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ÖZET

Çalışmamızda alıcının Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında
Birleşmiş Milletler Antlaşması CISG (Contracts for the International Sale of Goods)
kapsamındaki menkul mal satım sözleşmelerine ilişkin alıcının hakları konusu
incelenmiştir.
Birinci bölümde “Viyana Sözleşmesi’ne Genel Bir Bakış” başlığı altında Antlaşma’nın
uygulama alanına ilişkin genel bilgiler verilmiş olup, satıcının yükümlülüklerine kısaca
yer verilmiştir. İlk bölümün sonunda sözleşmenin ihlali de dahil olmak üzere açıklamalar
yapılmıştır.
İkinci bölümde “Alıcının Hakları ve Yüklentileri” kapsamında sözleşmenin satıcı
tarafından ihlali hallerinde alıcının sahip olduğu haklar ve bu haklardan yararlanması için
gerçekleştirmesi gereken yüklentiler ile semenin tenzili ve tazminatın hesaplanmasına
ilişkin bilgiler verilmiştir.
Son bölümde ise “Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı ve Şartları” başlığı altında
incelenerek, satıcının sözleşmeyi ihlal etmesi halinde, alıcının sözleşmeden dönmesi ve
sözleşmeden dönme durumundaki hukuki sonuçlara yer verilmiştir.
Viyana Sözleşmesi alıcının hakları bakımından; Antlaşma’nın farklı hukuk sistemlerinin
sentezi olması temelinde incelenerek, milli hukukumuz ve diğer hukuk sistemleri
bakımından yorumlanmış ve doktrindeki farklı görüşlerle birlikte açıklanmıştır.
Anahtar Kelimeler: CISG, Viyana Sözleşmesi, Uluslararası Mal Satım Sözleşmesi, Viyana Konvansiyonu

iii

ABSTRACT

In this research, the rights of the consignee regarding the contracts of the sale of goods
under United Nations Treaty named Contracts For The International Sale Of Goods
(CISG) is studied.
In the first chapter, general information regarding the scope of CISG is given under the
heading “Overview of the Vienna Convention” and the obligations of the seller are
mentioned briefly. At the and of the first chapter, explanations are made, including the
violation of the contract.
In the second chapter, in the scope of “Rights and Obligationsof the Consingee”, about
the rights that the consignee has in case of breach of the contract by the seller and the
obligations of consignee that shall be fulfilled in order to benefit from these rights and
the calculation of compensation and deduction of the price.
In the last chapter, Under the heading of “Consignee’s Terms and Conditions of Return
From The Contract” the legal consequences of the consignee’s return from the contract
or consignee’s breach of the contract are studied.
In the scope of consignee’s rights, the Vienna Convention is analyzed under the basis of
the synthesis of comparative law, it is interpreted in the terms of national law and other
legal systems and it is explained with the different approaches in doctrine.
Keywords: CISG, Vienna Convention, International Goods Contract,
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GİRİŞ
Günümüz teknolojisi ile artık kıtalararası ticaret, neredeyse günlük alışveriş kadar basit
bir hale gelmiştir. Gerek bireyler gerekse ticari işletmeler internet üzerinden çeşitli
firmaların kendi satış sistemleri ya da birçok firmanın bir araya getirildiği satış portalları
üzerinden ticari ürünler satın alabilmektedir.
Teknolojinin sunduğu imkânlar sayesinde bir ticari işletme, internet altyapısını kullanarak
milletlerarası ticaret için ilk adımı atabilmekte, e-postalar aracılığıyla sipariş alabilmekte,
elektronik dokümanları, yine elektronik imza ile geçerli kılabilmektedir. Bu sayede küçük
ya da büyük birçok firma ithalat ve ihracat yaparak, uluslararası ticari faaliyette
bulunabilmektedir.
Artan uluslararası ticaret hacmi, haliyle hukuki sorunları da beraberinde getirmektedir.
İşte bu noktada uluslararası ticarette hukuka olan güvenin artması, milletlerarası ticari
faaliyetlerin büyümesine, dolayısıyla ülkeler bazında ekonomiye de katkıda bulunmasını
sağlayacaktır.
Bu çalışmada; Türkiye’nin de 01 Ağustos 2011 tarihinden bu yana uygulamaya koyduğu,
84 ülke tarafından kabul edilmiş CISG (Contracts for the International Sale of Goods)
yani Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Antlaşması’nda yer alan hükümler incelenecektir. Hükümleri gereğince Antlaşma
uluslararası üst bir hukuk normu olarak değil, doğrudan hukukumuz olarak
uygulanacaktır. Dolayısıyla Antlaşma’nın uygulama alanına giren şartlar sağlandığında
taraflar arasındaki sözleşme uyuşmazlıkları Antlaşma hükümlerince bir sonuca
bağlanacaktır. Bu nedenle işyeri Türkiye Cumhuriyeti’nde bulunan ve Antlaşma’ya taraf
başka bir ülkede işyeri bulunan kişiler için doğrudan, akit bir devletin hukukuna atıfta
bulunulması halinde otonom olarak uygulama alanı bulacaktır. Dünyada bulunan 193
ülkeden 84’nün Antlaşmaya taraf olduğu düşünülürse, Antlaşma’nın nasıl bir etki alanı
olduğu görülecektir.

CISG, farklı hukuk sistemlerine sahip ülkelerinin katılımı ile geniş kitlelerde uygulama
alanı bulabilmesi temelinde oluşturulduğundan, hükümlerde farklı sistemler arasında bir
denge kurulduğu görülmektedir. Nitekim çalışmamızın sonraki bölümlerinde “common
law” ve “civil law” sistemleri arasındaki ayrım ve Antlaşma’nın bu sistemlerden birine

diğerinden daha çok yaklaştığı noktalara değinilecektir.
Antlaşma çerçevesinde iç hukukumuzda olduğu gibi “malların ayıplı” olması ifadesi
yerine buna göre çok daha kapsamlı olan “malların sözleşmeye uygun olmaması” ifadesi
kullanılmıştır. Benzer şekilde Antlaşma’da “geç ifa”, “ayıplı ifa”, “eksik ifa” gibi ifa
türlerinden ve ayrımından bahsetmek yerine tüm bu sözleşmeye aykırılık türleri için
“esaslı ihlal” kavramı kullanılmıştır. Bu kapsamda sözleşmeye aykırılık türlerinin şartları,

çalışmamızda Sözleşmenin İhlali, Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlali ve Sözleşmenin
Esaslı İhlali başlıkları altında incelenecektir.
Alıcının Antlaşma hükümlerinden doğan hakları ise çalışmamızın ikinci bölümünde
detaylı olarak değerlendirilecektir. Buna göre satıcının sözleşme ihlali karşısında alıcının
seçimlik haklarından aynen ifayı talep hakkı ve şartları, bu hakkın “common law” ve “civil
law” ayrımı üzerinden değerlendirilmesi ile Antlaşma’nın bu ayrım üzerinden iki sistem

eksinindeki çözümü incelenecektir. Ayrıca alıcının sözleşme ihlali karşısında ek süre
tanıyarak satıcıya ikinci bir şans vermek şartıyla sözleşmeye bağlılık ilkesine ve ek süre
verilmesi ile sözleşmenin esaslı ihlali için gerekli koşulları oluşturmasına ilişkin
değerlendirmelere yer verilecektir.
İlerleyen bölümde sözleşmenin esaslı ihlali kavramı bu kez yine Türk-İsviçre Hukuku ile
“civil law”sistemi kapsamında ve Fransız Hukuku ile “common law” sistemi kapsamında

değerlendirilerek,

“kusur”,

“tekeffül”,

“imkânsızlık”

gibi

ayrımlar

bakımından

incelenecektir.
İkame mal talep etme hakkı açısından, “malların sözleşmeye uygun olması” ifadesi ayıp,
eksik ifa, kavramlarıyla yorumlanacak, sözleşmenin esaslı ihlali şartlarının varlığı halleri
için alıcının bildirim yüklentisi ve malın iadesine ilişkin koşullar sayılacaktır. Bununla
beraber alıcının bir diğer seçimlik hakkı olan malın onarılmasını talep hakkı “makul
talep” ve “makul sürede bildirim” unsurları değerlendirilecektir.

Antlaşma’nın “civil law” sistemine yaklaştığı noktalardan olan, semenin tenzilini talep
hakkı, malın onarımını talep hakkı ile hakların yarışması kapsamında incelenecek, “maddi
ayıp”, “hukuki ayıp” gibi şartları sayılacaktır. Bununla beraber, semende tenzil talep

hakkının öne sürülmesi hallerinde, tenzil miktarının hesaplanması için kullanılacak nispi
yöntem açıklanacaktır.
İkinci bölümün sonunda alıcının diğer seçimlik haklarıyla beraber talep edebileceği
tazminat talep hakkı detaylı bir biçimde incelenerek, “öngörülebilirlik”, “kusursuz
sorumluluk”, “tam tazmin”, “zararı aşan tazminata hükmedilememesi”, “para ile tazmin”

olmak üzere tazminatın temel ilkeleri sayılacaktır. Alıcının tazminat talebine ilişkin
kapsam ve şartları bakımından zarar, illiyet bağı, kusursuz sorumluluk ve zararın ispatına
yönelik hükümler mercek altına alınacaktır. Bunlarla beraber tazminatın hesaplanmasına
ilişkin soyut ve somut yöntem, “civil law” ve “common law” açısından ele alınacaktır.
Üçüncü bölüm, hukuki imkânlardan en katısı olan alıcının sözleşmeden dönme hakkı ve
şartlarına ayrılmıştır. Alıcının sözleşmeden dönme şartları olan sözleşmenin esaslı ihlali,
alıcının dönme beyanı, süre sınırlamasına riayet, malın iadesi ve son olarak da satıcının
sorumluluğundan kurtulması şartları sayılarak, Viyana Sözleşmesi hükümlerince
değerlendirilecektir. Bu kapsamda alıcının yüklentilerinden olan dönme beyanı
bildiriminin şekli, aracı ve sonuçları ile hiç ifa etmemede ve geç ifada “makul süre”
yorumlarıyla süre sınırlamalarına değinilecektir. Sözleşmeden dönmenin istisnalarına da
yer verilecek, Viyana Sözleşmesi’nin 82(2)(a), (b), ve (c) hükümlerinde yer alan alıcının
fiili veya suskunluğu, malın satılması, tüketilmesi veya şekil değiştirmesi hallerinde
sözleşmeden dönme koşulları açıklanacaktır.
CISG hükümleri ile kusursuz sorumluluk haline getirilen sınırlamalar ve bu sınırlamaların
koşulları ile satıcının sorumluluğundan kurtulmasına ilişkin şartlar sayılacaktır. Ayrıca
satıcının sözleşme ihlaline alıcının sebep olduğu haller dürüstlük kuralı temelinde
değerlendirilecektir. Bunlarla beraber özel durumlarda sözleşmeden dönmeye ilişkin
açıklamalar kapsamında, öne alınmış sözleşmeye aykırılık hallerinde sözleşmeden dönme
ile art arda teslimli sözleşmelerde sözleşme tipine göre dönme şartlarına ilişkin
açıklamalara yer verilecektir.

Son olarak ise sözleşmeden dönmenin sonuçları kapsamında geliştirilen “klasik dönme
teorisi” ve “dönüşüm teorisi” teoriler ve bu teorilere getirilen eleştirilere yer verilecektir.
Tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerinden kurtulması, karşılıklı edimlerin iadesi
CISG madde 28 kapsamında halleri ile beraber ele alınacak ve elde edilen menfaatlerin
iadesi ardından çalışmamızın sonuç bölümü yer alacaktır.
Yukarıda sayılan bölümler dışında ayrıca, konunun daha iyi anlaşılabilmesi için Viyana
Sözleşmesi İçeriğine Genel Bir Bakış kapsamında Antlaşma’nın Uygulama Alanı ve
Konusu, Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmenin İhlali bakımından gerekli şartlar
kısaca incelenecektir. Bununla beraber alıcının sözleşmeyi ihlal etmesi ve satıcının
hakları gibi konular, çalışmanın dışında bırakılmıştır.

I. VİYANA SÖZLEŞMESİ VE İÇERİĞİNE GENEL BİR BAKIŞ

A. Antlaşmanın Uygulama Alanı

1.

Genel

Milletlerarası ticaretteki engellerin kaldırılması ve bu kapsamda milletlerarası satışa
ilişkin kuralların yeknesaklaştırılması çalışmalarının tarihi; ulusal ekonomilerin
büyümesi, uluslararası alanda ticari faaliyetlerin artması ile 20. Yüzyıl başlarına
dayanmaktadır. Zira sözleşme uyuşmazlıklarında yeknesak bir çalışmanın olmaması;
bağlantılı hukuk sistemlerinden birinin iç hukuku uyarınca sözleşmelere ilişkin maddi
kurallar ile uyuşmazlığın çözümlenmesini öngören kanunlar ihtilafı sistemi, uygulanacak
kuralların ve buna bağlı olarak dava sonucunun, davanın açıldığı ülkenin kanunlar ihtilafı
kurallarına ekseninde değişmesine ve böylece davacının kendisi açısından uygun
sonuçlar verecek bir ülke mahkemesinde dava açmak istemesine (forum shopping) neden
olmuştur. 1 Bu durum, uluslararası ticaretin gelişmesi ve yaygınlaşması ile tezatlık
oluşturmaktadır. Nitekim uygulamada, milletlerarasındaki farklı hukuk sistemlerinin
uluslararası ticaretin gelişmesinde bir engel olduğu görülmüştür.2 Bu kapsamda birçok
ülke bir araya gelerek çalışmalar yapmıştır.
İlk olarak 1930 yılında Roma’da UNIDROIT (Özel Hukukların Birleştirilmesine İlişkin
Uluslararası Enstitü) tarafından yapılan çalışmalar, ardından 1966 yılında Birleşmiş
Milletlerce kurulmuş olan UNCITRAL (Daimi Komite), uluslararası mal satım
hukukunun yeknesaklaştırılması için AB Ülkeleri, Doğu Avrupa, Kuzey, Asya ve Latin
Amerika ile 1970 ~ 1978 gerçekleştirdiği yıllık toplantılar ile 1978 yılında New York
Tasarısı’nı oluşturmuştur.
1

Hatice Özdemir Kocasakal, “Viyana Konvansiyonu’nun Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından Uygulama
Alanı”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Y.77, S.56, (Ocak 2013), s. 19
2
Mustafa Doğan, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Anlaşması Uyarınca Hasarın İntikali, 7.b., Ankara: Yetkin Yayınları, 2016, s. 1

5

“Convention on Contracts for the International Sale of Goods” yani Uluslararası Mal Satımına

İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Birleşmiş Milletler
tarafından 07 Nisan 1980’de kabul edilmiş ve 1988 yılında yürürlüğe girmiştir.3
Esasen CISG milletlerarası menkul malların satımına ilişkin sözleşmelere uygulanacak
maddi hukuk kurallarını içeren, önemli bir hukuk kaynağıdır. 4 Viyana Sözleşmesi
(CISG), menkul malların satımına ilişkin kurallar bütünüdür. Viyana Konvansiyonu’nun
asıl amacı, satış konusundaki ülkelerdeki mevcut kanunlar arasındaki farklılıkları
gidermek; birörnek (yeknesak) bir bağlama kuralı ve satışa ilişkin kuralları oluşturmaktır.
Viyana Sözleşmesi kapsamında; birbirlerinden farklı hukuk sistemi ve farklı hukuk
kurallarına sahip ülkelerin, objektif bir kurallar bütünü çerçevesinde birleşmesi
amaçlanırken, bir yandan Amerika Birleşik Devletleri (ABD), Çin Halk Cumhuriyeti,
Rusya gibi büyük ticari aktörlerin, diğer yandan Fransa, Almanya, İtalya, Hollanda ve
İspanya da içinde olmak üzere Avrupa Birliği üyesi toplam 23 ülkenin ve farklı hukuki
gelenek ve ekonomik sisteme ait olan Asya, Afrika ve Güney Amerika ülkelerinin taraf
olması, Viyana Satım Antlaşması’nın milletlerarası mal satımlarının büyük bir kısmını
yeknesak bir kanun olarak idare etmesine olanak sağlamıştır.
Sözleşme ihlali halinde bu aykırılığın sınıflandırılması, ihlale maruz kalan tarafın
başvurabileceği hakların sınıflandırılması, ihlal edilmiş olsa dahi sözleşmenin
sürdürülmesi ile eş zamanlı öngörülen yaptırımlar ve sözleşmelerin tek taraflı bir irade
ile sona erdirilmesinin farklı hukuk sistemlerindeki yorumu ve uygulaması, Viyana
Sözleşmesi kapsamında bir araya getirilerek, hem geniş katılımı sağlayacak ölçüde esnek,
hem de bugünkü ihtiyaçlara cevap verecek kadar kapsayıcı olarak düzenlenmiştir.5 Bu
sayede uluslararası ticarette mal satımı gerçekleştiren tarafların, önceden haiz olduğu ve
3

Simin Yalçıntaş, “Viyana Satım Sözleşmesi’nin Kapsamı Ve Sözleşme İle Türk Milletlerarası Satım
Hukukunda Yaşanacak Değişiklikler”, (Çevrimiçi),
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/yalcintas.pdf, (Erişim Tarihi: 08.01.2018), s.1
4
Selin Gürkan, “Türk Satım Hukuku İle Karşılaştırmalı Olarak CISG Uyarınca Tazminatın Hesaplanması”,
(İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Hukuk Anabilim Dalı Ekonomi Hukuku Bilim Dalı
Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2015, s.2
5
Mehmet Can Açıkalın, “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Antlaşması'nda (CISG) Sözleşmenin Esaslı İhlali Kavramı”, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2014, s.2
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hukuk sistemleri arasında farklılık göstermeyen bir sistem meydana gelmiştir. Bu sisteme
ait kurallar ise antlaşmaya taraf ülkelerin iç hukuklarının bir parçası haline gelmiştir.
Türkiye, 11 Mart 20106 tarihinde antlaşmaya taraf olmuş, 01 Ağustos 2011 tarihinde7 ise
antlaşmayı uygulamaya koymuştur. Bu tarihten itibaren Viyana Sözleşmesi’nin
uygulama alanı dışında kalarak, satıma konu uyuşmazlıklar için Türk Hukuku’nun ilgili
hükümleri uygulanacak olup; CISG’in uygulama alanı içinde kalan satımlarda öncelikle
Viyana Sözleşmesine başvurularak, CISG dışındaki Türk satım hukuku mevzuatına
başvurulması ancak CISG’de düzenlenmeyen noktalarda tali olarak mümkün olacaktır. 8
CISG, yabancılık unsuru taşıyan uluslararası menkul mal satımları bakımından
Türkiye'de uygulama alanı bulmuş ve Türk satım hukukunun bir parçası haline gelmiştir. 9
Dolayısıyla, Antlaşma hükümleri, milletlerarası özel hukuk mevzuatımız uyarınca
uygulanacak yabancı bir hukuk değil, doğrudan doğruya kendi yasamız olarak
uygulanacaktır.10
Yukarıda yapılan açıklamalardan anlaşılacağı üzere Viyana Sözleşmesi kapsamında
yapılan çalışmalar, uluslararası mal satım işlemleri uyuşmazlıkları için Türk Hukuku’nu
da içine alarak doğrudan bir kaynak oluşturmuştur. Türkiye’nin yoğun ticari ilişkiler
içinde olduğu ülkelerin büyük bir kısmının da CISG’ye üye devletler olması, Antlaşmanın
ne denli önemli bir yere sahip olduğunu göstermektedir.11
Viyana Sözleşmesi’nin Türk Hukukunun bir parçası haline gelmesi ile birlikte,
Antlaşma’nın maddi hükümlerinin incelenerek özellikle Türk Hukuku için getirdiği
6

Esra Hansu, “Viyana Konvansiyonu Ve 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’na Göre Satım Sözleşmesinde
Hasarın İntikali”, İstanbul Ticaret Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Y.15, S.30, (Mart 2016), s.192
7
Aydın Öztürk, “Hasarın Geçişine İlişkin Viyana Konvansiyonu Hükümleri İle 818 Sayılı Borçlar Kanunu Ve
6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu'nun Karşılaştırılması”, İstanbul Barosu Dergisi, (Haziran 2013), C.87, S.6,
s.200
8
Murat Şen, “CISG’in Oluşum Tarihçesi”, Milletlerarası Mal Satım Hukuku (CISG), Sinan Okur, 1.b.,
Ankara: Adalet Yayınevi, 2016, s. 2
9
Gürkan, a.g.e., s.3
10
M. Turgut Öz, “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması”
(CISG) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y.77, S.56, (Ocak 2013), s.4
11
Yasin Büyük, “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
(CISG)'na Göre Satıcının Teslim Borcu Ve Teslim Borcunun İhlali Halinde Alıcının Hakları”, (Marmara
Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yayımlanmamış
Yüksek Lisans Tezi) İstanbul, 2014, s.1
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farklılıkların vurgulanması, hem akademik hem de uygulamada yer alan kişiler açısından
önem taşımaktadır.12

2.

Antlaşma ve Antlaşma’ya İlişkin Tanımlar

Antlaşmanın uygulama alanına ilişkin hükümler, antlaşmanın I. Kısım, I. Bölümde yer
alan ilk 6 maddede düzenlenmiştir. Buna göre 1. maddede antlaşmanın yer bakımından
uygulama alanı yer alırken, antlaşmanın maddi uygulama alanı ise 2 ila 6. Maddeleri
arasında düzenlenmiştir.

3.

Antlaşmanın Yer Bakımından Uygulama Alanı

Viyana Sözleşmesi’nin yer bakımından uygulama alanı 1. maddede düzenlenmiştir.
CISG’in, ikisi bizzat Antlaşma metninde öngörülen, ikisi ise doktrinde kabul gören olmak
üzere dört farklı olasılıkta uygulama alanı bulmaktadır.13 Viyana Sözleşmesi genellikle,
sözleşme taraflarının anlaşması neticesinde ya da uygulanacak hukuk sisteminin bir
parçası olması sonucunda uygulanmaktadır. 14 Bu maddede yer alan hususlara göre
uygulama alanına dâhil olan uyuşmazlıklara antlaşma uygulanacak, dışında kalan
uyuşmazlıklar ise ulusal hukuk kurallarına göre çözülecektir.
Viyana Sözleşmesi, kendi uygulama alanını doğrudan ve otonom olarak ortaya
koymaktadır.15 Buna göre antlaşmanın birinci maddesinin (a) bendi doğrudan, (b) bendi
ise otonom uygulama şartını belirtmektedir. CISG madde 1’den açıkça anlaşılacağı üzere
ilk olarak; işyerleri birbirine akit iki farklı ülkede bulunan taraflar arasındaki mal satım
sözleşmelerine, sözleşmenin adi ya da ticari niteliğine bakılmaksızın uygulanır.
12

Kocasakal, a.g.e., s.1
Tolga Ayoğlu, “Milletlerarası Menkul Mal Satımları Hakkında Viyana Konvansiyonu’nda Boşlukların
Doldurulması” (CISG) Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y.77, S.56, (Ocak 2013), s.89
14
Loukas Mistelis, “CISG’ın Uygulama Alanı: Yer Zaman ve Kişi Bakımından”, Milletlerarası Satım Hukuku
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Yeşim M.
Atamer 2.b., Tıpkıbasım, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012, s.16
15
İbrahim Aydın, “11 Nisan 1980 Tarihli Milletlerarası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler
(Viyana) Sözleşmesi Ve Türk Hukuku”, (Gazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana
Bilim Dalı Devletler Özel Hukuk Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2007, s. 13
13
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CISG’in uygulanabilmesi için temel şart, mal satım sözleşmesi taraflarının işyerlerinin
birbirinden farklı devletlerde bulunması ve bu devletlerin Antlaşma’ya taraf olmasıdır.
Buna işyerleri farklı devletlerde olup, bu devletlerin Antlaşma’ya taraf olmaması
durumunda ise CISG, yine satım sözleşmesi taraflarının işyerlerinin bulunduğu
devletlerin, milletlerarası özel hukuk kurallarının akit bir devletin hukukuna atıfta
bulunması durumunda uygulama alanı bulur. Bu noktada CISG, işyerleri farklı
devletlerde bulunan taraflar arasındaki mal satım sözleşmelerinde doğrudan ya da otonom
olarak uygulama alanı bulmaktadır ve tarafların vatandaşlığı, ticari sıfatı ya da
sözleşmenin hukuki statüsüne ayrıca bakmamaktadır.
Viyana Sözleşmesi işyeri kavramını açıklamamıştır ancak doktrinde; ticari faaliyetlerin
süreklilik ve düzenlilik unsurlarını barındırması halinde işyeri olarak kabul edileceği,
geçici faaliyet kapsamında kullanılan yerlerin ise işyeri olarak kabul görmeyeceği
düşüncesi hâkimdir.16
Taraflar arası sözleşmede alıcı ve satıcının, farklı ülkelerde birden fazla işyerinin
bulunması durumunda, tarafların hangi işyerinin esas alınacağı Viyana Satım
Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesine göre belirlenecektir.17 Bu durum Antlaşma’nın 10.
maddesinde eğer tarafların birden fazla işyeri varsa, yapılacak iş ile ilgili olarak
işletmenin hangi işyeri ile iletişim halinde olunduğu baz alınacağı şeklinde açıklamıştır.
Ayrıca Antlaşma’nın 1. Maddesinin 3. Kısmında yer aldığı üzere; uygulama şartlarının
bulunması halinde sözleşme taraflarının tacir olup olmadığı ya da sözleşmenin hukuki
niteliğinin ticari olup olmadığına bakılmaksızın CISG hükümleri uygulanabileceğinden,
tarafların işyerinin bulunmaması halinde Antlaşmanın 10. maddesi b bendi uyarınca
mutat meskeni esas alınacaktır. Benzer şekilde tarafların işyerlerinin Antlaşma’ya akit iki
farklı ülkede olması durumunda, tarafların vatandaşlığına bakılmayacak yani taraflar aynı
iki ülke vatandaşı da olsalar, CISG uygulama alanı bulabilecektir.18

16

Kocasakal, a.g.e., s.25
Zeynep Yıldırım, “Milletlerararası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler Sözleşmesi’nin (Viyana Satım
Sözleşmesi) Uygulama Alanı”, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, Y.2013, S.1-2, (2013), s.
10
18
Kocasakal, a.g.e., s.23
17
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Antlaşmanın yer bakımından uygulanabilmesi için son olarak, CISG madde 1’de
belirtilen şartların sağlanmasına karşın antlaşmaya taraf ülkelerce CISG 92, 93, 94 ve 95.
maddelerinde yer alan çekincelerin de ileri sürebileceği göz ardı edilmemelidir19 ve CISG
1. maddesinin tek taraflı bir kanunlar ihtilafı kuralı (CISG’in uygulama alanını
düzenleyen bir hüküm) öngördüğünü, ancak mevcut sözleşmenin Viyana Sözleşmesine
tabi olmaması durumunda söz konusu sözleşmeye hangi hukukun uygulanacağı
meselesini düzenlemediğini belirtmek gereklidir. 20 Dolayısıyla akit ülkelerde beyana
dayalı olarak bir sözleşme uygulanabilirliğini ortadan kaldırdığında kanunun ihtilafına
başvurulabilecektir.
Taraflar arasındaki sözleşmenin uluslararası nitelikte olup olmadığının belirlenmesi için
sözleşmenin kuruluş (conclusion of the contract) anı esas alınmalıdır. 21 Yani taraflar
sözleşmeyi oluşturduğu sırada işyerlerinin Antlaşma’ya akit farklı devletlerde olması
halinde, sözleşme kuruluşu sonrasında taraflardan birinin işyerini diğerinin bulunduğu
ülkeye taşıması, CISG’in uygulanmasına engel olmayacaktır. Tam aksi durumda ise yani
sözleşme kuruluşu esnasında taraf işyerlerinin aynı devlette olup, kuruluş sonrasında
taraflardan birinin işyerini farklı bir ülkeye taşıması durumunda Antlaşma uygulama alanı
bulamayacaktır. Dolayısıyla Antlaşma’nın uygulama alanı açısından, sözleşmenin
kuruluş anı önem taşımaktadır.
Sözleşmenin uluslararası nitelikte olması tek başına CISG’in uygulanabilmesi için yeterli
olmayıp, bunun sözleşmeden, taraflar arasındaki görüşmelerden veya verilmiş olan
bilgilerden anlaşılabilir olması gerekmektedir. CISG, sözleşmenin milletlerarası
özelliğini tarafların biliyor olmasını aramaktadır çünkü maddi hukuka ait konularda
olduğu gibi uygulanacak hukukun hangisi olacağı konusunda da tarafların iradelerine
öncelik tanımıştır.22 Dolayısıyla taraflar arası sözleşme, CISG’in uygulanabilmesi için
Antlaşmanın diğer tüm şartlarını taşıyor olsa da, tarafların bilgisinin olmadığı durumda
sözleşme

uygulama

alanı bulamayacaktır.

