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ÖZ 

 

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşması (CISG) Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi - Kutluhan Erkan 

 Çalışmamızda, alıcının Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler 

Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması kapsamına giren bir milletlerarası satım 

sözleşmesinden dönmesi konusu incelenmiştir. 

 Bu doğrultuda çalışmamızın ilk bölümünde, bir sözleşme bakımından hangi 

durumlarda söz konusu Antlaşma hükümlerinin uygulama alanı bulacağı konusunda 

genel bilgilere yer verilmiştir. Bölümün devamında ise satıcının bu Antlaşma hükümleri 

gereği sahip olduğu yükümlülüklere ve bu yükümlülüklerin ihlali hâlinde alıcının sahip 

olduğu hukuki imkânlara ilişkin genel nitelikte açıklamalar yapılmıştır. 

 İkinci bölümde, sözleşmeden dönme imkânı bakımından genel açıklamalara yer 

verilmesinin ardından, alıcının söz konusu imkânı hangi hâllerde kullanabileceği çeşitli 

ayrımlar altında ayrıntılı olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda Antlaşmanın sözleşmeden 

dönme imkânı bakımından getirmiş olduğu sistemin kilit unsuru olan “esaslı ihlale” 

ilişkin de geniş açıklamalara yer verilmiştir. 

 Üçüncü ve son bölümde ise Antlaşma tarafından sözleşmeden dönme imkânının 

kullanılması bakımından yegâne yöntem olarak öngörülmüş olan sözleşmeden dönme 

beyanına ve bu beyan sonrası yaşanacak olan tasfiye sürecine, başka bir deyim ile 

sözleşmeden dönmenin sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır. 

 Çalışmamızın bütününde söz konusu Antlaşmanın milletlerarası karakteri ve 

farklı hukuk sistemleri arasında bir uyumlaştırma projesi olması niteliği göz önünde 

tutulmuş, bu sebeple milletlerarası doktrindeki çalışmalardan ve çeşitli ulusal yargı 

makamları ile hakem heyetlerinin kararlarından kaynak olarak olabildiğince 

faydalanılmaya çalışılmıştır.  
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ABSTRACT 

 

Buyer’s Remedy of Avoidance under the United Nations Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods (CISG) – Kutluhan Erkan 

In this thesis, the buyer's remedy of avoidance arising from international sales 

contracts which are under the scope of United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (CISG) has been studied. 

In the first part of the thesis, general information is provided regarding the 

sphere of application of the mentioned CISG provisions with respect to a specific 

contract. In addition, general information is supplied as regards the obligations of the 

seller and the buyer's remedies for breach of the contract by the seller. 

 In the second part of the thesis, after giving general information about the 

remedy of avoidance, the circumstances of its use by the buyer is examined in details. In 

this respect, the key element of the remedy of avoidance, namely fundamental breach, 

brought by the CISG has also been explained in great details. 

  In the third and last part of the thesis, detailed information is provided with 

respect to both the declaration of avoidance -which is stated as the sole method in the 

exercise of CISG-, and the winding up process, i.e. effects of avoidance, that will follow 

the declaration of avoidance. 

  Throughout the thesis, the international characteristics of CISG and its nature to 

be a unification project among different law systems have been considered. Thus, 

international doctrines as well as decisions of various national judicial authorities and 

arbitral awards have been used as resources as much as possible. 
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ÖNSÖZ 

 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşması 01.08.2011 tarihi itibari ile ülkemizde yürürlüğe girmiş bulunmaktadır. 

Yürürlüğe girmekle artık ulusal hukukumuzun bir parçası olarak uygulama alanı bulacak 

olan söz konusu Antlaşma hükümleri, diğer birçok noktada olduğu gibi, sözleşmeden 

dönme bakımından da mevcut Türk satım hukuku sisteminden çok farklı düzenlemeler 

ihtiva etmektedir. 

Antlaşma sisteminin ulusal hukukumuz açısından yeni bir sistem teşkil ediyor 

oluşu, Türk doktrininde söz konusu sisteme dair sınırlı sayıda çalışmanın var olması 

sonucunu doğurmuştur. Bu durum çalışmanın hazırlanması sürecinde birtakım zorluklar 

yarattıysa da, diğer yandan çalışmamızı bu yeni sistemin anlaşılabilmesi bakımından 

önemli bir yere oturtmuştur. 

 Çalışmamızda, ulusal hukukumuzun bu yeni üyesinin alıcının sözleşmeden 

dönmesi bakımından getirmiş olduğu sistemi izah etmek amaçlanmıştır. Bu doğrultuda 

Antlaşmanın sözleşmeden dönme bakımından ihdas ettiği sistemin ana unsuru olan 

“esaslı ihlal” kavramının özgün bir karaktere sahip oluşunun söz konusu imkân 

açısından yaratmış olduğu belirsiz ve anlaşılmaz yapıyı kolayca anlaşılabilir kılmak, 

açıklığa kavuşturmak hedeflenmiştir. 

 Bu çalışmanın konusunun belirlenmesinden tamamlanması aşamasına kadar, 

göstermiş olduğu akademik, yapıcı, yol gösterici ve anlayışlı tutumundan dolayı tez 

danışmanım sayın Doç. Dr. Bilgehan Çetiner’e teşekkür etmeyi bir borç bilirim. Yine 

Yükseköğretim Kurulu Bursu kapsamında tez çalışmalarım vesilesi ile bünyesinde 

çalışma imkânı bulduğum Southern Illinois University School of Law çalışanlarına ve 

Amerika’da bulunduğum üç aylık süreç içerisinde danışman hocalığımı yürüten sayın 

Prof. Dr. Cindy Buys’a teşekkürlerimi sunarım. 
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GİRİŞ 

 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşması’nın 01.08.2011 tarihinde yürürlüğe girmesi
1
 ile 76. âkit devlet olan Türkiye, 

1988 yılından bu yana uygulanan ve 2013 yılı itibari ile taraf sayısı 78 devleti bulacak 

olan bir sisteme entegre olmuştur
2
. Söz konusu Antlaşmanın hükümleri, artık ulusal 

satım hukukumuz bakımından iç hukuk normu vasfı hâline gelmiş bulunmaktadırlar. Bu 

sebeple Antlaşmanın uygulama alanına giren milletlerarası karakterli menkul mal satımı 

sözleşmelerine Antlaşma hükümleri başka şart aranmaksızın doğrudan uygulanacaktır. 

Aranan milletlerarası karakter ise satım sözleşmesinin taraflarının işyerlerinin farklı âkit 

devletlerde bulunması veya milletlerarası özel hukuk bağlama kurallarının âkit bir 

devletin ulusal hukukunu işaret etmesi ile sağlanacaktır. Bugün ABD, Rusya, Çin ve 

Japonya gibi devletlerin yanında neredeyse Avrupa’nın bütününün de âkit devlet olduğu 

göz önünde bulundurulduğunda, Antlaşmanın geniş bir uygulama alanına sahip olduğu 

rahatlıkla söylenebilecektir. 

 Antlaşmanın 4. maddesinde açıkça belirtilmiş olduğu üzere, Antlaşmanın 

düzenleme alanı sadece satım sözleşmesinin kurulmasını ve alıcı ile satıcının böyle bir 

sözleşmeden doğan hak ve borçlarını kapsamaktadır. Bu kapsamda sözleşmenin satıcı 

tarafından ihlal edilmesi hâlinde alıcının sahip olduğu imkânlar da Antlaşmada 

düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlar, aynen ifayı talep etmek (asli ifa talebi, ikame mal 

teslimi talebi ve onarım talebi), sözleşmeden dönmek, semenin tenzilini istemek ve 

diğer imkânlar ile eş zamanlı veya bağımsız olarak kullanılmak üzere tazminat talep 

etmek imkânlarıdır. 

                                                 
1
 Antlaşmanın uygulamaya girmesi süreci, TBMM’nin 02.04.2009 tarih ve 5870 sayılı uygun bulma 

kanununun 14.04.2009 tarihli Resmî Gazete’de (RG, S. 27200) yayımlanması, akabinde Bakanlar 

Kurulunca verilen katılma kararının 07.04.2010 tarihli Resmî Gazete’de (RG, S. 27545) yayımlanması ve 

son olarak katılma belgesinin 07.07.2010 tarihinde Birleşmiş Milletler’e teslim edilmesi sıralamasıyla 

olmuştur. Antlaşmasının 99. maddesinin ikinci fıkrası gereği, katılım belgesinin tesliminden 12 ay sonra, 

ilk aybaşında, yani 01.08.2011 tarihinde Antlaşma yürürlüğe girmiştir. 
2
 Âkit devletlerin koymuş oldukları çekinceler, imza ve yürürlük tarihleri ile beraber tam listesi için bkz. 

(Çevrimiçi), http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html, 18 

Haziran 2012. 

http://www.uncitral.org/uncitral/en/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html
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 Alıcının sözleşmeden dönme imkânı, pacta sunt servanda ilkesinin bir istisnasını 

teşkil etmesi ve bilhassa milletlerarası satımlar bakımından ağır ve karmaşık sonuçlar 

doğurması sebebi ile kullanımının sınırlandırılması ihtiyacı bulunan bir hak niteliğinde 

görülmektedir. Bu sebeple çoğu çağdaş ulusal hukuk ve milletlerarası metinlerinde 

olduğu gibi Antlaşma sisteminde de sözleşmeden dönme imkânının kullanımı için özel 

bir sistem getirilmiştir. Buna göre alıcı yalnızca satıcıdan kaynaklanan sözleşmeye 

aykırılığın “esaslı ihlal” teşkil ettiği durumlarda sözleşmeden dönme imkânını 

kullanabilecektir. Bunun yanında alıcı, satıcının satım konusu malı hiç teslim etmediği 

durumlar ile sınırlı olmak üzere, teslim etmeme hâlinin “esaslı ihlal” teşkil etmediği 

durumlarda bir ek süre (Nachfrist) tanımak suretiyle de sözleşmeden dönme imkânını 

kullanabilecektir. 

 Antlaşma, getirmiş olduğu esaslı ihlal sisteminde sözleşmeye aykırılığın 

sebeplerini değil, sonuçlarını göz önünde tutmuştur. Zira Antlaşma sisteminde ayıba 

karşı tekeffül, imkânsızlık veya temerrüt gibi ayrımlara gidilmemiş, her türlü ihlal 

Anglo-Amerikan hukuk sistemine benzer bir şekilde yeknesak olarak sözleşmeye 

aykırılık genel başlığı altında değerlendirilmiştir. Bu doğrultuda esaslı ihlalin tespiti 

bakımından satıcının hangi yükümlülüğünü ihlal ettiğine bir önem atfedilmemiş, bu 

ihlalin sonucunun alıcı bakımından ne derece ağır olduğu dikkate alınmıştır. Ancak 

ihlalin sonuçlarının alıcı bakımından ne derece ağırlıkta olduğunu tespit etmek için 

objektif kriterlerin bulunmuyor oluşu, alıcının hangi hâllerde sözleşmeden dönme 

imkânını kullanabileceği sorusuna kesin bir cevap verebilmeyi zor bir hâle getirmiştir. 

Üstelik Antlaşmanın satıcıya tanımış olduğu sözleşmeye aykırılığı giderme hakkının 

doktrin ve uygulama tarafından asıl amacının dışında esaslı ihlalin tespiti için de 

kullanılması; yine alıcının sözleşmeye aykırı malları başka suretle değerlendirebilmesi 

gibi kriterlerin esaslı ihlal incelemesinde dikkate alınması gibi hususlar da söz konusu 

soruyu cevaplandırmayı zorlaştırmıştır. Bu sebeple esaslı ihlal ve dolayısı ile 

sözleşmeden dönme konuları cevaplandırması zor sorular barındırmaları sebebi ile 

Antlaşmanın merak edilen konuları arasındadırlar. 
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 Çalışmamızda, Antlaşmanın düzenlediği konular arasında merak edilen bir konu 

olan sözleşmeden dönme imkânı, alıcı açısından ele alınacaktır. Bu amaç doğrultusunda 

ulusal hukukumuzdan bir hayli farklı düzenlemelere sahip Antlaşma sisteminin 

anlaşılabilmesi bakımından genel izahatlara yer verilecek, alıcının sözleşmeden dönmesi 

konusu sebepleri, kullanılması ve sonuçları gibi başlıklar altında bütün detayları ile ele 

alınacaktır. 

 Belirtmek isteriz ki çalışmamızda yer verdiğimiz yargı kararlarının tamamına 

internet vasıtası ile kolaylıkla ulaşmak mümkündür. Bunun için kaynakça bölümünde 

yer vermiş olduğumuz üzere Basel Üniversitesi bünyesinde kurulmuş olan “CISG-

online” veri bankası kullanılabilmektedir. Her yargı kararının sonunda vermiş 

olduğumuz veri bankası numarasını kullanmak, kararlara ulaşmak açısından büyük 

kolaylık sağlamaktadır. Üstelik söz konusu veri bankasında, kararların neredeyse 

tamamına yakınının İngilizce çevirilerine ulaşmak için Pace Üniversitesi bünyesindeki 

veri bankası ile bağlantı kurulmuş durumdadır. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

1. GENEL OLARAK ANTLAŞMANIN UYGULAMA ALANI, SATICININ 

YÜKÜMLÜLÜKLERİ VE BU YÜKÜMLÜLÜKLERİN İHLALİ HÂLİNDE 

ALICININ SAHİP OLDUĞU İMKÂNLAR 

1.1. Genel Olarak Uygulama Alanı 

 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşması
3
 hükümlerinin hangi ihtilaflar bakımından uygulama alanı bulacağı, 

Antlaşmanın ilk altı hükmünün konusunu teşkil etmektedir. Özellikle CISG m. 1, 

Antlaşma hükümlerinin konu, şahıs ve yer bakımından uygulanabilirliği konusunda 

genel bir çerçeve çizmekte, devam maddeleri ise bu çerçevenin kapsamının 

genişletildiği ve daraltıldığı birtakım düzenlemelere yer vermektedir
4
. 

 Her şeyden önce CISG’ın irade serbestîsi ilkesini benimsemiş olması itibari ile 

uygulanabilirliğini taraf iradelerine bırakmış olduğunu belirtmek gerekir
5
. Zira ihtilafın 

taraflarının CISG hükümlerinin uygulanmamasını tercih etmiş olmaları ihtimalinde, 

diğer şartların mevcudiyetinin bir önemi kalmamaktadır
6
. CISG’ın uygulanmasının iradi 

olarak engellenmediği hâllerde, CISG m. 1 hükmünde açıkça yer verilmiş olduğu üzere, 

Antlaşma hükümlerinin uygulama alanı bulabilmesi için konu itibariyle bir satım 

sözleşmesi mevcut olmalıdır. Ek olarak bu satım sözleşmesinin CISG sisteminin aramış 

olduğu şekilde milletlerarası karaktere sahip olması gerekmektedir. Söz konusu 

karakter, satım sözleşmesinin taraflarının farklı ülkelerde işyerlerine sahip olmalarından 

                                                 
3
 Çalışmamızda bundan sonra “CISG” ya da “Antlaşma” olarak anılacaktır. 

4
 Peter Schlechtriem, Ingeborg Schwenzer, (Schwenzer/Hachem), Commentary on the UN Convention 

on the International Sale of Goods (CISG), 3. bs., New York, Oxford University Press, 2010, “Intro to 

Arts 1-6”, N. 2; Zafer Zeytin, Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri (CİSG) Hukuku, Ankara, Seçkin, 

2011, s. 38. 
5
 Yeşim Atamer, Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) 

Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, İstanbul, Beta, 2005, s. 35. 
6
 Schwenzer/Schlechtriem (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 6, N. 10; Franco Ferrari, “Remarks on the 

UNCITRAL Digest’s Comments on Article 6 CISG”, Journal of Law and Commerce, C. 25, 2005-

2006, s. 15. 
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kaynaklanmaktadır
7
. CISG hükümlerinin uygulanabilmesi için bu ülkelerin ikisinin de 

Antlaşmaya taraf olması veya milletlerarası özel hukuk bağlama kurallarının 

Antlaşmaya taraf bir devletin hukukuna atıf yapmış olması gerekir. Bahsi geçen bu iki 

ihtimal, ileride görüleceği üzere CISG hükümlerinin doğrudan veya dolaylı uygulama 

alanı bulması ayrımının doğumunda rol oynayacaktır. 

1.2. CISG’ın Uygulama Alanı Bulması İçin Gerekli Şartlar 

1.2.1. Tarafların İradi Olarak Uygulamayı Engellememiş Olması 

 Sözleşmenin taraflarının, söz konusu sözleşmeden doğması muhtemel ihtilaflar 

bakımından Antlaşmanın uygulanmaması yönünde irade beyanlarının bulunuyor olması, 

CISG hükümlerinin doğrudan ve dolaylı olarak uygulama alanı bulmasının önüne 

geçecektir
8
. Zira CISG irade serbestîsini bir ilke olarak benimsemiş ve bunun bir sonucu 

olarak da CISG m. 6 hükmünde taraflara Antlaşma hükümlerinin uygulanmasını 

engelleme imkânı tanımıştır
9
. Sözleşmenin tarafları, yukarıda belirttiğimiz gibi CISG 

hükümlerinin uygulanması yolunu tamamen kapatabilecekleri gibi, yine CISG m.6’da 

cevaz verildiği üzere, uygulama alanı bulacak hükümlerin bir kısmına istisna getirebilir 

veya hükümlerin doğurabileceği etkileri değiştirebilirler
10

. 

Sözleşmenin taraflarının, Antlaşmanın uygulanmamasına dair herhangi bir irade 

beyanları mevcut değil ise, diğer şartların varlığı hâlinde CISG hükümleri uygulama 

alanı bulacaktır
11

. Hatta tarafların CISG hükümlerinin uygulama alanı bulacağını 

                                                 
7
 Schwenzer/Schlechtriem (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 23 ve 26; Atamer, a.g.e., s. 48. 

8
 Peter Huber, Alastair Mullis, The CISG: A New Textbook for Students and Practitioners, Münih, 

Sellier, 2007, s. 60. 
9
 Ferrari, a.g.m., s. 16-17; C. M. Bianca, M. J. Bonell (Bonell), Commentary on the International Sales 

Law: The 1980 Vienna Sales Convention, Milan, Giuffrè, 1987, Art. 6, N. 2.1. 
10

 Belirtmek gerekir ki, Antlaşma metninde tarafların istisna getiremeyecekleri birtakım hükümler yer 

almaktadır. Örneğin taraflardan birinin işyerinin bulunduğu devlet CISG m. 96 uyarınca bir çekince 

koymuş ise, CISG m. 12 gereği tarafların bu çekincenin aksine şekil serbestîsi öngörmeleri mümkün 

olmayacaktır. 
11

 Ferrari, a.g.m., s. 16. 
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bilmemeleri durumu da bu sonucu değiştirmeyecektir
12

. Zira CISG hükümleri, taraf 

devletler için iç hukuk kuralı mahiyetindedir ve mevcut iç hukuk düzenlemesini 

bilmemek, söz konusu hukukun uygulanmasının önünde bir engel değildir. 

CISG m. 6 hükmü, yukarıda bahsedildiği üzere Antlaşma hükümlerinin 

uygulanmasının kısıtlanması hususunda taraf iradelerine neredeyse tam bir serbestî 

tanımış iken, Antlaşmanın iradi olarak uygulanması hususuna yer vermemiştir
13

. 

Gerçekten aralarındaki sözleşme ilişkisine CISG hükümlerinin uygulanması iradesinde 

olan tarafların, bunu nasıl gerçekleştireceklerine dair bir düzenleme Antlaşma metni 

içerisinde bulunmamaktadır. Ancak belirtmek gerekir ki, tarafların âkit bir devletin 

hukukunu uygulanacak hukuk olarak seçmeleri, dolaylı olarak da olsa CISG 

hükümlerinin uygulama alanı bulmasını mümkün kılacaktır
14

. Zira CISG hükümleri âkit 

ülkenin iç hukuk kuralları arasında sayılmaktadır
15

. Yine tarafların aralarındaki 

sözleşmenin açıkça CISG hükümlerine tabi olacağını kararlaştırmış olmaları ihtimalinde 

de Antlaşma hükümlerini irade serbestîsinin bir gereği olarak sözleşmenin hükümleri 

olarak kabul etmek gerekecektir
16

. 

                                                 
12

 Yeşim Atamer, “Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı”, İstanbul Barosu 

Dergisi, C. 69, 1995, s. 559. 
13

 Bkz. Loukas Mistelis, “CISG’ın Uygulama Alanı: Yer, Zaman ve Kişi Bakımından”, Milletlerarası 

Mal Satım Hukuku: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşması (CISG), Ed. Yeşim Atamer, Çev. Candan Yasan, İstanbul, On İki Levha, 2008, s. 15: 

CISG’ın hukuk seçimi yolu ile uygulanması için bir düzenleme getirilmemesinin sebebi çeşitli ulusal 

hukukların hukuk seçimi klozu ve irade serbestîsi ilkesine olan farklı yaklaşımlarıdır. 
14

 Ferrari, a.g.m., s. 25-27; Bianca/Bonell (Bonell), a.g.e., Art. 6, N. 2.3.3; Mistelis, a.g.m., s. 24; Atamer, 

“Birleşmiş Milletler Satım Hukukunun Uluslararası Uygulama Alanı”, İstanbul Barosu Dergisi, C. 69, 

1995, s. 566; Bilgin Tiryakioğlu, “11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş 

Milletler Sözleşmesi ve Sözleşmenin Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları ile İlişkisi”, Ankara 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. 41, 1989-1990, s. 202; Ali Gümrah Toker, 11 Nisan 1980 

Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana 

Sözleşmesi) Uygulama Alanı, Ankara, Seçkin, 2005, s. 50. 
15

 Örneğin bugün tarafların aralarındaki mal satımı sözleşmesine Türk hukukunun uygulanmasını 

kararlaştırmış olmaları ihtimalinde, CISG hükümleri diğer şartların varlığı hâlinde Türk hukukunun bir 

parçası olarak uygulama alanı bulacaktır. Bu sebeple tarafların amacı BK hükümlerinin uygulanması ise 

bu iradelerini açıkça beyan etmelidirler. Zira tek başına “Türk hukuku” ifadesi CISG hükümlerinin de 

artık Türk hukukunun bir parçası olması sebebi ile tarafların bu amacını gerçekleştirmeleri için yeterli 

olmayacaktır. 
16

 Ferrari, a.g.m., s. 36; Huber/Mullis, a.g.e., s. 65-66; Atamer, a.g.m., s. 566. 
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1.2.2. Mal Satımı Sözleşmesinin Bulunması 

Antlaşma hükümleri, CISG m.1/f.1 hükmünde ifade edildiği gibi “(...) mal 

satımı sözleşmelerine (...) uygulanır.”. Dolayısı ile konusu CISG sisteminin içerisinde 

kalan bir satım sözleşmesinin mevcudiyeti, Antlaşma hükümlerinin uygulanabilmesinin 

ön koşuludur. Bu durumda satım sözleşmesinin konusunu ne tür malların 

oluşturabileceğinin tespiti önem kazanmaktadır.  

1.2.2.1. Satım Sözleşmesi 

Antlaşma metninde CISG m. 1 hükmünün varlığını aradığı “satım sözleşmesi” 

ile ilgili bir açıklama getirmek veya tanımlama yapmak yoluna gidilmemiştir
17

. Ancak 

doktrinde, Antlaşma hükümlerinin sözleşmenin tarafları için öngörmüş olduğu edim ve 

yükümlülükler dikkate alınarak
18

 yapılmış olan tanımlar birbirleriyle örtüşmektedir. 

Buna göre CISG sisteminde satım sözleşmesi, sözleşmenin taraflarından birinin CISG 

hükümlerince satıcıya yüklenmiş olan malları teslim etmek, mallara ilişkin belgeleri 

vermek ve malın mülkiyetini geçirmek borçları altına girdiği, diğer tarafın da CISG 

hükümlerince alıcıya yüklenmiş olan semeni ödemek ve malları teslim almak borçları 

altına girdiği bir sözleşmedir
19

. 

                                                 
17

 CISG’ın bir hukuk uyumlaştırma projesi olduğu göz önünde bulundurulduğunda, satım sözleşmesine 

farklı hukuk sistemlerinde farklı anlamlar atfedilmesi karşısında böyle bir tanımlamaya neden gidilmediği 

daha iyi anlaşılmaktadır. 
18

 Bunlar CISG m. 30 hükmündeki satıcının asli yükümlülükleri ve CISG m. 53 hükmündeki alıcının asli 

yükümlülükleridir. 
19

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 8; Ümit Hergüner, “Applicability of 

the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods to Sales Contracts Concluded by 

Turkish Companies and Their Affiliates Abroad”,  Murat Sarıca Armağanı, İstanbul, Aybay, 1988, s. 

96; Toker, a.g.e., s. 76; Atamer, a.g.e., s. 36; Zeytin, a.g.e., s. 47; Ercüment Erdem, Milletlerarası 

Ticaret Hukuku İle İlgili Makaleler, İstanbul, Beta, 2008, s. 15; Peter Winship, “The Scope of the 

Vienna Convention on International Sales Contracts”, 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. 1, s. 22-23; Bettina Heiderhoff, “CISG’ın Uygulama Alanı: Konu 

Bakımından”, Milletlerarası Mal Satım Hukuku: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler 

Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Ed. Yeşim Atamer, Çev. Ajda Gençsoy, İstanbul, On 

İki Levha, 2008, s. 26; Fritz Enderlein, Dietrich Maskow, International Sales Law: United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods : Convention on the Limitation Period 

in the International Sale of Goods : Commentary, New York, Oceana, 1992, Art. 1, N. 1; Ingeborg 
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Belirtmek gerekir ki, bu tanımın kapsamına giren bazı satım sözleşmeleri bizzat 

CISG hükümlerince Antlaşmanın uygulama alanı dışına çıkarılmıştır. Bu doğrultuda 

CISG m. 2/f. 1/(a) bendi hükmünde düzenlenmiş ve kısaca “tüketici satımları”
20

 

şeklinde ifade edilebilecek olan “Kişisel veya ailevî ihtiyaç veya ev ihtiyacı için mal 

alınması; (...)”nı konu edinen satım sözleşmelerine Antlaşma hükümleri 

uygulanmayacaktır
21

. Yine CISG m. 2/f. 1/(b) ve (c) bentlerinde açıkça belirtildiği 

üzere, “Açık artırma yolu ile yapılan satımlar;” veya “Cebri icra veya diğer kanun 

gereği yapılan satımlar;” söz konusu ise, Antlaşma hükümleri bu satım sözleşmeleri 

bakımından da uygulama alanı bulmayacaktır
22

. Satım sözleşmeleri bakımından bir 

diğer sınırlama da CISG m. 3/f. 2 hükmü ile getirilmiştir. Buna göre karma nitelikli 

sözleşmelerde malı temin edecek olan satıcının edimi açısından “(...) işgücü veya diğer 

bir hizmetin sağlanması (...)”, satım sözleşmesi unsurlarına oranla ağırlıkta ise
23

 

Antlaşma hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır
24

. 

Bazı farklı karakterdeki sözleşmelerin CISG metnince satım sözleşmesi olarak 

kabul edildiğini belirtmek gerekir. Antlaşmanın uygulama alanının kapsamını 

                                                                                                                                                
Schwenzer, Christiana Fountoulakis, International Sales Law, New York, Routledge-Cavendish, 2007, 

s. 26. 
20

 Birçok devlet hukukunda tüketici satımlarının kamu düzeninden sayılması ve emredici hükümler ile 

düzenlenmesi sebebi ile olası çakışmaların önüne geçilmek istenmiştir. Bkz. Schlechtriem/Schwenzer 

(Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 2, N. 16; Bianca/Bonell (Khoo), a.g.e., Art. 2, N. 2.2; 

Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 37; Erdem, a.g.e., s. 17; Toker, a.g.e., s. 80; Winship, a.g.m., s. 22-23; 

Heiderhoff, a.g.m., s. 27; Bilgin Tiryakioğlu, Taşınır Mallara İlişkin Milletlerarası Unsurlu Satım 

Akitlerine Uygulanacak Hukuk, Ankara, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, 1996, s. 113, 

dn. 423. 
21

 Satıcı sözleşmenin akdi esnasında malların tüketici kullanımına yönelik alındığını bilmiyorsa ya da 

bilmesi gerekmiyorsa hükmün açık ifadesi gereği yine CISG hükümlerini uygulamak gerekecektir. 
22

 Bu tür satımların da yine tüketici satımları gibi iç hukuklarda emredici hükümler ile düzenlenmiş 

olmaları sınırlamanın altında yatan sebeptir. Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., 

Art. 2, N. 18; Erdem, a.g.e., s. 17-18; Tiryakioğlu, a.g.e., s. 113; Bianca/Bonell (Khoo), a.g.e., Art. 2, N. 

2.3 ve 2.4; Winship, a.g.m., s. 22-23; Heiderhoff, a.g.m., s. 27; Tiryakioğlu, a.g.m., s. 201; Toker, a.g.e., 

s. 86-87; Peter Schlechtriem, Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods, Viyana, Manz, 1986, s. 29. 
23

 Ağırlığın tespiti doktrinde ekonomik değere bağlanmış olmakla birlikte, tarafların iradelerinin de 

ağırlığın hangi edim üzerinde olduğunun araştırılması gerekmekte ve bu da bizi sözleşmenin 

yorumlanmasına götürmektedir. Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 3, N. 18. 
24

 Bu ihtimalde satım sözleşmesinin değil, hizmet sözleşmesinin ağırlıkta olduğu bir karma sözleşmenin 

var olduğu yönünde bkz. Tiryakioğlu, a.g.e., s. 114; Heiderhoff, a.g.m., s. 28. Doktrinde mevcut farklı 

birtakım görüşler için bkz. Toker, a.g.e., s. 105. 
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genişletmiş olduğu söz konusu CISG m.3/f. 1 hükmünde “İmal edilecek veya üretilecek 

malların teminine ilişkin sözleşmeler satım sözleşmesi sayılır; (...)” ifadesi yer 

almaktadır. Buna göre konusu sözleşmenin akdi esnasında mevcut olmayan bir şeyin 

imal edilmesi veya üretilmesi ve sonrasında bu şeyin mülkiyetinin geçirilmesi olan 

sözleşmeler de CISG sistemi içerisinde satım sözleşmesi olarak kabul edilecek ve 

Antlaşma hükümleri bu sözleşmeler bakımından uygulama alanı bulacaktır
25

. 

Son olarak satım sözleşmelerinin adi veya ticari karakter taşımalarının Antlaşma 

hükümlerinin uygulanması bakımından bir önem arz etmediğini söylemek gerekir. Zira 

CISG m. 1/f. 3 hükmü bu hususu açıkça düzenlemiştir. Buna göre bir satım sözleşmesi 

ister adi, ister ticari nitelikte olsun, Antlaşma metnince aranan diğer nitelikleri haiz 

olduğu müddetçe CISG’ın uygulanması açısından herhangi bir farklı uygulama ile 

karşılaşılmayacaktır. 

1.2.2.2. Menkul Mal 

Satım sözleşmesinin konusunu oluşturacak olan “mal” kavramının bir tanımına, 

açıklamasına veya örneklenmesine Antlaşma metninde yer verilmemiş; sadece 

Antlaşmanın kapsamı dışında kalan bazı mallar sayılmıştır. Genel kanun mantığının 

aksine bu uygulama, kapsam dışı bırakılmış olan mallar dışındaki bütün malların 

Antlaşmanın kapsamına gireceği manasına gelmemektedir. Zira Antlaşma kapsamına 

girecek mallar, doktrinde
26

 ve uygulamada
27

 var olan görüş birliği gereğince, hareket 

                                                 
25

 Söz konusu durumlarda CISG hükümlerinin uygulanabilmesi için hükmün açık ifadesi gereği imalat 

veya üretim için gerekli malzemenin esaslı bölümünün alacaklı tarafından tedarik edilecek olmaması 

gerekmektedir. Malzemelerin esaslı bölüm teşkil edip etmediğinin tespiti konusunda ayrıntılı bilgi için 

bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 3, N. 5 vd. Bu konuda örnekler ile 

yapılmış bir inceleme için bkz. Heiderhoff, a.g.m., s. 28-31. Bu şartın istisna akdi ile satım akdi arasında 

bir sınır çiziyor olduğu yönünde bkz. Tiryakioğlu, a.g.e., s. 114. 
26

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 16; Erdem, a.g.e., s. 16; Zeytin, a.g.e., 

s. 48; Atamer, a.g.e., s. 44; Heiderhoff, a.g.m., s. 32; Joseph Lookofsky, “The 1980 United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, International Encyclopaedia of Laws: 

Contracts, Ed. Jacques Herbots, Roger Blanpain, New York, Kluwer, 1996, s. 37. 
27

 OGH, 10.11.1994, CISG-online 117; OLG Köln, 26.09.1994, CISG-online 132; OLG Köln, 

21.05.1996, CISG-online 254; KGer Zug, 21.10.1999, CISG-online 491; Tribunale di Pavia, 29.12.1999, 

CISG-online 678; Tribunale di Rimini, 26.11.2002, CISG-online 737. 
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ettirilebilir/nakledilebilir ve somut/cisimleşmiş olmalıdırlar
28

. Dolayısı ile Antlaşmanın 

kapsamına girecek malların “taşınır mal” vasfında olmaları gerekmektedir. Bu sebeple 

taşınmazların ve ekonomik değeri bulunan birtakım hakların
29

 konusunu teşkil ettiği 

satım sözleşmelerinin Antlaşmanın uygulama alanı dışında kalmış olduğunu 

görüyoruz
30

. 

CISG m. 2/f. 1/(d), (e) ve (f) bentlerinde sayılmış olan bazı mal ve mal 

gruplarının konu edildiği satım sözleşmeleri Antlaşmanın uygulama alanının kapsamı 

dışında kalacaklardır
31

. Buna göre menkul kıymet, kambiyo senedi, para, gemi, tekne, 

hava yastıklı taşıt
32

 veya hava taşıtları ile elektrik satımı Antlaşmanın uygulama alanı 

dışında kalan satımlardır. 

1.2.3. Taraf İşyerlerinin Farklı Devletlerde Bulunması 

Satım sözleşmesinin taraflarının işyerlerinin farklı devletlerde bulunması, 

yukarıda da değinmiş olduğumuz üzere, Antlaşma tarafından sözleşmelerin 

milletlerarası karaktere sahip olup olmadığının tespiti bakımından yegâne ölçüt olarak 

                                                 
28

 İngilizce literatürde bu durum malın “movable and tangible” olması gerektiği şeklinde ifade 

edilmektedir. Bu sonuca ulaşmakta Antlaşmanın İngilizce metninde mallar için kullanılmış olan “goods” 

ifadesinin yorumlanmasından yararlanılmaktadır. 
29

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 22; Heiderhoff, a.g.m., s. 32. 
30

 Günümüz şartlarında yazılımların cisimleşmiş olarak (örneğin veri taşıyıcısı içinde) nakledildiği 

satışların da CISG kapsamına gireceği yönünde bkz. OLG Koblenz, 17.09.1991, CISG-online 91; OLG 

Köln, 26.09.1994, CISG-online 132; LG München, 08.02.1994, CISG-online 203; Gerechthof’s-

Hertogenbosch, 19.11.1996, CISG-online 323; OGH, 21.06.2005, OGH, 21.06.2005, CISG-online 1047; 

Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 18; Atamer, a.g.e., s. 44; Toker, a.g.e., s. 

89; Heiderhoff, a.g.m., s. 32-33; Peter Schlechtriem, Petra Butler, UN Law on International Sales: The 

UN Convention on the International Sale of Goods, Heidelberg, Springer, 2009, s. 30. Ayrıntılı bilgi 

için bkz. Yavuz Kaplan, “1980 Tarihli Birleşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi Çerçevesinde, İnternet 

Ortamında Bilgisayar Programı Satış Sözleşmesi”, Milletlerarası Hukuk ve Milletlerarası Özel Hukuk 

Bülteni, C. 22, 2002, s. 343 vd. 
31

 Farklı hukuk sistemlerde anılan mallar bakımından çok farklı düzenlemeler bulunması, bu malların 

satımının emredici hükümler ile düzenlenmesi veya malın satımının özellik arz etmesi sebepleri ile bu 

istisnalar getirilmiştir. Bkz. Bianca/Bonell (Khoo), a.g.e., Art. 2, N. 2.5-2.7; Winship, a.g.m., s. 25; 

Erdem, a.g.e., s. 18-19; Tiryakioğlu, a.g.e., s. 114; Tiryakioğlu, a.g.m., s. 201; Toker, a.g.e., s. 91-96. 
32

 Hava yastıklı taşıttan kasıt, “hovercraft” olarak anılan, denizde ve karada hareket kabiliyeti bulunan 

araçlardır. 
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belirlenmiştir
33

. Antlaşma, CISG m. 1/f. 3 hükmü ile tarafların vatandaşlıklarının, tacir 

olup olmadıklarının veya satım sözleşmelerinin adi ya da ticari karakterde olmalarının 

bir önem arz etmediğini belirtmek sureti ile de milletlerarası karakterin kazanılmasının, 

yalnızca taraf işyerlerinin farklı devletlerde bulunmasının bir sonucu olabileceğini teyit 

etmiş bulunmaktadır. 

1.2.3.1. İşyeri Kavramı 

Antlaşma metninde işyeri ile ilgili herhangi bir tanımlamaya yer verilmemiştir. 

Ancak doktrin
34

 ve uygulamada
35

 genel kabul gördüğü üzere işyeri, sözleşmenin 

tarafının işi ile ilgili aktivitelerini belli bir süredir istikrar ve özerkliğe sahip olarak fiilen 

yerine getirdiği yer olarak tanımlanabilir. Belirtmek gerekir ki, belli bir süre ve istikrar 

gibi olgulardan beklenen süreklilik; yine özerklik olgusundan beklenen bağımsız karar 

alabilme yetileri mutlak değildirler. Bu anlamda bir yerin işyeri olduğunun kabulü için 

ticari işlerin ağırlıklı olarak yürütüldüğü veya işletmenin yönetildiği yer olması gibi ağır 

şartlar aranmamakla beraber, irtibat bürosu olmak gibi zayıf bağlantılar da yeterli 

görülmemektedir
36

. 

İşyeri kavramı için bir tanıma yer vermemiş olan Antlaşma metni, CISG m. 

10’da işyeri ile ilgili tamamlayıcı bir hüküm getirmiştir. Bu hükümle bir tarafın yukarıda 

verilen tanımlamaya uygun birden fazla işyerinin bulunması ile hiçbir işyerinin 

bulunmaması durumlarına Antlaşma tarafından sonuç bağlanmıştır. Buna göre 

taraflardan biri birden fazla işyerine sahip ise dikkate alınacak olan, sözleşme ve 

sözleşmenin ifası ile görece yakın şekilde irtibat içerisinde olan işyeri olacaktır. İrtibatın 

                                                 
33

 Schwenzer/Schlechtriem (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 23 ve 26; Atamer, a.g.e., s. 48; Toker, 

a.g.e., s. 32; Winship, a.g.m., s. 21. 
34

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 23; Atamer, a.g.e., s. 49; Zeytin, a.g.e., 

s. 43; John O. Honnold, Uniform Law for International Sales under the 1980 United Nations 

Convention, 3. bs., The Hague, Kluwer, 1999, § 43; Bianca/Bonell (Jayme), a.g.e., Art. 1, N. 2.3; Erdem, 

a.g.e., s. 7. 
35

 OGH, 10.11.1994, CISG-online 117; CA Paris, 22.04.1991, CISG-online 222; AG Duisburg, 

13.04.2000, CISG-online 659; Tribunale di Rimini, 26.11.2002, CISG-online 737. 
36

 Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 23 ve 27; Atamer, a.g.e., s. 49; 

Zeytin, a.g.e., s. 43; Hergüner, a.g.m., s. 97-98; Toker, a.g.e., s. 37; Atamer, a.g.m., s. 557; Winship, 

a.g.m., s. 22. 
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tespiti esnasında ise yine CISG m. 10’da açıkça belirtildiği üzere, sözleşmenin 

kurulması öncesinde ve kuruluş esnasında tarafların bildiği veya değerlendirmeye aldığı 

koşullar göz önünde bulundurulacaktır. Taraflardan birisinin herhangi bir işyerinin 

bulunmadığı durumlarda ise söz konusu tarafın mutat meskeni, CISG uygulaması 

bakımından işyeri olarak kabul edilecektir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, her ne kadar Antlaşmanın işyeri kavramını 

kullanması, Antlaşma hükümlerinin adi satımlara değil, yalnızca ticari satımlara 

uygulanacağı intibası yaratsa da; böyle bir yaklaşım CISG m. 1/f. 3 hükmünün açık 

ifadesi karşısında yanlış olacaktır. Zira anılan hüküm Antlaşmanın uygulanması 

bakımından sözleşmenin adi ya da ticari nitelikte olmasının dikkate alınmayacağını 

açıkça düzenlemiş bulunmaktadır. 

1.2.3.2. İşyerlerinin Farklı Devletlerde Bulunması Durumunun Anlaşılır 

Olması 

CISG m. 1/f. 2 hükmü ile satım sözleşmelerinin taraflarının beklenmedik 

şekilde
37

 Antlaşma hükümlerinin uygulanması ile karşı karşıya kalmalarının önüne 

geçilmek istenmiştir
38

. Buna göre sözleşmenin taraflarının işyerleri farklı devletlerde 

bulunsa bile, bu durum sözleşme metninden, sözleşme görüşmelerinden veya tarafların 

birbirlerine karşılıklı olarak vermiş oldukları bilgilerden anlaşılmadıkça Antlaşma 

hükümleri uygulama alanı bulmayacaktır. Bu anlaşılabilir olma durumunun tespiti de 

objektif kriterler ışığında yapılacaktır
39

. Diğer bir ifade ile sözleşmenin taraflarının, 

                                                 
37

 Özellikle tarafların satışı aynı devletlerdeyken yüz yüze veya internet üzerinden yapmalarına rağmen 

sürpriz şekilde CISG hükümlerinin devreye girmesinin engellenmesi ihtiyacı bulunmaktadır. Bu konuda 

Avusturya’da bir marketten alışveriş yapan Türk vatandaşı örneği için bkz. Roland Loewe, “The Sphere 

of Application of the UN Sales Convention”, Pace International Law Review, C. 10, 1998, s. 82. 
38

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 44; Honnold, a.g.e., § 41; Zeytin, 

a.g.e., s. 44, Atamer, a.g.e., s. 49; Toker, a.g.e., s. 53-54; Atamer, a.g.m., s. 558; Sekretarya Şerhi: 

“Commentary on the Draft Convention on Contracts for the International Sale of Goods prepared by the 

Secretariat”, United Nations Conference on Contracts for the Inernational Sale of Goods, Vienna, 10 

March – 11 April 1980, Documents of the Conference and Summary Records of the Plenary 

Meetings and of the Meetings of the Main Committees, United Nations, New York, 1991, Art. 1, N. 9. 
39

 Bu sonuç gerek Antlaşmanın Türkçe metninde yer alan “anlaşılmadıkça” ifadesinin, gerekse de 

Antlaşmanın İngilizce metnindeki “does not appear” ifadesinin lafzından açıkça çıkarılabilmektedir. 
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işyerlerinin farklı devletlerde bulunduğunu sübjektif olarak bilmeleri değil, bu durumun 

objektif olarak sözleşmeden, gerçekleşmiş görüşmelerden veya karşılıklı verilmiş olan 

bilgilerden anlaşılabiliyor olması aranacaktır
40

. 

Bir satım sözleşmesinin CISG kapsamında değerlendirilmesi için aranan şartlar 

tahakkuk etmiş ise, esas olan sözleşmenin taraflarının işyerlerinin farklı devletlerde 

olduğu durumunu bilmesidir. Bunun sonucu olarak sözleşmenin taraflarından birisi söz 

konusu durumu bilmediğini ve bu durumun anlaşılabilir olmadığını iddia etmek sureti 

ile Antlaşma hükümlerinin uygulanmasını bertaraf etmek istiyor ise iddiasını ispat ile 

mükelleftir
41

. 

1.2.3.3. İşyerlerinin Farklı Âkit Devletlerde Bulunması: CISG’ın Doğrudan 

Uygulanması 

CISG m. 1/f. 1/(a) bendi gereğince, satım sözleşmesinin iki tarafının işyerlerinin 

bulunduğu devletlerin Antlaşmaya taraf olması durumunda, CISG hükümleri 

milletlerarası özel hukuk kurallarına bakılmaksızın “doğrudan” uygulama alanı 

bulacaklardır
42

. Sözleşmenin taraflarının, Antlaşma hükümlerinin doğrudan uygulama 

bulacağını bilmiyor veya uygulanacak hukuk hakkında yanılıyor olmaları da bu durumu 

değiştirmeyecektir. Zira yukarıda bahsettiğimiz üzere işyerlerinin farklı devletlerde 

bulunuyor olması olgusunun objektif biçimde anlaşılır olması yeterlidir
43

. 

Satım sözleşmesi bakımından muhtemel bir ihtilaf yaşanması durumunda, 

ihtilafın satım sözleşmesinin taraflarından herhangi birinin işyerinin bulunduğu devlette 

çözülmesi, Antlaşmanın doğrudan uygulanması bakımından bir sorun yaratmayacaktır. 

Ancak çözümün bir başka devlet mahkemesinde aranması durumunda söz konusu 

                                                 
40

 Anlaşılabiliyor olmanın tespitinde makul ve mantıklı bir insanın bakış açısı dikkate alınacaktır. Bkz. 

Atamer, a.g.e., s. 50; Toker, a.g.e., s. 54. 
41

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 41; Zeytin, a.g.e., s. 44; Atamer, a.g.e., 

s. 50. 
42

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 28; Atamer, a.g.e., s. 51; Mistelis, 

a.g.m., s. 16. 
43

 Zeytin, a.g.e., s. 44; Atamer, a.g.m., s. 559. 
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devletin Antlaşmaya taraf olmaması CISG hükümlerinin doğrudan uygulanmasının 

önüne geçecektir. Özetle, sözleşmenin taraflarının işyerleri farklı devletlerde bulunsa ve 

bu devletler âkit devletler olsa da, forum devletinin Antlaşmaya taraf olmaması 

durumunda CISG hükümleri doğrudan uygulama bulamayacaklardır
44

. 

1.2.3.4. Milletlerarası Özel Hukuk Kurallarının Âkit Bir Devlet Hukukuna 

Atıf Yapması: CISG’ın Dolaylı Olarak Uygulanması 

Satım sözleşmesinin taraflarının işyerlerinin bulunduğu iki farklı devletten 

birisinin veya bu devletlerin her ikisinin de Antlaşmaya taraf olmaması durumunda
45

, 

CISG hükümlerinin uygulama alanı bulabilmesi için CISG m.1/f.1/(b) bendinde 

belirtildiği üzere, milletlerarası özel hukuk kurallarının âkit bir devletin hukukuna atıf 

yapması gerekmektedir
46

. Madde hükmünde bahsi geçen milletlerarası özel hukuk 

kuralları, kuşkusuz ki ihtilafı çözmek durumunda olan mahkemenin bulunduğu devletin 

(forum devleti) milletlerarası özel hukuk kurallarıdır. Dolayısı ile milletlerarası özel 

hukuk kurallarına bakılacak olan devlet, tarafların işyerlerinin bulunduğu devletlerden 

farklı olarak üçüncü bir devlet de olabilecektir
47

. 

Antlaşmanın dolaylı olarak uygulamasına olanak tanıyan söz konusu CISG m. 

1/f.1/(b) bendi üzerinde bir hayli tartışma olmuş ve yoğun eleştirilerin ardından taraf 

devletlere CISG m. 95 hükmü ile dolaylı uygulanırlığın önüne geçebilmek imkânı 

                                                 
44

 Atamer, a.g.m., s. 565; Hergüner, a.g.m., s. 98; Tiryakioğlu, a.g.e., s. 107; Tiryakioğlu, a.g.m., s. 195; 

Toker, a.g.e., s. 42; Mistelis, a.g.m., s. 24. 
45

 Anlaşıldığı üzere iki farklı devletin aranması kuralı bakidir. Aynı zamanda satım sözleşmesi konusuna 

ilişkin diğer şartların da aranmaya devam edileceği unutulmamalıdır. 
46

 Örneğin işyerleri Türkiye ve İngiltere’de bulunan iki kişinin aralarındaki ihtilafın Türk mahkemelerinde 

çözülmesi durumunda CISG hükümleri doğrudan uygulanmaz. Zira İngiltere âkit bir devlet değildir. Bu 

durumda MÖHUK uygulanacak hukuk olarak Türk hukukunu işaret eder ise CISG hükümleri Türk 

hukukunun bir parçası olarak uygulama alanı bulacaktır. Benzer örnekler için bkz. Erdem, a.g.e., s. 11; 

Tiryakioğlu, a.g.e., s. 108; Tiryakioğlu, a.g.m., s. 196; Atamer, a.g.m., s. 560; 
47

 Örneğin iş yerleri Türkiye ve İngiltere’de bulunan iki şahsın uyuşmazlığı Avusturya mahkemelerinde 

çözmeye çalışması ihtimalinde, Avusturya’nın milletlerarası özel hukuk kuralları Türk hukukunu işaret 

eder ise CISG hükümleri Türk hukukunun bir parçası olarak uygulanabilecektir. 
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tanınmıştır
48

. Buna göre isteyen devletler
49

 için Antlaşmanın dolaylı uygulanmasını 

mümkün kılan bu hükme çekince koyabilme olanağı tanınmıştır. Böylece çekince koyan 

devletlerin iç hukuk kurallarının uygulama alanı genişler iken Antlaşmanın uygulama 

alanı bunlar karşısında daralmıştır
50

. 

1.2.4. İhtilafın Konusunun CISG’ın Düzenleme Alanında Olması 

 Antlaşmada bazı hukuki konuların düzenleme dışı bırakıldığı açıkça belirtilmiş, 

bazı hukuki konulardan ise hiç bahsedilmeyerek söz konusu konuların tamamı 

bakımından milletlerarası özel hukuk kurallarının uygulama bulacağı bir boşluk 

bırakılmıştır. Bu yöntem, CISG’ın milletlerarası satım hukukunun her sorununa karşı 

çözüm aramayan; farklı sosyal, ekonomik ve hukuki sistemleri dikkate alarak 

düzenleme yapan bir karaktere sahip olmasının sonucudur
51

. 

 Antlaşma CISG m. 4’de genel ifadeler ile düzenleme alanını tarif ettikten sonra 

açıkça düzenleme getirmediği konulardan bahsetmiştir. Buna göre sözleşmenin, 

sözleşme hükümlerinin ve teamüllerin geçerliliği ile satım sözleşmesinin satım konusu 

malın mülkiyeti üzerinde doğurduğu etkiler, Antlaşmanın düzenleme alanında değildir
52

. 

Antlaşma metninde kullanılmış olan “özellikle” ifadesi, bahsi geçen bu hususların 

                                                 
48

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 1, N. 36; Atamer, a.g.e., s. 52; Tiryakioğlu, 

a.g.m., s. 199; Toker, a.g.e., s. 64-65; Winship, a.g.m., s. 31-32; Atamer, a.g.m., s. 560; Mistelis, a.g.m., 

s. 18. 
49

 An itibari ile Çin Halk Cumhuriyeti, Amerika Birleşik Devletleri, Singapur, St. Vincent & Grenadines 

bu çekinceyi koymuş devletlerdir. Çek Cumhuriyeti ve Slovakya bakımından da Çekoslovakya’nın 

dağılması ile ortaya çıkmış olmaları itibari ile çekince koymuş devletler oldukları söylenebilir. Zira 

Çekoslovakya dağılmadan önce CISG m. 95 imkânı ile çekince koymuş bulunmaktaydı. Durum üzerine 

ayrıntılı bilgi için bkz. Fritz Enderlein, “Vienna Convention and Eastern European Lawyers”, 

International Sales Quarterly, S. 3, 1997, s. 12 vd. 
50

 Örneğin işyerleri âkit devlet olan Çin Halk Cumhuriyeti ile âkit devlet olmayan İngiltere’de bulunan iki 

şahsın aralarındaki ihtilafı Çin mahkemelerine taşımış olmaları ihtimalinde, Çin mahkemeleri hiçbir şart 

altında CISG hükümlerini uygulamayacaktır. Zira koyulmuş olan çekince gereği Çin mahkemelerinin 

CISG hükümlerini dolaylı olarak uygulaması imkânı bulunmamaktadır. 
51

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 4, N. 4. Aynı yönde bkz. Winship, a.g.m., s. 

37; Heiderhoff, a.g.m., s. 35. 
52

 Bu kapsamda tarafların hukuki işlem ehliyetleri, sözleşmelerin hukuka ve ahlaka uygunlukları, 

sözleşmede yer alacak klozlar (cezaî şart gibi), irade fesadı (hata, hile, ikrah) gibi konular Antlaşmanın 

düzenleme alanı dışındadır. Bkz. Erdem, a.g.e., s. 20; Toker, a.g.e., s. 113; Atamer, a.g.m., s. 555-556; 

Heiderhoff, a.g.m., s. 34. 
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Antlaşma metni tarafından sınırlayıcı olarak değil, örnekleyici olarak sayıldığının 

göstergesidir
53

. Dolayısı ile sayılmış olan hususlar dışında birçok hususun da 

Antlaşmanın düzenleme alanı dışında kalabileceğini unutmamak gerekir. 

 CISG m. 5 hükmünde, normalde Antlaşmanın düzenleme alanında bulunan 

satıcının sorumluluğuna ilişkin bir istisnaya yer verilmiştir. Hüküm gereğince satıcının 

malların herhangi bir kişinin yaralanmasına veya ölmesine yol açmasından doğan 

sorumluluğu Antlaşmanın düzenleme alanı dışında kalacaktır
54

. Burada önemli olan, 

malların yaralanmaya veya ölüme yol açmasıdır. Dolayısıyla malların herhangi bir 

şahsın malvarlığında meydana getireceği zararlar CISG’ın düzenleme alanı içerisinde 

kalacaktır
55

. 

 Son olarak Antlaşmanın CISG m. 4 ve m. 5 hükümleri ile örneklemek veya 

açıkça belirtmek sureti ile kapsam dışı bıraktığı konular ile hiçbir düzenleme 

yapmayarak boşluk yarattığı konuların aynı sonuçla karşı karşıya kalacağını belirtmek 

gerekir. Hangi gerekçe ile olur ise olsun, Antlaşmanın kapsamı dışında kalan konular, 

forum ülkesinin milletlerarası özel hukuk kurallarının işaret edeceği ulusal hukuk 

düzeninin kapsamı içerisinde değerlendirileceklerdir
56

. 

1.3. CISG Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri 

1.3.1. Genel Olarak 

 Satıcının yükümlülükleri, Antlaşma metninde “Malların Satımı” başlıklı 3. 

Kısmın 2. Bölümünde düzenlenmiştir. Söz konusu bölümün giriş hükmü niteliğindeki 

CISG m. 30 satıcının asli yükümlülüklerini genel bir ifade ile belirlemiştir
57

. Buna göre 

                                                 
53

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 4, N. 3; Zeytin, a.g.e., s. 59. 
54

 Bunun satıcının imalattan doğan sorumluluğunun düzenleme dışı bırakıldığı manasına geldiği yönünde 

bkz. Erdem, a.g.e., s. 21; Schlechtriem, a.g.e., s. 34. 
55

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer/Hachem), a.g.e., Art. 5, N. 4 ve 11; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 

39; Schlechtriem, a.g.e., s. 34; Toker, a.g.e., s. 119. 
56

 Schlechtriem, a.g.e., s. 32; Heiderhoff, a.g.m., s. 36. 
57

 Sekretarya Şerhi Art. 28, N. 1; Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 30, N. 1; Erdem, a.g.e., 

s. 58-59; Zeytin, a.g.e., s. 114. 
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satıcı, alıcı ile aralarındaki sözleşmede veya Antlaşma metninde belirtilen şekilde 

malları teslim etmek, söz konusu mallara ilişkin belgeleri alıcıya vermek ve malların 

mülkiyetini alıcıya geçirmekle yükümlü olacaktır. 

 Antlaşma metninin yukarıda bahsi geçen giriş hükmünün ardından satıcının 

yükümlülüklerinin detayları ile devam ederken ikili bir ayrım yaptığını ve detayları bu 

ayrım doğrultusunda verdiğini görüyoruz. Söz konusu ayrımlardan ilki “Malların 

Teslimi ve Belgelerin Verilmesi” ve ikinci ise “Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve 

Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri” şeklindedir
58

. Bu iki ayrım altındaki 

sorumlulukların yerine getirilmemesi durumunda alacaklının sahip olacağı imkânlar ise 

devam hükümlerinde üçüncü ayrım altında yer almaktadır. 

1.3.2. Satıcının Mal ve Belgeleri Teslim Etme Yükümlülüğü 

1.3.2.1. Malları Teslim Etme Yükümlülüğü 

 Antlaşma metninde teslim kavramının herhangi bir tanımının yapılması yoluna 

gidilmemiş; teslimin nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı konuları düzenlenmiştir. 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, Antlaşmanın öngörmüş olduğu yerde, zamanda ve 

şekilde yapılacak olan teslimin, zilyetliğin devri veya mülkiyetin intikali gibi konularla 

bir bağı bulunmamaktadır. Diğer bir ifade ile zilyetliği devretmek veya mülkiyeti intikal 

ettirmek, CISG manasında teslim yapabilmek için birer koşul, aşama ya da sonuç 

değillerdir. Zira bu kavramlar teslim yükümüne ulusal hukuklar tarafından bağlanmaları 

sebebi ile Antlaşma tarafından dikkate alınmamışlardır. Antlaşma bu yaklaşımı ile 

teslim yükümü açısından yegâne önemi teslim eylemine atfetmiştir
59

. 

                                                 
58

 Bkz. Sekretarya Şerhi Art. 28, N. 1: Görüldüğü üzere “mülkiyetin geçirilmesi borcu” diğer bir asli borç 

olarak sayılmış olmasına rağmen, devam hükümlerinde bu borcun ayrıntıları yer almamaktadır. Bu durum 

CISG m. 4/f.1/(b) bendinin satılan malın mülkiyetine ilişkin konuları Antlaşmanın düzenleme alanı 

dışında bırakmış olmasının bir sonucudur. 
59

 Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 30, N. 2; Erdem, a.g.e., s. 60; Atamer, a.g.e., s. 135-

136; Peter Schlechtriem, “The Seller's Obligations Under the United Nations Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods”, (Seller’s Obligations), International Sales: The United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Ed. Nina M. Galston, Hans Smit, New 
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 Satıcının teslim yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için öncelikle alıcı ile 

yapmış olduğu sözleşmede veya Antlaşmada belirtilen yer, zaman ve yönteme riayet 

etmesi gerekir. Teslim eylemi ise her farklı olayda satıcının farklı bir hareketini 

gerektiren bir durum olacaktır. Bu nedenle teslim eylemini, genel bir ifade ile satıcının 

teslim konusu malı, alıcının edinebilmesine hazır hâle getirmek için yapacağı eylemlerin 

bütünü olarak tanımlamak mümkündür
60

. 

 Teslim eyleminin kapsamı somut olaydaki sözleşmeye göre belirli hâle 

gelecektir
61

. Bazı durumlarda satıcının malı hazır bulundurması teslim yükümünü yerine 

getirmek açısından yeterli görülebilecek iken, bazı durumlarda ise satıcıdan teslim 

konusu malı ilk taşıyıcıya vermesi beklenecektir. Antlaşma bu hususta aranılacak 

borçlar ve gönderilecek borçlar üzerinden ikili bir ayrıma gitmiş ve ayrıntıları bu ayrımı 

dikkate almak sureti ile düzenlemiştir
62

. 

