyer in accordance with the 

contract of sale. If the seller is bound to hand the goods over to a carrier at a 

particular place, the risk does not pass to the buyer until the goods are handed over to 

the carrier at that place. The fact that the seller is authorized to retain documents 

controlling the disposition of the goods does not affect the passage of the risk.  

(2) Nevertheless, the risk does not pass to the buyer until the goods are clearly 

identified to the contract, whether by markings on the goods, by shipping documents, 

by notice given to the buyer or otherwise.  

 

Article 68 

The risk in respect of goods sold in transit passes to the buyer from the time of the 

conclusion of the contract. However, if the circumstances so indicate, the risk is 

assumed by the buyer from the time the goods were handed over to the carrier who 

issued the documents embodying the contract of carriage. Nevertheless, if at the time 
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of the conclusion of the contract of sale the seller knew or ought to have known that 

the goods had been lost or damaged and did not disclose this to the buyer, the loss or 

damage is at the risk of the seller.  

 

Article 69 

(1) In cases not within articles 67 and 68, the risk passes to the buyer when he takes 

over the goods or, if he does not do so in due time, from the time when the goods are 

placed at his disposal and he commits a breach of contract by failing to take delivery.  

(2) However, if the buyer is bound to take over the goods at a place other than a 

place of business of the seller, the risk passes when delivery is due and the buyer is 

aware of the fact that the goods are placed at his disposal at that place.  

(3) If the contract relates to goods not then identified, the goods are considered not to 

be placed at the disposal of the buyer until they are clearly identified to the contract. 

  

Article 70 

If the seller has committed a fundamental breach of contract, articles 67, 68 and 69 

do not impair the remedies available to the buyer on account of the breach.  

 

Chapter V 

PROVISIONS COMMON TO THE OBLIGATIONS OF THE SELLER AND 

OF THE BUYER 

 
Section I. Anticipatory breach and instalment contracts 

 

Article 71 

(1) A party may suspend the performance of his obligations if, after the conclusion of 

the contract, it becomes apparent that the other party will not perform a substantial 

part of his obligations as a result of:  

(a) a serious deficiency in his ability to perform or in his creditworthiness; or  

(b) his conduct in preparing to perform or in performing the contract.  
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(2) If the seller has already dispatched the goods before the grounds described in the 

preceding paragraph become evident, he may prevent the handing over of the goods 

to the buyer even though the buyer holds a document which entitles him to obtain 

them. The present paragraph relates only to the rights in the goods as between the 

buyer and the seller.  

(3) A party suspending performance, whether before or after dispatch of the goods, 

must immediately give notice of the suspension to the other party and must continue 

with performance if the other party provides adequate assurance of his performance.  

 

Article 72 

(1) If prior to the date for performance of the contract it is clear that one of the 

parties will commit a fundamental breach of contract, the other party may declare the 

contract avoided.  

(2) If time allows, the party intending to declare the contract avoided must give 

reasonable notice to the other party in order to permit him to provide adequate 

assurance of his performance.  

(3) The requirements of the preceding paragraph do not apply if the other party has 

declared that he will not perform his obligations.  

 

Article 73 

(1) In the case of a contract for delivery of goods by instalments, if the failure of one 

party to perform any of his obligations in respect of any instalment constitutes a 

fundamental breach of contract with respect to that instalment, the other party may 

declare the contract avoided with respect to that instalment.  

(2) If one party's failure to perform any of his obligations in respect of any instalment 

gives the other party good grounds to conclude that a fundamental breach of contract 

will occur with respect to future instalments, he may declare the contract avoided for 

the future, provided that he does so within a reasonable time.  

(3) A buyer who declares the contract avoided in respect of any delivery may, at the 

same time, declare it avoided in respect of deliveries already made or of future 

deliveries if, by reason of their interdependence, those deliveries could not be used 
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for the purpose contemplated by the parties at the time of the conclusion of the 

contract.  