Bu

hükmün amacı,

Antlaşma’nın

19

Ali Gümrah Toker, “11 Nisan 1980 Tarihli Uluslararası Taşınır Mal Satımına İlişkin Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi’nin (Viyana Sözleşmesi) Uygulama Alanı”, (Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İzmir,
2004, s. 15
20
Mistelis, a.g.m., s. 13
21
Kocasakal, a.g.e., s. 24
22
Büyük, a.g.e., s. 7
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uygulanacağını bilmeden sözleşme kuran taraflarının, sözleşmelerinin Antlaşma yerine
iç hukuk hükümlerine tâbi olacağına dair güvenlerinin korunmasıdır.23
CISG’in uygulama alanına ilişkin kuralları çerçevesinde, taraflar işyerlerinin bulunduğu
devletlerin Viyana Sözleşmesini imzalamış taraf ülkelerden olmamasına rağmen, kendi
aralarındaki sözleşmede hukuk seçimi yaparak açıkça sözleşme ihlallerine Viyana
Sözleşmesinin uygulanmasını kararlaştırabileceklerdir.24 Viyana Sözleşmesinde taraflar
arasındaki

sözleşmenin

üstünlüğü

esas

olup,

Antlaşma

hükümleri

taraflarca

kararlaştırılmamış olan hususlar hakkında yardımcı hukuk kuralları olarak mevcudiyet
göstermektedir. 25 Bu nedenle CISG’in öncelikle sözleşme serbestisini temel aldığını
söyleyebiliriz.
Son olarak doktrinde de tarafların kendi isteğiyle Antlaşma’nın uygulanmasının mümkün
olduğu gibi hakemlerin de “uyuşmazlığın niteliğine en uygun hukuk kuralı” kapsamında
sözleşmenin uygulanmasına karar verilebileceği savunulmaktadır. 26

4.

Antlaşma Kapsamına Girmeyen Mallar

Taraflar arasındaki satım sözleşmesinin konusunu oluşturan olan “mal” kavramının bir
açıklamasına, tanımına veya örneklemesine Viyana Sözleşmesinde yer verilmemiş olup
yalnızca Antlaşmanın kapsamı dışında kalan bazı mallar sayılmıştır.

27

Antlaşma

kapsamına girmeyen mallar ve sözleşmelere ilişkin hükümler, CISG 1. kısım, 2 ve 3.
maddelerinde yer almaktadır.
İlk olarak CISG madde 2’de antlaşmanın uygulanmayacağı satımlara ilişkin bilgiler
verilmiştir. Buna göre kısaca; kişisel ihtiyaçlara yönelik mal satımları, açık arttırmalar,

23

Kocasakal, a.g.e., s. 26
Cansu Kaya, “Uluslararası Menkul Mal Satımına Dair Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Gereğince
Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu”, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana
Bilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2008, s. 1
25
Kaya, a.g.m., s.8
26
Ayoğlu, a.g.m., s.91
27
Kutluhan Erkan, CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, 1.b., İstanbul: On İki Levha Yayıncılık,
2013, s. 11
24
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cebri icra veya kanun gereği yapılan satımlar, menkul kıymet, kambiyo senedi ve para ile
gemi, tekne, hava yastıklı taşıt veya hava taşıtı ve elektrik satımını konu alan sözleşmeler
Viyana Sözleşmesi kapsamı dışında bırakılmıştır.
Bu maddede sayılmış olan istisnalar Viyana Sözleşmesinde mal kavramına ilişkin yegâne
bilgidir.28 Dolayısıyla yapılan sözleşmenin ya da satılan malın CISG kapsamında olup
olmadığının belirlenmesi yapılan işin özelinde değerlendirme alanı bulacaktır. Bununla
beraber bu maddede sayılan bazı satımların günümüz teknolojisi ile değişiklik arz eden
ticari satımlarda Antlaşma’nın uygulanabileceği tartışılmaktadır. Örneğin açık arttırma
ile satımlar için doktrinde; sınır ötesi elektronik açık artırmalara Antlaşma’nın
uygulanması gerektiği savunulmaktadır.29
Viyana Sözleşmesi 3. maddesiyle forum hukuklarında genel kabul gören satım
sözleşmesi kavramına iki farklı unsur ekleyerek Antlaşma’nın uygulama alanına ilişkin
yorum kuralı getirmiştir. 30 CISG 3(1) maddesine göre imal edilecek veya üretilecek
malların teminine ilişkin sözleşmeler satım sözleşmesi olarak kabul edilmiştir. CISG 3(2).
maddesine göre ise bu türden satımlarda malı sağlayan tarafın edimi, ağırlıklı olarak,
işgücü veya diğer bir hizmetin sağlanmasından ibaretse Viyana Sözleşmesi hükümleri
uygulanmaz denilmektedir.31 Dolayısıyla karma nitelikteki sözleşmeler için eğer satıcının
edimi işgücü veya hizmet anlamında ağırlıkta ise Viyana Sözleşmesi uygulama alanı
bulmayacaktır. Örneğin donanım (mal) ve yazılım geliştirme (hizmet) içeren bir satım
sözleşmesinde yazılım geliştirme hizmeti ağırlıkta ise Antlaşma’nın dışında kalacaktır.
Örneği çeşitlendirmek gerekirse; bir donanım geliştirme hizmeti (Ar-Ge faaliyeti)
sonucunda ortaya çıkacak donanımın satışına ilişkin bir sözleşmede, Ar-Ge hizmetinin
mi yoksa Ar-Ge faaliyeti sonucunda ortaya çıkacak nihai ürünün mü sözleşmenin
ağırlığını oluşturduğunu belirlememek gerekecektir.

28

Bettina Heiderhoff, “CISG’ın Uygulama Alanı: Konu Bakımından”, Milletlerarası Satım Hukuku
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Yeşim
M. Atamer 2.b., Tıpkıbasım, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012 s. 32
29
Hüseyin Murat Develioğlu, “CISG’nin Sözleşmelerin Konusu ve Niteliği Bakımından Uygulama Alanı”
Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y.77, S.56, (Ocak 2013), s. 56
30
a.g.m., s. 59
31
Süleyman Yılmaz, Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Ankara: Yetkin Yayıncılık, 2013, s.
76
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Bu madde, çalışmanın sonraki bölümlerinde bahsi geçecek olan diğer maddelerdeki
“makul süre”, “esaslı ihlal” kavramlarında yer aldığı gibi “ağırlıklı olarak” ifadesiyle
sübjektif bir değerlendirmeyi gerektirmektedir.32 Dolayısıyla sözleşme konusu satımın
“ağırlıklı olarak” işgücü veya hizmet içerip içermediği somut olay bazında
değerlendirilmelidir.

5.

Antlaşmanın Dışında Bırakılmış Konular

CISG madde 4’te antlaşmanın satım sözleşmesinin kurulması ile alıcı ve satıcının kurulan
bu sözleşmeden doğan hak ve borçlarını düzenlediği belirtilerek; antlaşmanın geçerliliği
ile antlaşmanın malın mülkiyeti üzerindeki etkileri açık olarak kapsam dışı bırakmıştır.33
Antlaşmada bu bentlerin kapsam dışında tutulması, aksine bir hüküm bulunmaması haline
bağlanmıştır. Dolayısıyla antlaşmada bu bentlerin aksine bir hüküm bulunması halinde,
bentler uygulama alanı bulabileceklerdir.34 Yani sözleşmenin geçerliliği akit ülkelerin iç
hukukuna bırakılmış olmakla beraber, örneğin hacizli bir malın alıcıya teslim edilmesi
durumunda malın mülkiyetine ilişkin düzenlemeler için milli hukuklar devreye girecektir.
Burada CISG’in belirleyeceği kısım, alıcının mağduriyeti kapsamında Antlaşma’ya göre
hangi haklardan faydalanabileceği olacaktır.
CISG madde 5’te normalde Antlaşma’nın düzenleme alanında bulunan satıcının
sorumluluğuna ilişkin bir istisnaya yer verilmiştir. 35 Antlaşma’nın, sözleşmeye konu
malların bir kimsenin ölümü ya da yaralanması halinde, satıcının sorumluluğu konusuna
uygulanmayacağını belirtilmektedir. Bu durumda satılan malların ölüm ya da
yaralanmaya sebebiyet vermesi Antlaşma kapsamı dışında bırakılmış olup ancak maddi
bir zararı meydana getirmesi durumunda uygulanması söz konusu olacaktır.
Bir kişinin ölüm ya da yaralanmasına sebebiyet veren haller dışındaki tüm durumlar
Antlaşma’nın 7(2). maddesi kapsamında; “Bu Antlaşmada düzenlenen konulara ilişkin olup
Antlaşmada açıkça cevaplanmamış sorular Antlaşmanın temelinde yatan genel ilkelere veya bu
tür ilkelerin mevcut olmaması halinde milletlerarası özel hukuk kuralları uyarınca uygulanması
32

Develioğlu, a.g.m., s. 64
Heiderhoff, a.g.m., s. 34
34
Toker, a.g.e., s. 122
35
Erkan, a.g.e., s. 18
33
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gereken hukuka göre çözümlenir.” CISG’in genel ilkelerine göre yorumlanacaktır. Zira bu

düzenleme sayesinde, kusurlu malın neden olduğu malvarlığına ilişkin zararlar hakkında
da Viyana Sözleşmesi uygulanabilecektir.36
CISG madde 6’ya göre sözleşme serbestisi kapsamında taraflar, sözleşmenin Antlaşma
şartlarını sağlasa dahi kısmen ya da tamamen uygulanmasını ortadan kaldırabilecektir.
Taraflar CISG madde 12 hükümleri saklı kalmak kaydıyla, CISG hükümlerinden
herhangi birinin aksini kararlaştırabilirler veya sonuçlarını değiştirebilecektir. 37
CISG madde 12’de;
“Taraflardan birinin işyeri, 96. madde uyarınca beyanda bulunmuş âkit bir devlette
bulunduğu takdirde, satım sözleşmesinin kurulmasını, değiştirilmesini veya mutabakatla
ortadan kaldırılmasını veya bir icabın, kabulün yahut diğer herhangi bir irade beyanının,
yazılı şekilden başka şekilde yapılmasını mümkün kılan bu Antlaşmanın 11. ve 29.
maddesinin veya II. Kısmının hükümleri uygulanmaz. Taraflar bu maddeye istisna
getiremeyecekleri gibi maddenin etkilerini de değiştiremezler.”

Hükmü yer almaktadır. Dolayısıyla sözleşmeye Antlaşma’nın uygulanması halinde
taraflar irade serbestisinden hareketle bu maddenin uygulanıp uygulanmayacağına karar
veremeyeceklerdir. Bu hüküm, Viyana Sözleşmesi’nde düzenlenen emredici nitelikteki
tek maddedir. 38

B. Satıcının Yükümlülükleri

1.

Genel

CISG’de, uluslararası mal satım sözleşmeleri için satıcının yükümlülükleri ve teslim
borcu anlaşmanın III. Kısmının II. Bölümünde 30. maddeden itibaren düzenlenmiştir.
36

Toker, a.g.e., s. 130
Yılmaz, a.g.e., s. 79
38
Toker, a.g.e, s. 139
37
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Alıcının yükümlülüklerine göre oldukça geniş ele alınmış olan satıcının yükümlülükleri
özetle; malları teslim etme, mallara ilişkin belgeleri verme ve malların mülkiyetini
geçirmektedir.

2.

Satıcının Malları Teslim Etmesi ve Belgeleri Vermesi

a.

Genel

CISG madde 30’a göre satıcı, alıcı ile olan sözleşmesinde ve Antlaşmada belirtildiği
üzere sözleşme konusu malları, mallara ilişkin belgeleri teslim etmek ve malın
mülkiyetini alıcıya geçirmekle yükümlüdür. Viyana Sözleşmesi madde 30’da satıcının
asgari borçları sayılmış olup, elbette taraflarca irade serbestîsi prensibi çerçevesinde ilave
düzenlemeler yapmaları mümkündür.39 Dolayısıyla satıcının malları nasıl teslim edeceği
(örneğin malların denizyolu ile nakliyesi) ve hangi belgeleri (örneğin EUR1, menşei vb.)
vereceği sözleşme kapsamında detaylandırılabilecektir.

b. Satıcının Malları Teslim Etmesi
Satıcının malları teslim etmesine dair hususlar, Antlaşmanın 31, 32, 33, ve 34.
maddelerinde düzenlenmiştir. Bu maddelere göre teslim borcu unsurları sırasıyla; teslim
yeri, bilgilendirme, teslim zamanı ve belgelerin teslimi şeklindedir. Bununla beraber
Viyana Sözleşmesi uyarına satıcının asli borcu malların teslimidir. 40
Antlaşma metni incelendiğinde; teslim kavramının herhangi bir tanımının yapılmadığı,
ancak teslimin nerede, ne zaman ve nasıl yapılacağı konularının düzenlendiği

39

Aydın, a.g.e., s. 65
Ercüment Erdem, “Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Etme Borcu”, Milletlerarası Satım Hukuku
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Yeşim
M. Atamer 2.b., Tıpkıbasım, İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2012 s.107
40
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görülmektedir. 41 Örneğin hangi malın ne şekilde paketlenmesi gerektiği ya da hangi
belgelerin verilmesi gerektiği Antlaşma kapsamında belirtilmemiştir.
31. Maddenin a, b ve c bentlerinde satım sözleşmesine bağlı olarak teslim borcunun
yerine getirilmesi düzenlenmiştir. Buna göre; eğer aksi kararlaştırılmamışsa, malların
taşıyıcıya teslimi ile bu kapsamın dışında kalan durumlarda üretim yerinde ya da satıcının
işyerinde malların hazır bulundurulması gerekmektedir. Dolayısıyla CISG madde 31’de
ilk uygulanacak olasılıktan son uygulanacak olasılığa doğru gidilmiştir. CISG madde 31
bağlamında hâkim öncelikle gönderme borcu doğuran satış sözleşmesinin, yani (a)
bendinin uygulanırlığını araştıracak, (a) bendinin uygulanamayacağına kanaat getirirse
(b) bendini deneyecek ve malların depo edildikleri, üretildikleri, hazırlandıkları yerde
teslimi gündeme gelecektir, bu da uymazsa o zaman (c) bendini devreye sokarak satıcının
işyerinde teslim opsiyonunu seçecektir.42
CISG madde 32’de satıcının malların teslimini gerçekleştirirken malların üzerinde ayırt
edici işaretlerin bulundurması, taşıma ve sigorta işlemlerinin sözleşmeye uygun olarak
gerçekleştirilmesi veya alıcının bilgilendirilmesi gerektiği belirtilmektedir.
Son olarak CISG madde 33’te ise satıcının malları önceden belirlenmişse sözleşme
koşullarına uygun olarak, eğer bir tarih öngörülmemişse de makul süre içerisinde alıcıya
teslim etmekle yükümlü olduğu yer almaktadır.

c.

Belgelerin Verilmesi

CISG madde 34’te belgelerin verilmesine ilişkin hususlar yer almaktadır. Buna göre
Satıcı, belgeleri sözleşmeye uygun olarak teslim etmekle yükümlüdür. Bu maddede
belgelerin muhteviyatı belirlenmemiş olmakla birlikte, örnek olarak gümrük belgeleri,
menşei belgesi, fatura, konşimento gibi kıymetli evraklar,

43

sigorta belgeleri ve

41

Erkan, a.g.e., s. 19
Erdem, a.g.m., s. 141
43
Murat Sarıkaya, “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Antlaşması (CISG) Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali”, (İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü
42
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poliçeleri, ticari ve konsolosluk faturaları, kalite belgeleri, çeki listesi, zirai fito sağlığı
belgesi ile ithalat-ihracat lisansları gibi belgeler sayılabilir. Nitekim Antlaşma
kapsamında her bir sözleşme özelinde bu belgelerin sayılması da çok mümkün
görünmemektedir.

3.

Malların Sözleşmeye Uygun Olması

a.

Genel

Viyana Sözleşmesi’ne göre malların sözleşmeye uygunluğu 35 ila 44. maddelerinde
düzenlenmiştir. CISG madde 35, sözleşmeye uygunluğa ilişin temel kriterleri; CISG
madde 36, sözleşmeye aykırılığın aranacağı anı; CISG madde 37, sözleşmeye aykırı
ifanın düzeltilmesi hakkını; CISG madde 38, muayene yüklentisini; CISG madde 39,
ihbar yüklentisini; CISG madde 40, alıcının bilgisinin sözleşmeye uygunluğa olan
etkisini; CISG madde 41 ile 43, üçüncü kişilerin üstün hak taleplerini; CISG madde 44
ise alıcının makul özrünün etkisini düzenlemektedir.44 Antlaşma’da yer alan bu maddeleri
“Sözleşmeye Uygunluğun Tespiti”, “Malın Muayenesi Ve İhbar” ile “Üçüncü Kişilerin Hak
ve Talepleri” başlıkları altında inceleyeceğiz.

b. Sözleşmeye Uygunluğun Tespiti

CISG 35. maddesi 1 ve 2. Fıkralarda malların sözleşmeye uygunluğunu, tarafların
arasında önceden belirlenmiş kriterler olup olmamasına göre ayırmaktadır. Buna göre,

Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2013,
s. 229
44
Eren Özdemir, “Uluslararası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca
Malların Sözleşmeye Uygunluğu”, (Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni
Hukuk) Ana Bilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Ankara, 2013, s. 37
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Taraflar arasındaki sözleşmede, ifası gerçekleştirilecek malın miktarı, kalitesi, türü,
paketleme şekli belirlenmiş ise, satıcı buna uygun olarak malı teslim etmelidir.45
Diğer taraftan sözleşmede bu hususlara ilişkin ayrıca bir düzenleme yapılmamış ise;



Sözleşmeye uygun bir malın varlığından bahsedilebilmesi için söz konusu malın, aynı
türden malların mutat olarak tahsis edildiği olağan kullanım amacına ve alıcının aradığı
özel bir kullanım amacına uygun olması, satıcının alıcıya örnek veya model olarak
sunduğu malların kalitesine sahip ve ilgili türden mallar için mutat sayılan şekilde
paketlenmiş olması gerekir.46

Viyana Sözleşmesi’nde, sözleşmeye aykırılık halleri sayılmamış, bunun yerine hangi
hallerde malın sözleşmeye uygun olacağı belirtmiştir. Bir diğer deyişle CISG, olumlu
sayma yöntemini benimsemiştir. 47 İç hukukumuza göre bir karşılaştırma yaptığımızda
Viyana Sözleşmesi madde 35(1)’de yer alan “malların sözleşmeye uygun olmaması”
ifadesinin “malların ayıplı olması” ifadesinden çok daha geniş kapsamlı olduğunu
belirtmek gerekecektir.48
Malların sözleşmeye uygunluğu miktar, kalite, tür, muhafaza ve paketleme bakımından
ayrı ayrı değerlendirilebilir. Buna göre; metnin lafzından da anlaşılacağı üzere satıcı, malı
taraflar arasında belirlenen miktarda sunmakla yükümlüdür.49 Başka bir deyişle taraflar
arasındaki sözleşmeye konu olan miktardan eksik ya da fazla teslim edilmemesi
gerekmektedir.

45

Yılmaz, a.g.e., s. 85
Yavuz Dayıoğlu, CISG Uygulamasında Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları Ve Özellikle Alıcının
Tazminat Talep Etme Hakkı, 1.b. İstanbul: On İki Levha Yayıncılık, 2011, s. 26.
47
Özdemir, a.g.e., s. 41
48
Tuba Akçura Karaman, “Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Antlaşması (VSA) Çerçevesinde Satıcının
Ayıptan Sorumluluğu ve Alıcının Hakları”, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi Y.77, S.56,
(Ocak 2013), s. 229
49
Sercan Koray Dağdeviren, “Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Antlaşması (CISG) Kapsamında Malların Sözleşmeye Uygunluğu”, (Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü Özel Hukuk Ana Bilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), Kocaeli,
2016, s. 23
46
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Eksik teslim durumunda alıcı, kural olarak, sözleşmeden dönme talep hakkını yalnızca
ilgili eksik kısma ilişkin olarak kullanabilecektir. 50 Yani satıcı, alıcı ile anlaştığı
miktardaki üründen daha az miktarda bir ürünü teslim etmiş ise alıcının seçimlik
haklarından olan sözleşmeden dönme hakkını, teslim edilmiş ürünleri de kapsayacak bir
biçimde kullanamayacaktır.
Satıcı, malın miktarında olduğu gibi taraflar arasındaki anlaşılan kalitedeki malı
sunmakla yükümlüdür. Ancak, elbette daha iyi kalitede bir malın teslim edilmesi halinde
alıcının bu sözleşmeye aykırılığa dayanabilmesi için bu durumun Antlaşmanın 25.
maddesi bağlamında sözleşmeye esaslı bir aykırılık teşkil etmesi gerekecektir.

51

Sözleşmeye esaslı bir aykırılık teşkil etmemesi durumunda alıcı, daha iyi bir kalitede
teslim edilen mal için örneğin; elektronik bir ürün tedarikinde satıcı ve alıcının anlaşmış
olduğu teknik özelliklere ilave bir teknik özelliğe hasıl ürün teslim aldığında eğer esaslı
bir ihlal gerçekleşmemişse sözleşmeye aykırılığa dayanamayacaktır.
Malların sözleşmeye uygunluğunun tespitinde diğer esaslar ise malın türü ile muhafaza
ve paketlenmesinin anlaşmada belirtildiği şekilde olmasıdır. Yani örneğin alıcı bir tarım
ürünü tedarik ediyorsa, satıcı bu ürünü gıda koşullarına uygun olarak paketlemeli ve
muhafazasını sağlamalıdır.
Yukarıda belirtildiği üzere CISG madde 37’ye göre, teslim tarihine kadar satıcının alıcıya
makul olmayan bir masraf ve zarar oluşturmaması halinde, sözleşmeye uygun ifada
bulunmasına olanak tanımaktadır. Bununla beraber alıcının tazminat talep hakkını saklı
tutmaktadır. Bir diğer deyişle alacaklı öncelikle ifa talebinde bulunabilecek ve ifa
gerçekleşmezse sözleşmeye aykırılığın genel sonuçlarına başvurabilecektir.52

50

Işıl Yelkenci, “Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca
Alıcının Sözleşmeden Dönmesi”, (Galatasaray Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Ana
Bilim Dalı Özel Hukuk Bilim Dalı Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi), İstanbul, 2013, s. 49
51
Dağdeviren, a.g.e., s. 72
52
Özdemir a.g.e., s. 45
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c.

Malın Muayenesi ve İhbar

CISG kapsamında malın muayenesi yüklentisi alıcıya yüklenmiştir. Söz konusu
yüklentiyi belirmekte olan madde hükmü, muayenenin ne şekilde gerçekleşeceğine dair
ise bir düzenleme getirmemiştir.53 Dolayısıyla bu konuda öncelikle taraflar arasındaki
sözleşmeye, burada bir hüküm yoksa taraflar arasındaki teamüllere bakılmak gerekir.54
Esasen daha önce de belirttiğimiz gibi Antlaşma sözleşme özelinde hükümler oluşturmak
yerine genel çerçevede kıstasları belirlemiştir.
Viyana Sözleşmesi madde 39’a göre alıcı, ilgili süreler içerisinde sözleşmeye aykırılığı
türünü de belirterek satıcıya ihbar etmezse, sözleşmeye aykırılığa dayanma hakkını
kaybeder. 55 Her ne kadar bu bölüme Alıcının Talep Hakları ve Yüklentileri kısmında
daha detaylı olarak yer verilecek olsa da kanaatimizce alıcı, Viyana Sözleşmesi’nden
doğan haklarını kullanabilmek için, sözleşmeden doğan yüklentilerini makul süre
içerisinde yerine getirmek zorundadır. Burada ifade edilmek istenen, muayenenin kısa bir
zaman içerisinde yapılması değil, somut olayın koşullarının izin verdiği ölçüde kısa
olacak bir süre içerisinde yapılmasıdır.56 Bu bakımından Viyana Sözleşmesi’nde yer alan
“makul süre” kavramının Türk Borçlar Kanunu’nda yer alan “uygun süre” kavramı ile

benzerlik gösterdiği görülmektedir.57
Makul süre, sözleşmeye aykırılığın muayene ile tespit edildiği an veya muayenenin
yapılması gereken makul sürenin sona erdiği andan itibaren başlamaktadır ve her
halükarda iki yıllık hak düşürücü süreye tabidir.58 Yani Viyana Sözleşmesi gizli ayıplara
ilişkin olarak “makul süre” kavramına bir istisna getirmiştir. Muayene sonucu tespit
edilemeyecek nitelikteki sözleşmeye aykırılıklar, bir diğer deyişle gizli sözleşmeye
aykırılıklar hakkında ise Antlaşmanın 39/2. maddesi hükmü geçerlilik kazanacaktır. 59
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Erkan, a.g.e., s. 26
Dayıoğlu, a.g.e., s. 27
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Yelkenci, a.g.e., s. 81
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İpek Yücer Aktürk, “Viyana Satım Sözleşmesi Kapsamında Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu”,
Ankara Barosu Dergisi, (Ocak 2015), s. 219
57
Akçura Karaman a.g.e., s. 233
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59
Dağdeviren, a.g.e., s. 25
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Bununla birlikte tarafların kendi aralarındaki sözleşme ile bu süreyi değiştirmeleri
(uzatmaları veya kısaltmaları) ve başka bir garanti süresi öngörmeleri her zaman
mümkündür. 60 Dolayısıyla alıcı, teslim aldığı malları CISG’de yer alan makul süre
ve/veya varsa satıcı ile arasındaki sözleşmede belirlenen sürede malı muayene ederek
ihbarda bulunmazsa sözleşmeye aykırılık iddiasında bulunamayacak ve sözleşmeye
aykırılığın getireceği haklardan faydalanamayacaktır.
Diğer taraftan alıcının muayene ve ihbar yüklentisini yerine getirmemesi, satıcının
sözleşme ihlalini öne sürebileceği anlamına gelmez. Yani, bu görev yerine
getirilmediğinde satıcının herhangi bir talebi söz konusu olamayacaktır. 61
Son olarak CISG kapsamında savunulan bir görüşe göre alıcının muayene yüklentisinden
muaf tutulabileceği durumlar olabilecektir. Buna göre alıcı muayene yüklentisinden,
satıcının sözleşmede yer alan malın belirli özelliklere sahip olduğuna ilişkin kayıtsız
şartsız bir taahhüt üstlendiği hallerde muaf tutulmalıdır. 62 Örneğin 316L kalitede bir
paslanmaz çelik satın alacak olan alıcıya, satıcının malın bu değerine ilişkin belge
sunması halinde, alıcının malı analiz ettirerek muayene etme yüklentisinden muaf
tutulabileceği görülmektedir.