 Antlaşmada satıcının teslim eyleminin ön planda tutulmasının bir sonucu olarak, 

teslim konusu olan malın sözleşmeye uygunluğunun teslim yükümü bakımından bir 

önemi bulunmamaktadır. Başka bir ifade ile satıcının CISG manasında teslim yükümünü 

yerine getirmiş olup olmadığına bakılır iken, teslim edilmiş olan malın sözleşmeye 

uygun olup olmadığı dikkate alınmayacaktır. Bunun sonucu olarak satıcının teslim etmiş 

olduğu mal sözleşmeye aykırı olsa dahi, teslim eylemi yer, zaman ve yöntem 

bakımından Antlaşmaya veya tarafların aralarındaki sözleşmeye uygun ise satıcının 

teslim yükümünü yerine getirmiş olduğu kabul edilecektir. Böylece alıcı, satıcının teslim 

                                                                                                                                                
York, Matthew Bender, 1984, Ch. 6, s. 7-8; Fritz Enderlein, “Rights and Obligations of the Seller under 

the UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, International Sale of Goods: 

Dubrovnik Lectures, Ed. Petar Sarcevic, Paul Volken, New York, Oceana, 1996, Ch. 5, s. 145; Ercüment 

Erdem, “Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu”, (Satıcının Borçları), Milletlerarası Mal Satım 

Hukuku: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması 

(CISG), Ed. Yeşim Atamer, İstanbul, On İki Levha, 2008, s. 108. 
60

 Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 30, N. 2; Erdem, a.g.m., (Satıcının Borçları), s. 107. 
61

 Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 30, N. 5: Satım sözleşmesi ile satışı yapılan malın 

hâlihazırda alıcının zilyetliğinde bulunduğu durumlarda kısa elden teslimden (brevi manu traditio) 

bahsedileceği cihetle satıcıdan beklenen bir teslim eylemi olmayacaktır. 
62

 Ayrıntılı bilgi için bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 31, N. 13 vd.; Atamer, a.g.e., s. 

138 vd.; Erdem, a.g.m., (Satıcının Borçları), s. 123 vd.; Enderlein, a.g.m., s. 146-147. 
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yükümünü yerine getirmemesi üzerine kendisine tanınan imkânları kullanamayacaktır
63

. 

Zira teslim konusu sözleşmeye uygun olmasa bile teslim yükümü yerine getirilmiş 

sayılmaktadır
64

. Bu durumda alıcı artık satıcının diğer bir yükümlülüğü olan sözleşmeye 

uygun mal teslim etme yükümlülüğüne aykırı davranması sonucu kendisine tanınacak 

olan imkânlardan faydalanmak durumundadır. 

1.3.2.2. Belgeleri Verme Yükümlülüğü 

CISG m. 30 hükmünde bahsi geçen satıcının asli yükümlülüklerinden olan 

belgeleri verme yükümlülüğünün ayrıntılarına CISG m. 34’de yer verilmiştir. Buna 

göre: 

“Satıcının mallara ilişkin vermesi gereken belgeler varsa, bunları sözleşmede 

öngörülen zamanda, yerde ve şekilde vermesi gerekir.(...)” 

Madde metninde kullanılmış olan ifade tarzından açıkça anlaşıldığı üzere, 

satıcının her satımda belgeleri verme yükümlülüğü bulunmayabilir. Satıcının söz konusu 

belgeleri verme yükümlülüğünün olup olmadığının tespiti için ilk bakılacak olan yer, 

Antlaşma metni gereği, taraflar arasındaki sözleşme olacaktır. Gerçekten taraflar 

sözleşmede verilmesi gereken belgelerden söz etmiş ve de bunların ne zaman, nerede ve 

ne şekilde verileceğinden bahsetmişler ise yükümlülük tarafların iradesi doğrultusunda 

yerine getirilecektir. Açık irade söz konusu değil ise ortada yükümlülük kapsamında bir 

belgenin olup olmadığı, böyle bir belge var ise; ne zaman, nerede ve ne şekilde 

verileceği gibi konular, CISG m. 7 ve m. 9 hükümleri uyarınca tespit edilecektir. Bir 

başka ifadeyle CISG m. 9 gereği taraflar arasındaki alışkanlıklara, teamüllere bakılacak; 

                                                 
63

 Örneğin ileride görüleceği üzere alıcı ek süre vermek sureti ile sözleşmeden dönemeyecektir. Zira 

alıcının ek süre sonucu sözleşmeden dönebilmesi yalnızca teslimin yapılmadığı durumlarda mümkündür. 
64

 Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 31, N. 30; Bianca/Bonell (Lando), a.g.e., Art. 31, N. 

2.3; Atamer, a.g.e., s. 136; Erdem, a.g.m., (Satıcının Borçları), s. 110-111. 
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CISG m. 7/f. 1’e göre ise dürüstlük kuralı dikkate alınarak eksik hususlar tespit 

edilecektir
65

. 

Antlaşma metninde belgeleri verme yükümlülüğü bakımından ne tür belgelerin 

söz konusu olabileceği yer almamaktadır. Ancak uygulamada bunlar satım konusu malın 

zilyetliğinin elde edilebilmesini ve/veya gümrükten geçirilmesini sağlayan, sigortacı 

veya taşıyıcı gibi kimselere karşı talep imkânı veren veya malın kullanılabilmesi için 

talimatlar içeren kullanma kılavuzu gibi belgelerdir. Örneğin konşimento, ambar 

makbuzu, liman makbuzu, sigorta poliçesi veya ithalat/ihracat izinleri gibi belgeler söz 

konusu yükümlülüğün konusunu oluşturabilecek belgeler arasındadır
66

. 

1.3.2.3. Malların Teslimiyle İlgili Diğer Bazı Yükümlülükler 

CISG m. 30 hükmü ile getirilmiş olan asli yükümlülüklerin yanı sıra, bazı 

satımlarda satıcı için birtakım “ek yükümlülükler”in söz konusu olabileceğini belirtmek 

gerekir
67

. Söz konusu yükümlülükler satım sözleşmesinden veya Antlaşmadan 

doğabileceği gibi, CISG m. 9 gereği teamüllerden veya iyi niyet ilkesinin CISG m. 7/f. 2 

hükmü kapsamında uygulanmasından da doğabileceklerdir
68

. 

Satım sözleşmesinin konusunu bir gönderme borcunun teşkil ettiği durumlar için 

CISG m. 32/f. 1, f. 2 ve f. 3 hükümleri ile satıcı adına üç farklı ek yükümlülük 

getirilmiştir. İhbar yükümlülüğünü düzenleyen birinci fıkraya göre satıcı, gönderme 

borcunu ifa maksadıyla malları taşıyıcıya vermesine rağmen, malların üzerine ayırt edici 

bir işaret koymak yoluyla, taşıma belgeleriyle veya açıkça başka bir şekilde malları 

                                                 
65

 Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 30, N. 6; Bianca/Bonell (Lando), a.g.e., Art. 34, N. 2.2; 

Atamer, a.g.e., s. 166; Zeytin, a.g.e., s. 116; Erdem, a.g.m., (Satıcının Borçları), s. 152; Enderlein, a.g.m., 

s. 153. 
66

 Sekretarya Şerhi Art. 32,  N. 2; Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 30, N. 6; Erdem, a.g.e., 

s. 62; Bianca/Bonell (Lando), a.g.e., Art. 34, N. 2.1; Enderlein, a.g.m., s. 153-154; Atamer, a.g.e., s. 166; 

Zeytin, a.g.e., s. 124; Schlechtriem, a.g.e., (Seller’s Obligations), s. 17; Erdem, a.g.m., (Satıcının 

Borçları), s. 153-156. 
67

 Bkz. Sekretarya Şerhi, Art. 30, N. 1: Söz konusu yükümlülükler için “additional obligations” ifadesi 

kullanılmaktadır. 
68

 Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 30, N. 9. 
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sözleşmeye tahsis etmemiş
69

 ise malları gönderdiğini alıcıya bildirmek ve bu bildirimde 

malları ayırt edici şekilde belirtmek yükümlülüğü altındadır. Yine ikinci fıkraya göre 

satıcı, sözleşme konusu malları taşımayı üstlenmiş ise taşımayı kararlaştırılan yere 

kadar, koşulların gerektirdiği nakil araçları ile mevcut naklin mutat şartlarına uygun 

olarak yapmak için gerekli sözleşmeleri akdetmek yükümlülüğü altındadır
70

. Son olarak 

üçüncü fıkrada ise, malların taşınması ile ilgili sigorta yaptırma yükümlülüğünün 

satıcının üzerinde olmadığı durumlarda, eğer alıcı sigorta yaptırmak ister ise ve 

sigortanın yapılması için gerek duyulan mevcut bilgileri satıcıdan talep eder ise; 

satıcının söz konusu bilgileri vermek yükümlülüğü bulunmaktadır
71

. 

Malların tartılması, sayılması, ölçülmesi gibi ek yükümlülükler, teslim eyleminin 

kapsamı içerisinde kaldıkları oranda, satıcının teslim yükümlülüğü olarak 

değerlendirileceklerdir. Diğer bir deyim ile söz konusu ek yükümlülükler, satıcının 

teslimi gerçekleştirebilmesi için şart iseler; artık bunlar ek yükümlülük değil, alıcının 

teslim yükümlülüğünün birer parçasıdırlar. Bu çerçevede malın paketlenmesi hususu da 

gündeme gelecektir. Daha çok malın zarar görmesini engellemek amacına yönelik olan 

paketleme yükümlülüğü, bu yönüyle sözleşmeye uygun ifa yükümlülüğünün ihlaline, 

diğer bir deyim ile ayıplı ifaya yol açacaktır. Ancak belirtmek gerekir ki, paketleme 

yükümlülüğünün ihlalinin alıcının veya taşıyıcının malı teslim almasına engel teşkil 

etmesi durumunda
72

 ise malı teslim yükümlülüğünün yerine getirilmemiş olması söz 

konusu olacaktır. Zira bu ihtimalde paketleme yükümlülüğü, satıcının malı alıcının 

                                                 
69

 Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 32, N. 3: Satıcının malın paketinin üzerine veya 

irsaliye belgelerine alıcının ismini ve/veya adresini yazması ya da konşimento ve benzeri emtia 

senetlerinde alıcıyı yetkili kılması gibi durumlarda malı sözleşmeye tahsis etmiş olduğu kabul edilecektir. 
70

 Bu kapsamda malların çeşidi ve miktarı gibi taşıma aracının tipini ve rotasını belirlemekte etkili olacak 

bütün faktörlere dikkat etmek gerekecektir. Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 32, N. 

19; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 32, N. 6 ve 7; Bianca/Bonell (Lando), a.g.e., Art. 32, N. 2.3.1; Atamer, 

a.g.e., s. 173; Enderlein, a.g.m., s. 149-150. 
71

 Satıcının istenilen bilgileri elde etmesinin ardından kısa bir süre içerisinde bunları vermesi gerektiği, bu 

yükümlülüğe aykırı davranması hâlinde ise CISG m. 45 uyarınca tazminat yükümlülüğünün bulunduğu 

yönünde bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Widmer), a.g.e., Art. 32, N. 31. Hükmün ifadesinden satıcının 

CISG kapsamında genel bir sigorta yükümlülüğünün bulunmadığının anlaşıldığı yönünde bkz. 

Bianca/Bonell (Lando), a.g.e., Art. 32, N. 2.4; Atamer, a.g.e., s. 174. 
72

 Örneğin malın niteliği gereği, paketlenmemiş hâli ile teslim alınma ve dolayısı ile nakledilebilme 

imkânının bulunmadığı hâllerde. 
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teslim alma eylemine hazır bulundurması için yapması gereken eylemler bütününün 

kapsamı içerisinde yer alacaktır
73

. 

1.3.3. Sözleşmeye Uygun Mal Teslim Etme Yükümlülüğü 

1.3.3.1. Genel Olarak 

 Satıcının sözleşmeye uygun mal teslim etme yükümlülüğü CISG m.35-40 

hükümleri arasında düzenlenmiştir. Antlaşmada söz konusu düzenleme yapılır iken Kara 

Avrupası devletlerinin ulusal hukuklarındaki “ayıba karşı tekeffül” ve “genel 

sözleşmeye aykırılık” ayrımına itibar edilmemiştir. Bu ikili ayrıma sahip sistem yerine 

Anglo-Amerikan hukuk sisteminde olduğu gibi ayıba karşı tekeffül hükümlerini, genel 

sözleşmeye aykırılık hükümleri içerisinde değerlendiren yeknesak bir sistem 

benimsenmiştir. Aynı yeknesaklık yine birçok devletin ulusal hukuklarında mevcut olan 

ayıplı ifa/eksik ifa/başka bir şeyle ifa ve gizli ayıp/açık ayıp gibi ayrımlar bakımından da 

devam ettirilmiştir. Söz konusu ayrımların ve benzerlerinin tamamı sözleşmeye uygun 

ifa genel başlığı altında değerlendirmeye alınmıştır
74

. 

 Satıcının satım sözleşmesi icabı teslim edecek olduğu malın sözleşmeye uygun 

olup olmadığı, iki farklı şekilde tespit edilebilecektir. Taraflar satım konusu mal ile ilgili 

sözleşmede düzenleme yapmışlar ise tarafların sözleşmedeki ortak iradeleri dikkate 

alınmak suretiyle tespit yapılacaktır. Taraflar satım konusu mal ile ilgili sözleşmede bir 

düzenleme yapmamışlarsa veya yapmalarına karşın bu düzenlemede eksiklikler 

bulunuyorsa, CISG m. 35/f. 2 hükmünde sayılı objektif kriterler aksine düzenleme 

olmadığı oranda tespit bakımından önem kazanacaktır. 
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 Atamer, a.g.e., s. 171. 
74

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 35, N. 4; Bianca/Bonell (Will), Art. 46, N. 2.1.1.1; 

Atamer, a.g.e., s. 181 vd.; Harry M. Flechtner, “Malların Sözleşmeye Uygunluğu, Üçüncü Kişilerin 

Talepleri ve Alıcının İhlal Bildirimi”, (Sözleşmeye Uygunluk), Milletlerarası Mal Satım Hukuku: 

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), 

Ed. Yeşim Atamer, Çev. Zeynep Erverdi, İstanbul, On İki Levha, 2008, s. 166. 
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1.3.3.2. Sözleşmeye Uygunluğun Satım Sözleşmesinin Taraflarının Ortak 

İradelerine Göre Tespit Edilmesi 

 Antlaşmanın taraf iradelerini ön planda tutan yaklaşımının bir sonucu olarak, 

CISG m. 35/f. 1 hükmünde, malın sözleşmeye uygunluğunun tespiti için öncelikle 

taraflar arasındaki sözleşmeye bakılması gerektiği düzenlenmiştir. Buna göre ancak 

satım konusu malın miktarının, kalitesinin ve türünün
75

 sözleşmede yer alan beklentileri 

karşılaması durumunda teslim edilen malın sözleşmeye uygun olduğu 

söylenebilecektir
76

. 

Tarafların beklentileri üzerinde, aralarındaki sözleşmede açıkça veya zımni 

olarak anlaşmaları mümkündür. Tarafların üzerinde anlaşmış oldukları beklentilerin 

yeterince açık olmaması veya bir tarafın üzerinde anlaşılmış olduğunu iddia ettiği 

beklentilerin varlığı gibi durumlar, taraf beyanı bakımından bir yorum sorunu teşkil 

edecektir. Dolayısı ile söz konusu durumların açığa kavuşturulması, CISG m. 8/f. 1 

hükmü uyarınca olacaktır
77

. 

1.3.3.3. Sözleşmeye Uygunluğun CISG Metnindeki Objektif Beklentilere 

Göre Tespit Edilmesi 

CISG m. 35/f. 2 hükmünde, tarafların sözleşmede yeterli düzenleme 

yapmadıkları durumlarda malın sözleşmeye uygunluğunun tespit edilebilmesi için 

birtakım kriterler sayılmıştır. Bunlar sırasıyla malın alışılmış olan kullanım amacına 

uygun olması, alıcının maldan beklediği özel bir kullanım amacına uygun olması, 

alıcıya gösterilmiş olan örnek veya modellerin kalitesine sahip olması ve son olarak da 
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 Bkz. Atamer, a.g.e., s. 185: Tarafların CISG m. 35/f. 1 hükmündeki bu üç konu dışında da mal ile ilgili 

sözleşmede düzenleme yapma imkânlarının bulunduğunu unutmamak gerekir. Bu durumda o 

düzenlemeler de dikkate alınarak malın sözleşmeye uygunluğu belirlenir. 
76

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 35, N. 6; Schlechtriem, a.g.e., s. 67; Enderlein, 

a.g.m., s. 157-158. 
77

 Schlechtriem, a.g.e., (Seller’s Obligations), s. 23-24; Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 

35, N. 7. 
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paketlemenin mevcut mal için alışılmış şekilde olması veya alışılmış bir paketleme şekli 

bulunmuyor ise malın korunmasına elverişli olmasıdır. 

CISG m. 35/f. 2 hükmünde yer alan kriterler, taraflarca aksi öngörülmedikçe, 

Antlaşma kapsamında teslim edilecek olan her mal bakımından uygulama alanı bulan 

kriterlerdir. Dolayısı ile satım sözleşmesinin tarafları sözleşmede mala ilişkin düzenleme 

yapmış olsalar bile, söz konusu kriterlerin aksine bir düzenleme öngörmedikleri 

müddetçe CISG m.35/f. 2 hükmü uygulama alanı bulacaktır
78

. 

1.3.3.4. Malın Muayenesi ve Sözleşmeye Aykırılığın İhbarı 

 CISG m. 38 hükmü tarafından alıcıya, teslim almış olduğu malları mevcut 

şartların müsaade ettiği ölçüde, kısa bir zaman zarfı içerisinde muayene etmek veya 

ettirmek külfeti yüklenmiştir. Söz konusu külfeti yüklemiş olan madde hükmü, 

muayenenin ne şekilde gerçekleşeceğine dair ise bir düzenleme getirmemiştir. Bu 

sebeple muayenenin nasıl yapılacağı hususunun tespiti için öncelikle taraflar arasındaki 

sözleşmeye bakılmalıdır. Sözleşmede muayenenin şekli ve yöntemi ile ilgili bir 

düzenlemenin yer almadığı durumlarda ise taraflar arasındaki alışkanlıklara ve ticari 

teamüllere bakılacaktır
79

. 

 Muayeneyi yapacak olan alıcının veya alıcı adına bir başkasının
80

 muayeneyi 

yapabilecek bilgi birikimine sahip olması gerektiği açıktır. Zira mallar hakkında bilgi 

sahibi olmayan birinin yapacağı muayene, malın sözleşmeye uygun olup olmadığının 

tespiti bakımından yararsız olacaktır. Bu kapsamda muayeneyi yapabilmek için gerekli 

olan uzmanlık seviyesi her somut olaya göre değişecektir. Keza yapılacak olan 

muayenenin şekli ve yönteminin de açıkça düzenlenmediği hâllerde somut şartlara göre 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 35, N. 12; Atamer, a.g.e., s. 196; Flechtner, a.g.m., 

(Sözleşmeye Uygunluk), s. 166-167. 
79

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 38, N. 11; Enderlein, a.g.m., s. 168. 
80

 Bunların alıcının çalışanları, müşterileri veya malın niteliğine göre özel bilgilere sahip şahıslar 

olabileceği yönünde bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 38, N. 10; Huber/Mullis, 

a.g.e., s. 150; Enderlein, a.g.m., s. 167. 
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makul olarak belirlenmesi gerekecektir
81

. Yine CISG m. 38/f. 1 hükmünde bahsi geçen 

“mevcut şartların müsaade ettiği kısa süre” de her somut olaya göre değişiklik 

gösterecektir
82

. 

 Alıcı, taraf iradelerine ve/veya durumun gereklerine uygun olarak yapılmış bir 

muayene ile saptadığı veya saptaması gerektiği sözleşmeye aykırılıkları satıcıya 

bildirmek durumundadır. Üstelik bu bildirim yapılır iken, CISG m. 39/f. 1’de belirtildiği 

üzere, sözleşmeye aykırılığın türü bildirimde belirtilmeli ve söz konusu bildirim tespit 

edilecek makul bir süre içerisinde yapılmalıdır. Yapacağı bildirimde sözleşmeye 

aykırılığın türünü belirtmek bakımından alıcıya getirilen yükümlülük, bir hukukçudan 

beklenebilecek düzeyde olmayacaksa da; sözleşmeye aykırılık, bozukluk, kalitede 

düşüklük gibi geniş ve izahatsız ifadeleri içeren bildirimler de alıcının ihbar külfetini 

yerine getirmiş olması bakımından yeterli sayılmayacaktır
83

. 

 İhbar külfetinin tabi olacağı makul süre
84

, her somut olayın özelliklerine göre 

tespit edilecek bir süredir
85

. Sürenin başlangıç anı ise, CISG d. 39/f. 1’in açık ifadesi 

gereği, alıcının sözleşmeye aykırılığı saptadığı veya saptaması gerektiği andır. Başka bir 

deyim ile alıcı muayenesi sonucu bir sözleşmeye aykırılık tespit etmiş ise süre bu andan, 

ortada tespit edilmiş olan bir sözleşmeye aykırılık yok ise süre makul muayene süresinin 

bitimi anından itibaren başlayacaktır. Belirtmek gerekir ki, CISG m. 39/f. 2 hükmü ile 

belirlenecek olan makul süre bakımından bir üst sınır getirilmiştir. Buna göre alıcı, 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 38, N. 13; Huber/Mullis, a.g.e., s. 151; Atamer, 

a.g.e., s. 224; Enderlein, a.g.m., s. 167-168. 
82

 Bu süre bakımından detaylı bilgi için bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art.38, N. 15-

26; Atamer, a.g.e., s. 225-228; Huber/Mullis, a.g.e., s. 152-155. 
83

 HGer Zurich, 21.09.1998, CISG-online 416; Rechtbank van Koophandel Kortrijk, 16.12.1996, CISG-

online 530; HGer Zurich, 17.02.2000, CISG-online 637; OLG Karlsruhe, 08.02.2006, CISG-online 1328; 

OLG Hamburg, 25.01.2008, CISG-online 1681; Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 39, N. 

6; Huber/Mullis, a.g.e., s. 158. 
84

 Bu süre hakkında detaylı bilgi için bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 39, N. 15-21; 

Huber/Mullis a.g.e., s. 159-161; Atamer, a.g.e, s. 230-236: Daniel Girsberger, “The Time Limits of 

Article 39 CISG”, Journal of Law and Commerce, C. 25, 2005-2006, s. 241-251. Bu konuda 

uygulamadaki birtakım yargı kararlarının incelemesi için bkz. Flechtner, a.g.m., (Sözleşmeye Uygunluk), 

s. 178 vd. 
85

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 39, N. 16; Michael R. Will, Milletlerarası Mal 

Satım Hukuku ve Milletlerarası Tahkim, Ankara, Turhan, 2002, s. 32 vd. 
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malların kendisine tesliminden itibaren iki yıllık sürenin geçmesi ile beraber sözleşmeye 

aykırılık ihbarı yapmak hakkını kaybedecektir
86

. Ancak söz konusu hükmün son 

cümlesinden anlaşılacağı üzere, sözleşmenin taraflarının bu iki yıllık süreyi değiştirmek, 

farklı sözleşmesel garanti süreleri öngörmek hakları bulunmaktadır. 

 Alıcı ihbar külfetini yukarıda açıklanan süre ve esaslara uygun şekilde yerine 

getirmedikçe, sözleşmeye aykırılığı öne sürmek ve dolayısı ile Antlaşmanın CISG m. 

45/f. 1/(a) hükmü ile kendisine tanımış olduğu imkânlardan faydalanmak hakkına sahip 

olmayacaktır. Alıcı bu durumda CISG m. 45/f. 1/(b) hükmü ile tanınmış olan tazminat 

talep hakkını kullanmak yoluna da gidemeyecektir
87

. Bu durumun ilk istisnası CISG m. 

40 hükmünde düzenlenmiştir. Hükme göre somut sözleşmeye aykırılığın kaynağı, 

satıcının bildiği veya bilmemesinin mümkün olmadığı ve alıcıya bildirmediği olgular 

ise, alıcının ihbar külfeti bulunmayacaktır. Alıcının ihbar külfetini yerine getirmemiş 

olmasına rağmen sözleşmeye aykırılığı ileri sürebileceği diğer bir istisnai hâl ise CISG 

m. 44 hükmünde düzenlenmiştir. Buna göre alıcının ihbar külfetini yerine getirmemek 

bakımından makul bir özrü mevcut ise alıcı, semenin indirilmesini ve yoksun kalınan 

kâr dışında zararının tazmin edilmesini talep imkânına sahip olacaktır. Alıcının özrünün 

makul olup olmadığı hususu ise şüphesiz her somut olayda, olayın gerek ve özelliklerini 

incelemek sureti ile tespit edilecektir
88

. 

1.4. Satıcının Yükümlülüklerini İhlal Etmesi Hâlinde Alıcının Sözleşmeden 

Dönme Dışında Sahip Olduğu Diğer İmkânlar 

1.4.1. Sözleşmeye Aykırılık Kavramı 

 CISG sisteminde “sözleşmeye aykırılık” bakımından benimsenmiş olan 

                                                 
86

 Tespit edilecek makul muayene ve ihbar sürelerinin toplamının genelde iki yıllık üst limitin çok altında 

olması söz konusu hükmün uygulama alanını daraltıyorsa da gizli ayıp gibi muayene sonucu 

saptanamayacak ayıpların varlığı durumlarında bu süre bir hayli önem arz edecektir. 
87

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 39, N. 30; Bianca/Bonell (Sono), a.g.e., Art. 39, N. 

2.2; Huber/Mullis, a.g.e., s. 163-164; Atamer, a.g.e., s. 237; Flechtner, a.g.m., (Sözleşmeye Uygunluk), s. 

178. 
88

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 44, N. 5; Atamer, a.g.e., s. 240; Huber/Mullis, a.g.e., 

s. 165-166. 
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yaklaşım, Türk-İsviçre hukukunun da dâhil olduğu Kara Avrupası hukuk sistemine göre 

bir hayli farklıdır. Yukarıda satıcının sözleşmeye uygun mal teslim etme 

yükümlülüğünden bahsederken de temas etmiş olduğumuz üzere, CISG sisteminde 

sözleşmeye aykırılığın hangi yükümlülüğün ihlalinden kaynaklandığına bir önem 

atfedilmemiştir. Antlaşma metni bu konuda farklı sözleşmeye aykırılık türleri yaratıp 

bunlara farklı sonuçlar bağlamak yerine, genel bir “sözleşmeye aykırılık” (breach of 

contract) kavramına yer vermeyi tercih etmiştir
89

. Dolayısı ile ulusal hukukumuzdan 

aşina olduğumuz sözleşme öncesi imkânsızlık, sözleşme sonrası kusurlu/kusursuz 

imkânsızlık, borçlu temerrüdü, satım sözleşmesinde temerrüt veya ayıba karşı tekeffül 

gibi ayrımlara CISG sisteminde rastlamak mümkün olmayacak, bu ayrımların tümü 

sözleşmeye aykırılık kavramı içerisinde değerlendirilecektir. 

 CISG sisteminin söz konusu yaklaşımı benimsemesinde Anglo-Amerikan hukuk 

sisteminin etkisi olduğu açıktır. Zira anılan sistemde sözleşme ile taraflara yüklenen asli 

veya ek yükümlülüklerin her biri ayrı ayrı bir garanti taahhüdü teşkil etmekte ve 

warranty olarak adlandırılmaktadır. Bu kapsamda satıcının borcunu ifa etmemesi, geç 

ifa etmesi veya ayıplı ifa etmesi gibi durumlara tıpkı CISG sisteminde olduğu gibi aynı 

sonuç bağlanmakta, hepsi garanti taahhüdünün ihlali sayılmaktadır
90

. 

1.4.2. Sözleşmeye Aykırılık Hâlinde Alıcının İmkânları 

1.4.2.1. Genel Olarak 

 CISG m. 45 hükmünde, satıcının sözleşmeden veya Antlaşmadan doğan 

yükümlülüklerinden birini ihlal etmesi hâlinde alıcıya birtakım imkânlar tanınmıştır. 

Buna göre alıcı sözleşmeye aykırılık hâlinde aynen ifayı talep etmek (m.46), 

sözleşmeden dönmek (m. 49) ve semenin tenzilini talep etmek  (m. 50) seçimlik 
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 Schlechtriem, a.g.e., s. 75; Honnold, a.g.e., § 274; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 45, N. 2.1.2; 

Enderlein, a.g.m., s. 188; Yeşim Atamer, “Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Ekseninde CISG’ın İfa 

Engelleri Sistemine Genel Bakış”, (İfa Engelleri), Milletlerarası Mal Satım Hukuku: Milletlerarası 

Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Ed. Yeşim 

Atamer, İstanbul, On İki Levha, 2008, s. 226. 
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 Atamer, a.g.e., s. 281; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 225. 
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haklarının sahibi olacaktır. Alıcının söz konusu seçimlik hakları ile eş zamanlı veya ayrı 

olarak kullanmak üzere tazminat talep etmek (m. 74) hakkı da bulunacaktır. 

 Antlaşma alıcının aynen ifayı talep hakkını (m. 46) düzenlerken, yeknesak 

sözleşmeye aykırılık kavramının ilham kaynağı olan Anglo-Amerikan hukuk 

sisteminden ayrılarak civil law sistemine yakınlaşmıştır. Zira Anglo-Amerikan hukuk 

sisteminin tek tip sözleşmeye aykırılığın sonucu olarak öngördüğü öncelikli talep 

“tazminat” talebidir. Kara Avrupası hukuk sisteminde ise “aynen ifa” ifa edilmeme 

durumunda esas talep konumundadır
91

. Sistemler arası bu farklılık karşısında uzlaştırıcı 

bir yöntem izleyen CISG, Anglo-Amerikan hukuk sisteminin esası olan “tazminat” 

talebine gerekli itibarı göstermiş ve söz konusu talep hakkını seçimlik haklardan ayrı 

olarak CISG m. 74-77 hükümleri arasında düzenlemiştir. Bunun yanında “aynen ifa” da 

CISG m. 46 hükmü ile asli bir talep statüsünde kabul edilerek civil law sistemindeki 

önemini Antlaşma metnine taşımıştır
92

. CISG’ın, uzlaştırıcı bir yaklaşımla civil law 

sisteminin “aynen ifa” talebini Antlaşmada asli bir talep olarak düzenlemiş olmasının, 

Anglo-Amerikan hukuk sistemine sahip devletlerde yaratacağı muhtemel sorunların 

önüne geçmek maksadı ile söz konusu talebe bir sınırlama getirmiş olduğunu da 

belirtmek gerekir
93

. 

 CISG m. 46 hükmüne bakıldığında, hükmün öngörmüş olduğu aynen ifayı talep 

imkânının alacaklı tarafından değişik şartlar altında üç farklı şekilde kullanılabileceği 

görülmektedir. Hükmün birinci fıkrasında asli ifa talebi, ikinci ve üçüncü fıkralarında 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 28, N. 2; Erdem, a.g.e., s. 69; Schlechtriem/Butler, 

a.g.e., s. 104; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 230 ve 259; Jacob S. Ziegel, “The Remedial Provisions in 

the Vienna Sales Convention: Some Common Law Perspectives”, International Sales: The United 
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Smit, New York, Matthew Bender, 1984, Ch. 9, s. 10; Christiana Fountoulakis, “Remedies for breach of 
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European Law Practitioner - Liber amicorum John Toulmin, C. 12, S. 1, Springer, 2011, s. 13-14. 
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 Atamer, a.g.e., s. 290-291 ve 320; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 45, N. 2.1.1. 
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 Ziegel, a.g.m., s. 9; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 28, N. 1; Atamer, a.g.m., (İfa 

Engelleri), s. 262 vd.; Erdem, a.g.e., s. 69. Söz konusu sınırlama CISG m. 28 hükmünde şu şekilde 

düzenlenmiştir: “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.” 
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ise tâli ifa talepleri olan ikame mal teslimi ve onarım talebi aynen ifayı talep hakkının 

kapsamına dâhil edilmiştir. Hükmün lafzı incelendiğinde, ilk imkânın kullanılabilmesi 

için gerçekleşmemiş bir ifanın, son iki imkânın kullanılabilmesi için ise ifanın 

gerçekleşmiş olmasına rağmen bir sözleşmeye aykırı ifanın mevcut olması gerektiği 

açıkça anlaşılmaktadır. 

 CISG sisteminde sözleşmeye aykırılığın sebebi önem arz etmiyorsa da, 

sözleşmeye aykırılığın sonuçlarının kullanılabilecek seçimlik hakların tespiti 

bakımından önem arz ettiğini belirtmek gerekir. Bu kapsamda, alıcıya tanınmış olan 

seçimlik haklardan CISG m. 46/f. 2 kapsamındaki ikame mal teslimi ile CISG m. 49 

kapsamındaki sözleşmeden dönme haklarının kullanılabilmesi, Antlaşma metninde 

sözleşmeye aykırılığın sonuçlarının esaslı olması şartına bağlanmıştır
94

. Görüldüğü 

üzere ihlalin sebebine değil, sonuçlarının ağırlığının kullanılabilecek hukuki imkânlar 

bakımından belirleyici olması yoluna gidilmiştir
95

. 

Sözleşmeye aykırılık hâlinde alıcının haklarını düzenleyen CISG m. 45 

hükmünde kusur ile ilgili bir ifade olmadığı gibi, Antlaşmanın geriye kalanında da 

kusurdan hiçbir vesile ile bahsedilmemiştir. Dolayısı ile kusurun alıcının söz konusu 

madde hükmü ile kendisine tanınmış olunan hakları kullanabilmesi bakımından hiçbir 

etkisinin olmadığını söylemek gerekir. Kuşkusuz ki CISG’ın kusuru bir ölçüt olarak 

kabul etmeyen bu yaklaşımı, yukarıda da izah etmiş olduğumuz üzere, Anglo-Amerikan 

hukuk sistemindeki warranty kurumuna paralel bir mantığın Antlaşma metninde 

benimsenmiş olmasından kaynaklanmaktadır
96

. 

CISG m. 79 hükmü ile getirilmiş olan sorumsuzluk hâllerinin de kusur kavramı 

ile bir bağlantısının olmadığını belirtmek gerekir
97

. Bazı şartların bir araya gelmesi 
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 Esaslı ihlal kavramı, bu çalışmanın esas konusunu teşkil eden “sözleşmeden dönme” kurumu 
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 Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 229-230 ve 251-252; Fountoulakis, a.g.m., s. 20. 
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hâlinde tarafların ifa etmeme durumundan sorumlu olmayacağını düzenleyen söz 

konusu madde hükmü, sözleşmeye aykırılığın hangi sebeple meydana geldiğini veya ifa 

etmemede tarafların kusuru olup olmadığını incelemez. Dolayısı ile söz konusu hükmün, 

Antlaşmanın sözleşmeye aykırılık konusunda kusursuz sorumluluğu esas tutan yeknesak 

yapısına bir istisna teşkil etmediği açıktır. Yine CISG m. 79/f. 5 hükmünde açıkça yer 

verildiği üzere, şartların varlığı hâlinde satıcının sorumluluktan kurtulabilmesi yalnızca 

tazminat sorumluluğu bakımından mümkündür. Diğer bir deyim ile anılan sorumsuzluk 

hâlinin CISG m. 45/f.1/(a) bendi hükmü ile alıcıya tanınmış olan seçimlik haklar 

üzerinde bir etkisi yoktur. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, CISG m. 47 hükmü ile sözleşmeye aykırılık 

hâlinde kullanmak üzere alıcıya tanınmış olan ek süre vererek ifayı talep imkânı 

bulunmaktadır
98

. Alıcının sözleşmeye aykırılık hâlinde kendisine tanınmış olan 

imkânlara başvurması ihtimalinde, CISG m. 45/f. 3 hükmü uyarınca hakem veya 

mahkemenin satıcıya ek süre tanımasının yasaklanmış olduğu da düşünüldüğünde, ihlal 

hâlinde ek süre tanınabilmesinin tek yolunun söz konusu imkânın kullanılması vesilesi 

ile alıcının iradesinden geçtiği açıktır
99

. İfade edildiği üzere bir külfet veya zorunluluk 

değil, alıcı için bir imkân olan söz konusu ek süre vererek ifayı talep imkânı, kural 

olarak alıcının hiçbir seçimlik imkânını veya tazminat talep etme imkânını 

kullanabilmesi açısından bir ön koşul değildir. Bu durumun tek istisnası ise alıcının 

sözleşmeye aykırılığın esaslı bir ihlal teşkil etmediği bir hâlde CISG m. 49/f. 1/(b) 

kapsamında sözleşmeden dönmek istemesi durumudur. Bu durumda alacaklı, söz 

konusu ek süre vererek ifayı talep imkânını kullanmasının ardından, ek sürenin 

gereklerinin yerine getirilmemesi ihtimalinde, sözleşmeye aykırılık esaslı bir ihlal teşkil 

etmese dahi sözleşmeden dönme hakkına sahip olabilecektir
100

. 
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1.4.2.2. Alıcının Aynen İfayı Talep Hakkı 

1.4.2.2.1. Asli İfa Talebi 

Antlaşmada, ifa etmeme yolu ile sözleşmenin ihlali hâlinde alıcı için asli ifa 

talebi imkânına yer verilmiştir. Söz konusu talep hakkı CISG m. 46/f. 1 hükmünde şu 

şekilde düzenlenmiştir: 

“Alıcı, satıcıdan yükümlülüklerini ifa etmesini talep edebilir, meğerki bu 

talebiyle bağdaşmayan bir hukuki imkândan yararlanmış olsun.” 

Madde metninin kapsamlı bir ifade tarzı ile satıcının sözleşmeden veya Antlaşma 

metninden kaynaklanan yükümlülükleri arasında bir ayrım yapmamış olduğunu 

görmekteyiz. Keza satıcıdan ifası talep edilebilecek yükümlülüklerin, asli veya ek 

yükümlülük olmasının bu noktada bir önemi olmayacağı da yine aynı ifade tarzı gereği 

açıktır. Belirttiğimiz üzere her türlü yükümlülüğün ifasını talep edebilen alacaklı, bazı 

durumlarda ise hiçbir şekilde asli ifa talebinde bulunamayacaktır. Bu durumlardan ilki, 

satıcının yükümlülüğünü sözleşmeye uygun olmasa dahi ifa etmiş olduğu durumdur. 

Zira bu durumlarda alacaklı artık asli ifa talebini kullanamayacak, şartların varlığı 

hâlinde ikame mal teslimi isteyebilecek veya onarım talebinde bulunabilecektir. Özetle 

alıcının asli ifa talebini kullanabilmesi, ifa etmemenin mevcut olduğu durumlar ile 

sınırlıdır
101

. 

Alıcının asli ifa talebine ikinci sınırlama, CISG m. 46/f. 1 hükmünün son 

cümlesi ile getirilmiştir. Buna göre alıcı asli ifa talebi ile bağdaşmayan bir hukuki 

imkândan yararlanmış ise, artık asli ifa talebi imkânını kullanamayacaktır. Alıcının 

sözleşmeden dönme hakkını kullanmış olması veya semenin tenzilini talep etmiş olması 

hâlleri, bu bağlamda asli ifa talebi ile bağdaşmayan imkânların kullanılmış olması olarak 

kabul edilecek; alıcının söz konusu imkânı kullanma hakkı sona erecektir. Yine alıcının 
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ifanın yerine getirilmemesinden kaynaklanan zararlarını asli ifa talebi ile beraber ileri 

sürebilmesi veya bu zararlarını tazmin ettirtikten sonra asli ifa talebinde bulunabilmesi, 

alıcının asli ifa talebi ile bağdaşmazlık gerekçesi ile mümkün olmayacaktır
102

. Ancak 

alıcının asli ifa talebi ile beraber ifanın gecikmesinden doğan zararlarının tazminini talep 

etmesinde ise bir sakınca görülmemektedir
103

. 

Alıcının asli ifa talebi bakımından diğer bir sınırlama ise yukarıda da temas 

ettiğimiz üzere CISG m. 28 hükmü ile getirilmiştir. Bu hükme göre alıcının asli ifa 

talebinin mahkeme tarafından kabul edilebilmesi için, söz konusu mahkemenin ulusal 

hukuku gereğince de benzer satım sözleşmeleri bakımından asli ifa talebini kabul ediyor 

olması gerekmektedir. Aksi hâlde, yani forum hukukunun asli ifa talebine cevaz 

vermemesi ihtimalinde, alıcı söz konusu asli ifayı talep hakkını kullanamayacaktır. 

Son olarak alıcıya tanınmış olan asli ifayı talep hakkına Antlaşma metninden 

kaynaklanmayan bir sınırlamanın da doktrin tarafından getirildiğini belirtmek gerekir. 

Antlaşma metninde, izlenilmiş olan yeknesak sözleşmeye aykırılık sistemi sonucu, 

hiçbir şekilde yer almamış olan “imkânsızlık” hâli, doktrin tarafından parça borcunun 

mevcut olduğu hâllerde asli ifayı talep hakkının bir sınırlaması olarak görülmektedir
104

. 

Zira ifa konusu şeyin imkânsız hâle gelmiş olması, asli ifa talebini sonuç alınamayacak 

bir hak vaziyetine getireceği veçhile, söz konusu talep hakkının satıcıya 

yönlendirilememesi gerekecektir
105

. 
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1.4.2.2.2. İkame Mal Teslimi Talebi 

Sözleşmeye aykırılık hâlinde alıcıya tanınmış olan aynen ifayı talep hakkının 

kapsadığı bir imkân da, alıcının ikame mal teslimini isteyebilmesidir. Bu husus CISG m. 

46/f. 2 hükmünde şu şekilde belirtilmiştir: 

“Mallar sözleşmeye uygun değilse, alıcı ancak bu uygunsuzluğun sözleşmeye 

esaslı bir aykırılık oluşturması ve 39. madde uyarınca yapılacak bildirimle veya 

bildirimden itibaren makul bir süre içinde talepte bulunması halinde ikame mal 

teslimini isteyebilir.” 

Madde metni incelendiğinde, alıcının söz konusu imkândan faydalanabilmesi 

için belirli şartların yerine gelmiş olmasının arandığı görülmektedir. İlk olarak satıcı 

sözleşme gereği bir mal teslim etmiş olmalı ancak teslim edilmiş olan mal sözleşmeye 

aykırılık teşkil etmelidir. Bunun yanında söz konusu sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal 

teşkil etmesi gerekmektedir. Son olarak ikame mal teslimi imkânından faydalanmak 

isteyen alıcı, bu yöndeki talebini makul bir süre içinde yöneltmelidir
106

. 

Satıcının hiçbir mal teslim etmediği durumlarda alıcı yalnızca CISG m. 46/f. 1 

hükmündeki asli ifa talebi imkânını kullanabilecektir. Satıcı mal teslim etmiş olup da, 

teslim edilmiş olan malın sözleşmeye aykırılığının esaslı ihlal oluşturmaması hâlinde ise 

alıcı ifayı talep kapsamında sadece CISG m. 46/f. 3’deki onarımı talep edebilecektir
107

. 

Aranan şartların tamamının varlığına rağmen, satıcının ikame mal teslimi talebini, 

sözleşmeye aykırılığı saptaması sonrası yapacağı ayıp ihbarı ile veya söz konusu 

ihbardan sonra makul bir süre içerisinde yöneltmemesi durumunda, bu imkândan 

faydalanma şansı kalmayacaktır. 
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Alıcının ikame mal teslimini isteyebilmesi bakımından, asli ifa talebi için 

mevcut olan bütün sınırlamalar geçerlidir. Yani alıcı ikame mal teslimi ile bağdaşmayan 

bir hukuki imkândan faydalanmışsa veya CISG m. 28 hükmü gereği forum hukuku ifayı 

talep hakkına cevaz vermiyorsa artık ikame mal teslimi istenemeyecektir. Bunların 

yanında CISG m. 82 hükmü ile ek bir sınırlama daha getirilmiştir
108

. Buna göre alıcının 

ikamesini talep ettiği teslim edilmiş olan malı, satıcıdan teslim almış olduğu andaki 

durumuna esaslı şekilde yakın olarak iade imkânı yok ise, alıcı ikame mal teslimini talep 

edemeyecektir. Ancak bu sınırlamanın düzenlenmiş olduğu hükmün, bizzat kendi 

uygulaması bakımından getirmiş olduğu istisnaların var olduğunu ve bu istisnaların söz 

konusu sınırlamanın uygulama alanını bir hayli daraltmış olduğunu da belirtmek 

gerekir
109

. 

1.4.2.2.3. Malın Onarılması Talebi 

Aynen ifayı talep imkânı kapsamında, asli ifayı talep ve ikame mal tesliminin 

ardından üçüncü ve son olarak malın onarılması imkânı bulunmaktadır. Bu imkân CISG 

m. 46/f. 3 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Mallar sözleşmeye uygun değilse, alıcı, satıcıdan sözleşmeye aykırılığın onarım 

yoluyla giderilmesini isteyebilir; meğerki tüm koşullar göz önüne alındığında bu, makul 

olmayan bir talep oluştursun. Onarım talebi 39. madde uyarınca yapılacak bildirimle 

veya bildirimden itibaren makul bir süre içinde yöneltilmelidir.” 

Madde metninden açıkça anlaşıldığı üzere, malın onarılması imkânının mümkün 

olabilmesi, aynen ikame mal tesliminde olduğu gibi, satıcının sözleşme gereği bir mal 

teslim etmiş olmasına ve teslim edilen malın sözleşmeye aykırı olmasına bağlıdır. 

Bunun yanında malın onarılması talebi için sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil 
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etmesi aranmazken
110

, talebin makul bir süre içerisinde yöneltilmesi yine bu imkânda da 

aranmaktadır. 

Malın onarılması imkânının diğer bir şartı ise onarım talebinin tüm koşullar 

dikkate alındığında “makul” olmasıdır. Buna göre olayın bütün koşullarının objektif bir 

şekilde değerlendirilmesi yapılacak ve bu değerlendirme sonucunda talep kabul 

edilebilir bulunur ise satıcıdan gereğini
111

 yapması beklenecektir. Talebin kabul 

edilemez bulunduğu hâllerde ise satıcıdan talep doğrultusunda bir onarımda bulunması 

beklenmeyecektir. 

Koşullar değerlendirmeye tabi tutulur iken göz önünde bulundurulacak objektif 

kriterler ekonomik ağırlıklı olacaktır. Diğer bir deyim ile onarım talebinin makul olup 

olmamasının tespiti, hesaplanacak masrafların kabul edilebilirliğine bağlı olacaktır. 

Bunun yanında onarım talebinin konusu olan malın onarılabilir olması da talebin makul 

olup olmaması açısından dikkate alınacak başka bir husustur. Zira onarılması imkânsız 

bir mal bakımından yapılacak olan onarım talebi kuşkusuz ki makul sayılamayacaktır
112

. 

Şartları yerine gelmiş ve yapılan değerlendirmeler sonucu makul olduğu soncuna 

varılmış bir onarım talebinin yöneltilmesi gereken süre ikame mal teslimi talebininki ile 

aynıdır. Yani alıcı onarım talebini, sözleşmeye aykırılığı saptaması sonrası yapacağı 

ayıp ihbarı ile veya söz konusu ihbar sonrası makul bir süre içerisinde yöneltmek 

durumundadır. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, onarım talebi bakımından asli ifa talebi için 

öngörülmüş olan bütün sınırlamalar aynen geçerlidir. Buna göre alıcı onarım talebi ile 

                                                 
110

 Onarım imkândan faydalanılması ihtimalinde, ikame mal tesliminde olduğu gibi nakil masrafları söz 

konusu olmadığından esaslı ihlal şartı aranmadığı yönünde bkz. Atamer, a.g.e., s. 384. 
111

 Onarım imkânının kapsamına bazen mevcut malı tamir, bazen de bozuk parçaların değiştirilmesi gibi 

uygulamalar girebilecektir. Dolayısı ile satıcıdan makul bir onarım talebi karşısında beklenen hareketler 

her olayın kendi özellikleri içerisinde belirlenecektir. 
112

 Doktrinde çoğunluğa göre; onarım masraflarının ikame mal teslimi masraflarını aşması veya alıcının 

malı onarımı mümkün ve satıcının onarımına göre daha masrafsız olmasına rağmen satıcıya onarım talebi 

yöneltilmesi hâllerinde makul bir talebin varlığı kabul edilemeyecektir. Ayrıntılı bilgi, örnek ve 

doktrindeki farklı görüşler için bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 46, N. 40; 

Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 46, N. 2.2.2.2; Zeytin, a.g.e., s. 168; Atamer, a.g.e., s. 384-385. 
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bağdaşmayan bir imkândan faydalanmış ise veya CISG m. 28 hükmü gereği forum 

hukuku ifayı talep hakkına cevaz vermiyor ise alıcı malın onarılmasını talep 

edemeyecektir. 

1.4.2.3. Alıcının Semenin Tenzilini Talep Hakkı 

1.4.2.3.1. Genel Olarak 

CISG m. 45 ile alıcıya tanınmış olan seçimlik haklardan bir diğeri, satıcı 

tarafından teslim edilen malın sözleşmeye aykırı olması hâlinde alıcının semenin 

tenzilini talep etme hakkıdır. Bu hak, Kara Avrupası hukuk sisteminde yaygın olması ve 

bizim hukukumuzda da TBK m. 227’de düzenlenmiş olması itibari ile aşina olduğumuz 

bir haktır. Oysa söz konusu hak Anglo-Amerikan hukuk sistemine bir hayli yabancıdır. 

Zira adı geçen hukuk sistemi sözleşmeye aykırılık sebebi ile ortaya çıkan değer 

kayıplarını bir tazminat meselesi olarak görmekte ve bu bağlamda sorunu çözüme 

kavuşturmaktadır
113

. 

Semenin tenzilini talep hakkının CISG sisteminde tazminat hakkından bağımsız 

bir şekilde düzenlenmiş olması, tazminat hakkından farklı bir hukuki amaca hizmet 

ettiğinin de göstergesi niteliğindedir. Zira semenin tenzili hakkı ile amaçlanan, 

bozulmuş olan edimler arası dengenin sözleşmenin uyarlanması ile sağlanmasıdır. Bu 

sebeple tazminat ile hedeflenen hukuki amaçtan ve dolayısı ile tazminat imkânından bu 

gerekçe ile uzaklaşılmaktadır
114

. 

1.4.2.3.2. Şartları 

Antlaşma metninde alıcıya semenin tenzilini talep etme hakkını tanıyan CISG m. 

50 hükmü bu hususu aşağıdaki gibi düzenlemiştir: 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 50, N. 1; Honnold, a.g.e., § 313; Sekretarya Şerhi, 

Art.46, N. 3; Atamer, a.g.e., s. 387; Anette Gartner, “Britain and the CISG: The Case for Ratification - A 

Comparative Analysis with Special Reference to German Law”, Pace Review of the Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods, Kluwer, 2000-2001, B. II/A/1. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 50, N. 1; Atamer, a.g.e., s. 387. 
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“Malların sözleşmeye uygun olmaması durumunda semen ödenmiş olsun veya 

olmasın alıcı semeni, fiilen teslim edilen malların teslim anındaki değeri ile sözleşmeye 

uygun malların aynı andaki değeri arasındaki farkla orantılı olarak indirebilir. Ancak 

satıcı 37. veya 48. maddeler uyarınca yükümlülüklerinin ifasındaki bütün eksiklikleri 

giderirse veya alıcı, satıcının bu maddelere uygun olarak yaptığı ifayı red ederse, alıcı 

semeni indiremez.” 

Madde metninin lafzından açıkça anlaşıldığı üzere alıcının semenin tenzilini 

talep edebilmesinin ilk şartı, satıcının kendisine sözleşme uyarınca bir mal teslim etmiş 

olmasıdır. Aynı zamanda teslim edilmiş olan malın sözleşmeye aykırı bir mal olması da 

gerekmektedir
115

. Ayrıca yine madde metninde yer verilmiş olduğu üzere, satıcının 

CISG m. 37 ve 48 hükümleri gereği kendisine tanınmış olan sözleşmeye aykırılığı 

giderme hakkını kullanarak alıcının seçimlik haklarını bertaraf etmemiş olması da 

gözetilecek olan şartlar arasındadır. Zira satıcının sözleşmeye aykırılığı giderme 

hakkının, alıcının semeni tenzil hakkına karşı öncelikli olduğu Antlaşma metninde 

açıkça düzenlenmiştir
116

. 

Bunların yanında alıcının sözleşmeye aykırılığı tespit etmesi üzerine, makul bir 

süre içerisinde ihbar külfetini yerine getirmiş olması gerekmektedir. Zira yukarıda 

açıklamasını yapmış olduğumuz üzere ihbar külfetinin yerine getirilmemiş olması, 

alıcının sözleşmeye aykırılık hâlinde kendisine tanınan imkânlardan faydalanamaması 

sonucuna yol açmaktadır. Ancak bu noktada CISG m. 44 ile semenin tenzilini talep 

hakkı bakımından
117

 getirilmiş olan istisnaya değinmek gerekir. Buna göre alıcı, 

üzerinde bulunan ihbar külfetini yerine getirmemesi için makul bir özür sahibi ise yine 
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 Teslim edilmiş olan malın sözleşmeye aykırılığının hangi sebepten kaynaklandığı, yukarıda belirtmiş 

olduğumuz genel kurallar gereği, semenden indirim talep etmek için önemli değildir. Dolayısı ile aykırılık 

eksik veya aliud ifa ya da maddi ya da hukuki ayıp gibi durumların varlığından kaynaklanabilecektir. Bkz. 

Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 50, N. 2. 
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 Alıcı sözleşmeye aykırılık üzerine derhâl semenin tenzilini talep etmiş olsa dahi satıcının yine de 

sözleşmeye aykırılığı gidererek semenin tenzilini engelleyebileceği yönünde bkz. 

Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 48, N. 17 ve Art. 50, N. 7. 
117

 Aynı istisnanın semenin tenzili hakkına yabancı olan Anglo-Amerikan sistemine sahip devletler için 

mahrum kalınan kâr mahfuz kalmak kaydı ile tazminat talebi hakkı bakımından da getirildiği yönünde 

bkz. Atamer, a.g.e., s. 389; Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 44, N. 2. 
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de semenin tenzilini talep edebilecektir. Makul olup olmadığı incelenecek olan 

özürlerin, ihbar süresinin uzunluğu tespit edilirken dikkate alınacak olan durumların 

dışında kalan mazeretler olması da hayatın olağan akışının bir gereğidir. 

Semenin tenzilini talep hakkının, semenin ödenmiş olup olmamasına bağlı 

olmadığı madde metninde tartışmaya yer vermeyecek açıklıkta belirtilmiştir. Bu sebeple 

semenin ödenmemiş olması ihtimalinde artık semen indirilerek ödenecek; semenin 

ödenmiş olduğu durumlarda ise hesaplanacak olan indirim bedeli satıcıdan talep 

edilecektir
118

. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, semenin tenzili için yöneltilmesi gereken talep 

bakımından zaman veya şekil yönünden bir sınırlama bulunmamaktadır. Bu doğrultuda 

alıcı ihbar külfetini zamanında yerine getirmiş ise artık tenzil talebi için uyması gereken 

yeni bir zaman sınırlamasından bahsedilemeyecektir. Yine tenzil talebi alacaklı 

tarafından herhangi bir şekil sınırlaması olmadan tek taraflı bir beyan ile 

kullanılabilecektir. Bu beyanda alıcıdan istediği tenzil miktarını belirtmesi 

beklenmeyecek, sadece tenzil iradesinin açık ve anlaşılır olması aranacaktır
119

. 

1.4.2.3.3. Tenzil Miktarının Hesaplanması 

Semenin ne miktarda indirileceğinin hesaplanması, indirim hakkını düzenleyen 

CISG m. 50 hükmünde bizzat belirtilmiştir. Buna göre sözleşmede kararlaştırılmış olan 

semen, satıcının teslim etmiş olduğu sözleşmeye aykırı malın teslim anındaki değeri ile 

sözleşmeye uygun olan malın teslim anındaki değerinin birbirine olan oranı derecesinde 

indirilecektir
120

. Tenzil miktarının hesaplanması ve ödenmesi gereken yeni miktarın 

bulunması için kullanılacak yöntemin formüle edilmiş hâli şu şekilde olacaktır: 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 50, N. 16; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 50, N. 

1.3.1; Atamer, a.g.e., s. 393. 
119

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 50, N. 4 ve 6; Atamer, a.g.e., s. 390. 
120

 CISG m. 50 hükmü ile benimsenmiş olan tenzil miktarını hesaplama yönteminin Türk-İsviçre 

doktrininde ağırlıklı olarak kabul edilmiş olan nispi hesaplama yöntemi olduğu yönünde bkz. Atamer, 

a.g.e., s. 391. 
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Sözleşmeye aykırı malın ve sözleşmeye uygun malın fiilî değerleri, satıcının 

sözleşmeye aykırı malı teslim etmiş olduğu tarihteki değerleridir. Dolayısıyla fiilî 

değerlerin zaman bakımından tespiti her somut olay bakımından ayrı ayrı 

yapılacaktır
121

. Fiilî değerlerin yer bakımından tespiti ise bu kadar kolay olmayacaktır. 

Zira yer bakımından neredeki fiilî değerin esas alınması gerektiği konusu tartışmalı bir 

konudur. Doktrinde çoğunluk, varma yerindeki fiilî değerin esas alınması gerektiği 

görüşündeyse de; çeşitli ihtimallerde teslim yeri ya da alıcının veya satıcının iş yerinin 

bulunduğu yerin de esas alınabileceği savunulmaktadır
122

. 

1.4.2.4. Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı 

1.4.2.4.1. Genel Olarak 

Antlaşma sisteminde tazminat talep hakkı
123

, satıcı ve alıcının yükümlülükleri 

bakımından ortak hükümlerin tesis edilmiş olduğu bölümde, CISG m. 74-77 aralığında 

düzenlenmiştir. Dolayısıyla olası bir sözleşmeye aykırılık hâlinde satıcının da, alıcının 

da tazminat talepleri aynı hükümlere tabi olacaklardır. Tazminat talep hakkını ve 

tazminat miktarının hesaplanmasını esas itibari ile düzenlemiş olan hüküm CISG m. 74 

hükmüdür. CISG m. 75 ve 76 hükümleri ile sözleşmeden dönmenin varlığı hâlinde 

tazminatın hesabına dair bazı özel düzenlemeler
124

 getirilir iken, CISG m. 77’de ise 

taraflara mevcut zararın azaltılmasına ilişkin bir külfet yükletilmiş bulunulmaktadır
125

. 

Tazminat talep hakkı ile alacaklıya, satıcı sözleşmeye uygun davranmış olsaydı 

bulunacak olduğu ekonomik duruma kavuşma imkânı sağlanması amaçlanmıştır. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 50, N. 9-11. 
122

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 50, N. 12; Atamer, a.g.e., s. 392. Bazı koşullar 

öngörmekle beraber prensipte aynı yönde bkz. Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 50, N. 3.3. 
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 Sözleşmeye aykırılık hâlinde alıcının sahip olduğu tazminat talep etme hakkı bakımından detaylı bilgi 

için bkz. Yavuz Dayıoğlu, CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları ve 

Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı, İstanbul, On İki Levha, 2011, s. 69 vd. 
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 Ayrıntılı bilgi için bkz.: aş. B. 3.2.5.2 ve 3.2.5.3. 
125

 Sekretarya Şerhi, Art. 70, N. 1. 
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Dolayısı ile CISG sisteminde tazminatın yalnızca denkleştirici bir işleve sahip olduğunu, 

bu işlevin yanında bazı hukuk sistemlerinde olduğu gibi cezalandırıcılık veya 

caydırıcılık gibi işlevlerin bulunmadığını söylemek gerekir
126

. 

CISG m. 74 hükmünün lafzından açıkça anlaşıldığı üzere tazmin edilecek miktar 

mahrum kalınan kâr da dâhil olmak üzere zararın tamamıdır. Yani CISG sisteminde 

benimsenmiş olan ilke “tam tazmin” (full compensation) ilkesidir. Ancak söz konusu 

ilke yine aynı hükümde “öngörülebilirlik”
127

 (foreseeability) sınırlamasına tabi 

tutulmuştur
128

. Buna göre satıcının sözleşmenin kurulması esnasında öngörmediği veya 

öngörmesinin mümkün olmadığı zararlardan sorumlu tutulmasının yolu kapatılmış 

bulunulmaktadır. Söz konusu sınırlama, CISG’ın kusursuz sorumluluğu öngören bir 

sisteme sahip olması dolayısı ile büyük bir öneme sahiptir
129

. 

CISG m. 74 gereği tazminat miktarı hesaplanırken, CISG m. 5 ile getirilmiş olan 

düzenlemeyi de dikkate almak gerekir. Zira söz konusu hüküm ile ölüm ve 

yaralanmalardan doğacak zararlar Antlaşmanın uygulama alanı dışında tutulmuştur. 

Dolayısı CISG kapsamında dikkate alınacak olan zararlar, malvarlığında gerçekleşecek 

olan zararlar ile sınırlıdır
130

. 