 

Section II. Damages 

 

Article 74 

Damages for breach of contract by one party consist of a sum equal to the loss, 

including loss of profit, suffered by the other party as a consequence of the breach. 

Such damages may not exceed the loss which the party in breach foresaw or ought to 

have foreseen at the time of the conclusion of the contract, in the light of the facts 

and matters of which he then knew or ought to have known, as a possible 

consequence of the breach of contract.  

 

Article 75 

If the contract is avoided and if, in a reasonable manner and within a reasonable time 

after avoidance, the buyer has bought goods in replacement or the seller has resold 

the goods, the party claiming damages may recover the difference between the 

contract price and the price in the substitute transaction as well as any further 

damages recoverable under article 74.  

 

Article 76 

(1) If the contract is avoided and there is a current price for the goods, the party 

claiming damages may, if he has not made a purchase or resale under article 75, 

recover the difference between the price fixed by the contract and the current price at 

the time of avoidance as well as any further damages recoverable under article 74. If, 

however, the party claiming damages has avoided the contract after taking over the 

goods, the current price at the time of such taking over shall be applied instead of the 

current price at the time of avoidance.  

(2) For the purposes of the preceding paragraph, the current price is the price 

prevailing at the place where delivery of the goods should have been made or, if 

there is no current price at that place, the price at such other place as serves as a 
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reasonable substitute, making due allowance for differences in the cost of 

transporting the goods.  

 

Article 77 

A party who relies on a breach of contract must take such measures as are reasonable 

in the circumstances to mitigate the loss, including loss of profit, resulting from the 

breach. If he fails to take such measures, the party in breach may claim a reduction in 

the damages in the amount by which the loss should have been mitigated.  

 

Section III. Interest 

 

Article 78 

If a party fails to pay the price or any other sum that is in arrears, the other party is 

entitled to interest on it, without prejudice to any claim for damages recoverable 

under article 74.  

 

Section IV. Exemptions 

 

Article 79 

(1) A party is not liable for a failure to perform any of his obligations if he proves 

that the failure was due to an impediment beyond his control and that he could not 

reasonably be expected to have taken the impediment into account at the time of the 

conclusion of the contract or to have avoided or overcome it or its consequences.  

(2) If the party's failure is due to the failure by a third person whom he has engaged 

to perform the whole or a part of the contract, that party is exempt from liability only 

if:  

(a) he is exempt under the preceding paragraph; and  

(b) the person whom he has so engaged would be so exempt if the provisions of that 

paragraph were applied to him.  

(3) The exemption provided by this article has effect for the period during which the 

impediment exists.  
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(4) The party who fails to perform must give notice to the other party of the 

impediment and its effect on his ability to perform. If the notice is not received by 

the other party within a reasonable time after the party who fails to perform knew or 

ought to have known of the impediment, he is liable for damages resulting from such 

non-receipt.  

(5) Nothing in this article prevents either party from exercising any right other than 

to claim damages under this Convention.  

 

Article 80 

A party may not rely on a failure of the other party to perform, to the extent that such 

failure was caused by the first party's act or omission.  

 

Section V. Effects of avoidance 

 

Article 81 

(1) Avoidance of the contract releases both parties from their obligations under it, 

subject to any damages which may be due. Avoidance does not affect any provision 

of the contract for the settlement of disputes or any other provision of the contract 

governing the rights and obligations of the parties consequent upon the avoidance of 

the contract.  

(2) A party who has performed the contract either wholly or in part may claim 

restitution from the other party of whatever the first party has supplied or paid under 

the contract. If both parties are bound to make restitution, they must do so 

concurrently.  

 

Article 82 

(1) The buyer loses the right to declare the contract avoided or to require the seller to 

deliver substitute goods if it is impossible for him to make restitution of the goods 

substantially in the condition in which he received them.  

