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ÖZET
VİYANA SATIM ANTLAŞMASI ÇERÇEVESİNDE SÖZLEŞMEDEN DÖNME
Yağmur, Refia Nur
Yüksek Lisans, Hukuk Bölümü
Tez Danışmanı: Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar
Aralık 2020
Bu çalışma, İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi Ekonomi ve Sosyal Bilimler
Enstitüsü’nde yüksek lisans tezi olarak hazırlanmıştır. Çalışma ile Viyana Satım
Antlaşması kapsamına giren bir milletlerarası satım sözleşmesinden dönme konusu
incelenmiştir.
Çalışmada

öncelikle

Antlaşma’nın

sözleşmeye

ihlal

yaklaşımından

kısaca

bahsedilmiştir. Akabinde, Antlaşma’nın sözleşmeden dönme hakkının mevcudiyeti
için aradığı iki alternatiften biri olan esaslı ihlal üzerinde durulmuş, bu doğrultuda
tarafların Antlaşma kapsamındaki borçlarına ve başlıca esaslı ihlal hallerine
değinilmiştir. Daha sonra, sözleşmeden dönme hakkının kullanılabileceği ikinci
durum olan ek süre mekanizması ele alınmıştır. Son olarak, sözleşmeden dönme
hakkının kullanılması bakımından sözleşmeden dönme beyanına ve sözleşmeden
dönmenin sonuçlarına ilişkin detaylı açıklamalar yapılmıştır.
Çalışmada Antlaşma’nın niteliği gereği, milletlerarası doktrindeki çalışmalardan ve
çeşitli ulusal yargı makamları ile hakem heyetlerinin kararlarından mümkün
olduğunca yararlanılmaya çalışılmıştır.
Anahtar Kelimeler: CISG, Dönme, Ek Süre, Esaslı İhlâl, Viyana Satım Antlaşması
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ABSTRACT
AVOIDANCE UNDER THE VIENNA CONVENTION ON THE
INTERNATIONAL SALE OF GOODS
Yağmur, Refia Nur
LL.M., Department of Law
Supervisor: Prof. Dr. Osman Berat Gürzumar
December 2020
This study was prepared as a master's thesis at İhsan Doğramacı Bilkent University
Institute of Economics and Social Sciences. The avoidance of an international contract
within the scope of Vienna Sale Convention is examined by the study.
First of all, the approach adopted by the Convention with regards to the breach is
briefly mentioned in the study. Subsequently, fundamental breach, which is one of two
alternatives required by the Convention for the existence of the right of avoidance of
a contract is emphasized, and in this direction, the obligations of the parties under the
Convention and main examples of fundamental breach are mentioned. Then, the
additional period of time mechanism, the second case where the right of avoidance of
a contract exists, is discussed. Finally, declaration of avoidance and the consequences
of avoidance are comprehensively explained.
Due to the characteristic of the Convention, international doctrines and decisions of
various national judicial authorities and arbitral awards have been used as much as
possible.

Keywords: Avoidance, CISG, Fundamental Breach, Nachfrist, Vienna Sales
Convention
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§ 1. GİRİŞ
Viyana Satım Antlaşması, milletlerarası alanda özel hukukun uyumlaştırılması
hususunda atılmış önemli adımlardan biridir. 11 Nisan 1980 tarihinde UNCITRAL’ın
merkezinin bulunduğu Viyana’da gerçekleştirilen konferansta, 62 devletin katılımı ile
kabul edilmiştir. Kabul edildiği tarihten bu yana, 90’ın üzerinde devletin katıldığı bir
milletlerarası antlaşma olarak, günümüzde etkin bir şekilde milletlerarası satım
sözleşmelerine uygulanmaktadır.
Antlaşma Türkiye’de 1 Ağustos 2011 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Antlaşma’nın
Anglo-Amerikan hukukunu ile Kıta Avrupası hukukunu birleştirici yapısı her ne kadar
Türk-İsviçre borçlar hukuku sisteminden farklılıklar arz etse de, Antlaşma’nın
Türkiye’de yürürlüğe girmiş olması, küreselleşen ticaret dünyasında Türkiye’nin de
yer alabilmesi bakımından önemli bir gelişmedir.
Antlaşma’nın önemini dikkate alan bu tezin konusu, anılan Antlaşma’nın hükümlerine
tabi satım sözleşmelerinden “Dönme”dir. Antlaşma çerçevesinde dönme hakkı ile
kastedilen sözleşmenin tek taraflı irade beyanıyla ortadan kaldırılmasıdır. Bu hak,
Antlaşma’nın birden fazla hükmünde düzenlenmiştir. Öte yandan bu hükümleri
temelde iki başlık altında incelemek mümkündür: Esaslı ihlal sebebiyle sözleşmeden
dönme hakkı ve ek süre mekanizması işletilmesi suretiyle sözleşmeden dönme hakkı.
Tez’de de sistematik olarak dönme hakkı, yer verilen bu temel ayrım altında ele
alınmıştır.
Elbette, sözleşmeden dönme hakkı, Antlaşma’nın ifa engelleri sisteminde düzenlenen
tek yaptırım değildir; alacaklının ihlalin vasfına göre aynen ifa, semenin tenzili,
onarım, ikame mal teslimi talebinde bulunma hakkı ve bu hakların yanı sıra tazminat

1

hakkı gibi diğer haklardan da yararlanabileceği belirtilmiştir. Bununla beraber, gerek
dönme hakkının mevcut olması için, gerekse de hakkın kullanılabilmesi için bazı
koşulların gerçekleşmesi arandığından, Antlaşma’da yer verilen diğer haklardan farklı
olarak sözleşmeden dönme hakkının son çare (ultima ratio) olarak düzenlendiği kabul
edilmektedir. Bu yaklaşım çalışmanın genelinde, doktrinde yer verilen tartışmalar ile
içtihatlar bakımından değerlendirme yapılırken ve kanaat oluşturulurken dikkate
alınmıştır. Bunun yanı sıra, Antlaşma’nın milletlerarası niteliği ve otonom yapısı da
göz önünde bulundurulmuş, sözleşmeden dönme hakkı mümkün olduğu kadar ulusal
hukuklarda kabul edilen kural ve kurumlardan bağımsız bir şekilde incelenmiştir. Bu
bağlamda, Tez’in konusunu oluşturan sözleşmeden dönme hakkının hangi hallerde ve
hangi şartlar altında uygulanmasının isabetli olacağı sorusuna, özellikle doktrinde
tartışmalı konulara da değinilerek cevap aranmıştır.
Tez’de büyük ölçüde Antlaşma’nın Resmî Gazete’de yayımlanan tercümesi dikkate
alınarak, ifade ve kavramların bu tercüme ile paralellik göstermesine dikkat edilmiştir.
Bununla beraber bazı kavramlar bakımından tercümedeki ifadeler bilinçli olarak
kullanılmamıştır. Örneğin, Antlaşma’nın resmi Türkçe çeviri metninde “sözleşmeden
dönme”1 ifadesi yer almamaktadır. Bunun yerine “sözleşmenin ortadan kaldırılması”
ifadesine yer verilmiştir.2 Buna karşın, Türk yazarların Antlaşma’ya ilişkin eserlerinin

Sözleşmeden dönme hakkı, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, henüz ifa edilmemiş edim
yükümlülüklerini sona erdirip, daha önce yerine getirilmiş edimlerin iadesi borcunu doğuran yenilik
doğurucu bir haktır. Serozan’a göre “Sözleşmeden dönme, sadece henüz yerine getirilmemiş edimi
yerine getirme yükümünü temelli kaldırmakla kalmaz, aynı zamanda ve asıl önemlisi evvelce yerine
getirilmiş olan öz edimi gerisin geriye elde etme olanağını da yaratır. Sözleşme öncesi duruma geri
dönmeyi ve edimleri tasfiye etmeyi amaçlayan tipik bir yenilik doğuran haktır, kullanılabilmesi için
temerrüde düşen borçlunun kusurlu olması gerekmemektedir.” (Serozan, R.: Kocayusufpaşaoğlu/
Hatemi/ Serozan/ Arpacı Borçlar Hukuku Genel Bölüm Cilt 3, Filiz Kitabevi, İstanbul 2016, 7. Bası
(Cilt 3), s. 235). Buz’a göre, “Sözleşmeden dönmenin bir diğer, belki de en önemli görevi, alacaklıya
borçlu ile yaptığı fakat ifa edilmeyen sözleşme ile sınırlanmış ‘başka tasarruflarda bulunma
özgürlüğünü’ yeniden sağlamasıdır.” (Buz, V: Borçlunun Temerrüdünde Sözleşmeden Dönme, Ankara
1998, Yetkin Yayınları, s. 67).
2
Antlaşma md. 26, md. 29, md. 49, md. 51, md. 64, md. 72, md. 73, md. 75, md. 76, md. 81-84.
1

2

büyük çoğunluğunda “sözleşmeden dönme” ifadesine yer verilmesi3 sebebiyle bu
Tez’de de “sözleşmeden dönme” kavramının kullanılması tercih edilmiştir.4

Bkz. Akipek, Ş.: Viyana Satım Antlaşması (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara 2020, s. 231 vd.; Aktürk,
İ: Viyana Satım Sözleşmesi Kapsamında Satıcının Ayıptan Doğan Sorumluluğu, Ankara Barosu Dergisi,
2015/1, s. 223 vd.; Atamer, Y.: Zararın Soyut Yöntem ile Hesaplanması ve Bu Hesabın CISG Madde
74 ve 76 Örneğinde Mahrum Kalınan Kâr Talebi ile İlişkisi, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Dergisi, 2013/1, s. 138 vd.; Başoğlu, B: Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta Aynen İfa Talebi, On
İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 211 vd.; Atamer, Y./ Arslanyürek, Y./ Taşkın, Z.: Milletlerarası
Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması CISG Danışma Kurulu
Görüşleri, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2019, s. 91 vd.; Baysal, B: Zarar Görenin Kusuru (Müterafik
Kusur), On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012 (Kusur), s. 344 vd.; Baysal, B: Sözleşmenin
Uyarlanması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 108 vd.; Bilgetekin, T./ Yalçın, Y.:
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)
Madde 28’in Özel Hukukun Yeknesaklaştırılmasına Etkisi, Sorumluluk Hukuku (Seminerler 2016), Edt.
Baysal, B., On İki Levha Yayınları, 2016, s. 108 vd.; Dayıoğlu, Y.: CISG Uygulamasında Sözleşmenin
İhlali Halinde Alıcının Hakları ve Özellikle Alıcının Tazminat Talep Etme Hakkı, On İki Levha
Yayınları, İstanbul 2011, s. 25 vd.; Erdem, E.: Viyana Satım Antlaşması’na Genel Bakış ve Maddi
Uygulama Alanı, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış Sözleşmeleri, Edt. Şıpka, Ş./
Yıldırım, A.C., On İki Levha Yayınları, İstanbul 2012, s. 134; Erdem, E.: Viyana Satım Antlaşması’nda
Sözleşmeden Dönme, Prof. Dr. Rona Serozan’a Armağan, C. I, 1. Baskı, İstanbul 2010, s. 857-895;
Kanışlı, E.: CISG Uyarınca Alıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılık Halinde Satıcının
Hakları, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2013, s. 65 vd.; Köroğlu, B.: Milletlerarası Mal Satım
Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler Sözleşmesi (CISG) Madde 79 ve 80 Kapsamında
Sorumluluktan Kurtulma, Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XVII, 2013, S. 1-2, s. 793 vd.;
Ormancı, P.A.: Zararı Azaltma Külfeti, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2016, s. 146 vd.; Sarıkaya,
M.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması “CISG”
Kapsamında Sözleşmenin Esaslı İhlali, Filiz Kitabevi, İstanbul 2017, s. 7 vd.; Özdemir, E.:
“Uluslararası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Malların
Sözleşmeye Uygunluğu”, Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk (Medeni Hukuk)
Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2013, s. 40 vd.; Selanik, A.: Viyana Satım Sözleşmesi
(CISG) Uyarınca Teslim Borcu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 3, 128 vd.; Serozan, R.:
CISG'a ve TBK'na Göre Alıcının Dönme Hakkının Sınırları, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi
Mecmuası, C. LXX, 2012, S. 2 (Dönme Hakkının Sınırları), s. 207 vd.; Sert, S.: Viyana Satım
Sözleşmesinde ( CISG ) İfa Engelleri ve Sonuçları, Vedat Kitapçılık, 2013, s. 189 vd.; Toker, A.G.:
Viyana Satım Sözleşmesi (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlâli, Public and Private International
Law Bulletin, 33/1, s. 214 vd.; Yelkenci, I.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında
Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, On İki Levha
Yayınları, İstanbul 2014, s. 23 vd.; Yenice, Ö.: Türk Borçlar Kanunu ve Viyana Satım Konvansiyonu
Hükümleri (CISG) Işığında Gönderme Satımı, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2015, s. 267 vd.;
Yılmaz, E.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
(CISG) Madde 79’un Scafom International Bv v. Lorraine Tubes S.A.S. Kararı Çerçevesinde
Değerlendirilmesi, Sorumluluk Hukuku (Seminerler 2016), Edt. Baysal, B., On İki Levha Yayınları,
2016, s. 448 vd.; Yücedağ, N.: Sözleşmeye Aykırı Mal Tesliminde Yenisiyle Değiştirme Hakkı -TBK
ve CISG Uyarınca-, On İki Levha Yayınları, İstanbul 2018, s. 186 vd.; Zeytin, Z.: Milletlerarası Mal
Satım Sözleşmeleri (CISG) Hukuku, Seçkin Yayınları, 2019, s. 178 vd.
4
Karş. bkz. Taştan, F.G.: Viyana Satım Antlaşması’na (CISG) Göre Alıcının Sözleşmeyi İhlâli Halinde
Satıcının Hakları, Yıldırım Beyazıt Hukuk Dergisi, 2019/1, s. 383-384.
3
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Alacaklı tarafın gerçekleştirebileceği işlem ve eylemler ise Antlaşma’nın Türkçe
metninde5 “hukuki imkân” kavramıyla açıklanmıştır. “Hukuki imkân” kavramı Türk
borçlar hukukuna yabancıdır. Antlaşma’nın Türkçe metninde ilgili ifadenin, İngilizce
resmi metinde yer alan “remedy” kavramının -her ne kadar tam çevirisi olmasa dakarşılığı olarak kullanıldığı anlaşılmaktadır. Black’s Law Dictionary “remedy”
kavramını, bir hak ihlalinin engellenmesi, düzeltilmesi veya telafi edilmesi yoluyla
çözümlenmesi şeklinde açıklamaktadır.6 Dolayısıyla “remedy” kelime anlamı olarak
bir imkândan ziyade, bir “çare”, bir “çözüm yoludur”. Ayrıca, Antlaşma’nın
Türkçe’ye çevrilmesi sırasında, ifadenin başına resmi metinlerde bulunmayan
“hukuki” kelimesinin eklenmesi uygun görülmüştür. Belirtmek gerekir ki AngloAmerikan hukuk sisteminde “remedy” ve “legal remedy” kavramları tam olarak
birbirini karşılamamaktadır. “Remedy” bir hak ihlalinin engellenmesi, düzeltilmesi
veya telafi edilmesi yoluyla çözümlenmesi iken, “legal remedy” bir hakkın mahkeme
kanalıyla kullanılmasıdır.7 Bu anlamda “imkân” kelimesi yetersiz görülerek başına
eklenen

“hukuki”

kelimesinin

de

“remedy”

kavramı

içerisinde

bir

yeri

bulunmamaktadır. Dolayısıyla Antlaşma’nın Türkçe metninde yer verilen “hukuki
imkân” ifadesi, “remedy” kavramının anlamını tam olarak karşılayamamaktadır.
Türk yazarların Antlaşma’ya ilişkin eserlerinde de, “remedy” kavramına ilişkin
kullanılan ifadelerde bir bütünlük bulunmamaktadır. Bazı yazarlar “hukuki imkân”

Antlaşma’nın II. Bölümünün III. Ayrımı başlığı ile III. Bölümünün III. Ayrımı başlıklarında “hukuki
imkân” ifadesine yer verilmiştir. Yine Antlaşma’nın 45., 46., 47., 48., 61., 62., 63., 70. ve 83.
maddelerinde de “hukuki imkân” ifadesi kullanılmıştır.
6
Black’s Law Dictionary, 2. Bası, https://thelawdictionary.org/remedy/ (Erişim: 17.10.2020).
7
Black’s Law Dictionary, 2. Bası, https://thelawdictionary.org/legal-remedy/ (Erişim: 17.10.2020).
5
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ifadesine yer verirken 8; bazı yazarlar bunun yanı sıra9 “seçimlik hak”10 ve/ya
“yaptırım”11 ifadelerini kullanmaktadır.
“Yaptırım” kelimesinin, İngilizce’de “sanction” kelimesinin karşılığı olduğu
görülmektedir. Black’s Law Dictionary’e göre “sanction”, bir hukuk kuralına itaati
sağlamak için icra edilen cezadır (“penalty or punishment”).12 Bu anlamda hukuk
kuralını ihlal eden kişiyi cezalandırma amacı güdülmektedir. Buna karşılık gerek
Antlaşma’da, gerekse ULIS, UCC gibi uluslararası uyumlaştırma metinlerinde
“sanction” yerine “remedy” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Bu seçimin
bilinçli bir tercih olup olmadığına ilişkin olarak Antlaşma’nın hazırlık çalışmalarında
herhangi bir açıklamaya yer verilmemiş ise de, Tez’de “yaptırım” kelimesinin
kullanılmaması yönünde tercihte bulunulmuştur.
“Seçimlik haklar” Türk borçlar hukukunda aşina olduğumuz bir kavramdır. Örneğin,
TBK md. 125 hükmü ile borçlunun temerrüdü halinde alacaklıya (i) aynen ifa ve
gecikme tazminatı talep etme veya (ii) ifadan vazgeçme ve müspet tazminat talep etme
veya (iii) sözleşmeden dönme ve menfi tazminat talep etme seçimlik hakları
tanınmıştır. Bu anlamda Antlaşma ile ihlale muhatap olan tarafa sunulan çözüm
yollarının, Türk borçlar hukukunda temerrüt halinde alacaklıya sağlanan seçimlik
haklara benzerlik gösterdiği ifade edilebilir. Ancak, Antlaşma’da alıcı ve satıcıya
tanınan bazı haklar seçimlik olarak belirtilmişken; tazminat hakkı diğer haklar ile

Atamer, İfa Engelleri, s. 229, vd.; Baş, s. 634; Kanışlı, Öncelenmiş, s. 1401 vd.; Okur, s. 7 vd.;
Ormancı, s. 137; Taştan, s. 383-384.
9
Antlaşma içinde “hukuki imkân” ifadesine yer verildiğinden, sıklıkla Türkçe eserlerde, madde atıfları
içerisinde hukuki imkân ifadesi kullanılmıştır.
10
Aktürk, s. 225 vd.; Atamer, İfa Engelleri, s. 229, vd; Baysal, Kusur, s. 325 vd.; Dayıoğlu, s. 51, vd.;
Erdem, Makaleler, s. 349; Erkan, s. 31 vd.; Kanışlı, s. 63 vd.; Öz, CISG, s. 7 vd.; Sarıkaya, s. 10 vd.;
Toker, s. 221, 238; Yelkenci, s. 23 vd., Yenice, s. 242 vd.
11
Atamer, İfa Engelleri, s. 229, vd; Atamer, Sistematize Etmeyi Düşünmek, s. 233 vd.; Kanışlı,
Öncelenmiş, s. 1401 vd.; Öz, CISG, s. 13, 15.
12
Black’s Law Dictionary, 2. Bası, https://thelawdictionary.org/sanction/ (Erişim: 17.10.2020).
8
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birlikte kullanılabilen bir nitelik arz etmektedir, yani bir seçimlik hak olarak
tanınmamıştır. Bu durumu da göz önünde bulundurarak çalışmada mümkün mertebe
“remedy” kavramının karşılığı olarak “hukuki imkân” ile birlikte “seçimlik haklar ve
tazminat hakkı” ifadesi kullanılmıştır. Elbette, bahsedeceğimiz seçimlik haklar Türk
borçlar hukukundaki anlamı ile değerlendirilmemeli; Antlaşma’nın ifa engelleri
sistemi içerisinde sözleşmenin ihlali söz konusu olduğunda uygulama alanı bulan
çözüm yollarından söz edildiği göz önünde bulundurulmalıdır.
Tez’de geçen “ihlal” (“breach”) kavramı, yalnızca Türk borçlar hukuku kapsamında
değerlendirilmememiş, daha geniş bir anlamda kullanılmıştır. Gerçekten, “ihlal”
kavramı bu çalışma çerçevesinde, herhangi bir sebepten ötürü borcun gereği gibi ifa
edilemediği her tür borca aykırılık durumunu kapsamaktadır. 13
Belirtmek gerekir ki, Tez’in, Türk hukuku ile mukayeseli bir çalışma niteliği arz
etmemesi bilinçli bir tercihtir. Bununla beraber, okuyucunun konuyu daha geniş bir
perspektiften görebilmesi adına zaman zaman Antlaşma’da yer alan düzenlemelerin,
Türk borçlar hukuku kavramları ile karşılaştırmalarına yer verilmiştir. Bu
karşılaştırmalar, anlatımın bozulmaması ve Tez’in mukayeseli bir çalışma
görünümüne bürünmemesi amacıyla dipnotlarda tartışılmıştır.
Tez’de yer yer yargı kararlarına da değinilmiştir. Belirtmek gerekir ki, Antlaşma
kapsamında atıf yapılan herhangi bir Türk yargı kararı yoktur. Antlaşma’nın
Türkiye’de yürürlüğe girdiği 1 Ağustos 2011 tarihinden bu yana, mahkemelere, bir

“İhlal” ifadesi TBK kapsamında anlam atfedilen bir kavram olmadığı gibi, belirleyici bir öneme sahip
de değildir. Nitekim yalnızca TBK md. 417 ile md. 446 hükümlerinde; menfaat ihlali ve kişilik hakkı
ihlaline ilişkin olarak, “ihlal” ifadesine yer verilmiştir. Belirtmek gerekir ki, Anglo-Amerikan hukuk
sisteminde “ihlal” kavramına atfedilen anlam da Antlaşma’da kastedilen anlamdan farklıdır. Şöyle ki,
Anglo-Amerikan hukuk sisteminde “ihlal” kavramı, borçlunun ihlalin sonuçlarından sorumlu (“liable”)
olduğu halleri işaret etmektedir. Schwenzer I./Hachem P./ Kee C.: Global Sales and Contract Law,
Oxford University Press, New York, 2012, para. 41.04.
13

6

karar haricinde, Antlaşma kapsamında bir uyuşmazlık geldiğini gösteren herhangi bir
veriye rastlanamamıştır.14 Söz konusu tek karar Yargıtay 11. Hukuk Dairesi tarafından
verilmiş olup, kararda hasarın geçişine ilişkin olarak Antlaşma’nın 67. maddesine atıf
yapılmıştır.15 Buna karşılık ilgili karar, Antlaşma bakımından esaslı bir değerlendirme
içermemektedir.
Nihayet, sistematiğe gelince; Tez’in konusu üç kısımda ele alınmıştır. Birinci kısımda,
Antlaşma çerçevesinde sözleşmeden dönme hakkı doğuran sebepler incelenmiştir. Bu
kısım da kendi içinde üç bölümden oluşmaktadır. Birinci bölümde öncelikle
Antlaşma’nın sözleşmeyi ihlal yaklaşımı ve ihlale bağladığı sonuçlara değinilmiştir.
İkinci bölümde, Antlaşma’nın sözleşmeden dönme hakkının kullanılabilmesi için
aradığı iki alternatiften biri olan esaslı ihlal kavramı üzerinde durulmuş; esaslı ihlalin
unsurları, esaslı ihlale konu olabilecek borçlar ve başlıca esaslı ihlal halleri ele
alınmıştır. Üçüncü bölümde ise ikinci alternatife, ek süre mekanizmasına ve bu
anlamda ek süre verilebilecek hallere ve ek süreye ilişkin şartlara değinilmiştir.
İkinci kısımda, iki temel ayrım altında alacaklının sözleşmeden dönme hakkını
kullanması üzerinde durulmuştur. Birinci bölümde esaslı ihlal halinde sözleşmeden
dönme hakkının kullanılması genel düzenlemeler ile özel durumlar bakımından ayrı
ayrı ele alınmış, dönme beyanına ilişkin hususlar ile sözleşmeden dönme hakkının
kullanılmasına uygulanan süre sınırlamaları açıklanmıştır. İkinci bölümde ise ek süre
verilmesi halinde sözleşmeden dönme hakkı bakımından dönme beyanı ile süre
sınırlamaları incelenmiştir.