Son olarak hesaplanacak zararın tazmininin para ile yapılacağını belirtmek 

gerekir. Zira bu durum CISG m. 74’de kullanılmış olan “ödenecek tazminat” 

ifadesinden veya aynı hükmün İngilizce metninde kullanılan “a sum equal to loss” 
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 Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 74, N. 3.7; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 74, N.4; CISG-AC 

Opinion No. 6, N. 9.5; Huber/Mullis, a.g.e., s. 268; Atamer, a.g.e., s. 424-425; Sekretarya Şerhi, Art. 70, 

N. 3; Dayıoğlu, a.g.e., s. 75. 
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 Öngörülebilirlik kavramı hakkında detaylı bilgi için bkz. Ayşe Elif Ulusu, Milletlerarası Mal 

Satımına İlişkin BM Antlaşmasında ve Avrupa Borçlar Hukuku Prensiplerinde Tazminat 

Sorumluluğunun Sınırlandırılmasında Öngörülebilirlik İlkesi, İstanbul, Beta, 2011, s. 85 vd. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 74, N. 2; Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 74, N. 

3.2; Sekretarya Şerhi, Art. 70, N. 3; Huber/Mullis, a.g.e., s. 268-269; CISG-AC Opinion No. 6, N. 1. 
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 Atamer, a.g.e., s. 440. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 74, N. 14. 
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ifadesinden anlaşılmaktadır. Bu noktada CISG’ın aynen tazmin ilkesine değil, nakden 

tazmin ilkesine yer verdiği açıktır
131

. 

1.4.2.4.2. Şartları 

Sözleşmeye aykırılık hâlinde alıcının uğradığı zararlar gerekçesi ile satıcıya 

yönelteceği tazminat talebi, CISG m. 46/f. 1/(b) bendinin yollama yaptığı CISG m. 74 

hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir: 

“Taraflardan birinin sözleşmeyi ihlâli halinde ödenecek tazminat, mahrum 

kalınan kâr dâhil 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.” 

Hükümden anlaşılacağı üzere alıcının tazminat talebinde bulunabilmesi için 

satıcının sözleşmeyi ihlal etmiş olması gerekmektedir. Söz konusu ihlal, aralarındaki 

sözleşme ile veya bizzat Antlaşma tarafından satıcıya yüklenmiş olan bir yükümlülüğün 

hiç ya da gereği gibi yerine getirilmemesi şeklinde olabilecektir. İhlalin sonuçlarının 

CISG m. 25 uyarınca esaslı olmasına veya herhangi bir ihtar verilmesine ise gerek 

yoktur
132

. 

Satıcının sözleşmeyi ihlalinin bir zarara sebep vermiş olması da, alıcının 

tazminat talep edebilmesi için diğer bir şarttır. Zira tazminat ile amaçlanan alıcıyı 

sözleşmeye aykırılık olmasa idi bulunacağı ekonomik duruma ulaştırmaktır
133

. Dolayısı 

ile satıcının tazminat talep edebilmesi için, olması gereken ekonomik durumdan görmüş 

olduğu zarar gerekçesi ile daha kötü bir durumda olması gerekmektedir. Bu noktada 

alıcının malvarlığı değerlerindeki fiilî zararlar dikkate alınırken, mahrum kaldığı kârının 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 74, N. 17; Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 74, N. 

2.3 ve 3.1; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 74, N. 4; Huber/Mullis, a.g.e., s. 269; Atamer, a.g.e., s. 426; 

Dayıoğlu, a.g.e., s. 78. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 74, N. 11. 
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 Sekretarya Şerhi, Art. 70, N. 3. 
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da hesaba katılması gerektiği CISG m. 74’de açıkça düzenlenmiştir
134

. Fiilî zararlar 

bakımından hangi kalemlerin hesap edileceği ise Antlaşmada düzenlenmemiştir. Bu 

sebeple zarar kalemlerini Antlaşmada öngörülmüş olan tam tazmin ilkesini ve mevcut 

olayın gereklerini göz önünde bulundurmak sureti ile tespit etmek gerekecektir
135

. 

Alıcının tazminat talebinde bulunabilmesi için gerekli olan bir husus da, alıcının 

uğradığı zarar ile satıcının sözleşmeyi ihlali arasında nedensellik bağı bulunmasıdır. 

Başka bir deyim ile alıcının zararı, satıcının sözleşmeye aykırılık teşkil eden 

hareketinden kaynaklanmalıdır. Bu noktada iç hukukumuzdan aşina olduğumuz uygun 

illiyet bağı ve benzeri kriterlere değil, daha önce de değinmiş olduğumuz 

öngörülebilirlik (foreseeability) ilkesine başvurmak icap edecektir. Zira Antlaşma 

metninde getirilmiş olan kriter budur. Buna göre satıcı, zarara sebep veren davranışının 

bu zarara yol açabileceğini, sözleşme kurulduğu esnada öngörebiliyor olmalıdır. Bu 

doğrultuda satıcı, meydana gelmiş olan zararları öngörebildiği oranda tazminle yükümlü 

olacaktır. Belirtmek gerekir ki, zararın ve nedensellik bağının olduğunu ispat etmesi 

gereken taraf, bunu iddia edecek taraf olan alıcıdır
136

. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, alıcının tazminat talebinde bulunabilmesi, 

satıcının CISG m. 79 hükmünün kendisine tanımış olduğu sorumsuzluk sebepleri ile 

sorumluluktan kurtulma imkânının bulunmamasına bağlıdır. Diğer bütün şartlar yerine 

gelmişse de satıcı eğer söz konusu hüküm gereği sorumluluktan kurtulabiliyor ise artık 

alıcının zararını tazmin ettirme şansı kalmayacaktır. Bu durumda alıcının CISG m. 45/f. 

1/(a) bendi ile kendisine tanınmış olan seçimlik imkânlara başvurma hakkı ise baki 

kalacaktır. Zira bu husus CISG m. 79/f. 5’de sorumsuzluk hâlinin alıcının tazminat 

talebi dışında başka bir hakkını etkilemeyeceği şeklinde açıkça belirtilmiştir. 

                                                 
134

 Antlaşmada müspet zarar-menfi zarar ayrımı yapılmamış, sözleşmeden dönme sonrasında da alıcının 

ifa menfaati korunmuştur. Ayrıntılı bilgi için bkz.: aş. B. 3.2.5. 
135

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 74, N. 18; Dayıoğlu, a.g.e., s. 81. 
136

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 74, N. 45; Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 74, N. 

2.6; Dayıoğlu, a.g.e., s. 85. 
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1.4.3. Alıcının Seçimlik Haklarının Satıcı Tarafından Engellenmesi 

Kara Avrupası ve dolayısı ile Türk-İsviçre hukuk sistemlerinde daha dar 

kapsamlı bir uygulaması olan
137

, Anglo-Amerikan hukuk sistemi içerisinde ise bir genel 

ilke teşkil eden satıcının sözleşmeye aykırılığı giderme imkânına
138

, Antlaşma sistemi 

içerisinde çeşitli hükümlerde yer verilmiştir. Bu hükümlerden ilk ikisi CISG m. 34 ve m. 

37 hükümleridir. Söz konusu hükümler satıcıya vadeden önce meydana gelmiş 

sözleşmeye aykırılıkları, vade tarihine kadar gidermek imkânı vermektedirler. Satıcıya 

sözleşmeye aykırılığı giderme imkânı veren diğer hüküm olan CISG m. 48 ise bu imkânı 

vadenin geçmesinden sonra vermesi itibari ile diğer iki hükümden ayrılmaktadır. 

Satıcının vadeden önce sözleşmeye aykırılığı giderme hakkını kullanabilmesi 

için öncelikle vadeden önce bir teslim yapmış olması gerekir. Bu husus CISG m. 37 

hükmündeki “Malların teslim tarihinden önce teslim edilmesi halinde satıcı, (...) ve 

CISG m. 34 hükmündeki “(...) Belgelerin erken verilmesi halinde, satıcı, (...)” 

ifadelerinden açıkça anlaşılmaktadır. Vadeden önceki teslimi kabul edip etmemek 

konusunda alacaklı CISG m. 52/f. 1 gereği serbesttir. Dolayısı ile satıcının vadeden önce 

sözleşmeye aykırılığı giderme hakkını kullanabilmesi, yalnızca daha önce alıcının erken 

ifayı kabul etmiş olduğu ve bunun üzerine kendisinin de teslimi erken gerçekleştirmiş 

olduğu durumlarda mümkün olabilecektir
139

. 

Bu açıklamalar doğrultusunda yapılmış olan bir erken teslim var ise ve söz 

konusu erken teslim sözleşmeye aykırılık içeriyor ise satıcı vadeden önce sözleşmeye 

aykırılığı giderme hakkını kullanabilecektir. Bu noktada sözleşmeye aykırılığın sebebi 

veya esaslı olup olmaması bir önem arz etmeyecek, sözleşmeye aykırılık ister mallara 

                                                 
137

 TBK m. 227/f. 3 hükmünde düzenlenmiş olan satıcının giderim hakkı, bütün zararların tazmini şartı 

taşıması ve yalnızca ikame mal teslimi ile uygulama bulması sebebi ile CISG’dakilere oranla kapsamı dar 

olan bir imkândır. 
138

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 37, N. 2; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), 

a.g.e., Art. 48, N. 1; Atamer, a.g.e., s. 344. 
139

 Bu noktada, teslimin belli bir dönem içinde yapılacağı kararlaştırılmış ve satıcı da teslimi söz konusu 

dönemin sona erme tarihinden önce gerçekleştirmiş ise yine erken teslimin mevcut olduğu ve dolayısı ile 

CISG m. 37 imkânının kullanılabileceği yönünde Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 

37, N. 5; Honnold, a.g.e., § 245; Atamer a.g.e., s. 345-346; Enderlein, a.g.m., s. 163-164. 
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ister ek yükümlülüklere ilişkin olsun CISG m. 37 hükmü kullanılabilecektir. Yalnızca 

sözleşmeye aykırılığın belgelere ilişkin olması konusunda anılan hüküm yerine 

tamamen paralel bir düzenleme olan CISG m. 34 hükmüne gidilecektir
140

. 

Satıcı sözleşmeye aykırılığı gidermek için malı ve belgeleri yenisi ile 

değiştirebileceği gibi malı tamir etmek, belgeleri de düzeltmek yoluna gidebilir. Veya 

sözleşmeye aykırılık hukuki bir ayıptan kaynaklanıyor ise üçüncü kişilerin mal 

üzerindeki hak ve taleplerini sona erdirerek de bu giderimi yapabilir
141

. Bu hususta 

dikkat edilmesi gereken ise satıcının giderim için yapacağı hareketlerin alıcı için kabul 

edilemez bir zahmet veya masrafa yol açmamasıdır. Zira alıcıdan katlanması 

beklenilemeyen zahmet veya masraf söz konusu ise satıcı artık vadeden önce 

sözleşmeye aykırılığı giderme hakkını kullanamayacaktır
142

. 

Satıcının CISG m. 34 ve 37 hükümleri ile kendisine tanınmış olan haklardan 

birisini şartlarına uygun olarak kullanması durumunda, alıcı artık CISG m. 45/f. 1/(a) 

bendi ile kendisine tanınmış olan seçimlik haklarını kullanamayacaktır. Ancak söz 

konusu iki hükmün son cümlelerinde de açıkça belirtildiği üzere, alıcının bu durumda 

dahi CISG m. 45/ f. 1/(b) bendi ile kendisine tanınmış olan tazminat talep hakkını 

kullanmasının yolu açık olacaktır. 

Erken teslim söz konusu olsun veya olmasın, vadenin geçmesinin ardından artık 

sözleşmeye aykırılığı giderebilmesi için satıcının tek yolu CISG m. 48 hükmü ile 

kendisine tanınmış olan imkândan faydalanmaktır. Satıcı bu imkândan faydalanırken iki 

farklı yoldan birini tercih edebilecektir. Bu yollardan ilki CISG m. 48/f. 1’de 

düzenlenmiş olan ve satıcının, alıcının iradesinden bağımsız olarak sözleşmeye 

aykırılığı gidermesini öngören yoldur. İkincisi ise CISG m. 48/f. 2’de düzenlendiği 

üzere, satıcının alıcıya başvurarak ifayı kabul edip etmeyeceğini kendisine açıklamasını 

                                                 
140

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 37, N. 6 
141

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 37, N. 7-10; Sekretarya Şerhi, Art. 35, N. 1; 

Honnold, a.g.e., § 245.1; Atamer, a.g.e., s. 346; Enderlein, a.g.m., s. 165-166. 
142

 Makul ve makul olmayan zahmet veya masraf bakımından verilmiş örnekler için Bkz. Sekretarya 

Şerhi, Art. 35, No. 3 (Example 35A-35B-35C-35D). 
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talep etmek sureti ile sözleşmeye aykırılığı alıcının iradesine uygun olarak gidermesi 

yoludur. 

Satıcı vadeden sonra sözleşmeye aykırılığı gidermek için hangi yolu seçerse 

seçsin, aynen vadeden önceki giderim hakkında olduğu gibi, her türlü sebepten 

kaynaklanan sözleşmeye aykırılığı giderme imkânına sahip olacaktır. Yine aynı 

doğrultuda, giderilecek olan sözleşmeye aykırılığın esaslı olup olmaması da bu noktada 

bir fark yaratmayacaktır
143

. 

Satıcının CISG m. 48/f. 1’de kendisine tanınmış olan ve alıcının iradesine ihtiyaç 

duyulmayan giderme yolunu seçebilmesi için belli şartların bir araya gelmiş olması 

gerekmektedir. Birinci şart satıcının giderimi yapmasının makul olmayan bir gecikmeye 

yol açmamasıdır
144

. İkinci şart ise giderimin alıcı için kabul edilemeyecek bir zahmet 

veya masrafa yol açmaması ve alıcının yapacağı masrafların ödenmeyeceğine dair haklı 

bir tereddüdünün bulunmamasıdır
145

. Belirtmek gerekir ki, satıcının CISG m. 48/f. 1 

hükmündeki vadeden sonraki giderim hakkı ile alıcının CISG m. 49’daki sözleşmeden 

dönme hakkının birbirleriyle ilişkileri doktrinde bir hayli tartışmalıdır
146

. 

Satıcının vadeden sonra sözleşmeye aykırılıkları gidermek için başvurabileceği 

ikinci seçenek CISG m. 48/f. 2 hükmündeki imkândır. Satıcı bu giderim hakkını 

kullanmak için bir bildirim
147

 ile alıcının iradesine başvurarak giderime onay verip 

                                                 
143

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 48, N. 3; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 48, N. 2. 
144

 Bu kapsamda geç sayılmayacak makul sürenin CISG m. 47 hükmü ile tanınacak makul süre ile aynı 

kriterlere sahip olduğu yönünde bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 48, N. 10; 

Atamer, a.g.e., s. 348-349. Satıcının geç ifasının esaslı ihlal sayılmaya başlanacağı andan itibaren 

gecikmenin her hâlde makul sayılamayacağı yönünde bkz. Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 48, N. 5; 

Sekretarya Şerhi, Art. 44, N. 2. 
145

 Giderimin alıcının müşterileri açısından tehlike yaratması, satıcının profesyonelliğe aykırı eylemlerde 

bulunması, başarısız giderim denemeleri veya tereddüt hâlinde satıcının yeterli teminat göstermemesi gibi 

durumların bu kapsamda değerlendirileceği yönünde bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., 

Art. 48, N 11-12. 
146

 Konu hakkında detaylı bilgi ve açıklamalar için bkz.: aş. B. 2.3.3.3.4. 
147

 Bu bildirim herhangi bir şekil şartına bağlı olmamakla birlikte, vadeden sonraki giderim hakkının 

kullanılacağına ve cevap vermemenin sonuçlarına dair açık ifadeler içermelidir. Bkz. 

Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 48, N 24; Honnold, a.g.e., § 297. CISG m. 48/f. 3 

hükmünün “(...) Satıcının belirli bir süre içinde ifa edeceğine ilişkin bildiriminin, fıkra 2 uyarınca, 
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vermediğini soracaktır
148

. Üstelik alıcı bu bildirime cevap vermek mecburiyeti 

altındadır. Zira söz konusu bildirime makul bir süre içerisinde cevap vermeyen alıcı, 

satıcının bildirimde belirtmiş olduğu süre boyunca
149

 giderimi kabul etmek ve seçimlik 

haklarını kullanmamak yükümü altına girmektedir. Alıcının makul süre içerisinde 

bildirime onay vermesi de aynı sonucu doğuracak iken; onay vermemesi ise satıcının 

CISG m. 48/f. 2 gereği giderim yapabilmesinin kesin surette önüne geçecektir
150

. 

Satıcının CISG m. 48/f. 1 veya f. 2 gereği sözleşmeye aykırılığı gidermesi 

durumunda alıcının CISG m. 45/f. 1/(a) bendi ile kendisine tanınmış olan seçimlik 

hakları ortadan kalkacaktır. Ancak CISG m. 48/f. 1 hükmünün son cümlesi gereği bu 

durumun alıcının tazminat talep hakkı üzerinde ise bir etkisi olmayacak ve alıcı süreç 

boyunca uğramış olduğu zararların tazminini her durumda isteyebilecektir. 

 

                                                                                                                                                
alıcının kararını açıklamasına ilişkin bir talep içerdiği varsayılır. (...)” ifadesi ile bu konuda yumuşamaya 

gittiğini söylemek gerekir. Bkz. Atamer, a.g.e., s. 350. 
148

 CISG d. 48/f. 4 hükmünün açık ifadesi gereği söz konusu bildirim alıcıya ulaşmadıkça sonuç 

doğurmayacaktır. 
149

 Belirtilmiş kesin bir süre yok ise CISG m. 48/f. 2 ile tanınmış giderim hakkının işletilemeyeceği 

yönünde Bkz. Sekretarya Şerhi, Art. 44, N. 14; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 48, N. 12. 
150

 Ancak alıcının şartları var ise CISG m. 48/f. 1’deki giderim hakkını kullanmak yoluna gitmesinde bir 

engel yoktur. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

2. ALICININ SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI VE BU HAKKIN ALICI 

TARAFINDAN KULLANILABİLECEĞİ HÂLLER 

2.1 Genel Olarak Sözleşmeden Dönme Hakkı 

2.1.1. Tarihi Gelişimi 

 Roma Hukuku kapsamında köklü bir uygulaması bulunmayan sözleşmeden 

dönme hakkı, ekseri 19. yüzyılda yapılmış olan kodifikasyon hareketleri ile kanunlarda 

yer almaya başlamıştır. Taraf iradelerinin uyuşması ile kurulmuş olan sözleşmenin, tek 

tarafın iradesi ile sona erdirilmesi düşüncesinin Roma Hukuku’na yabancı oluşu, hakkın 

söz konusu sistem içerisinde bu denli geç gelişmesine yol açmıştır
1
. 

 Sözleşmeden dönme hakkı, her ne kadar kanunlara yaygın şekilde girişini 19. 

yüzyıl kodifikasyonlarına borçluysa da, Roma Hukuku’nun geç devrelerinde alıcıya 

tanınmış olan “Actio redhibitoria” hakkının
2
 bugünkü manada sözleşmeden dönme 

hakkının atası olduğu kabul edilmektedir. Zira söz konusu hak, Roma Hukuku 

kapsamında bir ilk olarak, malda ayıp hâlinde alıcıya malı geri verme ve ödemiş olduğu 

semenin iadesini talep edebilme hakkı vermek sureti ile bir sözleşmeyi tek taraflı olarak 

ortadan kaldırma etkisine sahipti
3
. 

 Sözleşmeden dönme hakkı, 19. Yüzyıl kodifikasyonları ile kanunlara girmesinin 

ardından giderek yaygın bir kullanıma ulaşmış ve Kara Avrupası hukuk sistemi 

bakımından genel bir ilke olarak kabul görmeye başlamıştır. Ancak bu hakkın 

yaygınlaşması ile kullanımının birtakım ölçütler ile sınırlandırılmaya başlaması da bir 

                                                 
1
 Rona Serozan, Sözleşmeden Dönme, 2. bs, İstanbul, Vedat, 2007, s. 7 vd.; Vedat Buz, Borçlunun 

Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara, Yetkin, 1998,  s. 45 vd., M. Kemal Oğuzman, M. Turgut 

Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 9. bs., İstanbul, Vedat, 2011, s. 505-506. 
2
 Hatta bugün hâlâ bazı metin ve eserlerde sözleşmeden dönme hakkı için “actio redhibitoria” ifadesi 

kullanılmaktadır. Örnek olarak bkz. Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 370. 
3
 Serozan, a.g.e., s. 17; Buz, a.g.e., s. 46; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 505, dn. 471; M. Turgut Öz, İş 

Sahibinin Eser Sözleşmesinden Dönmesi, İstanbul, Kazancı, 1989, s. 25-26. 



 

48 

 

olmuştur. Sözleşmeden dönme hakkının ekonomik hayata egemen olan “ahde vefa”, 

diğer ismi ile “pacta sunt servanda”, ilkesinin bir istisnasını teşkil etmesi, 

sınırlandırılması gereğini de beraberinde getirmiştir
4
. Zira bir tarafa kolaylıkla 

sözleşmesel ilişkiden sıyrılabilme hakkının tanınmış olması, ekonomik hayatın 

gereklerine birtakım sebepler ile ters düşmekteydi.  

İlk olarak, sözleşmeye aykırılık durumunda tanınmış bir imkân olarak, tarafların 

sözleşmeyi akdederken amaçladıklarının sağlanmasına değil, akdedilmiş sözleşmenin 

bütünü ile ortadan kaldırılmasına hizmet etmesi sebebi ile ekonomik hayat bakımından 

işlevsel olmadığı söylenebilir
5
. İkinci olarak sözleşmeden dönme sonrası tasfiye 

ilişkisinin çok karmaşık ve masraflı olabilmesi; yine bunun taraflar arası menfaat 

dengelerini aşırı şekilde zedeleyebilmesi gibi sebepler de sözleşmeden dönme hakkının 

sınırlandırılması ihtiyacını doğurmuştur. 

Sözleşmeden dönme hakkının kullanımı sınırlandırılırken çeşitli yollar 

izlenmiştir. Bunlardan ilki sözleşmeden dönme beyanının muhatabı olacak olan tarafa 

tanınmış olan sözleşmeye aykırılığı ortadan kaldırmak hakkıdır. Bu hak kendisine 

tanınmış olan taraf, hakkın gereklerini yerine getirerek sözleşmeden dönmeyi 

engelleyebilmek imkânına sahip olacaktır. İkinci yol ise sözleşmeden dönme iradesinde 

olan tarafa getirilmiş olan karşı tarafa bir süre tanıması mecburiyetidir. Böylece 

sözleşmeden dönmek isteyen taraf karşı tarafa sözleşmeye aykırılığı gidermesi için bir 

süre vermedikçe söz konusu hakkını kullanmaktan alıkonulmuştur. İzlenmiş olan 

üçüncü ve son yöntem ise sözleşmeden dönme hakkının kullanımının sözleşmeye 

aykırılığın sonuçlarının ağırlığına bağlanması olmuştur. Buna göre de sözleşmeye 

aykırılığın sonuçlarının ancak belli ağırlıkta olduğu durumlarda sözleşmeden dönme 

                                                 
4
 Huber, a.g.m., (Alıcının Hakları), s. 269-270; Anna Kazimierska, “The Remedy of Avoidance under the 

Vienna Convention on the International Sale of Goods”, Pace Review of the Convention on Contracts 

for the International Sale of Goods, Kluwer, 1999-2000, s. 81-82. Ayrıntılı bilgi için bkz. Serozan, 

a.g.e., s. 23 vd. 
5
 Buna karşılık olarak asli ifayı talep etmek, ayıp hâlinde malı tamir ettirmek ya da yenisi ile değiştirmek, 

semende tenzile gitmek veya tazminat talep etmek gibi imkânlar ile sözleşme akdedilirken amaçlanan 

sonucun sağlandığını veya sonucun mevcut şartlara uyarlandığını görmekteyiz. 
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hakkı kullanılabilecek, sözleşmeye aykırılığın basit olması durumlarında sözleşmeden 

dönmek engellenmiş olunacaktır
6
. 

2.1.2. CISG’da, Hukuk Uyumlaştırma Projelerinde, Türk Hukukunda ve 

Diğer Bazı Ulusal Hukuklarda Sözleşmeden Dönme Hakkının 

Sınırlandırılması 

 Sözleşmeden dönme hakkı, diğer bazı ulusal hukuk ve hukuk uyumlaştırma 

sistemlerinde olduğu gibi, CISG metninde de sınırlandırılmış olan bir hak olarak 

karşımıza çıkmaktadır
7
. Yukarıda hakkın sınırlandırılması bakımından söz etmiş 

olduğumuz üç yola da CISG metninde yer verilmiş olduğunu görüyoruz. Gerçekten, 

CISG, PECL
8
 ve PICC

9
 sistemleri birbirlerine paralel olarak sözleşmeden dönme 

hakkını üç şekilde de sınırlandırmak yoluna gitmişlerdir. 

 CISG, PECL ve PICC sistemlerinde sözleşmeden dönme hakkının 

kullanılabilmesi açısından genel ilke olarak kabul edilmiş olan sınır, sözleşmeye 

aykırılığın sonuçlarının esaslı olmasıdır. Bu husus CISG m. 49/f. 1/(a) bendinde, PECL 

9:301 (1)’de ve PICC 7.3.1 (1)’de açıkça belirtilmiştir
10

. 

Genel ilke sözleşmeye aykırılığın sonuçlarının esaslı olmasıysa da, CISG m. 48, 

PECL Art. 8:104 ve PICC Art. 7.1.4 düzenlemelerinin üçü de sözleşmeden dönme hakkı 

için diğer bir sınır olarak belli şartlar altında satıcıya sözleşmeye aykırılığı gidermek 

                                                 
6
 Huber, a.g.m., (Alıcının Hakları), s. 270-271; Atamer, a.g.e., s. 395. 

7
 Son dönem hukuk uyumlaştırma projelerinin yanı sıra, İskandinav ülkelerinin, Almanya’nın (BGB), 

Hollanda’nın (BW) ve 19. yüzyıldan beri Avusturya’nın (ABGB) da bu yönde düzenlemelerde bulunması 

sebebi ile modern metinlerde genel tercihin bu yönde olduğunu söyleyebiliriz. Bu yönde bkz. Huber, 

a.g.m., (Alıcının Hakları), s. 269. 
8
 İngilizce metin için bkz. (Çevrimiçi), http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002, 

18 Haziran 2012. 
9
 İngilizce metin için bkz. (Çevrimiçi), 

http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf, 

18 Haziran 2012. 
10

 Söz konusu hükümler arasında bu koşul CISG’ın Türkçe metinde “sözleşmeye esaslı bir aykırılık” 

olarak, İngilizce metinde ise “fundamental breach” olarak yer alır iken; PECL ve PICC metinlerinde ise 

“fundamental non-performance” olarak ifade edilmektedir. 

http://www.jus.uio.no/lm/eu.contract.principles.parts.1.to.3.2002
http://www.unidroit.org/english/principles/contracts/principles2010/integralversionprinciples2010-e.pdf
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hakkını tanımıştır. Satıcı bu hakkını kullanarak sözleşmeye aykırılığı düzeltebilmekte ve 

sözleşmeden dönmeyi engelleyebilmektedir. 

CISG m. 49/f. 1/(b), PECL 9:301 (2) ve PICC 7.3.1 (3) düzenlemelerinin sırası 

ile CISG m. 47, PECL 8:106 (3) ve PICC 7.1.5 düzenlemelerine yapmış olduğu 

göndermeler ile de sözleşmeden dönme hakkının, kullanılmadan evvel verilmesi 

gereken bir süre ile sınırlanmış olduğunu görmekteyiz. Üç sistem de bir ek süre 

verilmesinin ardından sözleşmeden dönmeyi, yalnızca borcun hiç ifa edilmemiş olduğu 

durumlar için kabul etmiştir
11

. 

Sözleşmeden dönme hakkının sınırlarına hukuk uyumlaştırma projelerinden bir 

diğeri olan ULIS
12

 açısından bakıldığında ise yine aynı sistemin benimsenmiş olduğunu 

görmekteyiz. Zira ULIS Art. 25 düzenlemesi de sözleşmeden dönme hakkının 

sınırlandırılması bakımından esaslı ihlali bir genel ilke olarak kabul etmiştir. Bunun 

yanında sözleşmeye aykırılığın esaslı olmadığı durumlar için de ULIS Art. 27.2’de ek 

süre tanımak, sözleşmeden dönmek için diğer bir sınır olarak düzenlemiştir
13

. Yine 

ULIS Art. 44 hükmü de satıcıya sözleşmeye aykırılığı gidermek imkânı tanıyarak 

üçüncü sınırlamayı getirmiştir. 

Anglo-Amerikan hukuk sistemi ülkelerinden İngiltere de sözleşmeden dönme 

hakkına sınırlandırma getirmiş durumdadır. Bu ülkenin hukuk sisteminde getirilmiş olan 

sınırlamanın, sözleşmeye aykırılığın sonuçlarının ağırlığına önem atfeden ve CISG’da 

da genel ilke olarak kabul edilmiş olan esaslı ihlalin arandığı yönteme yakın olduğunu 

söyleyebiliriz. Zira sözleşmenin taraflarına yüklenen yükümlülüklerin condition
14

 ve 

warranty olarak ikili ayrıma tabi tutulduğu bu sistemde sözleşmeden dönme hakkı, 

ancak condition olarak kabul edilebilecek bir yükümlülüğün ihlali hâlinde 

                                                 
11

 Bu durum CISG’ın Türkçe metnindeki “teslim etmeme durumunda”, İngilizce metnindeki “in case of 

non-delivery” ifadelerinden; PECL ve PICC metinlerinde ise “in the case of delay” ifadesinden kolayca 

anlaşılmaktadır. 
12

 İngilizce metin için bkz. (Çevrimiçi), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ulis.html, 18 Haziran 

2012. 
13

 Kazimierska, a.g.m., s. 86-87; Ziegel, a.g.m., s. 12. 
14

 Bu kapsamdaki yükümlülükler, sözleşmenin olmazsa olmazı kabul edilecek derecedeki esaslı 

unsurlarına dair yükümlülüklerdir. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ulis.html
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kullanılabilmektedir
15

. Bu durum SGA § 11 (3) ve SGA § 61 düzenlemelerinde açıkça 

belirtilmektedir. Bu genel kuralın yanında SGA § 11 (4) düzenlemesi de sözleşmeden 

dönme hakkının kullanımı bakımından diğer bir sınırlandırma/istisna öngörmüş 

vaziyettedir. Buna göre alıcı, condition ihlali dahi mevcut olsa, eğer satıcının yapmış 

olduğu teslimi kabul etmiş durumda ise sözleşmeden dönme hakkını 

kullanamayacaktır
16

. 

Yine diğer bir Anglo-Amerikan hukuk sistemine sahip ülke olan ABD’nin de 

sözleşmeden dönme hakkının kullanımı bakımından, esaslı ihlal kurumuna benzer bir 

sistem benimsediği söylenebilir
17

. Zira UCC § 2-601, § 2-608 ve § 2-612 düzenlemeleri 

birlikte okunduğunda, sözleşmeye aykırılığın esaslı bir ihlal teşkil etmesi veya alıcı 

bakımından önemli oranda bir menfaat kaybına sebep olması sözleşmeden dönme 

hakkının kullanılması için gerekli görülmüş vaziyettedir
18

. Ancak bu sistemde ihlal 

edilmiş olan satım sözleşmesinin tipi, ihlali sözleşmenin hangi tarafının gerçekleştirdiği, 

sözleşmeye aykırılığın nedeni ve sözleşmeye aykırı malların alıcı tarafından kabul 

edilmiş veya edilmemiş olması gibi faktörler, sözleşmeden dönme hakkının 

tanınmasında belirleyici role sahiptirler
19

. 

Kara Avrupası ulusal hukuklarında satım sözleşmelerinde ifa engellerini 

düzenleyen hükümlere baktığımızda ise, yukarıda bahsi geçen sınırlandırmalar benzeri 

bir sınırlandırma olmadan alıcıya sözleşmeden dönme ve semenin tenzili arasında 

seçimlik hak tanımanın genel yaklaşım olduğunu görmekteyiz
20

. Örneğin Fransız 

Medenî Kanunu’nda CC § 1644, İsviçre Borçlar Kanunu’nda OR § 205 ve Borçlar 

                                                 
15

 Mullis, a.g.m., s. 331; Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 371; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 231-

232. Esaslı ihlalin İngiliz satım hukukundaki tarihi gelişimi için bkz. Bridge, a.g.m., (Avoidance), s. 916-

917. 
16

 Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 371. 
17

 Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 371-372. 
18

 E. Hunter Taylor Jr., “The Impact of Article 2 of the UCC on the Doctrine of Anticipatory 

Repudiation”, Boston College Law Review, C. 9, 1968, s. 923. 
19

 Bkz. Harry M. Flechtner, “Remedies Under the New International Sales Convention: The Perspective 

from Article 2 of the U.C.C.”, Journal of Law and Commerce, C.8, 1988, s. 75. 
20

 Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 370; Vedat Buz, Eugen Bucher, “Mağdur Edilen Alıcı”, Necip 

Kocayusufpaşaoğlu İçin Armağan, Ankara, Seçkin, 2004, s. 173. 
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Kanunu’nda TBK m. 227 (BK m. 202) hükümleri sözleşmeden dönmeyi bu şekilde 

düzenlemektedir
21

. Keza 2002 senesine kadar yürürlükte kalmış olan Alman Medenî 

Kanunu BGB § 462 hükmü de aynı doğrultudaydı. Ancak Alman Medenî Kanunu’nun 

2002 sonrası döneminde ise farklı bir sistem benimsenmiş ve sözleşmeden dönme 

hakkına bir sınırlama getirilmiştir. BGB § 323 hükmüne göre sözleşmeden dönme 

hakkının kullanılması, gerek ifa etmeme, gerekse de sözleşmeye aykırı ifa etme 

durumunda ancak bir süre tayin etmiş olmak durumunda mümkün olacaktır. 

Avusturya Medenî Kanunu, Kara Avrupası sistemi ulusal hukukları arasında 

sözleşmeden dönme hakkı bakımından sınırlama getirmek konusunda en eski 

uygulamalardan birine sahiptir. Gerçekten 19. Yüzyıldan beri ABGB § 932 hükmü ile 

sözleşmeden dönme hakkının kullanımı sınırlandırılmış vaziyettedir. Buna göre satıcının 

ayıplı mal teslim etmiş olduğu hâllerde alıcı, yalnızca onarım veya ikame mal teslimi 

imkânsız ise veya bunlar satıcı için aşırı masrafa yol açıyor ise ve malın olağan 

kullanımı mümkün değil ise sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmektedir
22

. 

2.2. CISG’da Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkının Genel Olarak 

Düzenlenmesi 

2.2.1. Kavram 

 CISG m. 49/f. 1 hükmünün İngilizce metninde “declare the contract avoided” 

olarak yer almış olan ifade, Türkçe metinde “sözleşmenin ortadan kalktığını beyan” 

                                                 
21

 TBK m. 227 (BK m. 202) ve OR § 205 hükümleri hâkime, durumun sözleşmeden dönme hakkının 

kullanımını haklı göstermesinin incelenmesi konusunda vermiş oldukları takdir yetkisi ile yukarıda bahsi 

geçen sistemlerden daha farklı bir sınırlama sistemine sahiptirler. Bu sistemin detaylı bir incelemesi ve 

eleştirisi için bkz. Bucher/Buz, a.g.m., s. 173 vd. Belirtmek gerekir ki TBK m. 212 gereği adi nitelikteki 

satım sözleşmelerinde satıcının temerrüdü hâlinde, borçlunun temerrüdü hükümleri uygulanacaktır. Bu 

sebeple TBK m. 123-125 (BK m. 106) hükümlerinde sözleşmeden dönme hakkı için getirilmiş olan mehil 

tayini koşulunun, yukarıda bahsi geçen ek süre vermek sınırlandırması ile aynı yönde bir düzenleme 

olduğunu, dolayısı ile bu ihtimalde satım sözleşmelerinde alıcının sözleşmeden dönme hakkının ek süre 

vermek ile sınırlandırılmış olduğunu belirtmek gerekir. Yine Borçlar Kanununun satım sözleşmesi 

dışındaki diğer bazı düzenlemelerinde de yukarıda bahsi geçen sınırlandırmalara benzer birtakım 

sınırlandırmalara rastlamak mümkündür. Örneğin TBK m. 304 (BK m. 249), TBK m. 306 (BK m. 250) ve 

TBK m. 475 (BK m. 360) hükümleri incelendiğinde, “esaslı ihlal” benzeri sınırlandırmalara yer vermiş 

oldukları görülecektir. 
22

 Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 370, dn. 151; Buz/Bucher, a.g.m., s. 174. 
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olarak tercüme edilmiş ve kullanılmıştır. 

Söz konusu ifadeler ile düzenlenmiş olan hakkın niteliği ve sonuçları 

incelendiğinde, Türk hukukundaki “sözleşmeden dönme” kurumuna karşılık geldiğini 

görmek hiç de zor değildir. Zira doktrindeki genel kullanıma paralel olarak artık
23

 TBK 

m. 125 ve 227 hükümlerinde de ani edimli bir sözleşmeyi tek taraflı olarak gerçekleşmiş 

ifaları ile birlikte ortadan kaldırmak için “sözleşmeden dönme”; sürekli edimli bir 

sözleşmeyi gerçekleşmiş olan ifaları kapsam dışında bırakmak sureti ile ortadan 

kaldırmak için ise TBK m. 126 örneğinde olduğu gibi “fesih” ifadesi kullanılmıştır. 

Böylece “sözleşmeden dönme” ifadesinin kullanımında 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun 

aksine bir yeknesaklık sağlanmıştır
24

. 

 Türk hukuk doktrininde olduğu gibi artık TBK sisteminde de doğru biçimde 

kullanılmakta olan “sözleşmeden dönme” kavramının, CISG m. 49 ve 64’de taraflara 

tanınmış olan sözleşmeyi tek taraflı olarak ortadan kaldırma hakkını ifade etmek için de 

kullanılmasının doğru olacağı kanaatindeyiz. Zira Antlaşma metninde birbirinden farklı 

hukuk sistemlerini bir araya getirebilmek kaygısı ile benimsenmiş tarafsız üslubun, Türk 

hukuk sisteminde açıkça kavramsal karşılığı olan bir kurumun izahı bakımından devam 

ettirilmesinde fayda olmadığı düşüncesindeyiz
25

. 

2.2.2. Genel Olarak 

 CISG sisteminde bir tarafın sözleşmeden dönme hakkını kullanmak sureti ile 

sözleşmesel ilişkiyi tek taraflı olarak sona erdirebilmesi, bazı ek koşulların 

                                                 
23

 818 sayılı BK döneminde BK m. 106’da “sözleşmeden dönme” ve “fesih” ayrımına dikkat 

edilmeksizin kaleme alınmış olan metin, TBK döneminde söz konusu ayrıma dikkat etmek sureti ile 

düzenlenmiştir. 
24

 Turgut Öz, Yeni Borçlar Kanununun Getirdiği Başlıca Değişiklikler ve Yenilikler, İstanbul, Vedat, 

2011, s. 17. 
25

 Aynı yönde bkz. Atamer, a.g.e., s. 394, dn 609; Ercüment Erdem, “Viyana Satım Antlaşmasında 

Sözleşmeden Dönme”, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. 1, İstanbul, On İki Levha, s. 859, dn. 8. 

Farklı olarak CISG bakımından da “sözleşmeyi fesih hakkı” kavramının kullanıldığı bir çalışma için bkz. 

Ergun Özsunay, “1980 Tarihli “Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Hakkında Viyana Antlaşması” 

(CISG) ve Türk Teşebbüslerinin Taraf Olduğu Uluslararası Mal Satımı Sözleşmeleri Üzerindeki 

Yansımaları, İstanbul Barosu Dergisi, C. 74, S. 3, 2004, s. 922 ve 932. 
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gerçekleşmesi hâlinde mümkün olabilmektedir. Bunun sebebi sözleşmeden dönme 

hakkının kullanılmak ile sözleşmesel ilişkiyi ortadan kaldırması ve sözleşmenin karşı 

tarafı için ağır sonuçlar doğuran bir imkân olmasıdır. Magnus’un ifadesi ile sözleşmeden 

dönme hakkı, sözleşmenin bir tarafının sözleşmeye aykırılık hâlinde çekebileceği 

kılıçlar arasında en ağır olanıdır; diğer imkânların (aynen ifayı talep, semeninin tenzili, 

tazminat) hiçbiri onun kadar keskin bir etkiyi haiz değillerdir
26

. 

 Sözleşmeden dönülmesi sonrası yaşanacak tasfiye süreci, özellikle CISG’ın 

temel uygulama alanı olan milletlerarası satışlarda büyük sorunlara yol açabilmektedir. 

Gerçekten ifa edilmiş olan edimlerin iadesi süreci, satıcı ve alıcının farklı ülkelerde 

bulunduğu CISG uygulamasında sıkıntılı ve masraflı olabilmektedir. Üstelik iade 

masraflarının ağırlığı ve iade sürecinde riskin sözleşmeye aykırılığa sebep olan tarafa 

yüklenmesinin yanında, mahrum kalınan kâr dâhil uğranılmış olan zararların tazminin 

de paralel olarak istenebilecek olması söz konusu taraf için çok ağır olabilmektedir
27

. 

 Sözleşmeden dönme hakkının anılan sakıncaları nedeniyle bu hakkın kolay 

şekilde kullanımının engellenmesi ihtiyacı ile sözleşmeye aykırılığın mağduru olan 

tarafın sözleşmeden kurtulabilme hakkı, karşıt menfaatler olarak karşımıza 

çıkmaktadırlar. CISG bu iki olgunun sınırını sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal
28

 

                                                 
26

 İfade, orijinal metni olan İngilizcede şu şekildedir: “(...) termination of a contract is the hardest sword 

that a party to a sales contract can draw if the other party has breached the contract. No other remedy—

claim for performance, price reduction, damages— has the same incisive effect.(…)” Ulrich Magnus, 

“The Remedy of Avoidance of Contract Under CISG - General Remarks and Special Cases”, Journal of 

Law and Commerce, C. 25, 2005-2006, s. 423. Aynı yönde bkz. Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 49, N. 

1.1; Jonathan Yovel, “Buyer’s right to avoid the contract: Comparison between provisions of the CISG 

(Article 49) and the counterpart provisions of the PECL (Articles 9:301, 9:303, and 8:106)”, An 

International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts for the 

International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, Ed. John Felemegas, New York, Cambridge 

University Press, 2007, s. 397; Chengwei Liu, “Right to Avoidance (Termination): Perspectives from the 

CISG, UNIDROIT Principles and PECL”, 2. bs, 2005, B. 1, (Çevrimiçi), 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu7.html, 18 Haziran 2012. 
27

 Will, a.g.e., s. 34; Huber, a.g.m., (Alıcının Hakları), s. 270; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 231; 

Lookofsky, a.g.e., s. 123; Alastair Mullis, “Avoidance for Breach under the Vienna Convention; A 

Critical Analysis of Some of the Early Cases”, Anglo-Swedish Studies in Law, Ed. Mads Andenas, Nils 

Jareborg, Upsala, Lustus Forlag, 1999, s. 345; Michael Bridge, “Avoidance for Fundamental Breach of 

Contract Under the UN Convention on the International Sale of Goods”, (Avoidance) International and 

Comparative Law Quarterly, C. 59, 2010, s. 913. 
28

 Kavram hakkında detaylı bilgi için bkz.: aş. B. 2.3.1 ve 2.3.2. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu7.html
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(fundamental breach) teşkil etmesi olarak belirlemiştir. Böylece basit sözleşmeye 

aykırılıkların ağır sonuçlara yol açacak sözleşmeden dönme ile sonuçlanmasının önüne 

geçilmek istenmiştir. 

 CISG’ın kullanımını birtakım şartlara bağlamış olmasının yanında uygulama
29

 

ve doktrinin de sözleşmeden dönme hakkını sözleşmeye aykırılık hâlinde son çare 

(ultima ratio) olarak değerlendiğini belirtmemiz gerekir
30

. Bu yaklaşım gereği hakkın 

kolay bir şekilde kullanılmasının engellenmesi maksadıyla, bir sözleşmeye aykırılığın 

esaslı ihlal teşkil ettiğini kabul etmek daha zor bir hâl almıştır. Bu sebeple ancak 

sözleşmeye aykırılığın mağduru olan tarafın, söz konusu sözleşmenin tarafı olarak 

kalmasının kabul edilemez olduğu durumların esaslı ihlal teşkil edeceği 

söylenebilmektedir. 

 Sözleşmeden dönme hakkının kullanımı bakımından getirilmiş sınırlamalar ve 

hakkın son çare (ultima ratio) olarak görülmesinin basamaklı bir sistem oluşturduğu 

yönünde yanılgıya düşülmemelidir. Diğer bir deyim ile sözleşmeden dönme hakkının 

kullanımı, diğer hakların denenmiş, kullanılmış veya tüketilmiş olması gibi şartlara bağlı 

değildir. İleride ayrıntıları ile açıklayacağımız üzere esaslı bir ihlalin mevcut olması 

durumunda sözleşmeden dönebilmek için başkaca bir koşula gerek duyulmayacaktır. 

İhlalin esaslı olduğunun kabul edilmesinden sonra, artık hakkın son çare (ultima ratio) 

olarak kabul ediliyor oluşunun, hakkın kullanılması bakımından isteksiz davranılması 

temennisinden başka bir anlamı kalmayacaktır. 

                                                 
29

 LG München, 27.02.2002, CISG-online 654: Mahkeme kararında bu husus şu şekilde ifade edilmiştir: 

“(...) It is hereby important that one of the underlying priciples for the implementation of the CISG is that 

a declaration of avoidance of a sales contract should be the mere ultima ratio, i.e., last resort. (...)”. Aynı 

yönde bkz. BGH, 03.04.1996, CISG-online 135; BGer, 28.10.1998, BGer, 28.10.1998, CISG-online 413; 

OGH, 07.09.2000, CISG-online 642; OLG Köln, 14.10.2002, CISG-online 709. 
30

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 2; Huber/Mullis, a.g.e., s. 209; Magnus,  

a.g.m., s. 424; Fountoulakis, a.g.m., s. 17; Leonardo Graffi, “Case Law on the Concept of "Fundamental 

Breach" in the Vienna Sales Convention”, International Business Law Journal, S. 3, 2003, s. 345; 

Robert Koch, “The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on 

Contracts for the International Sale of Goods (CISG)”, Pace Review of the Convention on Contracts for 

the International Sale of Goods, Kluwer, 1998-1999, s. 245. 
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2.2.3. Antlaşma Metninde Düzenleniş Tarzı 

Sözleşmeye aykırılık hâlinde alıcının imkânlarından olan sözleşmeden dönme 

hakkının Antlaşma metnindeki hukuki dayanağı, CISG m. 45/f. 1/(a) bendinin yapmış 

olduğu yollamadır. Anılan madde ile kendisine yollama yapılmış olan CISG m. 49 

hükmü, söz konusu hakkın esas itibari ile düzenlenmiş olduğu yerdir. Buna göre alıcının 

sözleşmeden dönebileceği ilk durum, satıcının sözleşme veya Antlaşmadan kaynaklanan 

yükümlülüklerinden birini veya birkaçını yerine getirmemesinin sözleşmenin esaslı 

ihlalini teşkil etmesi durumudur. İkinci durum ise teslim etmeme hâlinde alıcının CISG 

m. 47 uyarınca vereceği ek süre (Nachfrist) sonunda satıcının teslimi yine 

gerçekleştirmemesi durumudur. 

CISG m. 72 ve 73 hükümleri ile sözleşmenin iki tarafı için de bazı özel 

durumlarda sözleşmeden dönme imkânına yer verilmiştir. Bunlardan ilki vade tarihinden 

önce taraflardan birinin sözleşmeyi esaslı şekilde ihlal edeceğinin açıkça anlaşılması 

durumu iken; diğeri ise art arda teslimli bir sözleşmenin mevcut olduğu hâllerde 

sözleşmeden dönmeye ilişkindir. Yine CISG m. 51 hükmünde de alıcının sözleşmeye 

kısmî aykırılık hâlinde sözleşmeden dönmesine ilişkin birtakım özel düzenlemelere yer 

verilmiştir. 

 CISG m. 26 hükmünde ise, her ne sebeple olursa olsun, sözleşmeden dönme 

beyanının bir bildirim olarak alıcı tarafından satıcıya iletilmedikçe hüküm ifade 

etmeyeceği düzenlenmiştir. Başka bir deyim ile bu hüküm CISG sisteminde bazı 

hâllerde otomatik olarak sözleşmeden dönüldüğünün kabulüne yer verilmediği cihetinde 

bir hükümdür. 

 Sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasının sonuçları ise CISG m. 81-84 

hükümleri arasında düzenlenmiştir. Bu hükümler arasında bulunan CISG m.82 ise 

alıcının sözleşmeden dönmeyi beyan hakkını kaybettiği bazı durumları düzenler iken 

yine bu durumlar bakımından geniş istisnalara yer vermiştir. 
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2.2.4. Genel Olarak Sözleşmeden Dönmenin Koşulları 

2.2.4.1. Sözleşmenin İhlali ve İhbar Külfeti 

Alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesi bakımından Antlaşma 

sistemince arandığı söylenebilecek koşullardan bir tanesi, satıcının sözleşmesel 

yükümlülüklerine aykırı davranmış olmasıdır
31

. Zira sözleşmeden dönme hakkı, alıcıya 

satıcının yükümlülüklerini yerine getirmemesi üzerine CISG m. 45 hükmünce tanınmış 

bir imkândır. Burada satıcının sözleşmeyi hangi suretle ihlal ettiğine dikkat etmek 

gerekir. Eğer satıcının ihlali sözleşmeye ve/veya Antlaşmaya uygun mal teslim etmemek 

veya üçüncü kişilerin mal üzerinde hak veya talep sahibi olmasından kaynaklanıyor ise 

alıcının CISG m. 39 hükmüne uygun bir ihbar yapmış olması gerekmektedir
32

. Aksi 

hâlde CISG m. 45 tarafından kendisine tanınmış olan hiçbir imkândan, dolayısı ile 

sözleşmeden dönme hakkından da yararlanması mümkün olmayacaktır. Satıcının 

ihlalinin bunlar dışında başka sebeplerden kaynaklanması durumunda ise alıcı 

bakımından herhangi bir ihbar külfetinden söz edilemeyecektir. 

2.2.4.2. Sözleşmeden Dönme Mesnedinin Bulunması 

Alıcının sözleşmeden dönebilmesi, satıcının sözleşmeyi ihlal etmiş olduğu her 

durumda mümkün değildir. Dolayısı ile alıcı, yalnızca Antlaşma metninde sözleşmeden 

dönebilmeye mesnet olarak gösterilen durumların varlığı hâlinde sözleşmeden 

dönebilecektir. 

Alıcının sözleşmeden dönmek için dayanabileceği ilk mesnet CISG m. 49/f. 1/(a) 

gereği, satıcının sözleşme ve/veya Antlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerinden birini 

veya birkaçını yerine getirmemesinin esaslı bir ihlal teşkil ediyor oluşudur
33

. İkinci bir 

                                                 
31

 Bu koşulun tek istisnası CISG m. 72 hükmünce taraflara tanınmış olan sözleşmeden dönme imkânıdır. 

Zira bu hükümdeki sözleşmeden dönme imkânı, taraflardan birinin sözleşmeyi esaslı şekilde ihlal 

edeceğinin vadeden önce açık bir biçimde anlaşılması hâline özgülenmiş durumdadır. Detaylı bilgi için 

bkz.: aş. B. 2.5.2. 
32

 Bu ihbar hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: yuk. B. 1.3.3.4. 
33

 Ayrıntılı bilgi için bkz.: aş. B. 2.3. 
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mesnet ise CISG m. 49/f. 1/(b) gereği, satıcının hiç teslim yapmamış olduğu hâllerde, 

eğer teslim etmemek bizatihi esaslı ihlal teşkil etmiyor ise, alıcının vereceği ek süre 

(Nachfrist) sonunda teslimin hâlen yapılmamasıdır
34

. Antlaşma yine CISG m. 51, m. 72 

ve m. 73 hükümlerinde de bazı özellik arz eden hâllerde sözleşmeden dönebilmeye 

mesnet teşkil edecek hükümlere yer vermiştir
35

. 

2.2.4.3. Sözleşmeden Dönme Beyanı 

Satıcının sözleşmeyi ihlal etmesinin sözleşmeden dönmek için geçerli bir sebep 

oluşturduğu durumların her birinde alıcının sözleşmeden dönme beyanına ihtiyaç 

vardır
36

. Zira CISG sisteminde otomatik olarak sözleşmeden dönüldüğünün kabul 

edilmesi, diğer bir ifade ile sözleşmenin kendiliğinden (ipso facto) sonra ermesi imkânı 

yoktur. Bu durum CISG m. 49 ve 26 hükümlerinin lafızlarından açıkça anlaşılmaktadır. 

 Sözleşmeden dönmek isteyen alıcıdan bu iradesini bir beyan ile açıklamasının 

yanında, bazı hâllerde söz konusu beyanı belli bir süre içerisinde yöneltmesi de 

beklenmektedir. Gerçekten CISG m. 49/f. 2 hükmü altında bahsi geçen malların satıcı 

tarafından teslim edilmiş olduğu durumlarda, sözleşmeden dönme beyanını belli süreler 

içerisinde kullanmayan alıcı bu beyan hakkını kaybedecektir. 

2.2.4.4. Malların İadesinin Mümkün Olması 

 Geçerli bir sözleşmeden dönme sebebi bulunan alacaklının, bu sebep gereği 

sözleşmeden döndüğünü beyan edebilmesi için CISG m. 82 uyarınca bu beyan hakkını 

kaybetmemiş olması gerekmektedir
37

. Buna göre alacaklı satıcıdan bir mal teslim almış 

ise bu malı teslim aldığı andaki durumuna yakın suretle iade imkânı olmadıkça 

sözleşmeden döndüğünü beyan edemeyecektir
38

. Ancak malların iadesinin mümkün 

                                                 
34

 Ayrıntılı bilgi için bkz.: aş. B. 2.4. 
35

 Ayrıntılı bilgi için bkz.: aş. B. 2.5. 
36

 Ayrıntılı bilgi için bkz.: aş. B. 3.1. 
37

 Ayrıntılı bilgi için bkz.: aş. B. 3.1.4. 
38

 CISG m. 82 hükmündeki bu sınırlama CISG m. 46/f. 2’deki ikame mal teslimini talep hakkı 

bakımından da geçerlidir. 
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olmayışının CISG m. 82/f. 2 hükmünde sayılmış olan istisnalardan birinden 

kaynaklanması durumunda ise alıcının sözleşmeden döndüğünü beyan edebilmek hakkı 

baki kalacaktır. 

2.2.4.5. İhlalin Alıcının Eylemlerinden Kaynaklanmaması 

 Alıcı eğer CISG m. 80 hükmü ile getirilmiş olan sorumluluk sınırlamasına uygun 

olmayan eylemlerde bulunmuş ise sözleşmeden dönme hakkına bu eylemleri ölçüsünde 

dayanamayacaktır. Alıcının CISG m. 80 kapsamında değerlendirecek eylemleri hükmün 

lafzından anlaşılacağı üzere müspet veya menfi tarzda olabilecektir. Buna göre satıcının 

yükümlülüklerini ifa etmemesi, alıcının bir eylem veya ihmalinden kaynaklandığı 

oranda, alıcının bu ifa etmemenin doğuracağı sözleşmeye aykırılık gereği sözleşmeden 

dönme hakkı bulunmayacaktır. 

2.3. Esaslı İhlal Nedeni ile Sözleşmeden Dönme 

2.3.1. Esaslı İhlal Kavramı 

CISG m. 49 hükmünde düzenlenen ve alıcının sözleşmeden dönebilmesinin 

mümkün görüldüğü ilk durum, satıcının sözleşmeyi esaslı surette ihlal etmiş olmasıdır. 

Esaslı ihlalin varlığının aranması yukarıda da değinildiği üzere Antlaşma sisteminde 

sözleşmeden dönme bakımından kabul edilmiş olan temel koşuldur. Bu noktada 

satıcının yükümlülüklerine aykırı davranışlarından hangilerinin esaslı ihlal teşkil ettiğini 

tespit etmek çok büyük önem arz edecektir. 

Satıcının sözleşmeyi ihlalinin esaslı bir ihlal olup olmadığının tespiti CISG m. 

25 hükmü uyarınca yapılacaktır. Bu hüküm, hangi ihlallerin esaslı ihlal teşkil edeceğini 

aşağıdaki şekilde düzenlemiş bulunmaktadır: 

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

haklı olduğu şeyden önemli ölçüde yoksun bırakacak bir olumsuzluğa sebep oluyorsa, 
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esaslıdır; meğerki, böyle bir sonucu sözleşmeyi ihlâl eden taraf öngörmemiş ve aynı 

konum ve koşullar içindeki makul bir kişi de öngöremeyecek olsun.” 

Bu hükmü uygulamak sureti ile esaslı ihlalleri tespit eder iken sistematik bir 

yorumlama yapmaktan geri durulmamalıdır
39

. Zira hangi ihlallerin esaslı olduğunu 

düzenleyen bir hüküm yorumlanır ve uygulanır iken, Antlaşma metninde esaslı ihlale 

sonuç bağlamış olan veya esaslı ihlale bir vesile ile değinmiş olan diğer hükümlerin göz 

ardı edilmemesi gerekir. Dolayısı ile CISG m. 25 hükmünün yorumunu yapar iken bu 

hüküm ile birebir ilgili olan CISG m. 46/f. 2, 48/f. 1, 49/f. 1/(a), 51, 72 ve 73 gibi 

hükümleri de beraber okumak ve değerlendirmek gerekecektir. 

2.3.2. Esaslı İhlalin Şartları 

CISG m. 25 hükmüne göre bir sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil edip 

etmediğine bakılır iken incelenmesi gereken şartları şu şekilde sıralamamız mümkündür: 

Yükümlülüğe aykırılık, olumsuzluk, sözleşmesel menfaatten önemli ölçüde yoksunluk 

ve öngörülebilirlik. Aşağıda bu şartlar kendi başlıkları altında detayları ile 

incelenecektir. 

2.3.2.1. Yükümlülüğe Aykırılık 

Esaslı bir ihlalin varlığı için bir yükümlülüğe aykırılığın mevcut olması gereğine 

CISG m. 25 hükmünde açıkça değinilmemişse de Antlaşmanın ifa engelleri sisteminden 

ve söz konusu maddenin lafzından bu çıkarımı kolayca yapabilmek mümkündür
40

. 

Satıcının aykırı davranmış olmasının arandığı yükümlülükler sözleşmeden 

kaynaklanabileceği gibi yedek hüküm olarak Antlaşma metninden de kaynaklanıyor 

olabilirler
41

. Kuşkusuz tarafların sözleşmede açık bir şekilde kararlaştırmış oldukları her 

türlü yükümlülüğün ihlali bu kapsamda değerlendirilecekken, taraflar arasında zımnen 

                                                 
39

 Atamer, a.g.e., s. 298; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 237. 
40

 Koch, a.g.m., s. 261. 
41

 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 13-14; Atamer, a.g.e., s. 298; Koch, a.g.m., s. 

261; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 238; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 25, N.  
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kabul edilmiş olan veya kabul edilmiş olduğu CISG m. 8 yardımı ile kabul edilebilecek 

olan yükümlülüklerin ihlali de bu şartın yerine gelmesini sağlayacaklardır. İhlali aranan 

yükümlülüğün asli ya da ek yükümlülük olmasının da bu noktada hiçbir önemi 

olmayacaktır
42

. Antlaşma metninde düzenlenmiş olan yükümlülüklerin kapsamında, 

CISG m. 31 (teslim yeri), m. 33 (teslim zamanı) ve m. 35 (teslim edilen malların 

sözleşmeye uygunluğu) örneklerinde olduğu gibi açıkça düzenlenme getirmiş hükümler 

bulunmaktadır. Bunların yanında CISG m. 9 hükmü de, dolaylı olarak birtakım 

yükümlülüklerin mevcut olması sonucunu sağlayabilmektedir
43

. 