(2) The preceding paragraph does not apply:  
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(a) if the impossibility of making restitution of the goods or of making restitution of 

the goods substantially in the condition in which the buyer received them is not due 

to his act or omission;  

(b) if the goods or part of the goods have perished or deteriorated as a result of the 

examination provided for in article 38; or  

(c) if the goods or part of the goods have been sold in the normal course of business 

or have been consumed or transformed by the buyer in the course of normal use 

before he discovered or ought to have discovered the lack of conformity.  

 

Article 83 

A buyer who has lost the right to declare the contract avoided or to require the seller 

to deliver substitute goods in accordance with article 82 retains all other remedies 

under the contract and this Convention.  

 

Article 84 

(1) If the seller is bound to refund the price, he must also pay interest on it, from the 

date on which the price was paid.  

(2) The buyer must account to the seller for all benefits which he has derived from 

the goods or part of them:  

(a) if he must make restitution of the goods or part of them; or  

(b) if it is impossible for him to make restitution of all or part of the goods or to make 

restitution of all or part of the goods substantially in the condition in which he 

received them, but he has nevertheless declared the contract avoided or required the 

seller to deliver substitute goods.  

 

Section VI. Preservation of the goods 

 

Article 85 

If the buyer is in delay in taking delivery of the goods or, where payment of the price 

and delivery of the goods are to be made concurrently, if he fails to pay the price, and 

the seller is either in possession of the goods or otherwise able to control their 

disposition, the seller must take such steps as are reasonable in the circumstances to 
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preserve them. He is entitled to retain them until he has been reimbursed his 

reasonable expenses by the buyer.  

 

Article 86 

(1) If the buyer has received the goods and intends to exercise any right under the 

contract or this Convention to reject them, he must take such steps to preserve them 

as are reasonable in the circumstances. He is entitled to retain them until he has been 

reimbursed his reasonable expenses by the seller.  

(2) If goods dispatched to the buyer have been placed at his disposal at their 

destination and he exercises the right to reject them, he must take possession of them 

on behalf of the seller, provided that this can be done without payment of the price 

and without unreasonable inconvenience or unreasonable expense. This provision 

does not apply if the seller or a person authorized to take charge of the goods on his 

behalf is present at the destination. If the buyer takes possession of the goods under 

this paragraph, his rights and obligations are governed by the preceding paragraph.  

 

Article 87 

A party who is bound to take steps to preserve the goods may deposit them in a 

warehouse of a third person at the expense of the other party provided that the 

expense incurred is not unreasonable.  

 

Article 88 

(1) A party who is bound to preserve the goods in accordance with article 85 or 86 

may sell them by any appropriate means if there has been an unreasonable delay by 

the other party in taking possession of the goods or in taking them back or in paying 

the price or the cost of preservation, provided that reasonable notice of the intention 

to sell has been given to the other party.  

(2) If the goods are subject to rapid deterioration or their preservation would involve 

unreasonable expense, a party who is bound to preserve the goods in accordance with 

article 85 or 86 must take reasonable measures to sell them. To the extent possible he 

must give notice to the other party of his intention to sell.  
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(3) A party selling the goods has the right to retain out of the proceeds of sale an 

amount equal to the reasonable expenses of preserving the goods and of selling them. 

He must account to the other party for the balance.  

 

PART IV 

FINAL PROVISIONS 

 

Article 89 

The Secretary-General of the United Nations is hereby designated as the depositary 

for this Convention.  

 

Article 90 

This Convention does not prevail over any international agreement which has already 

been or may be entered into and which contains provisions concerning the matters 

governed by this Convention, provided that the parties have their places of business 

in States parties to such agreement.  

 

Article 91 

(1) This Convention is open for signature at the concluding meeting of the United 

Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods and will remain 

open for signature by all States at the Headquarters of the United Nations, New York 

until 30 September 1981.  

(2) This Convention is subject to ratification, acceptance or approval by the signatory 

States.  