CLOUT ve CISG-Online veri tabanlarında Türk yargı makamlarında görülen herhangi bir
uyuşmazlığa rastlanmamaktadır. Buna karşılık taraflardan birinin işyerinin Türkiye’de bulunduğu
yaklaşık 20 adet uyuşmazlık bulunmaktadır.
15
Yargıtay Kararı, 11. HD., Esas 2016/6805, Karar 2018/1538, Tarih 28.2.2018 (Lexpera,
https://www.lexpera.com.tr/ictihat/yargitay/11-hukuk-dairesi-e-2016-6805-k-2018-1538-t-28-2-2018
Erişim: 10.02.2019).
14
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Çalışmanın üçüncü ve son kısmı ise, sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasına
bağlanan sonuçlara ayrılmıştır. Bu bağlamda evvela genel açıklamalara yer verilmiş,
akabinde dönme hakkının kullanılmasının taraflar arasındaki sözleşmeye etkileri
incelenmiştir. Sonrasında ise dönmenin borçlar bakımından sonuçları, ifa edilmiş
edimlerin iadesi ve dönmenin sonuçlarından belki de en önemlisi olan tazminat talep
etme hakkından bahsedilmiştir. Son olarak Antlaşma kapsamında zamanışımı hususu
incelenerek çalışma tamamlanmıştır.
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§ 2. DÖNME HAKKI DOĞURAN SÖZLEŞME İHLALLERİ
I.

GENEL

OLARAK:

ANTLAŞMA’NIN

SÖZLEŞMEYİ

İHLAL

YAKLAŞIMI VE İHLALE BAĞLADIĞI SONUÇLAR
Antlaşma’nın ifa engelleri sistemi, Kıta Avrupası hukuk sistemi ile Anglo-Amerikan
hukuk sisteminde karşılaştığımız ifa engelleri sistemlerinin belli özelliklerini taşıyan
bir yapıya sahiptir. 16 Gerek Antlaşma’nın hazırlık aşamasında çalışmalara katılan
delegelerin farklı hukuk sistemlerinden gelmiş olması; gerekse ULIS’in uluslararası
alanda beklentiyi karşılayamaması 17 sebebiyle delegelerin, daha fazla ülke tarafından
kabul edilebilecek bir milletlerarası antlaşma oluşturmak istedikleri anlaşımaktadır. 18
Bununla beraber, Antlaşma’nın etki alanının geniş olması amacıyla her iki hukuk
sisteminden de belli noktalarda ayrıldığını ifade etmek gerekir.19 Bu hususta
Schwenzer,

Antlaşma’nın

konumunu,

hukuk

sistemlerini

sınıflandırarak

açıklamaktadır. Bu yazar, hukuk sistemlerini, ifa engelleri sistemlerini baz alarak
sebep-odaklı yaklaşıma (“cause-oriented approach”) sahip sistemler ve üniter

Atamer, Y.: Satıcının Sözleşmeye Aykırı Davranışı Ekseninde CISG’nin İfa Engelleri Sistemine Genel
Bakış, Milletlerarası Satım Hukuku, Edt. Atamer, Y., On İki Levha, İstanbul 2012 (İfa Engelleri), s.
221; Kanışlı, s. 46.
17
ULIS, uluslararası nitelikteki satım sözleşmelerine uygulanması amacıyla hazırlanarak 1964 yılında
kabul edilmiştir. Bununla beraber, sadece dokuz ülke tarafından yürürlüğe konulmuştur.
18
Sarıkaya, s. 5.
19
Ziegel, Antlaşma’nın her iki hukuk sisteminin arasında bir yerde olduğunu savunmaktadır. Ziegel, J.:
The Remedial Provisions in the Vienna Sales Convention: Some Common Law Perspectives,
International sales: the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods,
Edt. Galston, N./ Smit, H., 1984, Matthew Bender, New York (Remedial Provisions), 9. Bölüm, s. 3.
Özellikle, Antlaşma’nın Anglo-Amerikan hukuk sistemine daha yakın olduğunu ifade eden yazarlar
mevcuttur. Atamer (İfa Engelleri), s. 221.
16
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yaklaşıma (“unitary approach”) 20 sahip sistemler olarak ikili bir sınıflandırmaya tabi
tutmaktadır.21
Sebep-odaklı yaklaşım, genellikle Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde görülmektedir. 22
Bu yaklaşıma sahip sistemlerde, ihlalin sonuçları,

“ihlalin

türüne göre”

belirlenmektedir.23 Bu bakımdan örneğin; imkânsızlık24, borcun hiç ifa edilmemesi,
geç ifası, sözleşmeye uygun ifa edilmemesi gibi hallerin her birine ayrı hukuki
sonuçlar öngörülmektedir. 25 Hatta, bu sistemlerde aynı ihlal türü için aynı kanunda

Schwenzer, ilgili kavrama ilişkin olarak bir eserinde “unitarian approach” ifadesine yer vermiştir.
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 47.10. Öte yandan, “unitarian” kelimesi İngilizce’de tek tanrıya inanan
manasına gelmekte olup, Hristiyanlık dini içerisindeki bir teoloji hareketini ifade etmektedir. Bununla
beraber, Schwenzer’in, bir başka eserinde “üniter yaklaşım” şeklinde çevrilebilecek, “unitary
approach” ifadesine yer verdiği görülmektedir. Schwenzer, I./ Ali, L.: Levelling Out The Gap Between
Common Law And Civil Law, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi 90. Kuruluş Yıldönümü Armağanı,
Ankara Üniversitesi Basımevi, Ankara 2017, s. 35. Bu tezde de “üniter yaklaşım” çevirisi tercih
edilmiştir.
21
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 47.23 vd.; Schwenzer/Ali, s. 35. Ancak aynı yazar, eserinin bir başka
bölümünde, hukuki imkanlar bakımından değerlendirmelerine yer verirken hukuk sistemlerini, sebepodaklı yaklaşıma sahip hukuk sistemleri, sözleşmenin ihlali (“breach of contract”) yaklaşımına sahip
hukuk sistemleri ve modern yaklaşıma sahip hukuk sistemleri olarak da ayırmıştır
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 41.03-41.34. Bunun yanı sıra, Schwenzer bir diğer eserinde, üniter
yaklaşımdan bahsederken, parantez içerisinde sözleşmenin ihlali (“breach of contract”) ifadesine yer
vermiştir. Bkz. Schwenzer/Ali, s. 35.
22
Kıta Avrupası hukuk sisteminin haricinde, İber Amerika, Arap yarımadası ve Orta Doğu bölgesindeki
hukuk sistemlerinde de bu yaklaşımın benimsendiği görülmektedir. Schwenzer/Hachem/Kee, para.
41.05-41.07.
23
Bilindiği üzere,Türk borçlar hukukunda da, ihlal türlerinin ayrı ayrı nitelendirildiği bir yapı kurulmuş
ve her bir ihlal türü için özel bazı yaptırımlar öngörülmüştür. Bkz. Havutçu, A.: İfa Engelleri ve İfa
Engellerine Bağlanan Hukuki Sonuçlar, Özel Hukuk Sempozyumu Özel Sayısı, 6098 Sayılı Türk
Borçlar Kanunu Hükümlerinin Değerlendirilmesi Sempozyumu (3-4 Haziran 2011), Prof. Dr. Cevdet
Yavuz’a Armağan, 2. Bası, İstanbul 2012, s. 320; Atamer, Y.: İfa Engelleri Hukukunu Yeniden
Sistematize Etmeyi Düşünmek: Borca Aykırılık Türleri Yerine Yaptırımları Esas Alan Bir Sistematik,
Rona Serozan’a Armağan, İstanbul 2010, s. 218-221; Sanlı, K.C.: Hukuk ve Ekonomi Perspektifinden
Sözleşme Hukuku ve Sözleşme Yaptırımlarının Ekonomik Analizi, On İki Levha Yayıncılık, 2. Baskı,
İstanbul 2017, s. 314-316; Öz, T.: TBK m. 112, İstanbul Şerhi, Türk Borçlar Kanunu, 1. Baskı, İstanbul
2017 (TBK m. 112), s. 1035, dn. 2.
24
Roma hukukundan kaynağını alan Kıta Avrupası hukuk sistemlerinde imkansızlığa özel bir önemin
atfedildiği görülmektedir. Bununla beraber, son yıllarda, gerek ulusal hukuklarda gerçekleştirilen
reformlar gerekse de uluslararası alanda yaşanan gelişmeler neticesinde, sistem içerisindeki bazı
ülkelerde imkânsızlık kavramının ifa engelleri sistemi içerisindeki konumunu kaybettiği
gözlemlenmektedir. Schwenzer/Hachem/Kee, para. 41.09; Huber, P.: Article 3, Commentary on the
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts (PICC), Edt. Vogenauer, S./
Kleinheisterkamp, J., Oxford University Press, Oxford, 2009, para. 3; Iamiceli, P.: Chapter 4: Validity,
Principles of European Contract Law and Italian Law: A Commentary, Edt. Antoniolli, L./ Veneziano,
A., Lahey, 2005, s. 189.
25
Türk Borçlar Kanunu’nda, TBK md. 112 vd. hükümleri ile sözleşme sonrası kusurlu imkânsızlık ve
borcun gereği gibi ifa edilmemesi, TBK md. 117 vd. hükümleri ile borçlu temerrüdü, TBK md. 136
hükmü ile sözleşme sonrası kusursuz imkânsızlık, TBK md. 212 vd. hükümleri ile satım sözleşmesinde
20
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veya farklı kanunlarda farklı hukuki sonuçlar da öngörülebilmektedir. 26 Temerrüt
halinden örnek vermek gerekirse: Temerrüde bağlanan sonuçlar sadece TBK
içerisinde dahi birden fazla hükümde yer almaktadır: TBK md. 107 vd. hükümleri ile
alacaklının temerrüdü halinde borçlunun hakları, TBK md. 124 vd. hükümleri ile
borçlunun temerrüdü halinde alacaklının hakları, TBK md. 126 hükmü ile sürekli
edimli sözleşmelerde borçlunun temerrüdü halinde alacaklının hakları, TBK md. 227
hükmü ile satım sözleşmesinde satıcının temerrüdü halinde alıcının hakları, TBK md.
235 vd. hükümleri ile satım sözleşmesinde alıcının temerrüdü halinde satıcının hakları,
TBK md. 259 hükmü ile taksitle satış sözleşmesinde alıcının temerrüdü halinde
satıcının hakları düzenlenmiştir. Temerrüdün farklı kanunlarda düzenlenmesi de söz
konusudur: Örneğin TBK md. 259 hükmü ile taksitle satış sözleşmesinde alıcının
temerrüdü halinde satıcının hakları düzenlenmişken; TKHK md. 19 hükmü ile taksitle
satış sözleşmelerinde (alıcı) tüketicinin temerrüdü halinde satıcının hakları
düzenlenmiştir. Dolayısıyla ihlale bağlanan hukuki sonucun ne olduğunu
belirleyebilmek için öncelikle ihlalin türünün ne olduğunun ve hangi kanunun
uygulama alanı bulacağının tespiti gerekmektedir. 27

temerrüt, TBK md. 214 vd. hükmü ile zapt, TBK md. 219 vd. hükümleri ile satım sözleşmesinde ayıp
vb. çeşitli ihlal türleri, genel ve özel düzenlemelere tabi tutulmuştur. Bu ihlal türlerinin bir kısmı
alacaklıya sözleşmeden dönme hakkı (TBK md. 125, TBK md. 227) verir, bir diğeri borcu sona erdirir
(TBK md. 136), diğer bir kısmı da, TBK md. 227’de olduğu gibi başka (seçimlik) hakların doğmasına
sebep olur. Alman hukukunda (da), 2002’de gerçekleştirilen reform öncesinde, imkânsızlık, geç ifa gibi
ihlal türlerine göre ayrım yapılmaktaydı. Schlechtriem, P.: Schuldrecht, Allgemeiner Teil, Mohr
Siebeck, Tübingen, 6. Bası, 2000, s. 140, para. 251; Medicus, D.: Schuldrecht I, Allgemeiner Teil, C.H.
Beck, Münih 2000, 12. Bası, s. 145 vd. Ayrıca satım sözleşmesi çerçevesinde sözleşmeye uygun
olmayan mallara ilişkin olarak sözleşme bedelinin indirilmesi ile sözleşmenin sona erdirilmesine ilişkin
yaptırımlar düzenlenmekteydi. Bkz. BGB’nin mülga §459-§462 hükümleri.
26
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 41.08; Atamer (İfa Engelleri), s. 222-223. Aynı ihlal türlerine farklı
kanunlarda aynı hukuki sonuçların bağlanması da mümkündür. Örneğin, Türk borçlar hukukunda,
satıcının ayıptan sorumluluğuna ilişkin olarak TBK md. 227 hükmü ile TKHK md. 12 hükmünde aynı
seçimlik haklar tanınmıştır.
27
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 41.03.
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Esasen, anılan bu özellikler, sebep-odaklı yaklaşımın benimsendiği sistemlerin “en
önemli zaaflarını” oluşturmaktadır.28 Ayrıca ihlale bağlanan sonuçlar, kanun
hükümlerinde “kategorize” edilen ihlal türleri için ayrı ayrı öngörüldüğünden 29,
kanunda yer verilmeyen ihlal türleri30 bakımından sorun ortaya çıkması
muhtemeldir.31 Örneğin Türk borçlar hukukunda, her ne kadar TBK md. 112 hükmü
ile muaccel olan borçlara ilişkin olarak genel bir sorumluluk düzenlemesine yer
verilmişse de32; kanun koyucunun ilgili ihlal türü bakımından menfi bir
düzenlemesinin, bir başka deyişle nitelikli (kasıtlı) susmanın bulunup bulunmadığının
tespit edilmesi gerekecek; bulunması halinde esasen bir ifa engeli söz konusu
olmayacaktır.33
Sebep-odaklı yaklaşımın karşısında yer aldığı kabul edilen üniter yaklaşım ise, genel
itibariyle Anglo-Amerikan hukuk sistemine dahil ulusal hukuklarda görülmektedir. 34
Üniter yaklaşımı benimseyen hukuk sistemlerinde kural olarak tüm hukuki imkanlar,
ihlalin ne olduğu önem arz etmeksizin her türlü ihlal için öngörülmektedir. 35 Bu
sistemlerde imkânsızlık, borcun hiç ifa edilmemesi, geç ifası, sözleşmeye uygun ifa
edilmemesi gibi ihlal hallerinin tamamı, tek bir “ifa etmeme” (“non-performance”)
kavramı kapsamında değerlendirilmektedir. 36 Bu sistemlerde belirleyici olan, “ifa

Atamer (İfa Engelleri), s. 222.
Serozan, R.: Yürürlükteki İfa Engelleri ve Haksız Fiiller Hukukunun Yetersizlikleri ve Bu
Yetersizliklerin Aşılmasında Giderek Önemi Artan Kavramlar: ‘Sözleşmenin Müspet İhlali’ ve ‘Culpa
in Contrahendo’, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Araştırmaları Dergisi, 1990, C. 15, S. 18
(Kavramlar), s. 28-32; Havutçu, s. 320; Atamer, Sistematize Etmeyi Düşünmek, s. 218, 219, 224, 225,
232, 233.
30
Bu hususta Atamer, vadeden önce sözleşmeye aykırılığın kesinleşmesi ile koruma yükümlülüklerinin
ihlalini örnek olarak göstermektedir. Bkz. Atamer, İfa Engelleri, dn. 6.
31
Atamer (İfa Engelleri), s. 223.
32
Öz, TBK m. 112, s. 1035 vd.; Göka, s. 69.
33
Göka, s. 69-70.
34
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 41.34. Ayrıca, Kıta Avrupası hukuk sistemini benimsemiş Doğu Asya
bölgesindeki ülkelerin son yıllarda hukuk alanında gerçekleştirdikleri kodifikasyon faaliyetlerinde
üniter yaklaşımın etkileri gözlemlenmektedir. Schwenzer/Hachem/Kee, para. 2.125- 41.34.
35
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 41.03, 47.110.
36
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 47.110.
28
29
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etmeme”nin hangi durumlarda sözleşmenin sona erdirilmesini haklı kıldığının
tespitidir.37 Antlaşma’nın ifa engelleri rejimi de, esas itibarıyle, üniter yaklaşımın
özelliklerini taşımaktadır.38
Gerçekten, Antlaşma’nın ifa engelleri rejiminde de, ihlalin türleri arasında herhangi
bir ayrıma gidilmemiş; hukuki sonuçların bağlandığı hukuki olay, prensip olarak 39, tek
bir kavram kullanılmak suretiyle “sözleşme ihlali” (“Vertragsverletzung”, “breach of
contract”) olarak nitelendirilmiş; dönme hakkı ise ihlalin esaslı olmasına veya
şartların sağlaması halinde ek süre verilmesi külfetinin yerine getirilmesine
bağlanmıştır. Bu bağlamda Antlaşma’nın “yeknesak” bir ifa engelleri sistemi
oluşturduğu ifade edilebilir.40 Ancak, Antlaşma’da, bu yeknesaklığın istisnası olarak,
bazı seçimlik haklar bakımından, ihlal edilen borcun ne olduğuna ve ihlalin özel bir
modalite içermesine bakılan durumlar da vardır. Bunlar arasında, bu Tez’in konusu
olan dönme hakkının kullanılması bakımından önem taşıyan sebepler bulunmaktadır.
Gerçekten, Antlaşma md. 49(1)(b) hükmüne göre, ihlal satıcının malı teslim etmemesi
ise ve esaslı ihlale sebebiyet vermiyorsa bu ihlal, alıcının sözleşmeden dönme hakkını
doğurur; ancak bunun için alıcının önce ek süre mekanizmasını devreye sokmuş ve bu
mekanizmanın da sonuçsuz kalmış olması (yani ortada nitelikli bir teslim etmeme
halinin bulunması) gerekir. Keza, semenin ödenmemesi ya da malın alıcı tarafından
37

Schwenzer/Hachem/Kee, para. 47.110.
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 47.111.
39
Koch, R.: The Concept of Fundamental Breach of Contract under the United Nations Convention on
Contracts fort he International Sale of Goods (CISG), Pace Review of the Convention on Contracts for
the International Sale of Goods (CISG), 1998, s. 298.
40
Atamer, Y.: Uluslararası Satım Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş̧ Milletler Anlaşması (CISG)
Uyarınca Satıcının Yükümlülükleri ve Sözleşmeye Aykırılığın Sonuçları, Beta Yayınevi, İstanbul 2005,
s. 287; Will, M.: Article 45, Commentary on the International Sales Law – The 1980 Vienna Sales
Convention, Edt. Bianca C.M./Bonell M.J., Giuffr`e, Milan, 1987 (Md. 45), s. 331, para. 2.1.2; Magnus,
U.: Wiener UN-Kaufrecht, Julius von Staudingers Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, Edt. von
Staudingers, J., 2. Bası, 2005 (UN-Kaufrecht), Berlin, s. 468; Farnsworth, A.E.: Rights and Obligations
of the Seller, Schweizerisches Institut für Rechtsvergleichung. Wiener Übereinkommen über den
internationalen Warenkauf. Lausanner Kolloquium, 1985, s. 83; Schlechtriem, P.: Einheitliches UNKaufrecht, 1981, Tübingen, Mohr Siebeck, s. 65; Sarıkaya, s. 9-10.
38
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teslim alınmaması şeklinde ortaya çıkan alıcıya ait ihlal hali için de benzer bir ek süre
mekanizması ve sonuçsuz kalması şart kılınmıştır (Antlaşma md. 64(1)(b)). Yine,
Antlaşma md. 50 uyarınca semenin indirilmesi hakkı yalnızca (hakkın doğası gereği)
malın teslim edilmiş olduğu hallerde (bir diğer deyişle malı teslim etme borcu
haricinde bir borcun ihlal edildiği hallerde) mevcuttur.
Ayrıca, Antlaşma’da, yine üniter yaklaşıma sahip hukuk sistemlerine benzer şekilde,
“esaslı ihlal” kavramının unsurları ve/ya tazminatın şartları ile ilgili düzenlemeler de
dahil olmak üzere kusura41 ilişkin herhangi bir hükme yer verilmemiş 42, bunun yerine
“öngörülebilirlik kriteri” (“foreseeability”) kullanılmıştır.43 Gerçekten, Antlaşma’ya
göre, (i) sözleşmeyi ihlal eden taraf bu fiilini kasten gerçekleştirmiş olsa dahi, bu,
ihlalin esaslı sayılması için yeterli olmadığı gibi;44 (ii) tazminat hakkının doğması için

Kusur kavramı, ihlali gerçekleştiren tarafın, bu ihlali isteyerek veya ihlalin sonucunu göze alarak
eylemi gerçekleştirdiği ya da bu sonucun önüne geçebilmek için gerekli özeni göstermediği halleri ifade
etmektedir. Schwenzer/Hachem/Kee, para. 44.74; Oğuzman, K./Öz, T.: Borçlar Hukuku Genel
Hükümler Cilt I, 18. Baskı, İstanbul 2020 (Cilt I), s. 433. Ayrıca bkz. dn. 43.
42
Müller-Chen, M.: Article 45, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(CISG), Edt. Schlechtriem, P./Schwenzer, I., Oxford University Press, New York, 2005 (Md. 45), para.
8; Müller-Chen, M.: Artikel 45, Kommentar zum UN-Kaufrecht (CISG), Edt. Schlechtriem,
P./Schwenzer, I., C.H. Beck, Münih, 2019 (Kommentar Md. 45), para. 8; Baysal (Kusur), s.370; Atamer
(İfa Engelleri), s. 229; Atamer, s. 291; Kanışlı, s. 49; Koch, s. 299, 331; Sarıkaya, s. 12;
Bianca/Bonell/Will (Md. 45), para. 2.1.1; Zeytin, s. 162, 206; Treitel, G.: Remedies for Breach of
Contract, A Comparative Account, Oxford University Press, 1988, s. 23; Özdemir, H.: Türk Borçlar
Kanunu’na ve Viyana Satım Sözleşmesine Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, Yetkin
Yayınları, Ankara 2013, s. 81; Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 24.03.1999, Cisgonline no: 396 (Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/990324g1.html,
Erişim: 30.01.2019).
43
Antlaşma md. 25 hükmünde “esaslı ihlal” kriteri olarak, md. 74 hükmünde ise tazminatın
sınırlandırılmasına ilişkin olarak öngörülebilirlik kriterine yer verilmiştir. Kusur ve öngörülebilirlik
kriterleri, sorumluluğun sınırlandırılması için kullanılan kriterler olup, her iki kriter de Roma hukuku
kaynaklıdır. Ancak kriterler arasında ayrıma gidilmesi ve hukuk sistemlerince kriterler arasında tercih
yapılması, Fransız hukuku ile olmuştur. Zeller, B.: Damages Under The Convention on Contracts For
The International Sale Of Goods, Oceana Publications, New York, 2005, s. 90;
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 44.59. Fransız hukuku içinde yer aldığı Kıta Avrupası hukuk
sisteminden ayrılarak, sorumluluğun sınırlandırılması bakımından öngörülebilirlik kriterine yer
vermiştir. Bu anlamda öngörülebilirlik kriterine Fransız hukukundan etkilenen ülkelerde ve AngloAmerikan hukuk sisteminde rastlanmaktadır. Antlaşma’nın da içerisinde yer aldığı uluslararası hukuk
uyumlaştırma metinlerinde de kusur kriteri yerine öngörülebilirlik kriterine yer verilmiştir.
Schwenzer/Hachem/Kee, para. 44.59-44.108; PICC md. 7.3.1 hükmü; PECL md. 8:103 hükmü; DCFR
md. III-3:502 hükmü.
44
Atamer, s. 454.
41
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için de kusur(un ve/ya kusursuzluğun) ispatı gerekmemekte (hatta bu nedenle
Antlaşma’nın, Anglo-Amerikan hukukuna benzer şekilde 45 kusursuz sorumluluk
ilkesini benimsediği kabul edilmekte46) ve (iii) ihlali gerçekleştiren taraf ancak, md.
79(1)47 ve md. 8048 hükümlerinde öngörülmüş olan spesifik kurtuluş kanıtlarından
birini getirmek suretiyle sorumluluktan kurtulabilmektedir. Bu nedenle, doktrinde,
Antlaşma’nın kabul ettiği kusursuz sorumluluk esasının çok katı olmadığı
belirtilmektedir.49 Bunun yanı sıra, Antlaşma’nın tazminata ilişkin md. 74 hükmünde