Görüldüğü üzere satıcının sözleşmeden veya Antlaşmadan doğan 

yükümlülüklerine karşı her türlü aykırı hareketi CISG m. 25 açısından ilk incelenecek 

olan şartı tahakkuk ettirecektir. Bu noktada ulusal hukuklarda öngörülmüş olan ancak 

CISG kapsamında yer almayan hiçbir yükümlülüğün ihlalinin CISG m. 25 kapsamında 

değerlendirilemeyeceğini de belirtmek gerekir. Örneğin koruma yükümlülüklerinin veya 

culpa in contrahendo sorumluluğundan doğan yükümlülüklerin ihlali doğrudan CISG 

m. 25 kapsamında değillerdir
44

. Bu ve benzeri sorumlulukların ihlallerinin CISG m. 25 

kapsamında değerlendirilebilmesinin tek yolu, bu yükümlülüklerin sözleşmenin 

taraflarınca açık bir biçimde sözleşmede düzenlenmesi veya CISG m. 8 veya 9 gereği 

varlıklarının kabul edilebilir olmasıdır
45

. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, satıcının yükümlülüğünü ihlali Antlaşmanın 

kendisine tanımış olduğu bir imkânı kullanmaktan kaynaklanıyor ise CISG m. 25 gereği 

esaslı ihlalin varlığı iddia edilemeyecektir. Örneğin satıcı CISG m. 71 ile kendisine 

                                                 
42

 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 24; Graffi, a.g.m., s. 339; Franco Ferrari, 

“Fundamental Breach of Contract Under the UN Sales Convention -25 Years of Article 25 CISG-“, 

(Fundamental Breach), Journal of Law and Commerce, C. 25, 2005-2006, s. 493-494. 
43

 CISG m. 9 hükmü, tarafların kabul etmiş olduğu teamüllerin ve aralarında yerleşmiş bulunan 

uygulamaların da yükümlülük doğurabilen birer kaynak olduğunu öngörmüştür. Yine aynı hüküm, taraflar 

aksine öngörmedikçe, bildikleri veya bilmeleri gereken milletlerarası satımlarda benzer sözleşmelere 

uygulanan ticari teamüllerin de yükümlülükler doğurabileceği doğrultusunda da düzenleme getirmiş 

bulunmaktadır. 
44

 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 16-17. 
45

 Atamer, a.g.e., s. 299; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 238. 
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tanınmış olan yükümlülüklerini askıya alma imkânından faydalanmış ise bir 

yükümlülüğe aykırılığın varlığından bahsedilemeyecektir
46

. 

2.3.2.2. Olumsuzluk 

CISG m. 25 hükmünde yer alan “olumsuzluk” (detriment) kavramı bakımından 

verilmiş hiçbir izahat bulunmamaktadır. Kavramın milletlerarası hukuk doktrini 

bakımından yeni bir kavram oluşu da ne manaya geldiği hususunda yapılacak 

yorumlamayı güç bir hâle getirmektedir
47

. Hangi tür ve ağırlıktaki olumsuzlukların 

esaslı ihlal derecesine ulaşabileceği konusunda da bir örnek veya ayırt edici kritere 

Antlaşma metninde yer verilmemiştir
48

. Olumsuzluk kavramının diğer dillerdeki 

karşılıklarına mukayeseli olarak bakıldığında da yine ayırıcı bir kritere veya ortak bir 

kullanıma rastlanmamaktadır
49

. 

Doktrin ve uygulamada ise artık söz konusu kavramın ilk olarak okunduğunda 

akla gelen “zarar (loss)” manasından farklı bir içeriği olduğu kabul edilmektedir. Zira 

“zarar (loss)” kavramı CISG m. 74 hükmünde tanımlanmış ve tazminat ile talep 

edilebilmesi esaslı ihlalin varlığına bağlanmamıştır. Esaslı olmayan ihlallerde dahi 

tazminat aracılığı ile talep edilebilen “zarar (loss)” bu yönü ile olumsuzluk 

kavramından ayrılmaktadır. Bu sebeple bugün doktrinde olumsuzluk kavramının yegâne 

karşılığının maddi zarar olamayacağı ve kapsamının daha geniş anlaşılması gerektiği 

konusunda görüş birliği bulunmaktadır
50

. 

                                                 
46

 Koch, a.g.m., s. 261-262. 
47

 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 25, N. 2.1.1; Mirghasem Jafarzadeh, Buyer's Right to Withhold 

Performance and Termination of Contract: A Comparative Study Under English Law, Vienna 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods 1980, Iranian and Shi'ah Law, 

(Sheffield Üniversitesi Doktora Tezi), Sheffield, 1998, B. 2, N. 2.2.1.2/(I), (Çevrimiçi), 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/jafarzadeh1.html, 18 Haziran 2012. 
48

 Koch, a.g.m., s. 262; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 2.2.1.2/(I); Andrew Babiak, “Defining "Fundamental 

Breach" Under the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Temple 

International and Comparative Law Journal, C. 6, 1992, s. 119. 
49

 Kavramın Fransızca, İspanyolca ve Rusça karşılıklarının incelemesi için bkz. Koch, a.g.m.,  s. 262-263; 

Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 25, N. 2.1.1. 
50

 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 22; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 25, N. 

2.1.1.2; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 25, N. 3.1; Bridge, a.g.m., (Avoidance), s. 918; Huber/Mullis, 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/jafarzadeh1.html
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Olumsuzluk kavramının özgün bir niteliği haiz olduğunu ve kapsamının bir hayli 

geniş olduğunu kabul etmek ile beraber, bu kavramın esaslı ihlalin tespiti aşamasında ne 

suretle kullanılması gerektiğine de değinmek gerekir. Bugün kanaatimizce olumsuzluk 

kavramının esaslı ihlali tespit bakımından yalnızca bir filtre olarak kullanımı doğru 

yaklaşım olarak gözükmektedir. Buna göre ilk şart olan yükümlülüğün ihlali 

gerçekleşmiş ancak olumsuzluk kavramı kapsamı içerisinde bir sonuç doğurmamış ise 

ihlalin esaslı olup olmadığını tespit bakımından diğer şartların incelenmesine 

geçilmeyecektir
51

. 

2.3.2.3. Sözleşmeden Beklenen Haklı Menfaatten Önemli Ölçüde Yoksunluk 

Satıcının yükümlülüklerine aykırı davranışı sonucu meydana gelecek 

olumsuzluk, tek başına esaslı ihlalin varlığı sonucuna varmak için yeterli değildir. CISG 

m. 25 hükmünün açık ifadesi gereği, esaslı ihlalin varlığı için meydana gelmiş olan 

olumsuzluğun alıcıyı sözleşmeden beklemekte haklı olduğu şeyden yoksun bırakması 

gerekmektedir. 

Alıcının sözleşmeden beklemekte haklı olduğu şeyleri tespit eder iken 

sözleşmeyi akdetmesinde etkili olan saik büyük önem arz edecektir. Zira her alıcı bir 

mal satımı sözleşmesi akdeder iken birtakım menfaatler elde etmek amacı taşır. Bu 

bazen satın alınan malı kendi işleri için kullanması olabileceği gibi, bazen ise 

başkalarına satarak kâr elde etmek şeklinde olabilmektedir. İşte satıcının bir 

yükümlülüğüne aykırı davranması, alıcının bu menfaat beklentilerini, başka bir ifadeyle 

sözleşme ile ulaşmak istediği amacı, önemli ölçüde veya tamamen boşa çıkarmış ya da 

                                                                                                                                                
a.g.e., s. 214-215; Ferrari, a.g.m., (Fundamental Breach), s. 495; Ziegel, a.g.m., s. 16; Jafarzadeh, a.g.e., 

B. 2, N. 2.2.1.2/(I); Graffi, a.g.m., s. 339; Atamer , a.g.e., s. 299; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 239; 

Bruno Zeller, “Fundamental Breach and the CISG - a Unique Treatment or Failed Experiment?”, 

Vindobona Journal of International Commercial Law & Arbitration, C. 8, 2004, s. 89. 
51

 Koch, a.g.m., s. 263: Bu kullanım bakımından anılan yazar verdiği örnekte, malın sigortalanmasına 

veya paketlenmesine ilişkin yükümlülüklere aykırı davranılmasına rağmen malın sağlam şekilde ulaşması 

hâlinde bir olumsuzluktan bahsedilemeyeceği veçhile esaslı ihlalin mevcut olmadığını belirtmiştir. Yine 

devamında bu durumun alıcının bir müşterisini veya malları yeniden satması imkânını kaybetmesine yol 

açması ihtimalinde ise ortada bir olumsuzluğun olduğunu ve esaslı ihlal incelemesine devam 

edilebileceğini belirtmektedir. Aynı görüş için bkz. Zeller, a.g.m., s. 89; Atamer, a.g.e., s. 299. 
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engellemiş olmalıdır
52

. Bu gibi hâllerde alıcı genellikle beklemekte haklı olduğu 

sözleşmesel menfaatlerden yoksun kaldığını ileri sürebilecek ve esaslı ihlalin sonuçlarını 

kullanabilecektir
53

. 

Alıcının sözleşmesel bir menfaatten önemli ölçüde yoksun kaldığını öne 

sürebilmesi için öncelikle söz konusu menfaatin sözleşme tarafından korunuyor olması 

gerekmektedir. Zira alıcı sözleşme tarafından korunmayan bir menfaatten yoksun 

kaldığı iddiasında bulunamayacaktır. Örneğin sözleşmede belli menfaatleri korumak 

için getirilmiş olan yükümlülüklere satıcı tarafından aykırı davranılması durumunda, 

korunması amaçlanan bu menfaatlerden değil de, korunması düşünülmeyen başka 

menfaatlerden yoksun kalınıyorsa, alıcı bu durumun esaslı ihlal teşkil ettiğini öne 

süremeyecektir
54

. 

Satıcının aykırı davranmış olduğu yükümlülüğün asli veya ek
55

 yükümlülük 

olmasının ise esaslı ihlal tespitinde hiçbir önemi yoktur
56

. Yükümlülük asli veya ek 

olsun, önemli olan tarafların bu yükümlülüğe yükledikleri önem ve bu yükümlülük ile 

korunması amaçlanan sözleşmesel menfaattir. Bu doğrultuda satıcının asli 

yükümlülüklerine aykırı davranışlarının her zaman esaslı ihlal doğurmayacağını
57

, ek 

yükümlülüklerine aykırı davranışlarının ise bazı durumlarda
58

 esaslı ihlale yol 

                                                 
52

 Verdiğimiz iki örnek bakımından sonuçları inceler isek; satıcının yükümlülüğüne aykırı davranması 

satım konusu malı alıcının kendi işi bakımından kullanışsız hâle getirmiş olabileceği gibi artık söz konusu 

malın işe yarayacağı bir iş de ortadan kalkmış olabilir. Yine ikinci örnek bakımından alıcının malı bir 

başkasına satma imkânı zaman veya malın niteliğine uygunsuzluk gereği ortadan kalkmış olabilir. 

Alıcının bu tarz beklentileri sözleşmede yer aldığı veya yorum ile anlaşılabildiği ölçüde koruma altında 

olacak ve yoksunluk durumunda esaslı ihlal teşkil ettiği öne sürülebilecektir. 
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 Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 25, N. 3.4; Graffi, a.g.m., s. 340. 
54

 Atamer, a.g.e., s. 302; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 242; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 2.2.1.2/(II). 
55

 Özellikle civil law sistemlerinde bir yükümlülüğün önemini tespit açısından bu kavramların sıkça 

kullanılmasına rağmen CISG’ın Anglo-Amerikan sistemine yaklaşan yeknesak sözleşmeye aykırılık 

sisteminde bu kavramların bir öneminin olmadığını belirtmek gerekir. 
56

 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 24; Graffi, a.g.m., s. 339; Atamer, a.g.m., (İfa 

Engelleri), s. 241-242. 
57

 Kesin vade olmayan durumlarda asli yükümlülük dahilinde olan zamanında ifa etme yükümlülüğüne 

aykırı davranış, tek başına esaslı ihlal sonucunu doğurmak için yeterli değildir. 
58

 Malın paketlenmesi borcu normal şartlar altında karakteristik bir ek yükümlülük iken, taraflar 

aralarındaki sözleşmede bu yükümlülüğe önem atfetmişler ise (malın paketlenmeden müşterilere satımının 

imkânsız olduğu yönünde) işbu yükümlülüğe aykırı bir davranış esaslı ihlal teşkil edecektir. Örnek için 

bkz. Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 242. 
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açabileceğini belirtmek gerekecektir
59

. 

Hangi yükümlülüklerin ihlalinin esaslı ihlal sonucunu doğurduğunu tespit 

edebilmek için tarafların sözleşme metninde yükümlülüklere atfettikleri önemin 

araştırılması icap eder. Zira farklı alıcıların aynı yükümlülükten beklentileri farklı 

sözleşmelerde değişiklik gösterebilecektir. Dolayısı ile bir yükümlülüğün alıcı 

bakımından arz ettiği önemi her somut olayda ayrı olarak tespit etmek gerekecektir
60

. 

Bu noktada sözleşmenin yorumlanması ve hangi yükümlülüklere nasıl anlamlar 

yüklendiğinin tespiti CISG m. 8 hükmünde öngörülmüş olan yorum kuralı ile 

yapılacaktır. Yorumlama sadece sözleşme metni ile sınırlı kalmayacak; sözleşme 

görüşmeleri, taraflar arası yerleşmiş uygulamalar, teamüller, sözleşmenin devamı ve 

sonra etmesi esnasındaki eylemler vb. mevcut yükümlülüklere ne gibi anlamlar 

yüklendiği konusunda aydınlatıcı olabilecek her veri dikkate alınacaktır
61

. 

Bu noktada tarafların sözleşmede yoruma yer bırakmayacak açıklıkta yer vermiş 

oldukları düzenlemelerin de olabileceğini söylemek gerekir. CISG’da irade serbestîsine 

önem verildiği veçhile tarafların hangi yükümlülüklerin ihlalinin esaslı ihlal teşkil 

edeceğini serbest şekilde öngörmeleri mümkündür
62

. Bu yolun taraflara normal şartlar 

altında esaslı ihlal teşkil etmeyecek derecede önemsiz yükümlülükleri esaslı kılma 

imkânı tanımasının yanında, muhtemel bir sözleşmeye aykırılık durumunda esaslı ihlalin 

varlığını önceden kabul ederek muhtemel ihtilafları önlemesi gibi bir işlevi de 

bulunmaktadır. 
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 Bkz. Koch, a.g.m., s. 330: Yazarın haklı olarak belirttiği üzere, belli yükümlülük tiplerine aykırı 

davranışlara kesin sonuç bağlamak CISG sistemi ile bağdaşır nitelikte değildir. Zira CISG yeknesak 

sözleşmeye aykırılık sistemi ile sözleşmeye aykırılığın sebeplerine ve dolayısı ile yükümlülük çeşitlerine 

göre farklı düzenlemeler getirmemiştir. Bu noktada her yükümlülüğe aykırılık hâlinin içinde bulunduğu 

şartlar ışığında ayrı olarak incelenmesi icap edecektir. Aynı yönde bkz. Atamer, a.g.e., s. 302; Bridge, 

a.g.m., (Avoidance), s. 922; Ferrari, a.g.m., (Fundamental Breach), s. 494. 
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 Sekretarya Şerhi, Art. 23, N. 3; Honnold, a.g.e., § 206; Babiak, a.g.m., s. 120; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, 

N. 2.2.1.2/(II). 
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 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 25, N. 2.2.2.2.5; Bridge, a.g.m., (Avoidance), s. 934; Graffi, a.g.m., s. 

340; Koch, a.g.m., s. 264, Honnold, a.g.e., § 183; Atamer, a.g.e., s. 301; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), 

s. 240; Ferrari, a.g.m., (Fundamental Breach), s. 496-498. 
62

 Bridge, a.g.m., (Avoidance), s. 933-934; Graffi, a.g.m., s. 340; Huber/Mullis, a.g.e., s. 214; Atamer, 

a.g.m., (İfa Engelleri), s. 241; Ferrari, a.g.m., (Fundamental Breach), s. 498. 
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Tarafların sözleşme metninde açıkça düzenlemekle beraber muhtemel bir 

aykırılık hâline sonuç bağlamamış oldukları yükümlülükler bakımından ise sözleşmesel 

beklentinin ne olduğu tespit edilecektir. Satıcının bu yükümlülüklere aykırı davranışları 

genelde CISG m. 8 uyarınca yapılacak yorum yolu ile esaslı ihlal sonucunu doğururlar
63

. 

Zira sözleşme metnine yazılarak vurgulanmış olan bir yükümlülüğün, alıcının 

sözleşmeden beklediği haklı menfaatler ile doğrudan ilgisi olduğu rahatlıkla 

söylenebilir. Örneğin satım konusu malın hasat zamanı, menşei veya rengi gibi hususlar 

sözleşmede vurgulanmış ise bunlara aykırı olarak yapılacak teslimler esaslı ihlal teşkil 

edeceklerdir
64

. 

Yapılacak inceleme ve yorumlar sonucu satıcının aykırı davranmış olduğu 

yükümlülüğe tarafların nasıl bir anlam yükledikleri ve alıcının yoksun kaldığı menfaatin 

söz konusu yükümlülüğün korumayı amaçladığı bir menfaat olup olmadığı tespit 

edilecektir. Alıcının menfaatten yoksun kalmış olup olmadığı olgusu ise fiilî durumun 

incelenmesi ile ortaya çıkarılacaktır. Diğer bir deyim ile alıcının sözleşmeyi akdeder 

iken sahip olduğu beklentiler ile satıcının yükümlülüğünü ihlali sonrası elde ettiği veya 

edemediği menfaatler maddi olarak karşılaştırılacaktır. Nihayet tespit edilecek olan bu 

üç olgunun
65

 bir arada değerlendirilmesi ile sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil 

edip etmediği sonucuna varılacaktır
66

. 

2.3.2.4. Öngörülebilirlik 

CISG m. 25 hükmü uyarınca satıcının bir yükümlülüğe aykırı davranması 

sonucu meydana çıkacak olan olumsuzluk, alıcıyı beklemekte haklı olduğu sözleşmesel 
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 CISG m. 8 hükmü kural olarak tarafların beyan ve davranışlarını, karşı tarafın bilmesi veya bilecek 

durumda olması şartı ile, sahibinin iradesine göre yorumlanmasını öngörmektedir. Bu şekilde yorum 

yapılamaması ihtimalinde ise söz konusu beyan ve davranışlara makul bir insanın vereceği anlam dikkate 

alınacaktır. Yorumlama sürecinde sözleşme görüşmeleri, alışkanlıklar, teamüller ve tarafların sözleşmenin 

akdi sonrası eylemleri gibi tüm veriler dikkate alınır. 
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 Sarı yerine mavi araba teslimi, eylül hasadı yerine kasım hasadı tarım ürünü teslimi veya Ankara üzümü 

yerine Elazığ üzümü teslimi gibi. 
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 Özet olarak bu üç olguyu şu şekilde sıralayabiliriz: Alıcının fiilen sözleşmesel menfaatten yoksunluğu, 

yükümlülüğün taraflar bakımından arz ettiği önem ve fiilen yoksun kalınan menfaatin yükümlülüğün 

koruma alanında olması. 
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 Atamer, a.g.e., s. 300; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 240. 
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bir menfaatten yoksun bırakıyor ise ortada kural olarak esaslı bir ihlal vardır. Ancak 

yine aynı hüküm, tüm bu şartlar yerine gelmiş olsa dahi, belirli durumlarda esaslı ihlalin 

varlığı sonucuna varılamayacağı yönünde bir sınırlama da getirmiş bulunmaktadır. Buna 

göre diğer şartların incelenmesi sonucu esaslı ihlalin varlığı sonucuna ulaşılmış olunsa 

bile, bu sonuç yükümlülüğe aykırı davranan satıcı tarafından öngörülmemişse veya aynı 

konum ve şartlar içindeki makul bir kişi tarafından öngörülemeyecek idiyse sözleşmeye 

aykırılığın esaslı ihlal teşkil ettiğinden bahsedilemeyecektir. 

Kısaca öngörülebilirlik ilkesi olarak ifade edilen bu şartın diğer şartlar 

karşısındaki durumu, işlevi ve hangi aşamada dikkate alınacağı hususları tartışmalıdır. 

Doktrinde haklı olarak belirtildiği üzere öngörülebilirlik kriteri zaten alıcının haklı 

sözleşmesel beklentilerini tespit ederken dikkate alınmaktadır
67

. Zira satıcının 

öngöremeyeceği hiçbir menfaatin sözleşmenin koruma alanında yer aldığından bahisle 

haklı bir beklenti teşkil ettiği savunulamayacaktır. Dolayısı ile bir defa gözetilmiş olan 

öngörülebilirlik kriterinin ikinci defa gözetiminin gerekip gerekmediği ve işlevinin ne 

olacağı konuları belirsiz bir hâl almaktadır. Bu belirsizliğin sebebi CISG m. 25 

hükmünün Antlaşmanın hazırlık sürecindeki gelişiminden kaynaklanmaktadır. CISG m. 

25 hükmünün taslak metindeki ilk hâlinde
68

 sadece “önemli bir olumsuzluk” esaslı ihlal 

bakımından objektif bir kriter olarak belirtilmiş ve hükmün bu hâlinde öngörülebilirlik 

kriteri hükmü sübjektif bir kriter olarak tamamlaması yönüyle önemli bir rol üstlenmişti. 

Ancak hükmün şu anki hâlinde bulunan “haklı beklenti” kriterinin eklenmesinin 

ardından, öngörülebilirlik kriteri esaslı ihlalin tespiti aşamasında tekerrür teşkil eden bir 

konuma itilmiş ve bahsi geçen belirsizliğe sebep olunmuştur. 

Doktrindeki bir yaklaşıma göre öngörülebilirlik ilkesi esaslı ihlal incelemesinde 

hiçbir şekilde rol almayacak, yalnızca sözleşmeyi esaslı şekilde ihlal eden tarafa esaslı 

                                                 
67

 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 5 ve 26; Huber, a.g.m., (Alıcının Hakları), s. 

280; Bridge, a.g.m., (Avoidance), s. 925 ve 939; Atamer, a.g.e., s. 303-304; Atamer, a.g.m., (İfa 

Engelleri), s. 243-244. 
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 Hükmün bu hali için bkz.: aş. dn. 81. 
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ihlalin sonuçlarından korunma imkânı sağlayan bir imkân verecektir
69

. Bu yaklaşıma 

göre öngörülemezliği ispat etmek yükü, bu durumu bir imkân olarak kullanacak olan 

tarafın üzerinde olacaktır. Diğer bir yaklaşıma göre öngörülebilirlik ilkesi, esaslı ihlalin 

diğer şartlarının incelenmesinin ardından, ek bir filtre şart olarak kullanılmak sureti ile 

sözleşmeyi esaslı şekilde ihlal eden tarafa, ortada bir esaslı ihlalin olmadığını ispatlamak 

imkânı vermektedir
70

. Dolayısı ile bu yaklaşım, esaslı ihlal için son şart olan 

öngörülebilirlik bakımından ispat yükünün yer değiştirdiğini benimsemektedir. Bu 

konuda üçüncü ve son yaklaşıma göre ise öngörülebilirlik tamamen esaslı ihlal 

incelemesinde dikkate alınması gereken bir şart niteliğindedir
71

. Yani diğer 

yaklaşımlarda olduğu gibi ispat yükü yer değiştirmeyecek ve esaslı ihlalin varlığını iddia 

eden ve dolayısı ile şartlarını ispat etmek durumunda olan taraf üzerinde kalmaya devam 

edecektir. 

Görüldüğü üzere öngörülebilirliğin hukuki niteliği bakımından üç farklı görüş 

bulunsa da, pratikte bu görüş ayrılıklarından kaynaklanan tek fark ispat yükü 

noktasındadır. İlk iki görüş ispat yükünü satıcıya vermekte iken, üçüncü ve son görüş bu 

yükü esaslı ihlalin şartlarını ispat edecek taraf olan alıcının üstünde bırakmaktadır. 

Bugün uygulama ve doktrinde sözleşmeye aykırılığın sonuçlarını sübjektif olarak 

öngöremediğini veya bu sonuçların objektif olarak öngörülemeyeceğini, esaslı ihlale 

dayanan tarafın değil, sözleşmeye aykırılığı gerçekleştiren tarafın ispat etmesi ağırlıkla 

kabul edilmektedir
72

. Kanaatimizce baskın görüşe katılmak isabetli gözükmektedir. Zira 
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 Babiak, a.g.m., s. 118; Koch, a.g.m., s. 264-265. 
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 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 25, N. 2.2; Bridge, a.g.m., (Avoidance), s. 923; Graffi, a.g.m., s. 340; 

Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 25, N. 4.1; Zeller, a.g.m., s. 90; Tobias Plate, “The Buyer's Remedy of 

Avoidance under the CISG: Acceptable from a Common Law Perspective?”, Vindobona Journal of 

Interational Commercial Law and Arbitration, C. 6, 2002, s. 65-66. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e, Art. 25, N. 27. 
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 BGH, 03.04.1996, CISG-online 135; ICC International Court of Arbitration, 01.06.1999, CISG-online 

705; Huber/Mullis, a.g.e., s. 215; Honnold, a.g.e., § 183;  Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 25, N. 2.2.1; 

Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 2.2.1.2/(III); Ziegel, a.g.m., s. 18-19; Graffi, a.g.m., s. 340; Babiak, a.g.m., s. 

121; Michael Bridge, The International Sale of Goods: Law and Practice, 2. bs., New York, Oxford 

University Press, 2007, s. 569. Aksi yönde bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e, Art. 25, N. 
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CISG m. 25 hükmünün lafzı
73

 ve öngörülebilirlikten ziyade öngörülemezliğin ispatının 

hayatın olağan akışına daha uygun oluşu bu yaklaşımı destekler niteliktedir. 

Öngörülebilirlik olgusunun tespitinin ise her olayın şartlarına göre yapılması 

gerektiği kabul edilmektedir. İhlal edilmiş olan yükümlülüğün önemine sözleşme 

hükümlerinde değinilmişse veya bu önem sözleşme görüşmelerinde karşılıklı verilmiş 

olan bilgilerden açıkça anlaşılıyorsa; sözleşmeyi ihlal eden tarafın ihlalin sonuçlarını 

öngöremediği savunması dinlenmeyecektir. Dolayısı ile öngörülebilirlik incelemesi 

yapmak, yalnızca ihlal edilen yükümlülüğün öneminin sözleşme veya sözleşme 

görüşmelerinden anlaşılamadığı durumlarda bir anlam ifade edecektir
74

. Bir görüşe göre 

bu inceleme yapılırken CISG m. 74 hükmündeki öngörülebilirlik ilkesinin kriterlerini de 

dikkate almak gerekecektir
75

. 

Satıcının iddia edeceği öngörülemezlik durumunun hangi zamana göre tespit 

edileceği konusu da bir hayli tartışmalıdır. Zamandan kasıt, satıcının veya aynı koşullar 

altındaki makul şahsın hangi anda esaslı ihlal sonucunu öngörmesi gerektiğidir. Zira 

Antlaşma metninde bu zamana ilişkin bir düzenlemeye yer verilmemiştir. 

Öngörülebilirlik kriteri bakımından dikkate alınacak zaman konusunda doktrinde ve 

uygulamada üç farklı görüşten bahsetmek mümkündür. 

Doktrin ve uygulamada baskın olan görüşe göre öngörülebilirliğe ilişkin zaman 

bakımından dikkate alınması gereken sözleşmenin akdi anıdır
76

. Diğer bir görüş ise 

sözleşmenin akdi sonrası ortaya çıkacak olan gelişmelerin de olayın özelliklerine göre 
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28-30; Atamer, a.g.e., s. 304-305; Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 244. 
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 Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 25, N. 4.1; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 25, N. 2.2.2.1; Koch, 

a.g.m., s. 264. 
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Huber/Mullis, a.g.e., s. 216; Schlechtriem, a.g.e., s. 60; Koch, a.g.m., s. 321; Atamer, a.g.e., s. 306-307; 

Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 2.2.1.2/(III); Atamer, a.g.m., (İfa Engelleri), s. 245-246. 
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belli şartlar altında dikkate alınması gerektiğini belirtmektedir
77

. Son görüş ise 

sözleşmeye aykırılığın gerçekleşmesi anına kadar ortaya çıkmış olan gelişmelerin 

dikkate alınabileceği, diğer bir deyim ile söz konusu zamanın sözleşmeye aykırılığın 

gerçekleştiği zaman olacağı yönündedir
78

. 

Sözleşmenin akdedilmesi sonrası ortaya çıkacak olan gelişmelerin de bazı 

durumlarda öngörülebilirliğin tespiti aşamasında dikkate alınması gerektiğini savunan 

Graffi, Antlaşmanın genel sistematiğinde benimsenmiş olan iyi niyet ilkesine vurgu 

yapmıştır. Yazara göre sözleşmenin akdi sonrası ortaya çıkan olgulardan ihlali 

gerçekleştiren taraf bir şekilde haberdar ise; en azından bu durumda söz konusu 

olguların öngörülebilirlik tespitinde dikkate alınması iyi niyet ilkesinin bir gereği olarak 

ortaya çıkan bir sonuçtur
79

. 

Öngörülebilirliğe ilişkin zamanın sözleşmenin akdi anı olması gerektiğini 

savunan Koch ise, bu sonucun öncelikle Antlaşmanın sistematiğinden çıkarılabileceğini 

belirtmiştir
80

. Yazara göre sözleşmeden dönme imkânını öngörülebilirlik ile sınırlamış 

olan CISG m. 73/f. 3 hükmünün açıkça sözleşmenin kurulduğu anı işaret ediyor olması 

kendi görüşünü destekler niteliktedir. Yazar yine CISG m. 79 hükmünün sözleşmenin 

akdi esnasında beklenemeyecek hususlar bakımından tazminat hakkını düşürmesi 

karşısında, en ağır imkân olan sözleşmeden dönme hakkı bakımından sözleşmenin akdi 

sonrası olguların dikkate alınmasını da tutarsız bir sonuç olarak görmüştür. Son olarak 

yazar, iş hayatında alınacak potansiyel risklerin sözleşmenin akdi esnasında 
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10, S. 1, 1997, s. 13. 
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 Graffi, a.g.m., s. 341. 
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öngörüldüğünden bahisle savunduğu çözümün iş hayatının gerekleri ile de uyumlu 

olduğunu savunmuştur
81

. 

Öngörülebilirliğe ilişkin zamanı sözleşmenin akdi anı olarak kabul eden 

yazarlardan olan Schlechtriem’a göre, karşı görüşte olan yazarların bu görüşleri 

oluştururken sahip oldukları bakış açıları CISG m. 25 hükmünün mevcut hâline değil, 

1978 tarihli taslak metnindeki versiyonuna
82

 dayanmaktadır. Yazar dolayısı ile bu 

görüşlerin “haklı beklenti” şartı eklenerek sübjektif hâle getirilmiş mevcut CISG m. 25 

sisteminde mesnetsiz kaldığını belirtmektedir
83

. 

Yine Schlechtriem’a göre sözleşmenin akdinden sonra ortaya çıkmakla beraber 

taraflardan birinin diğerine bildirmiş ve karşı tarafın da kabul etmiş olduğu olgular 

öngörülebilirlik değerlendirmesinde dikkate alınabileceklerdir
84

. Bu yaklaşım ile karşı 

görüşte olan Will’in görüşü arasındaki farkı, bu iki görüşün karıştırılmaya müsait 

olmaları gerekeçesi ile iyi anlamak gerekir. Will, sözleşmenin akdinden sonra ortaya 

çıkacak yeni olguların dikkate alınabilmesi için bu olguların karşı tarafça öğrenilmesini 

yeterli bulur iken
85

, Schlechtriem ise öğrenmeyi yeterli bulmayarak sözleşmenin akdi 

sonrası ortaya çıkan yeni olguların karşı tarafın kabulü olmadıkça dikkate 

alınamayacağını belirtmektedir
86

. 

Kanaatimizce öngörülebilirliğe ilişkin zaman bakımından sözleşmenin akdi anını 

esas kabul etmek, ancak bazı sınırlı durumlarda sözleşmenin akdi anı sonrasında ortaya 

çıkacak olguları da öngörülebilirlik değerlendirmesinde dikkate almak isabetli bir 
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 Anılan yazarın bu konuya diğer bir yaklaşımı da CISG m. 25’de kullanılmış olan ifade tarzını 
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yaklaşım olacaktır. Zira Antlaşmanın hazırlanış aşamasını incelediğimizde, bu 

yaklaşımın CISG m. 25’in uygulanması bakımından amaçlanan yaklaşım olduğunu 

görüyoruz. Öncelikle Antlaşmanın taslak hâlinde esaslı ihlal bakımından objektif bir 

kriterin düzenlenmiş olduğunu ancak bu durumun değiştirilerek Antlaşma metnine 

alındığını hatırlatmak gerekir. İşte CISG m. 25 hükmünün taslaktaki objektif esastan 

yola çıkan versiyonu bakımından sübjektif bir sınırlama işlevi gören öngörülebilirlik 

kriterinin, sözleşmenin süjeleri olan tarafların her aşamadaki bilgilerini dikkate alacak 

derecede geniş yorumlanması görece normal karşılanabilir bir durum olabilirdi. Ancak 

mevcut versiyonun zaten “haklı beklenti” gibi sübjektif bir kritere sahip olmakla 

öngörülebilirlik kriterinin uygulamasını sınırladığı veçhile sadece sözleşmenin akdi 

anına önem atfetmiş olduğu söylenebilir. Yine yukarıda Koch’un görüşlerini açıklarken 

değinmiş olduğumuz gibi, Antlaşma metninin sistematiği de ilgili zamanın sözleşmenin 

akdi anı olduğunu düşünmeyi destekler niteliktedir. 

Antlaşmanın hazırlık aşamasında İngiltere delegasyonunun verdiği değişiklik 

teklifinin akıbeti göz önünde bulundurulduğunda, sözleşmenin akdi anının yegâne 

zaman olarak dikkate alınması gerektiğini söylemek güçleşecektir. Zira İngiltere 

delegasyonu CISG m. 25 hükmünde öngörülebilirliğe ilişkin zaman olarak sözleşmenin 

akdi anına açıkça yer verilmesini teklif etmiş
87

 ve Norveç, Finlandiya ile Macaristan 

heyetlerinin muhalefeti sonucu teklifini geri çekmek durumunda kalmıştır. Anılan 

muhalif ülkelerin muhalefetteki gerekçeleri ise hükmün esnek yapısının
88

 korunması 

olmuştur
89

. Dolayısı ile CISG m. 25 hükmünün öngörülebilirliğe ilişkin zamanı bilinçli 

olarak düzenlememiş olduğundan ve bunu hükme esneklik katmak amacı ile yaptığından 

bahisle sözleşmenin akdi sonrası ortaya çıkan olgular da dikkate alınabilecektir. Ancak 

                                                 
87
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kanaatimizce dikkate alınacak bu olgular üzerinde taraf iradelerinin uyuşmuş olması 

aranmalıdır. Zira sözleşmenin akdi sonrası ortaya çıkacak olgular sözleşmenin şartlarını 

değiştirdikleri oranda tarafların kabulüne muhtaçtırlar. Taraf iradelerinin uyuşması 

sonucu meydana gelmiş olan sözleşmenin değiştirilmesi de ancak taraf iradelerinin 

uyuşması ile mümkün olabilmelidir. Bu sonuç zaten CISG m. 29 hükmü kapsamında da 

kabul edilebilir nitelikte gözükmektedir. Sonuç olarak öngörülebilirliğe ilişkin zaman 

kural olarak sözleşmenin akdi anı olacaktır. Bunun yanında sözleşme akdi sonrası 

olgular da taraflarca kabul edilmiş olmaları şartı ile dikkate alınabileceklerdir
90

. 

2.3.3. Sözleşmeden Dönme İmkânı Sağlayan Başlıca Esaslı İhlal Hâlleri 

2.3.3.1. Vaktinde İfa Etmeme Hâli 

Doktrinde ve uygulamada kural olarak satıcının ifayı vaktinde yapmamış 

olmasının tek başına esaslı ihlal teşkil etmeyeceği kabul edilmektedir
91

. Zira her 

vaktinde ifa etmemenin esaslı ihlal sayılması hâlinde CISG m. 49/f. 2/(b) bendi ile 

tanınmış olan süre tanımak sureti ile sözleşmeden dönme imkânının hiçbir manası ve 

uygulama alanı kalmayacaktır
92

. 

Vaktinde ifa etmeme durumu eğer “kesin vade”
93

 mevcut ise doğrudan esaslı 

ihlal teşkil edecektir
94

. Kesin vade ilk olarak tarafların buna sözleşmede açıkça yer 
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District Court of New Jersey, 04.04.2006, CISG-online 1216; Magnus, a.g.m., s. 434; Huber/Mullis, 

a.g.e., s. 225; Atamer, a.g.e., s. 397; Mullis, a.g.m., s. 351; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), 

a.g.e., Art. 49, N. 5; Graffi, a.g.m., s. 341; Fountoulakis, a.g.m., s. 16; Ferrari, a.g.m., (Fundamental 

Breach), s. 504; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25 N. 38; Kazimierska, a.g.m., s.111; 

Larry A. DiMatteo, Lucien Dhooge, Stephanie Greene, Virginia Maurer, Marisa Pagnattaro, “The 

Interpretive Turn in International Sales Law: An Analysis of Fifteen Years of CISG Jurisprudence”, 

Northwestern Journal of International Law and Business, C. 34, 2004, s. 412. 
92

 Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 144; Huber/Mullis, a.g.e., s. 225; Atamer, a.g.e., s. 397. 
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vermesi ile mevcut olabilmektedir. Eğer taraflar sözleşmede açıkça bir kesin vadenin 

varlığından söz etmişler ise bu noktadan sonra tartışmaya yer olmayacak ve vaktinde ifa 

etmeme esaslı ihlal teşkil edecektir. Bazı durumlarda ise taraflar sözleşmede açıkça yer 

vermemiş olsa da mevcut şartlar zamanın sözleşmenin esaslı unsuru olduğuna ve 

dolayısı ile vadenin kesin olduğuna işaret edebilecektir. Vaktinde ifanın alıcı 

bakımından arz ettiği önem sözleşmeden anlaşılıyorsa veya yapılmış olan satım 

sözleşmesinin niteliği
95

 vade tarihinde teslimi gerektiriyorsa kesin vadenin varlığı 

sonucuna varılabilecektir
96

. Örneğin sözleşmeden cep telefonlarının alıcı bakımından 

arz ettiği aciliyetin vade tarihini önemli kıldığı anlaşılmasına rağmen teslimin bir hafta 

gecikmesi esaslı ihlal teşkil edecek ve sözleşmeden dönme imkânı tanıyacaktır
97

. Yine 

sezon mallarının satımının söz konusu olduğu bir sözleşmede ifa tarihinin önemi 

sözleşmenin niteliğinden anlaşılacak ve vaktinde ifa etmeme esaslı ihlal teşkil ederek 

alıcıya sözleşmeden dönme imkânı tanıyacaktır
98

. 

Taraflar sözleşmede kesin vadeye açıkça yer vermeyip de CIF
99

 veya FOB
100

 

gibi INCOTERMS
101

 atıflarında bulunmuşlarsa yine kesin vadenin varlığı sonucuna 

ulaşılıp ulaşılamayacağının incelenmesi gerekecektir. Örneğin CIF satışlarda genellikle 

kesin vadenin mevcut olduğu kabul edilecek ve vaktinde ifa etmeme doğrudan esaslı 
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ihlal sonucunu doğuracaktır
102

. Ancak bu demek değildir ki, CIF veya FOB gibi 

INCOTERMS kullanımları, normalde esaslı ihlal teşkil etmeyecek gecikmelerin her 

durumda esaslı ihlalmiş gibi değerlendirilmesi sonucunu tek başlarına 

sağlayacaklardır
103

. Bu hususta söz konusu terimlerin oynadığı yegâne rol, içerdikleri 

anlamların taraf iradeleri ile beraber yorumlanmasıdır. Bu yorumlama ile kesin vadenin 

mevcut olup olmadığı veya tarafların ifa tarihine önem yükleyip yüklemedikleri tespit 

edilmeye çalışılacaktır. İfa vaktinin önem arz ettiği sonucuna varılır ise ancak bu 

ihtimalde esaslı ihlal sonucuna varmak mümkün olacak ve görüldüğü üzere 

INCOTERMS kullanımı bu sonuca ulaşmada dolaylı bir rol oynayacaktır
104

. 

Satım sözleşmesinin konusu olan mal veya malların piyasa fiyatlarının değişken 

bir yapıya sahip olması durumunda da sözleşmenin niteliği kesin vadeye işaret ettiği için 

vaktinde ifa etmeme esaslı ihlal teşkil edecektir. Ancak malların değerindeki 

değişkenliğin çok dalgalı olması, ekonomik tabir ile kısa bir zaman diliminde tavanı ya 

da tabanı görebilecek seviyede seyretmesi gerekmektedir. Zira değerinin seyri küçük 

dalgalanmalar şeklinde görülen bir mal bakımından, vaktinde ifa etmeme hâlinde, büyük 

miktarda zarar potansiyeli olmayacağından alıcıdan yüklenmesi beklenen risk de büyük 

olmayacaktır. Bu durumlarda alıcı zararını satıcıdan tazminat yolu ile isteyebilecektir. 

Ancak değeri çok dalgalı olan bir mal bakımından ise vaktinde ifa etmeme hâli alıcının 

çok büyük riskler yüklenmesini gerektirecektir. Bu ihtimalde söz konusu riskleri 

yüklenmek yönünde bir zorunluluğu olmayan alıcı esaslı ihlalin varlığı gerekçesi ile 

sözleşmeden döndüğünü beyan edebilecektir
105

. 
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Belirtmek gerekir ki, kesin vade, vaktinde ifa etmeme durumlarında esaslı ihlali 

belirlemek bakımından her zaman tek başına yeterli bir kriter olarak kabul 

edilmemelidir. Zira bazı vaktinde ifa etmeme durumlarında, kesin vadenin varlığına 

rağmen, ifa etmemenin sonuçlarının alıcı bakımından yeterince ağır olmadığı gerekçesi 

ile esaslı ihlal teşkil etmediği ve dolayısı ile sözleşmeden dönülemeyeceği sonucuna 

varılabilmektedir. Örneğin kesin vadenin yalnızca 1-2 gün ile kaçırılması veya teslim 

konusu malın doğası gereği veya sektördeki uygulamalar gereği gecikmenin olağan 

karşılanması gibi durumlarda gecikme kesin vadeye rağmen esaslı ihlal teşkil 

etmeyebilecektir
106

. Yine kesin vadenin olmadığı bazı durumlarda vaktinde ifa etmeme 

ilk başta esaslı ihlal teşkil etmez iken, teslim etmeme durumunun uzun bir süre boyunca 

devam etmesi veya diğer bazı ihlallerin bu duruma eklenmesi hâlinde ifa etmemenin 

artık esaslı ihlal teşkil ettiği sonucu kabul edilebilmektedir
107

. Bu bilgiler ışığında 

vaktinde ifa etmemenin kesin vade mevcut ise esaslı ihlal teşkil edeceği, kesin vade 

mevcut değil ise esaslı ihlal teşkil etmeyeceği yönünde bir formül ihdas etmenin yanlış 

olacağı açıktır. 

Kesin vadenin var olup olmaması üzerinden bir sonuca varılamayacak 

durumlarda, somut olayın özellikleri dikkate alınarak esaslı ihlal incelemesi yapılacaktır. 

Yani vaktinde ifa etmeme durumunun meydana getireceği olumsuzluğun, yukarıda 

yapmış olduğumuz açıklamalar ışığında alıcıyı beklemekte haklı olduğu menfaatten 

yoksun bırakmış olup olmadığı incelenecektir. Yine satıcının bu sonucu öngörebilir 

                                                 
106

 AG Ludwigsburg, 21.12.1990, CISG-online 17; LG Oldenburg, 27.03.1996, CISG-online 188; U.S. 

District Court of New Jersey, 04.04.2006, CISG-online 1216; American Arbitration Association, 

23.10.2007, CISG-online 1645; Atamer, a.g.e., s. 398; Graffi, a.g.m., s. 341-342; 

Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 40. 
107

 Pretura di Parma-Fidenza, 24.11.1989, CISG-online 316; BGer, 15.09.2000, CISG-online 770; OLG 

Düsseldorf, 21.04.2004, CISG-online 915; Tribunal of International Commercial Arbitration at the 

Ukraine Chamber of Commerce and Trade, 18.11.2004, CISG-online 1371; Schlechtriem/Schwenzer 

(Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 5; Graffi, a.g.m., s. 342; Atamer, a.g.e., s. 398. Karşı görüş olarak söz 

konusu durumlarda dahi, esaslı olmayan bir ihlalin, Nachfrist olmaksızın kendiliğinden esaslı hâle 

gelişinin CISG m. 49/f. 1/(b) bendine ters düştüğünden bahisle, ek süre verilmesi gerektiği yönünde bkz. 

OLG Düsseldorf, 24.04.1997, CISG-online 385; Huber/Mullis, a.g.e., s. 226; Schlechtriem/Schwenzer 

(Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 40. 



 

77 

 

olması da göz önünde bulundurulacak hususlar arasında olacaktır
108

. Bu noktada esaslı 

ihlalin var olup olmadığı incelemesinin yaratacağı belirsizlikten kurtulmak ve esaslı 

ihlalin var olmaması riskini almaksızın sözleşmeden dönmek isteyen alıcı, CISG m. 47 

ile kendisine tanınmış olan ek süre (Nachfrist) imkânını kullanarak sürenin sonunda 

belirsizlikleri ortadan kaldırmış bir vaziyette sözleşmeden dönebilecektir
109

. 

2.3.3.2. Kesin İfa Etmeme Hâli 

Kesin ifa etmeme hâli, vaktinde ifa etmeme hâlinin aksine kesin vadenin varlığı 

gibi ek şartlara ihtiyaç duymaksızın esaslı ihlal teşkil etmekte ve alıcıya sözleşmeden 

dönme imkânını tanımaktadır. Kesin ifa etmeme hâlinin ilk görünüm şekli, satıcının 

ifayı yerine getirmeyeceğini açık olarak bildirmesi hâlidir. Üstelik satıcının bu bildirimi 

vadeden önce ya da sonra yapmış olmasının bir önemi bulunmamaktadır
110

. Satıcı bu 

yönde bir açıklama yapmış ise artık alıcı sözleşmenin esaslı şekilde ihlal edildiği 

gerekçesi ile sözleşmeden dönebilecektir
111

. 

Satıcının borçlanmış olduğu edimi ifa etmek için alıcıya hukuki bir gerekçe 

olmaksızın birtakım ek şartları yerine getirmesini şart koşması durumu da, satıcının 

kesin olarak ifa etmeme beyanı sayılacağı veçhile esaslı ihlal teşkil edecektir. Örneğin 

sözleşmede hiçbir şekilde yer verilmemiş olmasına rağmen satıcının ifayı 

gerçekleştirmek için bir ön ödeme, fiyat artışı ve benzeri talepleri kesin ifa etmeme 

beyanı olarak kabul edilerek, alıcıya esaslı ihlal gereği sözleşmeden dönme hakkı 
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tanınacaktır
112

. Satıcının taleplerinin sözleşmeden kaynaklanması durumunda ise böyle 

bir sonuca varılamayacağı açıktır. Satıcının taleplerinin CISG m. 8 gereği yapılacak bir 

yorumlamadan veya CISG m. 9 hükmü gereği taraflar arası yerleşmiş uygulamalardan 

ya da milletlerarası ticari teamüllerden kaynaklanması hâllerinde de aynı sonuca varmak 

gerekecektir. Keza satıcının sadece yeni bir şart ileri sürmesi de tek başına esaslı ihlal 

teşkil etmeyecek; satıcının bu şart yerine getirilmezse ifayı yapmayacağını belirtmiş 

olması gerekecektir
113

. 

Kesin ifa etmeme hâli ikinci olarak ifanın imkânsızlaştığı hâllerde mevcuttur. 

Ulusal hukuklarda yer verilen sözleşme akdi öncesi veya sonrası imkânsızlık
114

, objektif 

veya sübjektif imkânsızlık
115

 gibi ayrımların burada bir önemi bulunmamaktadır. 

Örneğin satıcının çalınmış bir arabayı satmış olduğu ve bu sebeple mülkiyeti alıcıya 

geçirmek imkânının sözleşmenin akdi esnasında dahi mümkün olmadığı olayda, kesin 

ifa etmeme hâlinin varlığı kabul edilmiştir
116

. Satıcının sözleşmede seri numaraları ile 

ferden tayin edilmiş makineleri üçüncü bir kişiye satıp devrettiğini alıcıya bildirmesi 

hâlinde de mahkeme ortada artık bir kesin ifa etmeme hâlinin varlığına hükmetmiştir
117

. 

Yine satıcının ferden tayin edilmiş bir gemiye yükleme yapma borcu altına girdiği ancak 

söz konusu geminin üçüncü bir kişiye satılıp devredildiği bir durumda da aynı 

gerekçeler ile aynı sonuca varmak gerekir
118

. 
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Bunlara mukabil satıcının sözleşme ile yüklenmiş olduğu borcun küçük bir 

bölümünün kesin olarak ifa edilmemesi kural olarak
119

 esaslı ihlal teşkil etmeyecektir
120

. 

Bu durum satıcının borcun küçük bir bölümünü ifa etmeyeceğini açıklaması şeklinde 

meydana gelebileceği gibi yine borcun küçük bir bölümünün imkânsızlığa uğraması 

şeklinde de meydana gelebilecektir. Tabii ki bu iki durumda da satıcının borcunun 

bölünebilir olması
121

 ve kısmî teslimin alıcı tarafından kabul edilmiş olması mantıkî 

birer ön şarttır. Söz konusu durumların şartları uygun olduğu müddetçe CISG m. 51 

gereği kısmî ifa veya CISG m. 73 gereği art arda teslimli sözleşmeler kapsamında 

sözleşmeden dönme imkânı tanıyıp tanımayacakları ise ileride kendi başlıkları altında 

incelenecektir
122

. 

Satıcının borcunu vaktinde ifa etmediği durumların kesin ifa etmeme hâli teşkil 

edip etmediği satıcının bu yöndeki bildirimine bağlıdır. Bu sebeple satıcının kesin 

şekilde ifa etmeyeceğini açıklamamış olması hâli alıcı bakımından bir belirsizlik 

yaratacaktır. Alıcının böyle bir ihtimalde başvurabileceği en güvenli yol ise CISG m. 47 

hükmü ile kendisine tanınmış olan ek süre (Nachfrist) verme imkânıdır
123

. Zira ek süre 

sonunda da ifa etmeme durumu devam ediyor ise alıcı CISG m. 49/ f. 1/(b) bendinin 

güvencesi altında olacak, artık esaslı ihlalin araştırılmasına ihtiyaç duymaksızın 

sözleşmeden dönebilecektir. 

2.3.3.3. Sözleşmeye Aykırı Mal Teslimi Hâli 

2.3.3.3.1. Genel Olarak 

Satıcının sözleşmeye aykırı da olsa bir mal teslim etmiş olduğu durumlarda 

esaslı ihlalin araştırılması, teslimin hiç olmadığı durumlara göre daha karmaşık bir 
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meseledir
124

. Satıcının sözleşmeye aykırı mal teslim etmiş olduğu her olayın kendi 

özellikleri dikkate alınarak CISG m. 25 kapsamında esaslı ihlal incelemesi yapılacaktır. 

Buna göre satıcının sözleşmeye aykırı mal teslimi, alıcıyı sözleşmeden beklemekte haklı 

olduğu menfaatlerden önemli ölçüde yoksun bırakmadığı müddetçe esaslı ihlal teşkil 

etmeyecektir. Tabii satıcının, eyleminin bu sonuca yol açacağını öngörebilir olması da 

gözetilecektir. Burada doktrin ve uygulamadaki sözleşmeden dönme hakkını son çare 

(ultima ratio) olarak tanıma eğilimine de dikkat etmek gerekir. Bu eğilim gereği ihlalin 

esaslılığı incelenirken satıcıdan ayıplı malları elinde tutmasının beklenilebilirliği ön 

plana çıkmaktadır. Eğer alıcıdan malları elinde tutarak yoksunluğunu tazminat ve 

semenin tenzili ile gidermesi beklenebiliyor ise ayıplı ifanın esaslı ihlal teşkil etmediği 

sonucuna varılabilecektir
125

. 

Satıcının sözleşmeye aykırı mal teslimi hâli, Antlaşmanın bu konularda Anglo-

Amerikan hukuk sistemine yaklaşmasına paralel olarak yeknesak bir yapıya sahiptir. 

Diğer bir deyim ile nasıl ki maddi/hukuki ayıp veya asli/ek yükümlülüklere aykırılık 

gibi ayrımlar yapılmadan hepsi sözleşmeye aykırılık başlığı altında inceleniyorsa; teslim 

edilmiş olan malın sözleşmeye aykırılığının sebebine göre de ayrımlar yapılmamakta, 

hepsi sözleşmeye aykırı mal teslimi başlığı altında incelenmektedir. Bu doğrultuda 

satıcının ayıplı (peius) ifası ile aliud ifası arasında da fark gözetilmemekte, her ikisi de 

sözleşmeye aykırı mal teslimi olarak kabul edilmekte ve esaslı ihlal teşkil edip 

etmedikleri bu başlık altında değerlendirilmektedir
126

. 
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Satıcının sözleşmeye aykırı mal teslim etmiş olması hâlinde esaslı ihlal 

incelemesinde dikkate almak üzere genel geçer kuralların ihdas edilemeyeceğine ve her 

somut olayın kendi şartları içerisinde değerlendirilmesi gereğine işaret etmiştik. Bu 

durumun yaratacağı zorlukların aşılması bakımından doktrin ve uygulama tarafından 

geliştirilen bazı kriterlerin bulunduğunu belirtmek gerekir. Ancak unutmamak gerek ki, 

bu kriterler yalnızca her somut olayın kendi içerisinde incelenmesi aşamasında birer 

hareket noktası olarak kullanılmalı; kesin sınırları olan formüller olarak 

algılanmamalıdırlar
127

. 

Bu kapsamda ilk olarak satıcının sözleşmeye aykırı mal teslim etmesi hâlinde bu 

durumun esaslı ihlal teşkil edeceğinin taraflarca sözleşmede düzenlenmiş olup 

olmamasına göre ikili bir ayrım yapmak gerekecektir. Tarafların esaslı ihlal teşkil 

edecek aykırılıkları sözleşmede öngörmüş olmaları ihtimalinde sözleşmede yapmış 

oldukları bu düzenlemeler esas alınacaktır. Böyle bir düzenlemenin olmadığı 

durumlarda ise esaslı ihlalin tespiti için alıcının satım konusu mal bakımından güttüğü 

amaca göre bir değerlendirme yapmak gerekecektir
128

. İkili ayrım sonrasında ise CISG 

m. 48 hükmü ile satıcıya tanınmış olan giderim hakkının, sözleşmeye aykırı mal teslimi 

hâlinin esaslı ihlal teşkil edip etmediğinin tespitinde nasıl bir rol oynadığı açıklanacaktır. 

2.3.3.3.2. Sözleşmeden Anlaşılan Esaslı İhlal 

Antlaşmada benimsenmiş olan irade serbestîsi ilkesi gereği, tarafların istedikleri 

şeyleri sözleşmenin esaslı unsuru hâline getirebilmek imkânları bulunmaktadır. İşte bu 

doğrultuda taraflar satım konusu malın belli niteliklerini esaslı kılmışlar ve satıcının 

teslim ettiği mallardaki sözleşmeye aykırılık söz konusu niteliklerden birinin eksikliği 

şeklinde ortaya çıkmışsa esaslı ihlalin varlığı kaçınılmazdır
129

. Uygulamada 
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mahkemelerin kararlarında takip ettikleri yöntem de bu durumu destekler niteliktedir
130

. 

Bu durumda satıcının meydana gelmiş olan olumsuzluğun öngörülemez olduğu 

savunması yaparak alıcının sözleşmeden dönmesini engellemek imkânı da 

olmayacaktır
131

. 

Tarafların sözleşmeye aykırı mal teslimi hâlinde doğrudan esaslı ihlal sonucu 

doğuran esaslı kılma işlemini sözleşmede açık bir düzenleme ile yapmaları mümkün 

olduğu gibi zımnen yapabilmeleri de mümkündür
132

. Tarafların böyle bir düzenlemeye 

yer vermiş olup olmadığının yorum yoluyla tespiti esnasında sözleşme görüşmeleri de 

dâhil olmak üzere
133

, sözleşmeye ilişkin bütün ifadelerin ve eylemlerin dikkate alınması 

icap edecektir. Yine bu esaslı kılma işleminin taraflar arasındaki satım sözleşmesinin 

niteliğinden de kaynaklanabileceği kabul edilmektedir
134

. 

2.3.3.3.3. Alıcının Mala İlişkin Saikinden Anlaşılan Esaslı ihlal 

Yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda, taraflar arasındaki 

akitten teslim edilmiş olan malın sözleşmeye aykırılığının esaslı ihlal teşkil ettiği 

anlaşılmıyor olabilir. İşte bu durumlarda sözleşmeye aykırılığın alıcı bakımından arz 
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and Industry, 21.12.2004, CISG-online 1187; Tribunal Cantonal du Valais, 21.02.2005, CISG-online 

1193; Appellate Court Helsinki, 30.06.1998, CISG-online 1304; ZGer Basel-Stadt, 01.03.2002, CISG-

online 729: Mahkemenin kullanmış olduğu şu ifade durumu özetler niteliktedir: “(...) that point expressly 

in the contract (...) breach of the contractual assurance therefore qualifies as a fundamental breach of 

contract. (...)”. 
131

 Schwenzer, a.g.m., s. 437. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 44; Huber/Mullis, a.g.e., s. 227-228; Bridge, 

a.g.e., s. 567. 
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 ZGer Basel-Stadt, 01.03.2002, CISG-online 729: Mahkeme kararında bu yönde şöyle bir ifadeye yer 

verilmiştir: “(...) by integrating the correspondence (...)”. Aynı yönde bkz. Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 

102. 
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 Huber/Mullis, a.g.e., s. 228. Örneğin satım sözleşmesinin ticari karakteri gereği milletlerarası ticari 

teamüllerin sözleşmenin belli unsurlarını esaslı kılıyor olması ihtimalinde durum böyledir. 
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ettiği önem CISG m. 25 hükmündeki esaslar uyarınca tespit edilmeye çalışılacaktır
135

. 

Söz konusu tespit yapılır iken, alıcının satım sözleşmesinin konusu olan malı satın 

almasında etkili olan amaç bir kriter olarak kullanılacaktır
136

. Esaslı ihlalin şartlarından 

bahsederken değinmiş olduğumuz kural gereği
137

, alıcının bu amacının satıcı tarafından 

öngörülmüş veya öngörülebilir olması gerekecektir. 

Bu noktada yapacağımız değerlendirmelerde ikili bir ayrıma gideceğiz: İlk 

olarak, alıcının satım konusu malı kendi kullanımı için alması ele alınacaktır. İkinci 

olarak ise alıcının satım konusu malı kendi kullanımı için değil de satım amacına 

yönelik alması ihtimali üzerinde durulacaktır. Bu noktada özellikle Alman ve İsviçre 

yargı makamlarının
138

 esaslı ihlalin varlığını incelerken önem atfettikleri alıcının 

sözleşmeye aykırı malları başka suretle değerlendirebilmesi kriterine de ayrıca 

değinmek gerekecektir. Zira söz konusu yaklaşım, sözleşmeye aykırı malın ticari 

faaliyetin olağan seyri içerisinde iskontolu fiyatla da olsa satılabilme imkânının olduğu 

durumlarda, esaslı ihlalin varlığına kanaat getirilemeyeceği sonucuna varmaktadır. Yine 

sözleşmeye aykırı malların amacına uygun veya amacı dışında da olsa kullanılmasının 

alıcıdan beklenebildiği durumlarda da sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil etmemesi 

gerektiği savunulmaktadır
139

. Ancak bu sınırlamanın, malların alıcı için bütünü ile 

kullanılamaz olmasını aramak kadar katı derecede uygulanmasının da CISG m. 25 

hükmü ile bağdaşmaz nitelikte olduğu belirtilmektedir
140

. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 46; Huber/Mullis, a.g.e., s. 228. 
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 Schwenzer, a.g.m., s. 438; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 102. 
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 Bkz.: yuk. B. 2.3.2.4. 
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 OLG Frankfurt am Main, 18.01.1994, CISG-online 123; BGH, 03.04.1996, CISG-online 135; BGer, 

28.10.1998, CISG-online 413; OLG Köln, 14.10.2002, CISG-online 709; Arbitral Institute of the 
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online 1681; Tribunale di Forli, 09.12.2008, CISG-online 1729. 
139

 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 51; Huber/Mullis, a.g.e., s. 228; Ferrari, 

a.g.m., (Fundamental Breach), s. 503; Bridge, a.g.e., s. 568. 
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 Bridge, a.g.m., (Avoidance), s. 921. 
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2.3.3.3.3.1. Alıcının Malı Kendi Kullanımı İçin Satın Alması Hâlinde 

Alıcının satım sözleşmesini akdetmekteki amacı satım konusu malı kendisi için 

kullanmak
141

 ise esaslı ihlalin var olup olmadığını tespit etmek görece kolay olacaktır. 