4.

Üçüncü Kişilerin Hak ve Talepleri

Satıcı mülkiyeti devretme borcunu, alıcının satılan mal üzerinde tam ve sınırsız bir
şekilde tasarruf yetkisine sahip olacak şekilde yerine getirmek zorundadır. 63 Çünkü
satıcının borcu taşınır mal satışında teslim ile gerçekleştirilir.64 Bu hüküm her ne kadar
Türk Hukuku’nda zapta karşı tekeffül olarak karşılık bulsa da esasen CISG zapta karşı
tekeffül kavramını hukuki ayıp olarak niteleyerek düzenlenmiştir.

65

Viyana

Sözleşmesi’nin 41. Maddesi uyarınca;
60

Dayıoğlu a.g.e., s. 24
Özdemir, a.g.e., s. 97
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Yücer Aktürk, a.g.m., s. 220
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“Satıcı, üçüncü kişilerin her türlü hak ve taleplerinden ari mallar teslim etmek zorundadır,
meğerki alıcı bu hak ve taleplere konu malları almayı kabul etmiş olsun. Bununla birlikte,
bu hak veya talep sınaî ya da diğer bir fikrî mülkiyete dayanmaktaysa, satıcının borcu 42.
maddeye tabidir.”

Diğer bir deyişle, satıcı, alıcıya malların mülkiyetini (malların mülkiyet hakkını)
devretmek zorundadır, böylece alıcı satın aldığı malı, malın gerçek sahibi olabilecek
kişilerin taleplerinden kaynaklanabilecek bir engel olmadan kullanabilecektir.66
CISG

madde

41’de

mülkiyetin

gerçekten

alıcıya

geçip

geçmediği

hususu

düzenlenmemektedir.67 Yani söz konusu madde satıcıya mülkiyet haklarının devrinden
doğan uyuşmazlıkların çözümü için yükümlülük getirmekte olup, fikri, sınai bir
mülkiyete dayalı bir hak veya talep mevzubahis ise satıcı 42. maddeye tabi olacağını
belirtmektedir.
Madde 42(1) ise satıcının malları her türlü hak ve talepten “ari olarak” teslim etmesini
öngörmekte, ancak bu yükümlülüğü belirli sayıda kesin sınırlamaya tabi tutmaktadır:
satıcı üçüncü kişinin fikri mülkiyete ilişkin talebinden eğer bu talebi “biliyor veya bilmesi
gerekiyorsa” ve sadece bu talep madde 41(1)(a) veya (b)’de tanımlanan devletlerin
hukukundan kaynaklanmışsa, sorumludur. 68 Buna göre, CISG Madde 42 iki ön şarta
bağlanmıştır. Bu nedenle CISG Madde 42’nin CISG Madde 41 kapsamındaki
sorumluluğundan çok daha sınırlı olduğunu söylemek yerinde olacaktır. Dolayısıyla
üçüncü kişilerin hak ve taleplerinden oluşacak bir uyuşmazlıkta, eğer söz konusu
uyuşmazlık fikri sınai mülkiyete dayalı ise alıcı CISG Madde 42’ye tabi olacağından
satıcının sorumluluğunun daralmasıyla karşı karşıya kalacaktır.
Alıcının üçüncü kişilerin hak ve taleplerine ilişkin bildirim yüklentisi CISG madde 43’te
düzenlenmiştir. Buna göre; “Alıcı, üçüncü kişinin hakkını ya da talebini öğrendikten veya
66

Harry M. Fletchtner, “Malların Sözleşmeye Uygunluğu, Üçüncü Kişilerin Talepleri ve Alıcının İhlal
Bildirimi”, Milletlerarası Satım Hukuku Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında
Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Yeşim M. Atamer 2.b., Tıpkıbasım, İstanbul: On İki Levha
Yayıncılık, 2012 s. 173
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Yılmaz, a.g.e., s. 86
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Fletchtner, a.g.m., s. 174
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öğrenmesi gerektiği andan itibaren, makul bir süre içinde satıcıya bu hak veya talebin mahiyetini
belirten bir bildirimde bulunmazsa 41. veya 42. madde hükümlerine dayanma hakkını kaybeder.”

denilerek alıcının makul süre içerinde bu yüklentisini yerine getirmemesi halinde bu
hükümlere dayanma hakkını kaybedeceği açıkça ifade edilmiştir. Bu yüklentinin ise
CISG madde 40’ta bir istisnası yer almaktadır. İlgili hüküm; “Sözleşmeye aykırılık, satıcının
bildiği veya bilmemesinin mümkün olmadığı ve alıcıya açıklamadığı olgulara dayanıyorsa, satıcı
38 ve 39. madde hükümlerine dayanamaz.” diyerek satıcı, ağır kusurla özellikle de kasıtlı

olarak alıcıdan ayıbı gizlemişse, alıcı muayene ve ihbar yüklentisini yerine getirmemiş
olsa dahi, satıcı sorumluluktan kurtulamayacaktır.69
Son olarak CISG’in fikri ve sınaî haklar için satıcının bu tür ayıptan sorumlu tutulması
açısından bir yenilik getirmiş olması, sanayileşen ve bilgi çağına ilerleyen dünyamızda
artan fikri hak kavramının korunması bakımından yerinde olduğu söylenebilecektir.70

C. Sözleşmenin İhlali

1.

Genel

Viyana Sözleşmesinde sözleşmeye aykırılık tanımı geleneksel Türk-İsviçre hukukuna
göre farklılık göstermektedir. Çünkü Viyana Sözleşmesi uluslararası normların
yeknesaklaştırılmasıyla oluşturulmuştur. Fakat özellikle ifa engelleri kısmının temelinde
ciddi bir common law etkisi görmek mümkündür.71
CISG’ye göre sözleşmeye ihlal konusunda tarafların hangi yükümlülüğü ihlal ettiği
hususuna değinilmemiştir. Bunun yerine, gündeme gelebilecek tüm sözleşme ihlallerine
uygulanabilir nitelikte soyut kıstaslar öngörülmüştür.72 Dolayısı ile ulusal hukukumuzdan
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Yücer Aktürk, a.g.m., s. 223
Aydın, a.g.e., s. 78
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aşina olduğumuz sözleşme öncesi imkânsızlık, sözleşme sonrası kusurlu/kusursuz
imkânsızlık, borç temerrüdü, satım sözleşmesinde temerrüt ve ayıba karşı tekeffül gibi
ayrımlara CISG sisteminde rastlamak mümkün olmayacak, bu ayrımların tümü
sözleşmeye aykırılık kavramı içerisinde değerlendirilecektir.73
Borç ilişkisinin temel amacı ve başlıca hükmü “ifa”dır.74 Alıcı ve satıcıdan oluşan taraflar
belli bir ifanın gerçekleştirilmesi amacıyla borç ilişkisine girerler ve söz konusu borç
ilişkisinin yükümlülüklerini ve sorumluluklarını belirlemek üzere sözleşmeler kurarlar.
Borcun yerine getirilmesi için kurulan sözleşmelerde, tarafların anlaştığı biçimde yer,
zaman, nitelik ve miktar bakımından borcun sözleşmeye uygun olarak ifa edilmesi
beklenir. Borcun belirlenmiş kıstaslara uygun olarak ifa edilmemesi durumunda sözleşme
ihlali meydana gelir.
Bununla beraber borcun gereği gibi ifa edilmemesi şeklinde bir ayrım bulunmasa da
sözleşmenin ihlal biçimi farklı sonuçlar doğurmaktadır. Yani ihlalin türüne göre zarar
gören tarafa farklı haklar tanınmıştır. 75 Bu haklar sözleşme ihlalinin esaslı olup
olmamasına göre belirlenmektedir
Viyana Sözleşmesi’nde sözleşme ihlali en genel tanımıyla Madde 25’te ifade edilmiştir.
Bununla beraber II. Ayrım “Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak veya
Talepleri” başlığı altında III. Ayrım “Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının
Sahip Olduğu Hukukî İmkânlar” ve “Sözleşmenin Alıcı Tarafından İhlali Halinde Satıcının Sahip
Olduğu Hukukî İmkânlar”, Bölüm IV. “Hasarın İntikali” ve Bölüm V. “Satıcının ve Alıcının
Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler”, “Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılıklar ve Art Arda
Teslimli Sözleşmeler” ve “Tazminat” gibi başlıklar altında yapılan ihlalin türüne göre

doğacak sonuçlar belirlenmiştir.
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2.

Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlali

Sonraki bölümlerde alıcının haklarına geniş olarak yer verileceğinden bu bölümde
sözleşmenin yalnızca satıcı tarafından ihlaline değinilecektir.
Satıcının malların sözleşmeye uygun olarak teslim etme yükümlülüğü Viyana Sözleşmesi
Bölüm II. Ayrım II. “Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri”
başlığı altında 35 ila 40. Maddeler arasında düzenlenmiştir. Buna göre en genel ifadeyle
sözleşme konusu malın yer zaman, miktar ve nitelik bakımından sözleşmeye uygun
olarak ifa edilmemesi durumunda sözleşme satıcı tarafından ihlal edilmiş sayılacaktır.

3.

Sözleşmenin Esaslı İhlali

Sözleşme’nin 25. Maddesi’nde “Taraflardan birinin sözleşme ihlâli, diğer tarafı, sözleşme
uyarınca beklemekte haklı olduğu şeyden önemli ölçüde yoksun bırakacak bir olumsuzluğa sebep
oluyorsa, esaslıdır; meğerki, böyle bir sonucu sözleşmeyi ihlâl eden taraf öngörmemiş ve aynı
konum ve koşullar içindeki makul bir kişi de öngöremeyecek olsun.” hükmü yer almaktadır.

Buna göre sözleşmeyi ihlal eden taraf söz konusu ihlali öngörmüş olması ya da benzer
durumla karşı karşıya kalan bir başka kişi öngörülebilecek olması ve ihlale uğrayan
tarafın ciddi bir biçimde haklarından yoksun kalması halinde bu durum Viyana
Sözleşmesi’ne göre sözleşmenin esaslı ihlali olarak nitelendirilir. Daha geniş bir ifadeyle
sözleşmenin esaslı olarak ihlal edilmiş sayılması için;
 Bir yükümlülüğe aykırı davranılmış olması (sözleşme ihlali);
 Bu aykırı davranışın bir olumsuzluğa sebep olmuş olması;
 Bu olumsuzluğun karşı tarafı sözleşmeden beklemekte haklı olduğu şeyden önemli
ölçüde yoksun bırakır olması,
 Bu sonucun makul bir kişi tarafından öngörülebilir olması gerekir.76
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Bahsi geçen ifadeyle söz konusu ihlalin esaslı olup olmadığı hususu alıcının haklarının
belirlenmesini doğrudan etkilendiğinden önem arz etmektedir. Çünkü sözleşme
ihlallerinde alıcı tarafından hangi seçimlik hakların kullanılacağının tespiti bakımından
CISG kendisine sözleşmenin “esaslı” bir biçimde ihlal (fundamental breach) edilmiş olup
olmadığını kriter olarak seçmiştir.77 Özellikle “esaslı ihlal” gibi, önemli bazı yaptırımların
uygulanmasının önkoşulu olan bir kavram açısından, CISG madde 7’de belirlenmiş olan
yorum ilkelerine sadık kalmak büyük önem taşımaktadır.78 Nitekim esaslı ihlal, satıcının
sözleşmeye aykırı davranması halinde alıcının satıcıya karşı ileri sürebileceği hakların
kapsamını genişletmektedir.79
Alacaklının sözleşmeden dönebilmesi, tazminat talep edebilmesi veya malın yenisi ile
değiştirilmesini isteyebilmesi ihlalin esaslı olup olmadığının değerlendirilmesine
bağlanmıştır.80 Dolayısıyla ihlale uğrayan tarafın haklarının belirlenmesi bakımından en
başta bu ayrımın doğru biçimde yapılması gerekmektedir.

a.

Bir yükümlülüğe aykırı davranılmış olması (sözleşme ihlali);

Viyana Sözleşmesi’nde esaslı ihlal kavramı içerisinde taraflar arasındaki sözleşmede yer
alan hükümlere uygun davranılması beklenmektedir. Mesela sözleşme konusu malın
teslimine ilişkin şartların ya da tarafların özel olarak belirlediği beklentilerin sözleşmede
yer alan biçimde yerine getirilmesi gerekmektedir. Bununla beraber Viyana
Sözleşmesi’nde kaleme alınmış maddelere uygun hareket edilip edilmediği de sözleşme
ihlalini belirleyen faktörlerdendir.
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b. Bu aykırı davranışın bir olumsuzluğa sebep olmuş olması;
Esaslı ihlal kavramına göre taraflardan birinin sözleşme ihlali, ihlale uğrayan tarafın bir
olumsuzlukla karşı karşıya kalmış olmasıdır. Burada olumsuzluktan kasıt zarar değil,
ihlalin değerlendirilme kriteridir.81

c.

Bu olumsuzluğun karşı tarafı sözleşmeden beklemekte haklı olduğu şeyden
önemli ölçüde yoksun bırakır olması;

Viyana Sözleşmesi madde 25’te açıkça yer aldığı üzere, ihlale uğrayan taraf sözleşmeden
beklemekte haklı olduğu şeyden önemli ölçüde yoksun kalmış ise ihlali yapan taraf için
başkaca bir unsura bakılmaksızın sözleşmenin esaslı ihlalinden bahsedilmesi
gerekecektir. Sorun, bir tarafın, sözleşmeden elde etmeyi umduğu menfaatten yoksun
kalmış olması; sözleşmeyi akdetme sebebinin adeta konusuz kalmasıdır. 82 Örneğin 5 bin
ton et ithal etmek isteyen bir alıcı için, malların nakliyatının sözleşmede anlaşıldığı
biçimde soğuk zincir ile nakledilmesi sırasında yaşanan teknik aksaklıktan kaynaklı
tüketilemeyecek hale gelmesi, artık bu sözleşmenin kurulma amacını konusuz
bırakacaktır. Dolayısıyla alıcı, sözleşmeden elde edeceği kârlı satış hakkından önemli
ölçüde yoksun kalmış olacaktır. Bu durumda sözleşmenin esaslı ihlalinden söz etmek
gerekecektir.

d. Bu sonucun makul bir kişi tarafından öngörülebilir olması;83
Buna göre; aynı konum ve durumdaki makul bir kişi tarafından da bu sonucun meydana
gelebileceği öngörülebilmelidir.
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II. ALICININ TALEP HAKLARI VE YÜKLENTİLERİ

A. Genel
Türk Dil Kurumu “Hak” kavramını şöyle açıklamıştır: “Adalet, Adaletin, hukukun
gerektirdiği veya birine ayırdığı şey, kazanç” Dolayısıyla hak bir kişinin hukuken sağladığı

kazançtır.
Arapça kökenli “hukuk” kelimesin esasen “hak” sözcüğünün çoğulu olsa da dilimizdeki
anlamı ile “hukuk” kelimesi objektif düzeni, “hak” ise bir kişinin bu hukuk düzeni
tarafından korunan menfaatini ifade etmektedir.84
Talep Hakkı ise bir kimsenin hakkının verilmesini ya da başkalarının kendisinin hakkına
saygı göstermesini istemek yetkisine denir.85
“Sözleşmeden doğan (nisbî) borç ilişkisi alanında bir kimse bir hakkını diğer tarafa ileri
sürebilmesi veya daha elverişli bir sonuç elde edilebilmesi için kanunun koyduğu bir davranış
kuralı ön şartına uyması gerekiyorsa, ondan yerine getirmesi beklenen davranışa “yüklenti”
denir.”86 Viyana Sözleşmesi’nden bir örnek vermek gerekirse; Madde 39 (1)’de “Alıcı, bir
sözleşmeye aykırılık saptadığı veya saptaması gerektiği tarihten itibaren makul bir süre içinde
satıcıya, sözleşmeye aykırılığı türünü de belirterek bildirmezse, bu sözleşmeye aykırılığa
dayanma hakkını kaybeder.” denilmektedir. Buna göre alıcı sözleşmeye aykırılığa dayanma

hakkını talep edebilmesi için satıcıya aykırılıkla ilgili olarak bildirimde bulunması
gerekmektedir.
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B.

İfa Türleri

Satıcının sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda alıcının haklarını saymadan önce ifa
türlerine kısaca değinilmesi gerekecektir. Her ne kadar CISG sisteminde sözleşmeye
aykırılık bakımından yerel hukukumuzda yer alan ayrımlar söz konusu olmasa da
mukayeseli olarak bu ayrımlar üzerinden esaslı ihlal kavramını açıklamak daha anlaşılır
olacaktır.87

1.

İfanın Hiç Gerçekleştirilmemesi

CISG madde 46(1) uyarınca alıcının ifanın temelli olarak gerçekleştirilmemesi halinde
aynen ifa talebinde ısrar edebilecektir.88 Nitekim Türk Borçlar Hukuku’na göre de satım
sözleşmesinde satıcının asli borcu satılan malı alıcıya teslim etmesi ve mülkiyetini
geçirmesidir. 89 Bu sayede alıcıya satılan mal üzerinde fiili tasarruf imkânı sağlanmış
olacaktır.90
İfanın temelli olarak gerçekleşmemesi, artık alıcı için açık ve net bir biçimde süreklilik
arz eden objektif ya da sübjektif bir ifasını önleyen bir sebebin meydana gelmesi ya da
satıcının ifayı gerçekleştirmeyeceğine dair kesin bir beyanda bulunmuş olmasıdır. 91
Satıcın objektif ya da sübjektif imkânsızlık nedeniyle malı teslim etmemesi, sözleşmenin
esaslı ihlali anlamına gelecektir. 92 Söz konusu imkânsızlık nedeninde kusur olup
olmaması önem taşımamaktadır.93 Benzer şekilde satıcının vade tarihinden önce ya da
sonra bildirim yoluyla ifa etmeyeceğini belirtmesinin de bir önemi bulunmamaktadır. 94
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İfanın temelli gerçekleştirilmemesi, satıcının bildirimi ya da ifa imkansızlığı olmak üzere
iki şekilde vuku bulmakta olup; örneğin satıcının taraflar arası sözleşmede yer
almamasına rağmen, ifa öncesinde ifayı gerçekleştirmek için ön ödeme talebi gibi
istekleri, ifanın temelli gerçekleştirilmeyeceği beyanı olarak kabul edilecektir.95

2.

Eksik İfa

CISG’de eksik ifanın varlığı halinde esaslı ihlali oluşturup oluşturmadığının tespit
edilmesi gerekmektedir. Bu bakımından alıcının tam ifaya verdiği önem ya da bu
konudaki ticari teamüllere bakılması gerekecektir.96
Satıcının sözleşme konusu malın tamamını miktar bakımından eksik yapması ya da art
arda teslimli sözleşmelerde teslimatın birini ya da birkaçını yapmaması eksik ifadır. Eksik
ifanın varlığı halinde, kalan kısmın teslimini talep etmek de aynen ifa talebi olarak
değerlendirilebilecektir. 97 CISG hükümlerine göre, eksik ifada hallerinde de kusur
aramamaktadır.98

3.

Geç İfa

Satıcının, taraflar arasında kararlaştırılan vade tarihinden sonra teslim borcunu yerine
getirmesi geç ifadır. Viyana Sözleşmesine göre taraflar arasındaki sözleşmeden, tarafların
belirli bir zaman içerisinde ya da anda ifanın gerçekleşmiş olması gerektiği anlaşılıyorsa
ve bu tarihte ifa gerçekleşmemişse sözleşmenin esaslı ihlalinden söz edilebilecektir.99
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4.

Ayıplı İfa

Türk Borçlar Kanununun 219. maddesinde ayıp; “Satıcı, alıcıya karşı herhangi bir surette
bildirdiği niteliklerin satılanda bulunmaması sebebiyle sorumlu olduğu gibi, nitelik veya niteliği
etkileyen niceliğine aykırı olan, kullanım amacı bakımından değerini ve alıcının ondan beklediği
faydaları ortadan kaldıran veya önemli ölçüde azaltan maddi, hukuki ya da ekonomik ayıpların
bulunmasından da sorumlu olur.” şeklinde ifade edilmiştir. CISG’de ise ayıp kavramı

yerine “esaslı ihlal kavramı” kullanılmıştır. Buna göre ayıplı ifanın yalnızca sözleşmenin
esaslı ihlaline neden olduğu durumlarda alıcı buradan doğan haklarını talep edebilecektir.
Dolayısıyla CISG bakımından bir hüküm doğurması açısından; ayıplı ifada da yine
maldaki ayıbın esaslı ihlale neden olup olmadığının tespiti önem taşıyacaktır.100 Bunlarla
beraber CISG 35’te madde sübjektif ayıp halleri sayılmış, hatta Türk Borçlar Kanununun
219. Maddesine ek olarak “aliud ifa” da eklenmiş, CISG madde 41 ve 42’de ise hukuki
ayıp halleri sayılmıştır.101

C. Alıcının Aynen İfayı Talep Hakkı

1.

Genel

Viyana Sözleşmesi, taraflardan birinin sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda diğer tarafın
sahip olduğu hakları sıralamıştır. Konumuza uygun olarak bu bölümde, Antlaşmanın III.
Ayrımında yer alan satıcının sözleşmeyi ihlal etmesi durumunda alıcının sahip olduğu
talep hakları ve yüklentileri ele alacağız.
Sözleşmenin satıcı tarafından ihlal etmesi durumunda alıcının sahip olduğu hakları genel
olarak sıralayan102 Viyana Sözleşmesi’nin 45. maddesine göre;
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“(1) Satıcı, sözleşmeden veya bu Antlaşmadan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini
yerine getirmezse, alıcı:
(a) Madde 46 ilâ 52'de öngörülen haklarını kullanabilir.
(b) Madde 74 ilâ 77'de öngörülen tazminatı talep edebilir.
(2) Alıcı diğer hukukî imkânlardan yararlanmakla tazminat talep etme hakkını kaybetmez.
(3) Alıcı, sözleşmenin ihlâl edilmesi halinde sahip olduğu hukukî imkânlardan birine
başvurduğu takdirde, satıcıya, bir mahkeme veya hakem tarafından ek süre tanınamaz.”

Buna göre satıcının sözleşmeyi ihlal etmesi halinde alıcının üç farklı seçimlik hakkı
bulunmaktadır. Alıcının ilk seçimlik hakkı olan aynen ifayı; ikame mal talebi ya da malın
tamir edilmesi şeklinde de kullanabilecektir.103 Malın tamir edilmesi hakkından, ancak
malın teslim edilmiş olması durumunda bahsedilebilecektir.104
Ayrıca sözleşmenin esaslı ihlali durumunda ise alıcının satış bedelinde indirim hakkı
(CISG madde 50) ve sözleşmeyi ortadan kaldırma hakkı (CISG madde 46) doğacaktır.105
Son olarak CISG, alıcının bu seçimlik haklarının yanı sıra alıcıya bu seçimlik haklarıyla
beraber ya da ayrı olarak tazminat talep etme hakkı (CISG madde 74) tanımıştır. 106
Alıcının bu haklardan yararlanabilmesi için satıcının kusuru aranmayacaktır.

107

Dolayısıyla alıcının haklarını kullanabilmesi yalnızca sözleşme ihlalinin gerçekleşmiş
olmasına bağlanmıştır.
Alıcının haklarını kullanması bakımından ihlalin, Viyana Sözleşmesi’nden, taraflar
arasındaki sözleşmeden ya da teamüllerden kaynaklanıyor olmasına bir önem
atfedilmemiştir. Bu nedenle ihlal edilen yükümlülüğün asli ya da tali olmasının önemi
yoktur. 108 Viyana sözleşmesinde sözleşme ihlalinin tek ayrımı, ihlalin esaslı olup
olmadığı noktasındadır.
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CISG’nin 45(3) maddesinde; “Alıcı, sözleşmenin ihlâl edilmesi halinde sahip olduğu hukukî
imkânlardan birine başvurduğu takdirde, satıcıya, bir mahkeme veya hakem tarafından ek süre
tanınamaz.” hükmü yer almaktadır. Buna göre satıcının ihlali karşısında alıcı, seçimlik

haklarından birini kullandığında, mahkeme ya da hakem tarafından satıcıya bir ek süre
tanınması mümkün değildir. Bununla beraber alıcı istediği takdirde satıcıya ek süre
tanıyabilecektir.109
Son olarak alıcının yukarıda sayılan imkânlardan yararlanmak için başvurması gereken
yollar ise alıcının yüklentilerini ifade etmektedir.

2.