45

Treitel, s. 23; Bianca/Bonell/Will (Md. 45), para. 2.1.2; Erauw, J./ Flechtner, H.M.: Remedies Under
the CISG and Limits to their Uniform Character, The International Sale of Goods Revisited, Edt.
Šarčević, P./ Volken, P., La Hey, Kluwer Law International, 2001, s. 39; Atamer (İfa Engelleri), s. 229;
Başoğlu, s. 219.
46
Zeller, s. 61; Atamer (İfa Engelleri), s. 226. Buna karşılık Türk borçlar hukukunda, borcun ifa
edilmemesi nedeniyle doğan sorumluluk, istisnai kusursuz sorumluluk halleri dışında, kusur
sorumluluğudur. Bu bakımdan borçlunun sorumluluktan kurtulması için kusursuzluğunu ispat etmesi
gerekir (TBK md. 112; TBK md. 119(2)). Türk hukuk doktrininde, özellikle para borcu ve çeşit borcu
bakımından garanti sorumluluğu çerçevesinde kusursuz sorumluluğun bulunduğu görüşü için bkz.
Serozan (Cilt 3), Bölüm 14, para. 25, s. 180-181 ve Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 8-10, 525-526.
47
Antlaşma md. 79(1) hükmünün kapsamına doktrinde öncelikle mücbir sebep hallerinin girdiği kabul
edilmektedir. Bkz. Atamer, s. 459; Rimke, J.: Force majeure and hardship: Application in international
trade practice with specific regard to the CISG and the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts, Pace Review of the Convention on Contracts for the International Sale of
Goods, Kluwer, 1999-2000, s. 210. Buna karşın, md. 79 hükmünün kapsamına beklenmeyen halin
(“hardship”) girip girmeyeceği tartışmalıdır. Bazı yazarlar, hükümde geçen “engel” (“impediment”)
ifadesinin, yalnızca mücbir sebebi değil, daha az şiddetteki durumları da ve böylece aşırı ifa güçlüğünü
de kapsadığını; ancak, beklenmeyen hal durumunda hâkim tarafından sözleşmenin yeni duruma
uyarlanabileceğine ilişkin bir savunmanın, Antlaşma’da sözleşmenin uyarlanmasına ilişkin bir hüküm
bulunmaması nedeniyle geçerli olmayacağını savunmaktadır. Rimke, s. 226-227; Tallon, D.: Article 79,
Commentary on the International Sales Law – The 1980 Vienna Sales Convention, Edt. Bianca
C.M./Bonell M.J., Giuffr`e, Milan, 1987 (Md. 79), s. 572. Anılan hüküm ayrıca Belçika Yüksek
Mahkemesi kararında da “aşırı ifa güçlüğü” durumunda uygulama alanı bulmuş ve satım sözleşmesine
konu malların fiyatlarının yaklaşık olarak yüzde 70 artış göstermesi sebebiyle sözleşmesel
yükümlülüklerini yerine getirmeyen satıcının, md. 79(1) hükmü uyarınca sorumluluktan
kurtulabileceğine karar verilmiştir. Bununla birlikte, aynı kararda, ekonomik güçlüklerin ancak “ifayı
imkansızlaştırdığı” takdirde md. 79(1) hükmü uyarınca engel sayılacağı da ifade edilmiştir. Bkz.
Belçika Yüksek Mahkemesi (Hof van Cassatie), Scafom International BV v. Lorraine Tubes S.A.S.,
19.06.2009, Cisg-online no: 1963 (Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090619b1.html, Erişim: 06.02.2019).
48
Antlaşma md. 79(1) hükmü, md. 79(5)’in açık düzenlemesi karşısında tazminat haricinde hiçbir
hakkın kullanılmasına engel olmazken; md. 80 hükmü uyarınca sorumluluktan kurtulma hali tazminat
hakkı ile sınırlı değildir.
49
Lookofsky, J.: The 1980 United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods:
Article 74 – Damages for Breach, International Encyclopaedia of Laws – Contracts, Edt. Herbots,
J./Blanpain, R., Kluwer Law International, La Hey, 2000 (Md. 74), s. 152.
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yer alan öngörülebilirlik kriteri ile, öngörülemez zararlara ilişkin tazmin sorumluluğu
da sınırlandırılmıştır.50
Antlaşma’nın buraya kadar özetlenmiş sistemi içinde sözleşmenin ihlaline bağlanmış
olan seçimlik haklar ve tazminat hakkı ise aşağıdakilerden ibarettir.
Sözleşmenin satıcı tarafından ihlali halinde alıcıya, aynen ifayı talep etme 51, ikame
mal teslimi talebinde bulunma52, onarım talep etme53, semenin indirimini talep etme54
ve sözleşmeden dönme55 seçimlik hakları56 ile kendi edimlerinin ifasını askıya alma57
ve tazminat talep etme58 hakları bahşedilmiştir.
Sözleşmenin alıcı tarafından ihlali halinde satıcıya aynen ifayı talep etme59 ve
sözleşmeden dönme60 seçimlik hakları61 ile kendi edimlerinin ifasını askıya alma62 ve
tazminat talep etme63 hakları verilmiştir.64
Sayılan hakların yanı sıra, satıcıya, kendisinin sözleşmeyi ihlal etmesi halinde
sözleşmeye

aykırılığı

giderme

hakkı65,

malların

sözleşmede

özellikleriyle

belirlenmemesi halinde bu özellikleri belirleme hakkı 66 ve alıcının semeni ödememesi
halinde faiz isteme hakkı67 tanınmıştır. Buna karşılık alıcıya, sözleşmede belirlenen

Lookofsky (Md. 74), s. 152. Ayrıca bkz. dn. 43.
Antlaşma md. 46(1).
52
Antlaşma md. 46(2).
53
Antlaşma md. 46(3).
54
Antlaşma md. 50.
55
Antlaşma md. 49, md. 51(2), md. 72(1), md. 73(1), md. 73(2) ve md. 73(3).
56
Antlaşma md. 45(1)(a)’da seçimlik olarak düzenlenmiştir.
57
Antlaşma md. 71(1).
58
Antlaşma md. 74-77.
59
Antlaşma md. 62.
60
Antlaşma md. 64, md. 72(1), md. 73(1), md. 73(2) ve md. 73(3).
61
Antlaşma md. 61(1)(a)’da seçimlik olarak düzenlenmişlerdir.
62
Antlaşma md. 71(1).
63
Antlaşma md. 74-77.
64
Hakların doğası gereği, ikame mal teslimi talebinde bulunma, onarım talep etme ve semenin
indirilmesi talebinde bulunma hakları satıcıya verilmemiştir.
65
Antlaşma md. 48.
66
Antlaşma md. 65.
67
Antlaşma md. 78.
50
51
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ifa zamanından önce teslim alınmaya hazır hale getirilen 68 veya sözleşmede belirlenen
miktardan fazla olan69 malı teslim alma veya teslimi reddetme hakkı tanınmıştır. Hem
alıcı hem de satıcı için son olarak sözleşmenin ihlali halinde ek süre tanıma imkânı 70
“tamamlayıcı”71 olarak Antlaşma’da düzenlenmiştir.72
Antlaşma kapsamında düzenlenen hakların kullanılması hakkı kullanacak tarafın irade
beyanına bağlanmıştır.73 Buna karşılık sözleşme ihlaline bağlanan bazı hakların
birlikte kullanılması mümkünken, bazı haklar için bu durum bir anlamda hakların
doğası gereği söz konusu değildir. Örneğin, sözleşme ihlali halinde, taraflardan her
biri, kullanmak istediği hukuki imkân yanında tazminat talebinde bulunabilir. 74 Bu

Antlaşma md. 52(1).
Antlaşma md. 52(2).
70
Antlaşma md. 47 ve md. 63.
71
“Tamamlayıcı” ile kastedilen, seçimlik haklar ile birlikte kullanılabilme olanağıdır. Örneğin, alıcının
satıcıya md. 46 hükmü kapsamında edimlerinin aynen ifası için, md. 47 hükmü uyarınca ek süre
vermesinde durum böyledir. Ek süre içerisinde aynen ifanın gerçekleştirilmemesi halinde alıcı md.
49(1)(b) uyarınca sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. Yine alıcı, sözleşmede belirlenen
miktardan fazla olan malı reddetme hakkını kullanırken, kabul edilen malların örneğin sözleşmeye
uygun olmaması halinde
Antlaşma
uyarınca
seçimlik haklarını kullanabilecektir.
Schlectriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 45), para. 11; Schlectriem/Schwenzer/Müller-Chen
(Kommentar- Md. 45), para. 11. Bununla beraber Antlaşma’nın açık hükümleri gereği (md. 47(2) ve
md. 63(2) hükümleri), sözleşmeyi ihlal eden taraf, ek süre içerisinde ifa etmeyeceğini bildirmediği
müddetçe, ek süre bitmeden ilgili taraf ek süre talebi ile bağdaşmayan bir seçimlik hakkı
kullanamayacaktır.
72
Aslında ek süre verme, esaslı ihlalin söz konusu olmadığı hallerde, sözleşmeden dönme hakkının
kullanılabilmesi için bir “külfet” görevi üstlenmektedir. Alacaklı külfeti yerine getirerek, hakkı
kullanabilir hale gelmektedir.
73
Fountoulakis, C.: Remedies for breach of contract under the United Nations Convention on the
International Sale of Goods, ERA Forum, C. XII., S:1, 2011, s. 21-22. Dolayısıyla hakkın kullanılması
için mahkeme kararı gerekmez. Aksi duruma örnek olarak, Fransız Medeni Kanunu’nda 10 Şubat 2016
tarih ve 2016-131 sayılı Kararname ile yapılan değişiklik öncesinde; Medeni Kanunun md. 1184 hükmü
çerçevesinde sözleşmenin sona erdirilmesi mahkeme kararı ile mümkün olması gösterilebilir.
74
Antlaşma md. 45(2) ile 61(2) hükümleri uyarınca, tarafların seçimlik haklarını kullanması tazminat
talep etmelerine engel değildir. Ancak tazminat miktarı, kullanılan seçimlik hakka göre değişebilir; zira
tazminat
kullanılan
hak
ile
giderilemeyen
zararın
tazmini
işlevini
görecektir.
Schlectriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 45), para. 25 vd.; Schlectriem/Schwenzer/Müller-Chen
(Kommentar - Md. 45), para. 25 vd.; Hager, G.: Article 61, Commentary on the UN Convention on the
International Sale of Goods (CISG), Edt. Schlechtriem, P./Schwenzer, I., Oxford University Press, New
York, 2005 (Md. 61), para. 3; Mohs, F.: Article 61, Commentary on the UN Convention on the
International Sale of Goods (CISG), Edt. Schlechtriem, P./Schwenzer, I., Oxford University Press, New
York, 2010 (Md. 61), para. 13; Mohs, F.: Artikel 61, Kommentar zum UN-Kaufrecht (CISG), Edt.
Schlechtriem, P./Schwenzer, I., C.H. Beck, Münih, 2019 (Kommentar- Md. 61), para. 13; Huber, P.:
Article 45, UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Edt. Kröll
S./Mistelis L./Viscasillas P.P., C.H. Beck, 1. Bası, 2011 (Md. 45), para. 15.
68
69
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Antlaşma’nın önemli özelliklerinden de bir tanesidir.75 Öte yandan, alıcı ve satıcıya
tanınan ve yukarıda yer verdiğimiz “seçimlik haklar” bir arada kullanılamaz. Örneğin,
satıcının malı teslim etmediği bir durumda alıcının aynı anda, md. 46(1) hükmü
uyarınca malın teslimini talep etmesi ve md. 49(1)(a) hükmü uyarınca sözleşmeden
dönme hakkını kullanması mümkün değildir. 76 Elbette, seçimlik hakların aynı anda
kullanılamıyor oluşu, art arda kullanılmalarına engel değildir.77 Bir önceki örnekte,
alıcı satım konusu malın teslimini talep eder, satıcı ise bu talebi makul süre içerisinde
yerine getirmez veya yerine getirmeyeceğini beyan ederse; alıcı -ihlalin esaslı ihlal
boyutuna ulaştığı kabulüyle- md. 49(1)(a) hükmü uyarınca sözleşmeden dönme
hakkını kullanabilecektir. 78

II.

ESASLI İHLALİN VARLIĞI

A.

ESASLI İHLAL KAVRAMI VE İŞLEVİ

Her sözleşme ihlalinin karşı taraf bakımından aynı ağırlıkta olumsuz sonuçlar
yaratacağı düşünülemez. 79 Dolayısıyla, her ihlalin aynı hukuki sonuçlara bağlanması

75

Fountoulakis, s. 10.
Bu hususta UNCITRAL Digest’te, eğer esaslı ihlalin şartları mevcutsa, aynen ifa talebinde bulunan
tarafın bu talebinden vazgeçerek sözleşmeden dönme hakkını kullanabileceği belirtilmiştir. Öte yandan,
bu taleple beraber ek süre tanınmış ise (md. 47 ve md. 63), Antlaşma’nın açık hükümleri gereği (md.
47(2) ve md. 63(2) hükümleri), sözleşmeyi ihlal eden taraf süre içerisinde ifa etmeyeceğini bildirmediği
müddetçe, ek süre bitmeden ilgili taraf ek süre talebi ile bağdaşmayan bir seçimlik hakkı
kullanamayacaktır.
UNCITRAL
Digest
of
Case
Law,
2016,
UNCITRAL
https://www.uncitral.org/pdf/english/clout/CISG_Digest_2016.pdf (Erişim: Erişim: 10.02.2019), s. 221
(UNCITRAL Digest).
77
Fountoulakis, s. 11.
78
Alıcı, md. 46(1) uyarınca satım konusu malın teslimini herhangi bir süre belirtmeksizin talep edebilir.
Alıcının, satıcıya makul uzunlukta bir ek süre tanıyarak malın teslimini talep etmesi durumunda,
Antlaşma md. 47(1) hükmünün uygulama alanı bulacağını dikkatinizi çekmek isteriz. Bu çerçevede,
satıcı ilgili sürede ifa etmez veya ifa etmeyeceğini bildirirse, alıcı, esaslı ihlali kanıtlamaksızın md.
49(1)(b) uyarınca sözleşmeden dönebilecektir.
79
Magnus, U.: The Remedy Of Avoidance Of Contract Under CISG—General Remarks And Special
Cases, Journal of Law of Commerce, S: 25, 2005-2006, s. 423-424; Graffi, L.: Case Law on the Concept
of "Fundamental Breach" in the Vienna Sales Convention, Revue de droit des affaires internationales /
International Business Law Journal, S:3, 2003, s. 389.
76
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da söz konusu olamaz.80 Bu bağlamda, Antlaşma’da, yer verilen “esaslı ihlal” kavramı
özel bir önem kazanmaktadır.
Gerçekten, Antlaşma, sözleşmenin ihlali durumunda uygulanacak bazı hukuki
imkanları belirlerken, ihlalin esaslı olup olmaması ayrımını esas almaktadır. 81
Sözleşme ihlalinin esaslı ihlal boyutuna ulaşıp ulaşmadığı ise, Antlaşma md. 25
hükmünde yer alan kıstaslara göre değerlendirilmektedir. Dolayısıyla, Antlaşma’nın
ifa engelleri sisteminde, esaslı ihlal (“fundamental breach”) kavramının çok önemli
bir işlevi vardır 82 ve bu işlev, hemen aşağıda § 2.II.B’de söz konusu kavramın tarihsel
gelişiminden bahsedilirken açıklanacağı üzere, bazı seçimlik haklara başvurma
yolunun sınırlandırılmasından ibarettir.
Evvelce83 de kısaca zikredildiği ve aşağıda84 daha detaylı açıklanacağı üzere
Antlaşma’da esaslı ihlalin varlığı halinde, alıcıya, md. 49(1)(a) ve md. 51(2)
hükümlerinde85; satıcıya; md. 64(1)(a) hükmünde ve, sözleşmenin her iki tarafına
“Ortak Hükümler” başlıklı md. 72(1), md. 73(1) ve md. 73(2) hükümlerinde
sözleşmeden dönme hakkı düzenlenmiştir. Ancak, belirtmek gerekir ki, Antlaşma’da
esaslı ihlalin varlığına bağlanmakla başvuru olanağı sınırlandırılmış olan seçimlik
haklar, yalnızca sözleşmenin sona erdirilmesine yönelik değildir. Gerçekten Antlaşma,
sözleşmeden dönme hakkının yanı sıra, md. 46(2) hükmü uyarınca ikame mal teslimi

Sarıkaya, s. 14.
Fountoulakis, s. 8-9.
82
Atamer, s. 290.
83
Bkz. yukarıda § 2.I.
84
Bkz. aşağıda § 3.I.
85
Antlaşma md. 49(1)(a) hükmü satıcının sözleşmeyi esaslı ihlali halinde alıcının sözleşmeden dönme
hakkını düzerken; Antlaşma md. 51(2) hükmü ise, kısmi ifanın söz konusu olduğu durumlarda, ifa
edilen kısımda mevcut eksiklik veya sözleşmeye uygun olmama halinin esaslı ihlal teşkil etmesi halinde
alıcıya sözleşmenin tamamından dönme hakkı tanımaktadır. Vurgulamak gerekir ki, Antlaşma’nın
orijinal metninde md. 51(2) hükmünde açıkça esaslı ihlal (“fundamental breach”) ifadesine yer
verilirken, Antlaşma’nın resmi Türkçe çevirisinde “esaslı aykırılık” ifadesi kullanılmıştır. Kanaatimce,
“esaslı ihlal” gibi Antlaşma’nın ifa engelleri yapısının temelini oluşturan bir kavramın çevirisinde
sehven hata yapılmış olup, ilgili hükmün yorumunda bu hususa dikkat edilmelidir.
80
81
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talebinde bulunma hakkını86 da esaslı ihlalin varlığına bağlamıştır. 87 Bu noktada
Antlaşma’nın uygulama alanı önem kazanmaktadır. Şöyle ki; alıcı tarafından ikame
mal teslimi talebinde bulunulması; alıcıya teslim aldığı malı iade etme borcu; satıcıya
ise ikame malı alıcıya teslim etme borcu yüklemektedir.88 Benzer şekilde, alıcı
tarafından sözleşmeden dönülmesi halinde de, alıcının teslim aldığı malı Antlaşma
hükümleri uyarınca iade etmesi gerekecektir. Antlaşma’nın işyerleri farklı devletlerde
bulunan taraflar arasındaki sözleşmelere 89 uygulanıyor olması; iade edilecek malın
nakliyesinin organize edilmesini ve malın bu süreçte korunmasını güçleştirmektedir. 90
Bunların yanı sıra, Antlaşma md. 66 ve md. 69 hükümleri 91 uyarınca hasarın alıcıya

Antlaşma kapsamında aynen ifayı talep etme hakkı ile ikame mal teslimi talep etme hakkı farklı
hukuki imkanlardır. Bu konunun detayları Tez’in kapsamı dışındadır. Bu konuda ve md. 46 hükmünün
md. 28 ile sınırlandırımış olması hakkında bkz. Flechtner, H.: Buyers' Remedies in General and Buyers'
Performance-Oriented Remedies, Journal of Law and Commerce, S. 25, 2005-2006, s. 342, vd.
87
İkame mal teslim talebinde bulunma hakkının sınırlandırılması, ulusal hukuk sistemlerinde pek
rastlanılan bir durum değildir. Türk borçlar hukukunda, TBK md. 227 hükmü ile ayıplı malın ayıpsız
misliyle değiştirilmesi, alıcıya imkân olduğu sürece kullanılabileceği bir seçimlik hak olarak
tanınmışken; bir diğer seçimlik hak olan sözleşmeden dönme hakkının kullanılması halinde, bu
durumun hâkim tarafından olaya uygun düşmediği tespit edilirse, hâkimin malın onarımına veya
bedelde indirim yapmasına karar verebileceği düzenlenmiştir. TBK md. 235 hükmünde, alıcının
temerrüdü halinde satıcının dönme hakkı, kural olarak satış bedeli ödendikten sonra veya ödeme anında
malın devrinin gerektiği haller ile sınırlandırılmıştır. Yine TBK md. 260 ve 271 hükümlerinde, taksitli
satımlarda ve ön ödemeli satımlarda satıcının dönme hakkına ilişkin çeşitli sınırlamalar getirilmiştir.
Bu bağlamda, ayıplı malın ayıpsızı ile değiştirilmesine ilişkin imkânsızlık durumu hariç bir sınırlama
getirilmemişken, tarafların sözleşmeden dönme haklarına ilişkin sınırlayıcı düzenlemeler mevcuttur.
Her ne kadar 6502 sayılı TKHK md. 11 hükmünde, tüketicinin seçimlik haklarından ayıplı malın
yenisiyle değiştirilmesi hakkına ilişkin olarak bir sınırlama mevcut ise de; Antlaşma’nın md. 2(a)
hükmü gereği tüketici satımına uygulanmadığı göz önünde bulundurulmalıdır.
88
Ferrari (Fundamental Breach), s. 491; Atamer (İfa Engelleri), s. 231.
89
Antlaşma md. 1 (1) hükmü.
90
Björklund, A.: Article 25, UN-Convention on the International Sales of Goods (CISG), Edt. Kröll
S./Mistelis L./Viscasillas P., 2011, C.H.Beck-Hart-Nomos, Münih (Md. 25), s. 206; Atamer (İfa
Engelleri), s. 231.
91
Antlaşma md. 66 hükmü uyarınca satıcının bir eyleminden veya eylemsizliğinden kaynaklanmadıkça,
hasarın alıcıya geçmesinden sonra, malların zayi olması veya zarar görmesi, alıcıyı semeni ödeme
yükümlülüğünden kurtarmaz. Antlaşma md. 69 hükmü ise, alıcının malları teslim almada geciktiği
hallerde hasarın alıcıya geçmesini öngörmektedir. Bu bağlamda, malların, özellikle satıcının işyerinden
başka bir yerde teslim alınmasının öngörüldüğü hallerde satıcı bakımından ciddi sorunlar
doğabilecektir. Şöyle ki; alıcının malı belirlenen ifa yerinden ifa zamanında teslim almadığı hallerde
malda meydana gelen zararlar, md. 69 hükmü uyarınca alıcının risk alanında kalmalıdır. Öte yandan,
satıcının, örneğin sözleşmeye uygun mal teslim etmemesi sebebiyle sözleşmeyi esaslı ihlal ettiği bir
durumda, alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanması, alıcı tarafından malın zamanında teslim
alınmadığı dönemde malda meydana gelen hasarın geriye dönük olarak satıcıya geçmesine sebebiyet
verecektir. Bu da, aslında alıcının risk alanında kalan zararlara satıcının katlanması sonucunu
doğurmaktadır.
86
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geçmiş olduğu hallerde; alıcı tarafından sözleşmeden dönme hakkının kullanılması,
hasarın geriye dönük olarak satıcının risk alanında kalması sonucunu doğuracak, bu
ise satıcı bakımından ağır sonuçlara yol açabilecektir. 92 İşte Antlaşma ile sözleşmeden
dönme hakkı ve ikame mal teslimi talebinde bulunma haklarına esaslı ihlal kavramı
çerçevesinde sınırlama getirilmesinin önemli bir nedeni, tarafların menfaatleri
arasında oluşabilecek bu dengesizlikleri giderme saikidir. 93 Böylece, sözleşme
ihlalinin esaslı ihlal derecesine ulaşmadığı durumlarda; sözleşme devam edecek ve
ihlale muhatap olan tarafın mağduriyeti sözleşmeden dönme ve ikame mal teslimi
talebinde bulunma hakları haricinde diğer hukuki imkanlarla giderilecektir.
Belirtmek gerekir ki, esaslı ihlal kavramı ile sözleşmeden dönme hakkına getirilen
sınırlama, doktrinde, Antlaşma’nın sözleşmeden dönme yaptırımını son çare (ultima
ratio) olarak kabul ettiği şeklinde yorumlanmaktadır.94 Antlaşma md. 7(2) hükmü ile