Zira bu durumda araştırılması gereken tek şey, satıcının alıcıya teslim etmiş olduğu 

malın, alıcının malı alırken görmesini istediği işlevi görüp görmediğidir. Eğer satıcının 

teslim ettiği mal, alıcının bu malı satın alırken güttüğü amaca uygun işleve sahipse esaslı 

ihlalden bahisle sözleşmeden dönmek gibi bir ihtimalle karşılaşılmayacaktır. Teslim 

edilmiş olan mal satıcının amaçladığı işi görmesine rağmen sözleşmeye başka surette 

aykırılıklar taşıyor ise alıcı artık esaslı ihlalden bahsedilemeyeceği için sözleşmeden 

dönme ve ikame mal teslimi dışındaki haklarını kullanmak durumunda olacaktır. 

Satıcının alıcıya teslim etmiş olduğu mal alıcının malı satın alırken güttüğü amaca 

hizmet etmiyor, yani alıcı bu malı satın almakla amaçladığı işlevi göremiyor ise esaslı 

ihlalin varlığından bahsedilecektir. Bu durumda alıcının söz konusu sözleşmeye aykırı 

malları iskontolu fiyatla da olsa satıp satamayacağı veya bunları başka bir şekilde 

değerlendirme ihtimalinin bulunup bulunmadığı ayrıca değerlendirilmeyecektir
142

. Zira 

alıcı satım sözleşmesini akdederken malı kendisi için kullanmak amacındadır. Dolayısı 

ile alıcının salt satıcı sözleşmeye aykırı mal teslim etti diye ticarete zorlanmasının bir 

mantığı yoktur. Keza alıcının sırf malı değerlendirmesi uğruna tecrübesinin bulunmadığı 

bir işe zorlanması da aynı şekilde mantıksızdır
143

. Bu doğrultuda verilmiş olan mahkeme 

kararları arasında kuşkusuz en tanınanı ABD Temyiz Mahkemesi İkinci Dairesi’nce 

verilmiş olan “Delchi Carrier SpA v. Rotorex Corporation” kararıdır
144

. Söz konusu 

olayda mevcut olan ihtilaf, alıcının havalandırma sisteminde kullanılmak üzere satın 
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 Burada tüketici satımlarının CISG m. 2/f. 1/(a) hükmü gereği Antlaşmanın kapsamı dışında 

bırakıldığını hatırlatmak gerekir. Dolayısı ile söz konusu hüküm gereği alıcının kullanım amacı kişisel 

veya ailevî ihtiyaç ya da ev ihtiyacı kapsamında olmamalıdır. Bu açıklama doğrultusunda alıcının 

kullanımı genelde işine yönelik olacaktır. Üretici olan alıcının bir makineyi üretimde kullanmak amacı ile 

almsı bu duruma karakteristik bir örnektir. 
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 CA Versailles, 29.01.1998, CISG-online 337; LG Heilbronn, 15.09.1997, CISG-online 562; LG 

München, 27.02.2002, CISG-online 654; OLG Stuttgart, 12.03.2001, CISG-online 841; ICC International 

Court of Arbitration, 01.01.1995, CISG-online 843; Schwenzer, a.g.m., s. 438. 
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 Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 56. 
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 Bkz. U.S. Court of Appeals – 2nd Circuit, 06.12.1995, CISG-online 140. 
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aldığı kompresörlerin belirtilenden daha fazla enerji harcaması ve istenilen seviyede 

soğutmaya yeterli olmamasından kaynaklanmaktadır. Mahkeme, satım sözleşmesini 

akdederken, havalandırma sistemini kendi binasında kullanmak amacında olan alıcının 

bu amacını dikkate alarak karar vermiştir. Bu doğrultuda mahkeme, alıcının sözleşmeye 

aykırı malları satarak değerlendirebilmesi veya bunları mevcut hâli ile kullanabilmesi 

ihtimallerini kanaatimizce haklı olarak incelememiştir
145

. 

Alıcının sözleşmeye aykırı malı birtakım eksikliklere rağmen amaçladığı işte 

kullanabilip kullanamayacağı ise her somut olayda ayrıca inceleme konusu yapılacaktır. 

Bazı mahkeme kararlarında, sözleşmeye aykırı malların amaçlanan işlevi görmek 

bakımından tamamen uygunsuz olmasının aranmayacağı vurgulanmıştır
146

. Örneğin salt 

alıcının amaçladığı işin kalitesinin düşecek olması bile bazı durumlarda esaslı ihlale yol 

açabilecektir. Bu doğrultuda alıcı satım konusu malları kullanarak bir şey üretmek amacı 

ile almışsa ve sözleşmeye aykırı mallar söz konusu üretim mallarının kalitesini 

düşürüyor ise esaslı ihlalin varlığından bahsedilecektir. Ancak alıcı aynı zamanda daha 

düşük kalitede mallar da üretiyorsa ve sözleşmeye aykırı olan mallar kendisi açısından 

stok fazlası olarak nitelendirilemiyorsa, bu durumda sözleşmeye aykırı mal teslimi esaslı 

ihlal teşkil etmeyecektir
147

. 

Konuya ilişkin uygulamadan birkaç örnek vermek gerekirse, bir Alman 

mahkeme kararında alıcının sözleşmeye aykırı malı birtakım eksikliklere rağmen 

sözleşmeyi akdederken amaçladığı işte kullanabilmesi ihtimalinde de esaslı ihlalin 

varlığının kabul edilemeyeceği ve alıcının sözleşmeden dönemeyeceği belirtilmiştir
148

. 
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 Aynı yönde bkz. OLG Hamburg, 26.11.1999, CISG-online 515; Graffi, a.g.m., s. 343. 
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 OLG Stuttgart, 12.03.2001, CISG-online 841; ICC International Court of Arbitration, 01.01.1995, 

CISG-online 843. 
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 Huber/Mullis, a.g.e., s. 231. 
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 LG München, 27.02.2002, CISG-online 654: Mahkeme şu şekilde net bir ifade kullanmıştır: “(...) If a 

buyer is able to use in any respect defective goods, one cannot assume a fundamental breach of contract. 

(...)”. Mahkemenin ifadesini sözleşmeye aykırı malların herhangi bir şekilde kullanılabilmesi hâlinde 

esaslı ihlalin öne sürülemeyeceği şeklinde kapsamlı olarak algılamamak gerekir. Bu ifade mahkemenin 

incelediği ihtilafa ilişkin kullandığı bir ifadedir. Zira söz konusu olayda reklam için kullanılması 

amaçlanan kürelerin dönme özelliği çalışmamaktadır. Mahkeme ise kürelerin dönmese dahi reklam 

amacıyla kullanımının hâlâ mümkün olduğuna hükmetmiştir. Yani ifade sözleşmeye aykırı malların 

alıcının amacına uygun olarak kullanılmasına yönelik bir anlam taşımaktadır. 
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Yine aynı yöndeki bir mahkeme kararında, sergi kataloğundaki küçük bir basım 

hatasının da bu küçük hatanın malın amaçlanan işte hâlâ kullanılabilir olması gerekçesi 

ile tek başına esaslı ihlale yol açmayacağı belirtilmiştir
149

. Diğer bir mahkeme  kararında 

ise bu durum, satım konusu olan malın önem arz etmeyen, diğer bir deyim ile adi bir 

uygunsuzluk içermesi hâlinde esaslı ihlalin varlığından bahsedilemeyeceği şeklinde 

özetlenmiş bulunmaktadır
150

. 

2.3.3.3.3.2. Alıcının Malı Tekrar Satma Amacı İle Satın Alması Hâlinde 

Alıcının satım sözleşmesini akdetmekteki amacı satım konusu malı kullanmak 

değil de satmaksa, bu ihtimalde esaslı ihlalin araştırılması biraz daha karmaşık bir 

süreçtir. Zira bu ihtimalde alıcının sözleşmeye aykırı malları ticari faaliyetin olağan 

seyri içerisinde satıp satamayacağının değerlendirilmesi gerekecektir. Bu durumda 

sözleşmeye aykırı mal tesliminin alıcı bakımından esaslı ihlal teşkil etmesi ancak 

alıcının bu malları satma ihtimalinin bulunmadığı durumlarda söz konusu 

olabilecektir
151

. Malların satılabilme potansiyelleri değerlendirilir iken, alıcının 

iskontolu fiyatla da olsa bunları satıp satamayacağına da bakmak gerekecektir. Alıcının 

iskonto ile bir satış yapabileceği söylenebiliyor ise bu satışı yapıp iskonto yapması ile 

uğradığı zararı tazminat talebi veya semenin tenzili ile gidermesi beklenecektir
152

. Eğer 

satıcının malları satabileceği söylenebiliyor ise artık esaslı ihlalden bahsedilemeyeceği 

veçhile alıcı semenin tenzili veya tazminat gibi imkânlarını kullanmak sureti ile ortaya 

çıkan olumsuzluğu gidermek durumunda olacaktır
153

. 

Uygulamada alıcının sözleşmeye aykırı malı satabilme potansiyelinin bulunduğu 

gerekçesi ile esaslı ihlali ve dolayısı ile sözleşmeden dönmeyi kabul etmeyen mahkeme 
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 HGer Zurich, 21.09.1998, CISG-online 416; Atamer, a.g.e., s. 399. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 51; Koch, a.g.m., s. 243. 
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kararlarından en tanınanı Alman Yargıtayı’nca verilmiş ve doktrinde “Kobalt Sülfat 

Davası” olarak bilinen karardır
154

. Söz konusu kararda sözleşmeye aykırılık taşıyan 

satım konusu malların alıcı tarafından satılabilme potansiyeline, esaslı ihlalin tespiti 

açısından bir kriter olarak çok büyük önem verilmiştir. Alıcının sözleşmeye aykırı 

malları Almanya içinde veya dışında
155

 satma potansiyeli bulunmadığını kanıtlamadıkça 

esaslı ihlale dayanamayacağı ifade edilmiştir
156

. Alman Yargıtayı anılan gerekçe ile 

sözleşmeye aykırı mal tesliminin esaslı ihlal teşkil ettiği iddiasını ve dolayısı ile alıcının 

sözleşmeden dönme talebini reddetmiştir. 

Belirtmek gerekir ki, sözleşmenin konusu olan malı satmak amacında olan 

alıcının ne tür bir işle uğraştığı malın satılmasının kendisinden beklenebilir olmasının 

tespiti açısından önemlidir. Zira bu tespit aşamasında dikkate alınacak olan ticari 

faaliyetin olağan seyri, bir malın satılmasının belirli bir kişi bakımından mümkün 

olduğu sonucunu doğurabilecek iken; diğeri bakımından mümkün olmadığı sonucuna 

ulaşmamızı da sağlayabilecektir. Örneğin alıcının toptancılık ile veya perakende satıcılık 

ile uğraşıyor olması ihtimallerinde sözleşmeye aykırı malı satabilme potansiyeli aynı 

olmayacaktır. Bir toptancının piyasada bir perakende satıcıya göre daha geniş satış 

imkânının bulunduğundan bahisle, alıcının toptancı olduğu durumlarda sözleşmeye 

aykırı mal tesliminin esaslı ihlal teşkil etmesinin daha zor olacağını söylemek gerekir
157

. 

Bu doğrultuda perakende satış ile uğraşan alıcıyı, mesleki itibarının zedelenmesi 

ihtimali bulunan durumlarda iskontolu satış yapmaya zorlamak da mümkün 

olmayacaktır
158

. Yine aynı sonucun perakende satıcı olan alıcının sadece yüksek kalite 

mal satan bir işletmeci olması ve dolayısı ile müşteri kitlesinin de kaliteye önem veren 
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 Schwenzer, a.g.m., s. 438. 
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insanlardan oluşuyor olması durumunda da benimsenmesi gerekir. Bu durumda alıcıdan 

düşük kalite veya defolu mal satması ticari faaliyetin olağan seyri gereği beklenebilir 

olmayacaktır
159

. Zira bu durumda alıcının mesleki itibarının zedeleneceği açıktır
160

. 

2.3.3.3.4. Satıcının Giderim Hakkı İle Esaslı İhlal Sebebi İle Sözleşmeden 

Dönme İmkânı Arasındaki İlişki 

Antlaşma metninde CISG m. 48 hükmünün satıcıya tanımış olduğu sözleşmeye 

aykırılığı giderme hakkı ile CISG m. 49 hükmünün alıcıya tanımış olduğu sözleşmeden 

dönme hakkı ve dolayısı ile esaslı ihlal kurumu arasındaki ilişki doktrinde bir hayli 

tartışmalıdır. Antlaşmanın hazırlanması aşamasında başlamış olan bu konudaki 

tartışmalarda, günümüzde hâlâ tam bir görüş birliği sağlanmış değildir
161

. 

Söz konusu iki hak arasındaki ilişkiyi çalışmamızın bu bölümünde ele 

almamamızın sebebi ise tartışmalı olan bu hususun, sözleşmeye aykırı mal teslimi 

hâlinde ortaya çıkıyor olmasıdır. Zira satıcının kalıcı olarak ifa etmemesi durumlarında 

tartışmaya yol açacak bir giderim hakkı söz konusu olmayacaktır. Yine vaktinde ifa 

etmeme hâlinde ise kural olarak esaslı ihlalin varlığı kabul edilemeyeceği için 

sözleşmeden dönmek isteyen alıcıdan satıcıya bir ek süre (Nachfrist) vermesi 

beklenecektir. Vaktinde ifa etmemenin başlı başına esaslı ihlal teşkil ettiği durumlarda 

ise zaten makul bir gecikmeme durumunun mümkün olamayacağından bahisle satıcının 

giderim hakkını kullanabilmesi mümkün olmayacaktır. Dolayısı ile iki hakkın çatışması 

problemi ile karşılaşılacak yegâne hâl, satıcının sözleşmeye aykırı mal teslim etmesi 
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 OLG Köln, 14.10.2002, CISG-online 709: Kararda bu husus açıkça vurgulanmıştır. Alıcının müşteri 
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hâlidir
162

. Yine belirtmek gerekir ki söz konusu problem yalnızca satıcının CISG m. 

48/f. 1 hükmü uyarınca sahip olduğu giderim hakkı bakımından mevcuttur. Satıcının 

giderimi CISG m. 48/f. 2 hükmü kapsamında yapacağı durumlarda ise aynı problem ile 

karşılaşılmayacaktır. 

2.3.3.3.4.1. Satıcının CISG m. 48/f. 2’deki Giderim Hakkı 

 Satıcının CISG m. 48/f. 2 kapsamında bir süre belirtmek sureti ile yapmış 

olduğu giderim teklifini, alıcı açık bir biçimde kabul etmiş olabilir veya bu teklife karşı 

susması sonucu alıcının bu teklifi kabul etmiş olduğu varsayılabilir. İşte bu durumlarda 

satıcının teklifinde belirtmiş olduğu süre içerisinde alıcının esaslı ihlalin varlığından 

bahis ile sözleşmeden dönme hakkı olmayacaktır. Bu durumda satıcının giderim 

hakkının alıcının sözleşmeden dönme hakkına engel olabilmesinin iki sebebi vardır. 

Birinci sebep CISG m. 48/f. 2 hükmünün bu durumu açıkça düzenlemiş olmasıdır
163

. 

İkinci sebep ise satıcının sahip olduğu sözleşmeye aykırılığı giderme hakkının alıcının 

onayı ile kullanılabilmesidir. Bu doğrultuda satıcının sözleşmeye aykırılığı gidermesini 

kabul veya susma yolu ile onaylamış olan alıcının, artık bu iradesinin hilafına 

davranması mümkün olmayacaktır
164

. 

2.3.3.3.4.2. Satıcının CISG m. 48/f. 1’deki Giderim Hakkı 

Satıcı ile alıcı arasında CISG m. 48/f. 2 hükmü manasında bir anlaşmanın 

varlığından bahsedilemeyeceği durumlarda artık satıcının sözleşmeye aykırılığı 

giderebilmesinin yolu CISG m. 48/f. 1 hükmünden geçmektedir. İşte bu durumda 

satıcının giderim hakkının mı yoksa alıcının sözleşmeden dönme hakkının mı öncelik 

sahibi olduğu sorusu ortaya çıkmaktadır. İlk bakışta CISG m. 48/f. 1 hükmünün “49. 

madde saklı kalmak üzere (...)” şeklindeki ifadesi ile bu soruyu sözleşmeden dönme 

hakkı lehine cevaplamış olduğu düşünülebilir. Yine Antlaşmanın hazırlık görüşmeleri 
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 Atamer, a.g.e., s. 352-353; Koch, a.g.m., s. 347. 
163

 CISG m. 48/f. 2 hükmünün ikinci ve son cümlesi aynen şöyledir: “(...) Alıcı bu süre içinde, satıcının 

ifası ile bağdaşmayacak bir hukuki imkâna başvuramaz. (...)”. 
164

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 221. 



 

90 

 

esnasında, satıcının giderim hakkının alcının sözleşmeden dönme hakkı karşısında 

öncelikli olarak kullanılması yönünde verilen teklifin
165

 reddedilmiş olması da bu cevabı 

destekler niteliktedir. Ancak belirtmek gerekir ki, bugün söz konusu tartışma, satıcının 

giderim hakkının esaslı ihlal kavramına olan etkisi üzerinden yapıldığı için bu verilerin 

anılan soruya kesin bir cevap teşkil etmeyeceği açıktır
166

. 

Doktrinde satıcının giderim hakkı ile alıcının sözleşmeden dönme hakkı 

arasındaki ilişki bakımından iki ana eğilimin varlığından bahsetmek mümkündür. 

Bunlardan ilki, alıcının sözleşmeden dönme hakkına ağırlık verilmesi gerektiği 

yönündedir
167

. Buna göre satıcının giderim hakkını kullanabilmesi, esaslı ihlalin mevcut 

olmadığı veya mevcut olmasına rağmen alıcının sözleşmeden dönme hakkını 

kullanmayacağı durumlar ile sınırlandırılmıştır. Bu görüşü destekleyen yazarların öne 

sürdükleri argümanlardan biri CISG m. 48 hükmünün alıcının sözleşmeden dönme 

hakkını saklı tutmaya yönelik olan açık ifadesidir. Yine Antlaşmanın hazırlık 

aşamasında Bulgaristan ve Almanya’nın satıcının giderim hakkına öncelik tanınması 

yönünde vermiş oldukları değişiklik teklifinin
168

 kabul edilmemiş olması da bu gruptaki 

yazarların argümanları arasındadır
169

. 

Doktrindeki ikinci eğilime göre, satıcının giderim hakkı, alıcının sözleşmeden 

dönme hakkının önünde kısıtlayıcı bir kriter olarak kabul edilmelidir
170

. Bu görüşü 

destekleyen yazarların çıkış noktası, Antlaşmanın sözleşmeden dönme hakkını son çare 
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 Teklif ve tartışmalar için bkz. Official Records, s. 115 ve s. 351-352. 
166

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 222; Atamer, a.g.e., s. 352; Huber, a.g.m., (Alıcının Hakları), s. 281. 
167

 Koch, a.g.m., s. 325; Graffi, a.g.m., s. 344; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 48, N.1; Sekretarya Şerhi, 

Art. 44, N. 2; Enderlein, a.g.m., s. 194; Gartner, a.g.m., B. II/C/1; Babiak, a.g.m., s. 127, dn. 92. 
168

 Bkz. Official Records, s. 341-342. 
169

 Bkz. Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 48, N.1. 
170

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 48, N. 17; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), 

a.g.e., Art. 25, N. 48; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 48, N. 2.1.1.1.1 ve 3.2.2; Honnold, a.g.e., § 184 ve 

296; Schlechtriem, a.g.e., s. 78; Singh/Leisinger, a.g.m., s. 185-186; Schwenzer, a.g.m., s. 439; 

Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 100-11; Huber/Mullis, a.g.e., s. 222-223; Ferrari, a.g.m., (Fundamental 

Breach), s. 502; Lookofsky, a.g.e., s. 122 ve 125; Atamer, a.g.e., s. 354-355; Fountoulakis, a.g.m., s. 16; 

Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 25, N. 3.4; Ziegel, a.g.m., s. 23; Zeller, a.g.m., s. 92-93; Eric C. 

Schneider, “The Seller's Right to Cure under the Uniform Commercial Code and the United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods”, Arizona Journal of International and 

Comparative Law, C. 7, 1989-1990, s. 102-103. 
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(ultima ratio) olarak tanımış olmasıdır. Bu doğrultuda sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal 

teşkil etmesine rağmen, söz konusu aykırılığın makul bir uğraş ile ortadan kaldırılabilir 

olduğu durumlarda, satıcının sözleşmeden dönmesinin Antlaşmanın sözleşmeyi ayakta 

tutmaya yönelik olan yaklaşımına ters düşeceği söylenmektedir
171

. Yine aynı yönde 

daha ağır bir sözleşmeye aykırılık hâli olan hiç ifa etmeme hâlinde bile alıcıdan ek süre 

(Nachfrist) vermesi beklenirken; sözleşmeye aykırı mal teslimi gibi daha hafif bir hâlde 

alıcının bir sınırlama olmaksızın sözleşmeden dönebilmesinin Antlaşma sistemi ile 

uyuşmayacağı söylenmektedir
172

.  

Bugün uygulama ve doktrindeki baskın görüş, satıcının giderim hakkının alıcının 

sözleşmeden dönme hakkı bakımından bir sınırlama getirdiği yönündeki ikinci 

yaklaşımı benimsemekten yanadır. Söz konusu sınırlama, doktrin
173

 ve uygulamada
174

 

yaygın olarak, satıcının giderim hakkının bulunduğu durumlarda sözleşmeye aykırılığın 

esaslı ihlal teşkil etmeyeceği şeklindeki yaklaşım ile hukuken gerekçelendirilmektedir. 

Kanaatimizce de satıcının giderim hakkını esaslı ihlal incelemesinde bir kriter olarak 

kullanmak doğru yaklaşım olarak gözükmektedir. Zira Antlaşmanın sözleşmeden 

dönmeyi ultima ratio olarak tanıması gerekçesi ile yapılacak sınırlamanın CISG m. 48/f. 

1 hükmündeki dönmeyi saklı tutan ifade ile bağdaştırılabilmesinin yegâne yolu bu 

                                                 
171

 Bkz. Honnold, a.g.e., § 296: Yazar vermiş olduğu örnekte (Example 48A) satıcının teslim etmiş olduğu 

makinenin çalışmaması durumunda esaslı ihlalin varlığının tartışmasız olduğunu belirtmektedir. Ancak 

yazar, makinenin bir parçasının bu duruma sebep olduğu ve satıcının bu parçayı değiştirme teklifi yaptığı 

hâllerde artık sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil etmemesi gerektiğine işaret etmektedir. Aynı örnek 

için bkz. Ziegel, a.g.m., s. 20-21. 
172

 Atamer, a.g.e., s. 354-355. 
173

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 48, N. 17; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), 

a.g.e., Art. 25, N. 48; Honnold, a.g.e., § 184 ve 296; Schlechtriem, a.g.e., s. 78; Schwenzer, a.g.m., s. 

439; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 100-11; Lookofsky, a.g.e., s. 122; Fountoulakis, a.g.m., s. 16; 

Huber/Mullis, a.g.e., s. 222-223; Singh/Leisinger, a.g.m., s. 185-186; Ferrari, a.g.m., (Fundamental 

Breach), s. 502-503; Huber, a.g.m., (Alıcının Hakları), s. 281-282; Atamer, a.g.e., s. 354-355; 

Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 25, N. 3.4; Ziegel, a.g.m., s. 23; Zeller, a.g.m., s. 92-93; Schneider, 

a.g.m., s. 102-103. 
174

 OLG Köln, 14.10.2002, CISG-online 709; Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna, 

27.04.1992, CISG-online 68; OLG Koblenz, 31.01.1997, CISG-online 256; CA Grenoble, 26.04.1995, 

CISG-online 154; ICC International Court of Arbitration, 01.01.1995, CISG-online 834; HGer Zurich, 

26.04.1995, CISG-online 248; Tribunale di Forli, 09.12.2008, CISG-online 1729. Aksi yönde sözleşmeye 

aykırılığın giderilebilir olmasının esaslı ihlal tespitinde bir rolü olmadığı yönünde bkz. BGer, 15.09.2000, 

CISG-online 770. 
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olarak gözükmekte; CISG m. 25 hükmünde de bu uygulamayı engelleyici bir tarzın 

benimsenmemiş olması söz konusu yaklaşımı makul kılmaktadır. 

Belirtmek gerekir ki, doktrin
175

 ve uygulamada
176

 ikinci yaklaşım ile hedeflenen 

sonuca farklı bir gerekçe ile de ulaşılmaktadır. Buna göre satıcının giderim hakkı, esaslı 

ihlalin tespiti aşamasında hesaba katılarak değil, alıcının sözleşmeden dönmeyi beyan 

hakkını bir süreliğine askıya alarak bir sınırlandırma teşkil etmelidir. Zira satıcının 

giderim hakkının esaslı ihlal incelemesinde dikkate alınmasının, CISG m. 46/f. 2 

hükmündeki ikame mal teslimi talebini de ortadan kaldıracak olmasının çelişkili bir 

durum yaratacağı öne sürülmektedir
177

. Yine aynı yönde satıcının sözleşmeye aykırılığı 

giderip gidermeyeceğinin beklenmesi aşamasındaki belirsizliğin alıcının üzerine 

yüklenmesinin adil bir çözüm olmadığı ve söz konusu belirsizliğin esaslı ihlal kavramını 

da belirsiz bir kavram hâline getirdiği belirtilmektedir
178

. 

Satıcının giderim hakkının, alıcının sözleşmeden dönme hakkı üzerinde 

sınırlama teşkil ettiği, bahsi geçen gerekçelerden hangisinin sonucu olarak kabul edilir 

ise edilsin, söz konusu sınırlamanın mutlak nitelikte olmadığı belirtilmektedir. Zira 

aksinin kabulü hâlinde haklı olarak CISG m. 48/f. 1 hükmündeki sözleşmeden dönme 

hakkını saklı tutan ifadenin hiçbir anlamının kalmayacağından bahsedilmektedir
179

. Bu 

doğrultuda satıcının giderim hakkı, her durumda alıcının sözleşmeden dönebilmesini 

engelleyemeyecektir. Böylece hem sözleşmeden dönme hakkının son çare (ultima ratio) 

niteliğine, hem de satıcıya tanınmış olan giderim hakkının esaslı ihlallere karşı da 

kullanılabilme niteliğine yeterli önem verilmiş olunacaktır. 
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 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 48, N. 2.1.1.1.1 ve 3.2.2. 
176

 HGer Aargau, 05.11.2002, CISG-online 715. 
177

 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 48, N. 3.2.1. 
178

 Bkz. Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 48, N. 3.2.2: Yazar satıcının giderim hakkının esaslı ihlal 

incelemesinde bir kriter olarak kabul edilmesi hâlinde doğacak olan belirsizliğe işaret ettiği örneğinde; bir 

sözleşmeye aykırılığın ilk anda esaslı ihlal, ertesi gün esaslı olmayan bir ihlal ve sonraki gün yine esaslı 

ihlal teşkil etmesi gibi sonuçların doğabileceğine işaret etmekte ve bu durumun Antlaşma sistemi 

içerisinde kabul edilebilir olmadığını vurgulamaktadır. Aynı yönde bkz. Mullis, a.g.m., s. 343-344. 
179

 Bridge, a.g.m., (Avoidance), s. 928; Atamer, a.g.e., s. 353. 
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Öncelikle satıcının sözleşmeye aykırılığı gidermeyi reddetmesi
180

 veya giderim 

teklifine cevap vermemesi ihtimalinde satıcının giderim hakkının sınırlandırıcı etkisi 

olmayacaktır. Yine satıcının makul bir zaman içindeki giderme denemelerinde başarısız 

olması
181

 veya giderme denemelerinin sayısının makul bir sayıyı aşmış olması 

ihtimallerinde de satıcının giderim hakkı artık alıcının sözleşmeden dönme hakkı 

üzerinde sınırlayıcı bir etki göstermeyecektir
182

. 

Alıcının derhâl sözleşmeden dönmek hususunda haklı bir menfaatinin olduğunun 

söylenebildiği durumlarda da, satıcının giderim hakkının artık sözleşmeden dönmeyi 

engelleyici bir etkisinden bahsedilemeyecektir. Alıcının söz konusu haklı menfaati 

tarafların akdetmiş oldukları sözleşmeden kaynaklanabileceği gibi, sözleşmeye 

aykırılığın ağırlığından da kaynaklanabilecektir
183

. Satıcının ifası bakımından kesin 

vadenin açıkça mevcut olduğu veya mevcut olduğunun söylenebildiği durumlarda 

alıcının sözleşmeden dönmekteki haklı menfaati sözleşmeden kaynaklanmaktadır
184

. 

Yani ortada bir kesin vade mevcutsa ve satıcı bu hâlde sözleşmeye aykırı mal teslim 

etmiş ise artık satıcının bu aykırılığı giderim hakkı esaslı ihlal incelemesinde dikkate 

alınmayacak ve dolayısı ile alıcının sözleşmeden dönme hakkına engel olmayacaktır
185

. 

Zaten bu ihtimalde satıcının yapacağı giderimin makul bir süre içerisinde yapılmış 

olduğu da kabul edilemeyecektir. Yine satım konusu malın çok özel bir niteliği haiz 

olması, bu malın sözleşmenin esaslı unsurunu teşkil ettiğini gösteriyorsa, alıcının 

sözleşmeden dönmekte haklı bir menfaati olduğu kabul edilecek ve bu durumda da söz 

                                                 
180

 OLG Karlsruhe, 19.12.2002, CISG-online 817. 
181

 LG Heilbronn, 15.09.1997, CISG-online 562. 
182

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 223; Schwenzer, a.g.m., s. 439; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 101-102; 

Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 48; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), 

a.g.e., Art. 48, N. 15; Koch, a.g.m., s. 225-226. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 48, N. 15; Huber/Mullis, a.g.e., s. 223. 
184

 Kesin vadenin var olup olmadığının tespiti vaktinde ifa etmeme başlığı altında yapmış olduğumuz 

açıklamalar doğrultusunda yapılacaktır. Ancak kesin vade hâlinde vaktinde ifa etmeme ile kesin vade 

hâlinde sözleşmeye aykırı mal teslim etmenin iki farklı durum olduğunu unutmamak ve bu durumları 

birbirine karıştırmamak gerekir. Vaktinde ifa etmemek konusundaki detaylı açıklamalarımız için bkz.: 

yuk. B. 2.3.3.1. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), Art. 48, N. 15; Bridge, a.g.e., s. 579; Schwenzer, a.g.m., s. 

439; Huber/Mullis, a.g.e., s. 223; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 101-102; Koch, a.g.m., s. 226; Atamer, 

a.g.e., s. 354; Huber, a.g.m., (Alıcının Hakları), s. 282. 
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konusu menfaat sözleşmeden kaynaklanmış olacaktır
186

. Alıcının sözleşmeden 

dönmekteki haklı menfaatinin sözleşmeye aykırılığın ağırlığından kaynaklandığı durum 

ise alıcının satıcıya sözleşmesel bir ilişkinin tarafı olarak duyduğu güven
187

 meselesi ile 

ilgilidir
188

. Eğer satıcının sözleşmeye aykırı davranışının, alıcının satıcıya olan güvenini 

zedelemiş olduğu söylenebiliyor ise bu durumda da alıcının sözleşmeden dönmekte 

haklı menfaati olacağı ve satıcının giderim hakkının alıcının sözleşmeden dönme 

hakkını engelleyemeyeceği kabul edilmektedir
189

. 

Yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda görüldüğü üzere, satıcının 

giderim hakkı bazı durumlarda sözleşmeye aykırı mal teslimi hâlinin esaslı ihlal teşkil 

edip etmediğinin araştırılmasında kullanılacaktır . Bu doğrultuda satıcının sözleşmeye 

aykırılığı tamir
190

, ikame mal teslimi veya malların eksik olan bölümünü teslim
191

 gibi 

yollarla giderebileceği söylenebiliyorsa, baskın görüş gereği esaslı ihlalin varlığından 

bahsedilemeyecektir
192

. Tabii bu giderimin alıcı için makul olmayan bir gecikme ya da 

zahmete yol açmaması gerekecektir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, satıcının giderim hakkını veya alıcının 

sözleşmeden dönme hakkını daha önce veya sonra kullanmış olmalarının hiçbir önemi 

yoktur. Diğer bir deyim ile bu haklardan birisinin önce kullanılması, diğerinin 

kullanımını engelleyemez
193

. Önce kullanılan hangisi olur ise olsun incelenecek şartlar 

aynı olacaktır. Zira bu iki haktan her birinin şartları diğeri ile ilgili bir düzenleme 
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 Bkz. Huber/Mullis, a.g.e., s. 224: Yazar bu konu bakımından örnek olarak sanatsal ya da antik değer 

arz eden malların yüzde yüz orijinal olması gerekliliğini vermektedir. Eğer orijinali dışında bir mal teslimi 

var ise alıcının sözleşmeden dönmekte haklı menfaati vardır. 
187

 Söz konusu güven, satıcının sözleşmeye aykırı davranışının ağırlığı sebebiyle alıcının bu satıcıya bir 

daha güvenerek iş yapmasının beklenebilir olup olmamasında belirleyici olan bir güvendir. 
188

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 48, N. 17; Huber/Mullis, a.g.e., s. 223. 
189

 Bridge, a.g.m., (Avoidance), s. 927; Schwenzer, a.g.m., s. 439; Huber/Mullis, a.g.e., s. 223; Koch, 

a.g.m., s. 226; Atamer, a.g.e., s. 354; Huber, a.g.m., (Alıcının Hakları), s. 282. 
190

 HGer Aargau, 05.11.2002, CISG-online 715. 
191

 LG Köln, 16.11.1995, CISG-online 265. 
192

 Schwenzer, a.g.m., s. 439; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 48; Bridge, a.g.e., 

s. 577-578. 
193

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 224-225. Aksi yönde bkz. Sekretarya Şerhi, Art. 44, N. 2; Mullis, a.g.m., s. 

344; Ziegel, a.g.m., s. 23. 
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içermektedir
194

. Dolayısı ile her iki durumda da yargı makamı yukarıda bahsettiğimiz 

üzere alıcının derhâl sözleşmeden dönmekte haklı bir menfaatinin olup olmadığını 

inceleyecektir. Eğer alıcının haklı menfaatinin olduğu söylenemiyor ise artık daha sonra 

deklare edilmiş olsa da satıcının giderim hakkına öncelik tanınacaktır. Bu durumda dahi 

alıcının sözleşmeden dönebilmesi ise sadece satıcının giderimde başarısız olması 

hâlinde mümkün olabilecektir
195

. Ancak alıcının sözleşmeden dönmek için haklı bir 

menfaatinin olduğu söylenebiliyor ise artık CISG m. 48/f. 1 hükmündeki sözleşmeden 

dönmeyi saklı tutan ifade gereğince zaman olarak daha sonra deklare edilmiş olsa da 

alıcının sözleşmeden dönme hakkına öncelik tanınacaktır
196

. 

2.3.3.4. Üçüncü Kişilerin Üzerinde Hak Sahibi Olduğu Mal Teslimi Hâli 

 Satıcının teslim etmiş olduğu mallar üzerinde üçüncü kişilerin hak iddiasında 

bulunduğu durumlar CISG m. 41 ve 42 hükümleri gereği sözleşmeye aykırılık anlamına 

gelirler. İşte bu durumlarda ortaya çıkan sözleşmeye aykırılıklar da esaslı ihlal teşkil 

ederek alıcının sözleşmeden dönmesine sebebiyet verebilirler. Üçüncü kişilerin sahip 

olduğu hakların ayni veya şahsi nitelikte olmalarının CISG kapsamında hiçbir önemi 

yoktur. Zira CISG uygulaması açısından yalnızca bu hakların üçüncü kişilere mal 

üzerinde ne gibi talep imkânları verdiği konusu önemlidir. Bu talep imkânları 

bakımından ise üçüncü kişinin sahip olduğu hakkı tanıyan hukuk sistemi belirleyici 

olduğundan, hakkın niteliğinin ayni ya da şahsi olması ayrımı bu hukuk sistemleri 

içerisinde bir anlam ifade edecektir
197

. 

Üçüncü kişilerin mal üzerinde hak iddia ettikleri durumlardaki esaslı ihlal 

incelemesinin de aynen sözleşmeye aykırı mal teslimi hâlinde olduğu gibi yapılacağı 

kabul edilmektedir
198

. Yani sözleşmeye aykırılıktan doğan olumsuzluğun, alıcıyı 

beklemekte haklı olduğu menfaatten önemli ölçüde yoksun bırakıp bırakmadığına ve 
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 Atamer, a.g.e., s. 355. 
195

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 224. 
196

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 48, N. 17; Huber/Mullis, a.g.e., s. 224. 
197

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 41, N. 4. 
198

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 232. 
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satıcının söz konusu aykırılığı giderme ihtimalinin bulunup bulunmadığına 

bakılacaktır
199

. Örneğin alıcının malı üçüncü kişiye devretmek zorunda olduğu 

durumlarda, sözleşmeye aykırılığın alıcıyı haklı menfaatinden yoksun bırakacağı açıktır 

ve esaslı ihlal teşkil etmek sureti ile dönmeye sebebiyet vermesi için bir engel yoktur
200

. 

Ancak satıcı bu sözleşmeye aykırılığı giderebiliyorsa, örneğin üçüncü kişinin malı 

devralmak hususundaki hakkını sona erdirebiliyorsa, sözleşmeye aykırılık esaslı ihlal 

teşkil etmeyecek ve alıcı sözleşmeden dönemeyecektir. Yine sözleşmenin konusunu 

nevî borcunun oluşturduğu hâllerde, alıcının sözleşmeye aykırı malları üçüncü kişilerin 

taleplerinden ari mallar ile değiştirebilmesi hâlinde de aynı sonucu benimsemek 

gerekecektir
201

. 

2.3.3.5. Belgelerde Sözleşmeye Aykırılık Hâli 

 Kural olarak satım sözleşmesine ilişkin belgelerdeki eksiklik ve uyumsuzlukların 

değerlendirilmesi, sözleşmeye aykırı mal teslimi hâli ile aynı doğrultuda 

yapılmaktadır
202

. Dolayısı ile belgelere ilişkin bir sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal 

teşkil edip etmediğini incelerken, belgelerden kaynaklanan olumsuzluğun, alıcının 

beklemekte haklı olduğu menfaatlere etkisine ve satıcının sözleşmeye aykırılığı 

giderebilme imkânının bulunup bulunmadığına bakmak gerekecektir. 

 Sözleşmeye aykırılığın konusu olan belgelerin alıcı bakımından arz ettiği önemi 

tespit esnasında kuşkusuz söz konusu belgelerin ne tür belgeler olduğu önem 

kazanacaktır. Belgelerin satım konusu mallara eşlik eden sigorta poliçesi, menşe 

şahadetnamesi, mal muayene belgesi, gümrük muayene belgesi, kullanım kılavuzu, 

konşimento, ambar makbuzu veya antrepo makbuzu gibi belgeler olması hâlinde 

bunların alıcı bakımından arz ettiği önem genel esaslı ihlal kuralına göre tespit edilmeye 

                                                 
199

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 10. 
200

 Atamer, a.g.e., s. 400; Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 41, N. 24 ve Art. 42, N. 27. 
201

 Schlechtriem/Schwenzer (Schwenzer), a.g.e., Art. 41, N. 24 ve Art. 42, N. 27; Huber/Mullis, a.g.e., s. 

232. 
202

 Mullis, a.g.m., s. 345; Huber/Mullis, a.g.e., s. 232; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 

25, N. 61; Schwenzer, a.g.m., s. 440. 
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çalışılacaktır. Yani bu belgelerdeki eksiklikler, alıcının sözleşmeyi akdeder iken sahip 

olduğu malı satmak veya kendisi için kullanmak amaçlarını engellemesi ihtimalinde 

esaslı ihlal teşkil edecektir. Bu doğrultuda sözleşmeye aykırılık emtia senedi ve benzeri 

malı temsil eden veya malın edinilebilmesi için gerekli olan belgelerde olan 

eksikliklerden kaynaklanıyor ise kesin vadenin mevcudiyeti hâlinde esaslı ihlalin 

varlığından bahsetmek gerekecektir
203

. Zira bu belgelerde bir eksiklik olması hâli, 

alıcının malları edinememesi sonucuna yol açabilecek; bu durum da ifanın hiç 

yapılmamış olması ile eş değer bir sonuç doğuracaktır. 

Genel esaslı ihlal incelemesi gereği, alıcıdan belgelerin sözleşmeye aykırı 

olmasına rağmen bunları elinde tutmasının beklenebilir olup olmadığına da bakmak 

gerekecektir. Alıcı eğer belgelerin sözleşmeye aykırı olmasına rağmen satım konusu 

malı sözleşmeyi akdederken güttüğü amaca uygun kullanabiliyor ise esaslı ihlalin 

varlığından bahisle sözleşmeden dönemeyecektir. Hatta esaslı ihlal incelemesine doktrin 

ve uygulama tarafından sözleşmeye aykırılığın belgelerden kaynaklanması durumuna 

münhasır olarak ek bir kriter getirilmiştir. Buna göre alıcının sözleşmeye uygun 

belgelere acil olarak ihtiyacının bulunmadığı durumlarda, bu belgeleri kendi uğraşı ile 

elde edebilme imkânı bulundukça, sözleşmeye aykırılık esaslı ihlal teşkil 

etmeyecektir
204

. Diğer bir deyim ile satıcının sözleşmeye aykırılığı giderebilir olmasının 

yanında alıcının giderebilir olması da esaslı ihlal incelemesinde dikkate alınacak bir 

husus olarak belirtilmektedir. Bu doğrultuda Alman Yargıtayı, Kobalt Sülfat Davası’nda 

vermiş olduğu kararda teslim edilmiş menşe şahadetnamesindeki yanlışlığı bu kapsamda 

değerlendirmiştir. Mahkeme alıcının bu belgeyi elde etmekte bir aciliyetinin 

                                                 
203

 Bkz. Schwenzer, a.g.m., s. 440; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 61; 

Singh/Leisinger, a.g.m., s. 182-183; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 49, N. 3; Koch, a.g.m., s. 220. 
204

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 11; Huber/Mullis, a.g.e., s. 232; 

Schwenzer, a.g.m., s. 440; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 61. Aksi görüş olarak 

alıcının belgelerdeki sözleşmeye aykırılığı giderebilmesinin esaslı ihlal incelemesinde dikkate alınmaması 

gerektiği yönünde bkz. Mullis, a.g.m., s. 347-349. 
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bulunmadığını belirtmiş ve bu belgeyi kendi uğraşları ile elde edebileceğinden bahisle 

belgeler bakımından esaslı ihlalin söz konusu olmadığına hükmetmiştir
205

. 

 Milletlerarası ticari satıma hâkim olan teamüller ve ilkeler kapsamında bazı 

belgelerin tesliminin satıcının asli yükümlülüğü hâline geldiğini ve dolayısı ile 

sözleşmenin esaslı unsuru olarak değerlendirildiklerini söylemek gerekir
206

. Örneğin 

tarafların ödemenin vesikalı kredi gibi özellik arz eden belgeler aracılığı ile yapılacağını 

kabul etmiş olduğu hâllerde, söz konusu belgeler bakımından bir sözleşmeye aykırılık 

meydana gelirse, sözleşmeye aykırılığın ciddiyetini incelemeksizin doğrudan esaslı 

ihlalin varlığı sonucunu benimsemek gerekecektir
207

. Yine emtia borsasında işlem gören 

emtiaların satım konusu yapıldığı sözleşmelerde, borsadaki fiyat oynamaları 

düşünüldüğünde, ifa tarihinin ve ilgili belgelerin eksiksiz tevdiinin sözleşmenin esaslı 

unsurları olması kaçınılmazdır. Bu esaslılık taraflarca açıkça öngörülmemişse bile 

sözleşmenin niteliği gereği CISG m. 8 ve 9 hükümleri yoluyla kabul edilecektir. 

Dolayısı ile bu belgelerin sözleşmeye aykırılığa konu olması ihtimalinde de doğrudan 

esaslı ihlalin söz konusu olduğu söylenebilecektir. Üstelik aynı anda kesin vadenin 

varlığı da kabul edildiği için satıcının sözleşmeye aykırılığı giderme hakkı da dikkate 

alınmayacaktır
208

. Aynı yönde tarafların CIF satış üzerinde anlaşmış olmaları 

ihtimalinde de genellikle satıcının belgeleri teslim etmesinin sözleşmenin esaslı unsuru 

hâline geldiği kabul edilmekte ve belgelerde meydana gelecek bir sözleşmeye aykırılık 

alıcıya sözleşmeden dönme hakkı vermektedir
209

. Ancak bu durumun her CIF satışta 

                                                 
205

 BGH, 03.04.1996, CISG-online 135. 
206

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 11; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), 

a.g.e., Art. 25, N. 62; Schwenzer, a.g.m., s. 440; Singh/Leisinger, a.g.m., s. 183; Bridge, a.g.m., 

(Avoidance), s. 932; Mullis, a.g.m., s. 350; Maartje Bijl, “Fundamental Breach in Documentary Sales 

Contracts The Doctrine of Strict Compliance with the Underlying Sales Contract”, European Journal of 

Commercial Contract Law, C. 1, S. 1, 2009, s. 27. 
207

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 11; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), 

a.g.e., Art. 25, N. 62; Schwenzer, a.g.m., s. 441; Singh/Leisinger, a.g.m., s. 184; Huber/Mullis, a.g.e., s. 

233; Bijl, a.g.m., s. 26; Takahashi, a.g.m., s. 127. 
208

 Schwenzer, a.g.m., s. 441-442. 
209

 Singh/Leisinger, a.g.m., s. 170; Mullis, a.g.m., s. 338-339. CIF sözleşmelerde ihlal sebebi ile 

sözleşmeden dönme konusunda İngiliz Hukuku ve CISG sistemleri arasında karşılaştırmalı olarak detaylı 

bilgi veren bir çalışma için bkz. Alastair Mullis, “Termination for Breach of Contract in C.I.F. Contracts 

Under the Vienna Convention and English Law; Is There a Substantial Difference?”, Contemporary 
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kural olmadığını, CIF klozu ihtiva eden mevcut sözleşmelerin yorumlanması ile genelde 

bu sonuca varıldığı için böyle bir kabulün var olduğunu belirtmek gerekir
210

. 

 Son olarak belirtmek gerekir ki alıcının derhâl sözleşmeden dönmekte haklı 

menfaati olduğu –ki kesin vadenin varlığının tespit edilmiş olması da bu kapsamdadır- 

sonucuna varılmadıkça satıcının belgelerden kaynaklanacak esaslı ihlali CISG m. 48 

gereği engellemek imkânı bulunacaktır
211

. Zira anılan hükmün “her türlü eksiklik” 

ifadesi belgelerden kaynaklanan sözleşmeye aykırılıkları da kapsayacak derecede 

geniştir
212

. 

2.3.3.6. Ek Yükümlülüklere Aykırılık Hâli 

 Uygulamada nadir rastlansa da satıcının ek yükümlülüklerini ihlal etmesi 

durumunda ortaya çıkan sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil edebileceği durumlar 

olabilir
213

. Ek yükümlülükler bakımından esaslı ihlal incelemesinde de yine sözleşmeye 

aykırılığın ciddiyetini ve satıcının sözleşmeye aykırılığı gidermesi hakkını incelemek 

gerekecektir
214

. Aykırılık hâlinde esaslı ihlal araştırması yapılacak olan ek 

yükümlülükler Antlaşma metninden kaynaklanan malların işaretlenmesi veya sigorta 

hususunda gerekli bilgilerin verilmesi gibi yükümlülükler olabilir. Yine taraflarca 

sözleşmede bazı ek yükümlülüklere yer verilmiş olunabilir. Örneğin uygulamada 

satıcının, taraflarca sözleşmeye alınmış olan tek satıcılık kaydı
215

, yeniden ithal 

                                                                                                                                                
Issues in Commercial Law: Essays in Honour of Professor A.G. Guest, Ed. Eva Z. Lomnicka, 

Christopher George John Morse, Londra, Sweet & Maxwell, 1997, s. 137-160. 
210

 Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 62. 
211

 Satıcının CISG m. 34 gereği sahip olduğu vadeden önce belgelere dair sözleşmeye aykırılıkları 

giderme hakkı da bulunmaktadır. Ancak vade tarihinden sonra giderim için elinde kalan tek imkân CISG 

m. 48 hükmü olacaktır. 
212

 Honnold, a.g.e., § 295. 
213

 Magnus, a.g.m., s 435; Ferrari, a.g.m., (Fundamental Breach), s. 494 ve 506; Huber/Mullis, a.g.e., s. 

233; OLG Frankfurt am Main, 17.09.1991, CISG-online 28: Alman yargı makamı bu hususta şüpheye yer 

vermeyecek açıklıkta şöyle bir ifade kullanmıştır: “(...) Also the breach of an obligation which is not a 

primary obligation of the contract, but, rather, a secondary obligation can be, without anything further, 

fundamental (...)”. 
214

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e. Art. 49, N. 12; Huber/Mullis, a.g.e., s. 233. 
215

 OLG Koblenz, 31.01.1997, CISG-online 256; HGer Aargau, 26.09.1997, CISG-online 329. 
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yasağı
216

, fatura düzenleme yükümlülüğü
217

 veya başka müşteriye satış yasağı
218

 gibi ek 

yükümlülüklerini yerine getirmemesi ile sebep olduğu sözleşmeye aykırılığın esaslı 

ihlale yol açacağı yönünde kararlar verilmiştir
219

. 

2.4. Ek Süre (Nachfrist) İçinde İfa Etmeme Nedeni İle Sözleşmeden Dönme 

2.4.1. Genel Olarak Alıcının Ek Süre Vererek İfayı Talep İmkânı 

 Satıcının sözleşmeden veya Antlaşmadan kaynaklanan yükümlülüklerine aykırı 

davranması sonucu alıcıya CISG m. 45 hükmünce tanınmış olan imkânlardan birisi de 

ek süre vererek ifayı talep imkânıdır. Bu imkân CISG m. 47 hükmünde şu şekilde ifade 

edilmiştir: 

“Alıcı satıcıya, yükümlülüklerini ifa etmesi için makul uzunlukta ek bir süre 

tanıyabilir. 

Bu süre içinde yükümlülüklerini ifa etmeyeceği konusunda satıcıdan bir bildirim 

almadıkça, alıcı, bu ek süre içinde, sözleşmeye aykırılık halinde sahip olduğu hukuki 

imkânlardan hiçbirine başvuramaz. Ancak bu yüzden alıcı, gecikmiş ifa nedeniyle 

tazminat talep etme hakkını kaybetmez.” 

Doktrinde CISG m. 47 hükmünce tanınmış olan bu imkânın “Nachfrist” olarak 

adlandırılıyor olmasının sebebi, hakkın Alman hukukundaki karşılığından esinlenilerek 

düzenlenmiş olmasıdır. Ancak belirtmek gerekir ki söz konusu imkân bu hâli ile ne 

Alman hukukundaki karşılığı ile ne de Fransız hukukundaki karşılığı ile 

örtüşmektedir
220

. Zira CISG sisteminde alıcının satıcıya ek süre tanımak hususunda bir 

zorunluluğu bulunmamakta; alıcı bu süreyi tanımadan da sözleşmenin ihlalinden doğan 

                                                 
216

 CA Grenoble, 22.02.1995, CISG-online 151. 
217

 Tribunal of International Commercial Arbitration at the Ukraine Chamber of Commerce and Trade, 

25.11.2002, CISG-online 1267. 
218

 OLG Frankfurt am Main, 17.09.1991, CISG-online 28. 
219

 Magnus, a.g.m., s. 435-436; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 25, N. 68; Ferrari, 

a.g.m., (Fundamental Breach), s. 494 ve 506; DiMatteo, a.g.m., s. 413-414. 
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 Sekretarya Şerhi, Art. 43, N. 8. Aynı yönde ve daha detaylı bilgi için bkz. Gartner, a.g.m., B. II/B/2; 

Maryellen DiPalma, “Nachfrist under National Law, the CISG, and the UNIDROIT and European 

Principles: A Comparison”, International Contract Adviser, Kluwer, C. 5, S. 1, 1999, s. 28 vd. 
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imkânlarını kullanmak hakkına sahip olmaktadır. Hatta esaslı ihlalin mevcudiyeti 

hâlinde sözleşmeden dönmesinde de bir sakınca bulunmamaktadır
221

. Ancak alıcının bu 

imkânlara sahip olduğu durumlarda dahi satıcıya ek süre vererek ona bir şans daha 

tanımasında hiçbir engel yoktur. Hatta satıcı bir kereden fazla ek süre vermek hususunda 

da serbesttir
222

. 

Doktrinde genel olarak alıcının ek süre vererek ifayı talep imkânını her türlü 

sözleşmeye aykırılık hâlinde kullanabileceği belirtilmektedir
223

. Yani alıcı gerek 

teslimin hiç yapılmadığı hâllerde, gerekse de sözleşmeye aykırı teslimin yapıldığı 

hâllerde ek süre vermek imkânını kullanabilecektir
224

. Alıcı bu durumlardan ilkinde ek 

süre vererek asli ifa talebinde (m. 46/f. 1), ikincisinde ise ek süre vererek ikame mal 

teslimi (m. 46/f. 2) veya malın onarılması talebinde (m. 46/f. 3) bulunabilecektir. Her ne 

sebeple olursa olsun satıcıya ek süre vermek isteyen alıcı, bunu şekle tabi olmayan bir 

bildirim ile yapmak durumundadır. Alıcı bu bildiriminde bir süre belirtmiş olmalıdır ve 

aynı zamanda belirtilmiş olan süre makul bir süre olmalıdır
225

. Alıcı kurallarına uygun 

bir ek süreyi tanıdıktan sonra, CISG m. 47/f. 2 hükmünün açık ifadesi gereği, söz 

konusu süre içerisinde sözleşmeye aykırılık hâlinde kendisine tanınmış olan imkânları 

kullanamayacaktır. Bu süre içinde sözleşmeye aykırılık gereği uğramış olduğu zararların 

tazminini talep etmesinde ise yine hükmün açık ifadesi gereği bir engel yoktur
226

. 
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 Sekretarya Şerhi, Art. 43, N. 8; Enderlein, a.g.m., s. 193; Atamer, a.g.e., s. 335; Zeytin, a.g.e., s. 169. 
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 Huber/Mullis, a.g.e., s. 234; Bianca/Bonell (Will), Art. 47, N. 2.1.1; Atamer, a.g.e., s. 335. 
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Celebrating Success: 25 years United Nation Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods, Singapur, SIAC, 2005, s. 93. Aksi yönde bkz. Honnold, a.g.e., § 288. 
224

 Bu noktada bazı sözleşmeye aykırılık hâllerinde ek süre tanımanın sonuçlarının gözetiliyor olması, bu 

ek sürenin diğer sözleşmeye aykırılık hâllerinde verilemeyeceği manasına gelmez. Ek süre bu hâllerde de 

verilebilir, ancak aynı sonuçları doğurmaz. 
225

 Viscasillas, a.g.m., s. 96; Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 183; Plate, a.g.m., s. 69; Atamer, a.g.e., s. 337. 
226

 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 47, N. 2.2.2. 
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2.4.2. Sözleşmeden Dönme Sebebi Olarak Ek Süre Vererek İfayı Talep 

İmkânı ve Koşulları 

CISG m. 49/f. 1/(b) bendi hükmü, sözleşmeden dönmek için esaslı ihlal sistemi 

dışında ikinci bir sisteme daha yer vermiş bulunmaktadır. Hükümde bu ikinci sistem şu 

şekilde ifade edilmektedir: 

“Teslim etmeme durumunda satıcı, alıcı tarafından 47. maddenin 1. fıkrası 

uyarınca verilmiş ek süre içinde malları teslim etmez veya verilmiş süre içinde bunları 

teslim etmeyeceğini açıklarsa.” 

Hükmün ifadesinden açıkça anlaşıldığı üzere ek süre vererek sözleşmeden 

dönebilme hâli, satıcının malların teslimini gerçekleştirmemiş olduğu durumlar ile 

sınırlandırılmıştır. İşte bu durumlarda kendisine ek süre tanınmış olan satıcı, teslimi söz 

konusu süre içerisinde gerçekleştirmez ise alıcı esaslı ihlal incelemesi yapılmaksızın 

sözleşmeden dönme hakkına sahip olacaktır
227

. 

Sözleşmeden dönmek amacında olan alıcı, ek süre tanıma hakkını iki şekilde bu 

amacına hizmet edecek doğrultuda kullanabilir. Alıcı öncelikle vaktinde ifa etmeme 

hâlinin yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar ışığında esaslı ihlal teşkil etmeyeceği 

durumlarda bu hakkını kullanacaktır. Alıcı bu hâllerde bir ek süre tayin edecek ve 

satıcının süre sonunda hâlâ teslim etmemiş olması ihtimalinde de esaslı ihlale gerek 

olmaksızın sözleşmeden dönebilecektir. Alıcı bu hakkını ikinci olarak ise vaktinde ifa 

etmeme hâlinin esaslı ihlal teşkil edip etmediği veya kesin ifa etmeme hâlinin mevcut 

olup olmadığı hususlarında emin olamadığı durumlarda kullanabilecektir. Bu 

durumlarda esaslı ihlal incelemesinin aleyhine sonuç doğurması riskini almak istemeyen 

alıcı bir ek süre tayin edecek ve süre sonunda teslim gerçekleşmez ise sözleşmeden 

                                                 
227

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 47, N. 1 ve Art. 49, N. 15; Bianca/Bonell (Will), 

a.g.e., Art. 47, N. 2.2.1 ve 2.1.3; Huber/Mullis, a.g.e., s. 234; Erdem, a.g.e., s. 74; Shen, a.g.m., s. 19. 
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dönme hakkını garanti altına almış olacaktır
228

. 

2.4.2.1. Teslim Etmeme Koşulu 

Yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere doktrinde ağırlıklı olarak alıcının her türlü 

sözleşmeye aykırılık hâlinde ek süre verme hakkının bulunduğu kabul edilmektedir. Her 

ne kadar alıcı her türlü sözleşmeye aykırılık hâlinde satıcıya ek süre verebilirse de, ek 

süre sonunda ifa talebinin gerçekleşmemesi gerekçesi ile sözleşmeden dönebilmesi 

yalnızca satıcının henüz malların teslimini gerçekleştirmemiş olduğu durumlar ile 

sınırlıdır. Bu husus CISG m. 49/f. 1/(b) bendi hükmünün “teslim etmeme durumunda” 

ifadesinden açıkça anlaşılmaktadır.  

Doktrinde alıcının ek süre vermek sureti ile sözleşmeden dönebilmesinin bazı 

durumlarda kıyas yolu ile sözleşmeye aykırı mal teslimi hâlini de içine alacak şekilde 

genişletilip genişletilemeyeceği yönünde tartışmalar bulunmaktadır
229

. Söz konusu 

tartışmalardan ilki alıcının CISG m. 46/f. 3 hükmündeki tamir talebini bir ek süre tayini 

ile beraber talep ettiği durumlara özgüdür. Buna göre alıcının tamir için ek süre vermiş 

olduğu durumlarda satıcının tamir talebini kabul etmemesi veya tamir uğraşının 

başarısız olması gibi ihtimallerde alıcının CISG m. 49/f. 1/(b) bendi gereği sözleşmeden 

dönebileceği söylenmektedir
230

. Aksi yönde ise alıcının bu durumda sözleşmeden 

dönmesinin ek sürenin bir sonucu değil, sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil 

etmesinin bir sonucu olduğu, dolayısı ile sözleşmeden dönmenin CISG m. 49/f. 1/(a) 

bendi gereği olması gerektiği ifade edilmektedir
231

. Kanaatimizce de bu durumda esaslı 

                                                 
228

 Magnus, a.g.m., s. 433-434; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 47, N. 2.1.2; Gartner, a.g.m., B. II/B/1; 

Flechtner, a.g.m., s. 71; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 2.2.2; Zeller, a.g.m., s. 91; Yovel, a.g.m., s.406; Liu, 

a.g.m., B. 3; Plate, a.g.m., s. 67; DiMatteo, a.g.m., s. 403; Ericson P. Kimbel, “Nachfrist Notice and 

Avoidance under the CISG”, Journal of Law and Commerce, C. 18, 1999, s. 303. 
229

 Konu hakkında karşılıklı bir tartışmanın metni için bkz. Harry M. Flechtner, “Transcript of a 

Workshop on the Sales Convention: Leading CISG scholars discuss Contract Formation, Validity, Excuse 

for Hardship, Avoidance, Nachfrist, Contract Interpretation, Parol Evidence, Analogical Application, and 

Much More”, (Workshop), Journal of Law and Commerce, C. 18, 1999, s. 211 vd. ve s. 251 vd. 
230

 Hajime Yoshino’nun bu görüşü için bkz. Flechtner, a.g.m., (Workshop), s. 214 vd. ve s. 251 vd. 
231

 Bianca/Bonell (Will); a.g.e., Art. 47, N. 2.2.1; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 47, 

N. 16; Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 182; Atamer, a.g.e., s. 336-337; Viscasillas, a.g.m., s. 94; Flechtner, 
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ihlal gerekçesi ile sözleşmeden dönmeyi kabul etmek isabetli olacaktır. Zira söz konusu 

hükümlerin düzenleniş tarzları, kıyas yapmayı mümkün kılacak bir boşluk bırakmış 

değillerdir
232

. 