Aynen İfayı Talep Hakkı

Viyana Sözleşmesi, “pacta sund servanda” ilkesi esasına dayandığından, ifa etmeme
hallerinde sözleşmenin ortadan kaldırılmasından önce, sözleşmeyi ayakta tutacak olan
imkânlardan ilki aynen ifayı talep hakkıdır.110
CISG’nin 46(1) maddesince alıcının aynen ifayı talep etme hakkı düzenlenmiştir.111 İlgili
maddede; “Alıcı, satıcıdan yükümlülüklerini ifa etmesini talep edebilir, meğerki bu talebiyle
bağdaşmayan bir hukukî imkândan yararlanmış olsun.“ denmektedir. CISG 46(1)’de satıcının

malların teslimine ilişkin sözleşme ihlali karşısında alıcıya asli olarak aynen ifayı talep
hakkı vermiştir. 112 Zira, aynen ifayı talep hakkının amacı, alacaklının menfaatinin
olabildiğince taraflar arasındaki sözleşmeye uygun şekilde tatmin edilmesidir.113
CISG 46(1) alıcının asli ifa talebine ilişkin şartı ortaya koymaktadır.114 Bu maddeye göre
aynen ifa talebi ancak teslim borcunun yerine getirilmediği durumlarda söz konusu
olmaktadır.

115

Yine alıcının, bu talep hakkı ile çelişecek başka bir hakkından
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faydalanmamış olması gerekmektedir. Yani alıcı, satıcının sözleşmeye aykırı da olsa malı
teslim etmesi, sözleşmeden dönmesi ve yerel mahkemelerce bu talebin kabul edilmemesi
durumlarında asli ifa talebi hakkını kullanamayacaktır.116 Satıcının kısmi olarak teslimi
söz konusu ise aynen ifa talebi bu kez teslim edilmemiş kısım için geçerli olacaktır. 117
Her ne kadar CISG sisteminde ifa engelleri bakımından “common law” sistemi ağırlıklı
görünse de, tarafların sözleşme kurulurken elde etmeyi amaçladıkları asıl sonuca
ulaşmalarına imkân verecek aynen ifa talep hakkının ilk sıraya yerleştirmesi bakımından
Kıta Avrupası sistemini benimsediği görülmektedir.118
CISG’nin 46(2) ve 46(3)’te ise;
“(2) 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.
(3) Mallar sözleşmeye uygun değilse, alıcı, satıcıdan sözleşmeye aykırılığın onarım yoluyla
giderilmesini isteyebilir; meğerki tüm koşullar gözönüne alındığında bu, makul olmayan
bir talep oluştursun. Onarım talebi 39. madde uyarınca yapılacak bildirimle veya
bildirimden itibaren makul bir süre içinde yöneltilmelidir.”

Hükümleri yer almaktadır. Dolayısıyla, alıcının aynen ifayı talep hakkının söz
konusu olmadığı durumlar için CISG 46(2) ve 46(3) maddelerinde alıcıya ikame mal
talebi ve malın onarılması talebi haklarını tanımaktadır.119 Alıcı, seçimlik haklarından ilki
olan aynen ifa talebini kullanmadığı durumlarda, diğer seçimlik haklarından birini
kullanabilecektir. Ayrıca alıcının tazminat talep etme hakkı saklı kalacaktır.
Bunlarla beraber aynen ifa ya da alıcının diğer seçimlik haklarını kullanma hakkı bildirim
esasına dayanmaktadır. Alıcı muayene yüklentisi sonrasında malda ayıp tespit etmesi
halinde, bu tespitini satıcıya bildirmek zorundadır.120 Alıcının bu yüklentisi için bir şekil
şartı belirtilmemiş olmakla beraber, “makul süre” (CISG 39(1)) ve iki yıllık hak düşürücü
116
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süre (CISG 39(2)) hükümleriyle bildirime bir zaman kısıtı getirilmiştir. Dolayısıyla her
halükarda alıcı, malları teslim aldıktan sonra iki yıllık sürenin tamamlanması ardından
bildirim hakkını kaybetmiş olacaktır. Son olarak; alıcı ek süreye ilişkin beyanını,
sözleşmeye aykırılık beyanı ile birlikte yapabilecektir ancak alıcının satıcıya ek süre
tanıması, alıcının bildirim yüklentisini ortadan kaldırmayacağını belirtmek gerekir.121

3.

Aynen İfa Talebinin Sınırları

Alıcının seçimlik hakları karşısında aynen ifa talebi hakkı ile bağdaşmayan hallerde, alıcı
bu hakkını kullanmaz. Alıcının aynen ifa talebi hakkı ile bağdaşmayan haller aşağıda
sayılan durumlarla sınırlı kalmamak koşuluyla şu şekildedir;
e. Alıcının sözleşmeden dönme beyanında bulunmamış olması,122
f. Satıcının malı sözleşmeye aykırı olsa dahi teslim etmiş olması,123
g. Alıcının seçimlik haklarından semenin indirimi

124

ya da ikame mal talebinde

bulunmamış olması125
h. CISG’nin 28. maddesine göre yerel mahkemenin aksi bir karar vermemiş olması126
Yukarıda sayılan hususlara ek olarak alıcının malların ifasına ilişkin tazminat talebi de
yine alıcının aynen ifa talebi hakkı ile bağdaşmayacaktır. 127

4.

Common Law - Civil Law Ayrımı

Viyana Sözleşmesi 2017 yılı itibariyle 84 ülkenin taraf olduğu, ulusal hukukların üstünde
yer alan ortak bir kurallar bütünüdür. Bu nedenledir ki CISG hükümleri taraf ülkelere eşit
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mesafede bir yaklaşımla kaleme alınarak, birleştirici bir yol izlemiş ve geniş boyutta
kabul görmesi hedeflenerek hareket edilmiştir. 128
Düzenlenmiş biçimi bakımından aynen ifa talep hakkı, “common law” ve “civil law”
sistemlerinde tamamen farklıdır.129 Örneklerine bakıldığında “civil law” sistemine göre
satıcının edimini yerine getirmemesi durumunda aynen ifa kural olarak görülürken
“common law” sistemi için bu edim ihlallerinde tazminat hakkı başvurulacak ilk yol olup,

aynen ifa talebi istisnai bir durumdur. Dolayısıyla sözleşmeye aykırı bir durum meydana
geldiğinde, aynen ifanın “civil law” sistemindeki ülkelerdeki gibi her uyuşmazlıkta talep
edilebilir olması, “common law” sistemindeki ülkeleri zorlayacağından aşağıdaki formülle
çözüm sağlanmıştır.130
CISG’nin 28. maddesi uyarınca; “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.” denilmektedir. Bu sayede
“common law” sistemine sahip bir ülkenin, Viyana Sözleşmesi’nin tarafı olması nedeniyle
“civil law” sistemine göre karar verme zorunluluğu ortadan kaldırılmıştır.131

Her ne kadar bu iki sisteme ilişkin eleştirilerin Viyana Sözleşmesi tarafında çözüm yolları
oluşturmasında büyük etkisi olsa da, uygulamada büyük bir farklılık yaratmayacağı
düşünülmektedir. Nitekim aynen ifa talebinin sınırları içerisinde yer alan bu hükmün
varlığına rağmen, ilginç bir şekilde iki sistem arasındaki fark neredeyse hiç sorun
çıkarmamış ve CISG madde 28 gereğince aynen ifaya hükmedilmeyen bir olayla da
karşılaşılmadığı gibi aynen ifa talep hakkı yok denecek kadar az karara konu olmuştur.132
Zaten genellikle uluslararası bir mal satım sözleşmesinde aynen ifa yerine malın bir başka
tedarikçiden alınması tercih edilmektedir.133
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5.

Alıcı Tarafından Ek Süre Verilmesi

Viyana Sözleşmesinin 45(3). maddesinde yer aldığı üzere kural olarak satıcıya mahkeme
ya da hakem tarafından ek süre tanınamamaktadır. Bununla beraber satıcıya ek süre
tanıma yetkisini CISG alıcının tasarrufuna bırakmıştır.134 Buna göre CISG madde 47’de;
“(1) Alıcı satıcıya, yükümlülüklerini ifa etmesi için makul uzunlukta ek bir süre tanıyabilir.
(2) Bu süre içinde yükümlülüklerini ifa etmeyeceği konusunda satıcıdan bir bildirim
almadıkça, alıcı, bu ek süre içinde, sözleşmeye aykırılık halinde sahip olduğu hukukî
imkânlardan hiçbirine başvuramaz. Ancak bu yüzden alıcı, gecikmiş ifa nedeniyle tazminat
talep etme hakkını kaybetmez.”

Hükümleri yer almaktadır. CISG 47(2)’den anlaşılacağı üzere alıcı, satıcının sözleşmeye
aykırı davranışı karşısında satıcıya ek süre tanırsa bu, ek süre içerisinde diğer seçimlik
haklarını kullanması bakımından sınırlayıcı olacaktır.
Diğer taraftan alıcının sözleşmeden dönme hakkını talep edebilmesi için ön koşul
sözleşmenin “esaslı” biçimde ihlal edilmiş olmasıdır. Dolayısıyla alıcı, sözleşme esaslı
biçimde ihlal edilmemişse ek süre tanıyarak (ki bu süre içerisinde satıcının ifasını
gerçekleştiremeyeceğini bildirmiş olması ya da süre sonunda ifasını gerçekleştirememiş
olması gerekmektedir), esaslı biçimde ihlal edilmişse derhal sözleşmeden dönme
beyanında bulunabilecektir Buradaki nüans farkı; sözleşmenin esaslı bir biçimde ihlali
söz konusu değilse, alıcının sözleşmeden dönme hakkına sahip olmamasıdır. Bu nedenle
esaslı bir ihlal söz konusu değilse alıcının ek süre tanıması satıcıya ikinci bir şans
tanıması135 anlamında yorumlanabileceği gibi alıcının sözleşmeyi ortadan kaldırmasının
şartlarını hazırlaması136 olarak da yorumlanabilecektir. Ancak ek süre içerisinde satıcının
yükümlülüğünü yerine getirmemesi durumunda alıcının sözleşmeden dönme beyanında
bulunabilmesi, malın teslim edilmediği durumlarla sınırlıdır. 137
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Bununla beraber sözleşmenin esaslı olmayan ihlalleri dışında alıcının ek süre tanıması
seçimlik haklarını kullanması için bir ön koşul değildir. 138 Alıcı aynen ifayı talep hakkı
ya da diğer seçimlik hakları için ek süre vermeksizin ya da başkaca bir ek koşul
olmaksızın talepte bulunabilecektir.

139

Dolayısıyla alıcının ek süre tanıyabilmesi

hususunu bir yüklenti olarak değerlendirmek doğru olmayacaktır.
Alıcının ek süre talebini satıcıya bildirmesi gerekmekte ve bu süre içinde ifanın
gerçeklemesini talep ettiğini belirtmesi şartı bulunmaktadır.140 CISG 47. maddesinde bu
bildirimin nasıl yapılacağına dair bir şekil şartı bulunmamaktadır. Bununla beraber
alıcının tanıdığı ek sürenin açık ve anlaşılır olması gerekmektedir. Tanınan ek süre
zarfında satıcı ifasını gerçekleştiremeyeceğine yönelik bir bildirimde bulunursa alıcının
diğer seçimlik haklarını kullanmak için bu sürenin tamamlanmasını beklemesine gerek
kalmayacaktır.141
Son olarak satıcının sözleşme ihlali karşısında, alıcının vereceği ek sürenin “makul”
olması gerekmektedir. CISG’de makul sürenin ne olacağı hususuna dair herhangi bir
tanım bulunmamaktadır. Makul süre tanımı yapılmaması, şüphesiz tanınacak sürenin
somut olaya göre değişiklik gösterecek olmasından kaynaklanmaktadır. 142

6.

Sözleşmeye Bağlılık

Viyana Sözleşmesi’nin temelinde sözleşmenin sürdürülmesi mantığı yatar.

143

Sözleşmeye bağlılığın temeli olan “Pacta Sunt Servanda” (ahde vefa) ilkesinin amacı
sözleşmeyi mümkün olduğunca ayakta tutmaktır. 144 Bu ilke, sözleşme taraflarının,
sözleşmede yer alan hükümlere Gerek alıcının ilk seçimlik hakkı olan aynen ifa talep
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hakkı (CISG madde 46) gerek satış bedelinde indirimi 145 gerekse ek süre tanıma
imkânını146 sözleşmeye bağlılık kapsamında değerlendirmek gerekir.
Ahde Vefa ilkesi ile sözleşmenin taraflarının kararlaştırmış olduğu hükümlere riayet
etmeleri beklenmektedir.

147

Çünkü sözleşmeler güven unsurunu da beraberinde

getirmektedir. Malın teslimi sonrasında iadesi söz konusu olduğunda, ekonomik açıdan
da çok ciddi maliyetler ve zahmetler doğuracaktır. 148 Bunun yerine makul olan
onarımların tercih edilmesi çok daha ekonomik ve hızlı olabilecektir. Bu gibi alternatif
makul çözümlerin bulunduğu durumlarda sözleşmeden dönülmesi yerine bu çözüm
yollarına başvurulması çoğu zaman tarafların her ikisinin birden yararlarına hizmet
edecektir. Nitekim sözleşmeden dönme hakkının da doğrudan yalnızca esaslı ihlal
durumuna bağlanması, aynı ilke kapsamında değerlendirilmelidir. 149 Buradan açıkça
görüleceği üzere CISG sözleşmenin sürdürülmesi gayesini taşımaktadır.
Yukarıda sayılan gerekçeler göz önünde bulundurulduğunda, CISG sisteminin öncelikle
sözleşmenin ayakta tutulması esasını temel aldığı gözlenmektedir. Dolayısıyla Viyana
Sözleşmesi bazı ilkelere bağlı olarak sözleşmeden dönme hakkını bir takım şartlara
bağlamıştır. Bu kapsamda alıcıdan öncelikle diğer seçimlik haklarını kullanması, bu
hakların kullanımının da sonuçsuz kalması durumunda sözleşmeden dönme hakkını
kullanması beklenmektedir. 150 Tüm bunlara rağmen, bazı durumlarda tarafların ihlale
devam edeceği muhtemel olduğu görülüyorsa, sözleşmeyi ayakta tutma çabasının
olumsuz sonuçlar yaratacağı da göz ardı edilmemelidir.151

7.

Sözleşmenin Esaslı İhlali

CISG’e göre sözleşmeden dönme esaslı ihlalin varlığı kriterini temel aldığından, satıcının
yükümlülüklerine aykırı davranışının esaslı ihlal teşkil edip etmediğinin belirlenmesi çok
145
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büyük önem arz etmektedir.152 Viyana Sözleşmesi’nin 25. Maddesinde yer alan esaslı
ihlal kavramı, daha sonra Antlaşmanın 49(1)(a) hükmünde önemli bir ayrım olarak
karşımıza çıkmaktadır. Buna göre;
“(1) Alıcı aşağıdaki durumlarda sözleşmenin ortadan kalktığını beyan edebilir:
(a) Satıcının sözleşmeden veya bu Antlaşmadan doğan yükümlülüklerinden herhangi birini
yerine getirmemesi sözleşmeye esaslı bir aykırılık oluşturuyorsa veya…”

Hükmüyle alıcının sözleşmeden dönme şartı esaslı ihlal unsuruna bağlanmıştır. Önceki
bölümlerde yer aldığı üzere CISG sistemi sözleşmeye bağlılık unsurunu temel aldığından,
esaslı ihlal kavramının doğrudan sözleşmeden dönme sonucu doğurmasından mütevellit
detaylı bir biçimde ele alınması gerekmektedir. Nitekim esaslı ihlal hususunda zengin bir
doktrin ve içtihat bulunmaktadır.153
CISG, satıcının ifa yükümlülüğünde “kusur” kavramına bir önem atfetmemiştir. 154
Nitekim CISG, kısmen Fransız hukukundan155 ve “common law” sisteminden esinlenerek,
sözleşmeye aykırılık kapsamında aykırılığı bir bütün olarak ele almış ve kusur, tekeffül,
imkânsızlık gibi ayrımlara yer vermemiştir.156 Çünkü tarafların sözleşme ilişkisi kurması
esnasında karşılıklı garanti taahhüdünde bulunulduğu ve ihlal taahhüdünün yerine
getirilmemesi ifa etmeme anlamına geldiği düşünülmektedir.157
Ayrıca satıcının yükümlülük ihlalinde, söz konusu yükümlülüğün asli ya da yan edim
olmasının hiçbir önemi bulunmamakta, bu hüküm ile korunması amaçlanan şey
sözleşmenin sağlayacağı menfaattir.

158

Bu nedenle bir sözleşmedeki asli edim

yükümlülüğü, bir başka sözleşmenin yan edim yükümlülüğünü oluşturabilecek ve esaslı
ihlale konu olmayabilecektir.
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Sözleşmenin esaslı ihlali, objektif ve sübjektif kıstasları beraberinde getirdiğinden, esaslı
ihlalin yorumlanmasında sözleşmenin ruhuna uygun değerlendirme yapılması ve bu
konudaki alınmış kararlardan da faydalanılması, en doğru sonuca ulaşmak için uygun bir
yöntem olacaktır.159 Esaslı ihlal kavramı somut bir zemine oturtulamadığından, CISG
madde 7 ila 8 arasında belirlenen hükümlerin de göz ardı edilmemesi, bu hükümler
ışığında yorumlanması gerekmektedir.160 Ayrıca CISG madde 25 ile doğrudan bağlantılı
olan CISG madde 46(2), 48(1), 49(1) (a), 51, 72 ve 73 gibi hükümleri de beraberinde
değerlendirmeye katmak gerekecektir.161
Antlaşmanın 25. Maddesinde yer aldığı üzere esaslı ihlalin iki kıstası bulunmaktadır. Bu
ölçütlere; göre ihlale uğrayan tarafın beklemekte olduğu şeyden “önemli ölçüde yoksun
bırakacak bir olumsuzluk” doğurması ve bu durumun benzer durumdaki bir kişi
tarafından “öngörülebilir olması“ olması gerekmektedir. Görüldüğü üzere bu kavramlar,
ortaya somut bir kıstas koymamaktadır. Bununla beraber zarara ilişkin hüküm CISG’in
74. maddesinde açıklandığından burada belirtilen, akitle beraber gelen olumsuz bir
sonucun varlığıdır ve esaslılık araştırması için gerekli ilk filtredir.162 “Önemli ölçü” kriteri
ise alıcının diğer seçimlik haklarını kullanmış olsa dahi sözleşmenin kurulmasındaki saik
ile sağlayacağı menfaatinin artık ortadan kalmış olması olarak yorumlanmalıdır.163
Öngörülebilirliğin hukuki niteliği açısından bakıldığında doktrinde farklı görüşler
bulunmaktadır. Ancak bu görüşler pratikte yalnızca ispat yükü açısından farklılık
göstermektedir. 164 Öngörülebilirlik değerlendirmesi bakımından ise taraflar arasındaki
sözleşme ve görüşmelerden hareketle bir sonuca varılabiliyorsa satıcı için “biliyor/biliyor
olması gerekir” kabulü üzerinden hareket edilebilecektir. Aksi halde aynı türden ticari
faaliyet gösteren bir kişinin değerlendirme kıstası olarak kabul edilmesi gerekir.165
Kanaatimizce Viyana Sözleşmesinin somut olarak belirlemediği bu “esaslı ihlal” ölçütleri
için kapsamlı bir doktrin araştırması ve vaka bazında inceleme yerinde olacaktır.
159

Sert Canpolat, a.g.e., s. 75
Büyük, a.g.e., s. 120
161
Erkan, a.g.e., s. 64
162
M. Atamer, Milletlerarası…, a.g.m., s. 239
163
Erkan, a.g.e., s. 68
164
Erkan, a.g.e., s. 73
165
Dayıoğlu, a.g.e., s. 39
160

41

D. Malın Değiştirilmesini Talep Etme Hakkı
Alıcının seçimlik haklarından olan malın değiştirilmesi talebi, satıcının sözleşmeyi ihlal
etmesiyle doğan haklardan biridir. Malın değiştirilmesi talebinin yapılabilmesi için,
alıcının sözleşmeden dönmemiş olması gerekmektedir. CISG madde 46(2)’de aldığı
üzere “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.” alıcının malın

değiştirilmesini talep hakkını kullanabilmesi için şartlar sayılmıştır. Buna göre; malların
sözleşmeye uygun olmaması, sözleşme ihlalinin esaslı olması, sürenin makul olması ve
alıcının bildirim yüklentisini gerçekleştirmesi şartlarının varlığı aranacaktır. Alıcının,
CISG 82(1). hükmünce alıcının teslim aldığı malları, teslim aldığı andaki haline esaslı
suretle yakın değilse veya iadesi imkânsızlaşmışsa alıcının sözleşmeden dönme ve malın
değiştirilmesini talep etme hakkı düşecektir. 166 Aynı zamanda satıcının ifasını hiç
gerçekleştirmemesi halinde de alıcının malın değiştirilmesini talep hakkı olmayacaktır.

1.

Malların Sözleşmeye Uygunluğu ve Sözleşme İhlalinin Esaslı Olması

Satıcının malı teslim ettiği, ancak malların sözleşmeye uygun olmaması durumunda
alıcının malın değiştirilmesini talep hakkını kullanabilmesi için ilk şart sözleşme ihlalinin
esaslı olmasıdır. Teslim edilen malların sözleşmeye esaslı aykırılık oluşturmadığı
hallerde alıcı, ifayı talep etme hakkı kapsamında yalnızca CISG madde 46(3)’teki onarım
talep hakkını kullanabilecektir.167
“Ayıp” kavramı, satışı yapılan bir malın niteliklerinin sözleşme gereği lüzumlu olan veya

satıcı tarafından belirtilen vasıflarından, kısaca olması gerekenden olumsuz anlamda
farklı olmasını, nitelik eksikliğini ifade eder.168 CISG, ulusal hukuklardan farklı olarak
166

Huber, a.g.m., s. 275
Erkan, a.g.e., s. 36
168
Mustafa Alper Gümüş, Borçlar Hukuku Özel Hükümler Kısa Ders Kitabı, 2.b., İstanbul: Vedat
Kitapçılık, 2017, s. 63
167

42

“ayıp” kavramını değil “sözleşmeye uygunluk” kavramını kullanmıştır. 169 Dolayısıyla

ifanın ayıplı olarak gerçekleştirilmesi, eksik ifa, açık ya da gizli ayıp gibi birçok kavram,
Viyana Sözleşmesinde sözleşmeye uygunluk kapsamında düzenlenmiştir. 170 Bu nedenle
öncelikle teslim edilen malın, sözleşmeye aykırılık oluşturması gerekecektir. Sözleşmeye
aykırılığın bulunduğu hallerde ise sözleşme ihlalinin esaslı olup olmadığı aranacaktır.
Esaslı ihlal kavramı detaylı bir şekilde açıklandığından burada tekrar yer almayacaktır.
Ancak ihlalin esaslı olup olmadığının tespitinde ise CISG madde 25 yol gösterici
olacağını belirtebiliriz. 171 Esaslı ihlal kavramından, maddi ayıbın objektif ağırlığına
bakıldığında, malın onarılamaz ya da kullanılamaz olması halinde bahsedilebilecektir.172
Viyana Sözleşmesinin malın değiştirilmesini talep etme hakkının doğması için esaslı
ihlalin varlığını aramasını şu şekilde açıklayabiliriz: malın değiştirilmesi talebinde hem
nakliye masrafları gibi harcama kalemleri hem de rizikolar doğduğundan, ancak alıcının
onarım, tazminat ya da malın bedelinde indirim gibi talep haklarını kullanması daha
zahmetsiz ve masrafsız bir çözüm yoluna gidilmiş olacaktır.173 Bu da anlaşmanın ruhuna
uygun olarak malın değiştirilmesi talebinde neden esaslı ihlal kavramının aranmasını
açıklamaktadır.
Alıcının malın değiştirilmesini talep hakkını kullanabilmesi için asli ifa talebi ile benzer
şekilde; alıcının bu talebiyle bağdaşmayan bir hukuki imkândan faydalanmamış olması
ve CISG madde 28 uyarınca mahkemenin aksi bir karar vermemiş olması halinde
gerçekleşebilecektir.174
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2.

Alıcının Makul Sürede Bildirim Yapma Yüklentisi

Alıcının malın değiştirilmesi talebinde bulunması için CISG madde 39’a uygun olarak
bildirim yapma yüklentisini yerine getirmiş olmalıdır. Alıcının bildirim yapma yüklentisi
her halükarda iki yıllık süreye tabi olacaktır. Ancak gizli bir ayıp kapsamında alıcı,
sözleşmeye aykırılığı tespit ettiği tarih itibariyle bildirim yapma yüklentisini yerine
getirmelidir. Alıcının CISG’nin 27. Maddesi uyarınca alıcının uygun bir araçla, uygun
sürede bildirim yapması halinde bildirimin gecikmesi ya da ulaşmaması rizikosu satıcıya
ait olacaktır.175

3.

Alıcının Diğer Haklarının Saklı Olması

Alıcının malın değiştirilmesi talebinde; sözleşmeye aykırılık esaslı değilse alıcının malı
onarım hakkı da makul olmadığı için kullanılamadığı durumlarda, alıcının diğer hakları
saklı kalacaktır.

4.

Malların İadesi

Aynen ifa talebindeki gibi malın değiştirilmesini talep etme hakkında da alıcının malları
iade etmesi CISG madde 81 ile sınırlandırılmıştır. Buna göre; malların iade edilebilmesi
için alıcının teslim aldığı andaki duruma yakın bir halde olması aranmaktadır. Bununla
beraber bu hükme CISG 82(2) ile ciddi bir istisna getirilmiş olup, kuralın uygulama alanı
bulması epeyce sınırlandırılmıştır.

176

İleri bölümlerde malların iadesine ilişkin

açıklamalara genişçe yer verileceğinden bu bölümde sınırlı tutulmuştur.
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E. Malın Onarımını Talep Hakkı
Satıcının teslim ettiği malların sözleşmeye uygun olmaması halinde alıcının seçimlik
haklarından olan malın onarımını talep hakkı CISG 46(3). maddesinde düzenlenmiştir.
Buna göre;
“Mallar sözleşmeye uygun değilse, alıcı, satıcıdan sözleşmeye aykırılığın onarım
yoluyla giderilmesini isteyebilir; meğerki tüm koşullar gözönüne alındığında bu,
makul olmayan bir talep oluştursun. Onarım talebi 39. madde uyarınca yapılacak
bildirimle veya bildirimden itibaren makul bir süre içinde yöneltilmelidir.”
Hükmünde bu talebin şartları sıralanmıştır. Bu şartlar; teslim edilen malların sözleşmeye
uygun olmaması, onarım talep hakkının makul olması ve süre sınırlamasıdır. 177
Dolayısıyla alıcı onarım masraflarının makul olması durumunda bütün masraflar satıcıya
ait olmak üzere malın onarımını talep hakkını kullanabilecektir.178
Onarım talebi CISG madde 35’e göre bir aykırılık oluşturduğu durumda, teslim
edilmemiş bir parçanın sonradan teslimi şeklinde olabilecektir. 179 Diğer taraftan bu talep
hakkı, arızalı parçaların değişimi ve yedek parça teminini de kapsamaktadır.180 Alıcının
bu hakkını kullanabilmesi için CISG madde 46’ya göre bu hakkını kullanmasıyla
bağdaşmayan başka bir hukuki imkândan faydalanmamış olmalı ve CISG madde 28’e
uyarınca mahkemenin aksi bir karar vermemiş olmalıdır.
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1.