Erdem, E.: Viyana Satım Antlaşması’na Göre Alıcı ve Satıcının Borçlarının İhlalinin Sonuçları ve
Türk Hukuku ile Karşılaştırılması, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, S.1, s. 270;
Erauw, J.: CISG Articles 66-70: The Risk of Loss and Passing It, Journal of Law and Commerce, S. 25,
2005, s. 215; Magnus, s.424; Huber, P./ Mullis, A.: The CISG: A New Textbook for Students and
Practitioners, Münih, Sellier European Law Publishers, 2007, s. 199; Kanışlı, s. 484; Honnold, s. 296;
Yılmaz, S.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması
(CISG) Uyarınca Sözleşmenin İhlali Halinde Alıcının Hakları, Yetkin Yayınları, Ankara 2013, s. 100;
Lorenz,
A.:
Fundamental
Breach
Under
CISG,
Pace
Law
School,
cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/lorenz.html (Erişim: 12.03.2019), s. 2; Zeytin, s. 255; Enderlein, F./
Maskow, D.: International Sales Law, United Nations Convention on Contracts for the International
Sale of Goods, Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods, Commentary,
Oceana Publications, 1992, s. 178.
93
Schlechtriem (Structures), s. 31-32.
94
Schwenzer, I.: The Danger of Domestic Pre-Conceived Views with Respect to the Uniform
Interpretation of the CISG: The Question of Avoidance in the Case of Non-Conforming Goods and
Documents, Victoria University Wellington Law Review, C: 36, 2005, s. 795-799; Koch, s. 299; Atamer
(İfa Engelleri), s. 231; Zeller, B.: Fundametal Breach and the CISG – A Unique Treatment or Failed
Experiment?, The Vindobona Journal Of International Commercial Law And Arbitration, C. VIII, S:1,
2004 (Fundamental Breach), s. 82, 85; Magnus, s. 424-425; Müller-Chen, M.: Article 49, Commentary
on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Edt. Schlechtriem, P./Schwenzer, I.,
Oxford University Press, New York, 2005 (Md. 49), para. 2; Müller-Chen, M.: Artikel 49, Kommentar
zum UN-Kaufrecht (CISG), Edt. Schlechtriem, P./Schwenzer, I., Münih, C.H. Beck, 2019 (KommentarMd. 49), para. 2; Zeytin, s. 178; Dayıoğlu, s. 37; Mohs, F.: Article 64, Commentary on the UN
Convention on the International Sale of Goods (CISG), Edt. Schlechtriem, P./Schwenzer, I., Oxford
University Press, New York, 2005 (Md. 64), para. 2 vd.; Mohs, F.: Artikel 64, Kommentar zum UNKaufrecht (CISG), Edt. Schlechtriem, P./Schwenzer, I., Münih, C.H. Beck, 2019 (Kommentar- Md. 64),
para. 4; Ferrari (Fundamental Breach), s. 391, 496, 502; Huber, P.: CISG - The Structure of Remedies,
Rabels Zeitschrift für ausländisches und internationales Privatrecht, S. LXXI, 2007, s. 17-18; Serozan
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sözleşme lehine yorum (favor contractus) ilkesinin benimsenmiş olması da, dönme
yaptırımının son çare olarak kabul edildiğine ilişkin doktrinde kabul gören görüşü
desteklemektedir.95

(Dönme Hakkının Sınırları), s. 208, 209; Erdem (Dönme), s. 866; Fountoulakis, s. 17;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 2; Grebler, E.: Fundamental Breach of Contract Under
the CISG: A Controversial Rule, Proceedings of the Annual Meeting American Society of International
Law, C: 101, Mart 2007, s. 407-409; Pauly, C.: The Concept of Fundamental Breach as an International
Principle to Create Uniformity of Commercial Law, Journal of Law and Commerce, C: XIX, 2000, S.2,
s. 225; Liu, C.: The Concept of Fundamental Breach: Perspectives from the CISG, UNIDROIT
Principles and PECL and case law, (Pace Law School, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/
biblio/liu8.html Erişim: 01.02.2020) (Perspectives), para. 6; DiMatteo, L./ Dhooge, L./ Greene S./
Maurer V.: International Sales Law, a Critical Analysis of CISG Jurisprudence, Cambridge University
Press, New York, 2005 (DiMatteo/Diğerleri), s. 477. Sözleşmeden dönme yaptırımının, son çare olarak
uygulanması gerektiği hususunda şu içtihatlar örnek gösterilebilir: İsviçre Federal Mahkemesi
(Bundesgericht), 18.05.2009, 4A_68/2009, CISG-online no: 1900, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518s1.html (Erişim: 2.2.2020); İtalya, Forli Bölge
Mahkemesi (Tribunale di Forli), 11.12.2008, CISG-online no: 1729, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html (Erişim: 2.2.2020); Hamburg Eyalet
Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 25.01.2008, CISG-online no: 1681, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080125g1.html (Erişim: 2.2.2020); İsviçre Valais
Kantonu İstinaf Mahkemesi (Tribunal Cantonal du Valais), 27.04.2007, CISG-online no: 1721, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070427s1.html (Erişim:
2.2.2020); İtalya Padova Bölge Mahkemesi (Tribunale di Padova), 11.01.2005, CISG-online no: 967,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050111i3.html (Erişim:
2.2.2020); Almanya Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 14.10.2002, CISG-online
no: 709, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021014g1.html
(Erişim: 2.2.2020); Münih Eyalet Mahkemesi (Landesgericht), 27.02.2002, CISG-online no: 654, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020227g1.html (Erişim:
2.2.2020); İtalya Busto Arsizio Bölge Mahkemesi (Tribunale di Busto Arsizio), 13.12.2001, CISGonline
no:
1323,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011213i3.html (Erişim: 2.2.2020); Avusturya Federal Mahkemesi
(Oberster Gerichtshof), 07.09.2000, CISG-online no: 642, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000907a3.html (Erişim: 2.2.2020); İsviçre Federal Mahkemesi
(Bundesgericht), 28.10.1998, CISG-online no: 413, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981028s1.html (Erişim: 2.2.2020); Alman Federal Mahkemesi
(Bundesgerichtshof), 03.04.1996, CISG-online no: 135, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403g1.html (Erişim: 2.2.2020).
95
Keller, s. 247, 263.

22

B.

ESASLI İHLAL KAVRAMININ TARİHSEL GELİŞİMİ

Ulusal hukuk sistemlerinde, sözleşme hukukunun temelleri, ahde vefa (pacta sund
servanda)96 veya sözleşmenin kutsallığı (sanctity of contract)97 ilkelerine
dayandırılmaktadır.98 Bu ilkeler, tarafların “sözleşme özgürlüğü” ilkesi uyarınca
akdettikleri sözleşmelerle bağlı olduğunu ifade eder. 99 Dolayısıyla, sözleşmenin kural
olarak her durumda ayakta tutulması gerekmektedir.100 Öte yandan, sözleşmesel
borçların

devam

ettirilmesi

taraflar

açısından

her

zaman

adil

sonuçlar

doğurmayabilir.101 Bu sebeple sözleşmenin bazı hallerde sona erdirilebileceği kabul
edilmekle beraber; sözleşmelerin tek taraflı irade beyanı ile sona erdirilme olanağı,
ulusal hukuk sistemlerinde özel durumlarla sınırlandırılmıştır. 102

Antlaşma’da ahde vefa (pacta sund servanda) ilkesinin benimsendiği görüşünde olan yazarlar
mevcuttur. Keller, B.: Favor Contractus Reading the CISG in Favor of the Contract, Sharing
International Commercial Law across National Boundaries: Festschrift for Albert H. Kritzer on the
Occasion of his Eightieth Birthday, Edt. Anderson C.B./ Schroeter, U., Wildy, Simmons & Hill
Publishing, 2008, s. 257.
97
Chitty, J.: Chitty on Contracts, Edt. Beale H. G., London, 2015, Sweet&Maxwell, 32. Bası, para. 1036, dn. 250; Parry, D.H.: The Sanctity of Contracts in English Law, London, 1959, s. 1 vd.
Sözleşmenin kutsallığı (sanctity of contract) ilkesi Anglo-Amerikan Hukuk sisteminde mevcut olup,
bazı yazarlarca Kıta Avrupası hukuk sisteminde yer alan ahde vefa (pacta sund servanda) ilkesinin
karşılığı olarak nitelendirilmektedir. Başoğlu, s. 53 vd. Sharma, sözleşmenin kutsallığı ilkesinin ahde
vefanın tam karşılığı olduğunu söylemektedir. Sharma, K.M.: From "Sanctity" To "Fairness": An
Uneasy Transition In The Law Of Contracts?, New York Law School Journal of International and
Comparative Law, S: 18, 1999, s. 95 vd. Buna karşılık, her iki ilke arasında ciddi farklılıkların
bulunduğunu savunan yazarlar da mevcuttur. Posner, E.: Fault in Contract Law, Michigan Law Review,
C:107, S: 8, 2009, s. 1431; Prejovic, C.: Civil Law and Common Law: Two Different Paths Leading to
the Same Goal, Victoria University of Wellington Law Review, C:32, S:3, 2001, s. 825-826. Ahde vefa
ilkesi, Fransız Medeni Kanunu’nda hüküm altına alınmıştır. Fransız Medeni Kanunu’nda 2016 yılında
yapılan değişiklik sonrasında da korunan md. 1103 (Mülga Kanun md. 1134 hükmü) hükmüne göre
“Kanunen geçerli bir biçimde yapılmış olan sözleşmeler, onu yapanlar hakkında kanun hükmündedir.”.
Fransız Medeni Kanunu (İngilizce), Trans-Lex https://www.trans-lex.org/601101/_/french-civil-code2016/ (Erişim: 01.02.2020).
98
Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 604-605; Eren, F.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, Yetkin
Yayınları, 2017, s. 500; Kılıçoğlu, A.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara 2016, s.273; Antalya,
G.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Cilt III, İstanbul 2017 (Cilt III), s. 251; Serozan (Cilt 3), s. 270.
99
Akyol, Ş.: Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, İstanbul 1995, s. 77.
100
Huber, P.: CISG - Sözleşmeye Aykırılık Halinde Alıcının Hakları, Milletlerarası Satım Hukuku:
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG), Çev.
Başoğlu, B., Edt. Atamer, Y., İstanbul, On İki Levha Yayıncılık, 2008 (Atamer/Huber), s. 269, 270.
101
Peacock, D.: Avoidance and the Notion of Fundamental Breach Under the CISG: An English
Perspective, International Trade and Business Law Review, S. VIII, 2003, s. 106.
102
Treitel, G.: International Encyclopedia of Comparative Law, Cilt 7, Tilbingen, J.C.B. Mohr 1976
(International Encyclopedia), Bölüm 16, para. 161 vd.; Rössler, H.: Alman ve Uluslararası Sözleşme
96
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Kıta Avrupası hukuk sistemi sözleşme taraflarını, sözleşmenin ifa edilmesi yönünde
teşvik etmektedir. Bu bağlamda, Kıta Avrupası hukuk sistemi, sözleşmeye aykırılık
durumunda aynen ifayı talep etme hakkını 103 öncelemektedir.104 Buna karşılık
tazminat hakkı, alacaklının alacağını alamaması halinde gündeme gelmektedir. 105
Sözleşmenin sona erdirilmesi hakkı; bir başka deyişle, alacaklının sözleşmeyle artık
“bağlı olmamasını” sağlama hakkı da, ahde vefa ilkesinin gereği olarak, ancak belli
durumlarda uygulanabilir.106

Hukukunda Değişen ve Öngörülemeyen Koşullar, İÜHFM, Çev. Aydın-Ünver T., C. LXVI, S.1,
İstanbul 2008, s. 362; Sert, s. 28; Atamer (İfa Engelleri), s. 246; Magnus, s. 425; Başoğlu, s. 53.
103
Aynen ifayı talep etme hakkı, sözleşme ihlaline konu borcun, sözleşmede veya ilgili hukuk
sisteminde öngörülen şekilde ifa edilmesi talebini ifade eder. Işıntan, P.: Uluslararası Satım
Sözleşmelerine İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması ve Borçlar Kanunu Düzenlemelerinde Aynen İfa
Kavramı, Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013, S: 1, s. 163.
104
Tekinay, S.: Mukayeseli Hukuk Açısından Borçlunun Aynen İfaya veya Tazminat Ödemeye
Zorlanması, Kubalı’ya Armağan, Edt. Kocayusufpaşaoğlu N./ Postacıoğlu İ./ Tekinay S., İstanbul
Üniversitesi Mukayeseli Hukuk Enstitüsü, 1974, s. 423-424; Peel, E./ Treitel, G.: Treitel on the Law of
Contract, Sweet& Maxwell, 12. Bası, 2007, s. 1020; Mak, V.: Specific Performance in English
Consumer Sales Law, Specific Performance in Contract Law: National and Other Perspectives, Edt.
Smiths, J./ Haas, D./Hesen, G., 2008, s.121; Başoğlu, s.17. Kıta Avrupası hukuk sisteminde, “aynen
ifa” yaptırımı, ahde vefa ilkesinin bir görünümü olarak sözleşmenin ihlali halinde talep edilebilecek
öncelikli yaptırımdır. Bunun yanında tazminat ise, alacağını elde edemeyen tarafa tanınmış bir haktan
ibarettir. Müller-Chen, M.: Article 28, Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), Edt. Schlechtriem, P./Schwenzer, I., Oxford University Press, New York, 2005 (Md.
28), para. 1-2; Müller-Chen, M.: Artikel 28, Kommentar zum UN-Kaufrecht (CISG), Edt. Schlechtriem,
P./Schwenzer, I., C.H. Beck, Münih, 2019 (Kommentar-Md. 28), para. 1-2. Türk hukukunda da benzer
şekilde, karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde temerrüt halinde öncelikli olarak verilen hukuki imkân,
kural olarak, TBK md. 123 uyarınca aynen ifadır. TBK md. 125 uyarınca diğer seçimlik hakların
kullanılabilmesi için öncelikle aynen ifa ve gecikme tazminatı talep edilmediğinin borçluya bildirilmesi
gerekir. Bununla beraber TBK md. 212(2)-(3) hükmü, alıcının TBK md. 125 hükmünde yer verilen
seçimlik haklarına halel getirmemekle birlikte bir karine öngörmektedir. Tacir alıcının, zilyetliğin devri
için belirli bir süre öngörülmüş ticari satımlarda seçimlik haklarını kullanmakta sessiz kalması
durumunda, tazminat yaptırımını seçtiği kabul edilmektedir. Bu bağlamda, Türk hukukunda adi satım
sözleşmelerinde birincil yaptırım aynen ifa iken, ticari satımlarda birincil yaptırım tazminat olarak
karşımıza çıkmaktadır. Süzel, E.: Satım Hukukunda Aynen İfa Talebinin Birincil Yaptırım Olması
Sorunu, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, Edt. Baysal, B., On İki Levha Yayınları, Aralık 2016, s.
35. Alman hukukunda 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe giren Reform Kanunu sonrası, aynen ifayı talep
etme hakkının asli yaptırım olarak kabulünün devam ettiğini savunan yazarlar mevcuttur. Bkz. Serozan,
R.: Yeni Alman İfa Engelleri Hukuku, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Mecmuası, C. LVIII, S.12, s. 234.
105
Baş, E.: Satım Hukukunda Aynen İfa Talebinin Birincil Yaptırım Olması Sorunu, Prof. Dr. Aydın
Zevkliler’e Armağan, Yaşar Üniversitesi Elektronik Dergisi, S. 8, Özel Sayı, 2013, s. 624.
106
Kıta Avrupası ülkelerinden Almanya/İsviçre’nin borçlar hukuku ile Fransız borçlar hukuku arasında
ciddi farklar bulunmaktadır. İsviçre (ZGB md. 107) ve Alman hukukunda (BGB §314, §323 vd.) ihlale
muhatap olan taraf çeşitli durumlarda sözleşmeyi irade açıklaması ile sona erdirebilmektedir. Stickler
T., Corbett E.: Termination Notices - Substance and Form, Construction Law International, 2019, S.
13, s. 50 vd.; Saare, K./ Sein K./ Simovart M.A.: The Buyer’s Free Choice Between Termination and
Avoidance of a Sale Contract, Juridica International, 2008, S. 15, s. 43 vd. Fransız hukukunda ise
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Anglo-Amerikan hukuk sisteminde ise sözleşmeye aykırılığın asli sonucu
tazminattır.107 Ancak tazminatın adil olmayan sonuçlar doğurduğu durumlar için;
aynen ifa, semenin tenzili, sözleşmeden dönme gibi istisnai yaptırımlar, özel şartlar
dahilinde tanınmıştır.108 Bu husustaki ilk adımlar, içtihatlarla 109 gelişim gösteren
İngiliz hukuk sisteminde, mahkemeler tarafından atılmış ve tarafların sözleşmeden
doğan borçları garanti (“warranty”) taahhüdü ve şartlar (“condition”) olarak iki ayrı
sınıfta incelenmiştir. 110 Bunlardan garanti taahhüdü, bir satım sözleşmesinde, malları
ilgilendiren, ancak ihlalleri durumunda yalnızca tazminat talep edilebilen
taahhütlerdir.111 Diğer yandan şart ise, ihlali halinde sözleşmeyi sona erdirmeye ilişkin
yaptırımları doğuracak nitelik ve ağırlıkta, adeta sözleşmenin akdedilme amacını
oluşturan koşullardır.112

Fransız Medeni Kanunu’nda 10 Şubat 2016 tarih ve 2016-131 sayılı Kararname ile yapılan değişiklik
öncesinde; ihlale muhatap olan taraf ancak anılan Kanun’un md. 1184 hükmü uyarınca mahkeme kararı
ile sözleşmeyle bağlı olmaktan kurtulabilmekteydi. Szladits, C.: Discharge of Contract by Breach in
Civil Law, The American Journal of Comparative Law, S:2, Yaz-1953, s. 335-337;
Saare/Sein/Simovart, s. 48. 2016 yılında gerçekleştirilen Reform sonrasında, Fransız Medeni
Kanunu’na sözleşmede feshe ilişkin açık maddenin bulunması halinde veya “yeterince ciddi ağırlıkta
ihlal” olması halinde ihtar göndererek, tek taraflı irade beyanı ile sözleşmenin sona erdirilebileceği
hükmü eklenmiştir (Md. 1224). Bununla beraber halen, bu iki durum haricinde ihlale muhatap olan
tarafın mahkemeye başvurması gerekmektedir. Rowan, S.: The New French Law of Contract,
International & Comparative Law Quarterly, C:66, S:4, 2017, s. 821, 823-824.
107
Treitel, s. 75; Basedow, J.: Towards a Universal Doctrine of Breach of Contract: The Impact of the
CISG, International Review of Economics, S:25, 2005, s. 492, 493. Asli yaptırımların birbirinden farklı
olması, iki hukuk sistemi arasındaki en önemli farklardan biri olarak değerlendirilmektedir. Mak, s. 2.
108
Atamer, s. 290-293.
109
Oğuz, A.: Karşılaştırmalı Hukuk: Kavram, Amaç ve İşlevler, Metod, Tarihçe, Büyük Hukuk
Çevreleri, Yetkin Yayınları, Ankara 2003, s. 253 vd.
110
Peacock, s. 108-109; Peel/Treitel, para. 18 vd. Bu ayrım daha sonra 1979 tarihli İngiliz Mal Satım
Yasası’nda (Sale of Goods Act) da korunmuştur. 1979 tarihli Mal Satım Yasası’nın İngilizce tam metni
için bkz. Legislation UK, https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1979/54 (Erişim: 14.04.2019).
111
Garanti taahhüdü, 1979 tarihli İngiliz Mal Satım Yasası’nın “Yorum” (“Interpretation”) başlıklı md.
61 hükmünde şu şekilde tanımlanmıştır:““warranty” (as regards England and Wales and Northern
Ireland) means an agreement with reference to goods which are the subject of a contract of sale, but
collateral to the main purpose of such contract, the breach of which gives rise to a claim for damages,
but not to a right to reject the goods and treat the contract as repudiated.”.
112
Atamer (İfa Engelleri), s. 293; Zimmermann, R.: The Law of Obligations, Roman Foundations of
the Civilian Tradition, Oxford University Press, 1996, s. 790, 803; Treitel, G.: Some Landmarks of
Twentieth Century Contract Law, Oxford Press, 2002 (Contract Law), s. 116 vd. İngiliz Mal Satım
Yasası’nda şartın açıkça tanımı yapılmamakla beraber, sonucunun, md. 11(3) hükmünde “sözleşmenin
reddedilmesi” hakkını doğuracağına şu şekilde işaret edilmiştir: “Whether a stipulation in a contract of
sale is a condition, the breach of which may give rise to a right to treat the contract as repudiated, or
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Bu ikili sınıflandırma gereği, içtihatlarda, ihlalin ve bu anlamda ifa engelinin türü
değil, ihlal edilen taahhüdün sınıflandırması önem kazanmıştır. Buna karşın, zamanla,
ihlal edilen borcun hangi sınıf içerisinde kaldığının tespit edilmesi, bazı durumlarda
karmaşık bir hal almaya başlamıştır. 113 Bu nedenle, söz konusu ikili ayrıma, yeni bir
üçüncü bir sınıf daha eklenmiştir: İsimsiz (“innominate” – “intermediate”) taahhütler.
İsimsiz taahhütler, şart ile garanti taahhütleri arasında yer alan ve ihlali halinde hukuki
yaptırımların, ihlalin sonucuna göre belirlendiği taahhütlerdir. 114 İsimsiz taahhütlere
ilk olarak İngiltere Temyiz Mahkemesi’nin Hong Kong Fir Shipping Co. Ltd. v.
Kawasaki Kaisha Ltd.115 kararında değinilmiştir.116 İlgili kararda şöyle denmektedir:
“Hakimin (…) sözleşme taraflarından birinin diğer tarafın sözleşme ihlaline
dayanarak sözleşmeyi sona erdirme hakkını kullandığı davalarda yapması gereken
gemi kiralayanın sözleşmeyi sona erdirdiği tarihte gerçekleşen olayları incelemek ve
bu olayların gerçekleşmesi nedeniyle, gemi kiralayanın kendi sözleşmesel
taahhütlerini yerine getirmeye devam etmesi halinde navlun mukavelesinde belirtilen
taraf iradelerine uygun olarak elde edilmesi gereken tüm menfaatten önemli derecede

a warranty, the breach of which may give rise to a claim for damages but not to a right to reject the
goods and treat the contract as repudiated, depends in each case on the construction of the contract;
and a stipulation may be a condition, though called a warranty in the contract.” .
113
Atamer (İfa Engelleri), s. 232-233.
114
Carter, J.W.: Classification of Contractual Terms: The New Orthodoxy, The Cambridge Law Journal,
C. 40, S. 2, Kasım 1981, s. 221.
115
İlgili karara konu olayda Hong Kong Fir Shipping şirketi gemisi için bir navlun mukavelesi
akdedilmiş ve geminin denize ve taşıyacağı yüke elverişli halde olması taraflarca kararlaştırılmıştır.
Geminin tesliminin akabinde makine dairesindeki personelin gerek sayıca yetersiz olması gerekse
kalifiye olmaması sebebiyle Liverpool-Osaka arası gerçekleştirilen seyahatte makinede problem çıkmış
ve gemi yaklaşık 5 (beş) hafta kullanılamamıştır. Bu süre zarfında 2 yıllık sözleşmenin yaklaşık 17 ayı
tamamlanmış bulunmaktadır. Gemi Osaka’ya ulaştığında Kawasaki Kaisha tarafından sözleşme
feshedilmiştir. Karar metni için bkz. Hong Kong Fir Shipping Co. Ltd. v. Kawasaki Kaisha Ltd., İngiliz
İstinaf Mahkemesi (Her Majesty's Court of Appeal in England), 2 QB 26, 1962, (Nationwide Academy
for Dispute Resolution UK Ltd., www.nadr.co.uk/articles/published/CommercialLawReports
/Hong%20Kong%20Fir%20v%20Kawasaki%201961.pdf, Erişim: 15.11.2018).
116
İlgili karar öncesi dönemde başka kararlarda da, açıkça değinilmese dahi benzer çıkarımlar
yapılmıştır. Smith, J.C.: Smith and Thomas: A Casebook on Contract, 11. Bası, Londra, Sweet &
Maxwell, 2000, s. 434.
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yoksun kalıp kalmayacağına karar vermektir.”117 Bu ifade, hangi hukuki yaptırımın
uygulanacağının, ihlalin türüne veya ihlal edilen borcun ne olduğuna göre değil 118
ihlalin sonucuna göre belirlenmiş olduğunu göstermektedir. 119 Bu yaklaşım esaslı ihlal
kavramı yaklaşımıyla örtüşmektedir. 120
İngiltere Temyiz Mahkemesi’nin anılan içtihadı ve dolayısıyla isimsiz taahhütler,
Anglo-Amerikan hukuk sisteminde benimsenmiş ve korunmaya devam etmiştir.
Gerçekten, Amerika Birleşik Devletleri’nde de, yaptırımların düzenlendiği çeşitli yasa
hükümlerinde, ihlalin sonuçlarının ve taraf menfaatlerinin dikkate alındığı
görülmektedir. Bunlardan Amerikan Ticaret Yasası’nın 121 “Kabulün Kısmen veya