Anılan konuda ikinci tartışma ise sözleşmeye aykırı mal tesliminin esaslı ihlal 

teşkil ettiği bir durumda, alıcının sözleşmeden dönmek yerine CISG m. 46/ f. 2 gereği 

ikame mal teslimi talep etmiş olması ihtimalinde yaşanmaktadır. İkame mal talebi yerine 

getirilmeyen alıcının, daha sonra sözleşmeden dönmek istemesi durumunda, en başta 

sahip olduğu sözleşmeden dönme imkânını makul süre içerisinde kullanmadığı için 

yitirmesi meselesi tartışmanın konusunu teşkil etmektedir. Bu konuda bir görüş, ikame 

mal teslimini bekleyen alıcının, CISG m. 49/f. 2/(b) bendinde sözleşmeden dönmeyi 

beyan için düzenlenmiş olan süre sınırlaması
233

 uyarınca sözleşmeden dönmeyi beyan 

hakkını kaybetmesi ihtimaline karşı CISG m. 47 hükmü ile korunacağını 

savunmaktadır
234

. Buna göre alıcı söz konusu zamanı kaçırarak sözleşmeden dönmeyi 

beyan hakkını kaybetmemeyi, ikame mal teslimi talebini bir ek süre tayini ile beraber 

deklare ederek sağlayacaktır. Böylece alıcı esaslı ihlal sonucu elde etmiş olduğu 

sözleşmeden dönmeyi beyan hakkını, CISG m. 49/f. 2/(b)’deki süre sınırlaması uyarınca 

kaybetse dahi ek süre gereğince sözleşmeden dönebilecektir. Bu konuda diğer bir görüş 

ise ikame mal teslimi talep eden alıcının sözleşmeden dönme hakkının askıya alındığı, 

dolayısı ile CISG m. 49, f. 2/(b)’deki süreler ile alıcının bu hakkını kaybetmeyeceği 

yönündedir
235

. Kanaatimizce sorunun çözümü, alıcının ikame mal teslimi talep etmiş 

olması ihtimalinde, bu durumun CISG m. 49/f. 2/(b) bendinde düzenlenmiş olan süre 

sınırlamasının hesaplanması aşamasında dikkate alınmasından geçer. Zira bu çözümün 

Antlaşmanın anılan hükümde “makul” gibi somut olayın şartlarına göre hesaplanması 

                                                                                                                                                
a.g.m., (Workshop), s. 214 vd. s. 251 vd.: Tartışma (workshop) metninde Peter Schlechtriem ve Harry M. 

Flechtner aynı görüşü savunmaktadırlar. 
232

 Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 182; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2; N. 2.2.2.1; Yovel, a.g.m., s. 407; Flechtner, 

a.g.m., (Workshop), s. 214 vd. ve s. 251 vd.: Peter Schlechtriem söz konusu tartışmada (workshop) aynı 

fikri savunmaktadır. 
233

 Söz konusu süre sınırlaması hakkında ayrıntılı bilgi için bkz.: aş. B. 3.1.3.3. 
234

 Gartner, a.g.m., B. II/B/1; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 47, N. 1. Aksi yönde 

bkz. Bianca/Bonell (Will); a.g.e., Art. 47, N. 2.2.1. 
235

 Viscasillas, a.g.m., s. 95. 
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icap eden bir kavramı benimsemesindeki amaca uygun olduğu düşüncesindeyiz. 

Dolayısı ile bu konuda iki görüşten herhangi birinin kabulünün isabetli olmayacağını 

söylememiz gerekir. 

Aliud ifanın bir teslim etmeme hâli mi yoksa sözleşmeye aykırılık hâli mi olarak 

kabul edileceği hususu, ek süre vererek sözleşmeden dönmek bakımından önem arz 

etmektedir. Bu noktada aliud ifayı sözleşmeye aykırı mal teslimi olarak kabul etmek 

yönündeki genel eğilime yukarıda işaret ettiğimizi hatırlatmak gerekir
236

. Yani satıcının 

sözleşmede kararlaştırılandan farklı da olsa bir mal teslim etmiş olduğu durumlarda, 

alıcı teslim etmeme hâlinin mevcut olduğundan bahisle ek süre vermenin ardından 

sözleşmeden dönemeyecektir. Yine aliud ifanın sözleşmede kararlaştırılan maldan 

tamamen farklı bir malın teslimi sonucu gerçekleşmiş olması hâlinde de teslimin hiç 

gerçekleşmemiş olduğundan bahsedilemeyecek, bu durum ancak ortada esaslı bir ihlalin 

bulunduğunu ispatta kolaylık sağlayacaktır. Özetle aliud ifa bir teslim etmeme değil 

sözleşmeye aykırı ifa teşkil edecek; alıcı bu durumlarda yalnızca CISG m. 49/ f. 1/(a) 

bendi gereği esaslı ihlal gerekçesi ile sözleşmeden dönebilecektir
237

. 

CISG m. 49/f. 1/(b) bendi hükmünün getirmiş olduğu “teslim etmeme” 

koşulunun kapsamı, “teslim” kavramından ne anlaşılması gerektiği sorusu ile yakından 

ilgilidir. Daha önce de belirtmiş olduğumuz üzere Antlaşma metninde “teslim” 

kavramının bir tanımlaması yapılmamıştır. Ancak teslimi, satıcının satım konusu malı 

alıcının edinebilmesi için yapacağı hareketlerin bütünü olarak tanımlamak mümkündür. 

Dolayısı ile satıcının sözleşmeye aykırı davranışı, alıcının malı edinebilmesine ilişkin 

bir engel teşkil edecek nitelikte ise satıcının söz konusu davranışının bir teslim etmeme 

hâli olduğu söylenebilecektir. Bu doğrultuda alıcıya malın mülkiyetine sahip olma 

yetkisini veren belgelerin teslim edilmemiş olması da satım konusu malların teslim 

edilmemiş olması ile aynı sonucu doğuracaktır. Dolayısı ile satıcının konşimento, 

antrepo makbuzu veya ambar makbuzu gibi belgeleri teslim etmemiş olması 

                                                 
236

 Bkz.: yuk. B. 2.3.3.3.1, dn. 126. 
237

 Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 182-183; Yovel, a.g.m., s. 408. 
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durumunda
238

, alıcı bu belgelerin mülkiyetin kazanılması için gerekli olması şartıyla ek 

süre tayin etmek sureti ile sözleşmeden dönme yoluna gidebilecektir
239

. Ancak menşe 

şahadetnamesi veya sigorta poliçesi gibi malın mülkiyetinin kazanılması ile alakası 

olmayan belgelerin satıcı tarafından teslim edilmemiş olması hâlinde alıcı ek süre 

aracılığı ile sözleşmeden dönemeyecektir
240

. Milletlerarası ticari teamüller gereği 

sözleşmenin esaslı unsuru sayılan belgelerin teslim edilmemesi hâlinde ise her daim 

esaslı ihlalin varlığı kabul edileceğinden alıcının sözleşmeden dönmek için bir ek süre 

vermeye ihtiyacı bulunmayacaktır. Örneğin malın kendisinden ziyade malı temsil eden 

emtia senedi gibi belgelerin önem arz ettiği satışlarda bu belgelerin teslim edilmemesi 

başlı başına esaslı ihlal teşkil edeceğinden, alıcının bu hâllerde ek süre vermesi yalnızca 

satıcıya bir şans daha tanıması manasına gelecektir
241

. 

Son olarak doktrinde üzerinde görüş ayrılığı bulunan bir husustan da bahsetmek 

gerekir. Satıcının teslimi gerçekleştirmiş olduğu, ancak satım konusu malların hâlâ 

satıcının iş yerinden fiilen taşınmadığı durumlarda alıcının ek süre tanıyarak 

sözleşmeden dönüp dönemeyeceği tartışmalıdır. Örneğin satıcının satım konusu malları 

kendi işyerinde alıcının edinebilmesine hazır hâle getirerek teslim borcunu ifa etmiş 

olduğunun söylenebildiği bir durumda, malların sözleşmeye uygun olmaması ihtimali bu 

kapmamda değerlendirilecektir. Bu tartışmada, sözleşmeden dönme hakkının ultima 

ratio olarak tanınmasında rol oynayan tasfiye masraflarının ve iade zorluklarının 

bulunmamasından yola çıkan bir görüş, bu durumu teslim etmeme hâli ile eş tutarak 

alıcının süre vererek sözleşmeden dönebileceğini kabul etmektedir
242

. Buna mukabil 

diğer bir görüş ise CISG m. 47 hükmünün lafzının böyle bir çıkarıma cevaz vermediği 

                                                 
238

 Söz konusu teslim etmeme durumunun başlı başına esaslı ihlal teşkil edeceği hâllerde alıcının ek süre 

vermeden de sözleşmeden dönebileceğini unutmamak gerekir. 
239

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 18; Schlechtriem, a.g.e., s. 77; 

Huber/Mullis, a.g.e., s. 236-237; Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 181; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 2.2.2.2; 

Viscasillas, a.g.m., s. 94; Erdem, a.g.m., s. 867. 
240

 Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 181; Huber/Mullis, a.g.e., s. 237; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), 

a.g.e., Art. 49, N. 18. 
241

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 19; Huber/Mullis, a.g.e., s. 237. 
242

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 17. 
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ve bu durumun da esaslı ihlalin varlığını arayan CISG m. 49/f. 1/(a) bendi kapsamında 

değerlendirilmesi gerektiği yönündedir
243

. 

2.4.2.2. Alıcının Kurallara Uygun Ek Süre Bildirimi 

Alıcı teslim etmeme hâlinin esaslı ihlal teşkil etmediği hâllerde sözleşmeden 

dönmek niyetinde ise ilk yapması gereken satıcıya ek süre tanıdığını belirten bir 

bildirimde bulunmasıdır. Alıcının böyle bir bildirimi ancak ifayı talep edebileceği 

tarihten sonra, yani diğer bir deyim ile muacceliyet tarihinden sonra verebileceği kabul 

edilmektedir
244

. Söz konusu bildirim CISG m. 11 hükmünde belirtilmiş olan şekil 

serbestîsine tabidir ve sözlü olarak dahi yapılabilir
245

. Ancak sıhhat şartı olmasa da bu 

bildirimin ihtilaf hâlinde ispatta kolaylık sağlaması açısından yazılı yapılmasını tercih 

etmek isabetli olacaktır
246

. Söz konusu bildirim CISG m. 27 hükmü kapsamında bir 

bildirim olduğundan göndermekle sonuçlarını doğuracak, bu bildirimin satıcıya varması 

aranmayacaktır
247

. Dolayısı ile bir ek süre tayin ettiği iddiasında olan alıcı bu durumda 

yalnızca bildirimi koşullara uygun araçlarla yolladığını ispat etmekle mükellef olacak; 

varmama riski ise satıcının üzerinde olacaktır. Ancak satıcı alıcının CISG m. 47/f. 2 

hükmüne aykırı olarak birtakım imkânlara başvurduğu iddiasında ise bu sefer bildirimin 

kendisine vardığını satıcı ispat edecektir
248

. 

Alıcı yapacağı bildirimde satıcıdan teslimi istediğine dair iradesini açık biçimde 

gösterir ifadelere yer vermek durumundadır
249

. Yine alıcının söz konusu bildirimde 

kesin veya belirlenebilir bir süre öngörmüş olması gerekmektedir. Bu hususların 
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 Huber/Mullis, a.g.e., s. 236. 
244

 Atamer, a.g.e., s. 337. 
245

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 47, N. 12; Plate, a.g.m., s. 69; Koch, a.g.m., 

(Nachfrist), s. 183; Viscasillas, a.g.m., s. 101; Atamer, a.g.e., s. 337; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 47, 

N. 4; Kazimierska, a.g.m., s. 112. 
246

 Plate, a.g.m., s. 69. 
247

 Aksi görüş için bkz. Bianca/Bonell (Knapp), a.g.e., Art. 63, N. 2.8: Yazar CISG m. 27’deki genel 

kuralın aksine bu durumda söz konusu bildirimin karşı tarafa varmasını aramaktadır. 
248

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 47, N. 12 ve 13; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 

47, N. 2.1.3.1; Viscasillas, a.g.m., s. 96; Plate, a.g.m., s. 69; Kazimierska, a.g.m., s. 112; Kimbel, a.g.m., 

s. 312-313; Honnold, a.g.e., § 351. 
249

 OLG Düsseldorf, 24.04.1997, CISG-online 385; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 

47, N. 5; Honnold, a.g.e., § 289; Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 183. 
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eksikliği hâlinde bildirim sonuç doğurmayacaktır. Örneğin “en geç 20 Temmuz’da” 

veya “bugünden itibaren üç hafta içinde” gibi ifadeler aranan tespit edilebilirliğe uygun 

ifadelerdir. Ancak “derhâl” veya “en kısa zamanda” gibi ifadeler taşıdıkları belirsizlik 

dolayısı ile bir anlam ifade etmeyeceklerdir ve hiç süre öngörülmemiş olması durumu ile 

eş tutulacaklardır
250

. Bunların yanında alıcının CISG m. 26 hükmünde öngörülmüş olan 

sözleşmeden dönme bildirimini, ek süre verme bildirimi içinde öne sürebileceğini de 

belirtmek gerekir. Yani alıcı kuralına uygun bir ek süre bildiriminde sürenin sonunda 

teslim etmeme durumu devam ederse sözleşmeden döneceğini ifade etmiş ise alıcı 

sürenin bitiminde sözleşmeden dönmüş sayılacaktır
251

. 

2.4.2.3. Bildirimde Tanınan Sürenin Makul Uzunlukta Olması 

Antlaşma metninde makul uzunlukta sürenin hesabına ilişkin bir açıklama 

yapılmamıştır. Yine bu sürenin uzunluğu konusunda genel geçer kurallar üretmek de 

mümkün gözükmemektedir. Bu durumda sürenin makul uzunlukta olup olmadığını her 

olayın kendi şartları içerisinde değerlendirmek gerekecektir. Bu değerlendirme 

yapılırken satıcının teslim etmemesine yol açan olay, teslim etmeme durumunun ağırlığı 

ve sonuçları, satıcının teslimi yapabilmek için ihtiyacı olan süre, teslimin konusu olan 

malın özellikleri veya alıcının hızlı bir teslime ihtiyacı olup olmaması gibi durumları 

dikkate almak gerekecektir
252

. 

Alıcı tarafından tanınmış olan sürenin makul uzunlukta olmaması durumunda 

sonucun ne olması gerektiği hususunda iki farklı görüş bulunmaktadır. Azınlıkta olan 

görüşe göre sürenin makul uzunlukta olmayışı ister uzun olmasından, ister kısa 
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 LG Düsseldorf, 11.10.1995, CISG-online 180; OLG Düsseldorf, 24.04.1997, CISG-online 385; 

Sekretarya Şerhi, Art. 43, N. 7; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 47, N. 4-5; 

Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 47, N. 2.1.3.1; Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 183; Viscasillas, a.g.m., s. 

97-98; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 47, N. 4. 
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 Ontario Court of Appeal, 26.01.2000, CISG-online 582; OLG Graz, 24.01.2002, CISG-online 801; 

Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and 

Industry, 02.11.2004, CISG-online 1285; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 22-

23; Viscasillas, a.g.m., s. 99. 
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 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 47, 2.1.3.2; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 47, N. 3; Koch, a.g.m., 

(Nachfrist), s. 184; Atamer, a.g.e., s. 338; Huber/Mullis, a.g.e., s. 237; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-

Chen), a.g.e., Art. 47, N. 6; Plate, a.g.m., s. 69; Kimbel, a.g.m., s. 311; Viscasillas, a.g.m., s. 99. 
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olmasından kaynaklansın ortada CISG m. 47 manasında geçerli bir bildirimin 

varlığından bahsedilemeyecektir
253

. Baskın olan ve bugün mahkeme kararlarında da 

benimsenen
254

 görüşe göre ise sürenin makul uzunlukta olmamasının uzun veya kısa 

olmasından kaynaklanmasına göre bir ayrım yapılmalıdır. Bu doğrultuda alıcı tarafından 

verilmiş olan süre makul olandan daha uzun ise zaten bir sorun doğmayacak ve alıcının 

tanımış olduğu süre iradesi doğrultusunda geçerli kabul edilecektir. Ancak bu süre 

gereğinden kısa ise bildirim tamamen geçersiz sayılmayacak, bu kısa süre otomatik 

olarak makul uzunluktaki bir süre gibi devam edecektir. Dolayısı ile söz konusu kısa 

süre içeren bildirim, sonuçlarını hesaplanacak olan makul sürenin sonunda 

doğuracaktır
255

. Alıcının kısa sürenin bitiminden hemen sonra sözleşmeden döndüğünü 

beyan etmiş olması hâlinde ise bu beyanın sözleşmenin esaslı ihlali olduğundan bahisle 

satıcının sözleşmeden dönmesi sonucu ortaya çıkabilecektir
256

. 

2.4.2.4. Satıcının Süre Sonunda Teslim Etmemesi Veya Sürenin Bitiminden 

Evvel Teslim Etmeyeceğini Beyan Etmesi 

Satıcıya CISG m. 47 hükmü uyarınca ek süre tanımış olan alıcı, CISG m. 47/f. 2 

uyarınca tanımış olduğu bu süre ile bağlıdır. Alıcı, bu sürenin sonuna kadar sözleşmeye 

aykırılık hâlinde kendisine tanınmış olan haklardan tazminat talep etme hakkı 

dışındakilere başvuramayacaktır
257

. Öyle ki teslim etmeme hâlinin başından beri esaslı 

ihlal teşkil ediyor olması
258

 veya bu süre içinde başlı başına bir esaslı ihlal teşkil edecek 

vaziyete gelmesi hâllerinde dahi alıcı sözleşmeden dönemeyecektir
259

. Ancak satıcı söz 

konusu süre sona ermeden teslim yapmayacağına dair bir açıklama yapar ise artık 

alıcının vermiş olduğu sürenin sonunu beklemek gibi bir yükümlülüğü kalmayacaktır. 
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 Bkz. Atamer, a.g.e., s. 338, dn. 299’daki yazar. 
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 OLG Celle, 24.05.1995, CISG-online 152; OLG Naumburg, 27.04.1999, CISG-online 512; ICC 

International Court of Arbitration, 01.03.1995, CISG-online 844. 
255

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 47, N. 7-9; Atamer, a.g.e., s. 338; Huber/Mullis, 

a.g.e., s. 238; Plate, a.g.m., s. 69; Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 184; Viscasillas, a.g.m., s. 100-101. 
256

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 47, N. 9; Huber/Mullis, a.g.e., s. 328; Koch, 

a.g.m., (Nachfrist), s. 184. 
257

 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 47, N. 2.2.2; Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 186. 
258

 U.S. Court of Appeals – 3rd Circuit, 19.20.2007, CISG-online 1510. 
259

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 238-239. 
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Alıcı bu durumda artık esaslı ihlal incelemesine gerek duymaksızın sözleşmeden dönme 

hakkına sahip olacaktır. Satıcının sürenin bitiminden evvel bu yönde bir açıklamasının 

olmadığı durumlarda ise alıcı tazminat dışındaki haklarını kullanmaksızın sürenin 

sonunu beklemelidir. Satıcı süre sona ermeden teslim talebine uygun şekilde teslimi 

gerçekleştirmiş ise artık alıcının ek süre tayini ve esaslı ihlal gerekçesi ile sözleşmeden 

dönme imkânı kalmayacaktır. Eğer satıcı süre sonunda hâlâ teslimi gerçekleştirmemiş 

ise alıcı bu durumda CISG m. 49/f. 1/(b) hükmüne dayanarak sözleşmeden 

dönebilecektir. 

2.5. Bazı Özellik Arz Eden Hâllerde Sözleşmeden Dönme 

2.5.1. Sözleşmeye Kısmî Aykırılık Hâlinde 

 Satıcının bir eyleminin sözleşmeye kısmen aykırılık teşkil etmesi hususu CISG 

m. 51 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir: 

 “(1) Satıcı malların yalnızca bir kısmını teslim etmiş ise veya teslim edilmiş 

malların yalnızca bir kısmı sözleşmeye uygun ise, 46 ilâ 50. maddeler eksik veya 

sözleşmeye uygun olmayan kısım için uygulanır. 

 (2) Eksik veya sözleşmeye uygun olmayan ifanın sözleşmeye esaslı aykırılık teşkil 

etmesi halinde alıcı sözleşmenin tamamının ortadan kalktığını beyan edebilir.” 

Hükmün birinci fıkrasında açıkça belirtildiği üzere satıcının kısmî ifa ve kısmen 

ayıplı ifa yapmış olduğu durumlar maddenin uygulama alanı kapsamındadırlar. Kısmî 

ifa veya kısmen ayıplı ifanın mevcut olabilmeleri ise ancak satım konusu malın 

bölünebilir olduğu durumlarda mümkün olabilecektir. Dolayısı ile satım konusu malın 

bölünebilir olması, hükmün uygulanmasının bir ön koşulunu teşkil edecektir
260

. 

Bölünebilir olan mallar 100 adet bisiklet veya 10 ton üzüm gibi çoğu kere sayısı veya 

miktarı belirtilmek sureti ile tayin edilmiş olan mallar olacaktır. Satım konusu malın tek 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 51, N. 2; Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 401; 

Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 51, N. 2.1.1;  Atamer, a.g.e., s. 340; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 2.2.3.1; 

Huber/Mullis, a.g.e., s. 293; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 146. 



 

111 

 

bir mal olarak tayin edilmiş olduğu durumlarda, örneğin satım konusu malın bir makine 

olması durumunda, söz konusu malın parçalarına ayrılabilir olması ise bölünebilir 

olduğu manasına gelmeyecektir
261

. Hükmün uygulanabilmesinin diğer bir ön koşulu ise 

satıcının teslimin sadece bir bölümünü gerçekleştirmiş olmasıdır
262

. Zira aksi hâlde 

CISG m. 45 hükmünün öngördüğü imkânlar CISG m. 51 aracılığı ile değil doğrudan 

uygulanacaktır. Bölünebilir malların hiç teslim edilmediği veya teslim edilmiş olan 

bölünebilir malların tamamının ayıplı olduğu hâllerde durum böyledir
263

. 

Art arda teslimli satım sözleşmelerinin varlığı hâlinde
264

 CISG m. 51 ve 73 

hükümleri arasında bir yarışma yaşanmayacağını söylemek gerekir. Bu hâllerde CISG 

m. 73 hükmündeki özel düzenlenmenin (lex specialis) uygulanması gerektiği açıktır. 

Ancak tarafların öngörmüş oldukları teslimlerden bir tanesi bakımından kısmî 

sözleşmeye aykırılık mevcut ise CISG m. 51 hükmünün yalnızca o teslim bakımından 

uygulanmasında bir engel yoktur
265

. 

Alıcı sözleşmeye kısmî aykırılık hâlinde CISG m. 51/f. 1 uyarınca yalnızca 

sözleşmeye aykırı kısım için sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. Söz konusu 

hüküm kısmen sözleşmeden dönme bakımından hiçbir özel düzenleme yapmadan 

yalnızca CISG m. 49 hükmüne yollama yapmakla yetinmiştir. Dolayısı ile alıcının 

sözleşmenin bir kısmı bakımından sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesi için 

farklı kriterler geçerli olmayacak, CISG m. 49 kapsamında sözleşmeden dönme 

konusunda geçerli olan esaslar bu durumda da varlığını sürdürecektir. Bu noktada 

kısmen ayıplı ifa sözleşmeye aykırı mal teslimi kapsamında olduğundan, bu gerekçe ile 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 51, N. 2; Huber/Mullis, a.g.e., s. 293. 
262

 Belirtmek gerekir ki alıcının bazı şartlar altında kısmî veya kısmen ayıplı ifayı kabul etmeme hakkı 

bulunmaktadır. Alıcı bu hakkını yalnızca malları geri göndermesi sonucunu doğuracak hâllerde, yani 

kısmî sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil etmesi hâllerinde kullanabilecektir. Bkz. 

Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 51, N. 4; Bianca/Bonell (Maskow), a.g.e., Art. 53, N. 

3.2.3; Atamer, a.g.e., s. 340-341; Kazimierska, a.g.m., s. 97; Schlechtriem, a.g.m., (Subsequent 

Performance), s. 91 vd.; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 1.3.1. 
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 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 51, N. 2.1.1; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 51, 

N. 2; Huber/Mullis, a.g.e., s. 293. 
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 Ayrıntılı bilgi için bkz.: aş. B. 2.5.3. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 51, N. 3; Huber/Mullis, a.g.e., s. 295; Atamer, 

a.g.e., s. 340; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 147. 
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sözleşmeden dönmek isteyen alıcının yalnızca CISG m. 49/f. 1/(a) bendi kapsamında 

esaslı ihlal gerekçesi ile sözleşmeden dönebileceği ve bunun için de CISG m. 39 

hükmüne uygun bir ayıp ihbarında bulunmuş olması gerektiği açıktır
266

. Zira bu 

durumda alıcı ortada bir teslim olmadığından bahisle CISG m. 49/f. 1/(b) bendindeki ek 

süre (Nachfrist) mekanizmasını işletebileceğini veya yine aynı sebeple ayıp ihbarından 

muaf olduğunu savunamayacaktır
267

. 

Sözleşmeye kısmî aykırılığın kısmî ifadan kaynaklanması hâlinde ise durum 

özellik arz edecektir. Zira CISG m. 35 ve 51 hükümlerinin bir arada okunması sonucu 

ortaya bir belirsizlik çıkmaktadır. CISG m. 51/f. 1 hükmü alıcıya tanınmış olan 

imkânları malların teslim edilmemiş olan bölümüne izafe ettiği için bu imkânların teslim 

etmeme hâlinin bir sonucu olarak doğduğu anlaşılmaktadır. Buna karşın CISG m. 35 

hükmü ise satım konusu malların miktarındaki uygunsuzlukları sözleşmeye aykırı mal 

teslimi kapsamında değerlendirmektedir. Kısmî ifanın bir sözleşmeye aykırı mal teslimi 

hâli mi yoksa teslim etmeme hâli mi olarak değerlendirileceği sorusunun cevabı alıcının 

sözleşmeden dönme hakkı için önem arz etmektedir. Alıcının CISG m. 39 kapsamında 

bir ihbar külfetinin bulunup bulunmadığı, sözleşmeden CISG m. 49/f. 1/(b) bendi 

uyarınca ek süre tayini ile dönüp dönemeyeceği ve sözleşmeden dönmeyi beyan 

hakkının CISG m. 49/f. 2 kapsamında süre sınırlamasına tabi olup olmayacağı hususları 

tamamen bu cevaba göre şekillenecektir
268

. Bugün doktrinde kısmî ifa hâli, CISG m. 39 

kapsamında bir ihbarın yapılması gereği dışında, sonuçları itibari ile hiç ifa etmeme hâli 

ile denk tutulmaktadır. Bunun sebebi olarak da CISG m. 51 hükmünün CISG m. 35 

hükmüne nazaran, CISG m. 38 hükmünün ise CISG m. 51 hükmüne nazaran özel 

düzenlemeler (lex specialis) getirmiş olması gösterilmektedir. Yani alıcı bu durumda 

esaslı ihlal gerekçesiyle de, ek süre tanımak suretiyle de sözleşmeden dönebilecektir ve 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 51, N. 8. 
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 Huber/Mullis, a.g.e., s. 295; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 2.2.2.1. 
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 Huber/Mullis, a.g.e., s. 294. 
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CISG m. 49/f. 2’deki süre sınırlamalarına tabi olmayacaktır
269

. 

Sözleşmeye kısmî aykırılık hâlinde alıcının CISG m. 51/f. 2 gereği sözleşmenin 

tamamından dönebilmesi için eksik veya uygun olmayan kısmın sözleşmenin tamamına 

yönelik menfaat bakımından
270

 esaslı ihlal teşkil etmesi şarttır
271

. Hükmün ifadesinden 

alıcının bu durumda yalnızca CISG m. 49/f. 1/(a) bendi kapsamında sözleşmeden 

dönebileceği anlaşılmaktadır
272

. Bu durumda esaslı ihlal incelemesi genel kurallar 

altında yapılacaktır
273

. Yani eksik kısmın veya sözleşmeye aykırı olan kısmın alıcının 

sözleşmeden beklemekte haklı olduğu menfaatlerini ne ölçüde engellediği ve satıcının 

sözleşmeye aykırılığı giderebilir olup olmadığı gibi durumlar dikkate alınacaktır. 

2.5.2. Öncelenmiş Sözleşmeye Aykırılık Hâlinde 

Antlaşma metninde alıcıya birtakım şartların bir araya gelmesi hâlinde borcun 

vadesi gelmeden dahi sözleşmeden dönebilmesine ilişkin bir imkân tanınmıştır. Anılan 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e.,  Art. 46, N. 21 ve Art. 51, N. 5. Aynı yönde bkz. 

Bianca/Bonell (Will), a.g.e. Art. 46, N. 2.1.1.1; Huber/Mullis, a.g.e., s. 294; Atamer, a.g.e., s. 341-342; 

Kazimierska, a.g.m., s. 113; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 146-147; Flechtner, a.g.m., s. 87; Jafarzadeh, 

a.g.e., B. 2, N. 2.2.3.2. 
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 CISG m. 51/f. 2 gereği inceleme yapılırken sözleşmenin tamamı dikkate alınacağından, sözleşmeye 

aykırılığın bir sözleşmeye aykırı mal teslimi hâli mi yoksa hiç teslim etmeme hâli mi olduğu sorusu ile 

karşılaşılmayacaktır. Zira CISG m. 51 hükmünün uygulanmasının ön koşullarından biri yukarıda da 

belirttiğimiz gibi teslimin en azından bir bölümünün yerine getirilmiş olmasıdır. Dolayısı ile bu durumda 

hiç teslim etmeme hâlinin değil, sözleşmeye aykırı mal teslimi hâlinin olduğu açıktır. 
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 LG Heidelberg, 03.07.1992, CISG-online 38: Satım konusu 11 bilgisayarın yalnızca 5 tanesinin teslim 

edilmiş olduğu olayda bunun sözleşmenin tümü bakımından esaslı ihlal sayılamayacağı sonucuna 

varılmıştır; OGH, 21.06.2005, CISG-online 1047: Satım konusu bilgisayar programlarının Avusturya’da 

tam olarak çalıştırılabilmesi için gerekli olan ek modüllerin teslim edilmemiş olması, CISG m. 51/f. 2 

kapsamında değerlendirilmeye değer bir sözleşmeye aykırılık olarak görülerek dosya bu değerlendirmeyi 

yapmamış olan ilk derece mahkemesine geri yollanmıştır; OLG Koblenz, 21.11.2007, CISG-online 1733: 

Satım konusu ayakkabıların teslim edilmiş olan kısmının çok kötü malzeme kalitesi ve işçiliğe sahip 

olmasının geriye kalan kısmın da aynı şekilde kalitesiz olacağı inancını uyandırması, CISG m. 51/f. 2 

gereği sözleşmenin tamamının esaslı ihlal edildiği sonucunu kabul etmeye yeterli görülmüştür; 

Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 51, N. 10: Dekorasyon planına uygun şekilde satın 

alınmış mobilya takımının bir kısmının, örneğin sandalyelerin, üretim hatası sebebi ile kullanılamaz 

olduğu durumlarda alıcı sözleşmenin tamamından dönebilmelidir. 
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 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 51, N. 2.2; Honnold, a.g.e., § 317; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-

Chen), a.g.e., Art. 51, N. 9. Alıcının bu ihtimalde Nachfrist mekanizması ile sözleşmeden dönmesinin 
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87-88; Kimbel, a.g.m., s. 325-326. 
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imkân CISG m. 72 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir: 

“(1) Sözleşmenin ifa tarihinden önce, taraflardan birinin sözleşmeyi esaslı 

şekilde ihlâl edeceği aşikar ise, diğer taraf sözleşmenin ortadan kalktığını beyan 

edebilir. 

(2) Sözleşmenin ortadan kalktığını beyan etmek niyetinde olan taraf, süre 

elverdiği takdirde karşı tarafa, yükümlülüklerinin ifasına dair yeterli teminat 

göstermesine olanak tanımak amacıyla, keyfiyete ilişkin makul bir bildirimde 

bulunmalıdır. 

(3) Karşı taraf yükümlülüklerini ifa etmeyeceğini beyan ettiği takdirde 2. fıkra 

hükümleri uygulanmaz.” 

Görüldüğü üzere alıcının vadeden önce sözleşmeden dönebilmesi için satıcının 

vade geldiğinde sözleşmeyi esaslı surette ihlal edecek olması ve bu durumun açık olması 

aranmaktadır. Bir sözleşmeye aykırılığın vadeden sonra gerçekleşmesi ihtimalinde esaslı 

ihlal teşkil edeceği söylenebiliyor ise, bu sözleşmeye aykırılığın vadeden önce 

gerçekleşeceğinin aşikar olması CISG m. 72’nin uygulanması için aranan koşulları 

yerine getirecektir
274

. Söz konusu hükümde esaslı ihlal ile ilgili bir düzenleme 

yapılmadığından, esaslı ihlalin tespiti daha önce yapmış olduğumuz açıklamalar 

doğrultusunda yapılacaktır. Esaslı ihlalin gerçekleşeceğinin “aşikar” olması ise izaha 

muhtaçtır. Bu ifade ile esaslı ihlalin gerçekleşeceğinin kesin olarak belli olması 

aranmıyor olsa da; eşiğin yüksek tutulması gerektiği, ortada esaslı ihlalin 

gerçekleşeceğine dair kuvvetli bir ihtimalın aranması gerektiği söylenmektedir
275

. 

                                                 
274

 Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 72, N. 2.2; Atamer, a.g.e., s. 409-410; Chengwei Liu, “Suspension 

or Avoidance Due to Anticipatory Breach: Perspectives from Arts. 71/72 CISG, the UNIDROIT 

Principles, PECL and Case Law”, (Anticipatory Breach), 2. bs., 2005, B. 4.3, (Çevrimiçi), 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu9.html, 18 Haziran 2012. 
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 CISG m. 72 hükmünde kullanılan “aşikâr/clear” ifadesi ile CISG m. 71 hükmünde kullanılan 

“anlaşılması/becomes apparent” ifadesinin karşılaştırılması hâlinde CISG m. 72 hükmünün daha kuvvetli 

emareler aradığı belirtilmektedir. Bkz. LG Berlin, 30.09.1992, CISG-online 70; U.S. Court of Appeals – 

2nd Circuit, 19.01.1993, CISG-online 93; LG Krefeld, 28.04.1993, CISG-online 101; OLG Düsseldorf, 

14.01.1994, CISG-online 119; BGH, 15.02.1995, CISG-online 149; Schiedsgericht der Hamburger 

freundschaftlichen Arbitrage, 29.12.1998, CISG-online 638; Michael Bridge, “Issues Arising Under 

Articles 64, 72 and 73 of the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of 

Goods”, Journal of Law and Commerce, C. 25, 2005-2006, s. 415; Shen, a.g.m., s. 22; Yovel, a.g.m., s. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu9.html
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Örneğin satıcının satım konusu malı üreteceği fabrikasının yanmış olması veya satıcının 

malı tesliminin bir ambargo sebebi ile mümkün olmaması gibi durumlarda kuvvetli bir 

ihtimalin varlığı eşiği aşılmış olunacaktır
276

. Yine satıcının teslimi 

gerçekleştirmeyeceğine
277

 veya hâlihazırda akdedilmiş olan sözleşme hükümlerinde 

değişiklik yapılmadıkça teslimi gerçekleştirmeyeceğine
278

 dair beyanlarda bulunmuş 

olması durumlarında da aynı sonuca varılacaktır. 

CISG m. 72/f. 2 hükmü, vadeden önce sözleşmeden dönme hakkı kazanmış olan 

alıcının bu hakkını kullanmadan önce satıcıya süre elverdiği takdirde makul bir 

bildirimde bulunmasını öngörmektedir. Alıcı yapacağı bu bildirimde satıcıdan esaslı 

ihlale sebep olacak eylemi gerçekleştirmeyeceğine yönelik yeterli bir teminat 

göstermesini isteyecektir. Satıcının bu teminatı göstermesi hâlinde artık öncelenmiş bir 

sözleşmeye aykırılıktan bahsedilemeyecektir. Göstermemesi hâlinde ise alıcı hem CISG 

m. 72/f. 2 hükmündeki bildirim yükümlülüğü yerine getirmiş olacak, hem de satıcının 

sözleşmeyi esaslı şekilde ihlal edeceğinin aşikar olduğunu ispat imkânına sahip 

olacaktır
279

. Burada dikkat edilmesi gereken husus, CISG m. 72/f. 2 hükmünün bu 

bildirimin “süre elverdiği takdirde
280

” ve “makul” olmak kaydı ile yapılmasını 

aramasıdır. Makul bildirimden anlaşılması gereken bu bildirimin şekil ve içerik itibari 

ile uygun olması değil, alıcıdan beklenebilir olmasıdır. Yani alıcının bildirim 

vermemekte haklı olacağı durumlardan sürenin elvermemesi dışında kalanlar, bildirimin 

                                                                                                                                                
409; Honnold, a.g.e., § 396; DiMatteo, a.g.m., s. 415; Huber/Mullis, a.g.e., s. 345; Bianca/Bonell 

(Bennett), a.g.e., Art. 72, N. 2.2; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 72, N. 13; 

Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 72, N. 1; Lookofsky, a.g.e., s. 150; Kazimierska, a.g.m., s. 97; Koch, 

a.g.m., s. 310; Liu, a.g.m., (Anticipatory Breach), B. 2.2, 3.3 ve 4.4. Karşı görüş olarak CISG m. 71/f.1, 

m. 72/f. 1 ve m. 73/f. 2 hükümlerinde aranması gereken emarelerin eşit olması ve hepsinde makul bir 

insanı ikna edici nitelikte olguların aranması gerektiği yönünde bkz. Schlechtriem, a.g.e., s. 96. 
276

 Sekretarya Şerhi, Art. 63, N. 2. 
277

 Honnold, a.g.e., § 396; Huber/Mullis, a.g.e., s. 346; Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 72, N. 2.3. 
278

 U.S. District Court - Northern District of Illinois, 07.12.1999, CISG-online 439; Schlechtriem, a.g.e., s. 

95. 
279

 Lookofsky, a.g.e., s. 151; Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 72, N. 3.3; Huber/Mullis, a.g.e., s. 347-

348; Liu, a.g.m., (Anticipatory Breach), B. 5.1/(b). 
280

 Bugünün iletişim teknikleri düşünüldüğünde sürenin bildirim için yeterli olmayacağı olaylara nadir 

rastlanacağı yönünde bkz. Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 72, N. 5; Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 

72, N. 3.3. Ancak bu noktada yalnızca bildirimin ulaşmasını değil, satıcının yeterli teminat göstermesi için 

gerekli olan süreyi de göz önünde bulundurmak gerekir. Bu süre hakkında UCC ile karşılaştırmalı bir 

açıklama için bkz. Bridge, a.g.m., s. 418; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 72, N. 25. 
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makul olmadığı durumlar olacaktır
281

. Örneğin alıcının bildirimde bulunması, sezon 

malları satışlarında süre elvermediği için gerekli olmayacakken, üretim mallarının satışı 

durumunda satıcının üretim tesislerinin yanarak yok olması hâlinde bildirimin 

gerekmemesinin sebebi ise bildirimin makul olmaması olacaktır. Alıcının söz konusu 

bildirimi yapmakla yükümlü olmadığı diğer bir durum ise CISG m. 72/f. 3 hükmünde 

açıkça düzenlenmiştir. Buna göre satıcı yükümlülüklerini yerine getirmeyeceğini açıkça 

beyan etmiş ise artık alıcıdan sözleşmeden dönmeden evvel bir bildirimde bulunması 

beklenmeyecektir. 

Sürenin elverişli ve bildirimin makul olduğu durumlarda, yani alıcının bildirim 

yükümlülüğünün varlığının kabul edileceği durumlarda, alıcının bu yükümlülüğü yerine 

getirmemesi hâlinde sonucun ne olacağı konusu tartışmalıdır. Bu konuda bir yaklaşıma 

göre bildirimin yapılmamış olması sözleşmeden dönebilmeyi engellemeyecek, yalnızca 

kendisine bildirim yapılmamış olan tarafa bir tazminat talep hakkı verecektir
282

. Bizim 

de benimsediğimiz diğer yaklaşıma göre ise bildirim yapmayan alıcının bu durumda 

sözleşmeden dönme hakkı bulunmamalıdır
283

. Zira CISG m. 72 hükmünce bildirim 

yükümlülüğünün varlığı zaten süre sınırlaması ve makul olması şartına bağlanmıştır. 

Yani alıcıya birçok durumda bildirimsiz de sözleşmeden dönme imkânı tanınmıştır. Hâl 

böyleyken, bildirim yükümlülüğünün mevcut olduğu durumlar ile mevcut olmadığı 

durumların ikisine de sözleşmeden dönme sonucunun bağlanması, böyle bir bildirim 

yükümlülüğünün Antlaşma metninde düzenlenmiş olmasını boşa çıkarmaktadır. 
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 Bkz. Honnold, a.g.e., § 398; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 72, N. 22; 

Schlechtriem, a.g.e., s. 95; Huber/Mullis, a.g.e., s. 347; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 72, N. 6. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 72, N. 18, dn. 42’deki yazarlar. Benzer yönde bkz. 

Bridge, a.g.m., s. 418-419: Yazara göre bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi durumu bildirimin hiç 

yapılmamış olması ve yapılmış bildirimin geçersiz olması olarak ikili bir ayrım içerisinde incelenmelidir. 

Yükümlülüğün bildirim yapılmayarak ihlal edildiği durumlarda sözleşmeden dönecek tarafın sözleşmeden 

dönme hakkını kaybederek ifa zamanına kadar beklemek durumunda olması kabul edilebilir değildir. 

Bunun yerine sözleşmeden dönme iradesinde olan tarafın ifa tarihine kadar bu iradesi yönünde hareket 

edebilmesi daha kabul edilebilir gözükmektedir. Yükümlülüğün geçersiz bir bildirim sebebi ile ihlal 

edildiği durumlarda ise ya bildirimin hiç yapılmadığı kabul edilecek, ya da belli şartlar altında bildirim 

geçerli hâle gelebilecektir. Bu iki seçenekten biri mevcut olayın özelliklerine göre uygulama bulacaktır. 
283

 Hof van Beroep Gent, 11.10.2004, CISG-online 984; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., 

Art. 72, N. 17-18; DiMatteo, a.g.m., s. 435. 
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2.5.3. Art Arda Teslimli Sözleşmelerde 

CISG m. 73 hükmünde art arda teslimli sözleşmelerde sözleşmeden dönmeye 

ilişkin özel bir düzenleme yapılmıştır. Söz konusu hüküm şu şekildedir: 

“(1) Malların art arda teslim edilmesinin öngörüldüğü bir sözleşmede, 

taraflardan birinin münferit teslimatlardan birine dair yükümlülüklerini ifa etmemesinin 

bu teslimata dair sözleşmenin esaslı şekilde ihlâlini teşkil etmesi halinde, karşı taraf, bu 

teslimata ilişkin olarak sözleşmenin ortadan kalktığını beyan edebilir. 

(2) Taraflardan birinin münferit teslimatlardan herhangi birine dair 

yükümlülüklerinden birini ifa etmemesi, karşı taraf açısından, gelecek teslimatlara 

ilişkin olarak sözleşmenin esaslı şekilde ihlâl edileceğine dair ciddi bir gerekçe teşkil 

ettiği takdirde, karşı taraf, makul bir süre içerisinde sözleşmenin ileriye dönük olarak 

ortadan kalktığını beyan edebilir. 

(3) Münferit bir teslimata ilişkin olarak sözleşmenin ortadan kalktığını beyan 

eden alıcı, aynı zamanda, gerçekleşmiş teslimatlara ve gelecekteki teslimatlara ilişkin 

olarak da sözleşmenin ortadan kalktığını beyan edebilir, yeter ki teslimatlar arasındaki 

bağlantı nedeniyle bunlar artık sözleşmenin kurulması sırasında taraflarca öngörülen 

amaç doğrultusunda kullanılamayacak olsun.” 

CISG kapsamında art arda teslimli sözleşmelerin
284

 varlığı satım konusu 

malların en az iki bölüme ayrılmış hâlde, iki farklı zamanda tesliminin öngörülmüş 

olmasına bağlıdır
285

. Söz konusu art arda teslim durumunun sözleşmede öngörülmüş 

olması gerekmektedir. Yoksa satıcının fiilî olarak teslimi parçalar hâlinde yapması art 

arda teslimli sözleşme teşkil etmekten ziyade, ancak CISG m. 51 kapsamında 
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 Bu sözleşmeler hakkında detaylı bilgi için bkz. Erden Kuntalp, Art Arda Teslimli Satım Akdi, Sevinç 

Matbaası, Ankara Hukuk Fakültesi Yayınları No. 230, Ankara, 1968, s. 4 vd. 
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 CA Grenoble, 22.02.1995, CISG-online 151; HGer Zurich, 05.02.1997, CISG-online 327; 
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değerlendirilebilecek olan kısmî ifa sonucuna yol açacaktır
286

. 

CISG m. 73 hükmü okunduğunda anlaşılacağı üzere alıcının art arda teslimli 

sözleşmeler bakımından üç farklı nitelikte sözleşmeden dönme hakkı bulunacaktır. Alıcı 

ilk olarak yalnızca sözleşmeye aykırılık teşkil eden teslimat bakımından sözleşmeden 

dönebilecektir. İkinci olarak alıcının gerçekleşmemiş teslimatlar bakımından ileriye 

etkili şekilde sözleşmeden dönebilmesi mümkündür. Son olarak alıcı bir teslimatta 

meydana gelen esaslı ihlal gerekçesi ile söz konusu teslimatla bağlantılı olmak şartıyla 

hem gerçekleşmiş hem de gerçekleşmemiş olan teslimatlardan; dolayısı ile bazı 

durumlarda sözleşmenin tamamından dönebilecektir. 

Alıcının CISG m. 73/f. 1 kapsamında yalnızca sözleşmeye aykırı teslimat ile 

sınırlı olarak sözleşmeden dönmek istemesi durumunda, ortada söz konusu teslimata 

ilişkin bir esaslı ihlal bulunmalıdır
287

. Görüldüğü üzere bu hâllerde sözleşmeden dönme 

esaslı ihlal kavramına yapılmış olan atıf nedeni ile CISG m. 49/f. 1/(a) bendi 

kapsamında yapılacak; alıcının esaslı ihlal teşkil etmeyen bir sözleşmeye aykırılık 

hâlinde CISG m. 49/f. 1/(b) bendi uyarınca ek süre vererek sözleşmeden dönmesi 

mümkün olmayacaktır. Bunun yanında alıcının ek süre tayin etmesi ve bu sürenin 

sonunda da sözleşmeye aykırılığın satıcı tarafından devam ettirilmesi, ancak ortada 

esaslı ihlalin varlığına dair kuvvetli bir emare teşkil etmesi gerekçesi ile dolaylı olarak 

sözleşmeden dönme sonucunu doğuracaktır. Yoksa alıcının esaslı ihlal teşkil etmeyen 

bir teslimattan doğrudan CISG m. 49/f. 1/(b) bendi gereği dönmesi, hükmün açıkça 

esaslı ihlali işaret etmiş olması sebebi ile mümkün olmayacaktır
288

.  

CISG m. 73/f. 1 hükmü bakımından dikkat edilmesi gereken, esaslı ihlalin 

yalnızca söz konusu teslimatın kendi içerisinde aranacak ve sözleşmeden dönmenin de 

                                                 
286

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 349. 
287

 Honnold, a.g.e., § 400: Hükümde yer verilmiş olan “bu teslimata dair/with respect to that instalment” 

ifadesi ile bu durum açıkça belirtilmiş ve olası problemlerin önüne geçilmiştir. Aynı yönde bkz. Chengwei 

Liu, “Avoidance In The Case of An Installment Contract”, (Installment Contract), 2. bs., 2005, B. 2.1, 

(Çevrimiçi), http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu11.html, 18 Haziran 2012. 
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 Huber/Mullis, a.g.e., s. 350. Aynı yönde bkz. Liu, a.g.m., (Installment Contract), B. 2.1 ve 3.2. Bu 

hâllerde dahi ek süre tayini ile sözleşmeden dönebilmenin mümkün olması gerektiği yönünde bkz. 

Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 198. 
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yalnızca bu teslimat bakımından sonuç doğuracak olmasıdır. Örneğin 1000 ton birinci 

kalite mısır satımına ilişkin bir sözleşmede teslimin 10 eşit parça hâlinde, 10 farklı 

zamanda yapılacağı kararlaştırılmışsa ve beşinci teslimatta insan tüketimine uygun 

olmayan mısırlar teslim edilmişse; bu durum tüm sözleşme bakımından esaslı ihlal teşkil 

etmeyecek, ancak beşinci teslimat kendi içerisinde tamamı ayıplı mallardan oluştuğu 

için esaslı ihlal teşkil edecektir. Bu durumda sözleşmenin geri kalanı ayakta tutulacak ve 

900 ton mısır teslimini içeren bir sözleşme olarak varlığını devam ettirecektir
289

. Bu 

noktada sözleşmeye aykırı teslimatın sözleşmenin bütünü bakımından önem arz eden bir 

kısım olmasının gerekmediğini de belirtmek gerekir. Yani bu kısım sözleşmenin 

tamamına bakıldığında çok küçük bir önemi haizse de, bu durum, teslimat kendi 

içerisinde esaslı ihlal teşkil ettiği müddetçe alıcının CISG m. 73/f. 1 uyarınca 

sözleşmeden dönmesi için bir engel teşkil etmeyecektir
290

. Sözleşmeye aykırı teslimat 

bakımından yapılacak esaslı ihlal incelemesinde, esaslı ihlal konusunda yapmış 

olduğumuz genel açıklamalar geçerli olacaktır. Yine CISG m. 73/f. 1 uyarınca yapılacak 

sözleşmeden dönme beyanı bakımından da genel kurallar geçerlidir
291

. 

Alıcının sözleşmeye aykırı bir teslimat gerekçesi ile sözleşmeyi gerçekleşmemiş 

olan teslimatlar bakımından ileriye etkili olarak sona erdirmek istemesi hâlinde CISG m. 

73/f. 2 hükmü uygulama alanı bulacaktır. Hükme göre alıcının ileriye etkili olarak 

sözleşmeden dönebilmesi için art arda teslimli sözleşmenin teslimatlarından bir 

tanesinin sözleşmeye aykırı olması gerekmektedir. Söz konusu sözleşmeye aykırılığın 

esaslı ihlal teşkil etmesi ise aranmamaktadır. Zira burada sözleşmeye aykırı teslimatın 

esaslı ihlal teşkil etmesi değil
292

, gelecekteki teslimatlar bakımından esaslı ihlalin 
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 Sekretarya Şerhi, Art. 64, N. 3, (Example 64A). Aynı örnek için ve art arda teslim edilecek malların bir 

bütünün parçasını oluşturması hâlinde, bir teslimatın kendi başına esaslı ihlal teşkil edip etmediğinin 
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bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 14. 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N.15. 
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meydana geleceğine dair haklı bir endişe uyandırması
293

, ciddi gerekçe oluşturması 

sözleşmeden dönme hakkının koşulları olarak karşımıza çıkmaktadır
294

. CISG m. 73/f. 2 

hükmünde geleceğe yönelik aranan sözleşmenin esaslı şekilde ihlal edileceğine dair 

ciddi gerekçe oluşturma ölçütünün, ne CISG m. 72/f. 1’de aranan kadar kuvvetli
295

, ne 

de CISG m. 71’de aranan kadar düşük bir ihtimal taşıması gerektiği belirtilmektedir
296

. 

CISG m. 73/f. 2 hükmü, sözleşmeden ileriye etkili olarak dönmek isteyen 

alıcının bunu makul bir süre içerisinde alıcıya beyan etmesini istemektedir. Bu sürenin 

alıcının mevcut teslimata ilişkin sözleşmeye aykırılığı öğrenmesi ile başlayacağı kabul 

edilmektedir
297

. Sürenin makul uzunluğunu
298

 hesaplarken ise son teslimatın tarihi ile 
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 Sekretarya Şerhi, Art. 64, N.6. 
294

 CISG Online 327: Satıcının art arda teslimlerden daha ilkini yerine getirmemesi üzerine satıcıya ek 

süre tanınmış, satıcı bu süre içerisinde de teslimi gerçekleştirmemiştir. Mahkeme bu durumun gelecekteki 
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konusu biberlerin yerine ikame olarak yeni biberler de teslim edememiştir. Mahkeme bu durumun gelecek 

teslimatların sözleşmeye aykırı olacağını düşünmek için haklı bir sebep olduğuna karar vermiştir. 

Schiedsgericht der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien, 10.12.1997, CISG-online 351: 

Satıcının art arda teslimlerden birinde sözleşmeye aykırı arpa teslimatı yapması ve akabinde gelecekteki 

teslimatlarda arpalardaki bu sözleşmeye aykırılığı ne şekilde engelleyeceğini açıklayamaması üzerine 

mahkeme, bu durumu gelecekte esaslı ihlalin gerçekleşeceğine dair kuvvetli bir emare olarak kabul 

etmiştir. Audiencia Provincial de Barcelona, 03.11.1997, CISG-online 442: Satıcının sözleşme konusu 

çelik telleri üç ayrı teslimatta vade tarihinden haftalar sonra teslim etmesi ve alıcının üretiminin sekteye 

uğratması üzerine, mahkeme satıcının bu durumu gelecekte de aynen devam ettireceğini düşünmenin 

haklı olduğu sonucuna varmıştır. 
295

 Schiedsgericht der Börse für landwirtschaftliche Produkte in Wien, 10.12.1997, CISG-online 351; 

Shen, a.g.m., s. 24. 
296

 Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 24; Huber/Mullis, a.g.e., s. 351-352; 

Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 195-196; Koch, a.g.m., s. 310, dn. 478: Bu mukayesede hükümlerin 

işlevlerinin, doğurdukları sonuçların ve lafızlarının bu sıralamaya uygun düştüğü belirtilmektedir. Bkz. 

Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 72, N. 2.2 ve Art. 73, N. 2.7 ve 3.3; Bridge, a.g.m., s. 414 vd.: CISG 

m. 71 ve 72 ile m. 72 ve 73 arasındaki karşılaştırmaları beraber okunduğunda aynı sonuca varılmaktadır. 

Bkz. Honnold, a.g.e., § 388 ve § 401: Yazar farklı olarak CISG m. 73/f. 2 hükmünde en düşük ihtimalin 

arandığını, zira sadece bu durumda hâlihazırda gerçekleşmiş bir sözleşmeye aykırılık bulunduğunu 

belirtmektedir. 
297

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 28; Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 73, 

N. 2.7; Huber/Mullis, a.g.e., s. 352; Flechtner, a.g.m., s. 91. 
298

 Audiencia Provincial de Barcelona, 03.11.1997, CISG-online 442: Mahkeme teslimat tarihinin 

ardından 48 saat geçmek ile yapılan beyanın makul süre içerisinde yapılmış olunduğu yönünde tespitte 

bulunmuştur. OLG Brandenburg, 18.11.2008, CISG-online 1734: Mahkeme muhtemel sözleşmeye 

aykırılığın öğrenilmesinin ardından 3 ay sonra yapılan dönme beyanının geç bir beyan olduğuna 

hükmetmiştir. 
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bir sonraki teslimatın tarihini göz önünde bulundurmak gerekir
299

. Belirtmek gerekir ki, 

alıcının CISG m. 73/f. 2 uyarınca ileriye etkili olarak sözleşmeden dönmesi, mevcut 

sözleşmeye aykırı teslimatı kapsamı içerisine almaz. Yani hâlihazırda sözleşmeye aykırı 

olan teslimattan dönebilmek, ancak CISG m. 73/f. 1 gereği bu teslimatın kendi 

içerisinde esaslı ihlal teşkil etmesi hâlinde mümkündür
300

. 

Olası bir esaslı ihlal hâlini dikkate alarak sözleşmeden dönme hakkı tanıyan iki 

hüküm olan CISG m. 72 ve CISG m. 73/f. 2 arasındaki irtibata ayrıca temas etmek 

gerekir. Doktrinde bir görüşe göre iki hükmün şartları bir araya geldiğinde öncelikle 

uygulanması gereken hüküm CISG m. 73/f. 2 hükmüdür
301

. Diğer bir görüş bu durumda 

bu iki hükmün yarışacağı ve alıcının bunlar arasında seçim yapabileceği yönündedir
302

. 

Bizim de katıldığımız üçüncü görüşe göre ise bu iki hükmün yarıştırılması için ortada 

bir sebep yoktur. Zira CISG m. 72 hükmü ortada hiç teslimatın olmadığı vade öncesine 

ilişkin iken, CISG m. 73/f. 2 ise en azından bir sözleşmeye aykırı teslimatın mevcut 

olduğu durumlara ilişkindir
303

. 

Art arda teslimli sözleşmelerde alıcının sözleşmeden dönebilmek için 

başvurabileceği son imkân, CISG m. 73/f. 3 hükmü uyarınca esaslı ihlal içeren münferit 

teslimat ile bağlantılı olan geçmiş ve/veya gelecek teslimat ya da teslimatlardan 

dönmektir. Bu durumda sözleşmeye aykırı teslimat, bağlantılı teslimatlar ile sıkı bir 

bağa
304

 sahip olduğundan, alıcının sözleşmeyi akdederken güttüğü amaca ulaşmasına 

                                                 
299

 Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 73, N. 9. 
300

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 30; Huber/Mullis, a.g.e., s. 352; 

Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 73, N. 2.7; Liu, a.g.m., (Installment Contract), B. 2.2. Bu durumun 

sebebi, ileriye etkili dönmenin sebebini mevcut sözleşmeye aykırılığın değil, bu sözleşmeye aykırılığın 

meydana getirdiği sonuçların oluşturuyor olmasıdır. Başka bir deyim ile dikkate alınan sözleşmeye aykırı 

teslimat değildir, onun sonuçlarıdır. İşte bu yüzdendir ki mevcut sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil 

etmesi dahi aranmamaktadır. 
301

 Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 31. 
302

 Bkz. Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 73, N. 3.3. 
303

 Bkz. Huber/Mullis, a.g.e., s. 354; Atamer, a.g.e., s. 413, dn. 706; Liu, a.g.m., (Installment Contract), 

B. 3.3. 
304

 Teslimatlar arasındaki sıkı bağ, bunların bir bütünün parçalarını oluşturan veya beraber 

kullanılmadıkça alıcı için bir anlam ifade etmeyen malların teslimini içermesi gibi durumlardan 

kaynaklanmaktadır. Örneğin bir binanın inşaatında kullanılmak üzere satın alınan kaplama, çatı 

malzemesi ve pencerelerin ayrı teslimatlarda teslimi ihtimalinde durum böyledir. Yine belli maddelerin 
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engel olmaktadır
305

. Alıcının bağlantılı teslimatlardan dönebilmesi için sözleşmeye 

aykırılıkla engellenen amacı kendisinin öngörüyor olmasının yanında, bu amacın 

sözleşmenin akdi esnasında satıcı tarafından da öngörülebiliyor olması 

gerekmektedir.
306

 

CISG m. 73/f. 3 bakımından dikkat edilmesi gereken husus, sözleşmeden dönme 

bağlantılı teslimatları kapsasa da, bu teslimatlara ilişkin esaslı ihlal bir yana, sözleşmeye 

aykırılığın dahi aranmıyor oluşudur
307

. Sözleşmeye aykırı ve esaslı ihlal teşkil etmesi 

gereken tek teslimat, CISG m. 73/f. 1 kapsamında dönülecek olan münferit teslimattır. 

Zira CISG m. 73/f. 3 hükmü yaptığı düzenlemede münferit teslimattan dönen alıcıya, bu 

teslimatın diğerleri ile bağlantılı olması hâlinde bağlantılı teslimatlardan da dönebilmek 

için ek bir imkân tanımaktadır. Diğer bir deyimle CISG m. 73/f. 3 hükmü farklı bir 

sözleşmeden dönme mesnedi teşkil etmekten ziyade, f. 1 hükmünün uygulama alanını 

genişletici bir düzenleme olarak karşımıza çıkmaktadır
308

. Bu durumun bir sonucu 

olarak CISG m. 73/f. 3 uyarınca bağlantılı teslimatlardan dönmek isteyen alıcı bu 

talebini f. 1 kapsamındaki dönme talebi ile birlikte öne sürmek durumundadır
309

. 