Teslim Edilen Malın Sözleşmeye Aykırı Olması

Malın onarımını talep hakkının kullanılması için, sözleşmenin esaslı ihlali
aranmayacaktır.

181

Nitekim

malın

onarılmasını

talep

hakkı

satıcıya,

malın

değiştirilmesini talep etme hakkındaki gibi nakil ya da benzeri ilave masraflar
doğurmamaktadır.182 Dolayısıyla burada CISG ilave bir önleme gerek duymamıştır.
Malın onarılması talep hakkından yararlanmak için, malın parça ya da cins borcu olması
fark etmeyecektir.183

2.

Onarım Talebinin Makul Olması

Alıcının onarım talep hakkını kullanabilmesi için bu hakkın kullanımının makul olması
gerekmektedir. Doktrinde malın onarımının malın değiştirilmesi talebinden daha masraflı
olduğu durumlarda, talebin makul olmadığı görüşü bulunmakla beraber, onarım
masraflarının değiştirilen mal teslimi masraflarının ancak birkaç kat üzerinde olması
durumunda kullanılamayacağı görüşü de bulunmaktadır. 184 Esasen onarım talebinin
makul olup olmadığı değerlendirilirken ekonomik kriterler önem kazanacaktır. 185
Kuşkusuz bu noktada somut olay dikkatlice incelenerek karar verilebilecektir.
Satıcı için malın onarımı ekonomik olarak bir farklılık yaratmıyorsa, satıcının, söz konusu
talebin makul olmadığı yönündeki itirazı dikkate alınmayacaktır.186 Ancak talep makul
değilse satıcı ayıplı malın onarılmasından kaçınabilecektir.187 Yani bu talebin yapılması
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objektif bir değerlendirme ile alıcıyı haklı göstermiyorsa, satıcının bu talebe uyması
beklenmeyecektir.188
Maldaki ayıbın alıcı tarafından makul bir şekilde giderimi mümkünse, bu kez onarım
alıcının sorumluluğunda olacak ancak onarımdan doğan masraflar satıcı tarafından
karşılanacaktır.189 Bununla beraber malın onarımı için yeterli teknik bilgi ve yeterliliğe
sadece satıcının sahip olması durumunda, masraflar makul olmasa dahi alıcı onarım
talebinde ısrarcı olabilecektir. 190 Diğer taraftan satıcının malı onarmasının imkânsız
olduğu, örneğin satıcının üretici olmaması gibi durumlarda bu talep hakkı makul
sayılmayacaktır.191
Satıcının alıcı tarafından yapılan bu talebe karşı malı hiç onarmaması veya süresi içinde
onarmaması halinde alıcının malı kendisi veya üçüncü bir kişi tarafından onarılmasını
isteme şeklinde ikame bir ifa talebi mevcut olacaktır.192 Son olarak, alıcının herhangi bir
seçimlik hakkını kullanmasında; örneğin onarımı gerçekleştirmekte direnen satıcı
karşısında malı satıcı hesabına tamir ettirmişse, alıcı CISG madde 74 uyarınca her daim
tazminat talep hakkını kullanabilecektir.193

3.

Alıcının Makul Sürede Bildirim Yapma Yüklentisi

Alıcının diğer seçimlik haklarını kullanmasında olduğu gibi CISG 39 ve 46(3)’te yer alan
makul sürelerde bildirim yapma yüklentisi bulunmaktadır. Bununla beraber satıcı da malı
makul bir sürede onarmazsa alıcı diğer seçimlik haklarını kullanabilecektir.194
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4.

İspat Yükü

Malları teslim aldıktan sonra ispat yükü alıcıda olup, alıcının bu talebiyle bağdaşmayan
hukuki bir imkandan faydalanmış olması ve makul sürede bildirim yapmamış olmasına
ilişkin ispat yükü satıcıda olacaktır.195

F. Satış Bedelinde İndirim Talep Hakkı
CISG’nin satış bedelinde indirime ilişkin hükmü incelendiğinde, “civil law” sistemine
yaklaştığı görülmektedir. 196 Nitekim 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 227(2).
Maddesi uyarınca da satıcının sözleşmeye aykırı mal teslimi halinde malın bedelinde
indirim, alıcının seçimlik haklarındandır.197
Satış bedelinde indirim talep hakkı CISG madde 50’de şu şekilde düzenlenmiştir;
“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.”

Buna göre malın maddi ve hukuki olarak ayıplı olması, eksik ifa ve sözleşmede
anlaşılandan başka bir malın teslimi halinde hatta belgelerde eksik olması halinde alıcı
satış bedelinde indirim hakkını kullanabilecektir. 198 Ancak hükmün lafzından da
anlaşılacağı üzere satıcının onarım hakkı, alıcının semenin indirimini talep etme
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hakkından önce gelmektedir. 199 Yani satıcının sözleşmeye aykırılığı giderme hakkı,
alıcının satış bedelinde indirim talep hakkına karşı önceliklidir.200
Tazminat talebinden farklı olarak satış bedelinde indirim talep hakkını kullanabilmesi için
alıcının ayıptan kaynaklı fiili zarara uğramış olması aranmayacak olup alıcının mal
üzerinde sonradan yapacağı tasarruflar ile elde edilecek kârı hesaba katması ilke olarak
gerekmemektedir.201

1.

Sözleşmenin Aykırı Mal Teslim Edilmiş Olması

Alıcının bu hakkı kullanabilmesi için malın teslim edilmiş olması gerektiğinden, mal
teslimi yapılmamışsa alıcı bu hakkını ileri süremeyecektir. 202 Alıcının satış bedelinde
indirim talep hakkını kullanabilmesi için sözleşmenin esaslı ihlali aranmaz.

203

Dolayısıyla “aluid ifa”, hukuki ya da maddi ayıp gibi her türlü sözleşmeye aykırılık
halinde alıcı satış bedelinde indirim hakkını talep edebilecektir.204 Bunlarla beraber geç
teslim, satış bedelinde indirim talep hakkını doğurmaz.205
Alıcının bu talebi için semenin ödenmiş ya da ödenmemiş olması aranmayacaktır. 206
Semenin ödenmemiş olması halinde alıcı indirimli tutarı satıcıya ödeyecekken, ödenmiş
olması halinde satıcı indirim tutarını alıcıya iade edecektir.207 Dolayısıyla alıcının ödediği
semenin iadesini talep hakkı da bulunmaktadır.208 Daha önce belirttiğimiz gibi CISG bu
hükmünde “civil law” sistemine yaklaşmıştır. Nitekim Türk Borçlar Kanunu uyarınca da
satış

bedelinde

indirim

hakkı,

bedelin

ödenmesinden

önce

ya

da

sonra

kullanılabilmektedir.209 Ancak bunun iç hukukumuzdaki gibi yenilik doğuran hak olarak
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değerlendirilmemesi gerekmekte, satıcının haklı menfaatleri zarar görmedikçe alıcının bu
talep hakkından dönebilmesi gerekmektedir.210

2.

İndirim Miktarının Hesaplanması

Satış bedelinde indirim hesabı için mutlak yöntem yerine 211 nispî yöntem kabul
edilmiştir.212 Buna göre alıcı, malların fiilen teslim edildiği andaki değeri ile sözleşmeye
uygun ifa gerçekleşseydi oluşacak değer arasındaki farkla orantılı olarak indirim
yapılabilecektir.213 CISG bu yöntem ile tarafların pazarlıkları sonucu kurulan edim/karşı
edim dengesini değiştirmeyerek, fiyat değişiminden kaynaklanabilecek riski de taraflar
arasında eşit olarak dağıtmaktır.214
Buna göre formül aşağıdaki gibi olacaktır:

Tablo 1: İndirim Miktarının Hesaplanması
Sözleşmedeki Değer x Ayıplı Objektif Değer
Ödenmesi Gereken Değer:
Ayıpsız Objektif Değer
İndirim Tutarı: Sözleşmedeki Değer – Ödenmesi Gereken Değer

Malın fiyatı belirlenirken; öncelikle taraflar arasındaki sözleşme dikkate alınacak olup
eğer sözleşmede bir bedel yok ise Viyana Sözleşmesine hükümlerince fiyat tespiti
yapılacak olmakla birlikte, her halükarda fiili teslim anı esas alındığından, somut olay
bazında bu anın belirlenmesi gerekecektir.215
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Malların sözleşmeye uygun ifasının gerçekleşmesi durumundaki tutarı hesaplanmadığı
takdirde değer, sözleşmede belirlenen tutar baz alınacaktır.216 Diğer taraftan ayıplı malın
objektif değeri tespit edilirken, yalnızca ayıp bildiriminde belirtilen ayıplar göz önüne
alınacaktır. 217 Her halükarda taraflar indirim bedelinin hesaplanması için başka bir
yöntem seçebileceklerdir.218
Sözleşmeye aykırı malın, aykırılık nedeniyle bedelinin olmaması halinde, tüm tutarın
indirilmesi, yani semenin ortadan kalkması mümkün olacaktır.219

3.

Alıcının Bildirim Yapma Yüklentisi

Alıcının bedelde indirim beyanı CISG’e göre herhangi bir şekle tabi değildir. 220 Bununla
beraber, alıcının satış bedelinde indirim hakkını ileri sürme beyanı anlaşılır olmalıdır ki
semenin bir kısmının ya da tamamının ödenmiş olması, indirim hakkından vazgeçtiği
yönünde yorumlanmasın.221
Alıcının diğer seçimlik haklarında olduğu gibi satış bedelinde indirim talep hakkını
kullanabilmesi için belirtilen süreler dahilinde bildirim yapma yüklentisini yerine
getirmiş olmalıdır. Ancak alıcının bu yüklentisini yerine getirmemesinde CISG madde 44
kapsamında makul bir özrü varsa, bu hakkını kaybetmeyecektir. 222 Aynı şekilde alıcının
bildirim

süresini

kaçırması

malın

muayenesi

zamanında

yapmamasından

kaynaklanıyorsa ve makul bir özrü var ise yine bu hakkını kaybetmeyecektir.223
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4.

Süre Sınırlaması

Alıcının bu hakkını kullanabilmesi için bir süre öngörülmemiş olup, belirtilen sürelerde
sözleşmeye aykırılık ihbarında bulunması halinde forum ülkesi hukukundaki zamanaşımı
süresi içerisinde bu talebini yapabilecektir.224

5.

Diğer Şartlar

Satış bedelinde indirim talep hakkının sınırlamasını düzenleyen CISG madde 50(2)’ye
göre satıcının CISG madde 37 ve madde 48 kapsamında sözleşmeye aykırılığı gidermeye
yönelik olmak üzere sonradan ifada bulunduğu hallerde, bu hak alıcı tarafından
kullanılamayacaktır.225
Alıcının satış bedelinde indirim talep hakkını kullanması halinde satıcı, CISG madde
79(5)’e dayanarak sorumluluktan kurtulamayacaktır.226 Bununla beraber satış bedelinde
indirim hakkının kullanılması ve satıcının bu beyana güvenerek durumunu değiştirmesi
halinde alıcı bu beyana bağlı olacaktır.227
CISG madde 52(2) uyarınca satıcının sözleşmede kararlaştırılandan fazla bir mal teslim
etmesi ve alıcının bu durumu kabul etmesi halinde, sözleşmede belirtilen bedel üzerinden
ödeme yapması gerekmektedir.228
Alıcının bu hakkını kullanması halinde diğer seçimlik hakları olan malın değiştirilmesini
talep hakkı veya onarım talep hakkı gibi sözleşmeden dönme hakkı da düşecektir. 229
Bununla birlikte, alıcının satış bedelinde indirim talep hakkını kullanması, tazminat talep
etme hakkını engel değildir.230
224
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Son olarak alıcı, ayıbı bizzat kendisi giderirse, onarıma ilişkin masrafların ödenmesini
talep edebilecek ya da semeni henüz ödememişse bu masrafları tazminat talebinden
mahsup edebilecektir.231

G. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı
Alıcının sözleşmeden dönme hakkı ve şartları, çalışmamızın son bölümünde genişçe yer
alacağından, burada kısaca açıklanacaktır. Viyana Sözleşmesi, her ne kadar sözleşmeyi
ayakta tutma ilkesine temel kalsa da, artık sözleşmenin kurulması amacının kalmadığı
durumlar için “esaslı ihlal” kavramı ile alıcıya sözleşmeden dönme hakkı tanımıştır.
Alıcının sözleşmeden dönmesi ancak esaslı ihlal kavramının varlığıyla mümkün
olabilmektedir. Buna göre satıcının ihlalinin niteliği değerlendirilirken, somut şartları
sayılmamış olan “esaslı ihlal” olgusunun vaka bazında değerlendirilmesi gerekecektir.
Diğer taraftan alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesi için yüklentilerini
CISG’in belirlediği kıstaslarda yerine getirip getirmediğinin de tespiti önem
kazanacaktır.
Sonraki bölümde, sözleşmenin satıcı tarafından ihlali, esaslı ihlal, alıcının dönme beyanı
yüklentisi, bu beyana ilişkin süre sınırlamaları, malın iadesi, istisnalar, satıcının
sorumluluğundan kurtulma imkânı ile özel durumlarda sözleşmeden dönme şartları ile
sözleşmeden dönmenin sonuçları açıklanmıştır.
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H. Alıcının Tazminat Talep Hakkı

1.

Tazminatın Temel İlkeleri

Viyana Sözleşmesinin tazminat hükümleri incelendiğinde, tazminata ilişkin hükümlerin
ayrı kısımlar ve maddeler halinde düzenlemiştir. Dolayısıyla Antlaşmanın diğer tüm talep
haklarının yanı sıra tazminatın da talep edilmesine olanak sağlayarak, tazminatı ayrı bir
statüde değerlendirdiği görülmektedir. 232 Bu kapsamda CISG madde 45’e göre malın
ayıplı olması halinde alıcının, hangi seçimlik hakkını kullanırsa kullansın, ayrıca uğramış
olduğu zararların tazminini talep etme hakkı baki kalacaktır.233

a.

Öngörülebilirlik İlkesi

CISG, sözleşme ihlalinden kaynaklanan zararların tazminine ilişkin talep hakları
Antlaşmanın 5. Bölümünün II. Ayrımında 74 ila 77. Maddeleri arasında düzenlenmiştir.
Tarafların, sözleşme ihlallerinden kaynaklı tazminat taleplerinin doğması hallerinde
başvurabileceği genel hüküm234 CISG’nin 74. maddesidir. Buna göre;
“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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Hükmüyle CISG, alıcının sözleşmede belirlenen bedel ve ikame işlem bedeli arasındaki
farkı zarar olarak talep etmesine olanak tanımış, somut zararın tazmini talebini mümkün
kılmıştır.235
Bu hüküm, tüm kazanç kaybı ya da zarar yerine sözleşme ihlalinde bulunan tarafın
sözleşmenin yapılması esnasında öngörülebileceği zararlarla sınırlandırılmıştır. 236 Bu
maddeye göre tazminata ilişkin zarar hesaplanırken tam tazmin ve öngörülebilirlik
ilkelerinin benimsendiği görülmektedir.237 Bu hüküm taraflara sözleşmenin kurulması
aşamasında muhtemel ekonomik riskleri görmesi ve bu risklere karşı kendilerini güvence
altına almalarını sağlayacaktır. 238 Dolayısıyla CISG hükümlerince öngörülemeyecek
zararların tazmininin mümkün olmadığını söyleyebiliriz.
Ayrıca, CISG madde 74’te mahrum kalınan kârın tazmin edilebilirliğinden özellikle
belirtilerek altının çizilmesinin nedeni, bazı ülkelerin hukukunda bu zarar kaleminin
tazmin edilebilir bir zarar olarak kabul edilmemesidir.239
Son olarak, CISG madde 74’deki düzenlemenin, CISG 75. ve 76. hükümleri ile beraber
değerlendirilmesi halinde ayıbı takip eden zarar gibi diğer zararlar bakımından uygulama
alanı bulan, tamamlayıcı bir düzenleme olduğu görülmektedir.240

b. Kusursuz Sorumluluk İlkesi
CISG, tazminat ile sözleşme ihlallerine ilişkin sözleşmeden dönme sonrası iade
taleplerini, birbirinden farklı amaçların hedeflendiği noktasından hareketle aynı başlıklar
altında düzenlememiş, ayırmıştır. Yani CISG sisteminde, talep edilecek tazminatın
niteliğiyle ilgili bir tartışmaya yer verilmemiştir.241 Nitekim CISG’de tazminat talebi için
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taraflar arası sözleşme ya da Antlaşmanın hükümlerince bir ihlal olması yeterlidir.242 Bu
nedenle CISG’nin, Türk-İsviçre Hukukundan farklı olarak common law sistemindeki gibi
“kusur” aramayarak, “sözleşmeye aykırılık” temelinde bir sistem oluşturduğunu

söyleyebiliriz. Nitekim CISG, tazminat için sözleşme ihlalini gerçekleştiren tarafın
kusurlu olup olmamasına bakmamaktadır.

c.

Tam Tazmin İlkesi

CISG sisteminde hukukumuzda görülen ifa/düzen menfaati ya da müspet/menfi zarar
ayrımları görülmemektedir. 243 Tazminatın hesaplanmasında; sözleşmenin gereği gibi
ifası ve sözleşme ihlalinin hiç gerçekleşmediği durumda alıcının bulunacağı nokta baz
alınmaktadır.

244

Buna

göre

sözleşmenin

tam

tazmin

ilkesini

benimsediği

görülmektedir. 245 Dolayısıyla sözleşme ihlalinden kaynaklanan zarar, alıcının uğramış
olduğu fiili zarar ile mahrum kaldığı kârının toplamına eşit olacaktır. 246 Yani alıcı,
öngörülebilirlik hükmüne uygun kalmak koşuluyla zararının tam tazminini talep
edebilecektir. Bununla beraber başka bir görüşe göre Antlaşmada ifa menfaatinin
korunuyor olması nedeniyle müspet zararlarının zaten istenebileceği, bu nedenle ayrıca
menfi zararlara yer verilmesine gerek olmadığı belirtilmektedir.247 CISG’de bu ayrıma
yer verilmediğinden alıcı, menfi zararları yerine müspet zararlarının tazminini talep
edebilecektir.248 Yani alıcının hem müspet hem de menfi zararını beraber talep etmesi
mümkün değildir.249
Viyana Sözleşmesinin tam tazmin ve öngörülebilirlik ilkesinin benimsenmiş olması,
kanaatimizce hem müspet ve hem de menfi zararlarının, her ikisini birden bu madde
hükmünce tazmin edebileceği yönündedir.
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d. Zararı Aşan Tazminata Hükmedilmemesi İlkesi
Ayrıca CISG, tazminatın uğranılan zararları karşılaması ancak sebepsiz zenginleşmeye
de mahal vermemesi amaçlanmıştır. 250 “Principle of avoiding overcompensation” yani
hesaplanan tazminatın zararı aşmaması ilkesini benimseyen CISG’nin Amerikan hukuk
sistemindeki gibi cezalandırıcı tazminatı benimsemediği görülmektedir. 251 Bununla
beraber taraflar sözleşme serbestisi kapsamında sözleşme ihlali halleri için cezai bir şartın
ödenmesini kararlaştırabileceklerdir.252

e.

Para İle Tazmin İlkesi

Viyana Sözleşmesi para ile tazmin ilkesini benimsemiştir. Buna göre tazminat tazmin
etme amacı taşımaktadır. 253 Bu nedenle CISG’de aynen tazmin ilkesine yer verilmediği
görülmektedir. 254 Bu bağlamda Viyana Sözleşmesi Türk Borçlar Kanunu’ndan farklılık
göstermektedir. Fakat tüm bunlara rağmen sözleşme ihlaline uğrayan tarafın zararı
yalnızca aynen tazmin ile giderilebiliyorsa, CISG 28. maddede yer alan sınırlamalara
uygun olarak aynen tazmin edilebilecektir.255
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2.

Alıcının Tazminat Talebinin Kapsamı ve Şartları

a.

Genel Olarak

Viyana Sözleşmesince alıcının tazminat talep etme hakkını kullanabilmesi üç koşulu
gerektirmektedir. Bunlar; satıcının sözleşmeyi ihlal etmesi, bu ihlal nedeniyle alıcının
zarar görmesi ve sözleşme ihlaline neden olan davranış ile alıcının zararı arasında illiyet
bağı olmasıdır.256 Bunlara ek olarak bir de satıcının sorumsuzluk nedenlerinden birinin
olmaması şartı (olumsuz şart) bulunmaktadır.257
Alıcının tazminat talep hakkını kullanabilmesi için satıcının yan edim yükümlülükleri
ihlalleri de yer aldığından, sözleşme ihlalinin esaslı olup olmadığına bakılmaz. 258
Dolayısıyla tazminat talep hakkı bu noktada, sözleşmeden dönme talep hakkından
farklılık göstermektedir. Alıcının tazminat talebinde bulunabilmesi için satıcının
sözleşmeden doğan bir yükümlülüğünü ya da Antlaşmada belirlenen yan edim
yükümlülüğünü ihlal etmiş olması aranmaktadır.
İkinci şart olan zarara ilişkin olarak yukarıda da yer verildiği üzere CISG’de müspet ya
da menfi zarar ayrımına rastlanmamaktadır. Ayrıca diğer hukuk sistemlerinde de olduğu
gibi CISG sisteminde de satıcının yalnızca sözleşmeye aykırı davranışından kaynaklanan
zararlardan sorumlu olması esastır.259 Dolayısıyla CISG’e göre tazminat tutarının sınırı,
zararın toplamına eşittir.260
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b. Satıcının Antlaşma Hükümleri ya da Sözleşmeden Doğan Bir Yükümlülüğünü
İhlal Etmesi
Alıcının CISG’nin 74. maddesine göre tazminat talep etme hakkını kullanabilmesi için
satıcının sözleşmeden ya da Antlaşma hükümlerinden doğan bir yükümlülüğünü hiç veya
vadesinde yerine getirmemiş olması gerekmektedir. 261 Ancak CISG madde 74’te
sözleşmeye

aykırılığın

ne

olduğu

hususunda

herhangi

bir

düzenleme

bulunmamaktadır. 262 Bu nedenle alıcı, satıcının sözleşme konusu ya da Antlaşmadan
doğan yükümlülüklerini hiç ifa etmemesi, vadesinde ifa etmemesi, ayıplı ifada bulunması
ya da ifanın imkansız olması gibi durumlara bakılmaksızın tazminat talep hakkını
kullanabilecektir.263
Alıcının tazminat talep hakkını kullanabilmesi için Türk Hukukundan farklı olarak
satıcıyı temerrüt ihtarında bulunarak temerrüde düşürmesi beklenmemektedir.

264

Bununla beraber, satıcının sözleşme öncesi yükümlülüklerinin ihlali, CISG tarafından bu
kapsama dahil edilmemiştir. 265 CISG bu konuda gelen itirazlara karşılık olarak bazı
hukuk sistemlerinde bu hususun haksız fiil sorumluluğu kapsamında olduğunu belirterek
kapsam dışı bıraktığını belirtmiştir.266

c.

Yükümlülüğün İhlalinden Kaynaklanan Bir Zararın Doğmuş Olması

CISG Madde 74’te yer aldığı üzere alıcının müspet ya da menfi zararlarının tazminini
talep etme hakkı bulunmaktadır. Bununla beraber bu zararların neler olduğuna ilişkin bir
sıralama yapılmamıştır. Ancak her halükarda taraflar CISG’ye dayanarak üçüncü kişilerin
hak ve taleplerinden kaynaklanan zararların tazminini talep edemeyeceklerdir.267
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Bir kişinin aktifinde kendi isteği dışında gelen azalma ve dolayısıyla pasifinde meydana
gelen artış, kişinin zararıdır. Söz konusu zararın dolaylı ya da doğrudan olmasına CISG
nezdine bir önem atfedilmemiştir. 268 CISG'nin tazminat hükümleri gereğince maddi
olmayan kayıplara ilişkin zararların tazmini talep edilemeyecektir. 269 Yani kişilerin
manevi olarak zarara uğraması durumunda alıcının tazminat talep hakkı bulunmayacaktır.
Ancak doktrinde, eğer söz konusu maddi olmayan zararın ticari hayatta ekonomik bir
değerinden söz edilebiliyorsa, tazminat talebi hakkı doğuracağı kabul edilmektedir.270
Özetle zararın müspet ya da menfi olması fark etmeksizin, sözleşme ihlalinin ve illiyet
bağının varlığı halinde271 tazminat talep hakkından söz edilebilecektir.

d. Sözleşme İhlaline Neden Olan Davranış İle Alıcının Zararı Arasında İlliyet Bağı
Olması
Bir sözleşme kapsamında meydana gelen zararın, sözleşme ihlaline neden olan davranış
ile arasında nedensellik bağı bulunması Türk-İsviçre Hukukunda esas olduğu gibi
CISG’de de benimsenmiştir. Söz konusu sorumluluk sınırlandırıcı hüküm, aynı zamanda
sorumluluğun kurulmasında da bir temel oluşturmaktadır.272 Dolayısıyla satıcının ihlale
yol açan davranışı “conditio sine qua non” ilkesince alıcının zararının şartı niteliğine
olması gerekmektedir.273
Olumsuz davranışın ihlale sebebiyet verdiği hallerde, sözleşmeye bağlı kalındığı
durumlarda büyük ihtimalle ortaya çıkmayacak olması illiyet bağı olarak kabul
edilecektir.274 Alıcının satıcının ihlalinden kaynaklanan zararları için tazminat talep etme
hakkında bulunabilmesi için illiyet bağını ispat etme yüklentisi bulunmaktadır. 275 Ancak
bu durumlar için “uygun” nedensellik bağının aranması söz konusu değildir.276
268
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e.