Hong Kong Fir Shipping Co. Ltd. v. Kawasaki Kaisha Ltd., İngiliz İstinaf Mahkemesi (Her Majesty's
Court of Appeal in England), 2 QB 26, 1962, p. 62. Kararın İngilizce metni “What the learned judge
had to do in the present case as in any other case where one party to a contract relies to elect to rescind
the contract, was to look at the events which had occurred as a result of the breach at the time at which
the charterers purported to rescind the charterparty, and to decide whether the occurrence of those
events deprived the charterers of substantially the whole benefit which it was the intention of the parties
as expressed in the charterparty that the charterers should obtain from the further performance of their
own contractual undertakings.” şeklinde kaleme alınmıştır. Ayrıca kararın ilgili kısmının bir diğer
çevirisi için bkz. Atamer (İfa Engelleri), s. 233.
118
Atamer (İfa Engelleri), s. 234; Williams, A.: Forecasting the Potential Impact of the Vienna Sales
Convention on International Sales Law in the United Kingdom, Pace Review of the Convention on
Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Kluwer Law International 2000-2001, s. 40-43;
Singh, L.: United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (1980) [CISG]:
An examination of the buyer's right to avoid the contract and its effect on different sectors of the
(product) market, Pace Law School, (https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/singh.html Erişim:
10.12.2019), para. 2.7.c.
119
İlgili kararda menfaat yoksunluğundan söz edilmişse de; bu yoksunluk “tüm” (whole) sözleşmesel
menfaate ilişkindir. Antlaşma’da ise sözleşme uyarınca beklemekte haklı olunan şeyden önemli
derecede yoksunluk aranır.
120
Atamer, ilgili içtihat ile ihlalin meydana getirdiği sonuçların niteliğinin belirleyici olduğunu ifade
ederek, kararda ele alınan yaklaşımın Antlaşma’nın esaslı ihlal kavramının oluşumunda belirleyici
olduğunu belirtmiştir. Atamer (İfa Engelleri), s. 233-234. Aynı yönde bkz. Dayıoğlu, s. 35. Bazı yazarlar
ise, Antlaşma’da benimsenen esaslı ihlal kavramının, söz konusu içtihatta geçen “tüm menfaatten
önemli derecede yoksun” kalma kıstası ile benzer ancak farklılıkları bulunduğunu ifade etmektedir.
Bridge, M.: Avoidance for Fundamental Breach of Contract under the UN Convention on the
International Sale of Goods, International and Comparative Law Quarterly, C. LIX, S. 4., Ekim 2010,
s. 920; Reynolds, F.: Benjamin's Sale of Goods, Edt. Bridge, M., 8. Bası, Londra, Sweet & Maxwell,
2010, para. 12-13.
121
Amerikan Ticaret Yasası (Uniform Commercial Code), ilk kez 1952 yılında yürürlüğe giren ve
Amerika Birleşmiş Devletleri nezdinde gerçekleşen ticari faaliyetler arası uyumlaştırma yapılmasını
amaçlayan bir kurallar bütünüdür. Yasa temelde 9 bölümden oluşmakta olup; 2. bölüm satım
sözleşmelerine ilişkindir. Halihazırda Amerikan Ticaret Yasası 51 eyalet tarafından kabul edilmiştir.
Yasanın İngilizce metni için bkz. Uniform Commercial Code, (Cornell Law School, Legal Information
Institute, https://www.law.cornell.edu/ucc/2, Erişim: 14.04.2019).
117
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Tamamen Geri Alınması” başlıklı §2-608 hükmünde, malların sözleşmeye uygun
olmaması ve bu uygunsuzluğun alıcı tarafından beklenen menfaati önemli ölçüde
azaltması halinde, alıcıya kabulü geri alma (“revoke”) imkanı tanınmıştır. Yine aynı
Yasa’nın “Art Arda Teslimli Sözleşmelerde İhlal” başlıklı §2-612 hükmünde,
teslimatlardan birine ilişkin sözleşmeye uygun olmayan ifanın sözleşmeden beklenen
menfaati önemli ölçüde azaltması halinde, sözleşmenin tamamının ihlal edilmiş
sayılacağı

düzenlenmiştir.

Bunların

yanı

sıra,

Sözleşmeler

Hakkında

II.

Restatement’ın122 §241 ve §242 numaralı hükümlerinde sözleşmenin esaslı ihlali
(“material breach”)123 halinde, ihlale muhatap olan tarafa sözleşmeyi sona erdirme
hakkı tanınmıştır.124
Yukarıdaki örneklerin gösterdiği üzere, Anglo-Amerikan hukuk sisteminde
benimsenen yaklaşımın, Antlaşma’nın esaslı ihlal kavramı etrafında oluşturduğu ifa
engelleri sisteminin benimsenmesine etkide bulunduğunu ifade etmek mümkündür. 125

Sözleşmeler Hakkında II. Restatement (Restatement Second of Contracts); Amerikan hukuk
sisteminin uygulama alanı bulduğu devletlerde kabul edilen ve hakimlere ve hukukçulara yol gösterme
amacıyla hazırlanmış kurallar bütünüdür. Emredici nitelikte değildir; daha çok akademik bir çalışma
olarak kabul edilmektedir. Bununla birlikte Amerikan Ticaret Yasası’nın oluşturulması sırasında kaynak
olarak kullanılmıştır. Tam metni için bkz. Restatement Second of Contracts, (NY Law Firm,
https://www.nylitigationfirm.com/files/restat.pdf Erişim: 14.04.2019).
123
Her ne kadar material breach ifadesini “esaslı ihlal” olarak çevirsek de; Antlaşma’da yer alan
fundamental breach kavramı ile material breach kavramı arasında anlam açısından farklılık
bulunmaktadır. Material breach derece olarak daha hafif ihlalleri kapsarken; fundamental breach adeta
sözleşmenin köklerini etkileyen ağırlıkta bir ihlali işaret eder. Ziegel (Remedial Provisions), 9. Bölüm,
para. 9-14.
124
Gergen, M.: Exit and Loyalty in Contract Disputes, Comparative Remedies for Breach of Contract,
Edt. Cohen, N., McKendrick E., Hart Publishing, Oxford, 2005, s. 82-83.
125
Taylor Jr., H.: The Impact of Article 2 of the UCC on the Doctrine of Anticipatory Repudiation,
Boston College Law Review, C. 9, 1968, s. 923. Alman hukukunda 1 Ocak 2002 tarihinde yürürlüğe
giren Reform Kanunu ile ifa engelleri rejimi köklü bir değişikliğe uğrayarak, imkansızlık, temerrüt,
kötü ifa ve yan borçlar ile koruma yükümlülüklerinin ihlali hallerinin tamamını kapsamak üzere üzere
kullanılan bir üst kavram olarak “borç ihlali” (Pflichtverletzung) kavramı etrafında şekillenmiştir. Bkz.
BGB § 280-286; 275.Bu konuda bkz Serozan, s. 233, 240 ve Topuz, S./ Canbolat F., Türk-İsviçre ve
Alman Borçlar Hukukunda İmkansızlığın Düzenlenişi, AÜHFD, C. 57, S:3, 2008, s. 688 vd. Benzer
şekilde, 2016 yılında gerçekleştirilen reform ile, Fransa Medeni Kanunu’na Antlaşma’da yer alan esaslı
ihlal kavramına benzer bir “yeterince ciddi ağırlıkta ihlal” (“suffisamment grave”) kavramı getirilmiştir.
Bkz. dn. 106. Bununla beraber, gerek Fransız gerekse Alman hukukundaki bu yakın tarihli reformlar,
tarihsel açıdan esaslı ihlal kavramının gelişiminde Anglo-Amerikan hukuk sisteminin etkisini
değiştirmemektedir.
122
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Uluslararası hukuk uyumlaştırma metinlerinde ise, esaslı ihlal kavramına ilk olarak
ULIS’te rastlanılmaktadır. 126 1956 tarihli (ve ayrıca 1963 tarihli127) ULIS taslak
metninde esaslı ihlal düzenlemesine yer verilmiş olup; taslağın md. 15 hükmü gereği
ihlali gerçekleştiren tarafın, diğer tarafın bu ihlali öngörseydi sözleşmeyi
akdetmeyecek olduğunu, sözleşmenin kurulma esnasında biliyor veya bilmesi
gerekiyorsa, ihlal esaslı kabul edilmiştir.128 Öte yandan, ilgili hükmün ULIS’in kabul
edilen metninde değişikliğe uğradığı görülmektedir. Değişiklik ile esaslı ihlal
kavramına, “diğer taraf ile aynı durumdaki makul kişi” kıstası getirilmiştir. 129
ULIS’te yer alan esaslı ihlal hükmü incelendiğinde, ilk olarak, Anglo-Amerikan
hukukunda mevcut garanti taahhütleri, isimsiz taahhütler ve şartlar şeklindeki
sınıflandırmanın yer almadığı görülmektedir. 130 Bu sınıflandırma yerine ihlalin
meydana getirdiği sonuçlar dikkate alınmıştır. 131 Böylece, gerçekleşen ihlalin

ULIS, uluslararası nitelikteki satım sözleşmelerine uygulanması amacıyla hazırlanarak 1964 yılında
kabul edilen uluslararası hukuk uyumlaştırma metinlerinden biridir. ULIS, sadece dokuz ülke tarafından
yürürlüğe konulan bir antlaşmadır ve uluslararası alanda beklenen etkiyi sağlayamamıştır. ULIS metni
için bkz. https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ulis.html (Erişim: 10.10.2020).
127
Koch, s. 270, dn. 307.
128
Taslak’ta yer alan 15. madde hükmünün İngilizcesi “A breach of the contract shall be deemed to be
fundamental wherever the party knew or ought to have known, at the time the contract was made, that
the other party would not have contracted had he foreseen that such breach would occur.” şeklinde
kaleme alınmıştır.
129
Will, “makul kişi” kıstası ile hükme objektif bir bakış açısı getirildiğini ifade etmektedir. Will, M.:
Article 25, Commentary on the International Sales Law – The 1980 Vienna Sales Convention, Edt.
Bianca C.M./Bonell M.J., Giuffr`e, Milan, 1987 (Md. 25), para. 1.1.2. ULIS’in esaslı ihlal kavramını
düzenleyen md. 10 hükmü “Sözleşmeyi ihlâl eden taraf, sözleşmenin kurulması anında, diğer taraf ile
aynı durumdaki makul bir kişinin sözleşme ihlâlini ve sonuçlarını öngörmüş olsaydı bu sözleşmeyi
akdetmeyecek olduğunu biliyor veya bilmesi gerekiyor idiyse ihlal esaslı sayılır.” şeklinde kabul
edilmiştir. Hükmün İngilizce orijinali “For the purposes of the present Law, a breach of contract shall
be regarded as fundamental wherever the party in breach knew, or ought to have known, at the time of
the conclusion of the contract, that a reasonable person in the same situation as the other party would
not have entered into the contract if he had foreseen the breach and its effects.” şeklinde kaleme
alınmıştır.
130
Atamer (İfa Engelleri), s. 235.
131
Van der Velden, F.: The Law of International Sales : The Hague Conventions 1964 and the
UNCITRAL Uniform Sales Code 1980 - Some Main Items Compared, Hague-Zagreb Essays 4, Edt.
C.C.A. Voskuil, J.A. Wade, La Hey, Asser Instituut/Martinus Nijhoff, 1983, s. 63.
126
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sonuçlarına

bakılmaksızın

sözleşmeden

dönme

yaptırımının

uygulanması

engellenmiştir.132
İkinci olarak ULIS’in esaslı ihlalin belirlenmesine yönelik olarak öngörülebilirlik
kriteri ile birlikte oldukça sübjektif bir esaslı ihlal testi133 getirdiği görülmektedir. Bu
test ile, sözleşmenin kurulma anında, ihlale muhatap olan taraf ile aynı durumdaki
makul bir kişinin ihlale rağmen sözleşmesel ilişkiye girip girmeyeceğine ilişkin
iradesi, farazi bir ölçüt olarak belirlenmektedir. Dolayısıyla, ULIS’te, esaslı ihlalin
tespiti, ihlal edilen borçtan bağımsızlaştırılmak istenmişse de 134, uluslararası alanda
yeknesaklığı sağlayabilecek nesnel ölçütlere yer verilmemiş olması, bu metni
eleştirilerin hedefi haline getirmiştir. 135
UNCITRAL Çalışma Grubu bir araya gelerek, hem ULF 136 hem de ULIS
hükümlerinin değiştirilmesi üzerine çalışmaya başlamıştır. 137 1970 ila 1977 yılları
arasında gerçekleştirilen Çalışma Grubu toplantılarında, hem ULIS hem de ULF
metinleri için ayrı ayrı taslaklar hazırlanmıştır. Bununla beraber, Çalışma Grubu
toplantılarının 1976 yılında gerçekleştirilen 7. oturumunda, her iki metnin de bir araya

Atamer (İfa Engelleri), s. 235.
Schlectriem, ULIS md. 10 hükmünde yer alan farazi değerlendirme kıstasına ilişkin olarak “test”
ifadesine yer vermektedir. Schlechtriem, P.: Uniform Sales Law - The UN-Convention on Contracts for
the International Sale of Goods, Manz, Vienna, 1986 (Uniform), s. 57-58.
134
Anglo-Amerikan hukukunda mevcut garanti taahhütleri, isimsiz taahhütler ve şartlar şeklindeki
sınıflandırma ULIS’te yer almamaktadır. Bkz. dn. 130.
135
Karollus, M.: Artikel 25, Kommentar zum UN-Kaufrecht, Edt. Honsell, Heinrich, Springer, 1997,
Berlin (Md. 25), para. 4; UNCITRAL Yearbook, Cilt I (1968-1970), United Nations, New York, 1971
s. 47; UNCITRAL Yearbook, Cilt II (1971), United Nations, New York, s. 169; UNCITRAL Yearbook,
Cilt VI (1975), United Nations, New York, s. 53; UNCITRAL Yearbook, Cilt VII (1976), s. 90;
Michida, S.: Cancellation of Contracts, The American Journal of Comparative Law, C:27, 1979, s. 282.
Aynı sebepten ötürü, Antlaşma’da yer verilecek esaslı ihlal kavramına objektif içerik kazandırılması
hususunda ciddi tartışmalar yaşanmıştır. Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 1; Honsell/Karollus (Md.
25), para. 1.
136
ULF, yalnızca sözleşmenin kurulmasına ilişkin hükümler içermekte olduğundan, çalışmada
ayrıntısına girilmeyecektir. ULF’nin İngilizce tam metni için bkz. Convention Relating to a Uniform
Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods, 1964,
https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ulf.html (Erişim: 1.12.2019).
137
Sono, K.: The Vienna Sales Convention: History and Perspective, International Sale of Goods:
Dubrovnik Lectures, Edt. Sarcevic P./ Volken, P., Oceana, 1986, Bölüm: 1, s. 4.
132
133
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getirilerek, bütüncül yeni bir antlaşma metninin hazırlanması teklif edilmiştir. 138
Teklifin kabul edilmesinin akabinde, 1978 tarihli Taslak Antlaşma oluşturulmuştur. 139
İşte, ULIS ve ULF hükümleri esas alınarak hazırlanan bu yeni antlaşma, çalışmamızın
konusunu oluşturan Viyana Satım Antlaşması’dır.
İfa engellerine ilişkin ULIS hükümleri Antlaşma’nın hazırlanmasında temel alınmış
olup; bunlardan biri de esaslı ihlal kavramına ilişkin hükümdür. Bununla birlikte,
ULIS’te yer alan esaslı ihlal kavramı ile Antlaşma’da yer alan esaslı ihlal kavramının
aynı olduğunu söylemek mümkün değildir. 140 Zira, ULIS’e yöneltilen ve yukarıda da
bir kısmına yer verdiğimiz eleştiriler sonucunda, Antlaşma’da objektif bir esaslı ihlal
kavramına yer verilmesi hususu önem kazanmıştır.141 Buna bağlı olarak öncelikle
1976 tarihli Taslak Antlaşma’da md. 9 hükmünde yer alan esaslı ihlal düzenlemesine
“olumsuzluk” (“detriment”) kriterinin eklendiği görülmektedir. 142 Hazırlanan bu
taslak hükme ilişkin olarak, bazı delegeler, ULIS’te öngörülebilirlik kriterine ilişkin
Legislative History, “Working Group, Session 7, January 1976”, Pace Law School (Erişim:
1.12.2019 https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/linkd.html).
139
Sono, s. 4; Legislative History, “Working Group, Session 7, January 1976”, Pace Law School
(Erişim: 1.12.2019 https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/linkd.html).
140
ULIS farazi bir durum değerlendirmesinden yola çıkarken, tezin devamında detaylıca açıklanacağı
üzere Antlaşma esaslı ihlalin varlığı için ihlale muhatap olan tarafın sözleşmeye ilişkin haklı
beklentilerini ele almakta, yani gerçek durumunu araştırmaktadır. Herber, R.: The Rules of the
Convention Relating to the Buyer’s Remedies in Cases of Breach of Contract, Collaquium of the
International Association of Legal Science – Potsdam August 1979, Oceana Publications, 1980, s. 121;
Atamer, s. 300, 395.
141
Michida, s. 282; Ziegel (Remedial Provisions), s. 15; Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 1.2; Koch,
s. 271-273; Atamer (İfa Engelleri), s. 235; Honnold, J.: Uniform Law for International Sales Under the
1980 United Nations Convention, Edt. Flechtner, H. M., Kluwer Law International, 4. Bası, 2009, s.
275; Leisinger, B.: Fundamental Breach Considering Non-conformity of the Goods, 2007, s. 30.
142
United Nations Commission on International Trade Law, Yearbook, C. VII, 1976, New York, United
Nations, 1977, s. 89 – 96, UNCITRAL, https://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1976e/yb_1976_e.pdf (Erişim: 01.02.2020). Her ne kadar 1975 tarihli Taslak’ta da olumsuzluk kriteri
bulunuyor ise de, ilgili tarihte halen ULIS ve ULF ayrı ayrı ele alındığından, gerçek anlamda
Antlaşma’nın taslağından bahsedildiğini söylemek zannımızca mümkün değildir. 1975 tarihli Taslak
ULIS metni için bkz. Yearbook-1975, (UNCITRAL, www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb1975-e/yb_1975_e.pdf, Erişim: 01.02.2020); Koch, s. 272, 273. Böylece hüküm ilk aşamada “Sözleşme
taraflarından biri tarafından gerçekleştirilen ihlal, diğer tarafa önemli ölçüde olumsuzluğa sebebiyet
veriyorsa ve ihlali gerçekleştiren taraf bu sonucu öngörmüşse veya öngörmesi gerekiyorsa, ihlal
esaslıdır.” şeklinde değiştirilmiştir. Hükmün İngilizce metni “A breach committed by one of the parties
to the contract is fundamental if it results in substantial detriment to the other party and the party in
breach foresaw or had reason to foresee such a result.” şeklinde kaleme alınmıştır.
138
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zaman belirtilmesine karşın taslak hükümde herhangi bir belirleme yapılmadığını,
eklenen “olumsuzluk” kriterinin hükme yeterli objektiflik sağlamadığını, dolayısıyla
yargı

makamlarının

bu

hususta

farklı

yaklaşımlarla

karar

verebileceğini,

öngörülebilirlik kriterinin gerçekleşmediğine ilişkin ispat yükünün sözleşmeyi ihlal
eden tarafa bırakılması gerektiğini belirterek hükme eleştiriler getirmişlerdir. 143
Görüşmeler neticesinde, öngörülebilirlik kıstasının değerlendirme anına ilişkin olarak
bir zaman belirtilmesi teklifi kabul görmemiştir. Bununla beraber, öngörülebilirlik
kıstasında ispat yükünün sözleşmeyi ihlal eden taraf üzerinde olması için 144, hükmün
dilinde değişiklik yapılması teklifi kabul edilmiştir. Bu kabulle, 1977 tarihli Taslak
Antlaşma’da ilgili hükümdeki “ihlali gerçekleştiren taraf bu sonucu öngörmüşse veya
öngörmesi gerekiyorsa (...)” kısmı, “meğerki, böyle bir sonucu sözleşmeyi ihlâl eden
taraf öngörmemiş veya öngöremeyecek olsun.” 145 şeklinde değiştirilmiştir.146 Bu
çerçevede ispat yükü, öngörülebilirlik şartının gerçekleşmemesi sebebi ile esaslı
ihlalin oluşmadığını iddia eden tarafın üzerinde olacaktır. 147 1978 tarihli Antlaşma
metninde de ilgili hüküm 1977 tarihli Taslak’ta yer aldığı şekliyle korunmuştur.148
1978 tarihli Taslak Antlaşma üzerinden gerçekleştirilen Viyana Konferanslarında,
objektifliğin sağlanabilmesi adına esaslı ihlal hükmünde çeşitli değişiklikler
gerçekleştirilmiştir. Olumsuzluk kriterine ilişkin olarak hükme “sözleşme uyarınca
1978 tarihli Taslak Antlaşma Sekretarya Şerhi, Official Records of the United Nations Conference
on Contracts for the International Sale of Goods, Vienna 10 March - 11 April 1980, A/CONF. 97/19,
12th-13th Meeting, s. 295-303, (UNCITRAL, https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/aconf-97-19-ocred-e.pdf, Erişim: 14.04.2019); Schlechtriem P./ Butler P.: UN Law on International
Sales, Berlin, Springer, 2009, s. 47.
144
Ziegel, s. 18-19; Koch, s. 273.
145
Taslak hükmün İngilizcesi “A breach committed by one of the parties is fundamental if it results in
substantial detriment to the other party unless the party in breach did not foresee and had no reason to
foresee such a result.” şeklinde kaleme alınmıştır. Ayrıca bkz. Bianca/Bonell/Will, Md. 25, para. 1.2.1.
146
Bu hususta Honnold ve Bridge, esaslı ihlal hükmünün, kural ile istisnasını bir araya getiren bir yapıya
dönüştüğünü; hükmün “meğerki” ifadesine kadar olan bölümünün kural getirirken; “meğerki” ifadesi
sonrasında bu kurala bir istisna tanındığı görüşündedir. Bkz. Honnold, s. 278-279; Bridge, s. 922.
147
Ziegel, s. 18-19; Koch, s. 273.
148
Honnold, s. 384.
143
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beklemekte haklı olduğu şeyden (...)” ifadesi eklenmiştir.149 Öngörülebilirlik kriterine
“makul kişi” ölçütü getirilmiş 150; böylece hüküm, “(...) meğerki, böyle bir sonucu
sözleşmeyi ihlâl eden taraf öngörmemiş ve aynı konum ve koşullar içindeki makul bir
kişi de öngöremeyecek olsun.” şeklinde değiştirilmiştir.
Viyana Konferansları akabinde, 11 Nisan 1980 tarihinde Antlaşma devletler tarafından
imzalanmıştır. Antlaşma’ya günümüzde 93 devlet taraftır. Böylece ULIS ile
sağlanamayan uluslararası yaygınlık, Antlaşma ile sağlanmış bulunmaktadır. Ancak
ULIS’in uygulama alanının tamamen sona erdiğini söylemek mümkün değildir. Zira,
Antlaşma’nın uygulama alanı bulmadığı durumlarda, ULIS ve ULF de halen
uygulama alanı bulabilmektedir. 151
Elbette Antlaşma’nın hükümleri ve niteliği dikkate alındığında; uygulayıcılar
tarafından esaslı ihlal kavramının içeriği doldurulurken Anglo-Amerikan hukuk
sisteminin “isimsiz taahhüt” (“innominate - intermediate terms”) ve “esaslı ihlal”
(“material breach”)152 kavramlarından, Fransız hukukunda yer alan “yeterince ciddi
ağırlıkta ihlal” (“suffisamment grave”) kavramından veya ULIS’te yer verilen “esaslı
ihlal” kavramından doğrudan yararlanılmamalı, Antlaşma’da yer alan esaslı ihlal
kavramının içeriği otonom bir şekilde doldurulmalıdır. 153

149

Babiak, A.: Defining Fundamental Breach under the United Nations Convention on Contracts fort
he International Sale of Goods, Temple International and Comparative Law Journal, S: 6, s. 120; Koch,
s. 292; Leisinger, s. 30.
150
“Makul kişi” ölçütü; hükümde yer alan öngörülebilirlik kriterinin daha objektif hale getirilmesi
amacıyla, ilk olarak Mısır tarafından yapılan teklifte belirtilmiş, daha sonra Hindistan tarafından da
benzer bir teklifte dile getirilmiştir. Official Records of the United Nations Conference on Contracts for
the International Sale of Goods, Vienna 10 March - 11 April 1980, A/CONF. 97/19, 12th Meeting, s.
295-296; Honnold, s. 516.
151
Poikela, T.: Conformity of Goods in the 1980 United Nations Convention of Contracts for the
International Sale of Goods, Nordic Journal of Commercial Law, 2003/1, para. 7-8.
152
Bkz. dn. 123.
153
Antlaşma’nın milletlerarası niteliği gereği özellikle esaslı ihlal kavramı yorumlanırken ulusal
hukuklardan yararlanılmadan otonom bir yorum yapılmalıdır. Nitekim Antlaşma md. 7(2) hükmü
uyarınca da Antlaşma’da düzenlenen konulara ilişkin olup Antlaşma’da açıkça cevaplanmamış sorular
Antlaşma’nın temelinde yatan genel ilkelere veya bu tür ilkelerin mevcut olmaması halinde
milletlerarası özel hukuk kuralları uyarınca uygulanması gereken hukuka göre yorumlanmalı ve
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C.