Münferit teslimat ile beraber birden fazla teslimattan, dolayısı ile bazı durumlarda 

sözleşmenin bütününden dönmek isteyen alıcı, hâlihazırda sözleşmeye aykırı olan 

teslimattan esaslı ihlal teşkil ettiği için CISG m. 73/f. 1 kapsamında, bağlantılı 

teslimatlardan ise sadece bağlantılı olmaları sebebi ile CISG m. 73/f. 3 kapsamında 

dönebilecektir
310

. 

                                                                                                                                                
belli oranda bir araya gelmesi ile üretilen kimyasal ürünlerin üretiminde kullanılacak maddelerin ayrı 

teslimatlarda teslimi ihtimalinde de durum aynıdır. Bkz. Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., 

Art. 73, N. 34. Bu yönde farklı iki örnek için bkz.: aş. dn. 310. 
305

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 34; Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 73, 

N. 2.8; Huber/Mullis, a.g.e., s. 353-354. 
306

 Bridge, a.g.m., s. 421. 
307

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 35; Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 73, 

N. 2.8; Liu, a.g.m., (Installment Contract), B. 2.3. 
308

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 32; Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 514. 
309

 Sekretarya Şerhi, Art. 64, N. 7; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 32 ve 40; 

Liu, a.g.m., (Installment Contract), B. 2.3; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 73, N. 11. 
310

 Bianca/Bonell (Bennett), a.g.e., Art. 73, N. 2.8 ve 2.9: Yazar bu konu ile ilgili montaj sonucu bir bütün 

oluşturacak makine parçaları teslimi örneğini vermektedir. Üç parça hâlinde teslim edilecek makinenin ilk 
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Son olarak belirtmek gerekir ki CISG m. 73/f. 3 hükmünün lafzında açıkça 

belirtilmemiş olsa da; teslimatların tamamının bağlantılı olduğu durumlarda alıcının 

sözleşmenin tamamından dönebilmesi için bir engel bulunmamaktadır. Yani art arda 

teslimli sözleşmenin tamamından dönmek iradesinde olan alıcı, bu iradesini CISG m. 

73/f. 1 ve f. 3 hükümlerinin beraber uygulanması ile gerçekleştirmek imkânına 

sahiptir
311

. 

 

                                                                                                                                                
teslimi sözleşmeye uygun olarak gerçekleşmiş olsa, üçüncü teslimatın da sözleşmeye uygun yapılacağı 

beklense bile, ikinci teslimatın sözleşmeye aykırı olması ve bunun satıcı tarafından giderilememesi 

ihtimalinde teslimatlar arasındaki sıkı irtibat, sözleşmenin tamamından dönme imkânını verecektir. Bkz. 

Sekretarya Şerhi, Art. 64, N. 8: CISG m. 73/f. 3 hükmünün uygulamasını yalnızca bir bütünün parçalarını 

oluşturan teslimatlar ile sınırlamamak gerekir. Örneğin alıcının her teslimatta tamamı ile aynı kalitede 

ham maddeye ihtiyacı olması ihtimalinde, bir teslimatın farklı kalitede olmasının da bu hükmün uygulama 

alanında olacaktır. 
311

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 73, N. 37-38. 
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

3. ALICININ SÖZLEŞMEDEN DÖNME BEYANI VE SÖZLEŞMEDEN 

DÖNMENİN SONUÇLARI 

3.1. Sözleşmeden Dönme Beyanı 

3.1.1. Genel Olarak 

 CISG sisteminde alıcının sözleşmeden dönebilmesi, bu yöndeki iradesini satıcıya 

bir bildirim ile bildirmesi sonucu mümkündür. Yani CISG sisteminde sözleşmenin 

hiçbir zaman kendiliğinden (ipso facto) sona erdiği kabul edilemez
1
. Bu husus CISG m. 

26 hükmünde şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Sözleşmenin ortadan kaldırılması beyanı, ancak diğer tarafa bildirimle 

yapılması halinde hüküm ifade eder.” 

Antlaşmanın, ipso facto sözleşmenin sona ermesini engelleyerek mutlaka dönme 

beyanını zorunlu kılması, tarafların sözleşmenin hangi tarihte sona erdiğine dair 

yaşayacakları belirsizliği engellemek açısından önemlidir
2
. Zira CISG gibi uygulaması 

milletlerarası mal satımı olan bir Antlaşmada sözleşmeden dönmenin sonuçlarının ne 

derece ağır ve karmaşık olabileceği düşünüldüğünde, özellikle sözleşmeden dönme 

anının belirsizliğinin önlenmesi faydalı bir yaklaşım olmuştur. 

                                                 
1
 Federal Court of Australia, 28.04.1995, CISG-online 218; Bianca/Bonell (Date-Bah), a.g.e., Art. 26, N. 

2.1; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 26, N. 1; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-

Chen), a.g.e., Art. 49, N. 23; Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 185; Magnus, a.g.m., s. 426; Bridge, 

a.g.m., (Avoidance), s. 914; Schlechtriem, a.g.e., s. 61; Liu, a.g.m., B. 2.1; Lookofsky, a.g.e., s. 80; 

Fountoulakis, a.g.m., s. 18; Bridge, a.g.e., s. 567-568; Honnold, a.g.e., § 187.1; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, 

N. 2.4.1; Huber/Mullis, a.g.e., s. 210; Plate, a.g.m., s. 72; Ziegel, a.g.m., s. 5; Enderlein/Maskow, a.g.e., 

Art. 26, N. 1.1; Erdem, a.g.e., s. 73; Atamer, a.g.e., s. 401; Erdem, a.g.m., s. 861 ve 871; Chengwei Liu, 

“Declaration of Avoidance: Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles and PECL and case law”, 

(Declaration of Avoidance), 2. bs, 2005, B. 1 ve 2.1, (Çevrimiçi), 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu10.html, 18 Haziran 2012. 
2
 Magnus, a.g.m., s. 426; Bianca/Bonell (Date-Bah), a.g.e., Art. 26, N. 2.3; Liu, a.g.m., (Declaration of 

Avoidance), B. 2.1. 

http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu10.html
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Sözleşmeden dönme beyanı CISG m. 26 hükmünde düzenlenmiş olması sebebi 

ile CISG m. 27 hükmündeki esaslara tabi olacaktır. Anılan hüküm sözleşmeden dönme 

beyanının da tabi olacağı esasları şu şekilde düzenlemiştir: 

“Antlaşmanın bu Kısmında açıkça aksi düzenlenmedikçe, sözleşme taraflarından 

birinin bu Kısma uygun bildirim, talep veya diğer bir açıklaması koşullara uygun 

araçlarla yapılmışsa, bu açıklamanın iletimindeki bir gecikme veya hata veya 

ulaşmamış olması açıklamada bulunan tarafı ona dayanmak hakkından yoksun 

bırakmaz.” 

Görüldüğü üzere sözleşmeden dönme beyanı yöneltilmek ile sonuç ifade 

edecektir ve varmaması durumuna dair riziko satıcının üzerinde olacaktır. Yani satıcı 

beyanın kendisine ulaşmadığından bahisle geçersiz olduğunu ileri süremeyecektir. 

Ancak muhtemel bir ihtilaf durumunda, beyanı yolladığını iddia eden alıcı, bunu ispat 

etmek ile mükellef olacaktır
3
. Beyanın CISG m. 49/f. 2/(a) ve (b) bentlerindeki sürelere 

uygunluğu bakımından esas alınacak zaman kuşkusuz CISG m. 27 gereği beyanın 

yollanma zamanı olacaktır. Sözleşmeden dönme anı konusunda doktrinde tartışmalar 

varsa da, baskın görüş bu anın da CISG m. 27 hükmünde yollama teorisinin hâkim 

olduğundan hareketle yollanma anı olması yönündedir
4
. 

Belirtmek gerekir ki sözleşmeden dönme beyanının geri alınması hususunda 

yollama teorisini harfiyen uygulamamak gerekecektir
5
. Zira aksi hâlde hiçbir 

sözleşmeden dönme beyanının geri alınması mümkün olmayacak ve bu durum adaletsiz 

sonuçlara yol açabilecektir. Örneğin alıcı sözleşmeden dönme beyanını yolladıktan 

sonra şartların değişmesi ve sözleşmeyi ayakta tutmanın makul bir vaziyet alması 

hâlinde hiçbir şekilde sözleşmeden dönme sonucunun önüne geçemeyecektir. Dolayısı 

ile bu gibi adaletsiz sonuçların önlenebilmesi adına sözleşmeden dönme beyanının geri 

                                                 
3
 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 26, N. 10 ve 17. Aynı yönde bkz. Flechtner, a.g.m., 

s. 83; Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 27, N. 9; Kazimierska, a.g.m., s. 116-117. 
4
 Bianca/Bonell (Date-Bah), a.g.e., Art. 27, N. 2.1; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 

27, N. 12; Erdem, a.g.m., s. 862; Plate, a.g.m., s. 73; Magnus, a.g.m., s. 426-427;  Honnold, a.g.e., § 189; 

Atamer, a.g.e., s. 402. 
5
 Aksi yönde bir uygulama için bkz. LG Berlin, 15.09.1994, CISG-online 399. 
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alınabilmesi hususunda yollama teorisinden ayrılmak makul bir çözüm olacaktır. 

Schlechtriem’in haklı şekilde belirttiği üzere, sözleşmeden dönme beyanının sonuçlarını 

doğuracağı an ile geri alınabilme konularını birbirinden ayrı değerlendirmek 

gerekecektir. Bu doğrultuda sözleşmeden dönme beyanının geri alınabilirliği 

bakımından, satıcının beyana duyduğu güven gereği zarar görmemesi şartını aramak en 

makul çözüm olarak gözükmektedir. Başka bir ifade ile, alıcının dönme beyanını geri 

alabilmesi, satıcının bu beyana duyduğu güven gereği zarara uğramaması koşulu ile 

mümkün olabilecektir
6
. 

3.1.2. Beyanın Şekli ve İçeriği 

Sözleşmeden dönme beyanı herhangi bir şekil şartına tabi değildir. Dolayısı ile 

alıcı söz konusu beyanı yazılı veya sözlü olarak ya da istediği bir başka şekilde 

yapabilecektir
7
. Bu beyanın günümüz teknolojisinin sunduğu elektronik iletişim 

teknikleri ile de yapılabileceği kabul edilmektedir. Ancak beyan için bir elektronik 

iletişim tekniği seçilmiş ise söz konusu tekniğin beyanı satıcının adresine ulaştırmak 

bakımından elverişli bir teknik olması hususunda hiçbir şüphe olmamalıdır
8
. Yine şekil 

serbestîsi sözleşmeden dönme beyanının telefon aracılığı ile yapılmasına da cevaz 

vermektedir
9
. Ancak ihtilaf hâlinde alıcıdan bu telefon görüşmesini ispatlaması 

istenecektir. Dolayısı ile alıcı, satıcının beyanın kendisine ulaşmadığı yönünde savunma 

                                                 
6
 Peter Schlechtriem, “Effectiveness and Binding Nature of Declarations (Notices, Requests or Other 

Communications) under Part II and Part III of the CISG”, (Notice), Cornell Review of the Convention 

on Contracts for the International Sale of Goods, 1995, s. 109. Aynı yönde bkz. 

Schlechtriem/Schwenzer (Schroeter), a.g.e., Art. 27, N. 16; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), 

a.g.e., Art. 26, N. 11; Christopher M. Jacobs, “Notice of Avoidance under the CISG: A Practical 

Examination of Substance and Form Considerations, the Validity of Implicit Notice, and the Question of 

Revocability”, University of Pittsburgh Law Review, C. 64, 2003, s. 425 vd. 
7
 OGH, 06.02.1996, CISG-online 224; Magnus, a.g.m., s. 427; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), 

a.g.e., Art. 26, N. 5; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 24; Bianca/Bonell (Date-

Bah), a.g.e., Art. 26, N. 3.1; Atamer, a.g.e., s. 401; Huber/Mullis, a.g.e., s. 210; Jacobs, a.g.m., s. 410; 

Plate, a.g.m., s. 72; Özsunay, a.g.m., s. 922; Kazimierska, a.g.m., s. 116; Jafarzadeh, a.g.e., B. 2, N. 

2.4.2; Erdem, a.g.m., s. 863; Liu, a.g.m., (Declaration of Avoidance), B. 4.1. 
8
 CISG-AC Opinion No. 1, N. 26.1. 

9
 LG Frankfurt am Main, 13.07.1994, CISG-online 118; LG Frankfurt am Main, 09.12.1992, CISG-online 

184; LG Kassel, 22.06.1995, CISG-online 370. 
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yapması hâlinde beyanını ispat etmekte zorluk yaşamak istemiyorsa, söz konusu 

beyanını yazılı olarak yöneltmek yolunu tercih etmelidir
10

. 

Yukarıda belirttiğimiz üzere alıcının sözleşmeden dönme beyanını ek süre 

(Nachfrist) tayin etme beyanı ile beraber yapması mümkündür. Bunun yanında pratikte 

sağlayacağı faydalar açısından alıcının sözleşmeden dönme beyanı içerisinde 

sözleşmeden dönme sebebine yer vermesi önerilmekte
11

; ancak bu durum bir zorunluluk 

teşkil etmemektedir
12

. Bu uygulama özellikle alıcının sözleşmeden dönme sebebinin 

sözleşmeye aykırı mal teslimi olduğu durumlarda önem arz edecektir. Zira bu 

durumlarda alıcının sözleşmeden dönebilmesi için CISG m. 39 uyarınca ayıp ihbarında 

bulunmuş olması gerekmektedir. İşte bu sebeple alıcının ayrı olarak bir ayıp ihbarında 

bulunmadığı, bu ayıp ihbarını da sözleşmeden dönme beyanı ile birlikte yerine getirmek 

istediği durumlarda, söz konusu ihbar külfetini yerine getirmiş olduğunun kabul 

edilebilmesi için sözleşmeden dönme beyanı içerisinde sözleşmeden dönmenin sebebine 

yer vermesi icap edecektir
13

. 

Alıcının yapacağı sözleşmeden dönme beyanında “sözleşmeden dönme” veya 

“tek taraflı olarak sona erdirme” gibi spesifik ve teknik ifadelere yer vermesine ise gerek 

yoktur. Önemli olan alıcının sözleşmenin devam ettirilmemesine yönelik olan açık 

iradesinin beyandan anlaşılabilir olmasıdır
14

. Bu noktada sözleşmeden dönme beyanının 

zımnen yapılabilip yapılamayacağı sorusu ile karşılaşılacaktır. Bu hususta Antlaşmada 

bir düzenleme yapılmamış olması itibari ile belirsizlik söz konusudur. Ancak CISG m. 

                                                 
10

 Jacobs, a.g.m., s. 411; Liu, a.g.m., (Declaration of Avoidance), B. 4.1. Aynı yönde bkz. Babiak, a.g.m., 

s. 135. 
11

 Babiak, a.g.m., s. 135. 
12

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 26, N. 7. 
13

 HGer Zurich, 26.04.1995, CISG-online 248; Tribunal Cantonal du Valais, 21.02.2005, CISG-online 

1193; Jacobs, a.g.m., s. 409; Liu, a.g.m., (Declaration of Avoidance), B. 2.2. 
14

 OLG Frankfurt am Main, 17.09.1991, CISG-online 28; OLG München, 02.03.1994, CISG-online 108; 

OGH, 06.02.1996, CISG-online 224; OGH, 05.07.2001, CISG-online 652; Tribunal Cantonal du Valais, 

21.02.2005, CISG-online 1193; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 26, N. 6; 

Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 24; Jacobs, a.g.m., s. 410; Huber/Mullis, 

a.g.e., s. 210; Honnold, a.g.e., § 187.2; Liu, a.g.m., (Declaration of Avoidance), B. 4.2 ve 4.3; 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. 65. 
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11 ile tanınmış olan şekil serbestîsi ilkesi gereği sözleşmeden dönme beyanının zımnen 

de yapılabileceğini kabul etmek gerekir. Bu doğrultuda alıcının sözleşmeden dönme 

iradesini yansıtan ve sözleşmeden dönülmeyeceği yönünde bir belirsizlik taşımayan 

eylemleri veya ayıp ihbarı gibi beyanları zımni dönme beyanı olarak kabul 

edilebilecektir
15

. Örneğin alıcının ek süre tayin etmiş olduğu bir durumda, satıcının bu 

sürenin sonunda hâlâ teslimi gerçekleştirmemesi üzerine, alıcı satım konusu malı gidip 

başka bir satıcıdan satın almış ve eski satıcıya karşı mahkemede sözleşmeden dönmeyi 

talep eden bir dava açmış ise alıcıdan başkaca bir sözleşmeden dönme beyanı yapması 

beklenmeyecektir
16

. Alıcının satım konusu malları satıcıya geri yollaması ise tek başına 

bir dönme beyanı teşkil etmemeli
17

, ancak diğer şartların da bu sonucu desteklemesi 

ihtimalinde bir sözleşmeden dönme beyanının varlığı kabul edilmelidir. Zira alıcının 

sözleşmeye aykırı malları geri yollamasının ikame mal teslimini talep ettiği şeklinde de 

yorumlanabileceğini unutmamak gerekir. Alıcının vaktinde ifa etmeme hâlinde malları 

                                                 
15

 Magnus, a.g.m., s. 427; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 26, N. 5-6; 

Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 24; Liu, a.g.m., (Declaration of Avoidance), 

B. 4.2; Fountoulakis, a.g.m., s. 18. 
16

 Jacobs; a.g.m., s. 414-415. Aynı yönde bkz. OLG Frankfurt am Main, 20.04.1994, CISG-online 125: 

Olayda satıcı sözleşmeye aykırı midye teslim etmiştir. Alıcı ise yaptığı ayıp ihbarında açıkça satıcıdan 

sözleşmeye aykırı midyeleri geri almasını istemiştir. Mahkeme alıcının bu ihbarını zımnen sözleşmeden 

dönme beyanı olarak kabul etmiştir; Federal Court of Australia, 28.04.1995, CISG-online 218: Olayda 

sözleşmenin taraflarından birisi iflas etmiş ve mahkeme bu durumun esaslı ihlal olduğuna karar vermiştir. 

Bu durumda karşı taraf CISG m. 26 manasında bir beyanda bulunmaktansa mahkemede dava açma yoluna 

gitmiştir. Açılan davada zarar gören tarafın söz konusu davranışlarının zımnen sözleşmeden dönme 

beyanı teşkil ettiğine karar verilmiştir; BGH, 25.06.1997, CISG-online 277: Olayda satıcı sözleşmeye 

aykırı paslanmaz çelik tel teslimi yapmıştır. Alıcı ise yaptığı ayıp ihbarında söz konusu telleri standart altı 

kaliteye sahip olduklarından kullanmasının mümkün olmadığını ve telleri satıcının tasarrufuna bıraktığını 

belirtmiştir. Mahkeme söz konusu ihbarı zımnen sözleşmeden dönme beyanı olarak kabul etmiştir; CA 

Milano, 20.03.1998, CISG-online 348: Olayda satıcı sipariş edilmiş olan örgü giyim mallarını vadesinde 

teslim etmemiştir. Alıcı ise bunun üzerine satıcıya siparişi iptal ettiği yönünde bir bildirimde bulunmuştur. 

Mahkeme bu bildirimi zımnen sözleşmeden dönme beyanı olarak kabul etmiştir; OLG Köln, 14.10.2002, 

CISG-online 709: Alıcı satıcıya yolladığı faksta teslim almış olduğu ayıplı malların tamamını iadeye hazır 

olduğunu, kalan malların teslimini kabul etmeyeceğini ve ödemiş olduğu semenin iadesini istediğini 

bildirmiştir. Alıcının bu eylemleri dönme iradesini göstermesi açısından yeterli bulunmuş ve zımnî 

sözleşmeden dönme beyanı olarak kabul edilmiştir; ICC International Court of Arbitration, 01.03.1995, 

CISG-online 844: Olayda alıcı teslim etmeme durumuna binaen ek süre tayin etmiş, satıcı bu ek sürenin 

sonunda da teslimi gerçekleştirmemiştir. Alıcı bunun üzerine ise bu andan sonra satım konusu ham 

metalin teslimini kabul etmeyeceğini satıcıya bildirmiştir. Mahkeme bu bildirimi zımnen sözleşmeden 

dönme beyanı olarak kabul etmiştir. 
17

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 26, N. 6; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), 

a.g.e., Art. 49, N. 24; Liu, a.g.m., (Declaration of Avoidance), B. 4.2. 
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geri yollaması veya teslimi kabul etmemesi durumlarında ise şartların bu eylemlerin 

sözleşmeden dönme beyanı olarak kabul edilmesine uygun olduğu söylenebilecektir
18

. 

Alıcının satım konusu malların yalnızca bir kısmını satıcıya geri yollaması ve 

yollamadığı kısmı için ödeme yapacağını bildirmesi durumunda ise bir sözleşmeden 

dönme beyanının varlığından bahsedilemeyecektir
19

. 

Alıcının beyan veya eylemlerinin sözleşmeden dönme iradesine ilişkin en ufak 

bir belirsizlik taşıdığı durumlarda ise zımnen sözleşmeden dönme beyanının varlığı 

kabul edilemeyecektir. Örneğin alıcının “sözleşmeye aykırılığın giderilmemesi hâlinde 

sözleşmeden dönebilirim” şeklindeki bir beyanı ne açık ne de zımnen sözleşmeden 

dönme beyanı olarak kabul edilmeyecektir
20

. Zira söz konusu beyanda sözleşmeden 

dönme iradesi kesin ve açık değildir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, sözleşmeden dönme beyanına yönelik şekil 

serbestîsini mutlak olarak algılamamak icap eder. Zira tarafların iradeleri ile bu 

serbestîyi sınırlandırmaları mümkündür. Taraflar eğer akdetmiş oldukları sözleşmede 

dönme beyanını açıkça şekil şartına bağlamışlarsa, bu şarta uymamak dönme beyanının 

geçersiz olması sonucunu doğuracaktır. Yine tarafların açıkça dönme beyanına ilişkin 

değil de sözleşme gereği yapılacak bildirimlere ilişkin genel bir şekil şartı getirmiş 

olduğu durumlarda da aynı sonuca varmak gerekecektir
21

. Ancak tarafların dönme 

                                                 
18

 AG Oldenburg in Holstein, 24.04.1990, CISG-online 20; BGer, 15.09.2000, CISG-online 770; 

Karollus, a.g.m., s. 65; Magnus, a.g.m., s. 427-428; Atamer, a.g.e., s. 402; Schlechtriem/Schwenzer 

(Fountoulakis), a.g.e., Art. 26, N. 6. 
19

 LG Frankfurt am Main, 16.09.1991, CISG-online 26; Jacobs, a.g.m, s. 419. Farklı bir görüş olarak bu 

durumda CISG m. 51 gereği kısmî ifa hâlinde sözleşmeden dönme kapsamında bir beyanın kabul edilmesi 

gerektiği yönünde bkz. Karollus, a.g.m., s. 65. 
20

 OLG München, 02.03.1994, CISG-online 108; Jacobs, a.g.m., s. 410. Aynı yönde bkz. OGH, 

06.02.1996, CISG-online 224: Olayda satıcı satım konusu olan propan gazının teslimini vaktinde yerine 

getirmemiştir. Bunun üzerine alıcı kendi müşterilerinden gelen gecikmeye dair bildirimleri satıcıya 

iletmiştir. Mahkeme alıcının bu eylemini sözleşmeden dönme iradesini açık olarak göstermediğinden 

bahisle sözleşmeden dönme beyanı olarak kabul etmemiştir; OLG Bamberg, 13.01.1999, CISG-online 

516: Olayda satıcı satım konusu kumaşların bir bölümünün teslimini geciktirmiş ve bir bölümünü ise 

hâlihazırda teslim etmemiştir. Alıcı bunun üzerine söz konusu kumaşları başka bir satıcıdan temin etmek 

yoluna gitmiştir. Mahkeme bu durumda alıcının alternatif bir alım yapmasının tek başına sözleşmeden 

dönme beyanı sayılmaya yeterli olmadığı yönünde karar vermiştir. 
21

 LG Stuttgart, 13.09.1991, CISG-online 33; AG Nordhorn, 14.06.1994, CISG-online 259; 

Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 26, N. 5; Jacobs, a.g.m., s. 412. 
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bildirimi veya bütün bildirimler bakımından getirmiş oldukları şekil şartının, sıhhat şartı 

değil de ispat şartı olması ihtimalinde, bu durumun sözleşmeden dönme beyanının 

geçerliliği bakımından bir etkisi olmayacağını belirtmek gerekir. 

3.1.3. Süre Sınırlaması (CISG m. 49/f. 2) 

Alıcının sözleşmeden dönme beyanı bakımından CISG m. 49/f. 2 hükmü ile süre 

sınırlaması getirilmiştir. Hükmün ifadesi şu şekildedir: 

“Ancak, satıcının malları teslim ettiği hallerde alıcı, sözleşmenin ortadan 

kalktığını beyan etme hakkını yitirir; meğerki (...)” 

Görüldüğü üzere alıcının sözleşmeden döndüğünü beyan etme hakkını 

kaybetmesi yalnızca satıcının malı teslim ettiği hâllere ilişkindir. Alıcının beyan hakkını 

kaybetmemesi için uyması gereken süreler hükmün devamında (a) ve (b) bentleri altında 

sıralanmıştır. Bunlardan (a) bendi gecikmiş teslim hâlinde uyulması gereken süreyi 

düzenlemekteyken, (b) bendi ise gecikmiş teslim dışında kalan hâllere ilişkin süreleri 

düzenlemektedir. Açıkça anlaşıldığı üzere satıcı anılan süreler içerisinde sözleşmeden 

dönmeyi beyan etmez ise söz konusu beyan hakkı ortadan kalkacaktır. 

3.1.3.1. Satıcının İfa Etmemesi Hâlinde 

Satıcının hiçbir şekilde bir teslim gerçekleştirmemiş olduğu durumlarda 

sözleşmeden dönme beyanı için Antlaşma metninde bir süre sınırlaması 

öngörülmemiştir
22

. CISG sisteminde, Borçlar Kanunu sisteminde olduğu gibi, alıcının 

derhâl dönme beyanında bulunmadıkça diğer bazı haklarını seçmiş sayılacağına yönelik 

bir uygulama da benimsenmiş değildir
23

. Yine alıcının dürüstlük kuralının bir gereği 

olarak uzun süre ileri sürmemek ile sözleşmeden dönmeyi beyan hakkını kaybedeceği 

de söylenemeyecektir
24

. Dolayısı ile alıcı hiç ifa etmeme hâlinde sözleşmeden dönme 

                                                 
22

 Enderlein, a.g.m., s. 197. 
23

 Atamer, a.g.e., s. 403. Bu konuda Borçlar Kanunu sistemine ilişkin olarak ayrıntılı bilgi için bkz. 

Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 540 ve 564. 
24

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 27. 
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hakkını dilediği zaman kullanmakta özgürdür. Ancak unutulmamalıdır ki her ne kadar 

CISG genel zamanaşımı sürelerine dair bir düzenleme getirmediyse de, bu düzenlemeler 

milletlerarası özel hukuk bağlama kurallarının işaret edeceği ulusal hukuka göre tespit 

edilecektir. Yine şartlar yerine gelmiş ise söz konusu genel zamanaşımı sürelerinin 

Birleşmiş Milletler’in zaman sınırlamaları hakkındaki Antlaşmasına
25

 göre tespit 

edilmesi de mümkündür. Dolayısı ile alıcının bu genel sınırlamalara dikkat etmesi 

gerekecektir
26

. Sonuç olarak alıcı bakımından, teslimin gerçekleşmediği durumlarda, 

ilgili ulusal hukukun veya CLPISG’nin genel zaman sınırlamalarına uymak dışında bir 

süre sınırlamasından bahsedilemeyecektir. 

3.1.3.2. Satıcının Vaktinden Sonra İfa Etmesi Hâlinde 

Satıcının vade tarihinden sonra da olsa bir teslim gerçekleştirmiş olduğu hâllerde 

alıcı sözleşmeden dönme beyanını belli bir süre içinde deklare etmez ise bu beyan 

hakkını kaybedecektir. CISG m. 49/f. 2/(a) bendinde alıcının bu hâlde uyması gereken 

bir süre olduğu şu şekilde belirtilmiştir: 

“gecikmiş teslim halinde, teslimin yapıldığını öğrendiği andan itibaren makul 

bir süre içinde sözleşmenin ortadan kalktığını beyan (...)” 

Öncelikle belirtmek gerekir ki, geç teslimin olduğu durumlarda alıcının 

sözleşmeden dönme hakkı, bu teslimin kesin vadeden veya tayin edilmiş olan ek 

süreden sonra yapılmasından doğmuş olacaktır. Bu sebeple alıcının geç ifa yapılmadan 

önce esaslı ihlal veya ek süre sebebiyle
27

 süre sınırlaması olmadan sözleşmeden dönme 

                                                 
25

 Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods (CLPISG). 
26

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 239; Magnus, a.g.m., s. 428; Babiak, a.g.m., s. 137-138. 
27

 Bu noktada CISG m. 49/f. 2 hükmündeki süre sınırlamalarının yalnızca CISG m. 49/f. 1/(a) bendindeki 

esaslı ihlal hâline yönelik olduğunu belirten bir ifadenin yanlış olduğunu belirtmek gerekir. Bu yönde 

ifadeler için bkz. Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 49, N.2.2; Liu, a.g.m., (Declaration of Avoidance), B. 

5. Söz konusu ifade gecikmiş teslim dışındaki hâller bakımından doğru olsa da, gecikmiş teslim hâli için 

kabul edilebilir değildir. Zira alıcının ek süre tayini ile sözleşmeden dönme hakkı kazanmasından sonra 

satıcının bir mal teslim etmesi hâli de gecikmiş teslim vasfında olduğundan; bu durumda da alıcının 

sözleşmeden dönmeyi talep edebilmesi süre sınırlaması altında olacaktır. Aynı yönde bkz. 

Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N 27-28. 
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hakkı bulunmaktadır
28

. Ancak satıcının geç teslimi gerçekleştirmesinin ardından alıcının 

söz konusu sözleşmeden dönme hakkı artık bir süre sınırlamasına tabi olmaktadır. Bu 

süre sınırlamasının amacı, satıcının söz konusu malların akıbetinin ne olacağını bir an 

evvel öğrenmekte olan haklı hukuki menfaatidir
29

. Alıcının bu kadar geç teslim edilmiş 

malları kullanabilmek veya satabilmek konusunda karar vermek için fazla zamana 

ihtiyacının olmayacağı düşüncesi de bu süre sınırlamasını destekler niteliktedir
30

. 

Alıcının sözleşmeden dönme beyanının tabi olacağı sürenin başlangıcı, satıcının 

geç teslimini fiilen öğrendiği andır. Yani satıcının geç teslimi öğrenebilecek durumda 

olması sürenin başlaması sonucunu doğurmayacaktır
31

. Söz konusu öğrenme malın 

fiilen alıcıya teslim edilmesi şeklinde olabileceği gibi nakliye belgelerinin teslimi 

şeklinde de olabilir
32

. Alıcının beyanının süreye uygun olup olmadığı incelemesi için 

dikkate alınacak zaman CISG m. 27 hükmü gereği gecikme ve kaybolma riski satıcının 

üzerinde bulunacak şekilde beyanın yollanması anı olacaktır
33

. 

Alıcının sözleşmeden dönme beyanının tabi olduğu “makul süre” ise somut 

olayın kendi şartları içerisinde incelenecektir. Ancak geç teslim hâlinde mevcut olacak 

makul sürenin özel şartlar bulunmadıkça kısa olması ve aylardan ziyade haftalarla, hatta 

bazen günlerle ölçülmesi gerektiği kabul edilmektedir
34

. Makul sürenin tespitinde 

alıcının hâlihazırda alternatif mallar satın almış olup olmadığına dikkat etmek gerekir. 

Alıcının sözleşmedeki amacına başka satıcıdan aldığı mallar ile ulaşmış olduğu 

durumlarda, düşünmek için bir zaman gerekmediğinden bahisle makul sürenin çok kısa 

                                                 
28

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N 27; Plate, a.g.m., s. 70-71; Honnold, a.g.e., § 

307; Koch, a.g.m., (Nachfrist),  s. 187-188; Kazimierska, a.g.m., s. 120. 
29

 Satıcının bu belirsizliği ortadan kaldırmak için alıcıya CISG m. 48/f. 2 uyarınca bir giderim süresi 

tanıyabileceği doğrultusunda bkz. Honnold ,a.g.e., § 307; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., 

Art. 49, N 27. 
30

 Honnold, a.g.e., § 306; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 29; Huber/Mullis, 

a.g.e., s. 240-241; Atamer, a.g.e., s. 404. 
31

 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 49, N.2.2.1.1; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, 

N. 28; Atamer, a.g.e., s. 404, dn. 662. 
32

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 240. 
33

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 28; Huber/Mullis, a.g.e., s. 240; Atamer, 

a.g.e., s. 404. 
34

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 29; Huber/Mullis, a.g.e., s. 240. 
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olması gerekir. Ancak alıcı başka satıcıdan alternatif mal almamış ve söz konusu mallar 

için bir piyasa araştırmasına ihtiyaç duyuyor ise makul sürenin daha uzun olması 

gerekir. Geç teslim edilen malların bozulabilir nitelikte mallar olması hâlinde ise 

malların kullanılamaz hâle gelmesini engellemek için makul süreyi çok kısa tutmak icap 

eder. Yine geç teslim konusu malların piyasadaki değerleri değişken bir yapıya sahip ise 

aynı sonuca varmak gerekir
35

. 

3.1.3.3. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hâllerinde 

Satıcının vade tarihinden sonra teslim gerçekleştirmiş olması dışında kalan bütün 

hâllerde alıcının sözleşmeden dönme beyanı CISG m. 49/f. 2/(b) bendindeki süre 

sınırlamalarına tabidir. Söz konusu hüküm şu şekildedir: 

“gecikmiş teslimden farklı bir sözleşmeye aykırılık halinde, 

(i) bu aykırılığı bildiği veya bilmesi gerektiği andan itibaren; 

(ii) alıcı tarafından 47. maddenin 1. fıkrası uyarınca verilmiş herhangi bir ek 

sürenin geçmesinden sonra veya satıcının bu ek süre içinde yükümlülüklerini yerine 

getirmeyeceğini açıklamasından sonra; veya 

(iii) satıcı tarafından 48. maddenin 2. fıkrası uyarınca belirlenmiş sürenin 

tamamlanmasından sonra veya alıcının ifayı kabul etmeyeceğini açıklamasından sonra; 

sözleşmenin ortadan kalktığını makul bir süre içinde (...)” 

Görüldüğü üzere hükmün uygulama alanına yalnızca teslimin vaktinde 

yapılmasına rağmen esaslı ihlal teşkil eden sözleşmeye aykırılık hâllerinin bulunması 

girecektir. Zira vaktinden sonra yapılacak teslimler CISG m. 49/f. 2/(a) bendi 

kapsamında değerlendirileceği gibi; esaslı ihlal teşkil etmeyen sözleşmeye aykırılıklar 

bakımından da zaten alıcının sözleşmeden dönme hakkından bahsedilemeyecektir. Yani 

söz konusu süre sınırlamaları yalnızca CISG m. 49/f. 1/(a) bendi gereği sözleşmeden 

                                                 
35

 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 49, N. 2.2.1.1; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 49, N. 7; 

Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 29; Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 188; Plate, 

a.g.m., s. 70-71; Yovel, a.g.m., s. 404; Kazimierska, a.g.m., s. 120; Liu, a.g.m., (Declaration of 

Avoidance), B. 5. 
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dönecek olan alıcının beyanına ilişkin olacaktır
36

. Bu sebeple hükmün en fazla 

sözleşmeye aykırı mal teslimi hâlinde uygulama alanı bulacağı aşikardır
37

. Bunun 

yanında hükmün üçüncü kişilerin teslim konusu mal üzerinde hak iddia etmeleri veya 

satıcının ek yükümlülüklere aykırı davranışları gibi vaktinde ifa etmeme dışında kalan 

sözleşmeye aykırılık hâllerinde de, bunların esaslı ihlal teşkil etmeleri şartı ile 

uygulanması için bir engel yoktur
38

. 

Alıcının uyması gereken söz konusu makul sürenin başlaması için esas olarak 

CISG m. 49/f. 2/(b)/(i) hükmünce alıcının sözleşmeye aykırılığı öğrendiği veya 

öğrenmesi gerektiği an kabul edilmiştir
39

. Bu noktada sözleşmeye aykırılığa dayanmak 

isteyen alıcıyı sözleşmeye aykırılığı öğrenmek ve satıcıya bildirmek zorunda bırakan 

CISG m. 38 ve 39 hükümlerine değinmek gerekecektir. Anılan hükümler gereği alıcının 

sözleşmeye aykırılığı tespit için muayene ve sözleşmeye aykırılık hâlinde haklarını 

kullanabilmesi için ise ihbar külfeti bulunmaktadır. Alıcının sözleşmeye aykırılığı tespit 

ettiği anda bunu öğrenmiş olduğunun kabulü hayatın olağan akışının bir gereğidir. 

Dolayısı ile CISG m. 39 gereği alıcının sözleşmeye aykırılığı tespit ettiği anı öğrenme 

anı ve tespit etmesi gerektiği anı ise öğrenmenin gerektiği an olarak kabul etmek 

gerekecektir. Özetle alıcının CISG m. 39 gereği ihbar külfetinin başladığı an ile CISG 

m. 49/f. 2/(b) gereği süre sınırlamasının başladığı anın birlikte işlemeye başladığı kabul 

edilecektir
40

. 

                                                 
36

 Bu noktada alıcının CISG m. 47 hükmü uyarınca esaslı olmayan sözleşmeye aykırılıklar hâlinde 

sözleşmeden dönebilmesi durumu istisna teşkil etmez. Zira söz konusu yöntemde esaslı ihlal teşkil 

etmeyen bir sözleşmeye aykırılık hâlinde sözleşmeden dönmek için vaktinde teslim yapılmamış olmalıdır. 

Ancak burada ise tam tersine vaktinde teslimin yapılmış olması aranmaktadır. Zira aksi hâlde olay CISG 

m. 49/f. 2/(a) bendi kapsamına girmektedir. 
37

 Zira hem vaktinde teslimin hem de esaslı ihlalin bir arada olması durumuyla pratikte en çok sözleşmeye 

aykırı mal teslimi hâlinde karşılaşılacaktır. 
38

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 30; Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 49, N. 

2.2.1.2; Honnold, a.g.e., § 308; Kazimierska, a.g.m., s. 120. 
39

 CISG m. 49/f. 2/(a) bendinin aksine burada yalnızca fiilen öğrenme değil, objektif olarak öğrenebilecek 

olmak da süreyi başlatmak için yeterli görülmüştür. 
40

 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 49, N. 2.2.2.1; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, 

N. 34; Honnold, a.g.e., § 308; Koch, a.g.m., (Nachfrist) s. 188; Atamer, a.g.e., s. 406; Kazimierska, 

a.g.m., s. 121. 
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Sürenin başlangıcı bakımından alıcının sözleşmeye aykırılığı öğrenme anının 

yanında, sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil etme anı da önem taşımaktadır. Zira 

sözleşmeye aykırılık bir esaslı ihlal teşkil etmezken alıcının sözleşmeden dönmeyi 

beyan etmek gibi bir şansı olmayacaktır. Dolayı ile bu durumlarda süreyi öğrenme 

anından başlatmak birtakım sorunlara yol açacaktır. Sözleşmeye aykırılık ilk 

öğrenildiğinde esaslı ihlal teşkil edecek boyutta ise ortada bir sorun yoktur. Ancak 

sözleşmeye aykırılık öğrenilme anından sonraki bir tarihte esaslı ihlal teşkil eder 

vaziyete geldi ise ortaya çıkan sorunun çözümü için aynı sonuca varan iki yoldan birini 

izlemek gerekecektir. Örneğin sözleşmeye aykırılığın giderilebilir olması gerekçesi ile 

esaslı ihlal teşkil etmediği hâllerde satıcının giderimde başarısız olması veya giderimi 

reddetmesi durumunda sözleşmeye aykırılık sonradan esaslı ihlal teşkil edecektir. Bu 

durumda süre ya esaslı ihlal teşkil etme tarihinden başlatılacaktır, ya da sözleşmeye 

aykırılık tarihinden başlatılarak arada geçen süre makul süre hesaplanır iken dikkate 

alınacaktır. Kanaatimizce süreyi sözleşmeye aykırılık tarihinden başlatarak durumu 

makul süre hesabında dikkate almak isabetli seçim olacaktır
41

. Zira Antlaşma metninde 

CISG m. 49/f. 2/(b)/(i) hükmünden ayrılmaya dayanak oluşturacak bir hükme yer 

verilmiş değildir. 

Alıcının sözleşmeye aykırılığı öğrenmesini başlangıç kabul eden esas kuralın 

dışında, CISG m. 49/f. 2/(b) bendinde iki özel durum için farklı başlangıç zamanları 

öngörülmüştür. Bunlardan ilki CISG m. 49/f. 2/(b)/(ii)’deki ek süre (Nachfrist) verme 

hâline ilişkin olandır. Buna göre alıcı tarafından CISG m. 47 uyarınca verilmiş olan bir 

ek süre var ise
42

 sözleşmeden dönme beyanının tabi olacağı süre bu ek sürenin bitim 

tarihinden başlayacaktır. Ancak satıcının ek süre ile kendisinden talep edilen şeyi
43

 

gerçekleştirmeyeceğini açıkladığı durumlarda ise süreyi bu açıklama tarihinden itibaren 

                                                 
41

 Aynı yönde Schlechtriem/Schwenzer (Müler-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 32; Huber/Mullis, a.g.e., s. 242. 
42

 Verilmiş olan ilk ek süreden sonra tekrar ek süre verilebileceği ve bu durunda sürenin verilmiş olan son 

ek süreye göre başlatılacağı kabul edilmektedir. Bkz. Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 49, N. 2.2.1.2; 

Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 49, N. 11. 
43

 Bu durumda bu talep ya CISG m. 46/f. 2 gereği ikame mal teslimidir ya da CISG m. 46/f. 3 gereği 

giderim talebidir. Zira süre sınırlaması yalnızca malın teslim edilmiş olduğu durumlara özgü olduğundan 

CISG m. 46/f. 1 gereği bir ifa talebinin bu durumda mevcut olması mümkün değildir. 
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başlatmak gerekecektir. Burada dikkat edilmesi gereken husus söz konusu süre 

sınırlamasının alıcının ek süre verdikten sonra sözleşmeden dönme hakkı elde ettiği 

durumlara ilişkin olmadığıdır. Diğer bir deyim ile CISG m. 49/f. 1/(b) bendi gereği 

sözleşmeden dönecek alıcının beyanı bu sınırlamaya tabi değildir. Zira alıcının vaktinde 

ifa mevcut olmasına rağmen ek süre vererek sözleşmeden dönme hakkı elde edebilmesi 

mümkün değildir. Tam tersine sözleşmeden dönme hakkının bu şekilde elde 

edilebilmesi için vaktinde ifa söz konusu olmamalıdır. Oysaki CISG m. 49/f. 2/(b) bendi 

açıkça “gecikmiş teslimden farklı bir sözleşmeye aykırılık halinde, (...)” ifadesini 

kullanarak süre sınırlamalarının ancak vaktinde ifa olması hâlinde uygulanabileceğini 

belirtmiştir. Dolayısı ile CISG m. 49/f. 2/(b)/(ii)’deki süre sınırlaması yalnızca alıcının 

esaslı ihlal gereği sözleşmeden dönme hakkı bulunmasına rağmen sözleşmeden dönmek 

yerine satıcıya ikinci bir şans vermeyi tercih ettiği durumlarda uygulanacaktır. Sonuç 

olarak bu süre, sözleşmeden dönme hakkı bulunmasına rağmen sözleşmeyi ayakta 

tutmak tercihini yaparak ek süre veren alıcının mevcut olan sözleşmeden dönme hakkını 

CISG m. 49/f. 2/(b)/(i) gereği kaybetmesini önlemek amacına hizmet edecektir
44

. 

CISG m. 49/f. 2/(b)/(ii) hükmünün alıcının (i) bendi uyarınca sözleşmeden 

dönme hakkını kaybetmesini engellemesi işlevinin yanında gündeme gelebilecek diğer 

husus da, bu hükmün (i) bendi uyarınca dönme hakkını kaybetmiş olan alıcıya yeniden 

bir dönme hakkı tanıyıp tanıyamayacağı sorunudur. Bu konuda bir grup yazar CISG m. 

49/f. 2’deki sürelerin kesin olduğundan bahisle alıcının kaybettiği dönme hakkını hiçbir 

suretle geri kazanamayacağını belirtmektedirler
45

. Diğer bir grup yazar ise (i) bendi 

uyarınca sözleşmeden dönme hakkını kaybeden alıcının CISG m. 47 uyarınca ek süre 

tanımak sureti ile sürenin sonunda tekrar bu hakkını kazanabileceği görüşündedir
46

. 

Kanaatimizce birinci görüşe katılmak isabetli olacaktır. Zira aksinin kabulü CISG m. 

49/f. 2 hükmü düzenlenirken hedeflenen satıcı aleyhine oluşacak belirsizlikleri ve 

                                                 
44

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 36; Atamer, a.g.e., s. 407. 
45

 Atamer, a.g.e., s. 408 ve aynı yönde Atamer, a.g.e., s. 407, dn. 679’daki yazarlar. 
46

 Plate, a.g.m., s. 72; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 36. 
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masrafları engellemek amacına
47

 aykırı düşecektir. Yine diğer görüşün kabulü pratik 

sebeplerden dolayı da mümkün gözükmemektedir. Yukarıda da belirtmiş olduğumuz 

üzere alıcı CISG m. 49/f. 2/(b) bendinin uygulanması için şart olan vaktinde teslimin 

varlığı durumunda, ek süre vererek yalnızca ikame mal teslimini ve onarımı talep 

edebilecektir. Alıcının bu talepleri de CISG m. 46/f. 2 ve f. 3 hükümleri gereği makul 

süre içerisinde öne sürülmesi gereken taleplerdir. Alıcının sözleşmeden dönme hakkını 

makul süreyi geçirmek suretiyle kaybetmesi çoğu kez aynı zamanda diğer iki talep 

hakkını da kaybettiği manasına gelecektir. Dolayısı ile (i) bendi gereği sözleşmeden 

dönmeyi beyan hakkını kaybeden alıcının satıcıya ek süre tanıyabilmesi için gerekli olan 

sebep de ortadan kalkmış olacaktır
48

. Zaten bu pratik sonuç, karşı görüşteki yazarlardan 

Müller-Chen tarafından da dikkate alınmıştır. Anılan yazar, ikame mal tesliminin veya 

onarımın talep edilebilir olmasını, hükmün yeniden bir dönme hakkı tanıyabilmesinin ön 

koşulu olduğunu belirtmektedir
49

. Bu sebeple uygulamada farklı bir sonuç ile 

karşılaşılabilmesi mümkün gözükmemektedir. 

CISG m. 49/f. 2/(b) bendi hükmünde süre sınırlamasının başlangıcı için esas 

kuralın dışında düzenlenmiş olan ikinci özel durum (iii) bendindeki satıcının sözleşmeye 

aykırılığı giderim hakkına ilişkin olandır. Buna göre satıcının CISG m. 48/f. 2 

kapsamında alıcıya giderim yapmak amacıyla bir süre bildirmiş olduğu durumlarda, 

sözleşmeden dönme beyanı için sınırlayıcı sürenin başlangıç anı satıcının bildiriminde 

yer alan sürenin sonu olacaktır. Ancak alıcı, satıcının giderim talebini reddetmiş ise 

sürenin başlangıç anı olarak alıcının ret tarihi kabul edilecektir. 

CISG m. 49/f. 2/(b) bendi kapsamındaki “makul süre” de her olayın kendi 

şartları içerisinde tespit edilmesi gereken bir süredir. Ancak doktrinde kabul edildiği 

üzere (b) bendindeki makul süreler, her ne kadar başlangıçları aynı anda olsa da, CISG 
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 Honnold, a.g.e., § 306. 
48

 Bkz. Atamer, a.g.e., s. 408. 
49

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 37. 
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m. 39 hükmünde ihbar külfeti için düzenlenmiş olan makul sürelerden daha uzunlardır
50

. 

Zira alıcının tespit ettiği ayıbı ihbar edip etmemek hususunda etraflı bir düşünme ve 

karar verme sürecine ihtiyacı yoktur. Oysa alıcının sözleşmeden dönme beyanından 

önce söz konusu ayıbın bir esaslı ihlal teşkil edip etmediğini incelemek ve diğer 

seçimlik haklarını kullanmak gibi konularda düşünmesi, gerekirse hukuki bir mütalaa 

alması icap eder
51

. Yine benzer sebeple CISG m. 49/f. 2/(b) bendindeki makul sürelerin, 

(a) bendindekine oranla genelde daha uzun olacağı belirtilmekte, buna sebep olarak da 

gecikmiş teslim hâllerinde esaslı ihlal incelemesi yapmanın, sözleşmeye aykırı mal 

teslimi hâline oranla daha kolay olması gösterilmektedir
52

. CISG m. 46/f. 2 ve f. 3 

bakımından hesaplanacak makul sürelerin ise CISG m. 49/f. 2/(b) bendindeki süreler ile 

paralellik arz edeceğini söylemek gerekir. Zira özellikle CISG m. 46/f. 2 hükmündeki 

ikame mal teslimini talep hakkının da yalnızca esaslı ihlal hâllerinde kullanılabiliyor 

olması hesaplamada benzer kriterlerin dikkate alınması sonucunu doğurmaktadır
53

. 

Makul sürenin hesaplanması esnasında mevcut olayın özellikleri büyük önem 

taşımaktadır. Bu sebeple birbirine çok yakın süreler bir olayda makul sayılacakken diğer 

bir olayda makul sayılmayabilir. Örneğin bir olayda 7 hafta makul olarak kabul 

edilmişken
54

, diğer bir olayda 8 haftanın makul olmadığı sonucuna varılmıştır
55

. Olağan 

dışı şartların bulunmadığı hâllerde 1 ay ve bazen biraz üzeri süreleri makul kabul etmek 

yönünde bir kural oluşturabilmek mümkündür
56

. Ancak bu kuralı kesin sınırları olan bir 

kural olarak değil, esnek bir kural olarak kabul etmek ve uygulamak gerekir
57

. Zira bazı 

                                                 
50

 Bianca/Bonell (Will), a.g.e., Art. 49, N. 2.2.2.1; Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, 

N. 32; Koch, a.g.m., (Nachfrist), s. 188; Atamer, a.g.e., s. 405; Huber/Mullis, a.g.e., s. 241. 
51

 OLG Koblenz, 31.01.1997, CISG-online 256; LG Freiburg, 22.09.2002, CISG-online 711; Koch, 

a.g.m., (Nachfrist), s. 188; Atamer, a.g.e., s. 405; Plate, a.g.m., s. 71; Yovel, a.g.m., s. 404. 
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 Koch, a.g.m., (Nachfrist), dn. 43; Plate, a.g.m, s. 71; Huber/Mullis, a.g.e., s. 241. 
53

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 241. 
54

 OLG Celle, 24.05.1995, CISG-online 152. 
55

 OLG Koblenz, 31.01.1997, CISG-online 256. 
56

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 241; Magnus, a.g.m., s. 428. 
57

 Tribunal Cantonal du Valais, 21.02.2005, CISG-online 1193: Makul sürede yapılmış ayıp ihbarının 

hemen ardından yapılan sözleşmeden dönme beyanın makul süre içerisinde yapılmış olduğu kabul edilir; 

OLG Hamburg, 26.11.1999, CISG-online 515: Gizli ayıbın tespit edilmesinin ardından geçen 3 haftalık 

süre makul bir süredir; OLG Oldenburg, 01.02.1995, CISG-online 253: 5 haftalık süre makul bir süredir; 

OLG Celle, 24.05.1995, CISG-online 152: 7 haftalık süre makul bir süredir; OLG Koblenz, 31.01.1997, 
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nitelikli olaylarda makul kabul edilecek süreler bakımından 3 ay gibi süreler telaffuz 

edilmektedir
58

. Yine 1 aydan daha kısa sürelerin de makul olmadığının kabul 

edilebileceği olaylar da söz konusu olabilecektir. Özellikle satım konusu malların çabuk 

bozulabilir mallar veya sezon malları olması
59

 hâllerinde hesaplanacak makul süreler 

normal şartlar altında olanlardan daha kısa süreler olacaklardır. Yine satım konusu 

malların piyasada dalgalı fiyatlara sahip olması hâlinde de aynı sonucu benimsemek 

gerekecektir
60

. 

3.1.4. Malların İade Edilebilir Olmamasına İlişkin Sınırlama (CISG m. 82)
61

 

Alıcının sözleşmeden dönme beyanı için getirilen süre sınırlaması dışında diğer 

bir sınırlama da CISG m. 82 hükmünde öngörülmüştür. Söz konusu sınırlama ve 

istisnaları anılan hükümde şu şekildedir düzenlenmiştir: 

“(1) Alıcının, teslim aldığı malları, teslim aldığı andaki duruma esaslı surette 

yakın bir durumda iade etmesi imkansızlaşmışsa, sözleşmeyi ortadan kaldırma veya 

satıcıdan ikame mal talep etme hakkı düşer. 

(2) Önceki fıkra hükmü aşağıdaki hallerde uygulanmaz: 

(a) malların iade edilmesinin veya teslim alındığı andaki duruma esaslı surette 

yakın bir durumda iade edilmesinin imkansızlaşması alıcının bir eyleminden veya 

eylemsizliğinden kaynaklanmıyorsa; 

                                                                                                                                                
CISG-online 256: 8 haftalık süre makul olmayan bir süredir; OLG München, 02.03.1994, CISG-online 

108: 4 ayı aşkın süre makul olmayan bir süredir; LG München, 20.03.1995, CISG-online 164: 4 aylık bir 

süre makul olmayan bir süredir; BGH, 15.02.1995, CISG-online 149: 5 aylık süre makul olmayan bir 

süredir.  
58

 LG Freiburg, 22.09.2002, CISG-online 711. 
59

 Vestre Landsret, 10.11.1999, CISG-online 704: 7 günlük sürenin makul olmadığı kabul edilmiştir. 
60

 Schlechtriem/Schwenzer (Müller-Chen), a.g.e., Art. 49, N. 31; Huber/Mullis, a.g.e., s. 242; Atamer, 

a.g.e., s. 405. 
61

 Her ne kadar Antlaşmanın Türkçe metnindeki CISG m. 82/f. 1 hükmünde “Alıcının (...) sözleşmeyi 

ortadan kaldırma (...) hakkı düşer.” şeklinde bir ifade kullanılmış olsa da bunun bir tercüme hatası olduğu 

açıktır. Zira aynı hüküm Anlaşmanın İngilizce metninde “The buyer loses the right to declare to contract 

avoided (...)” şeklinde düzenlenmiştir. Yani alıcının sözleşmeden dönme hakkının düşmesinden değil, 

sözleşmeden dönmeyi beyan etme hakkını kaybetmesinden bahsedilmiştir. Dolayısı ile anılan sınırlamayı 

burada, sözleşmeden dönme beyanının sınırlanması başlığı altında, incelemenin doğru bir tercih olduğu 

kanaatindeyiz. 
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(b) mallar veya malların bir bölümü 38. maddeye dayalı olarak yapılan muayene 

sonucunda ziya’a veya hasara uğramışsa; veya 

(c) mallar veya malların bir bölümü sözleşmeye aykırılığın tespit edildiği veya 

tespit edilmesi gerektiği tarihten önce ticari faaliyetin olağan seyri içinde satılmış veya 

olağan kullanım kapsamında alıcı tarafından tüketilmiş veya şekil değiştirmişse.” 

 Hükümden açıkça anlaşıldığı üzere, satıcının teslimi gerçekleştirmiş olduğu 

hâllerde, alıcı bu teslim konusu malları teslim anındaki durumlarında esaslı bir 

değişiklik olmaksızın iade imkânına sahip değilse sözleşmeden dönemeyecektir. 

Görüldüğü üzere satıcının bir mal teslim etmiş olması söz konusu sınırlamanın 

uygulanması için bir ön şarttır. Yani vaktinde ifa etmeme veya kesin ifa etmeme 

hâllerinde sözleşmeden dönmede böyle bir sınırlama olmayacaktır. Yine bu sebeple 

sınırlamanın yalnızca CISG m. 49/f. 1/(a) bendi uyarınca esaslı ihlal gerekçesi ile 

sözleşmeden dönecek olan alıcıya yönelik olduğunu da belirtmek gerekir. Zira satıcının 

bir mal teslim etmiş olduğu durumlarda CISG m. 49/f. 1/(b) bendindeki ek süre 

marifetiyle sözleşmeden dönmenin artık uygulanma imkânı bulunmamaktadır. 

 İade konusu olacak malların mutlak suretle teslim anındaki durumda olması 

aranmaz. Bu duruma objektif olarak yakınlık, malların iadeye konu olabilmesi için 

yeterli görülmüştür. Yakın olmama durumunun tespitinin ise de minimis ilkesi gereği 

yapılacağı belirtilmektedir. Dolayısı ile mallar bakımından teferruat veya önemsiz 

sayılacak değişiklikler teslim anındaki duruma yakınlığı engellemeyeceklerdir
62

. Satım 

konusu malların mislî eşya olmaları hâlinde ise alıcının her zaman ikame mal temini ile 

teslim anındaki duruma yakınlığı sağlayabileceği kabul edilmektedir
63

. İade edilebilirlik 

sınırlamasının CISG m. 82 hükmünde yalnızca alıcıya özgülenmiş olması da aynı 

sebepten ileri gelmektedir. Zira satıcı için iade konusu olacak şey “para” olduğu için, 

bunun iadesinin imkânsızlaşması mümkün değildir
64

. 

                                                 
62

 Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 590; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 82, N. 6. 
63

 Bianca/Bonell (Tallon), a.g.e., Art. 82, N. 2.1. 
64

 Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 589. 
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 CISG m. 82 kapsamında malların iade edilebilir vaziyette olması gereken an 

alıcının sözleşmeden dönmeyi beyan ettiği andır. Zira hükümde alıcının sözleşmeden 

dönmeyi “beyan hakkını
65

” kaybedeceği düzenlenmektedir. Bu beyanın yapılmış kabul 

edileceği an ise, yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda, CISG m. 27 

hükmüne hâkim olan yollama teorisi gereği yöneltildiği andır
66

. Bu andan sonra 

meydana gelecek iade edilemezlik durumları ise CISG m. 82 kapsamında 

değerlendirilemeyecek ve alıcı sözleşmeden dönmeyi beyan hakkını geriye etkili olarak 

kaybetmeyecektir
67

. Bu durumlarda alıcı sözleşmeden dönmüş sayılacak ancak mallarda 

meydana gelmiş olan satıcı aleyhine değişiklikleri tazmin etmek yükümü altında 

olacaktır. Bu tazmin borcu, alıcının iade edeceği malları sağlam ve iadeye hazır 

koşullarda tutma yükümlülüğünü düzenleyen CISG m. 86 hükmünün bir sonucudur
68

. 

 CISG m. 82/f. 2 hükmünde, alıcının malları teslim aldığı duruma yakın şekilde 

iade edemeyecek durumda olsa bile sözleşmeden dönebileceği istisnaî hâllere yer 

verilmiştir. Söz konusu hâller CISG m. 82/f. 1 hükmünün uygulamasını ciddi ölçüde 

kısıtlar niteliktedir
69

. 