Sorumsuzluk Nedenlerinden Birinin Var Olmaması

Alıcının tazminat talep hakkını kullanabilmesi için bir diğer şart; önceki bölümlerde
satıcının sorumluluktan kurtulmasına ilişkin olarak sıralanan koşulların var olmamasıdır.
CISG’de kusurun varlığı aranmamakla birlikte bazı hallerde satıcının tazminat
sorumluluğuna gidilememektedir.277
CISG madde 79 ve 80 kapsamında alıcının tazminat talep hakkından söz edebilmek için;
satıcının sözleşme ihlaline alıcının sebep olamaması ve sözleşme ihlalinin satıcının ya da
satıcının sözleşme ifası için görevlendirdiği üçüncü kişilerin elinde olmayan imkânlarla
gerçekleşmemiş olması gerekmektedir. Dolayısıyla kusursuz sorumluluk ilkesine bu
bağlamda istisna getirildiği görülmektedir.278

f. Zararın İspatı
CISG’ye göre alıcının tazminat talep etme hakkını kullanabilmesi için sözleşme ihlalinin
varlığını, zararını ve zararının satıcının sözleşme ihlaline sebep olan davranışı arasındaki
illiyet bağını ispatlamalıdır. 279 Dolayısıyla alıcı, bir zarara uğradığında tazminat talep
hakkını kullanabilmesi için kuşkusuz bu zararı CISG çerçevesinde ispat etmekle
yükümlüdür. Ancak CISG sisteminde, zararın ispatıyla ilgili olarak herhangi bir hüküm
bulunmadığı görülmektedir.
Doktrinde zararın ispatına ilişkin iki görüş bulunmaktadır: bunlardan ilki ispat yükünün
usul hukukuna ilişkin bir konu olduğu ve forum ülkesince çözülmesi gerektiği
belirtilirken; ikinci görüşe göre Antlaşmanın yapısını zedeleyeceğinden mütevellit
sorunun CISG kapsamında alıcının ispat etmesi gerektiğini savunmaktadır. 280 Nitekim
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CISG madde 74’e göre sözleşme ihlaline bağlı olarak zarar gören tarafın “makul bir
kesinlikte” yoksun kaldığı kârı ve diğer zararlarını ispat etmesi yeterli görülmektedir. 281

3.

Tazminat Talep Edilebilecek Zararlar

Daha önce de belirtildiği üzere alıcının aktifindeki azalma ile pasifindeki artma arasındaki
farkın oluşturduğu zararlar, CISG’e göre tazmini talep edilebilecek başlıca zararlardır. Bu
tip zararlara alıcının fiili zararları denilmektedir.

282

Bu zarar tipi, alıcının malı

başkasından alarak ikame etmesi ya da malın cari fiyatı var ise varsayım ile ödeyeceği
düşünülen fark olarak da görülmektedir.283
Bir diğer zarar türü ise yoksun kalınan kârdır. Bu zarar türü ise malların teslim edilmemesi
ya da ayıplı ifa neticesinde alıcının teslim aldığı malı satarak elde edeceği kârdır. 284
Tazminatın hesaplanmasında kural olarak her ne kadar soyut yöntem esas olsa da “good
will” gibi bazı durumlarda tahmini bir değerin tespit edilmesi gerekecektir.285

4.

Somut Yöntemle Zararın Hesaplanması

Alıcının, satıcının sözleşmeyi ihlal etmesinden kaynaklanan zararlarını hesaplarken
başvurulan yöntem somut yöntemdir. Yani alıcı hem zararlarını belirtecek hem de bunları
ispat edecektir. Zararın hesaplanması gereken ana ilişkin CISG madde 74 ve 76’da
herhangi bir zaman öngörülmemiştir. 286 Bununla beraber tazminatın hesaplanacağı an
tazminata ilişkin görüşülen son an, yani bu konudaki son duruşma anıdır.287 Nitekim zarar
miktarı geçen zamana bağlı olarak artış gösterebilecektir.288 Ancak doktrinde “common
law” ve “civil law” ülkelerindeki ifa talebindeki farklılık bakımından bu konunun sorun
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yaratabileceği noktasında kaygılar bulunmaktadır. 289 Nitekim alıcının sözleşmeden
dönmek

yerine

diğer

seçimlik

haklarını

kullanması

durumunda,

ifanın

gerçekleştirilmemesi ve refakat eden zararlar gibi zararlar somut yöntemle
hesaplanacaktır.290

a.

İkame Mal Alımından Kaynaklanan Zararlar

CISG’nin 75. maddesinde “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.” hükmü yer almaktadır. Hükmün lafzından da

anlaşılacağı üzere somut hesaplamanın şartları sözleşmeden dönülmüş olması, ikame mal
alımının yapılmış olması ve bu ikame mal alımının makul sürede ve makul şartlarda
yapılmış olması gerekmektedir.

aa. Alıcının Sözleşmeden Dönmüş Olması
CISG madde 75’teki hükmün uygulanabilmesi için ilk şart, alıcının sözleşmeden dönmüş
olmasıdır. Bunun nedeni sözleşmeden dönülmüş olduğunda aynen ifa talep hakkının
ortadan kalkacak olması ve ifa etmemenin kesinlik kazanacak olmasıdır.291 Çünkü alıcı,
ancak bu şekilde malın değiştirilmesini talep hakkına sahip olacak, sözleşmeden
dönülmediği sürece CISG madde 75 uygulanamayacaktır.292
Alıcının sözleşmeden dönmesi ile satıcı artık malın tamiri ya da semenin indirimi gibi bir
çözüme gidemeyeceği konusunda bilgi sahibi olacaktır. Hükmün lafzi gereği atıcının
borcunu ifa etmeyeceği hususu kesinleştiğinde, alıcının dönme beyanını açıklaması 293
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satıcının menfaati bakımından süre sınırlamalarına tabi tutulmuştur.294 Ancak doktrinde
dürüstlük kuralı gereğince alıcının dönme beyanı, ikame mal beyanından kaynaklanan
zararlarının talebinde şart oluşturmayacağı yönündeki görüş hâkimdir. 295 Doktrindeki bu
hâkim görüş, şüphesiz pratikte alıcının alt satım işlemleri karşısında itibarının
zedelenmesi gibi manevi ya da cezalarla karşılaşması gibi maddi kayıplarının önüne
geçmektir.

bb. İkame Mal Alımının Yapılmış Olması
İkame mal alımı, sözleşmenin ihlali nedeniyle zarara uğrayan tarafın zararını gidermek
üzere yeni bir sözleşme ilişkisi kurmasıdır.296 İkame mal alımının kural olarak üçüncü
bir kişiden yapılması gerekmektedir. 297 Bir diğer kural ise ikame mal alımının alıcı
tarafından yapılmış olmasıdır.298 Bu durumda eğer ikame mal alımı, malın ayıplı olması
nedeniyle alıcının müşterisi tarafından yapılmışsa ya da alıcı tarafından üretim yapılmak
suretiyle ikame edilmişse uygulanacak kural CISG madde 74 olacaktır. 299

cc. İspat Yükü
İkame mal alımı, zaman ve konu bakımından sözleşmenin ihlali ve ortadan kaldırılan
hukuki işlemle ilişkilendirilebilmelidir.300 Alıcı, satıcıdan ticaretini yapmak üzere sürekli
mal satın alıyorsa, ikame mal alımının üçüncü kişilerden alınan mala özgülenebilmesi
bakımından ispat yükü alıcıda olacaktır. 301 Bu nedenle ikame mal alımı yapacak olan
alıcının, satıcıyı bilgilendirme yüklentisini yerine getirmesi alıcının ispat yükünü ortadan
kalkacaktır. 302 Buna göre alıcının daha çok zahmete katlanacağı ispat yükü yerine,
bildirim yüklentisini gerçekleştirmesi olağan görünmektedir.
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dd. İkame Mal Alımının Makul Olması
Viyana Sözleşmesi’nin 75. maddesinde yer alan “makul bir süre içerisinde ve makul bir
şekilde alıcının ikame mallar satın alması” koşulu, alıcının zararlarını tazmin ederken,

satıcıyı zarara uğratmaması için bir önlem olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu noktadan
hareketle alıcının CISG madde 77’ye göre zararı azaltma yüklentisinin olduğu
görülmektedir.303
İkame mal alımı yapılırken makul süre ve makul alımdan kasıt, aynı şart ve koşullardaki
üçüncü bir kişinin de benzer süreler ve alımlar yapacak olmasıdır. Yani ikame mal
alınmasında kural, mümkün olan en düşük fiyatın elde edilmesidir. 304 Bu kurala
uyulurken makul süre ile makul fiyat arasında bir denge gözetilmesi yerinde olacaktır.305
Dolayısıyla sürenin makul olması sağlanırken, malın fahiş fiyattan alınmaması, uygun
fiyat gözetilirken de sürenin satıcıya makul olmayan zararlar doğurmaması
gerekmektedir.
Makul sürenin başlangıcı, alıcının sözleşmeden dönme beyanında bulunması anıdır.
Makul fiyat ise vaka özelinde değişiklik gösterebileceğinden, belirli bir fiyat ya da
orandan söz edilememektedir. Bununla beraber ikame malın, sözleşmede belirlenen
maldan daha iyi özelliklere sahip olması durumunda, alımın makul olduğuna hüküm
verebilecekken, alıcının sağladığı menfaat tazminattan düşülecektir. 306 Ancak her
halükarda sözleşme konusu mal ile ikame malın birebir aynı özelliklerde olması
beklenmeyecektir.307
Bir görüşe göre alımın makul sürede ve şekilde olmaması durumunda, zarar CISG’nin 74
ve 76. maddelerince hesaplanacaktır. 308 Bir diğer görüş ise CISG’nin 76. maddesinin
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ikame mal alımının yapılmamış olmasını belirttiğinden zarar hesabının CISG madde 75’e
göre yapılması gerektiği kanaatindedir. 309 Ancak hâkim görüş zararın hesaplanması
açısından başvurulacak hükümler CISG madde 74 ve 76 çerçevesinde de iken310 her iki
görüşün pratikte birbirinden farklı sonuçlar doğurmadığı görülmektedir. 311

aaa. İspat Yükü
İkame mal alımının ve süresinin makul olması hususundaki ispat yükü de CISG madde
75 uyarınca yine sözleşme ihlalinden zarar gören alıcıya ait olacaktır.

dd. Diğer Zararlar
Pratikte sözleşme ihlallerinde yapılan ikame mal alımının yanı sıra başkaca zararlar da
doğabilmektedir. Bu zararlar CISG madde 74’te sayılmamıştır ancak her halükarda “tam
tazmin ilkesi” gereği bu zararların da tazmin edilmesi kaçınılmazdır. 312 Bu durumda
ayıplı malın muayenesi gibi diğer zararlar CISG 74. maddesi uyarınca tazmin
edilebilecektir.313

5.

Soyut Yöntemle Zararın Hesaplanması

Viyana Sözleşmesine göre somut yöntemle tazminatın hesaplanamadığı durumlar için
CISG madde 76’da somut yönteme bir istisna getirilmiştir. Buna göre;
“(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
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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.”

Bu hüküm uyarınca, sözleşmeden dönen taraf için cari bir fiyatın varlığı halinde soyut
yöntem ile zararın hesaplanmasına olanak tanınmıştır. Yani bu madde ile soyut zararlara
ilişkin talep hakkı düzenlenmiştir.314 Dolayısıyla zarara uğrayan alıcının, ikame mal alımı
yapmasa dahi zarara uğrayacağı öngörülerek bu hakkının olduğu ve malın cari fiyatı ile
semen farkının alıcının asgari zararı olduğu kabul edilmiştir.315 Bu durum, satıcının zararı
öngörmesi ve bu öngörü ile sorumlu olması ile alıcının ikame mal alımı yapması
durumunda doğacak ek masrafların ortadan kaldırılması ile açıklanabilecektir.

316

Dolayısıyla satıcının ödemesi gereken tazminat miktarı da en aza indirilmiş olacaktır.317
Bu durumda alıcı ek bir zahmete girmeden zararını karşılamış olacaktır. Sonuç olarak
alıcı CISG madde 76’ya göre belirli şartlar altında CISG’nin 74. ve 75. hükümlerine
istisnai olarak soyut tazminatın hesaplanmasını talep edebilecektir.318

a.

Alıcının Sözleşmeden Dönmüş Olması

CISG madde 76 şartları, ikame mal alımının gerçekleşmiş olması dışında CISG madde
75 ile benzerlik göstermektedir. Soyut yönteme göre tazminatın hesaplanmasında CISG
madde 76, tıpkı CISG madde 75’teki gibi alıcının sözleşmeden dönmesini şart
koşmaktadır. 319 Dolayısıyla, eğer alıcı sözleşmeden dönme talep hakkından feragat
etmişse ya da bu hakkın talebi somut şartlar altında mümkün değilse, bu durumda sadece
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sözleşmeden dönme hakkı ile ileri sürülebilen bu maddelere dayanarak tazminat talebinde
bulunamayacaktır.

320

Bununla beraber satıcının ifasını gerçekleştiremeyeceğinin

kesinleşmiş olması aranmaktadır.321

b. İkame Mal Alımının Yapılmamış Olması
Viyana Sözleşmesi’nin 75. maddesinin istisnası olan 76. maddenin uygulama alanı
bulabilmesi için herhangi bir ikame mal alımının yapılmamış olması gerekmektedir.
Doktrindeki hâkim görüşe göre herhangi bir ikame mal alımının yapılmamış olması ya
da yapılan ikame mal alımının makul süre ve şekilde gerçekleşmemiş olması veya ikame
mal alımının, ortadan kaldırılan sözleşmeye özgülenenememesi durumunda CISG madde
76 uygulanabilecektir.322
Tazminatın soyut yönteme göre hesaplanabilmesi için ilgili hükümden de anlaşılacağı
üzere malın cari bir fiyatının olması gerekmektedir. Malın borsada kayıtlı bir mal olması
aranmamaktadır ancak malın borsada fiyatının olması durumunda, hesaplamayı
belirleyecektir. 323 CISG madde 76’da malın hangi andaki fiyatının baz alınacağı
belirtilmemiştir. Ancak kural olarak alıcının sözleşmeden döndüğü an, fiyatın
belirleneceği an olacaktır.324
Bu kuralın tek istisnası CISG 76(1)’deki son hükümdür. Buna göre dönme beyanının
malları devri gerçekleşmesi sonrasında yapılması halinde, malın fiyatı devralma anındaki
fiyat olarak belirlenecektir. Buna göre malın teslimi değil, zilyetliğin kazanıldığı an malın
fiyatını belirlemede etken olacaktır.325
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Alıcının daha iyi koşullardaki ikame malın alımını yapmaması, CISG’nin 77. maddesine
göre alıcının zararı azaltması yüklentisine aykırılık oluşturuyorsa, tazminat hesaplanırken
oluşan fark bu alım yapılmışçasına satıcının lehine olacak biçimde düşülmelidir.326

c.

Tarih ve Yer Bakımından Cari Fiyat

Bir üst bölümde kısaca yer verildiği üzere soyut hesaplama yöntemine tazminat
hesaplanırken göre malın cari fiyatı baz alınmalıdır. Buna göre sözleşmeden dönen alıcı
malı teslim almamışsa sözleşmeden döndüğü andaki cari fiyat, hesaplamanın temelini
oluşturacaktır. Malın teslim alınması durumunda ise, zilyetliğin devri esnasındaki fiyat
geçerli olacaktır. Bu kuralın nedeni, alıcının spekülasyonla satıcıyı zor durumda
bırakmasının önüne geçmektedir.

327

Bu sayede geçen sürede fiyatta oluşacak

dalgalanmalar, hesaplamaya dahil edilmeyecektir.
İlgili maddede, malın cari fiyatına ilişkin bir açıklama ya da örnekleme bulunmamaktadır.
CISG madde 55’in de yoruma katıldığı durumlarda malın cari fiyatı, aynı sektörde, benzer
koşullarda aynı tipteki mal için oluşan fiyattır.328 Cari fiyatın belirlenmesi bakımından bir
diğer kural ise malın kararlaştırılan teslim noktası ya da makul bir ikame yerdeki fiyatın
geçerli olacağıdır. 329 CISG 76(2) hükmünden görüleceği üzere ikame bir yerin baz
alınması halinde, malın taşıma masrafları da değerlendirmeye katılacaktır.
Satıcının ifasını gerçekleştiremeyeceğini beyan ettiği yani öne alınmış sözleşmeye
aykırılık durumları halinde, alıcının sözleşmeden dönme beyanı aranmayacaktır. Bu
durumda malın fiyatının belirleneceği an, satıcının ifasını gerçekleştiremeyeceğini beyan
ettiği an olacaktır.330
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Alıcının CISG madde 76’ya dayanarak tazminatın hesaplanmasını talep etmesi, diğer
zararları için CISG madde 74’e dayanmasına bir engel oluşturmayacaktır.331

d. Zararın Hesaplanması
Tazmine esas zarar hesaplanırken cari fiyatın belirlenmesinden sonra, sözleşmede
kararlaştırılan malın bedeli ile cari fiyat arasındaki fark zarar olarak yansıyacaktır. Bu
zarara ilişkin tutar, eğer sözleşmedeki bedelden yüksek hesaplanırsa alıcı, düşük
hesaplanır ise satıcı tarafından tazmine konu olabilecektir.332
Alıcı, CISG madde 76’ya göre talep edebileceği soyut zararı dışında kalan tüm zararları
için CISG madde 74’e dayanarak kalan zararlarını tazmin etmesi mümkün olacaktır.333
Doktrinde, alıcının bu zararları tazmin hakkının yanı sıra yoksun kalınan kâra ilişkin
zararının tazminini talep edebileceği kabul edilirken, sözleşmeden dönmeyen alıcının
diğer seçimlik haklarını kullanmak istediği şeklindeki görüş de savunulmaktadır.334 Bu
görüş, tam tazmin ilkesiyle çelişmekte olduğundan, kanaatimizce alıcı yoksun kalınan
kâra ilişkin zararını da talep etme hakkına sahiptir.
Son olarak CISG’nin 76. maddesine göre zararın hesaplanabilmesi için ancak bedelin
taraflar arasındaki sözleşmede belirlenmiş olması ya da sözleşme hükümlerince
hesaplanabilmesine bağlıdır.335

aa. İspat Yükü
CISG madde 76 uyarınca cari fiyatın mevcudiyetine yönelik ispat alıcının
sorumluluğundayken, cari fiyatın bulunmadığı ve alıcının ikame mal aldığı yönündeki
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ispat satıcının sorumluluğundadır.336 Bununla beraber tahkim konusu bir olayda hakem
heyeti, alıcının cari fiyatın varlığını ispat edememesine rağmen, cari fiyatın tespiti yoluna
başvurmuştur.337

e.

Alıcının Zararı Azaltma Yüklentisi

CISG madde 77;
“Sözleşmenin ihlâline dayanan taraf, mahrum kalınan kâr dahil, ihlâlden doğan zararı
azaltmak için koşullar dikkate alındığında makul olan bütün önlemleri almak zorundadır.
Bu önlemleri almaması halinde, ihlâl eden taraf, zararın azaltılabilecek olduğu miktarda
tazminattan indirim yapılmasını isteyebilir.”

Bu hüküm uyarınca alıcının makul önlemleri alarak zararı azaltması gerektiği belirtilmiş,
alıcının bu yüklentiyi yerine getirmemesi durumunda satıcıya tazminatta indirim hakkı
tanımıştır. Alıcı için böyle bir yüklentiye hükmeden CISG sisteminin, bir kez daha
uluslararası dürüstlük kuralı temelinde hareket ettiği görülmektedir.338 Bu yüklenti bir
yükümlülük olmadığından, alıcının bu kurala uygun davranmaması durumunda herhangi
bir tazminatla karşı karşıya kalması söz konusu olmayacaktır.339 Ancak hükümde de yer
aldığı üzere, bu yüklentiye uyulmaması, tazminatın hesaplanmasında satıcıya indirim
hakkı verecektir. Alıcının bu yüklentisini yerine getirmemesi halinde kusur
aranmayacaktır.340
CISG'nin bu maddesi; herhangi bir zarar için sınırlandırılmamış olup, sözleşme
ihlallerinden kaynaklanan zararların tamamı için geçerli olacaktır. Hatta alıcının bu
yüklentisi, henüz doğmamış zararlar dâhilinde bile söz konusu olabilecektir. 341
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Doktrinde bu hükmün yalnızca tazmine ilişkin zararlarla sınırlı kalmayıp, alıcının
semenin indirimi gibi diğer seçimlik haklarında da geçerli olabileceği bazı yazarlarca
savunulmaktadır. Ancak semenin indiriminde teslim edilen ayıplı malın bedeli ile gereği
gibi ifa durumunda malın değeri hesaplanarak, malın teslim anı baz alınarak bir oranlama
gerçekleştirilmektedir.342 Kanaatimizce bu anda alıcının zararı azaltma yüklentisi zaten
vücut bulduğundan, alıcının diğer seçimlik haklarında ayrıca bir zararı azaltma yüklentisi
bulunmamaktadır.

f. Makul Önlemlerin Alınması
Viyana Sözleşmesi’nin 77. maddesi uyarınca alıcının her türlü zararında, gerekli
önlemleri alarak, zararın azaltılması ya da önlenmesi noktasında azami gayreti göstermesi
gerekmektedir. Ancak alıcı bu gayreti gösterirken, makul olmayan masraf ve zahmete
katlanmak durumunda değildir.

343

Söz konusu önlemlerin alınıp alınmadığının

değerlendirmesinde baz alınan ölçüt diğer hükümlerde olduğu gibi benzer durum ve
koşullardaki makul kişi olacaktır.

344

Bununla beraber örneğin alıcının malların

muhafazası (CISG’nin 80-85. maddeleri) ya da kolay bozulabilecek ürünleri elden
çıkarması, malı geri göndermek yerine satış bedelinde indirimini istemesi, gibi önlemler
CISG madde 77 kapsamında makul sayılacaktır.345
Makul önlemler konusunda genel geçer bir kural olmadığından, hâkimin her somut olayın
niteliklerine göre değerlendirme yapması gerekecektir.346 Konuya ilişkin olarak birkaç
örnek vermek gerekirse; piyasada kolayca bulunabilen mallar için, makul zamanda makul
fiyatla ikame mal satın alması, basit nitelikteki ayıplar için alıcının onarım talep etme
hakkını kullanması ya da ayıplı malın kullanılmasının zarara neden olacağını bilmesi
durumunda kullanımdan kaçınması,

347

malların kamu otoritesi tarafından elinden

alınmaması için gerekli önlemleri alması348 söylenebilecektir.
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g.

Hukuki Sonuçlar

Satıcının sözleşme ihlalinden kaynaklı zararlar için makul önlemlerin alınması alıcının
sorumluluğundadır. Makul önlemlerin alınmaması halinde ödenecek olan tazminat,
makul önlemlerin alınması halinde önlenebilecek zarar miktarı kadar indirime
uğrayacaktır. 349 Alıcının aldığı makul önlemlerin neticesinin başarılı olup olmadığına
bakılmayacak, makul önlemleri alması yeterli olacaktır. 350 Makul önlemlerin alınması
alıcının yüklentisi olduğu halde, bu önlemler için alıcının yapacağı masraflardan satıcı
sorumlu olacaktır.351 Zira söz konusu masraflar, ifa etmeme zararları kapsamındadır.352

aa. İspat Yükü
CISG madde 74’e göre tazminat talebinde bulunacak taraf, makul önlemleri aldığına
ilişkin ispat yükünü taşıyor olsa da alıcının makul önlem alma yüklentisini yerine getirip
getirmediğinin ispatı satıcının üzerindedir.353 Ancak bununla beraber bu düzenlemenin
bir def’i mi yoksa itiraz mı olduğu doktrinde tartışılırken; her ne kadar itiraz olduğu
görüşü hâkim olsa da maddede “isteyebilir” olarak yer aldığından def’i olduğu da
belirtilmektedir.354

6.

Faiz

CISG madde 78.’de bulunan “Taraflardan biri semeni veya muaccel diğer bir meblağı
ödemezse diğer taraf, 74. madde uyarınca talep etme hakkına sahip olduğu tazminata halel
gelmeksizin, bu meblağ üzerinden faize hak kazanır.” hükmünce taraflardan birinin, her türlü

para alacağına karşılık olarak madde 74 hakları saklı kalacak biçimde faiz talebine olanak
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tanınmaktadır. Bu hüküm CISG madde 84(1) ile yorumlandığında; alıcının dönme beyanı
sonrasında satıcının para iadesi söz konusu ise alıcı, ödemeyi yaptığı günden başlamak
üzere faiz talep hakkına sahiptir.355
CISG, faizin oranına ilişkin bir tutar belirlememiştir. Ancak her halükarda taraflar kendi
aralarındaki sözleşmede bir oran üzerinden anlaşabileceklerdir.

355

Zeytin, a.g.e., s. 322
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III.

ALICININ SÖZLEŞMEDEN DÖNME HAKKI VE ŞARTLARI

A. Genel
Sözleşmeye Bağlılık başlığı altında genişçe yer verildiği üzere Viyana Sözleşmesi esas
olarak sözleşmenin ayakta tutulması temeline dayanmaktadır. Ancak kuşkusuz kimin
zaman tüm çabalar sonuçsuz kalmakta ve alıcının son çare olarak sözleşmeden dönme
hakkına

başvurması

gerekmektedir.

Nitekim

CISG

hükümleri

incelendiğinde

sözleşmeden dönmenin ancak istisnai hallerde mümkün olduğu görülmektedir. 356

B. Alıcının Sözleşmeden Dönme Hakkı
Sözleşmeden dönme, diğer hukuki imkânlara göre en katı yaptırımdır. 357 Hakikaten
uluslararası mal satımlarında sözleşmeden dönmenin sonucu olarak malın iadesi ve hatta
malın bedelinin iadesi dahi ciddi masraflara ve zaman kayıplarına yol açmaktadır.
Dolayısıyla bu tür risk ve masraflar gözetilerek, alıcının sözleşmeye bağlı kalmasının bir
anlamının kalmadığı hallerde sözleşmeden dönülmesi mümkün kılınmıştır. 358
CISG hükümleri incelediğinde 49, 64, 72 ve 73. maddelerinde taraflara sözleşmeden
dönme imkânı sağladığı görülmektedir. Konumuz dışında olduğundan satıcının
sözleşmeden dönme hakkına ilişkin maddeler bu çalışmada yer almayacaktır.
CISG alıcıya 49. madde kapsamında sözleşmeden dönme imkânı tanımıştır ve
sözleşmeden dönme şartlarını sıralamıştır. Buna göre CISG’nin öncelikli şartı ve olmazsa
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olmazı esaslı ihlalin varlığıdır. Bu şartın tek istisnası CISG madde 49(1)b’dir.

359

CISG’ye göre satıcının kusuruna bir önem atfedilmemiştir. 360
CISG hükümleri incelendiğinde, sözleşmeden dönme için sözleşmenin satıcı tarafından
ihlali, sözleşme ihlalinin esaslı olması, sözleşmeden dönme beyanı, süre sınırlamasına
riayet, malın iadesi ve satıcının sorumluluğundan kurtulma şansı olmak üzere altı farklı
şartın olduğu görülmektedir.

1. Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlali
Sözleşmenin satıcı tarafından ihlali, daha önce de belirtildiği üzere taraflar arasındaki
sözleşmeden ya da teamüllerden veya CISG’den hükümlerinden doğabilecektir. Bu ihlal,
yükümlülük ihlali ya da maddi ayıplı mal tesliminden kaynaklanabilecektir. 361 Esaslı
olmayan sözleşme ihlallerinde ise alıcı, CISG 49(1) maddesinden hareketle ek süre
tanıyarak sözleşmeden dönmeye olanak sağlayan bir hale getirebilmektedir. 362 Ancak
satıcıya ek süre verilmesi halinde, bu süre zarfınca alıcı sözleşmeden dönme hakkını
kullanamayacaktır. 363

2. Alıcının Sözleşmeden Dönme Beyanı Yüklentisi
Viyana Sözleşmesi’nde alıcının sözleşmeden dönebilmesi, bu yöndeki iradesini satıcıya
ancak bildirimiyle mümkün olacaktır. 364 Yani alıcının sözleşmeden dönme hakkını
kullanabilmesi için bildirim yüklentisini yerine getirmiş olması gerekmektedir. CISG’ye
göre alıcının dönme beyanında bulunmaması durumunda sözleşmenin kendiliğinden
ortadan kalkması gibi bir hüküm düzenlenmemiştir. Bu nedenle alıcı hem esaslı ihlal hem
de ek süre sonunda dönme beyanında bulunmalıdır. 365
359

Huber, a.g.m., s. 279
Zeytin, a.g.e., s. 218
361
Yılmaz, a.g.e., s. 140
362
Huber, a.g.m., s. 284
363
Özdemir, a.g.e., s. 170
364
Erkan, a.g.e., s. 131
365
Zeytin, a.g.e., s. 220
360

76

Alıcının malı geri göndermesi şeklindeki davranışlar, malın değiştirilmesi talebi
beklentisi içerisinde olduğu gibi farklı yorumlara da sebebiyet verebileceğinden
sözleşmeden dönme beyanı olarak kabul edilmemektedir.

366

Bu nedenle alıcının

sözleşmeden dönme bildirimi bir şekle tabi olmamakla birlikte açık ve anlaşılır olması
gerekmektedir. 367 Hatta dönme beyanının, muhataba ulaşması bakımından elverişli
imkânlar sunması halinde günümüz teknolojileri aracılığıyla da yapılabileceği kabul
edilmiştir. 368 Dönme beyanında kullanılacak aracın muhatabına ulaşması bakımından
güvenli olması durumunda beyanın ulaşmaması riski muhatabın olup kullanılan iletişim
aracının seçimiyle ilgili riskler beyan sahibine aittir.369 Ayrıca alıcı, dönme beyanında
CISG 49(2)’deki makul süreye riayet göstermelidir.
Sözleşmeden dönme hakkı, bozucu yenilik doğuran bir hak olduğundan her ne kadar bir
şarta bağlanamasa da CISG madde 47’ye göre ek süre beyanıyla beraber
yapılabileceğinden; ek sürenin sonuçsuz kalmasına ya da esaslı ihlale bağlanmasına
imkân verilmektedir. 370 Bu şekildeki bir bildirim, CISG madde (39) kapsamında ayıp
ihbarında bulunmuş olması gerektiğinden, özellikle sözleşmeden dönme sebebinin
sözleşmeye aykırı ifa olduğu durumlarda önem gösterecektir.371

a. Alıcının Dönme Beyanı Yüklentisinde Süre Sınırlaması
CISG 49(2). Maddesinde yer alan süreler, hak düşürücü niteliktedirler.372 Ancak CISG’ye
göre alıcının dönme beyanına ilişkin bir nedeni olduğu sürece herhangi bir süre
sınırlamasına tabi olmadan dönme beyanında bulunabilecektir.373 Bununla birlikte malın
teslim edildiği durumlar için Viyana Sözleşmesi’nin 49(2). Maddesi, sözleşmeden dönme
şartını komplike bir süre sınırlamasına tabi tutmaktadır. 374 Dönme beyanı süresine
atfedilen bu önem, anlaşmadan dönmenin getirdiği uluslararası mal satımlarında
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sözleşmeden dönmenin katı sonuçları karşısında, dönme anının belirlenmesinin ne denli
önemli olabileceği hususundan kaynaklanmıştır. 375 Esasen bu düzenleme ile süreler
bakımından tarafların menfaatleri dengelenmek istenmiştir.376

aa. Hiç İfa Etmemede Süre Sınırlaması
Satıcının ifasını gerçekleştiremeyeceği durumlarda alıcı, dürüstlük kuralına uygun
olarak377 herhangi bir süre sınırına tabi olmadan dönme beyanında bulunabilecektir.378
Bu durumda satıcının CISG 48(2). maddesi uyarınca alıcıdan ifayı kabul edip etmeyeceği
hususunda bir açıklama talebinde bulunarak, bu belirsizliğe son verme şansı
doğacaktır.379

bb. Geç İfada Süre Sınırlaması
Geç ifada aranan iki şarttan ilki temerrüt halinde de olsa malı teslim etmeli ve alıcının
sözleşmeden dönme hakkını henüz kullanmamış olması gerekmektedir. 380 CISG'nin
49(2)(a) maddesi uyarınca; “gecikmiş teslim halinde, teslimin yapıldığını öğrendiği andan
itibaren makul bir süre içinde sözleşmenin ortadan kalktığını beyan etmiş olsun,” denilmektedir.

Maddenin lafzından da anlaşıldığı üzere gecikmiş ifalarda alıcı yine “makul süre”
kısıtıyla karşı karşıya kalmaktadır. Bu maddedeki sınır yalnızca malların teslimi
konusunda uygulama alanı bulmaktadır 381 ve belirtilen süre tamamlandıktan sonra
alıcının sözleşmeden dönme beyanında bulunması, hüküm ifade etmeyecektir. 382
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Alıcının sözleşmeden dönme bildirimine ilişkin makul süre, malların taşıyıcıya 383 ya da
alıcıya teslimi ile başlamaktadır.384 Söz konusu makul sürenin oldukça kısa bir zaman
olarak anlaşılması yerinde olacaktır.385 Çünkü satıcı malı geç de olsa teslim ettiği için
hem dürüstlük kuralı gereği hem de satıcının en kısa süre içerisinde dönme hakkının
kullanılıp kullanılmayacağı karşısında haklı bir menfaati olması nedeniyle önemlidir. 386

cc. Sözleşmeye Aykırılığın Farklı Türlerinde Süre Sınırlaması
Viyana Sözleşmesi’nin 49(2)(b) maddesinde;
“(2) Ancak, satıcının malları teslim ettiği hallerde alıcı, sözleşmenin ortadan kalktığını
beyan etme hakkını yitirir; meğerki
(b) 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 beyan etmiş olsun.”

hükmüyle, geç teslim dışında kalan ve sözleşmeye aykırılık oluşturan diğer tüm haller
için dönme beyanına ilişkin düzenlemeler tanımlanmaktadır. 387 Dolayısıyla malın
mülkiyetine ilişkin sorunlar, sözleşmeye aykırı mal ve belge teslimi gibi 388 diğer
sözleşmeye aykırılık hallerinde de yine makul süre esas alınacaktır. Bu tür hallerde
alıcının sözleşmeden dönme beyanında bulunabilmesi için sözleşmeye aykırılık
durumunun esaslı olması gerekmektedir.389
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Burada sözü edilen “makul süre”, somut olay bazında, CISG 49(2)(b) maddesinin amacı
gözetilerek tespit edilmelidir.390 Bu süre tespit edilirken alıcının ayıp ihbarı için gereken
düşünme süresiyle, seçimlik haklarının kararını vermek için gereken süre ya da kolay
bozulan bir mal için sözleşmeden dönme beyanı süreleri arasındaki farkın dikkate
alınması gerekecektir.391 Bu nedenle makul süre belirlenirken olay özelinde tüm koşullar
gözetilerek dürüstlük kuralına ve hakkaniyete uygun, gerçekçi bir belirleme yapılması
gerekecektir. Alıcı, makul süre içerisinde dönme beyanında bulunmadığında,
sözleşmeden dönme, malın değiştirilmesini talep hakkı ve onarım haklarını kaybedecek
olmakla beraber tazminat talep etme ve bedelden indirim haklarını muhafaza etmeye
devam edecektir.392
Makul sürenin işlemeye başladığı an farklı olasılıklara göre değişiklik göstermektedir. Bu
olasılıklar, sözleşmeye aykırılığın alıcı tarafından bilindiği veya bilinmesinin gerektiği
an393, alıcının tanıdığı ek sürenin tamamlanmasından ya da satıcının bu süre içerisinde
ifasını yerine getiremeyeceğini açıkladığı an 394 , satıcı tarafından CISG madde 48(2)
uyarınca belirlenmiş sürenin tamamlanması ya da alıcının ifayı kabul etmeyeceği
beyanından sonraki andır. 395 Alıcının aykırılığı bilmesi gerektiği andan kasıt; tüm
ipuçlarının satıcının sözleşme ihmalinde bulunduğuna dair olmasına rağmen alıcının bu
durumu dikkate almaması olarak değerlendirilebilecektir.396
Alıcı makul süre içerisinde sözleşmeden dönme beyanında bulunmak durumundadır.397
Makul süre sözleşmeden dönme beyanı için hak düşürücü süre olup bu süre içerisinde
dönme beyanında bulunmayan alıcı bu hakkını kaybedecektir. Ancak satıcı sözleşmeden
dönme hakkının var olduğu makul sürede sözleşmenin ayakta tutulması esasında diğer
seçimlik haklarını kullanıyorsa, sözleşmeden dönme hakkını kaybetmeyecektir.398
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3. Malın İadesi
CISG’nin 82(1). maddesinde; “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.” denilmektedir. Buna göre alıcının sözleşmeden

dönme beyanında bulunabilmesi için teslim aldığı malı, aynı şekilde iade etmesi gerekir.
CISG bu madde ile iade hasarı sorununun önüne geçmek istemiştir ancak bu kural teslim
edilen malın zarar gördüğü hallerde alıcının sözleşmeden dönmesi için mutlak bir engel
teşkil

etmemektedir.

399

Nitekim

teslim

alınan

maldaki

değişiklikler

CISG 82(2)(a)’ya göre alıcının fiillerinden kaynaklanmıyorsa ya da malın muayenesi
sırasında gerçekleşmişse bu hüküm geçerli olmayacaktır.400
Teslim edilen ikame malın da sözleşmeye uygun olmaması halinde alıcının muayene ve
bildirim yüklentilerini yerine getirmesi halinde yine bu hükümden doğan haklarına sahip
olacaktır.401
Teslim edilen mal çalınmışsa ya da kaybolmuşsa artık malın iadesinden söz edilemez. Bu
durumda, malın iadesinin imkânsız olması nedeniyle alıcının kusurunun bir önemi
kalmamıştır.402 Anlaşılacağı üzere hem mal teslim edildiğinden hem de iadesi imkânsız
olduğundan, alıcı artık sözleşmeden dönme hakkına başvuramayacaktır. Bu noktada
alıcının sözleşmeden dönme beyanının anı yeniden önem kazanacak olup, CISG’nin 27.
maddesine göre alıcı dönme beyanını uygun bir araçla iletmiş ve beyanını ilettiği andan
sonra malın iadesi imkansız hale gelmişse CISG’nin 82(1) hükmü uygulanmayacaktır.403
Görüldüğü üzere alıcının dönme hakkı geçmişe yönelik olarak elinden alınamayacaktır.
Ancak alıcının CISG’nin 86. maddesi gereğince malları sağlam ve iadeye hazır koşullarda
muhafaza etmediği için tazmin borcu doğacaktır.404

399

Yelkenci a.g.e., s. 157
Özdemir, a.g.e., s. 182
401
Yücer Aktürk, a.g.m., s. 228
402
Zeytin, a.g.e., s. 153
403
Yılmaz, a.g.e., s. 153
404
Erkan, a.g.e., s. 149
400

81

Son olarak, doktrinde alıcının; ikame mal teslim edilinceye kadar zilyetliğinde bulunan
ayıplı mal üzerinde hapis hakkına sahip olmayacağı, çünkü satıcının ayıplı mal üzerinde
teslim anına kadar tasarrufta bulunma hakkı bulunduğu görüşü hâkimdir.405

4. İstisnalar
CISG 82(2)(a), (b) ve (c)’de yer aldığı üzere; alıcının fiili veya suskunluğu, malın
muayenesi ve malın satılması, tüketilmesi veya şeklinin değiştirilmesi durumları
CISG’nin 82(1) maddesinde yer alan kuralın istisnalarıdır. Alıcı, bu istisnalardan birine
tabi olduğu durumda sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. Yani alıcının
sorumluluğu dışında gerçekleşen sorunlar nedeniyle malın iadesinin imkansız hale
gelmesi, alıcının sözleşmeden dönme hakkını ya da malın değiştirilmesini talep hakkını
etkilemeyecektir.406

a.

Alıcının Fiili veya Suskunluğu

Alıcının fiili veya suskunluğu bakımından malın iadesinin imkânsızlaşması satıcının
doğrudan doğruya sözleşmeye aykırı bir davranışından kaynaklanıyorsa407, yani alıcının
eylem veya eylemsizliği arasında bir nedensellik bağı bulunmuyorsa alıcı sözleşmeden
dönme hakkını korumaya devam edecektir. 408 Dolayısıyla böyle bir durumda risk
satıcının üzerinde olacaktır. Bu durumun tam aksi halinde ise yani malın iadesinin
imkânsız hale gelmesi alıcının fiili ya da suskunluğundan kaynaklanıyorsa bu kez alıcı
sözleşmeden dönme ya da malın değiştirilmesini talep etme hakkını kaybedecektir. Son
olarak, malın iadesinin imkânsız hale gelmesi hem alıcı hem de satıcıdan bağımsız olarak
meydana gelmişse, risk yine satıcının üzerinde olacak, alıcı seçimlik haklarını
kaybetmeyecektir. Buna göre borcun kusursuz olarak dahi yerine getirilememesi
hallerinde bile alıcı aynen ifa talep hakkını kullanabilecektir. 409 Dolayısıyla burada
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alıcıya geçmiş olan hasar tekrardan satıcıya aktarılmaktadır.410 Ancak CISG’nin istisnai
hükmü olan 28. Madde devreye girdiğinde hasara alıcı katlanacaktır.411

b. Malın Muayenesi
CISG tarafından malın muayenesi yüklentisi alıcının sorumluluğu olarak belirlenmiştir.
Bu nedenle alıcının gerçekleştireceği muayeneden kaynaklı bir ziyan söz konusu ise alıcı
sözleşmeden dönme hakkını kaybetmeyecektir. Bu noktada önemli kısım ise muayenenin
makul olması gerektiğidir. 412 Bu kural malın tamamının ya da bir kısmının hasara
uğramış olmasına bakılmaksızın uygulanır.413

c.

Malın Satılması veya Tüketilmesi

Son istisna ise alıcının, malı iade etmesi gerekeceğini bilmeden önce satmışsa ya da
tüketmişse sözleşmeden dönme hakkını kaybetmeyeceğidir. Alıcı gizli bir ayıba sahip
malı satmış ve sözleşmeye aykırılığın ihbarı ikinci alıcı tarafından yapıldığında ayıptan
haberi olmuşsa, CISG’nin 82(2)(c) maddesi uygulanacaktır. 414 Bir örnek vermek
gerekirse; 316L kalitede paslanmaz çelik satın alan bir turnike üreticisinin, bu paslanmaz
çeliği kullanarak imal ettiği turnikeleri sattıktan sonra, 2. alıcının ihbarıyla malın
kalitesinin 304 paslanmaz çelik olduğunu öğrenmişse, sözleşmeden dönme hakkını
kaybetmeyecektir.
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d. Satıcının Sorumluluktan Kurtulma İmkânının Olmaması
CISG madde 79 borçlunun kontrolü dışında gelişen durumların yarattığı sözleşme
ihlallerinde tazminat sorumluluğunu, CISG madde 80 ise hakların kullanımına ilişkin
düzenlemeleri içermektedir.
CISG madde 79(1)’de “Taraflardan biri yükümlülüklerinden birini ifa etmemesinin, denetimi
dışında kalan bir engelden kaynaklandığını ve bu engeli, sözleşmenin kurulması anında hesaba
katmasının veya engelden ve sonuçlarından kaçınmasının veya bunları aşmasının kendisinden
makul olarak beklenemeyeceğini ispatlaması halinde ifa etmemeden dolayı sorumlu tutulmaz.”

denilmektedir. Buna göre sözleşmeye aykırılığı meydana getiren ifa edememe durumu,
ihlalde bulunan tarafın elinde olmayan nedenlerden kaynaklanıyorsa sorumluluktan
kurtulabilecektir. Çünkü her ne kadar CISG’nin ifa engelleri sistemini kusursuz
sorumluluk temelinde olsa da taraflar bakımından katlanılamaz sonuçlar doğurmaması
bakımından bu temele iki farklı sınırlama getirilmiştir. 415 İlk sınırlama, sorumluluğun
kapsamı bakımından öngörülebilirlik ilkesiyle,416 ikinci sınırlama ise CISG madde 79’la
sorumluluğun kurulması aşamasına getirilen iç hukukumuzdaki “mücbir sebep” benzeri
bir kusursuz sorumluluktur.417
CISG madde 79(2)’ye göre;
“(2) Taraflardan birinin yükümlülüklerini ifa etmemesi, sözleşmeyi kısmen veya tamamen
ifa etmek ile görevlendirdiği bir üçüncü kişinin ifa etmemesinden kaynaklanıyorsa, bu
tarafın sorumluluktan kurtulması ancak;
(a) Fıkra 1 uyarınca sorumluluktan kurtulmuş olduğu takdirde ve,
(b) Görevlendirmiş olduğu kişiye 1. fıkra hükmünün uygulanması durumunda
görevlendirilen kişi de sorumluluktan kurtulacak olduğu takdirde mümkündür.”
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hükmüyle sözleşme konusu işin tamamı ya da bir kısmının olması fark etmeksizin,
borçlunun görevlendirdiği kişinin de CISG madde 79(1) uyarınca sorumluluktan
kurtulması durumunda, asıl borçlunun da sorumluluğundan kurtulmasını ifade eder.
CISG madde 79(3)’te “Bu maddede öngörülen sorumluluktan kurtulma, engelin var olduğu
dönem için geçerlidir.” Hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, borçlunun tazminat ödeme

sorumluluğundan ancak engel etkili olduğu sürece kurtulacağını belirmektedir.418
CISG madde 79(4)’te yeniden bildirim yüklentisine ilişkin makul süre kavramı karşımıza
çıkmaktadır. Buna göre ifasını gerçekleştiremeyen taraf, diğer tarafa bu durumu makul
süre içerisinde bildirmekle durumundadır. Bu kez dönme beyanındakinin aksine, bildirim
yüklentisinin karşı tarafa ulaşmaması durumunda bundan doğacak zararlar bildirim
sahibinin sorumluluğunda olacağı belirtilmiştir.
Son olarak CISG 79(5)’te bu maddede yer alan sorumluluktan kurtulma hallerinin
yalnızca tazminat talebi için geçerli olacağı ifade edilmektedir. Yani CISG madde 79
kapsamında

ihlale

uğrayan

taraf,

tazminat

talebi

dışındaki

diğer

haklarını

kullanabilecektir.
Yukarıda kısaca değinilmiş olan CISG 79. maddeye ilişkin açıklamalar, çalışmanın
tazminata ilişkin bölümünde daha detaylı biçimde ele alınacağından, bu kısımda daha
fazla değerlendirmeye yer verilmemiştir.

e.

Satıcının Sözleşmeyi İhlaline Alıcının Sebep Olması

CISG’nin 80. Maddesinde “Bir taraf, diğer tarafın yükümlülüklerini ifa etmemesine, bu ifa
etmeme durumu kendi eyleminden veya eylemsizliğinden kaynaklandığı ölçüde dayanamaz.”

Şeklindeki hüküm, bir kişinin kendi kusuru ile hak sahibi olamayacağı ilkesinden
hareketle, CISG’nin 7. Maddesine göre dürüstlük kuralının korunması temelinde

418
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düzenlenmiştir.419 Buna göre alacaklı taraf sözleşmenin ifa edilememesine kendisi engel
olmuşsa, herhangi bir hukuki yola başvuramayacaktır.420 Bu maddenin ihlali durumunda
herhangi bir hukuki sonuç doğmayacak olup maddede bu ihlalin gerçekleşmesi
durumunda borçlunun sorumluluğuna gidilemeyeceği ifade edilmektedir.

5. Özel Durumlarda Sözleşmeden Dönme

a.

Öne Alınmış Sözleşmeye Aykırılık Halinde Sözleşmeden Dönme

CISG’nin 72(1). maddesinde “Sözleşmenin ifa tarihinden önce, taraflardan birinin sözleşmeyi
esaslı şekilde ihlâl edeceği aşikar ise, diğer taraf sözleşmenin ortadan kalktığını beyan edebilir.”

hükmü yer almaktadır. Bu hüküm, sözleşme konusu ifanın gerçekleştirilemeyeceği açıkça
görüldüğü yani sözleşme ihlalinin ifa tarihinden önce anlaşıldığı durumlar için alacaklıya
cayma hakkı sağlamaktadır. Alıcının bu durumda sözleşmeden dönme hakkını
kullanabilmesi için öncelikle ihlalin esaslı olması ve bu ihlalin gerçekleşeceğinin aşikâr
olması gerekmektedir.421 Yani gerçekleşeceği muhtemel olan sözleşme ihlalinin, CISG
madde 64 (1)(a) uyarınca esaslı olması nedeniyle sözleşmeden dönülmesine imkân
tanıyacak nitelikte olmasıdır.422
Alıcının sözleşmeden dönme hakkından faydalanabilmesi için ihbar yüklentisini yerine
getirmelidir. Söz konusu yüklenti CISG madde 49(2)’deki ihbar süresine tabi değildir. 423
Şüphesiz alıcının bu bildirimi taraflar arasındaki sözleşmede belirlenen ifa tarihine kadar
yapması gerekmektedir. Alıcının sözleşmeden döndüğüne dair ihbarıyla beraber
sözleşme sona erecek, alıcı artık diğer seçimlik haklarını kullanmayacak ya da satıcının
bundan sonra ifasını yerine getirebilecek olması bu durumu değiştirmeyecektir.424
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Aynı maddenin ikinci fıkrasında yer alan “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.” hükmü satıcının ifasını gerçekleştireceğini gösterebilmesi için alıcının,

satıcıya imkân tanıması amacını taşımaktadır. Her ne kadar günümüz teknolojisiyle
süreler daha esnek olabilse de bu imkân ancak alıcının ihbar süresi elverdiğince
tanınabilecektir.425
Alıcının bildirimine karşın satıcının sözleşmeyi ifa edeceğine dair yeterli bir teminat
göstermesi durumunda alıcı, sözleşmeden dönemez. 426 Son olarak CISG, satıcının
gösterebileceği teminata ilişkin herhangi bir düzenleme içermemekte, bir örnek
göstermemektedir. Ancak satıcı ifayı gerçekleştirebileceğine dair yeterli güvenceyi
vermiş olması aranacaktır.427
CISG 72(3)’te yer alan “Karşı taraf yükümlülüklerini ifa etmeyeceğini beyan ettiği takdirde 2.
fıkra hükümleri uygulanmaz.” hükmüyle, satıcının vadesinden önce ifasını yerine

getiremeyeceğini

belirtmesi

durumunda

zaten

sözleşmenin

esaslı

ihlali

gerçekleşeceğinden, alıcının ayrıca sözleşmeden dönme niyetinde olduğuna dair bir
açıklama yapmasına gerek kalmayacağını belirlemiştir.

b. Art Arda Teslimli Sözleşmeden Dönme
Bir sözleşme kapsamında tek bir ifanın birden fazla parçalar halinde farklı zamanlarda
gerçekleştirildiği art arda satım sözleşmeleri için CISG madde 73’teki “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.” hükmüyle sözleşmeden dönme şartlarını belirlemiştir.
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Peyderpey yapılan teslimler esasen sözleşmeden doğan tek bir borcun ifa edilmesidir.428
Art arda yapılan teslimatların ne, nasıl ve ne zaman olacağı değil, teslime ilişkinin ifa
borcunun tek bir sözleşmeden doğuyor olması önemlidir. 429 Söz konusu hükme göre
teslimatlardan biri açısından sözleşme ihlalinin mevcut olduğu durumlarda, bu teslimata
ilişkin dönmenin gerçekleştirilebileceği ve diğer teslimatların bundan etkilenmeyeceği
belirtilmektedir. Dolayısıyla teslimatlardan biri için biri için uygulanacak yaptırım, diğer
teslimat ya da teslimatları etkilemeyecektir.430
CISG, parça teslimi olan sözleşmeler için diğer ihtimalleri de düzenlemiştir. Buna göre;
tek bir teslimata ilişkin sözleşmeden dönmenin yanı sıra sözleşmeden ileriye yönelik
dönme ve sözleşmeden hem ileriye hem de geri yönelik dönme koşulları da belirlenmiştir.

aa. Tek Bir Teslimata İlişkin Sözleşmeden Dönme
Alıcının sözleşme konusu teslimatlardan birinin ifasında meydana gelen esaslı bir ihlalde,
bu teslimata ilişkin olarak sözleşmeden dönebilecektir. Alıcı bu hakkının yanı sıra söz
konusu teslimatın ifası için ek süre verebilecek ya da aynen ifasını talep edebilecektir. 431
Alıcının ek süre vermesi durumunda, ortada esaslı bir ihlal yoksa bile ek sürenin sonunda
satıcı ifasını yerine getirmezse, alıcı CISG madde 49(1)(b)’ye dayanarak sözleşmeden
dönme hakkını kullanabilecektir.