(3) This Convention is open for accession by all States which are not signatory States 

as from the date it is open for signature.  

(4) Instruments of ratification, acceptance, approval and accession are to be 

deposited with the Secretary-General of the United Nations.  
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Article 92 

(1) A Contracting State may declare at the time of signature, ratification, acceptance, 

approval or accession that it will not be bound by Part II of this Convention or that it 

will not be bound by Part III of this Convention.  

(2) A Contracting State which makes a declaration in accordance with the preceding 

paragraph in respect of Part II or Part III of this Convention is not to be considered a 

Contracting State within paragraph (1) of article 1 of this Convention in respect of 

matters governed by the Part to which the declaration applies.  

 

Article 93 

(1) If a Contracting State has two or more territorial units in which, according to its 

constitution, different systems of law are applicable in relation to the matters dealt 

with in this Convention, it may, at the time of signature, ratification, acceptance, 

approval or accession, declare that this Convention is to extend to all its territorial 

units or only to one or more of them, and may amend its declaration by submitting 

another declaration at any time.  

(2) These declarations are to be notified to the depositary and are to state expressly 

the territorial units to which the Convention extends.  

(3) If, by virtue of a declaration under this article, this Convention extends to one or 

more but not all of the territorial units of a Contracting State, and if the place of 

business of a party is located in that State, this place of business, for the purposes of 

this Convention, is considered not to be in a Contracting State, unless it is in a 

territorial unit to which the Convention extends.  

(4) If a Contracting State makes no declaration under paragraph (1) of this article, the 

Convention is to extend to all territorial units of that State.  

 

Article 94 

(1) Two or more Contracting States which have the same or closely related legal 

rules on matters governed by this Convention may at any time declare that the 

Convention is not to apply to contracts of sale or to their formation where the parties 

have their places of business in those States. Such declarations may be made jointly 

or by reciprocal unilateral declarations.  
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(2) A Contracting State which has the same or closely related legal rules on matters 

governed by this Convention as one or more non-Contracting States may at any time 

declare that the Convention is not to apply to contracts of sale or to their formation 

where the parties have their places of business in those States.  

(3) If a State which is the object of a declaration under the preceding paragraph 

subsequently becomes a Contracting State, the declaration made will, as from the 

date on which the Convention enters into force in respect of the new Contracting 

State, have the effect of a declaration made under paragraph (1), provided that the 

new Contracting State joins in such declaration or makes a reciprocal unilateral 

declaration.  

 

Article 95 

Any State may declare at the time of the deposit of its instrument of ratification, 

acceptance, approval or accession that it will not be bound by subparagraph (1)(b) of 

article 1 of this Convention.  

 

Article 96 

A Contracting State whose legislation requires contracts of sale to be concluded in or 

evidenced by writing may at any time make a declaration in accordance with article 

12 that any provision of article 11, article 29, or Part II of this Convention, that 

allows a contract of sale or its modification or termination by agreement or any offer, 

acceptance, or other indication of intention to be made in any form other than in 

writing, does not apply where any party has his place of business in that State.  

 

Article 97 

(1) Declarations made under this Convention at the time of signature are subject to 

confirmation upon ratification, acceptance or approval.  

(2) Declarations and confirmations of declarations are to be in writing and be 

formally notified to the depositary.  

(3) A declaration takes effect simultaneously with the entry into force of this 

Convention in respect of the State concerned. However, a declaration of which the 

depositary receives formal notification after such entry into force takes effect on the 
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first day of the month following the expiration of six months after the date of its 

receipt by the depositary. Reciprocal unilateral declarations under article 94 take 

effect on the first day of the month following the expiration of six months after the 

receipt of the latest declaration by the depositary.  

(4) Any State which makes a declaration under this Convention may withdraw it at 

any time by a formal notification in writing addressed to the depositary. Such 

withdrawal is to take effect on the first day of the month following the expiration of 

six months after the date of the receipt of the notification by the depositary.  