ESASLI İHLALIN UNSURLARI

Antlaşma’da esaslı ihlal (“fundamental breach”) kavramı, “Mal Satımı” başlıklı III.
kısmın “Genel Hükümler” başlıklı birinci bölümünün içerisinde, 25. madde hükmünde
ideal bir hukuk normunun gerektirdiği bir şekilde, soyut ve genel olarak
tanımlanmıştır.
Hüküm uyarınca esaslı ihlalin ilk koşulu, sözleşmenin ihlal edilmiş olmasıdır. İkinci
koşul, bu ihlalin, alacaklıyı, sözleşme uyarınca beklemekte haklı olduğu şeyden
önemli ölçüde yoksun bırakacak bir olumsuzluğa sebebiyet vermesidir. Üçüncü ve son
koşul ise, bu olumsuzluk sonucunun, ihlali gerçekleştiren tarafça veya aynı konum ve
şartlarda bulunan üçüncü biri kişi tarafından öngörülebilir olmasıdır. 154
Esaslı ihlalin unsurları aşağıda ayrı ayrı ele alınmıştır.

çözümlenmelidir. Ferrari, F.: Fundamental Breach of Contract under the UN Sales Convention- 25
Years Article 25, International Business Law Journal, No:3, 2005, s. 490-491; Lubbe, G.: Fundamental
breach under the CISG: A source of fundamentally divergent results, Rabels Zeitschrift für
ausländisches und internationales Privatrecht / The Rabel Journal of Comparative and International
Private Law, 2004, S. 68, s. 444, 447.
154
Schlechtriem’e göre, Antlaşma’nın Esaslı ihlal kavramına ilişkin yer verdiği unsurlar Antlaşma
sonrası dönemde gerek UNIDROIT Prensiplerinde, gerekse PECL’de de kullanılmış; hatta ulusal hukuk
sistemlerini de etkilemiştir. Bkz. Schlechtriem, P.: Basic Structures and General Concepts of the CISG
As Models for a Harmonisation of the Law of Obligations, Juridica International, 2005, S. 10
(Structures), s. 32.
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1.

İhlalin Konusu

a.

Genel Olarak: Sözleşmeden ve/ya Antlaşma’dan Doğan Borçlar

Esaslı ihlalin ilk şartı, md. 25 hükmünde açıkça ifade olunduğu üzere, “sözleşme
ihlali”nin (“breach of contract”) varlığıdır.155 Sözleşme ihlalinin meydana geldiğini
iddia eden taraf, sözleşme ihlalinin varlığını ispatla yükümlüdür. 156 Ancak, ihlali
teslim edilen (edilmek istenen) malın sözleşmeye aykırılığı oluşturuyor ve alıcı da,
malın teslimi kendisine fiilen önerildiğinde, malı bu aykırılık sebebiyle teslim
almaktan kaçınmış veya teslim almakla birlikte satıcıya aykırılığı (muayene ve
bildirim külfeti kapsamında157) bildirmiş ise, ispat yükü tersine çevrilir ve satıcının
malların sözleşmeye uygun olduğunu ispatlaması gerekir. 158
Antlaşma’nın ön gördüğü anlamda “sözleşmenin ihlali”nin sözleşmeden doğan
borçların yanısıra sözleşme dışı yükümlülükler 159 ve koruma yükümlülükleri

155

UNCITRAL Digest, Md. 25, para. 2; Enderlein/Maskow, Md. 25 para. 3.3;
Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 25/ 2005), para. 7 vd.; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter
(Md. 25/ 2010), para. 13; Koch, s. 261; Ferrari (Fundamental Breach), s. 493; Zeytin, s. 106; Kaşak, E.:
Viyana Satım Sözleşmesi’nde Esaslı İhlal Kavramı, Ersin Çamoğlu’na Armağan, İstanbul, Vedat
Kitapçılık, 2013, s. 339; Peacock, s. 100; Dayıoğlu, s. 36; Reiley, E.: International Sales Contracts: The
UN Convention and Related Transnational Law, Durham, North Carolina, Carolina Academic Press,
2008, s. 190; Liu, para. 1; Forli Bölge Mahkemesi (Tribunale di Forli), 11.12.2008, CISG-online no:
1729, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html
(Erişim: 2.2.2020); Almanya Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 02.03.1994,
CISG-online
no:
108,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940302g1.html (Erişim: 2.2.2020).
156
Zeytin, s. 107; Kaşak, s. 352; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Kommentar-Md. 25), para. 133;
Almanya Saarbrücken Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 02.07.2002, CISG-online no: 713, Pace Law
School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/020702g1.html (Erişim: 2.2.2020); İsviçre
Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi (Tribunal Cantonal du Valais), 27.04.2007, CISG-online no: 1721,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070427s1.html (Erişim:
2.2.2020); İsviçre Basel Hukuk Mahkemesi (Zivilgericht Basel-Stadt), 01.03.2002, CISG-online no:
729, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020301s1.html
(Erişim: 02.02.2020); Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), 26.04.1995, CISG-online no:
248, Pace Law School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/950426s1.html
(Erişim: 02.02.2020); Avusturya Innsbruck Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht Innsbruck),
01.07.1994, CISG-online no: 107, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/940701a3.html (Erişim: 02.02.2020).
157
Bkz. aşağıda § 2.II.C.4.d.1.4.
158
Atamer, s. 244.
159
Antlaşma üzerine yazılmış şerhlerde, sözleşmeden doğan borç kavramı “contractual obligations”
olarak ifade edilirken; sözleşme dışı yükümlülükler “extracontractual duties” olarak
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bakımından söz konusu olup olamayacağı sorunu doktrinde tartışmalıdır. Aşağıda bu
konu açıklanmıştır. Ancak, bu açıklamalara geçmeden önce vurgulamak gerekir ki,
taraflardan birinin borcunu ifa etmemesi, Antlaşma’nın kendisine tanımış olduğu bir
hukuki imkânın kullanılmasından kaynaklanıyorsa sözleşme ihlali söz konusu
olmaz.160 Örneğin, bir tarafın borcunu ifa etmemesi md. 71 hükmü çerçevesinde ifasını
askıya alma hakkını kullanmaktan kaynaklanıyor ise, sözleşme ihlali yoktur. Bu
hususa ilişkin detaylı açıklamalara § 2.II.C.4.c.’de yer verilmiştir.
Antlaşma’da, ihlale ilişkin herhangi bir ayrım yapılmadığından; ihlalin geçici mi
yoksa sürekli mi olduğu161; asli edimlere mi yoksa tali edimlere162 mi ilişkin olduğu

isimlendirilmektedir. Bu sebeple “obligation” kavramı borç, “duty” kavramı yükümlülük şeklinde
çevrilmiştir.
160
Schlectriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 25/ 2005), para. 8; Koch, s. 261-262.
161
Erdem, s. 78; Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md 25/ 2005), para 13-20.
162
Antlaşma’da asli/ tali edim ayrımı yapılmamıştır. Nitekim Antlaşma uyarınca örneğin satıcının malı
teslim etme borcu ile malı ayıpsız teslim etme borcu arasında herhangi bir hiyerarşi mevcut değildir.
Ferrari (Fundamental Breach), s. 493; Zeytin, s. 106; Huber/Mullis, s. 233;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 42; Okur, S.: Türk Borçlar Kanunu’nda Alıcının
Genel ve Sonraki İfa Talebi Üzerine CISG Işığında Eleştirel Bir Değerlendirme, e- Akademi Dergisi,
S: 131, Mart 2013, s. 40; Atamer (İfa Engelleri), s. 241-242; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter
(Kommentar- Md. 25), para. 56; Bridge, M.: The International Sale of Goods, 3. Bası, Oxford
University Press, Oxford, 2013, para. 12.04; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 48; Garro,
A.: Cases, Analysis and Unresolved Issues in Articles 25-34, 45-52, The Draft UNCITRAL Digest and
Beyond: Cases, Analysis and Unresolved Issues in the UN Sales Convention, Edt. Ferrari, F./ Fletchner,
H./Brand, R., Sellier European Law Publishers, Londra, 2004, s. 367; Graffi, s. 339; Bernstein, H./
Lookofsky, J.: Understanding the CISG in Europe, Kluwer Law International, La Hey, 2. Bası, 2003,
s. 159; Bernstein, H./ Lookofsky, J.: Understanding the CISG in Europe, Kluwer Law International, La
Hey, 2. Bası, 2003, s. 159; Schlechtriem/Butler, s. 99; Kaşak, s. 339; Kanışlı, s. 69; İtalya Forli Bölge
Mahkemesi (Tribunale di Forli), 11.12.2008, CISG Online: 1729, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html (Erişim: 2.2.2020); Almanya Frankfurt
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 5 U 164/90, 17.09.1991, CISG-online no: 28, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910917g1.html (Erişim:
2.2.2020); Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 03.04.1996, CISG-online no: 135, Pace
Law School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403g1.html (Erişim:
2.2.2020); İsviçre Aargau Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Aargau), 26.09.1997, CISG-online no:
329, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970926s1.html
(Erişim: 2.2.2020); Almanya Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 31.01.1997,
CISG-online
no:
256,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/970131g1.html (Erişim: 2.2.2020).
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önem arz etmemektedir.163 Keza, ihlalin kasti164 veya ihmali bir davranışla
gerçekleştirilmesi; yahut sözleşmeyi ihlal eden tarafın kusurunun165 bulunması esaslı
ihlalin tespitinde bir şart olarak aranmaz. 166 Ancak, kasti veya ihmali davranış, taraflar
arasındaki güven ilişkisini etkilediği ölçüde esaslı ihlal tespitinde dikkate alınabilir. 167
Öte yandan, esaslı ihlale konu sözleşme ihlalinin yalnızca “bir” ihlal olması da şart
değildir. Diğer bir deyişle, farklı ihlallerin gerçekleşmesi ya da aynı ihlalin birden çok
kere meydana gelmesi de esaslı ihlale neden olabilir 168 Elbette, böyle bir sonuca
varılması her olay bazında ayrıca yapılacak değerlendirmeye bağlıdır. 169
Sözleşme’den ve/ya Antlaşma’dan doğan borçların yanı sıra, Sözleşme ve Antlaşma
dışı yükümlülükler ile koruma yükümlülüklerinin esaslı ihlal konusu olup olmayacağı
tartışmalıdır.

Taraflarca

sözleşmede

kararlaştırılmamış

ve

Antlaşma

ile

düzenlenmemiş yükümlülükler, sözleşme dışı yükümlülük olarak nitelendirilmektedir.
Örneğin, alıcının işyerinin bulunduğu ülkede (sözleşme konusu mala ilişkin) mevcut
standartlar bu niteliktedir.

163

Graffi, s. 339; Ferrari (Fundamental Breach), s. 493; Liu, s. 20; Schlechtriem/Schwenzer/Schlectriem
(Md 25/ 2005), para 7; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 42; Erdem, E.:
Milletlerarası Ticaret Hukuku ile İlgili Makaleler, İstanbul, Beta Yayınları, 2008, s. 78; Zeytin, s. 106;
Dayıoğlu, s. 36; Almanya Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 5 U 164/90,
17.09.1991, CISG-online no: 28, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910917g1.html (Erişim: 2.2.2020); Alman Federal Mahkemesi
(Bundesgerichtshof), 03.04.1996, CISG-online no: 135, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403g1.html (Erişim: 2.2.2020).
164
Kasti davranışın her zaman esaslı ihlale sebebiyet vereceğini savunan yazarlar mevcut olmakla
birlikte, azınlıktadırlar. Bkz. Honsell/Karollus (Md. 25), para. 23.
165
Bkz. dn. 41 vd.
166
Magnus, s. 426; Peacock, s. 101. Yukarıda ifade ettiğimiz üzere DCFR’nin sözleşmeyi ihlal eden
tarafın kasti davranışını veya ihmalini şart koştuğu; PICC’in ise sözleşmeyi ihlal eden tarafın kasti
davranışını veya ihmalini aramakla birlikte esaslı ihlal tespit edilirken değerlendirilmesi gereken bir
grup şartı listelemektedir. Bkz. dn. 154.
167
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), s. 338; Koch, s. 224; Ferrari (Fundamental Breach),
s. 507.
168
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 5; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/
2010), para. 20; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 11; Kanışlı, s. 69; UNCITRAL
Digest of Case Law, 2016, s. 115.
169
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 11; UNCITRAL Digest, Md. 25, para. 6, 12;
Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 03.04.1996, CISG-online no: 135, Pace Law School
CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403g1.html (Erişim: 2.2.2020).
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Schroeter tarafından, taraflar arasındaki sözleşme ve Antlaşma haricinde başkaca bir
ulusal veya uluslararası hukuk kuralının sözleşme ihlaline konu borcun kaynağı olup
olamayacağı tartışılmıştır. 170 Shroeter, sözleşme ve Antlaşma haricinde bir normun
Antlaşma anlamında sözleşme ihlaline konu olabilmesi için, taraflarca sözleşmenin bir
unsuru haline getirilmiş olması gerektiğini; aksi takdirde ilgili normun ihlalinin
sözleşme ihlali olarak kabul edilemeyeceğini savunmaktadır. 171 Bu husus, Alman
Federal Mahkemesi’nin bir kararına da konu olmuştur.172 Davada, Alman alıcı, İsviçre
şirketi tarafından kendisine satılan Yeni Zelanda midyelerindeki kadmiyum
seviyesinin, Alman regülasyonlarına uymaması sebebiyle semeni ödememiş; satıcı ise,
semenin ödenmesi için dava açmıştır. Federal Mahkeme, alıcının ülkesindeki ulusal
standartların ancak bu yönde sözleşmede hüküm olması halinde dikkate

170

Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 14.
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 14. Aynı yönde bkz. Atamer, s. 201-206,
211; Gabriel, H., General Provisions, Obligations of the Seller and the Remedies for Breach of Contract
by the Seller, The Draft UNCITRAL Digest and Beyond: Cases, Analysis and Unresolved Issues in the
U.N. Sales Convention, Edt. Ferrari, F./ Flechtner, H./ Brand, R., Sellier European Law Publishers,
Londra, 2004, s. 337. Bir Eyalet Mahkemesi kararında mahkeme, tarafların sözleşme görüşmeleri
sırasında, alıcının ülkesindeki şartnamelere uygun mal teslim edilmesi hususunda anlaşmaya
vardıklarını tespit etmiş ve bu şartnamelere uygun teslim edilmeyen malın alıcının ülkesinde tekrar
satım imkânı olmaması sebebiyle esaslı ihlalin var olduğu sonucuna varmıştır. Ellwangen Eyalet
Mahkemesi (Landgericht Ellwangen), 21.08.1995, CISG-online no: 279, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950821g2.html (Erişim: 2.2.2020). Bir başka kararda,
tarafların sözleşme görüşmelerinde genetiği değiştirilmemiş ürün teslim edileceği hususunda anlaşmaya
vardıkları tespit edilerek, satıcı tarafından teslim edilen genetiği değiştirilmiş ürünlerin, alıcının
ülkesindeki ulusal standartlara uygun olmamaları sebebiyle tekrar satılamayacağı, bu sebeple sözleşme
ihlalinin yanı sıra, esaslı ihlalin mevcut olduğu sonucuna varılmıştır. İsviçre Basel Hukuk Mahkemesi
(Zivilgericht Basel-Stadt), 01.03.2002, CISG-online no: 729, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020301s1.html (Erişim: 02.02.2020); İsviçre Basel İstinaf Mahkemesi
(Appellationsgericht Basel-Stadt), 22.08.2003, CISG-online no: 943, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030822s1.html (Erişim: 02.02.2020).
172
Alman Federal Mahkemesi kararında, alıcının ülkesinde mevcut standartların, ancak ve ancak
bunların satıcının da ülkesinde var olması, taraflarca kararlaştırılmış olması veya Antlaşma md. 35(2)(b)
kapsamında bu normların satıcıya bildirilmiş olması hâlinde sözleşme ihlaline konu olabileceği
belirtilmektedir. Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 08.03.1995, CISG-online no: 144,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g3.html (Erişim:
2.2.2020). İçtihatlarda bu karara sıklıkla atıf yapılmaktadır. Bkz. Avusturya Federal Mahkemesi
(Oberster Gerichtshof), 25.01.2006, CISG-online no: 1223, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060125a3.html (Erişim: 2.2.2020); Avusturya Federal Mahkemesi
(Oberster Gerichtshof), 13.04.2000, 2 Ob 100/00w, CISG-online no: 576, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000413a3.html (Erişim: 2.2.2020).
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alınabileceğine hükmetmiştir. Gerekçede, ulusal standartların ihlalinin sözleşme ihlali
olarak kabul edilebileceği bazı istisnai durumlara da yer verilmiştir. Bunlar satıcının
ülkesinde aynı standartların geçerli olması173, alıcının bu hususta satıcının uzmanlığına
dayanması veya mallların teslim edildiği ülke standartlarının satıcı tarafından
bilinmesi

veya

bilinmesinin

gerekmesidir174.

Bu

konuda

Alman

Federal

Mahkemesinin bahsi geçen kararında yer alan tespitlere katılmaktayım. Zira, satıcıdan,
yabancı bir ülkede yürürlükte olan ulusal standartları, bunlar arasında hiyerarşiyi,
bunların uygulama alanlarını bilmesinin beklenmesi, satıcı bakımından ciddi güçlük
yaratacaktır. Bununla beraber kararda yer verilen istisnai hallerde satıcı ya ilgili
standardı bilmektedir veya bilmesi gerekmektedir ya da ilgili standarda uygun mal
talep edildiği alıcı tarafından bildirilmiştir. Kanaatimce bu görüş alıcı ile satıcı
arasındaki menfaat dengesini de gözetmektedir.
Koruma yükümlülüklerine175 ilişkin Antlaşma metninde herhangi bir hüküm
bulunmamaktadır.

Doktrinde

genel

kabul

edilen

görüş

uyarınca

koruma

İtalyan satıcının, alıcıya gönderdiği şarapların bedelini tahsil etmek için açmış olduğu davada, alıcı,
gönderilen şarapların 822/87 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü’nün ilgili maddesi uyarınca mutat kullanım
amacına uygun olmadığı savunmasını yapmıştır. Mahkeme tarafından Satıcı’nın AB üyesi ülkelerden
birinde işyeri olduğu için Antlaşma md. 40 uyarınca aykırılığın satıcı tarafından bilindiği veyahut da
bilinmemesinin mümkün olmadığını değerlendirerek; 822/87 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü’ne aykırı
şarapların tesliminin, sözleşmenin ihlali oluşturduğu sonucuna ulaşmıştır. Trier Eyalet Mahkemesi
(Landgericht), 12.10.1995, CISG-online no: 160, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/951012g1.html (Erişim: 2.2.2020).
174
Eyalet Mahkemesi kararında, somut olayın koşulları gereği satıcının, malların teslim edileceği
ülkedeki standartları bilmesi veya bilmesi gerekmesi sebebiyle, bu standartların ihlali ile sözleşme
ihlalinin oluştuğu tespit edilmiştir. Louisiana Doğu Bölgesi Bölge Mahkemesi (US District Court for
the Eastern District of Louisiana), 17.05.1999, CISG-online no: 387, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990517u1.html (Erişim: 2.2.2020).
175
Stoll tarafından yapılan ayrım uyarınca, bir borç ilişkisinde aslî ve yan edim yükümlülüklerinin
yanında onlardan farklı ve bağımsız olarak davranış yükümlülükleri de bulunmaktadır. Böylece borç
ilişkisi, taraflar için hem edim (aslî/tali) yükümlülükleri hem de davranış (koruma) yükümlülükleri
doğurmaktadır. Bkz. Stoll, H.: Die Lehre von den Leistungsstörungen, Tübingen, Mohr Siebeck, 1936,
s. 26 vd. (naklen: Ergüne, M.S.: Olumsuz Zarar, Doktora Tezi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler
Enstitüsü, 2007, s. 130). Koruma yükümlülükleri, Eren’in tabiriyle, “Tarafların borç ilişkisinin
konusunu oluşturan edimle ilgili ifa menfaati dışında kalan diğer mal ve kişi varlığı değerlerine zarar
vermeme, bunların korunması yükümlülüğü”dür. Eren, s. 39-40. Alman hukukunda, 2001 yılında
getirilen değişiklik ile birlikte, koruma yükümlülükleri (“Schutzpflichten”) düzenleme alanı bulmuştur.
Bkz. BGB §241(2).
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yükümlülüklerinin, taraflarca sözleşmede kararlaştırıldığı veya Antlaşma md. 8 ve 9
hükümleri uyarınca sözleşmenin bir parçası olarak kabul edildiği haller dışında,
Antlaşma çerçevesinde sözleşme ihlalinin konusunu oluşturmasının mümkün
değildir.176 Bu hallerde, koruma yükümlülüklerine ilişkin ihlallerin sonuçları, ancak
lex fori’nin kanunlar ihtilafı hükümleri çerçevesinde atıf yaptığı ülke hukukuna göre
çözümlenecektir.177

b.