432

CISG’nin özel duruma ilişkin bu hükmü,

sözleşmenin ayakta tutulması ilkesiyle bağdaşmaktadır.

bb. Gelecekteki Bir Teslimata İlişkin Sözleşmeden Dönme
Alıcının gelecekteki teslimatlara ilişkin olarak sözleşmeden dönme hakkını CISG 73(2)
maddesi düzenlemektedir. Buna göre; “Taraflardan birinin münferit teslimatlardan herhangi
birine dair yükümlülüklerinden birini ifa etmemesi, karşı taraf açısından, gelecek teslimatlara
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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.” denilmektedir. Geleceğe yönelik güçlü de olsa ihtimal üzerinden

hak tanıdığından, CISG madde 73(2) ile 72(1)’in benzerlik gösterdiği söylenebilir.
Dolayısıyla bu maddeye dayanarak sözleşmeyi ortadan kaldırabilmek için; satıcının
teslimatlardan en az biri için sözleşmeyi ihlal etmesi, bu ihlalin gelecek teslimatların
yapılamayacağına dair ciddi bir gerekçe olması ve alıcının bildirim yüklentisini yerine
getirmesi gerekmektedir.433 Sözleşmeden dönme beyanında bulunmak isteyen alıcının,
bu hakkından faydalanabilmesi için bildirim yüklentisini makul bir süre içerisinde
gerçekleştirmesi gerekmektedir.

cc. Sözleşmeden İleriye ve Geriye Yönelik Olarak Dönme
Art arda teslimatlara ilişkin sözleşmeden dönme halinin son tipi olan sözleşmeden ileriye
ve geriye doğru dönme ise CISG 73(3). maddesinde “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.” şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm

uyarınca CISG 73(1)’ göre sözleşmenin ilgili teslimatına ilişkin olarak satıcının esaslı
ihlali zaten gerçekleşmiştir, bununla beraber teslimatlar arası ilişki nedeniyle bir
teslimatın gerçekleşmemesi sözleşmenin genelinin amaçsızlaşmasına neden olmaktır.434
İşte bu durumlar için CISG, sözleşmenin geriye ve ileriye yönelik olarak tümden ortadan
kaldırılmasına olanak tanımaktadır. Buradaki önemli noktanın, satıcının ifasını
gerçekleştirmek istese dahi alıcı nazarında artık bir anlam ifade etmemesi olacaktır. 435
Alıcının CISG 73(3). Hükmü uyarınca sözleşmeden dönme beyanına ilişkin bildirim
yüklentisi CISG 49(2). Maddesindeki sürelere tabi olmamakla beraber, CISG madde
73(1)’deki gibi alıcının bildirim yüklentisini, sözleşmeden dönme hakkının varlığını

433

Yılmaz, a.g.e., s. 165
M. Atamer, Uluslararası…, a.g.e., s. 412
435
a.g.e., s. 412
434

89

bildiği ya da bilmesi gerektiği makul bir süre içerisinde gerçekleştirmesi
gerekmektedir.436

C. Sözleşmeden Dönmenin Sonuçları
Viyana Sözleşmesi’nde sözleşmeden dönmenin sonuçları CISG 81 ila 84. Maddeleri ile
düzenlenmiştir. Doktrinde çokça tartışılan bu hükümler için sözleşmeden dönmenin
etkileri ve iade taleplerinin ileri sürülebilmesinin hukuki gerekçeleri bakımından farklı
görüşler bulunmaktadır.437
Türk-İsviçre Hukukunca bu teoriler “klasik dönme teorisi”, “ayni etkili dönme teorisi”,
“kanuni borç ilişkisi teorisi” ve “dönüşüm teorisi” olup, ağırlıklı görüş “dönüşüm teorisi”

üzerinde yoğunlaşmaktadır. 438 Bu görüşün zıttı olan klasik dönme teorisinde ise
sözleşmeden dönme gerçekleştiğinde, sözleşmenin esasen hiç akdedilmemiş hale
geldiğini savunmaktadır.

439

Ancak CISG madde 81(1)’de “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.” hükmüyle

zaten sözleşmenin bazı hükümlerinin ortadan kalkmayacağı açıkça ifade etmektedir.
Dönüşüm teorisine göre, sözleşmeden dönme mevcut sözleşmenin tamamıyla sona
ermesi anlamına gelmeyip, tasfiye aşaması için şekil değiştirerek varlığını sürdürmesini
ifade etmektedir.440 Kanaatimizce de, hükmün lafzından anlaşıldığı üzere sözleşmenin
tamamen ortadan kalkması söz konusu olmadığından, sözleşmeden dönmenin şartları
dönüşüm teorisi ekseninde değerlendirilmelidir.
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1.

Tarafların Sözleşmeden Doğan Yükümlülüklerinden Kurtulması

Sözleşmeden dönme gerçekleştiğinde, CISG 81(1) hükmünde açıkça ifade edildiği üzere
taraflar sözleşme ile üstlendikleri yükümlülüklerden kurtulacaktır. Bununla beraber CISG
sisteminin sözleşmenin geriye doğru sona erdirilmek istenmediği açıktır.441 Ayrıca ileriye
yönelik olarak da bazı hükümler geçerliliğini sürdürecektir. Zira sözleşmenin ortadan
kalkması, tazminat yükümlülüğüne etki etmemektedir. Ancak eğer taraflar arasındaki
sözleşme CISG madde 79’da yer alan gerekçelerle ortadan kalkmışsa, ayrıca bir tazminat
talep hakkından söz edilemeyecektir. 442 Bununla beraber, uyuşmazlık durumundaki
çözümlere ilişkin hükümleri ve sözleşmeden dönmeden sonrasına ait taraflar arası hak ve
borçların düzenlediği hükümler de geçerliliğini koruyacaktır. 443
Sözleşmeden dönme gerçekleştiğinde sözleşme tarafları asli edim yükümlülükleri olan
malın teslimi ve bedelin ödenmesi gibi asli yükümlülüklerinden 444 ve sözleşmede
kararlaştırılmış olan yan edim yükümlülüklerinden445 kurtulacaktır. Yerine getirilmemiş
yükümlülükler sözleşmeden dönme ile ortadan kalmış sayılacaktır. 446 Sözleşmeden
dönme ile tarafların sözleşmeden doğan yükümlülüklerinin yerini ifası gerçekleşmiş
edimlerin iade edilmesi yükümlülüğü alacaktır.447

2. Edimlerin İadesi
CISG 81(2)’de;
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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.”

Hükmü yer almaktadır. Buna göre taraflar arasında sözleşmeden dönülmesiyle beraber
tasfiye ilişkisi başlayacaktır.448 Dolayısıyla taraflar sözleşmenin ortadan kaldırılmasıyla
ifa ettikleri edimleri iade etmek durumundadır. Yani teslim edilen malın ve belgelerin
satıcıya, semenin ise ödenmiş kısmın alıcıya iade edilmesi gerekmektedir.449 Edimlerin
iadesinde aynen iade esastır. 450 Bu durumda CISG’in 28. Maddesince getirilmiş olan
ulusal hukuk sınırlaması önem kazanacaktır.

451

Çünkü buna göre aynen ifanın

gerçekleşebilmesi için tarafların milli hukuklarınca da aynen ifaya hükmedilmiş olması
gerekecektir.452
Edimlerin iadesi için CISG 81(2) eğer karşılıklı bir iade söz konusu ise bu iadelerin aynı
anda gerçekleştirilmesi gerektiği düzenlenmiştir. Kuşkusuz bu hüküm taraflardan birinin
iadeyi kabul etmemesi ya da milli hukukunca iadeye olanak tanınması halinde diğer taraf
iade konusu edimi alıkoyabilecektir.453
Tarafların edimlerin iadesi bakımından doktrinde takas imkânının mevcut olduğu görüşü
çoğunlukla kabul edilmekle beraber, takasın mümkün olabilmesi için takas borçlarının
CISG kapsamındaki bir sözleşmeden doğmuş olması gerektiği savunulmaktadır. 454 Bir
diğer görüş ise takasın Antlaşma kapsamında olmadığı, takasın söz konusu olduğu
durumlarda ulusal hukuk kurallarının uygulanması gerektiği yönündedir. 455
Daha önce de belirtildiği üzere CISG sözleşme serbestisi temelinde taraflar, CISG’den
bağımsız olarak sözleşmeden doğan yükümlülükleri için Antlaşma hükümlerinden başka
yöntemleri kararlaştırabilecektir. Dolayısıyla taraflar edimlerin iadesi için farklı bir
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tasfiye rejimine karar verebilecek ya da tasfiyenin hiç gerçekleşmeyeceğine anlaşmış
olabilecektir.456
CISG, edimlerin iadesinin nerede gerçekleştirileceğine dair bir hükme yer vermemiştir.
Bu konuda doktrinde iadenin alıcının malı ilk taşıyıcıya teslim etmesi gerçekleştirilmesi
görüşü ile alıcının işyerinde teslim alınması görüşleri bulunmaktadır. 457 Kanaatimizce
alıcının esaslı bir ihlal nedeniyle sözleşmeden dönmesi halinde, Antlaşma metninde de
herhangi bir yüklenti belirlenmediğinden ilave bir külfete yol açmaması için satıcının,
alıcının işyerinden malı teslim alması gerekmektedir.
Antlaşma hükümlerinde iade masraflarına ilişkin olarak da herhangi bir düzenlenme yer
almamaktadır. Doktrinde, iade masraflarını sözleşmeyi ihlal eden taraf, dolayısıyla ve
konumuzca satıcı karşılayacağı kabul edilmekte olup, alıcının iade masrafları ve uğradığı
zararları CISG madde 74 uyarınca talep edebilecektir.458
Son olarak kısaca CISG 82 ve CISG 83 kapsamında hükümlerini de tekrar ele alacak
olursak; alıcının malı iade etmesinin imkânsız hale gelmesi durumunda alıcının
sözleşmeyi ortadan kaldırma ve malın değiştirilmesini talep etme hakları düşmektedir.
Ancak her halükarda alıcının diğer seçimlik hakları saklı kalacaktır.

3.

Elde Edilen Yararların İadesi

CISG madde 84 uyarınca tarafların edimler vasıtasıyla elde ettikleri yararların da
sözleşmeden dönme ile iade edilmesi şartları düzenlenmiştir. Buna göre eğer alıcı
semenin tamamını ya da bir kısmını ödemişse, satıcının bu ödemenin yapıldığı tarihten
itibaren faiziyle beraber ödeme yapması gerekmektedir. Bu hususta sözleşmeden
dönmenin alıcı ya da satıcı tarafından gerçekleştirilmiş olmasına bir önem
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atfedilmemiştir. 459 Elde edilen yararların tıpkı edimler gibi aynı anda iade edilmesi
gerekmektedir.460

459
460
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SONUÇ
Türkiye 01 Ağustos 2011 tarihinde, CISG (Contracts for the International Sale of Goods)
yani Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Antlaşması’nı uygulamaya koymuştur. 84 ülke tarafından kabul edilmiş bu uluslararası
sözleşme, doğrudan Türk Hukuku’nun bir parçası haline gelerek, Antlaşma’nın uygulama
alanı doğrultusundaki tüm sözleşmeler için geçerli hale gelmiştir. CISG’in hukukumuza
benzer yanları olduğu gibi farklılaştığı birçok tarafı da bulunmaktadır. Kuşkusuz bu
durum Antlaşma’nın “common law” ve “civil law” sistemlerinin bir sentezi olmasından
kaynaklanmaktadır.
Çalışmamızda da sık sık anılan “yeknesak sözleşme” kavramı kapsamında CISG, birçok
farklı ülkenin bir araya gelerek oluşturduğu, uluslararası taşınır mal satımına ilişkin
kurallar bütünüdür. Bu nedenle farklı hukuk sistemlerine sahip ülkelerin genel katılımı
amaçlanarak kaleme alınmış Antlaşma’da, sıkça “common law” ve “civil law” etkileri
görülmektedir. CISG’in genel yapısı itibariyle sözleşme serbesitisi ilkesini temel aldığı
görülmektedir. Nitekim sözleşme tarafları, CISG’in otonom ya da doğrudan uygulama
şartlarına tamamen uygun bir sözleşmede dahi, CISG’in uygulanmayacağını
kararlaştırabileceklerdir. Ancak tarafların CISG’in bir kısmının uygulanmamasına karar
verdiği durumunda, Antlaşma’nın emredici tek hükmü olan 12. Maddeyi kapsam dışında
bırakamayacaklardır. Antlaşma’nın kapsamı dışında kalan bazı türden mallar için
günümüz itibariyle sözleşmenin uygulama alanı bulabileceği doktrinde tartışılmaktadır.
Kanaatimizce kapsam dışı bırakılmış olan açık arttırmalar, benzer şekilde uluslararası
nitelikteki elektronik açık arttırmaları da kapsayacaktır. Zira burada satım için kullanılan
araç değil, malın satım metoduna ilişkin bir ifade yer almaktadır. Konusu bakımından ise
CISG, malın mülkiyeti üzerine herhangi bir düzenleme yapmamış, bu türden hallerde
karar, milli hukuklara bırakılmıştır. Nitekim üçüncü kişilerin hak ve talepleri konusunda
da çalışmamızda yer aldığı üzere, satıcının malı üçüncü kişilerin hak ve taleplerinden ari
teslim etmek olduğu düzenlenmiş ancak mülkiyet hakkının gerçekten alıcıya geçip
geçmediğine dair bir düzenlemeye yer vermemiştir.
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CISG satıcının yükümlülüklerini, vadesinde ya da sözleşmede belirtilmemişse makul
sürede malların ve belgelerin teslimi, malların sözleşmeye uygun olması ile üçüncü
kişilerin hak ve talepleri olmak üzere saymıştır. Viyana Sözleşmesi’ne göre satıcının asli
borcu olan malların ya da belgelerin teslimi için herhangi bir şart ya da belgelerin türü
bakımından bir örnekleme yapmamıştır.
Malların sözleşmeye uygun olmaması kavramının bir benzeri de Türk Hukuku’nda yer
alan “borca (sözleşmeye) aykırılık” kavramına ilk bakışta benzerlik gösterse de, CISG’nin
kullanmayı uygun gördüğü kavramın, Türk Hukuku’ndaki kavrama göre çok daha geniş
olduğu görülmektedir. Satıcının asli borcunu yerine getirmesiyle, alıcının muayene ve
ihbar yüklentisi doğmaktadır. İşte burada bu kez “makul süre” kavramı karşımıza çıkarak,
somut olay bazında objektif olarak değerlendirilmesi gereken bir unsur olmaktadır. Bu
kavram ise Türk Hukuku’nda “uygun süre” olarak karşımıza çıkarak, “makul süre”
kavramı ile benzerlik göstermektedir. Antlaşma’nın süreye ilişkin hükmünden
anlaşılacağı üzere gizli ayıplar öngörülerek, 2 yıllık bir süre sınırı getirilmiştir. Bu süre,
hak düşürücü süre olup, alıcının “makul süre” içerisinde muayene ve ihbar yüklentilerini
yerine getirmemesi halinde sözleşmeye aykırılık iddiasında bulunamayacaktır.
Dolayısıyla alıcının, bu yüklentisini yerine getirememesi, bu aykırılıklardan doğan
haklarını da kullanamayacağı anlamına gelmektedir.
Yukarıda belirttiğimiz üzere CISG “common law” ve “civil law” sentezi olarak karşımıza
çıkmaktadır. Bu bağlamda sözleşmeye aykırılık temelinde özellikle de ifa engelleri
bakımından CISG’de ciddi anlamda “common law” etkisi görülmektedir. Nitekim
CISG’de, Türk Hukuku’ndan alışılagelmiş sözleşme öncesi imkânsızlık, kusur, temerrüt
ya da ayıba karşı tekeffül gibi hallerinin sayılması yerine “sözleşmenin esaslı ihlali”
ayrımına gidilmiştir. Şüphesiz buradaki “esaslılık” kavramı da soyut bir ifade olarak
karşımıza çıkmaktadır. Şartları ise; bir yükümlülüğe aykırı davranılmış olması, bu
davranışın bir olumsuzluğa sebep olması, bu olumsuzluğun karşı tarafı sözleşmeden
beklemekte haklı olduğu şeyden önemli ölçüde yoksun bırakması ve bu sonucun makul
bir kişi tarafından öngörülebilir olması şeklinde sayılmıştır. Buna göre esaslı ihlal,
alıcının sözleşmeyi kurmakla elde etmek istediği yararın ortadan kalkmış olması şeklinde
tanımlanabilecektir, Ortada esaslı bir sözleşme ihlalinin bulunduğu durumlarda, alıcının
hakları genişleyerek, alıcının diğer seçimlik haklarıyla beraber sözleşmeden dönme hakkı
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da doğduğundan esaslılık ayrımı önem arz etmektedir. Çünkü sözleşmeden dönme, en
katı sonuçları doğurduğu gibi sözleşmenin ayakta tutulması ilkesi ile de tezatlık
oluşturmaktadır.
Antlaşma, pacta sund servanda yani sözleşmeye bağlılık temelini taşıdığından, esaslılık
unsuru içermeyen aykırılıklarda alıcının öncelikle seçimlik haklarına başvurması
gerekecektir. Sözleşmeye aykırılık hallerinde alıcının seçimlik haklarından ilki, aynen
ifayı talep hakkıdır. Antlaşma’nın aynen ifayı talep hakkını ilk sıraya koymasından
hareketle, “civil law” sistemine yaklaştığı görülmektedir. Alıcının aynen ifayı talep ve
diğer seçimlik haklarını talep edebilmesi için ihlalin asli ya da tali olup olmadığına
bakılmayacaktır. Alıcının bu hakkına başvurabilmesi satıcının hiç ifa etmemesi ve
alıcının bu hakkı ile bağdaşmayacak başka bir hakkından yararlanmamış olması gerektiği
şeklinde iki şarta bağlanmıştır. Bununla beraber her halükarda alıcı, makul süre içerisinde
bildirimde bulunma yüklentisini bulunmaktadır. Ayrıca alıcı, satıcıya yine bildirim
yüklentisini yerine getirerek, ek süre tanıyabilecektir. Bu bildirim, sözleşmeye aykırılığa
ilişkin bildirim ile beraber yapılabilecektir. Ancak alıcı ek süre bildirimini ve bu süredeki
aynen ifaya ilişkin talebini açık ve anlaşılır biçimde yapmak durumundadır. Alıcının ek
süre tanıması iki şekilde yorumlanabilmektedir. Bunlardan ilki, sözleşmenin ayakta
tutulması ilkesine uygun olarak ikinci bir şans vermesi anlamında olacakken, bir diğeri
alıcının sözleşmeden dönme şartlarını hazırladığı yönünde yorumlanabilecektir. Nitekim
satıcı verilen ek süreye rağmen ifasını gerçekleştirmezse, alıcı artık sözleşmeden dönme
hakkına sahip olacaktır. Ancak alıcı, ek süre tanırsa bu süre içerisinde diğer seçimlik
haklarını kullanamayacaktır.
Antlaşma, aynen ifa talebine alıcının sözleşmeden dönme beyanında bulunmamış olması,
satıcının sözleşmeye aykırı da olsa malı teslim etmiş olması, alıcının seçimlik haklarından
semenin indirimi ya da malın değiştirilmesi talebinde bulunmamış olması ve yerel
mahkemenin aksi bir karar vermemiş olması şeklinde sınırlamalar getirmiştir. İşte bu
noktada Antlaşma’nın “common law” ve “civil law” sistemleri arasında nasıl bir denge
gözettiği açıkça görülmektedir. “Civil law” sistemince ifanın gerçekleştirilmemesi
durumunda aynen ifayı talep hakkı bir kuralken, “common law” sistemi için
kullanılabilecek ilk hak, tazminat olup, aynen ifayı talep hakkı bir istisnadır. Dolayısıyla
yerel mahkemelerin aksi bir karar vermemiş olması şartı ile “common law” sistemine sahip
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ülkenin, bir “civil law” sistemine göre uygulamada bulunma zorunluluğu ortadan
kaldırılmıştır.
Satıcının malı teslim etmesiyle alıcı aynen ifa talep hakkını kullanamayacak, bunun
yerine sözleşmenin esaslı ihlalinin gerçekleşmesi durumunda diğer seçimlik hakkı olan
malın değiştirilmesini talep hakkı doğacaktır. Alıcının bu hakkından yararlanabilmesi için
öncelikle muayene ve ihbar yüklentilerini makul sürelerde gerçekleştirmiş olması
beklenecektir. Ayrıca teslim edilen malın, teslim edildiği andaki ilk haline esaslı suretle
yakın olması ve malın iadesinin imkânsızlaşmış olmaması gerekmektedir. İkame mal
talep hakkının, sözleşmenin esaslı ihlaline bağlanması, malın ikamesiyle değiştirilmesi
halinde çok ciddi külfet ve masraflara yol açması neden olmasıdır. Dolayısıyla bir
sözleşme ihlali gerçekleştiğinde eğer bu ihlal esaslı bir nitelik oluşturmuyorsa,
Antlaşma’nın

malın

onarımının

talep

hakkının

kullanılmasına

teşvik

ettiği

söylenebilecektir.
Teslim edilen malın sözleşmeye uygun olmaması, malın onarımını talep hakkının makul
olması ve alıcının bildirim yüklentisini yerine getirmesi halinde malın onarımını talep
hakkını kullanabilecektir. Sayılan şartlardan, onarım talebinin makul olması malın
değiştirilmesini talep hakkının kullanılmasına göre daha makul olduğu durumlar için
geçerli olacaktır. Ancak eğer sözleşmeye aykırılık, esaslılık teşkil etmiyorsa alıcının
malın değiştirilmesini talep hakkı bulunmayacaktır. Bu gibi durumlarda alıcının mal
bedelinde indirim hakkı ve tazminat talep hakkı saklı kalacaktır.
Alıcının 6098 Sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 227(2). maddesinde olduğu yer aldığı gibi
“civil law” sistemine yaklaştığı bir diğer hak ise satış bedelinde indirim talep hakkıdır. Bu

hak uyarınca alıcı, sözleşmeye aykırı bir mal teslimi gerçekleştiğinde semenin indirimini
talep edebilecektir. Satış bedelinde indirim hesabı nispi yöntem ile yani malların fiilen
teslim edildiği tarihteki değeri ile sözleşmeye uygun olarak teslim edilmiş olması
halindeki değeri arasındaki fark, satış bedelinden indirilebilecektir. Alıcının satış
bedelinde indirim hakkını kullanabilmesi için de yine bildirim yüklentisini
gerçekleştirmiş olması gerekecektir. Alıcının satış bedelinde indirim talep hakkını
kullanması durumunda tazminat talep etme hakkı dışındaki diğer seçimlik hakları
düşecektir.
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Viyana Sözleşmesi’ne göre tazminat talep etme hakkının kullanılabilmesi için; satıcının
sözleşmeyi ihlal etmesi, bu ihlal nedeniyle alıcının zarar görmüş olması ve bu iki husus
arasındaki illiyet bağının olması ile satıcının sorumsuzluk nedenlerinden birinin
bulunmaması olmak üzere dört koşulun varlığı aranacaktır. Antlaşma’ya göre tazminat,
öngörülebilirlik ilkesi uyarınca sözleşmenin akdi sırasında satıcının öngörebileceği
zararlarla sınırlıdır. Ancak bununla beraber, bazı ülke hukuklarında bulunmayan, mahrum
kalınan kâr da talep edilebilecektir. Tazminatın kusursuz sorumluluk ilkesi kapsamında
CISG’nin bir kez daha “common law” sistemine yaklaşarak, “kusur”a bir önem atfetmemiş
olduğu görülmektedir. Antlaşma kapsamında alıcı, hem müspet hem de menfi zararlarını
aynı anda talep edebilecektir. Alıcı, CISG kapsamında zararını aşan tazminatı talep
edemeyecek olup, aynen tazmin başka seçenek olmadıkça zorunlu olmayacaktır. Ancak
her halükarda alıcı, uğradığı zararı CISG hükümleri kapsamında ispatlamakla yükümlü
olacaktır. CISG’e göre sözleşme ihlallerinden kaynaklı zarar, somut yöntem ile
hesaplanacaktır. Antlaşma, somut yöntemle zararın hesaplamaması halleri için bir istisna
olarak soyut yöntemi de mümkün kılmıştır. Bu yöntemle hesaplanan zararlarda, alıcının
yoksun kalınan kârını da talep etmesi mümkün olacaktır. Alıcının sözleşme ihlalinden
kaynaklı zararları için tazminat talep etmesi, zararı azaltma yüklentisi esasında olacaktır.
Alıcının bu yüklentisine uygun hareket etmediği durumlarda, satıcı zararın azaltılması
yüklentisi kapsamında önlenebilecek olan tutarın, tazminden indirimini talep
edebilecektir. Bunlarla beraber, alıcı ödemeyi gerçekleştirmişse ve sözleşmeden dönme
beyanında bulunmuşsa, bu beyan anından itibaren faiz talep etme hakkına sahip olacaktır.
Çalışmamız kapsamındaki son hak olan alıcının sözleşmeden dönme hakkının
kullanılabilmesi için ilk şart, sözleşmenin esaslı ihlalidir. Bu durumun tek istinası, alıcının
sözleşme ihlali karşısında satıcıya ek süre tanıması ve bu süre sonunda satıcının ifasını
gerçekleştirememiş olmasıdır. Sözleşme ihlali esaslı da olsa, sözleşme kendiliğinden sona
ermeyecek olup alıcının sözleşmeden döndüğüne dair bildirim yüklentisini yerine
getirmiş olması gerekecektir. Alıcının dönme beyanındaki süre, hiç ifa etmeme (süre
sınırlaması bulunmamaktadır), geç ifa (makul süre), farklı türlerdeki sözleşmeye aykırılık
hallerinde (makul süre) farklılık göstermektedir. Alıcının sözleşmeden dönme beyanı ile
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sona eren sözleşmede karşılık edimlerin ve elde edilen yararların iadesi esas olacaktır.
Yani, teslim edilmiş malın satıcıya, ödemenin ise alıcıya iade edilmesi gerekmektedir.
Kural olarak edimler ve elde edilen yararlar, aynı anda iade edilecektir.
CISG, kusursuz sorumluluk ilkesine iki farklı sınırlama getirmiştir. Buna göre
öngörülebilirlik ilkesi ve iç hukukumuzdaki mücbir sebep benzeri hallerde satıcı,
tazminat sorumluluğu hariç olmak üzere sorumluluğundan kurtulabilecektir. Bununla
beraber, satıcının sözleşmeyi ihlaline alıcının sebep olduğu durumlarda alıcı kendi kusuru
ile hak sahibi olamayacağından, satıcının sorumluluğuna gidilemeyecektir. Ayrıca
Antlaşma, bazı özel durumlarda da sözleşmeden dönmeyi olanaklı kılmıştır. Buna göre
öne alınmış sözleşmeye aykırılık halinde ve art arda teslimli sözleşmelerde alıcı bildirim
yüklentisini süresinde yerine getirdiği takdirde, sözleşmeden dönme hakkını
kullanabilecektir. Sözleşmeden dönmenin sonuçları bakımından kanaatimizce dönüşüm
teorisini kabul etmek yerinde olacaktır. Buna göre sözleşmeden dönme, sözleşmenin
tamamen ortadan kalkmasını sağlamayacak, taraflar arasında bir tasfiye ilişkisi haline
dönüşecektir.
CISG, birçok kavramda doğrudan bir belirleme yapmak yerine “makul süre”, “makul
talep”, “malların sözleşmeye uygun olmaması” gibi yoruma açık, soyut kavramlar

kullanmıştır. Dolayısıyla bu kavramlar, doktrinde çokça yorumlanmış, örneklenmiş ve
tartışılmıştır. Ancak yapılan çalışmalar kapsamında birçok konuda ağırlıklı olarak
hemfikir kalındığı görülmektedir. Nitekim CISG, bugün birçok farklı ülke ile taşınır mal
satımına ilişkin uyuşmazlıkların çözümünde yeknesak bir kurallar bütünü olarak
başvurulan bir kaynak olmuştur.
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