Düzenlenmiş olan ilk istisnaî durum, iade edilemezliğin alıcının bir eyleminden 

veya eylemsizliğinden kaynaklanmaması hâline ilişkindir. Alıcının eylem veya 

eylemsizliği ile bir üçüncü kişinin iade edilemezliğe yol açmasını da bu kapsamda 

değerlendirmek gerekir
70

. CISG m. 82/f. 2/(a) bendinde düzenlenmiş olan bu durumun 

aksi yorumuna göre, iade edilemezlik durumu ile alıcının eylem veya eylemsizliği 

arasında bir nedensellik bağı bulunuyor ise alıcı sözleşmeden dönmeyi beyan hakkını 

kaybedecektir. Dikkat edilmesi gereken ise incelenecek olanın nedensellik bağı 

                                                 
65

 Antlaşmanın Türkçe metninde yapılmış olan tercüme yanlışlığının hükümden bu anlamın çıkarılmasına 

engel olduğu yönünde bkz.: yuk. dn. 61. 
66

 OLG Frankfurt am Main, 17.09.1991, CISG-online 28; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., 

Art. 82, N. 9; Huber/Mullis, a.g.e., s. 211. 
67

 Aksi yönde bkz. Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 82, N. 12; Kazimierska, a.g.m., s. 127. 
68

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 82, N. 30; Huber/Mullis, a.g.e., s. 211; Atamer, 

a.g.e., s. 359. 
69

 Huber/Mullis, a.g.e., s. 212; Magnus, a.g.m., s. 429-430; Ziegel, a.g.m., s. 26; Schwenzer/Fountoulakis, 

a.g.e., s. 590; Atamer, a.g.e., s. 359; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 82, N. 12. 
70

 Schlechtriem, a.g.e., s. 106. 
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olduğudur, yoksa alıcının kusuru olup olmadığı noktasında bir değerlendirme 

yapılmayacaktır
71

.  İade edilemezliğin sebebinin hangi hâllerde alıcının eylem veya 

eylemsizliğine bağlanabileceğini tespit etmek ise her zaman kolay olmayacaktır. Bu 

tespitin yapılması açısından CISG m. 79 hükmündeki prensiplerin dikkate alınması 

gerektiği belirtilmektedir. Buna göre alıcı eyleminin veya eylemsizliğinin, denetimi 

dışında kalan veya öngöremeyeceği sonuçlara yol açtığı durumlarda iade edilememe 

durumundan sorumlu tutulamayacaktır
72

. Bu sebeple satıcı iade edilemezliğin alıcıya 

izafe edilemeyeceği bütün durumlarda rizikoyu taşıyan taraf olacaktır. Örneğin mallar 

doğal felaketler gibi mücbir sebepler ile iade edilemez hâle gelse dahi riziko satıcının 

üzerinde olacağından, alıcı sözleşmeden dönmeyi beyan hakkını muhafaza edecektir
73

. 

İade edilemezliğin doğrudan satıcıya izafe edilebileceği hâllerde ise kuşkusuz riziko 

satıcının üzerindedir. Örneğin iade edilemezlik doğrudan satıcının sözleşmeye aykırı 

mal tesliminden kaynaklanıyor olabilir. Mallara sözleşmeye aykırılık teşkil eden ayıp 

sebebi ile kamu otoritelerince el konması veya satıcının malları sözleşmede 

düzenlenenden farklı bir yere teslim etmiş olması hâllerinde de durum böyledir
74

. 

 Düzenlenmiş olan ikinci istisnaî hâl ise CISG m. 38 hükmü ile alıcıya yüklenmiş 

olan muayene külfetine ilişkindir. Buna göre teslim anındaki duruma yakın şekilde iade 

edilememe, alıcının CISG m. 38 uyarınca yapmış oluğu muayeneden kaynaklanıyor ise 

alıcı sözleşmeden dönmeyi beyan hakkını muhafaza edecektir. Örneğin alıcının malın 

bir bölümünü analiz etmek için kullanması veya malın bir işleme tabi tutulmadan 

sözleşmeye aykırı olup olmadığının anlaşılamadığı durumlarda malın iade edilemez 

duruma gelmesi hâlinde alıcı sözleşmeden dönebilecektir
75

. Bu noktada dikkat edilmesi 

                                                 
71

 Atamer, a.g.e., s. 361; Huber/Mullis, a.g.e., s. 212. 
72

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 82, N. 18; Huber/Mullis, a.g.e., s. 212; Gündoğdu, 

a.g.m., s. 344. 
73

 Atamer, a.g.e., s. 360; Lookofsky, a.g.e., s. 169; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 

82, N. 16. 
74

 U.S. District Court - Eastern District of Louisiana, 17.05.1999, CISG-online 387; LG Freiburg, 

22.09.2002, CISG-online 711; Gerechtshof’s Gravenhage, 23.04.2003, CISG-online 903; 

Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 82, N. 15; Atamer, a.g.e., s. 360; 

Schwenzer/Fountoulakis, a.g.e., s. 590. 
75

 BGH, 25.06.1997, CISG-online 277; LG Krefeld, 19.12.1995, CISG-online 397; Atamer, a.g.e., s. 361; 

Honnold, a.g.e., § 448.1; Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 82, N. 20. 
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gereken husus ise alıcının yaptığı muayenenin makul bir muayene olması gerekliliğidir. 

Eğer iade edilemezlik durumuna alıcı makul olmayan bir muayene ile sebep olmuş ise 

sözleşmeden dönmeyi beyan hakkını kaybedecektir
76

. 

 Alıcının iade edilememe durumuna rağmen sözleşmeden dönmeyi beyan hakkını 

muhafaza edeceği üçüncü ve son istisnaî hâl ise alıcının sözleşmeye aykırılığı tespit 

etmeden veya etmesi gerekmeden önce malları ticari faaliyetin olağan seyri içinde 

satmış
77

, tüketmiş veya işlemiş olmasıdır. Burada alıcının sözleşmeye aykırılığı tespit 

etmesi açısından dikkate alınacak zaman ile CISG m. 39 hükmü uyarınca ihbar 

külfetinin başlangıcı için dikkate alınacak zaman kuşkusuz ki aynı zamanlardır
78

. 

Dolayısı ile alıcının ihbar külfetinin doğması anından sonra yapacağı satım, tüketim ve 

işlemelerde bu istisnalardan yararlanamayacağı açıktır. 

Alıcının yapacağı tüketim veya işlemenin hükmün açık ifadesi gereği mevcut 

malların olağan kullanımına uygun olması gerekmektedir. Örneğin malların kullanım 

talimatlarına aykırı olarak kullanılarak tüketilmiş veya işlenmiş olmaları ihtimalinde 

malların olağan kullanımına uygunluktan bahisle CISG m. 82/f. 2/(c) bendine 

dayanılamayacaktır. Malların satılmış olmasının kabulü bakımından ise satışın kâr veya 

zarar getirmiş olması bir önem arz etmeyecektir. Alıcı satış işlemini, hükmün açık 

ifadesi gereği, sözleşmeye aykırılığı tespit etmeden veya tespit etmesi gerekmeden önce 

yapmalıdır. Bunun tespiti bakımından sözleşmenin hangi anda kurulmuş sayılacağının 

bilinmesi gerekecektir. İşte bu durumda sözleşmenin kurulma anı, alıcının yapmış 

olduğu yeni satım sözleşmesinin tabi olduğu hukuk sistemine göre tespit edilecektir
79

. 

                                                 
76

 Bianca/Bonell (Tallon), a.g.e., Art. 82, N.2.3. 
77

 Unutulmamalıdır ki malların ticari faaliyetin olağan seyri içerisinde satılabilir olması çok kere 

sözleşmeye aykırılığın esaslı ihlal teşkil etmesinin önüne geçecek ve alıcı sözleşmeden dönme hakkını 

esaslı ihlalin bulunmaması gerekçesi ile elde edemeyecektir. 
78

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 82, N. 28; Francesco G. Mazzotta, “Restitution of 

the goods: Comparison between the provisions of CISG Article 82 and the counterpart provisions of 

PECL Article 9:309”, An International Approach to the Interpretation of the United Nations 

Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, Ed. John 

Felemegas, New York, Cambridge University Press, 2007, s. 516. 
79

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 82, N. 23, 26 ve 29. 
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Son olarak belirtmek gerekir ki, söz konusu istisna her ne kadar alıcıya fiilen bir 

iade yapmaksızın sözleşmeden dönme hakkı tanımaktaysa da, alıcı satmak, tüketmek 

veya işlemek karşılığında elde etmiş olduğu kaim değerleri CISG m. 84/f. 2/(b) hükmü 

uyarınca satıcıya devretmek yükümü altında olacaktır
80

. 

3.2. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları 

3.2.1. Genel Olarak 

 Antlaşma sistemi içerisinde CISG m. 81-84 hükümleri arasında düzenlenmiş 

olan sözleşmeden dönmenin sonuçları, bilindiği üzere ulusal hukuklar doktrininde 

üzerinde derin görüş ayrılıkları bulunan bir konudur. Sözleşmeden dönmenin sözleşme 

üzerinde nasıl bir etki yapacağı ve dönme sonrası tarafların iade taleplerini hangi hukuki 

gerekçe ile ileri sürebileceği gibi konularda farklı teoriler üretilmiştir. Bugün bu konuda 

Türk-İsviçre hukuk çevresinde “klasik dönme teorisi”, “kanuni borç ilişkisi teorisi”, 

“ayni etkili dönme teorisi” ve “dönüşüm/yeni dönme teorisi” olmak üzere taraftar 

toplayan dört farklı teoriden bahsetmek mümkündür
81

. 

 CISG kapsamında sözleşmeden dönmenin ne gibi etkileri olacağı konusunda 

genel eğilim Türk-İsviçre hukukunda dönüşüm teorisi olarak adlandırılan teoriyi 

desteklemek yönündedir. Buna göre sözleşmeden dönme sonucunda mevcut sözleşme 

tamamı ile sona ermemekte, tasfiye aşamasında dikkate alınması gereken bir sözleşmeye 

dönüşmektedir
82

. Karşı görüş olarak, klasik dönme teorisinde olduğu gibi, sözleşmeden 

                                                 
80

 Honnold, a.g.e., § 448 ve § 450;  Mazzotta, a.g.m., s. 516. 
81

 Bu teoriler ve tartışmalar hakkında detaylı bilgi için bkz. Serozan, a.g.e., s. 59 vd.; Buz, a.g.e., s. 117 

vd.; Öz, a.g.e., s. 34 vd.; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 548 vd. 
82

 LG Düsseldorf, 11.10.1995, CISG-online 180; OGH, 29.06.1999, CISG-online 483; HGer St. Gallen, 

03.12.2002, CISG-online 727; Schlechtriem, a.g.e., s. 107; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 230; 

Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 81, N. 8; Huber/Mullis, a.g.e., s. 243; Bridge, a.g.e., 

s. 567; Magnus, a.g.m., s. 432; Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 81, N. 1; Kazimierska, a.g.m., s. 148-149; 

Erdem, a.g.m., s. 882-883; Michael Bridge, “The Nature and Consequences of Avoidance of the Contract 

under United Nations Convention on the International Sale of Goods”, (Consequences), International 

Law Review of Wuhan University, C. 10, 2008-2009, s. 119; Francesco G. Mazzotta, “Effects of 

avoidance: Comparison between the provisions of CISG Article 81 and its PECL counterparts”, (Effects of 

Avoidance), An International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on 
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dönmenin mevcut sözleşmeyi hiç akdedilmemiş vaziyete getirdiği de savunulmaktadır
83

. 

Kanaatimizce CISG m. 81/f. 1 hükmünün açık ifadesi karşısında klasik dönme teorisinin 

kabulü mümkün gözükmemektedir. Zira anılan hüküm açıkça sözleşmenin bazı 

hükümlerinin sözleşmeden dönme sonrasında geçerliliğini devam ettirmesi yönünde bir 

düzenleme getirmektedir. Bu sebeple CISG sistemine Türk-İsviçre doktrininde dönüşüm 

teorisi olarak adlandırılan teorinin hâkim olduğunu söylemek mümkündür. 

 Dönüşüm teorisinin CISG sisteminde tam anlamı ile bir uygulama bulması ise 

CISG m. 4/f. 1/(b) bendi düzenlemesi karşısında tartışmalıdır. Zira anılan hüküm CISG 

sisteminde mülkiyetin devrine ilişkin düzenleme yapılmadığını açıkça ifade etmekte ve 

mülkiyete ilişkin meselelerin ulusal hukuklarca çözüme kavuşturulmasına olanak 

tanımaktadır. Bu noktada CISG sistemine dönüşüm teorisinin hâkim olduğu kabul edilse 

dahi; iade için taraflara ulusal hukuklarca tanınacak talep hakları, yine ulusal hukukların 

sözleşmeden dönmenin etkisine verdikleri anlam doğrultusunda şekillenecektir. Örneğin 

iade talebi bakımından bir ulusal hukuk istihkak davası hakkı tanıyacak iken, diğer bir 

ulusal hukuk sebepsiz zenginleşmeden kaynaklanan talep hakkı tanıyabilecektir. Bu 

durum iade talebinin tabi olacağı zamanaşımı süreleri bakımından da farklı sürelerin söz 

konusu olması sonucunu doğuracaktır
84

. 

 Ulusal hukukların değişik yaklaşımlarının bu şekilde farklı uygulamalara yol 

açması doktrinde bazı yazarlarca kanaatimizce haklı biçimde eleştirilmektedir. Zira bu 

gibi farklı uygulamaların Antlaşmanın farklı hukuk sistemleri arasında yeknesaklık 

sağlamak amacı ile ters düştüğü açıktır. Bu sebeple sözleşmeden dönme üzerine 

mülkiyetin nakli konusunda Antlaşmada olan boşluğun, CISG m. 7/f. 1 uyarınca CISG 

m. 81 hükmünün kıyasen uygulanması ile doldurulması gerektiği belirtilmektedir. 

Böylece CISG m. 81 hükmüne hâkim olan dönüşüm teorisi gereği sözleşmenin tamamen 

ortadan kalkmadığı ve iade taleplerinin sözleşmeden kaynaklandığı söylenebilecek; 

                                                                                                                                                
Contracts for the International Sale of Goods (1980) as Uniform Sales Law, Ed. John Felemegas, 

New York, Cambridge University Press, 2007, s. 514. 
83

 Bianca/Bonell (Tallon), a.g.e., Art. 81, N. 2.5; Jafarzadeh, a.g.m., B. 2, N. 2.5.1. 
84

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 81, N. 7. 
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ortada bir mülkiyet sorunu kalmadığından bahisle ulusal hukukların devreye girmesinin 

önüne geçilmiş olunacaktır. Bu sonuç Antlaşmanın yeknesaklık amacına uygun düşecek 

ve şahısların CISG kapsamında sürpriz ulusal hukuk talepleri ile muhatap olmasının 

önüne geçilmiş olunacaktır
85

. Belirtmek gerekir ki, doktrinde karşı görüş olarak, ulusal 

hukukların tanıyacağı iadeye ilişkin talep imkânlarının Antlaşma sisteminde tanınacak 

olan sözleşmesel talep imkânları ile beraber mevcut olabileceği, hatta bu imkânların 

Antlaşmadan kaynaklanan talep hakkını desteklemek amacına hizmet etmekte olduğu 

belirtilmektedir
86

. 

3.2.2. Tarafların Sözleşmesel Yükümlülüklerden Kurtulması 

 CISG m. 81/f. 1 hükmünde belirtildiği üzere sözleşmeden dönme hâlinde taraflar 

sözleşmeyi akdetmek ile üstlenmiş oldukları yükümlülüklerden kurtulacaklardır. 

Hükmün ifadesi şu şekildedir: 

 “Sözleşmenin ortadan kaldırılması, tazminat yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla 

her iki tarafı da sözleşme ile üstlendikleri yükümlülüklerden kurtarır. Sözleşmenin 

ortadan kaldırılması, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerini veya 

sözleşmenin ortadan kaldırılması sonrasında tarafların haklarını ve borçlarını 

düzenleyen diğer sözleşme hükümlerini etkilemez.” 

 Buna göre sözleşmeden dönülmek ile satım sözleşmesinin iki tarafı da asli edim 

yükümlülüklerinden kurtulacaklardır
87

. Yani alıcı teslim alma ve semeni ödeme, satıcı 

ise satım konusu malı teslim etme ve mülkiyeti geçirme yükümlülüğü altında 

                                                 
85

 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis), a.g.e., Art. 81, N. 10; Schlechtriem/Butler, a.g.e., s. 231. 
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 OLG Frankfurt am Main, 17.09.1991, CISG-online 28; BGH, 25.06.1997, CISG-online 277; BGer 

Saane, 20.02.1997, CISG-online 426. 
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olmayacaktır
88

. Tarafların yine bakım ve hizmet gibi birtakım ek yükümlülükleri de 

sona erecektir
89

. Söz konusu yükümlülüklerden yerine getirilmemiş olanları, 

sözleşmeden dönme beyanının sonuç doğurması ile beraber ortadan kaldırılmış 

sayılacaktır
90

. Bu an ise CISG m. 27 uyarınca sözleşmeden dönme beyanının 

yöneltildiği an olacaktır. 

 CISG m. 81/ f. 1 hükmünün ikinci cümlesinden anlaşıldığı üzere, sözleşmeden 

dönmek, sözleşmesel ilişkiyi tamamı ile sona erdirmeyecektir. Bu hüküm gereği 

sözleşmenin bazı hükümleri ve tarafların bazı yükümlülükleri dönmeye rağmen ayakta 

tutulacak ve sözleşmesel ilişki dönme sonrası tasfiye aşamasında kendisini göstermeye 

devam edecektir
91

. Hüküm özellikle tazminat taleplerini saklı tutmuş ve sözleşmenin 

ortadan kalkması ile tarafların tazminat taleplerinin hukuki mesnetten yoksun 

kalmasının önüne geçmiştir. Böylece taraflar sözleşmeden dönme sonrası tasfiye 

ilişkisini düzenleyen hükümlerden bağımsız olarak tazminat talep etmek hakkına 

kavuşmuşlardır. Ancak belirtmek gerekir ki bu tazminat talep hakkının CISG m. 79 

hükmü uyarınca sorumsuzluk gereği ortadan kalkmış olduğu hâllerde sözleşmeden 

dönmenin yanında bağımsız bir tazminat talep hakkından bahsedilemeyecektir
92

. 

 Tazminat dışında sözleşmeden dönme sonrası ortadan kalkmayarak tasfiye 

aşamasında rol alan diğer düzenlemeler, CISG m. 81/f. 1 uyarınca uyuşmazlığı çözmeye 

yardımcı hükümler ile dönme sonrası tarafların hak ve yükümlülüklerine yönelik 

düzenleme içeren hükümlerdir. Bu hükümlerin anılan düzenlemede sınırlayıcı olarak 

değil, örnekleyici olarak sayılmış olduğu kabul edilmektedir
93

. Bu sebeple kapsamın 
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 Enderlein/Maskow, a.g.e., Art. 81, N. 2; Kazimierska, a.g.m., s. 146; Shen, a.g.m., s. 33; Mazzotta, 
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 Schlechtriem/Schwenzer (Fountoulakis),  a.g.e., Art. 81, N. 5. 
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 Schlechtriem, a.g.e., s. 107; Huber/Mullis, a.g.e., s. 243. 
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 Bianca/Bonell (Tallon), a.g.e., Art. 81, N. 2.2; CISG-AC Opinion No. 9, N. 3.2. 
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geniş tutularak tahkim
94

, yetkili mahkeme ve uygulanacak hukuk kayıtları, cezaî şart ve 

benzeri cayma cezaları
95

, sorumluluğu kısıtlayan veya genişleten kayıtlar, tazminatın 

hesaplanmasına ve edimlerin iadesine ilişkin düzenlemeler
96

, gizlilik kayıtları gibi 

düzenlemelerin sözleşmeden dönme sonrası ayakta kalacaklarını söylemek gerekir
97

. 

Ancak Antlaşma metninde düzenlenen yalnızca bu düzenlemelerin dönmeden 

etkilenmemesidir; yoksa düzenlemelerin hukuka uygun olduğu değildir. Bu 

düzenlemelerin hukuka uygunluğu, milletlerarası özel hukuk bağlama kurallarınca işaret 

edilen ulusal hukuk gereğince tespit edilecektir
98

. Son olarak belirtmek gerekir ki, 

tarafların anlaşmak sureti ile sözleşmeden dönmeleri ihtimalinde, dönmeye yönelik 

yapacakları düzenlemelerin dönmeden etkilenmeyerek baki kalacağı açıktır
99

. 

3.2.3. Tarafların İfa Edilmiş Olan Edimleri İade Yükümlülüğü 

 CISG m. 81/f. 1 hükmü sözleşmeden dönmek ile tarafların ifa yükümlülüğünden 

kurtulduğunu düzenlemiştir. Ancak ifa edilmiş olan yükümlülüklerden kurtulmak 

taraflar için pratik bir anlam ifade etmeyeceğinden, bu duruma yönelik CISG m. 81/f. 2 

hükmü ile taraflara ayrıca iade yükümlülüğü getirilmiştir. Anılan hükmün ifadesi 

şöyledir: 
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 “Sözleşmeyi tamamen veya kısmen ifa eden taraf, sözleşme uyarınca ifa 

ettiklerinin veya ödediklerinin iadesini karşı taraftan talep edebilir. Her iki taraf da iade 

borcu altında ise, edimlerin aynı anda ifa edilmesi gerekir.” 

Görüldüğü üzere sözleşmesel ilişki tarafların iade yükümlülükleri üzerinden 

devam ederek tasfiye sürecine dönüşmektedir
100

. Edimlerin aynen iadesi esas 

olduğundan
101

, bu noktada CISG m. 28 ile aynen ifa talebine getirilmiş olan ulusal 

hukuk sınırlamasını dikkate almak gerekecektir. Zira aksi hâlde aynen ifayı talep 

mekanizmasına sahip olmayan hukuk sistemlerinde yaşanacak muhtemel karışıklıkları 

önleme amacına hizmet eden bu hüküm ile çelişen bir uygulama ortaya çıkacaktır
102

. 

 CISG m. 81/f. 2 hükmünde iki tarafın da iade yükümlülüğü altında olması 

hâlinde
103

, bu yükümlülüklerin aynı anda ifa edilmesi aranmaktadır. Bu sebeple bir 

tarafın iadeye yanaşmaması veya iadenin ulusal hukuklarca sınırlanmış olması gibi 

hâllerde, diğer tarafın bu düzenleme gereği iade konusu şeyi alı koyma hakkı 

bulunmaktadır
104

. 

Alıcının iade borçları bakımından takas yapmak imkânı konusunda ise 

Antlaşmada açıkça bir düzenleme yapılmamışsa da, bu imkânın mevcut olduğu doktrin 

ve uygulamada ağırlıklı olarak kabul edilmektedir
105

. Bu görüşe göre iade borçlarının 
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 HGer St. Gallen, 03.12.2002, CISG-online 727; CISG-AC Opinion No. 9, N. 3.7; Schlechtriem, a.g.e., 

s. 107; Erdem, a.g.e., s. 97. 
101
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150 

 

takası, bu borçların Antlaşma kapsamında olan bir sözleşmeden kaynaklanmalarından 

bahisle mümkündür. Bu sonuç CISG m. 81/f. 2, 84/f. 2 ve 88/f. 3 hükümlerinden 

çıkarılabilmektedir. Alıcının takas beyanının sonuç doğurduğu an bakımından CISG m. 

27’deki esas kabul edilmekte ve bu beyanın yollandığı an takas hesabında dikkate 

alınmaktadır
106

. Belirtmek gerekir ki, takas konusunda diğer bir görüş ise bu konunun 

Antlaşma kapsamında olmadığı ve takas bakımından milletlerarası özel hukuk bağlama 

kurallarının işaret ettiği ulusal hukuk kurallarının uygulanması gerektiği yönündedir
107

. 

Hükümde iade yerine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu konuda forum 

ülkesinin milletlerarası özel hukuk kurallarının atıf yapacağı ulusal hukuka göre bir 

tespit yapılacağı yönünde bir yaklaşım vardır
108

. Yine bir görüşe göre gerek mallar, 

gerekse semen bakımından iade yeri alıcının iş yeri olmalıdır
109

. Bizim de katıldığımız 

yaygın yaklaşıma göre ise iade yerine ilişkin boşluk CISG m. 7/f. 2 hükmüne göre 

doldurulmalı ve iade yeri CISG m. 31 ve 57 hükümlerinin tersten uygulanması ile tespit 

edilmelidir
110

. Örneğin CISG m. 31 gereği satıcı gönderme borcunu ilk taşıyıcıya teslim 

etmek durumunda iken, bu sefer alıcı iade konusu malı ilk taşıyıcıya teslim etmek 

durumunda olacaktır
111

. Yine iade masrafları ile ilgili de Antlaşma metninde bir 

düzenleme yapılmış değildir. Bu hususta iade masraflarını sözleşmeyi ihlal eden tarafın 

üstlenmesi gerektiği kabul edilmektedir. Bu doğrultuda sözleşmeye aykırılığın muhatabı 
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olan taraf yaptığı masrafları tazminat talebi içerisinde ileri sürebilecektir
112

. Ancak 

sözleşmeye aykırılığı gerçekleştiren taraf CISG m. 79 hükmü gereği sorumsuzluğu 

gerekçesi ile tazminat yükümünden kurtulmuş ise, bu durumda karşı tarafın kendi 

yapacağı iade masraflarına katlanması gerekecektir
113

. 

3.2.4. Tarafların Elde Edilen Yararları İade Yükümlülüğü 

 CISG m. 81/f. 2 hükmünde yer alan tarafların edimlerini iade yükümlülükleri, 

CISG m. 84 hükmünde yer alan elde edilen yararların iadesi düzenlemesi ile 

desteklenmektedir. Bu hüküm ile tarafların tam olarak sözleşmenin akdinden önceki 

ekonomik durumlarına döndürülmeleri amacı sağlanmaya çalışılmaktadır
114

. Bu 

doğrultuda satıcı semenin faizini ödemek, alıcı da iade konusu mallardan elde ettiği 

yararları satıcıya vermek yükümlülüğü altına sokulmaktadır. 

3.2.4.1. Satıcının Faiz Ödeme Yükümlülüğü 

 CISG m. 84/f. 1 hükmüne göre semeni iade etmek durumunda olan satıcı, 

semenin faizini alıcıya ödemek durumundadır. Faizin hesaplanmaya başlanacağı tarih 

hükümde açıkça belirtildiği üzere alıcının semeni satıcıya ödediği tarihtir. Ödeme 

kavramı Antlaşmada tanımlanmamış olsa da, düzenlemenin amacı satıcının varsayımsal 

yararlarının iadesi olduğundan, satıcının pratikte semenden faiz elde edebileceği gün 

ödeme günü olarak kabul edilecektir. Yine alıcının semeni üçüncü kişi aracılığı ile 

ödediği durumlarda da aynı kriter esas alınacaktır
115

. 

Satıcının ödeyeceği faiz sözleşmeden hangi tarafın dönmüş olduğu hususundan 

bağımsız olarak ele alınır. Yani sözleşmeden dönen tarafın satıcı olması ihtimalinde dahi 
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satıcı bu faizi ödemek yükümlülüğü altındadır
116

. Yine satıcının bu faiz ödeme borcu 

semenden yarar elde etmiş olup olması ile de bağlantılı değildir. Satıcı bu parayı hiç 

değerlendirmemiş olsa bile faiz ödeme yükümlülüğü mevcuttur
117

. 

 Faizin hesabında dikkate alınacak faiz oranına ise Antlaşma metninde yer 

verilmemiştir. Bu durum semenin ödenmemesi hâlinde faizi düzenlemiş olan CISG m. 

78 hükmü bakımından da aynıdır. Bu boşluğun sebebi Antlaşmanın hazırlanması 

esnasında bu konuda bir görüş birliğinin oluşmamış olmasıdır
118

. Bu görüş ayrılıklarında 

ekonomik nedenler ile beraber birtakım dinî hassasiyetler de rol oynamıştır
119

. 

 Kanaatimizce nasıl ki aynen ifaya yer vermemiş hukuk sistemlerinde 

yaşanabilecek muhtemel karışıklıkları engellemek için CISG m. 28 hükmü tahsis 

edilmiş ise; faiz oranı konusunda da aynı şekilde ulusal hukuk istisnası öngören bir 

hükme Antlaşmada yer vermek sureti ile yeknesak bir faiz oranı belirlemek yerinde bir 

çözüm olurdu. Böylece hem Antlaşmanın hukuk uyumlaştırma amacına uygun bir 

yeknesaklık sağlanırdı ve bugünkü farklı uygulamaların önüne geçilirdi, hem de iç 

hukuklarında faiz kurumuna yer vermeyen ülkelerde yaşanacak muhtemel problemlerin 

de önüne geçilmiş olunurdu. 

Bugün Antlaşmanın mevcut halindeki bu boşluğun nasıl doldurulacağı 
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konusunda ise hâlâ bir çözüm üretilebilmiş değildir
120

. Doktrinde ve uygulamadaki 

baskın görüş faiz oranının milletlerarası özel hukuk bağlama kurallarının işaret edeceği 

ulusal hukuk kapsamında tespit edilmesi yönündedir
121

. Diğer bir görüş ise faiz oranının 

tespiti için ulusal hukuklara gidilmemesi ve bu tespitin Antlaşma sınırları içerisinde 

yapılması yönündedir
122

. Bu doğrultuda semenden yarar sağlayacak taraf olan satıcının, 

bu yararı elde edeceği yerin işyerinin bulunduğu yer olacağı kabulü gereği, satıcının iş 

yerinin bulunduğu yerdeki faiz oranının dikkate alınması gerektiği belirtilmektedir
123

. 

Kanaatimizce ikinci yaklaşımı benimsemek yerinde olacaktır. Zira faiz yükümlülüğü, 

satıcının semenden bir yarar sağlamış olduğu varsayımına dayanmaktadır. Faiz oranı da 

bu varsayımsal yararı hesaplamak amacına hizmet etmektedir. Bir satıcının elde ettiği 

yarar kendisi açısından iş yerinin bulunduğu yerde anlam ifade edeceğinden, bu yerdeki 

faiz oranını dikkate almak, varsayımsal yarar ile pratikte elde edilebilecek yarar 

arasındaki dengeyi sağlamak açısından en tutarlı yaklaşım olacaktır. 

3.2.4.2. Alıcının Elde Ettiği Yararları İade Yükümlülüğü 

 CISG m. 84/f. 2 hükmü alıcının iki farklı durumda elde etmiş olduğu yararları 

iade etmesine yönelik bir düzenlemedir. Bu durumlardan ilki (a) bendindeki alıcının 

teslim almış olduğu malları teslim aldığı andaki duruma yakın bir şekilde iade edebildiği 
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durumlardır. İkincisi ise (b) bendindeki teslim alınmış malların iade edilebilir 

olmamasına rağmen alıcının CISG m. 82/f. 2 hükmündeki istisnalardan yararlanarak 

sözleşmeden dönmüş olduğu durumlardır. 

 Alıcının CISG m. 84 kapsamında düzenlenmiş olan yararları iade yükümlülüğü, 

satıcının faiz ödeme yükümlülüğünün aksine varsayımsal yararları değil, reel yararları 

dikkate almaktadır. Yani alıcı, satıcı gibi gerçekten elde etmemiş olduğu yararları dahi 

iade yükümlülüğü altında değildir. Dolayısı ile alıcı elde etmeyi ihmal ettiği yararları 

iade etmeyeceği gibi; yapmış olduğu masrafları elde etmiş olduğu yararlara mahsup 

ederek yalnızca gerçekten elinde bulunan yararları iade ile yükümlü olacaktır
124

. 

Belirtmek gerekir ki CISG m. 84/f. 2 açıkça alıcının “elde ettiği yararların karşılığını” 

iade etmesini düzenlemektedir. Dolayısı ile bu yararların aynen iadesi söz konusu 

olmayacaktır
125

. 

 Alıcının iade etmesi gereken yararlar malları çoğaltmasından, kiralamasından, 

mallara ait lisansı kullandırması ya da devretmesinden veya malların ürün vermesinden 

elde edeceği maddi yararlar olabilecektir. Yine alıcının malları bizzat kullanmak ile elde 

ettiği yararların objektif karşılığını da iade etmesi gerekecektir
126

. Satım konusu 

malların dayanıklı mallar olduğu durumlarda alıcının bunlar üzerinden elde ettiği 

yararları tespit etmek bir hayli zor olacaktır. Bu ihtimalde alıcının yaptığı işi, kâr 

marjlarını ve maliyet masraflarını detaylı şekilde inceleyerek bir sonuca varmak 

gerekecektir. Mallardan hiçbir yarar elde etmemiş olan alıcı ise herhangi bir iade 

yükümlülüğü altında olmayacaktır
127

. Zira yukarıda belirtmiş olduğumuz üzere, alıcının 

yalnızca reel yararları iade yükümlülüğü bulunduğundan, elde etmeyi ihmal ettiği 

yararların var olup olmadığı incelenmeyecektir. 
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 Alıcının CISG m. 82/f. 2 uyarınca malları iade edememesine rağmen 

sözleşmeden döndüğü durumlarda, malları iade yükümlülüğünün yerini elde etmiş 

olduğu kaim değerleri iade yükümlülüğü almaktadır
128

. Alıcı bu kapsamda malın zarar 

görmesi ya da telef olması sonucu elde ettiği sigorta veya tazminat ödemelerini; mal 

satılmış ise satım bedelini iade yükümlülüğü altında olacaktır. Yine mal karşılığı sahip 

olduğu bütün talep haklarını da satıcıya temlik etmek durumundadır
129

. Alıcının ikame 

değer elde etmemiş olduğu durumlarda bir iade yükümlülüğünden bahsedilemeyeceği 

gibi
130

, elde etmekle beraber birtakım masraflar yapmış olduğu durumlarda bu masraflar 

ikame değerlere mahsup edilecektir
131

. Örneğin alıcının malları satmış olduğu 

durumlarda, ikinci alıcının mala ilişkin ilk satıcıdan kaynaklanan talepleri sonucu ilk 

alıcının yaşayacağı maddi kayıpları kaim değerden mahsup etmek gerekecektir
132

. 

 Son olarak belirtmek gerekir ki, alıcının mallar üzerinden bir yarar elde etmiş 

olduğunu veya malların yerine bir kaim değerin geçmiş olduğunu satıcı ispat etmek 

durumundadır. Satıcı bu yararların veya kaim değerlerin varlığını ortaya koyamadıkça 

iade edilmelerini talep edemeyecektir
133

. 

3.2.5. Alıcının Sözleşmeden Dönme Sonrası Tazminat İmkânı 

3.2.5.1. Genel Olarak 

Türk-İsviçre hukuk çevresinde sözleşmeden dönme sonrası talep edilecek 

tazminatın niteliğine ilişkin olan tartışmaya CISG sisteminde yer yoktur. Zira CISG, 

tazminat kurumu ile sözleşmeden dönme sonrası iade taleplerini, farklı amaçlara hizmet 

etmeleri gerçeğini dikkate almak sureti ile farklı başlıklar altında ve ayrı hükümlerde 
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düzenlemiştir
134

. Dönme sonrası ifa edilmiş olan edimlerin iadesi talebi ile tazminat 

talebinin eş zamanlı olarak öne sürülebileceği, dönmenin sonuçlarını düzenleyen CISG 

m. 81 hükmünün “(...) tazminat yükümlülüğü saklı kalmak kaydı ile (...)” ifadesi gereği 

tartışmaya yer vermeyecek şekilde açıktır. 

CISG m. 74, 75 ve 76’daki tazminat hükümlerine bakıldığında alıcının ifa 

menfaatini korumaya yönelik bir yaklaşımın benimsendiği açıkça anlaşılmaktadır
135

. Bu 

sebeple, her ne kadar Antlaşma metninde müspet zarar-menfi zarar ayrımına yer 

verilmemişse de, ifa menfaatinin korunuyor olması, dönme sonrası müspet zararın 

istenebileceğini göstermektedir. Zaten dönme sonrası müspet zararın istenebilir olması, 

Antlaşmada menfi zarara ayrıca yer vermek gibi bir ihtiyacın doğmamasında rol 

oynamıştır. Yine de bugün doktrinde CISG m. 74 hükmünün zararları sınıflandırmamış, 

tam tazmin ilkesini (full compensation) benimsemiş ve öngörülebilirlikten başka bir 

sınırlamaya yer vermemiş olması sebebi ile dönme sonrası müspet zarar yerine menfi 

zararın tazmininin de bu hüküm kapsamında talep edilebileceği kabul edilmektedir
136

. 

Antlaşmanın tazminat bakımından getirmiş olduğu genel kural CISG m. 74 

hükmüdür
137

. Hükmün ifadesi şu şekildedir: 

“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.” 
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Görüldüğü üzere genel kural kapsamında talep edilebilecek tazminat, alıcının 

uğramış olduğu fiilî zararın tamamı ile mahrum kalınan kârı toplamak suretiyle 

hesaplanacaktır
138

. Dolayısı ile alıcı döndüğü sözleşme sebebi ile uğramış olduğu 

zararların tamamının tazminini, hükmün ikinci cümlesindeki öngörülebilirlik sınırına 

uygun olmak şartı ile talep edebilecektir. 

CISG m. 75 ve 76 hükümleri, m. 74’deki genel kuralı destekleyici nitelikte özel 

düzenlemeler getirmişlerdir
139

. Bu hükümlerin destekleyici olarak anılmalarının sebebi, 

sözleşmeden dönmüş olan alıcının, şartlar yerine gelmiş olsa dahi zararını bu hükümler 

gereği hesaplamak zorunluluğu altında olmamasıdır. Zira alıcı sözleşmeden dönmek ile 

uğramış olduğu zararını, her zaman CISG m. 74 hükmündeki genel kural gereği 

hesaplamak ve tazmin ettirmek özgürlüğüne sahiptir
140

. 

Söz konusu CISG m. 75 ve 76 hükümleri yalnızca sözleşmeden dönme sonrasına 

özgülenmiş olarak tazminatın hesaplanmasında dikkate alınacak hükümlerdir. Bunlar 

arasında CISG m. 75 sözleşmeden dönmüş olan alıcının ikame alım, ya da satıcının 

tamamlayıcı satım yapmış olduğu durumlardaki zararların hesaplanmasına yönelik iken, 

m. 76 ise tazmin edilecek zararın varsayımsal bir ikame alım ya da tamamlayıcı satım 

üzerinden soyut olarak hesaplanması amacına hizmet etmektedir. 

Belirtmek gerekir ki, CISG m. 75 ve 76 hükümlerindeki özel kurallar alıcıya 

öngörülebilirlik ispatı yapmadan zararını tazmin ettirmek imkânı tanımış olmaları 

gerekçesi ile CISG m. 74’e oranla avantajlı hükümlerdir
141

. Bu hükümleri, çalışmamızın 

kapsamı içerisinde kalan sözleşmeden dönmenin sonuçlarına ilişkin getirmiş oldukları 

özel düzenlemeler sebebiyle burada ayrıntılarıyla incelemeyi uygun buluyoruz. 
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3.2.5.2. Alıcının Dönme Sonrası İkame Alım Yapmış Olduğu Durumlarda 

Zararının Tazmini 

Alıcının sözleşmeden döndükten sonra dönmüş olduğu sözleşmenin konusu olan 

mal yerine ikame bir alım yapmış olması ihtimalinde uğramış olduğu zararı CISG m. 75 

hükmü gereği tazmin ettirmek imkânı bulunmaktadır. Anılan hüküm bu hususu şu 

şekilde düzenlemektedir: 

“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.” 

Görüldüğü üzere alıcının zararının tazminini bu hüküm kapsamında talep 

edebilmesi için yerine gelmesi gereken üç şarttan bahsetmek mümkündür. Birinci şart, 

alıcının sözleşmeden dönmüş olmasıdır. Antlaşma kapsamında sözleşmeden dönmek 

ancak CISG m. 26 anlamında bir bildirim ile mümkün olduğundan, CISG m. 75 hükmü 

gereği tazminat talep etmek isteyen alıcının sözleşmeden dönme iradesini beyan etmek 

sureti ile sözleşmeden dönmüş olması gerekmektedir. Ancak doktrin ve uygulamada, 

bazı hâllerde alıcının bu bildirimi yapmadan gerçekleştirmiş olduğu ikame alımlar 

bakımından da CISG m. 75 hükmüne başvurabileceği kabul edilmektedir. Özellikle 

satıcının ifayı gerçekleştirmeyeceğini açıkça beyan etmiş olması ihtimalinde durum 

böyledir
142

. Zira bu durumda, ifa yapmayacağını beyan etmiş olan satıcıya bildirim 

yapılmadığı savunması ile korunma imkânı vermenin CISG m. 7 hükmündeki dürüstlük 

kuralı ile bağdaşmayacağı belirtilmektedir
143

. 
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Hükmün uygulanmasının ikinci şartı ise alıcının sözleşmeden dönmenin 

ardından makul bir süre içerisinde ikame alım yapmış olmasıdır. Bu süre sınırlamasının 

alıcının CISG m. 77 gereği zararı azaltma külfeti ile bağlantılı olduğu söylendiği gibi
144

, 

alıcının piyasada satıcı aleyhine spekülasyon yapmasının engellenmesi amacına hizmet 

ettiği de belirtilmektedir
145

. Makul sürenin başlangıcında dikkate alınacak tarih 

sözleşmeden dönmenin beyan edildiği tarihtir
146

. Makul sürenin uzunluğu ise her olayın 

koşullarına göre farklı olarak tespit edilecektir. Örneğin ikame alımın konusu olacak mal 

piyasa araştırmasını gerekli kılan nitelikteyse süre uzun tutulabilecek iken, bu malın 

emtia borsasında işlem gören ve piyasa fiyatı belli olan bir mal olması ihtimalinde süre 

daha kısa olarak hesaplanacaktır
147

. 

Hükme başvurabilmek için yerine gelmesi gereken üçüncü ve son şart ise 

alıcının makul bir şekilde ikame mallar satın almasıdır. Bu kapsamda incelenecek ilk 

husus alıcının fiilen bir ikame alım yapıp yapmadığıdır. Yoksa böyle bir alım yapma 

ihtimalinin bulunuyor olması hükmün uygulanması için tek başına yeterli değildir
148

. 

Ancak fiilen yapılmış olunan ikame alım sözleşmesinin edimlerinin ifa edilmiş olunması 

ise aranmamakta, sözleşmenin kurulmuş olması yeterli görülmektedir
149

. Alıcının ayıplı 

malları kullanması veya ikame mal satın almak yerine kiralaması gibi eylemleri ikame 

alım olarak değerlendirilmemekte, bu durumlarda zarar CISG m. 75 hükmü yerine genel 

kural olan m. 74 hükmü gereğince talep edilebilmektedir
150

. Yine bizzat alıcının değil de 

alt alıcıların yapmış olduğu ikame alımların asıl alıcı bakımından doğurduğu zararların 

da ancak CISG m. 74 gereği talebi mümkündür
151

. 
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Bu kapsamda incelenecek ikinci husus, alıcının ikame alımının, dönmüş olduğu 

sözleşmedeki ifa menfaatini karşılamaya uygun olmasıdır. Bu doğrultuda ikame alım 

sözleşmesinin, alıcının dönmüş olduğu sözleşme ile olabildiğince aynı şartları taşıması, 

aynı cins ve kalitede malların satımını içermesi gerekmektedir. Yine alıcı, ikame mal 

alımını, dönmüş olduğu sözleşmede teslim yeri olarak belirlenmiş olan yerde yapmaya 

olabildiğince özen göstermelidir
152

. Ancak olayın özelliklerinin birtakım farklılıkları 

haklı gösterdiği ölçüde, dönülmüş olan sözleşmeden sapmaların da olabileceği kabul 

edilmektedir
153

. Bu noktada sürekli aynı cins ve kalitede malların ticareti ile uğraşan 

alıcının yapmış olduğu bir alımın, ikame alım olup olmadığının tespitinin zorluğundan 

bahsetmek gerekir. Böyle bir durumda alıcının yapmış olduğu işlemin ikame alım 

olduğunu ispatlamak durumunda olduğu kabul edilmektedir
154

. Bu doğrultuda alıcının 

ispatta kolaylık elde etmesi amacı ile satıcıya ikame alım yapacağına dair bir bildirim 

yapması önerilmektedir
155

. Bunların yanında bazı yazarlarca alıcı tarafından yapılan ilk 

işlemin ikame alım olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşü de savunulmaktadır
156

. 

Alıcının makul bir şekilde ikame mal satın alması kapsamında incelenecek 

üçüncü ve son husus, alıcının ikame alımı yapar iken dikkatli ve basiretli bir şekilde 

davranıp davranmadığıdır
157

. Bu yönde dikkat edilmesi gereken en önemli şey ikame 

alımın satım bedelidir. Alıcı ikame alımı yapar iken dikkatli ve basiretli davranarak bu 

alımı makul bir fiyat üzerinden yapmak durumundadır. Bu bakımdan alıcıdan beklenen 

detaylı bir market araştırması yapması, mümkün olan en düşük fiyatı bulması veya 

ortalama piyasa fiyatına yakın bir alım yapması değil; içinde bulunduğu koşullara uygun 
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olarak makul bir fiyat üzerinden alım yapmasıdır
158

. Örneğin ikame alımın konusu olan 

malın alıcıya acil olarak lazım olduğu durumlarda alıcıdan detaylı bir araştırma 

yapmasının beklenemeyeceği açıktır
159

. 

Yukarıda bahsettiğimiz şartlara uygun olarak ikame alım yapmış olan alıcı, 

dönmüş olduğu sözleşmede kararlaştırılmış olan fiyat ile ikame alım bedeli arasındaki 

farkı CISG m. 75 hükmü gereğince talep edebilecektir. Şüphesiz ikame alımı daha 

düşük bir fiyat üzerinden yapan alıcının CISG m. 75 hükmü kapsamında bir talepte 

bulunması mümkün değildir
160

. Alıcının CISG m. 75 kapsamında talep ettiği farkın 

yanında uğramış olduğu diğer zararların tazminini CISG m. 74 kapsamında talep etmek 

hakkı da hükmün açık ifadesi gereği devam etmektedir. Zira CISG m. 75 hükmü alıcıyı 

ifa gerçekleşmiş olsaydı bulunacağı ekonomik duruma getirmek bakımından tek başına 

yeterli değildir. Örneğin alıcı bu doğrultuda ayıplı malların teslim alınmasından, 

muhafazasından, geri yollanmasından veya ikame alım için yaptığı uğraşlardan doğan 

masraflarının tazminini CISG m. 74 hükmü kapsamında talep edebilecektir
161

. Ancak 

alıcının CISG m. 75 kapsamındaki fark talebinin yanında mahrum kaldığı kârın 

tazminini ise diğer zararlar başlığı altında isteyemeyeceği kural olarak kabul 

edilmektedir. Zira ikame alım, alıcının döndüğü sözleşmedeki ifa menfaatini korumaya 

yönelik olduğundan, ifa menfaati kâr etmek olan alıcının bu menfaatini de korumakta; 

dolayısı ile makul bir ikame alım yapmış olan alıcının ayrıca mahrum kaldığı bir kârdan 

bahsetmek mümkün gözükmemektedir
162
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İkame alımın yukarıdaki şartlara uygun olarak yapılmaması, başka bir deyim ile 

makul olmayan bir ikame alım yapılması ihtimalinde sonucun ne olması gerektiği 

yönünde iki yaklaşımdan bahsetmek mümkündür. İlk yaklaşıma göre bu ihtimalde 

zararın CISG m. 76 gereği varsayımsal bir makul ikame alım üzerinden soyut olarak 

hesaplanması gerekmektedir
163

. İkinci yaklaşıma göre ise zarar CISG m. 75 gereği 

somut olarak hesaplanmaya devam edilmeli, ancak ödenecek zarar makul bir ikame 

alımın bedeli ile sınırlandırılmalıdır
164

. Bu durumda hangi yaklaşım benimsenirse 

benimsensin, makul bir ikame alımın varsayımsal olarak tespit edilemiyor olması veya 

alıcının tercihini genel kuraldan yana kullanması hâllerinde, zararın tazmini CISG m. 74 

kapsamında talep edilebilecektir. 

Son olarak belirtmek gerekir ki, ikame alımın şartlara uygun olarak yapıldığını 

ispat etmek, böyle bir alımın varlığına dayanarak tazminat talep eden alıcının üzerinde 

olacaktır
165

. 

3.2.5.3. Alıcının Dönme Sonrası İkame Alım Yapmamış Olduğu 

Durumlarda Soyut Olarak Hesaplanan Zararının Tazmini 

 Sözleşmeden dönmüş olan alıcı ikame bir alım yaparak somut şekilde bir zarara 

uğramamış olabilir. Ancak alıcının, cari fiyat üzerinden bir ikame alım yapma hakkının 

bulunuyor olması gerekçesi ile
166

, fiilen mevcut olmayan zararını soyut olarak 

hesaplayarak tazmin ettirmek imkânı bulunmaktadır. Yine  cari fiyat ile semen 

arasındaki farkın, satım sözleşmeleri bakımından tipik bir zarar kalemi teşkil etmesi de 
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bu imkân bakımından diğer bir gerekçe olarak görülmektedir
167

. Söz konusu imkân 

CISG m. 76 hükmünde şu şekilde düzenlenmiştir: 

 “(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.” 

 Görüldüğü üzere alıcının CISG m. 76 kapsamında tazminat talep edebilmesinin 

ilk şartı sözleşmeden dönmüş olmasıdır. Bu şart hakkında CISG m. 75 hükmü 

bakımından yukarıda yapmış olduğumuz açıklamalar geçerliliğini sürdürmektedir
168

. 

Yani özetle, alıcı sözleşmeden CISG m. 26’daki bildirimi yapmak sureti ile dönmüş 

olmalıdır veya olayın şartları alıcının dönme beyanında bulunmamış olmasını dürüstlük 

kuralı gereği haklı göstermelidir. 

 İkinci şart, hükmün açık ifadesi gereği alıcının dönme sonrasında ikame alım 

yapmamış olmasıdır. Zira ikame alım yapmış olan alıcı artık zararının tazminini CISG 

m. 75 veya 74 hükümleri kapsamında talep edebilecektir. Yani alıcının CISG m. 75 ve 

76 hükümleri arasında bir seçimlik hakkı yoktur
169

. Ancak doktrin ve uygulamada 

alıcının yapmış olduğu ikame alımın CISG m. 75 kapsamında makul olmadığı 
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durumlarda da zararın hesabının CISG m. 76 gereği yapılacağı kabul edilmektedir
170

. 

Yine sürekli aynı cins ve kalitede malların ticareti ile uğraşan bir alıcının yaptığı 

alımlardan hangisinin ikame alım olduğunun tespitinde zorluk yaşanıyor ise zararın 

CISG m. 76 gereği soyut olarak hesaplanabileceği belirtilmektedir
171

. 

 Üçüncü şart, satım sözleşmesinin konusu olan mallar için cari bir fiyatın 

bulunuyor olmasıdır. Buradaki cari fiyat, aynı cins malların bellirli bir yer ve zamanda, 

aynı veya benzer şartlar altında satımı için oluşmuş olan piyasa fiyatıdır
172

. Yoksa malın 

borsaya kayıtlı olması ve burada bir fiyata sahip olması aranıyor değildir
173

. Ancak 

malın borsada bir fiyata sahip olması ihtimalinde, buradaki fiyat cari fiyatın tespiti 

açısından belirleyici bir rol oynayacaktır
174

. Belirtmek gerekir ki cari fiyatın malın 

toptan fiyatı olması gerekmekte; bir malın perakende satış fiyatının cari fiyat olarak 

dikkate alınamayacağı kabul edilmektedir
175

. 

 Cari fiyat tespitinde ilgili yer, hükmün açık ifadesi gereği dönülen sözleşmedeki 

teslim yeridir. Yani zararın hesabında teslim yerinde geçerli olan cari fiyat dikkate 

alınacaktır. Söz konusu yer, sözleşmede bir düzenleme varsa buna göre, yoksa CISG m. 

31 hükmüne göre tespit edilecektir
176

. Ancak milletlerarası satımda yaygın olan yollama 

borçlarında, ilk taşıyıcıya teslim yerinin ilgili yer olarak işlem görmesi ihtimali haklı 
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olarak eleştirilmektedir
177

. Bu durumlarda, alıcının varma yerinde bir ikame alım yapma 

hakkının bulunduğu da düşünüldüğünde, ilgili yerin varma yeri olması gerektiği, başka 

bir deyim ile varma yerindeki cari fiyatın dikkate alınacağı belirtilmektedir
178

. 

 Teslim yerinde mal bakımından cari bir fiyatın mevcut olmaması ihtimaline karşı 

CISG m. 76/f. 2 hükmü cari fiyatın tespitinde dikkate alınacak alternatif bir yer 

öngörmüştür. Buna göre böyle bir ihtimalde makul ikame yeri olarak kabul edilebilecek 

yerdeki cari fiyat dikkate alınacaktır. Bir yerin makul olup olmaması ise aynı malın, 

aynı piyasa şartları altında satılmasının ve taşıma masrafları gibi masrafların 

olabildiğince satıcı lehine olmasının incelenmesi ile tespit edilecektir. Birden fazla 

makul yerin tespiti ihtimalinde ise teslim yerine en yakın olanında geçerli olan cari fiyat 

dikkate alınacaktır
179

. Hükmün açık ifadesi gereği makul yerdeki cari fiyat ile semen 

arasındaki farka, malların taşıma masraflarını da ilave etmek gerekecektir. 

 Cari fiyatın tespitinde dikkate alınacak zaman, hükmün açık ifadesi gereği 

sözleşmeden dönülme anıdır. CISG m. 27 uyarınca bu an alıcının sözleşmeden dönmeyi 

beyan ettiği an olacaktır
180

. Ancak alıcının malları teslim almasına rağmen sözleşmeden 

dönmüş olduğu durumlarda ise yine hükmün açık ifadesi gereği malların teslim alındığı 

tarihteki cari fiyatı dikkate almak gerekecektir. Böylece alıcının yapacağı spekülasyon 

ile satıcıyı zarara uğratması ihtimalinin önüne geçilmiş olunacaktır
181

. 

 Yapmış olduğumuz açıklamalar doğrultusunda sözleşmeden dönen alıcı şartların 

varlığı hâlinde cari fiyat ile semen arasındaki farkı CISG m. 76 kapsamında talep 

edebilecektir. Bunun yanında hükmün açık ifadesi gereği alıcının diğer zararlarının 
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tazminini CISG m. 74 hükmü gereğince talep etmesi için bir engel yoktur
182

. Alıcının 

diğer zararlar kapsamında mahrum kaldığı kârın tazminini talep edip edemeyeceği 

konusu ise tartışmalıdır. Bir görüşe göre alıcı soyut zararının tazmininin yanında 

mahrum kaldığı kârın tazminini de talep edebilecektir
183

. Bu konuda diğer bir görüş ise 

soyut zararın tazmini ile beraber mahrum kalınan kârın tazminin talep edilemeyeceği 

yönündedir
184

. 
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SONUÇ 

 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler 

Antlaşması 01.08.2011 tarihinden itibaren iç hukukumuzun bir parçası vaziyetindedir. 

Antlaşma hükümlerinin bu sıfatla uygulama alanı bulabilmesi için öncelikle satım 

sözleşmesinin taraflarının işyerlerinin farklı devletlerde bulunması ve Antlaşma 

hükümlerinin uygulanmasının iradi olarak engellenmemiş olması birer ön şarttır. Yine 

satım sözleşmesinin konusunu oluşturan malların Antlaşma metnince açıkça kapsam dışı 

bırakılmamış mallardan olmasının yanında nakledilebilir ve cisimleşmiş olmaları da 

gerekmektedir. 

 Satıcının Antlaşma kapsamında mal ve belgeleri teslim ile sözleşmeye uygun 

mal teslim etme yükümlülükleri bulunmaktadır. Yine satıcının bazı durumlarda birtakım 

ek yükümlülüklerinin olduğundan da bahsedilebilmektedir. Satıcının bu 

yükümlülüklerinden herhangi birine aykırı davranmasının esaslı ihlal teşkil ettiği 

durumlarda alıcı CISG m. 49/f. 1/(a) kapsamındaki sözleşmeden dönme imkânını 

kullanmakta serbesttir. Ancak alıcının CISG m. 49/f. 1/(b) bendindeki ek süre vermek 

sureti ile sözleşmeden dönebilmesi ise yalnızca satıcının hiç teslim yapmadığı hâller ile 

sınırlıdır. Alıcının sözleşmeye kısmî aykırılık, öncelenmiş sözleşmeye aykırılık ve art 

arda teslimli sözleşmelerin varlığı hâlinde sözleşmeden dönebilmesi de yine kural olarak 

esaslı ihlalin varlığı şartına bağlanmıştır. 

 Esaslı ihlalin tespit edilmesi aşamasında bahsi geçen olumsuzluk şartının bir 

filtre olarak kullanılması en uygun çözümdür. Öngörülebilirlik şartının hukuki niteliği 

hakkındaki doktrin tartışmaları bir yana, şartın ispat yükünü satıcıya geçirdiği hususu 

bugün doktrin ve uygulamadaki genel kabuldür. Yine öngörülebilirliğe ilişkin dikkate 

alınması gereken zamanın sözleşmenin akdi anı olması gerektiğini, taraf iradelerine 

aykırı düşmedikçe bu andan sonraki gelişmelerin de öngörülebilirlik bakımından dikkate 

alınabileceğini belirtmek gerekir. 
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 Vaktinde ifa etmeme hâli kural olarak esaslı ihlal teşkil etmeyen, ancak zamanın 

sözleşmenin esaslı unsuru olduğunun kabul edilebileceği hâllerde esaslı ihlal sonucuna 

yol açabilen bir hâldir. Satıcının ifa borcunun imkânsızlaşması veya satıcının açıkça 

ifayı yerine getirmeyeceği yönünde bir açıklamasının bulunması ihtimalleri ise kesin ifa 

etmeme hâli sayılmakta ve bu hâlin esaslı ihlal teşkil ettiği kural olarak kabul 

edilmektedir. Sözleşmeye aykırı mal teslimi hâlinde ise genel kurallar ihdas etmek 

zordur. Bu hâlde alıcının mala yönelik olan amacını, malın alıcı tarafından 

değerlendirilebilmesi ve satıcının sözleşmeye aykırılığı giderebilmesi ihtimallerini de 

dikkate almak icap etmektedir. Diğer sözleşmeye aykırılık hâlleri de satıcının bir mal 

teslim etmiş olmasının bir sonucu olarak aynı incelemelere tabi olmaktadır. Bu noktada 

belgelerden kaynaklanan sözleşmeye aykırılıkların bazı şartlar altında teslim etmeme 

hâli ile eş değer tutulabileceğini de hatırlatmak gerekir. 

 Satıcının hiç teslim gerçekleştirmemiş olduğu veya belgelerdeki bir sözleşmeye 

aykırılığın aynı sonuca yol açtığının kabul edildiği durumlarda, alıcı makul bir ek süre 

tayin eder ve satıcı bu süre içerisinde teslim etmeme hâlini devam ettirir ise alıcı esaslı 

ihlalin varlığına ihtiyaç duymadan sözleşmeden dönebilecektir. 

 Antlaşma kapsamında sözleşmeden dönme beyanı, bu beyanın karşı tarafa tek 

taraflı ve şekil şartı olmayan bir bildirimle yapılmış olduğu durumlarda anlam ifade 

etmektedir. Satıcının bir mal teslim etmiş olması ihtimalinde alıcı söz konusu beyan 

hakkını makul süre içerisinde kullanmazsa bu hakkını kaybetmektedir. Yine aynı 

ihtimalde sözleşmeden dönmek isteyen alıcı, teslim edilmiş malları teslim edildiği 

andaki durumlarına esaslı surette yakın şekilde iade edemiyor ise beyan hakkını 

kaybedecektir. 

 Alıcının sözleşmeden dönmesinin ardından sözleşmenin iki tarafı da bütün 

yükümlülüklerinden kurtulurlar. Sözleşmenin tarafları ifa edilmiş olan edimleri, elde 

etmiş oldukları yararlar ile beraber iade yükümlülüğü altına girerler. Burada alıcıdan 

fiilen elde ettiği yararların iadesi beklenir iken, satıcıdan ise varsayımsal olarak elde 

etmesi beklenen yararlar faiz ödeme yükümlülüğü altında istenmektedir. Bu noktada 
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belirtmek gerekir ki, sözleşmeden dönme sözleşmeyi hiç yapılmamış vaziyete getirmez, 

Antlaşmanın açık düzenlemesi gereği sözleşmenin tasfiye sürecinde dikkate alınacak 

bazı hükümleri dönmeden etkilenmeyerek varlıklarını korumaya devam ederler. 

Antlaşmanın bu yönüyle dönüşüm/yeni dönme teorisini benimsemiş olduğunu söylemek 

gerekir. Yine Antlaşma metninde açıkça belirtildiği üzere, dönme sonrası alıcının 

tazminat talep hakkı, iade taleplerinin yanında varlığını korumaya devam eder. Alıcı bu 

hakkı ile dönme sonrası müspet zararının tazminini talep edebilecektir. Alıcı bu 

zararlarının tazminini genel tazminat kuralı kapsamında talep edebileceği gibi, 

Antlaşmanın dönme sonrası için özel olarak öngörmüş olduğu yardımcı hükümler 

(somut veya soyut ikame alım) kapsamında da talep edebilecektir. 
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