Satıcının Borçları

b.1. Genel Olarak
Satıcının borçları Antlaşma md. 30 hükmüne göre, satıma konu malın teslimi,
mülkiyetin geçirilmesi ve malla ilgili belgelerin tesliminden ibarettir.
İlgili hükümde “mülkiyetin geçirilmesi” (“transfer the property in the goods”)
kavramına yer verilmesine rağmen, devam hükümlerinde bu borca ilişkin herhangi bir
düzenleme yer almamaktadır. 178 Zira, Antlaşma md. 4(b) hükmü uyarınca
Antlaşma’da “sözleşmenin, satılan malların mülkiyeti üzerindeki olası etkileri”
düzenlenmemiş, mülkiyet konusu Antlaşma ile ulusal hukuklara bırakılmıştır.179 Bu
sebeple, çalışmamızda, mülkiyetin geçirilmesi borcuna ilişkin olarak herhangi bir
inceleme yapmayacağız.

Nitekim bu halde ilgili borç, sözleşmeden doğan borç haline gelecektir. Atamer (İfa Engelleri), s.
238; Schlechtriem/Schwenzer/Schlectriem (Md. 25/ 2005), para. 7b.
177
Atamer, s. 299.
178
Türk hukukunda ise TBK md. 207 ve 210 hükümleri uyarınca mülkiyetin alıcıya devredilmesi
satıcının asli borçları arasındadır. Bununla beraber, mülkiyete ilişkin hususların Antlaşma ile ulusal
hukuklara bırakılması karşısında kanımca herhangi bir karşılaştırma yapmak mümkün değildir.
179
Doktrinde mülkiyet konusunun ulusal hukuklarda emredici olarak düzenlenmesi sebebiyle,
Antlaşma’nın kabulünü zorlaştırmamak adına bu sınırlamanın getirildiği ifade edilmektedir.
Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 4/ 2005), para. 18.
176
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b.2. Malı Teslim Borcu
Antlaşma’da satıcının malı teslim borcuna yer verilirken, teslime (“delivery”) ilişkin
herhangi bir tanım yapılmamıştır.180 Bu anlamda teslim eylemi, Antlaşma hükümleri
ve taraflar arasındaki satım sözleşmesi uyarınca somutlaşacaktır. 181 Bununla beraber
teslim kavramı, zilyetliğin devri182 ile karıştırılmamalıdır. Zira zilyetliğin devrine
Antlaşma kapsamında sonuç bağlanmamıştır. 183
Antlaşma’nın teslime ilişkin düzenlemeleri, satıcı bakımından ele alınmıştır. Bu
sebeple, alıcının teslime katılması gerekmemekte olup, alıcı pasif konumdadır. 184
Ayrıca, teslim edilen malın sözleşmeye uygun olup olmamasının, satıcının teslim
borcunu yerine getirmesi hususunda herhangi bir önemi bulunmamaktadır. Zira teslim

Huber ve Widmer, teslim kavramını, satıcı tarafından satım konusu malın alıcının emrine hazır hale
getirebilmesine olanak sağlayan eylemlerin bütünü olarak ifade etmektedir. Huber, P./Widmer, C.:
Article 30, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG), Edt.
Schwenzer, I./Schlechtriem, P., Oxford University Press, New York, 2005, para. 2.
181
Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 30/ 2005), para. 5.
182
Zilyetlik, eşya ile kişi arasındaki fiili ilişkiyi, bağı ifade etmektedir. Sirmen, L.: Eşya Hukuku, Yetkin
Yayınları, Ankara 2015, 5. Baskı, s. 39; Tekinay, S./ Akman, S./ Burcuoğlu, H./ Altop, A.: Eşya
Hukuku, Cilt 1, Filiz Kitabevi, İstanbul (Cilt 1), 1989, s.36. Nitekim bu husus TMK md. 973 hükmünde
“Bir şey üzerinde fiilî hâkimiyeti bulunan kimse onun zilyedidir.” şeklinde ifade bulmuştur. Zilyetliğin
mevcudiyeti için zilyetlik iradesi ile birlikte fiili hakimiyetin bulunması gerekir. Zilyetliğin devri
kavramı ise, teslimi de içermekte olup, daha geniş bir kapsamı ifade etmektedir. Nitekim bu hususta
TBK md. 208 gerekçesinde “taşınır bir malın mülkiyetinin devrinin, sadece satılanın fiilen teslimi
yoluyla değil, zilyetliğin teslime bağlı olmaksızın kazanıldığı diğer yollarla da (kısa elden teslim veya
hükmen teslim gibi) gerçekleşebileceği göz önünde tutularak, maddede “teslim” yerine, daha kapsamlı
olan “zilyetliğin devri” terimi kullanılmıştır.” ifadelerine yer verilmiştir.
183
Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 30/ 2005), para. 2; Erdem (Makaleler), s. 60; Atamer,
s. 135-136; Schlechtriem, P.: The Seller's Obligations Under the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, International Sales: The United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, Edt. Galston, N./ Smit, H., New York, Matthew Bender,
1984, Ch. 6 (Seller’s Obligations), s. 7-8; Enderlein, F.: Rights and Obligations of the Seller under the
UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods, International Sale of Goods:
Dubrovnik Lectures, Edt. Sarcevic, P./Volken, P., New York, Oceana, 1996, Ch. 5., s. 145; Erdem, E.:
Satıcının Malları ve Belgeleri Teslim Borcu, Milletlerarası Satım Hukuku, Edt. Atamer, Y., İstanbul,
On İki Levha, 2012 (Satıcının Borçları), s. 108. Buna karşılık Türk hukukunda, TBK md. 207 ve 210
uyarınca satıcı, satılan malın zilyetliğini alıcıya devretme borcu altındadır.
184
Erdem (Satıcının Borçları), s. 125.
180
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edilen mal, sözleşmeye uygun olmasa dahi, teslim borcunun ifa edildiği kabul
edilmektedir.185

b.2.1. Teslim Yeri
Teslim yeri, Antlaşma md. 31 hükmünde düzenlenmiştir. Hükümde yer alan “Satıcı
malları belirli başka bir yerde teslim etmek zorunda değilse” ifadesi uyarınca teslim
yeri belirlenirken öncelikli olarak taraf iradeleri araştırılacaktır. Taraflar sözleşme ile
bu hususta açık düzenleme getirebilecekleri gibi, INCOTERMS kuralları gibi ticari
hayatta sıklıkla kullanılan düzenlemelere atıf yapabilirler. Sözleşmede bu yönde bir
düzenleme yoksa taraflar arasındaki alışkanlıklara ve ticari teamüllere bakılacak;
teslim yeri tespit edilemiyorsa Antlaşma hükmü uygulanacaktır. 186
Antlaşma, teslim yerini aranılacak borçlar ve gönderilecek borçlar ayrımı üzerinden
ele almakta olup187, götürülecek borca ilişkin bir düzenleme yapılmamıştır. Hükmün
(a) bendinde, taşıyıcı vasıtasıyla alıcıya ulaştırılacak, yani gönderilecek borç konusu
olan mallardan söz edilmektedir.188 Bu halde satıcı, malı ilk taşıyıcıya vermekle teslim
borcunu ifa etmiş olur.189 Ancak taşıyıcının, alıcı ve satıcıdan bağımsız üçüncü bir kişi

185

Huber, P./Widmer, C.: Article 31, Commentary on the UN Convention on the International Sale of
Goods (CISG), Edt. Schwenzer, I./Schlechtriem, P., Oxford University Press, New York, 2005, para.
30.
186
Schlechtriem/Butler, s.108; Zeytin, s.117; Erdem (Satıcının Borçları), s.113; Huber/Mullis, s.109;
Schlechtriem (Seller’s Obligations), s.6-9.
187
Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 31/ 2005), para. 13; Atamer, s. 138 vd; Erdem
(Satıcının Borçları), s. 123 vd.
188
Bilindiği üzere gönderilecek borçlarda (“Versendungsschulden”), aranacak borç (“Holschuld”) ve
götürülecek borçtan (“Bringschuld”) farklı olarak; edim sonucunun gerçekleşmesi, borçlu ve
alacaklının yanında, üçüncü bir taşıyıcının varlığını gerekli kılar. Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 349; Eren, s.
938; Kizir, M.: Borçlu Temerrüdünün Sona Ermesi, Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü,
Doktora Tezi, Konya, 2011, s. 12-13.
189
Schlechtriem/Butler, s.108; Zeytin, s.118; Enderlein/Moskov, s.145; Huber/Mullis, s.110-111.
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olması gerektiğinden190, örneğin mal, satıcının kendi personeli tarafından taşınacak
ise, Antlaşma md. 31(a) hükmü uygulama alanı bulmayacaktır.191
Hükmün (b) bendinde mallar ve malların bulunduğu yer yönünden iki koşul
belirtilmiştir. İlgili bendin uygulanabilmesi için ilk olarak sözleşmede “ferden
belirlenmiş” malların192, “sözleşmenin belirli bir stoktan karşılanacak nev'en
belirlenmiş” malların193 veya “imal edilecek” malların söz konusu olması
gerekmektedir. İkinci olarak malın bulunduğu yerin taraflarca bilinmesi koşulu
aranmaktadır. Belirtmek gerekir ki, malın bulunduğu veya imal edildiği yerin nerede
olduğunu “bilebilecek durumda olmak” yeterli görülmemiştir.194 Ayrıca bentte açıkça
sözleşmenin kurulduğu ana atıf yapılmıştır, bu çerçevede sonradan edinilen bilgiler
hükmü uygulanabilir kılmaz.195 Bu iki koşulun sağlandığı hallerde satıcı malın
bulunduğu yerde veya imal yerinde malı teslime ve alıcının tasarrufuna hazır etme
borcu altındadır.196
Madde 31 hükmünün (c) bendinde ise, (a) ve (b) bentlerine girmeyen diğer haller için
getirilen genel bir kural yer almaktadır. İlgili bent uyarınca, satıcı, sözleşmenin
kurulduğu sırada işyerinin bulunduğu yerde malları alıcının tasarrufuna hazır

190

Schlechtriem (Uniform), s. 88; Bianca/Bonell/Nicholas (Md. 67), s. 490; Enderlein/Maskow, s. 265;
Honnold, s. 460; Selanik, s. 44.
191
Bianca/Bonell/Nicholas (Md. 67), s. 490; Selanik, s. 44.
192
Türk borçlar hukuku bakımından ferden belirlenmiş mallar parça borcunun (“Stückschuld”)
konusunu oluşturur. Bkz. Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 10; Eren, s. 950.
193
Türk borçlar hukuku bakımından nev’en belirlenmiş mallar cins borcunun (“Gattungschuld”)
konusunu oluşturmaktadır. Cins borçlarında borç konusunun belirli bir stoktan karşılandığı hallerde
stok veya sınırlı cins borcu söz konusu olmaktadır. Bkz. Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 594; Eren, s. 951.
194
Selanik, s. 47.
195
Selanik, s. 47-48.
196
Schlechtriem/Butler, s.109; Schlechtriem (Seller’s Obligations), s.6-11; Erdem (Satıcının Borçları),
s.136.
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bulundurarak teslim borcunu ifa eder.197 Gerek (b) gerekse (c) bendinde, alıcının
malları ilgili yerde teslim alması gerektiğinden aranacak borç söz konusudur. 198

b.2.2. Teslim Zamanı
Teslim zamanı Antlaşma’nın md. 33 hükmünde düzenlenmiştir. Hükmün (a) bendi
uyarınca satıcı, “sözleşme ile belirlenmiş veya sözleşmeye dayanarak belirlenebilir bir
tarih varsa” malları bu tarihte alıcıya teslim etmelidir. Bu tarih, 25 Ocak 2019 gibi
açıkça belirtilen bir tarih olabileceği gibi, kesin olarak bilinen bir olay veya gün baz
alınarak yapılacak bir hesaplama sonucu bulunabilecek bir tarih de olabilir. 199
Örneğin, Cumhuriyet Bayramı’ndan sonraki perşembe günü gibi.
Hükmün (b) bendi ise bir zaman diliminin belirlendiği/belirlenebildiği halleri
düzenlemektedir. Örneğin 2019 yılı Mart ayı içerisinde malın teslim edilmesinin
belirlenmesi gibi. Satıcı, bu halde ilgili zaman dilimi içerisinde her zaman teslim
borcunu ifa edebilir. Dolayısıyla, hangi anda teslimin gerçekleştirileceği, satıcının
inisiyatifine bırakılmıştır.200
Eğer sözleşmede herhangi bir tarih veya zaman dilimi belirlenmemiş ve
belirlenemeyecek durumda ise, hükmün (c) bendi uyarınca sözleşme kurulma anından

Madde 31 (c) bendine benzer bir düzenleme de TBK md. 89 (3) hükmünde “Bunların dışındaki bütün
borçlar, doğumları sırasında borçlunun yerleşim yerinde ifa edilir.” şeklinde yer almaktadır. İlgili
hüküm uyarınca TBK md. 89’un (1) ve (2) numaralı bentlerine girmeyen borçların ifa yeri, kural olarak
borçlunun yerleşim yeridir; bir diğer deyişle “aranacak borç” söz konusudur.
198
Erdem (Satıcının Borçları), s. 107.
199
Selanik, s. 64-65.
200
Schlechtriem/Butler, s. 111; Huber, P./Widmer C.: Article 33, Commentary on the UN Convention
on the International Sale of Goods (CISG), Edt. Schwenzer, I./Schlechtriem, P., Oxford University
Press, New York, 2005 (Md. 33), para. 9; Honnold, s. 322-323, Huber/Mullis, s.122-123; Zeytin, s.122123; Erdem (Satıcının Borçları), s.140-147; Eren, s. 949.
197
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sonra makul bir süre içerisinde satıcı teslim borcunu ifa edecektir. Makul süre olayın
özelliklerine göre belirlenecektir.201

b.3. Mallara İlişkin Belgeleri Verme Borcu
Satıcının mallara ilişkin belgeleri verme borcu202 md. 30 ile md. 34 hükmünde
düzenlenmiştir.203 Antlaşma’da, mala ilişkin hangi belgelerin verilmesi gerektiğine
dair herhangi bir açıklama bulunmamaktadır. Doktrinde, taraflar arasındaki sözleşme
hükümleri, Antlaşma md. 9 hükmü uyarınca taraflar açısından kabul edilen alışkanlık
ve teamüller ve dürüstlük kuralı çerçevesinde satıcının bazı belgeleri alıcıya vermekle
borçlu olabileceği ifade edilmektedir.204 Antlaşma’nın hazırlık çalışmalarında, iki tür
belgeden söz edildiği görülmektedir: malları temsil eden belgeler ve diğer yan
belgeler.205
Malları temsil eden belgeler, bir depoda muhafaza altında olan veya taşıyıcıya verilmiş
malları temsil etmek üzere oluşturulan kıymetli evraklardır. 206 Malı temsil eden
belgeler söz konusu olduğunda, bu belgeler alıcıya teslim edilmedikçe alıcı mal

Selanik, s. 65-66. Örneğin Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi semenin ilk taksitinin ödenmesinin
akabinde 2 hafta içerisinde sözleşme konusu buldozerin teslim edilmesini “makul” olarak
nitelendirmiştir. İsviçre Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi (Tribunal Cantonal du Valais), 28.10.1997,
Cisg-online
no:
328,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971028s1.html (Erişim: 15.02.2020).
202
Türk borçlar hukukunda satım sözleşmeleri kapsamında mallara ilişkin belgeleri verme borcu
düzenlenmemiştir. Bununla beraber dürüstlük kuralı satıcının mala ilişkin belgeleri alıcıya teslim
etmesini gerektirebilir. Bkz. Erdem (Satıcının Borçları), s. 152, dn. 151.
203
Antlaşma’nın İngilizce resmi metninde ilgili kısım “hand over any documents relating to them”
şeklinde ifade edilmiştir.
204
Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 30/ 2005), para. 6; Erdem (Satıcının Borçları), s. 152153; Atamer, s. 166.
205
UN Doc. A/CONF. 97/5, Offical Records-Commentary on Article 32, s. 31;
Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 30/ 2005), para. 6; Erdem (Satıcının Borçları), s. 153156; Atamer, s. 166; Enderlein, s. 153-154; Schlechtriem (Seller’s Obligations), s. 17; Lando, O.: Article
34, Commentary on the International Sales Law, Edt. Bianca, C./Bonell M., Giuffrè, Milan, 1987 (Md.
34), para. 2.1; Zeytin, s. 124.
206
Huber/Mullis, s. 127.
201

45

üzerinde tasarruf edemeyeceğinden, belgelerin alıcıya teslim edilmemesi, satıcının
md. 30 ve md. 34 kapsamında teslim borcunu da ifa edememesi anlamına gelecektir. 207
Dolayısıyla esaslı ihlale sebebiyet verebilmesi mümkündür. 208
Diğer yan belgeler ise, mala ilişkin teknik bilgi içeren belgeler, idarî makamlar
tarafından talep edilen belgeler, garanti belgeleri gibi malı temsil etmeyen
belgelerdir.209 Dolayısıyla bu belgelerin alıcıya teslim edilmemesinin, alıcı tarafından
malın teslim alınmasına engel bir durum teşkil etmeyeceği düşünülebilir. Öte yandan,
özellikle idari makamlar tarafından istenen belgelerin teslim edilmemesi halinde, idari
makamlarca alıcının malı teslim alması engellenebileceği gibi; mal teslim alınsa dahi
alıcı tarafından kullanımı mümkün olmayabilir. Bu sebeple, diğer yan belgelerin
teslim edilmesine ilişkin borca aykırılığın da sözleşmenin esaslı ihlâline sebep
olabileceği gözden kaçırılmamalıdır. 210
Antlaşma’da malların hangi hallerde sözleşmeye uygun olacağı açıkça düzenlenmiş
ise de; belgeler bakımından böyle bir düzenleme yapılmamıştır.211 Dolayısıyla somut
olay özellikleri değerlendirilerek belgelerin sözleşmeye uygun olup olmadığı tespit
edilecektir. Alman Federal Mahkemesi bir kararında belgeler üzerinde alıcı tarafından

207

Atamer, s. 311; Huber, P./Widmer C.: Article 34, Commentary on the UN Convention on the
International Sale of Goods (CISG), Edt. Schwenzer, I./Schlechtriem, P., Oxford University Press, New
York, 2005 (Md. 34), para. 5; Yelkenci, I.: Milletlerarası Mal satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında
Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Uyarınca Sözleşmenin Esaslı İhlali, Prof. Dr. Mustafa Dural’a
Armağan (Esaslı İhlal), s. 1364-1365.
208
Atamer, s. 311; Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 34/ 2005), para. 5, s. 430; Yelkenci
(Esaslı İhlal), s. 1364-1365.
209
Huber/Mullis, s. 127; Erdem, E.: Milletlerarası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler
Sözleşmesi, BATİDER, 1992, C. 54, S.3 (CISG), s. 70; Zeytin, s. 124.
210
Koch, s. 219-220; Atamer, s. 311; Ferrari (Fundamental Breach), s. 505;
Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 34/ 2005), para. 5; Yelkenci (Esaslı İhlal), s. 1363- 1364.
211
Meksika Dış Ticareti Koruma Komisyonu bir kararında malların sözleşmeye uygun şekilde değerini
ve miktarını gösteren faturaların alıcıya verilmesi gerektiğine hükmetmiştir. Bkz. Meksika Dış Ticareti
Koruma Komisyonu (Comisión pare la Protección del Comercio Exterior de México), Conservas La
Costeña S.A. de C.V. v. Lanín San Luis S.A. & Agroindustrial Santa Adela S.A., 29.04.1996, Cisg-online
no: 350, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960429m1.html
(Erişim: 15.02.2020).
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kolaylıkla

düzeltilebilecek

hataların,

esaslı

ihlale

vücut

vermeyeceğine

hükmedilmiştir.212
Satıcının belgeleri “verilmesi öngörülen zamandan” önce alıcıya verdiği hallerde,
satıcı, md. 34 hükmü uyarınca verme zamanına kadar bu belgelerdeki sözleşmeye
aykırılıkları giderme hakkını haizdir. Bununla beraber, eğer satıcının bu giderim
hakkını kullanması alıcı için “makul olmayan bir zahmet veya masraf” gerektiriyorsa,
satıcı giderim hakkını kullanamayacaktır.

b.4. Sözleşmeye Uygun Malları Teslim Etme Borcu
Satıcının sözleşmeye uygun malları teslim etme borcu Antlaşma md. 35 hükmünde
düzenlenmiştir. İlgili hüküm malın uygunluğu sübjektif ve objektif yönden ele
almaktadır. Bu kriterlere uyulmaması Antlaşma’da “sözleşmeye aykırılık”213 ve
“sözleşmeye uygun olmama”214 kavramları ile ifade edilmektedir.
Tarafların sözleşmede malın türü, kalitesi, tabi olduğu standartlar ve miktarına 215
ilişkin belirlemeleri md. 35(1) hükmü anlamında sübjektif uygunluğa konu olacak
kriterlerdir. Malın objektif uygunluğu ise, tarafların sözleşmede aksine düzenleme
yapmadıkları durumlarda, teslim edilen mal ile aynı tür malların kullanım amacına216

212

Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 3.04.1996, Cisg-online no: 135, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403g1.html (Erişim: 15.02.2020).
213
Antlaşma md. 35, 36, 37, 39, 40, 46, 47 ve 49.
214
Antlaşma md. 37, 50 ve 51.
215
Koblenz Eyalet Mahkemesi kararına konu bir olayda malların yalnızca niteliğindeki farklılıkların
değil, kararlaştırılan nicelikten farklı olması halinin de, md. 35(1) hükmüne aykırılık teşkil edeceği ifade
edilmiştir. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 31.01.1997, Cisg-online no: 256,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970131g1.html (Erişim:
15.02.2020).
216
Antlaşma md. 35(2)(a) hükmü uyarınca teslim edilen malın “aynı türden malların mutat olarak tahsis
edildiği kullanım amacına uygun” olması gerekmektedir.
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ve satıcıya bildirilen özel kullanım amacına 217 uygun olmasına, varsa alıcıya sunulan
numunelerle aynı kalitede olmasına218 ve malın korunması için gerekli paketlemeye
sahip olmasına219 bağlıdır.
Satıcının sözleşmeye aykırılıktan sorumluluğu md. 36 hükmü uyarınca kural olarak
“hasarın alıcıya geçtiği ana” kadar devam etmektedir. Satıcı, sözleşmeye aykırılık
hasarın geçtiği andan sonra “belirgin hale gelmiş” olsa dahi, Antlaşma uyarınca
sorumludur. Hasarın hangi an alıcıya geçtiği ise Antlaşma md. 66 vd. hükümleri 220
uyarınca belirlenecektir.
Eğer sözleşmeye aykırı mal, satıcı tarafından erken teslim edilmiş (ve bu teslim alıcı
tarafından md. 52 hükmü uyarınca reddedilmemiş) ise; satıcı Antlaşma md. 37 hükmü
uyarınca teslim zamanına kadar ikame mal teslim edebileceği gibi; maldaki
sözleşmeye aykırılıkları da giderebilir. “Ancak hakkın kullanılması alıcı için “makul
olmayan bir zahmet veya masraf” gerektirmesi hali ile sınırlandırılmıştır. Örneğin,
alıcı tarafından malların halihazırda üçüncü kişiye satılması veya geçen sürede
malların alıcı için kullanım amacının ortadan kalkması halinde durum böyledir.”