(5) A withdrawal of a declaration made under article 94 renders inoperative, as from 

the date on which the withdrawal takes effect, any reciprocal declaration made by 

another State under that article.  

 

Article 98 

No reservations are permitted except those expressly authorized in this Convention.  

 

Article 99 

(1) This Convention enters into force, subject to the provisions of paragraph (6) of 

this article, on the first day of the month following the expiration of twelve months 

after the date of deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval 

or accession, including an instrument which contains a declaration made under 

article 92.  

(2) When a State ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention after the 

deposit of the tenth instrument of ratification, acceptance, approval or accession, this 

Convention, with the exception of the Part excluded, enters into force in respect of 

that State, subject to the provisions of paragraph (6) of this article, on the first day of 

the month following the expiration of twelve months after the date of the deposit of 

its instrument of ratification, acceptance, approval or accession.  

(3) A State which ratifies, accepts, approves or accedes to this Convention and is a 

party to either or both the Convention relating to a Uniform Law on the Formation of 

Contracts for the International Sale of Goods done at The Hague on 1 July 1964 

(1964 Hague Formation Convention) and the Convention relating to a Uniform Law 

on the International Sale of Goods done at The Hague on 1 July 1964 (1964 Hague 
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Sales Convention) shall at the same time denounce, as the case may be, either or both 

the 1964 Hague Sales Convention and the 1964 Hague Formation Convention by 

notifying the Government of the Netherlands to that effect.  

(4) A State party to the 1964 Hague Sales Convention which ratifies, accepts, 

approves or accedes to the present Convention and declares or has declared under 

article 52 that it will not be bound by Part II of this Convention shall at the time of 

ratification, acceptance, approval or accession denounce the 1964 Hague Sales 

Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.  

(5) A State party to the 1964 Hague Formation Convention which ratifies, accepts, 

approves or accedes to the present Convention and declares or has declared under 

article 92 that it will not be bound by Part III of this Convention shall at the time of 

ratification, acceptance, approval or accession denounce the 1964 Hague Formation 

Convention by notifying the Government of the Netherlands to that effect.  

(6) For the purpose of this article, ratifications, acceptances, approvals and 

accessions in respect of this Convention by States parties to the 1964 Hague 

Formation Convention or to the 1964 Hague Sales Convention shall not be effective 

until such denunciations as may be required on the part of those States in respect of 

the latter two Conventions have themselves become effective. The depositary of this 

Convention shall consult with the Government of the Netherlands, as the depositary 

of the 1964 Conventions, so as to ensure necessary co-ordination in this respect.  

 

Article 100 

(1) This Convention applies to the formation of a contract only when the proposal for 

concluding the contract is made on or after the date when the Convention enters into 

force in respect of the Contracting States referred to in subparagraph (1)(a) or the 

Contracting State referred to in subparagraph (1)(b) of article 1.  

(2) This Convention applies only to contracts concluded on or after the date when the 

Convention enters into force in respect of the Contracting States referred to in 

subparagraph (1)(a) or the Contracting State referred to in subparagraph (1)(b) of 

article 1.  
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Article 101 

(1) A Contracting State may denounce this Convention, or Part II or Part III of the 

Convention, by a formal notification in writing addressed to the depositary.  

(2) The denunciation takes effect on the first day of the month following the 

expiration of twelve months after the notification is received by the depositary. 

Where a longer period for the denunciation to take effect is specified in the 

notification, the denunciation takes effect upon the expiration of such longer period 

after the notification is received by the depositary.  

DONE at Vienna, this day of eleventh day of April, one thousand nine hundred and 

eighty, in a single original, of which the Arabic, Chinese, English, French, Russian 

and Spanish texts are equally authentic.  

IN WITNESS WHEREOF the undersigned plenipotentiaries, being duly authorized 

by their respective Governments, have signed this Convention.  
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