Antlaşma md. 35(2)(b) hükmü.
Antlaşma md. 35(2)(c) hükmü.
219
Antlaşma md. 35(2)(d) hükmü.
220
Antlaşma md. 66 ila md. 70 arasındaki hükümler, Antlaşma’nın “Malların Satımı” başlıklı 3.
kısmında, “Hasarın İntikali” başlıklı 4. Bölümünde yer almaktadır. Kural olarak hasar, md. 69 hükmü
uyarınca “alıcının malları teslim aldığı anda, veya malları zamanında teslim almaması halinde, malın
tasarrufuna hazır bulundurulduğu ve teslim almayarak sözleşmeye aykırı bir davranışta bulunduğu
andan itibaren alıcıya geçer.”. Buna karşılık, md. 67 hükmü uyarınca eğer malların taşınması söz
konusu ise, kural olarak “hasar, malların, alıcıya ulaştırılması amacıyla, satım sözleşmesine uygun
olarak ilk taşıyıcıya verilmesi ile alıcıya geçer.”
217
218
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b.5. Üçüncü Kişilerin Hak ve Taleplerinden Ari Mal Teslim Etme Borcu
Üçüncü kişilerin mal üzerindeki hak ve taleplerine ilişkin olarak md. 41 hükmünde
genel bir düzenlemeye yer verilirken, md. 42 altında fikri mülkiyet hakları özelinde
ayrı bir hükme yer verilmiştir.221
Alıcı tarafından kabul edilmediği sürece, satıcı md. 41 hükmü uyarınca üçüncü
kişilerin hak ve taleplerinden ari mal teslim etme borcu altındadır. Üçüncü kişilerin
hak sahibi olup olmaması, kanunlar ihtilafı hükümleri uyarınca belirlenecektir.
Antlaşma md. 42 hükmü uyarınca, satıcı üçüncü kişilerin fikri ve sınai mülkiyete
dayanan hak ve taleplerinden ari mal teslim etmek zorundadır. Antlaşma bu hak ve
talepler bakımından satıcının malı ari teslim etme borcunun olabilmesi için bazı
kriterler aramaktadır. Bunlardan ilki bu hak ve taleplerin sözleşmenin akdedilmesi
anında satıcı tarafından bilinmesi veya bilinmemesinin mümkün olmamasıdır. İkinci
olarak bu hak ve taleplerin, malların yeniden satılacağının belirtildiği veya alıcının iş
yerinin bulunduğu ülkede geçerli olması gerekir. Böylece, satıcı tarafından
öngörülemeyen haller hükmün kapsamı dışında bırakılmıştır. 222 Son olarak alıcının
satıcıya sunmuş olduğu veriler sebebiyle üçüncü kişilerin hak talebinde bulunmaları
halinde satıcının sorumluluğu bulunmayacaktır.
Antlaşma md. 40 ile 41 hükümlerinde yer verilen bu hükümler gereği alıcının
aykırılığa dayanabilmesi için md. 43 ve md. 44 hükmünde özel düzenlemelere yer
verilmiş olup, bu düzenlemeler aşağıda incelenecektir.223

Bu hükümlerin, Türk Hukukunda zapt ve hukuki ayıp kavramları ile karşılaştırması için bkz. dn.
548.
222
Welser/Welser, s. 132.
223
Bkz. aşağıda § 2.II.C.4.d.1.2.
221
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c.

Alıcının Borçları

c.1. Semeni Ödeme Borcu
Alıcının md. 53 hükmünde yer alan semeni ödeme borcunun ayrıntıları md. 54 ila md.
59 arası hükümlerde yer almaktadır. Antlaşma md. 54 hükmü uyarınca semeni ödeme
borcu, semenin ödenebilmesi için taraflar arasındaki sözleşmede veya mevzuatta
(“laws and regulations”) düzenlenen önlemlerin alınmasını ve ödemeye ilişkin
formaliteleri gerçekleştirmeyi içerir. 224
Taraflarca sözleşmede kararlaştırılan önlemler, ödemenin teminat altına alınmasının
sağlanması amacıyla teminat mektubu verilmesi, sigorta yaptırılması olabilecektir.
Bununla beraber, “mevzuat” (“laws and regulations”) uyarınca alınması gereken
önlemlerin neler olduğu araştırılmalıdır. Mevzuat, kelime olarak bir ülkede yürürlükte
olan yasaların bütününü ifade etmektedir. 225 Bu durumda, önlemlerin hangi ülkenin
mevzuatına göre belirleneceği sorunu ortaya çıkar. Bu hususta Hager kanunlar ihtilafı
kurallarının uygulanmaması gerektiğini; semene konu paranın bulunduğu ülkenin
mevzuatı

ile

paranın

gönderileceği

ülke

mevzuatına

uygun

bir

işlemin

gerçekleştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir. 226 Bu görüşe göre örneğin sayılan

Antlaşma md. 54 hükmü “Alıcının semeni ödeme borcu, sözleşmede veya mevzuatta öngörülmüş
olan, semenin ödenmesini sağlayacak önlemleri almayı ve formaliteleri gerçekleştirmeyi içerir.”
şeklinde kaleme alınmıştır.
225
TDK Güncel Türkçe Sözlük, https://sozluk.gov.tr/ (Erişim: 15.02.2020). Antlaşma’nın Türkçe
metninde hem md. 54 hem de md. 96 içerisinde “mevzuat” ifadesine yer verilmiştir. Bununla birlikte
Antlaşma’nın İngilizce resmi md. 54 hükmünde “laws and regulations” ifadesi geçerken, md. 96
hükmünde “legislation” kelimesi kullanılmıştır. Black’s Law Dictionary’e göre “legislation” kanun
çıkarma eylemi olarak, “regulation” ise düzenleme amacıyla kural getirmek olarak tanımlanmıştır. Bu
anlamda “legislation” yasama organı tarafından çıkarılan kanunları kapsarken, “regulation” herhangi
bir idari makam tarafından getirilen düzenlemeleri içerir. Black’s Law Dictionary, 2. Bası,
http://www.freelawdictionary.org/ (Erişim: 10.09.2020).
226
Hager, G.: Article 54, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(CISG), Edt. Schwenzer, I./Schlechtriem, P., Oxford University Press, New York, 2005 (Md. 54), para.
3--5. Aynı yönde Enderlein/Maskow, Md. 54, s. 206-208; Schlechtriem/Butler, s. 157, para. 210.
224
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ülkelerin döviz karşılığı yapılan ticari işlemlere ilişkin yasaları ile paranın değerinin
korunmasına ilişkin yasaları227 uygulama alanı bulabilecektir. 228
Kanaatimce, Hager’in görüşüne katılmak mümkündür. Zira, semenin ödenmesine
ilişkin işlemler, kanunlar ihtilafı kuralları uyarınca sözleşme bakımından uygulama
alanı bulan bir ulusal hukuka tabi olmayabilir. Nitekim, taraflarca, ödemenin
(işyerlerinin bulunduğu ülkelerden) başka ülkelerde bulunan hesapları üzerinden
gerçekleştirilmesi hususunda mutabakata varılması mümkündür. Buna karşılık,
pratikte, semenin ödenmesine ilişkin prosedürler, her ihtimalde ödemenin yapıldığı
ülke ile ödemenin alındığı ülke mevzuatlarına tabi olacaktır. O halde, alıcının söz
konusu mevzuatlara uygun bir şekilde ödemeyi gerçekleştirmesi gerekir.
Hükmün devamında, alıcının ödeme için gerekli formaliteleri gerçekleştirmesi
gerektiği ifade edilmiştir. Bu formaliteler örneğin döviz alımı, bankalarda akreditif
(“letter of credit”)229 işlemlerinin gerçekleştirilmesi, idari makamlardan izin alınması
olabilir.230 Bu halde, alıcı sözleşmede aksi kararlaştırılmadığı sürece bu formalitelerin
gerçekleştirilmesi için yapılması gereken masraflara da katlanmalıdır. 231 Ayrıca alıcı,
ödemenin satıcıya ulaşmasını takip etme borcu altındadır. 232

Türk hukukunda Türk parasının kıymetinin korunması adına 11.08.1989 tarihli ve 20249 sayılı
Resmî Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karar yürürlüğe
konulmuştur. Karar’ın yürürlüğü sonrasında çeşitli Tebliğler yayınlanmış, bunlardan sonuncuları 2018
ve 2020 yılları arasında yürürlüğe girmiştir.
228
Zaman zaman ülkeler tarafından alınan ekonomik yaptırım kararlarının da dikkate alınması
gerekmektedir.
229
Akreditif, amir bankanın şarta bağlı ödeme garantisidir. Çabri, S.: Akreditifte Temel İlişkiden Doğan
Borcun Hiç veya Gereği Gibi İfa Edilmemesinin Akreditif İlişkisine Etkisi, Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Özel Sayı Cevdet Yavuz’a Armağan, 2016, C.22, S:3, s. 616617.
230
Zeytin, s. 232.
231
Kanışlı, s. 21; Almanya Duisburg Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 17.04.1996, Cisg-online no:
186, Pace Law School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960417g1.html
(Erişim: 15.02.2020).
232
Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 54/ 2005), para. 3-4. Aynı yönde Enderlein/Maskow, Md. 54,
s. 206-207.
227
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Semenin satıcıya çek gibi bir ödeme aracıyla, akreditif açılması yoluyla, bankalar arası
para transfer yöntemleriyle veya nakit olarak ödenmesi mümkündür. 233 Elbette
Antlaşma’nın md. 1 hükmü uyarınca işyerleri birbirinden farklı ülkede bulunan
taraflar arasındaki satım ilişkilerine uygulanacağı göz önünde bulundurulduğunda,
semenin genellikle nakit olarak ödeneceğini varsaymak mümkün değildir. Dolayısıyla,
semenin ödenmesi borcuna ilişkin olarak bankalar arası prosedür ve işlemlerin devreye
gireceği hesaba katılmalıdır. Zira, ödeme sürecinde gerçekleşen bir aksaklık sebebiyle
ödemenin gerçekleşmemesi halinde, alıcı semeni ödeme borcunu ifa etmemiş
olacaktır.234 Bu durum, bir sözleşme ihlali teşkil ettiğinden, esaslı ihlalin oluşup
oluşmadığı somut olay koşullarına göre değerlendirilecektir. 235

Bunun yanında günümüzde, Bitcoin, Ethereum gibi elektronik para birimlerinin de ticari ilişkilerde
kullanılması mümkündür. Bu halde bankalar yerine Blockchain sistemine sahip veri tabanları üzerinden
ödeme işlemleri gerçekleştirilecektir.
234
Zeytin, s. 238.
235
Alıcının, semeni ödeme borcunun tamamını veya çoğunluğunu hiçbir şekilde yerine getirmeyeceği
veya
getiremeyeceği
anlaşılıyorsa,
esaslı
ihlal
söz
konusu
olacaktır.
Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 25/ 2005), para. 22; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md.
64/ 2010), para. 6; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Kommentar- Md. 64), para. 6; Schlechtriem/Butler,
s. 103; Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 366, 367; Huber/Mullis, s. 326; Kaşak, s. 351; Güney New
York Eyalet Mahkemesi (United States District Court, Southern District of New York), 29.05.2009,
CISG-online
no:
1892,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html (Erişim: 15.02.2020); Avusturya Graz Eyalet Yüksek
Mahkemesi (Oberlandesgericht), 29.07.2004, CISG-online no: 1627, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040729a3.html (Erişim: 15.02.2020); Batı Michigan
Eyalet Mahkemesi (United States District Court for the Western District of Michigan), 17.12.2001,
CISG-online
no:
773,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011217u1.html (Erişim: 15.02.2020); Almanya Braunschweig Eyalet
Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 28.10.1999, CISG-online no: 510, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991028g1.html (Erişim: 15.02.2020).
233
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c.1.1. Semenin Belirlenmesi
c.1.1.1.Semenin Cari Fiyata Göre Tespiti
Taraflarca semenin belirlenmediği hallerde 236, semenin nasıl tespit edileceği
Antlaşma’nın md. 55 hükmünde237 düzenlenmiştir. Buna göre satım konusu ile aynı
türden mallara ilişkin sözleşmenin kurulma anındaki cari fiyat semenin tespitinde esas
alınacaktır.
İlgili hükümde cari fiyatın tanımı yapılmamakta, yalnızca bu fiyatın belirlenmesi için
esas alınacak unsurlar sayılmaktadır. Antlaşma’nın resmi Türkçe metninde md. 76(2)
hükmünde cari fiyatın nasıl belirleneceğine ilişkin bir düzenleme yer almaktadır.238
Bu hususta doktrinde bazı yazarlar md. 76(2) hükmünün md. 55 anlamında cari fiyatın
belirlenmesi için kullanılabileceği görüşündedir. 239 Ancak, Antlaşma’nın İngilizce
resmi metninde md. 55 ile md. 76(2) hükmünde farklı kavramlar kullanılmıştır. 240
Ayrıca md. 76(2) hükmünde cari fiyat tanımı verilirken, md. 76(1) hükmüne atıf
yapılmıştır. Kanaatimce, yer verilen bu sebepler doğrultusunda md. 76(2) hükmünün
md. 55 anlamında cari fiyatın belirlenmesinde dikkate alınması yerine; somut olay

Antlaşma kapsamında sözleşmede semenin belirlenmemesi durumunda sözleşmenin kurulup
kurulmayacağı konusu Tez’in kapsamı dışındadır. Bu konuda ve md. 14 hükmünün md. 55 hükmü ile
birlikte değerlendirilmesi hususunda bkz. Eörsi, G.: Article 14, Commentary on the International Sales
Law, Edt. Bianca C.M./ Bonell M.J., Giuffrè, Milan, 1987 (Md. 14), para. 2.2.4.3. vd.; Eörsi, G.: Article
55, Commentary on the International Sales Law, Edt. Bianca C.M./ Bonell M.J., Giuffrè, Milan, 1987
(Md. 55), para. 2.2.2.
237
Antlaşma md. 55 hükmü uyarınca sözleşmenin semen belirlenmeksizin veya belirlenmesinin
mümkün olmadığı bir şekilde kurulmuş olması halinde, tarafların farazi olarak semen sözleşmenin
kurulduğu anda benzer koşullarda satılan aynı tür mallara uygulanan cari fiyata atıfta bulundukları
varsayılır.
238
Antlaşma md. 76(2) hükmü uyarınca (md. 76(1) hükmünde belirtilen) cari fiyat, malların teslim
edileceği yerde geçerli olan cari fiyat olup; böyle bir cari fiyatın bulunmadığı hallerde makul ikame yeri
olarak kabul edilebilen bir yerdeki cari fiyat taşıma masrafları da dikkate alınarak esas alınacaktır.
239
Erdem (Milletlerarası Ticaret Hukuku), s. 305; Hager, G.: Article 55, Commentary on the UN
Convention on the International Sale of Goods (CISG), Edt. Schwenzer, I./Schlechtriem, P., Oxford
University Press, New York, 2005 (Md. 55), para. 8. Aynı yönde verilmiş bir karar da bulunmaktadır:
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 15.09.2004, Pace Law School CISG Case
Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/040915g2.html (Erişim: 15.02.2020).
240
Antlaşma md. 55 hükmünde “the price generally charged” ifadesine yer verilirken, md. 76(2)
hükmünde “current price” ifadesine yer verilmiştir. Antlaşma’nın Fransızca resmi metninde de md. 55
ile md. 76(2) hükmünde farklı kavramlar kullanılmıştır.
236
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bakımından md. 55 hükmünde yer alan unsurlar dahilinde cari fiyatın tespit edilmesi
gerekir.
Hükümde sözleşme kurulma anındaki cari fiyatın esas alınacağı belirtilmiştir. Bu
anlamda satıcı, ifa zamanı ile sözleşme kurulma anı arasındaki dönem bakımından
fiyat farkına hak kazanmaz (veya deflasyon mevcutsa sözleşme kurulma anından daha
düşük bir fiyat esas alınmaz).241
Hükümde semenin ödeneceği para biriminin nasıl belirleneceğine ilişkin bir
düzenleme getirilmediği görülmektedir. 242 Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi önüne
gelen bir uyuşmazlıkta alıcı tarafından satıcının işyerinin bulunduğu ülke para birimi
ile ödeme yapılması gerektiğine hükmetmiştir.243 Buna karşılık İsviçre Valais Kantonu
İstinaf Mahkemesi, kanunlar ihtilafı kuralları uyarınca sözleşmeye uygulanan
hukukun ödeme yapılacak para birimini belirleyeceği şeklinde hüküm tesis etmiştir. 244
Kanımca İsviçre Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi’nin kararına katılmak mümkün
değildir. Zira semenin taraflarca üçüncü bir ülke nezdinde ödenmesinin
kararlaştırılması mümkündür. Dolayısıyla sözleşmede ödemenin gerçekleştirileceği
para birimi belirlenmemişse, kanımca, ödemenin yapılacağı yerin para birimi; eğer bu

241

Bianca/Bonell/Eörsi (Md. 55), para. 2.3.1.
Enderlein/Maskow, s. 207.
243
Berlin Eyalet Yüksek Mahkemesi (Kammergericht), 24.01.1994, Cisg-online no: 130, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940124g1.html (Erişim:
15.02.2020). Başka bir kararda, Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından ödeme yerinin
sözleşmede kararlaştırılmamış olması karşısında, tersine bir mantık izlenerek kararlaştırılan döviz
cinsinin geçerli olduğu ülkenin ödeme yeri olarak esas alınması gerektiği ifade edilmiştir. Koblenz
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 17.09.1993, Cisg-online
no: 91,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930917g1.html (Erişim: 15.02.2020). Kanaatimce günümüzde bu
karara katılmak mümkün değildir. Zira bu mantık uygulanırsa, semenin Euro gibi birden fazla ülkede
geçerli bir para birimi üzerinden ödenmesine karar verilmesi halinde, ödeme yerinin tespiti mümkün
olmayacaktır.
244
İsviçre Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi (Tribunal Cantonal du Valais), 30.06.1998, Cisg-online
no: 419, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980630s1.html
(Erişim: 15.02.2020).
242
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para

biriminin

elde

edilmesi

pratik

değilse,

ticari

hayatta

“kolaylıkla

dönüştürülebilir”245 bir para birimi kullanılabilmelidir.246
Uygulamada satıcının işyerinin bulunduğu ülkede geçerli cari fiyatların esas alınması
gerektiğine hükmeden247 kararlar olduğu gibi, satıcının mallara ilişkin fiyat listelerinin
esas alınması gerektiği248 yönünde kararlar da mevcuttur. Bu anlamda somut olay
çerçevesinde değerlendirme yapılacaktır.

c.1.1.2.Semenin Malın Ağırlığına Göre Tespit Edilmesi
Antlaşma md. 56 hükmü semenin malların ağırlığına göre tespit edileceği durumlar
için özel bir düzenleme içermektedir. Hüküm uyarınca; semenin malların ağırlığı
üzerinden hesaplanacağının belirlendiği durumlarda, açıkça hangi tür ağırlığın hesaba
katılacağı ifade edilmemişse, malların dara düşüldükten sonra kalan net ağırlığının
dikkate alınması gerekmektedir. 249 Doktrinde kabul edilen görüşe göre, esas alınacak
net ağırlık, mala ilişkin hasarın alıcıya intikal ettiği andaki ağırlıktır. 250

Günümüzde Euro, Amerikan Doları, İngiliz Sterlini, Japon Yeni, İsviçre Frankı, Avusturalya Doları,
Kanada Doları kolaylıkla dönüştürülebilir para birimlerine örnek verilebilir.
246
Aynı yönde bkz. Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Milletlerarası Ticari Tahkim (Tribunal
of International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and
Industry), 17.10.1995, Cisg-online no: 207, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951017r1.html (Erişim: 15.02.2020).
247
İsviçre Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi (Tribunal Cantonal du Valais), Fırın Davası, C1 06 95,
27.04.2007, Pace Law School CISG Case Presentation, Cisg-online no: 1721,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070427s1.html (Erişim: 11.03.2019); Almanya Nurenburg Eyalet
Mahkemesi (Landgericht Neubrandenburg), 10 O 74/04, 3.08.2005, Cisg-online no: 1190, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html (Erişim:
11.03.2019).
248
Almanya Nurenburg Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 10 O 74/04, 3.08.2005, Cisg-online no: 1190,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050803g1.html (Erişim:
11.03.2019); Almanya Rostock Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 25.09.2002, 6 U
126/00,
Cisg-online
no:
672,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html (Erişim: 11.03.2019).
249
Zeytin, s. 235.
250
Zeytin, s. 235; Erdem, E.: Milletlerarası Ticaret Hukuku, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, s.
306.
245
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c.1.2. Ödeme Yeri
Taraflar ödeme yerini belirleme hususunda serbesttirler, ancak herhangi bir belirleme
yapılmadığında Antlaşma md. 57 hükmü uyarınca ödeme yeri belirlenecektir. Söz
konusu hüküm uyarınca, taraflarca aksi kararlaştırılmadığı hallerde, semeni ödeme
borcunun satıcının işyerinde ifa edilmesi ya da teslim borcu ile ödeme borcunun aynı
anda karşılıklı yapılması gerekiyor ise, teslim yerinde ödeme borcunun ifa edilmesi
gerekmektedir.251 Satıcının birden fazla işyeri varsa, Antlaşma md. 10 hükmü uyarınca
“sözleşme ve sözleşmenin ifası ile en yakın irtibat içinde olan” işyeri esas alınacaktır.
Hükmün devamında satıcının işyerinin sözleşme kurulduktan sonra farklı bir adrese
taşınması halinde, bu değişiklik sebebiyle alıcının katlanmak durumunda kaldığı ek
masrafların satıcı tarafından giderileceği belirtilmiştir.

c.1.3. Ödeme Zamanı
Taraflarca üzerinde anlaşma sağlanmadığı hallerde ödeme zamanını düzenleyen yedek
hüküm Antlaşma md. 58 hükmünde yer almaktadır. Antlaşma md. 58(1) hükmü
uyarınca, aksi kararlaştırılmadığı sürece, malların veya malları temsil eden belgelerin

Semenin ödeme yerine ilişkin hükümler ile TBK hükümleri arasında benzerlik ve farklılıklar
bulunmaktadır. Şöyle ki, Antlaşma’nın, semeni ödeme borcunun satıcının işyerinde ifa edilmesine
ilişkin hükmüne benzer şekilde, TBK md. 89 uyarınca para borçları, götürülecek borçlardan olup,
“alacaklının ödeme zamanındaki yerleşim yeri”nde ödenir. Buna karşılık, Antlaşma farklı olarak, aynı
anda ifanın söz konusu olduğu hallerde, semenin teslim yerinde ödenmesi gerektiğine ilişkin hüküm
içermektedir. İkinci olarak ise, Antlaşma’da, satıcının işyeri değişikliği sebebiyle ödemeye ilişkin ek
masraf olması halinde bu masrafların satıcı üzerinde olduğu hükme bağlanmıştır. Buna karşılık TBK
md. 89 hükmü uyarınca, “(...) borcun doğumundan sonra alacaklının yerleşim yerini değiştirmesi
sebebiyle ifa önemli ölçüde güçleşmişse borç, alacaklının önceki yerleşim yerinde ifa edilebilir.”.
251

56

satıcı tarafından alıcının tasarrufuna hazır bulundurulduğu anda semeni ödeme
borcunun ifa edilmesi gerekmektedir. Ancak buna ilişkin iki özel düzenlemeye yer
verilmiştir.
Antlaşma md. 58(2) hükmü uyarınca malların taşınması gerekmekteyse; satıcı,
ödemenin alıcı tarafından yapılması sonrasında malların alıcıya teslim edilmesi
şartıyla malları taşıyıcıya verebilir. 252
Hükmün 3. fıkrası ile semeni ödeme borçlusu alıcıya, malları muayene ettikten sonra
semeni ödeme imkânı tanınmıştır. Alıcının bu haktan yararlanabilmesi için, malları
inceleme imkânına sahip olması ve bu hakkını ileri sürmesi gerekmektedir. 253 Öte
yandan taraflarca kararlaştırılmış olan teslim veya ödeme usulleri uyarınca satıcı,
alıcının malı muayene etmesinden önce, semenin ödenmesi talep edilebilir. 254
Belirtmek gerekir ki, Antlaşma md. 38 hükmünde yer alan “muayene külfeti” (“must
examine”) ile md. 58 hükmünde yer alan muayene olanağı (“opportunity to examine”),
birebir aynı anlama gelmemektedir. 255 Zira, hükümde yer aldığı üzere, muayene
olanağı bulunan durumlarda alıcının bu hakkını kullanması, borcun ifasını
ertelemektedir.256 Öte yandan bu imkân bulunmuyor ise, ifa ertelenmez. İşte muayene
olanağının bulunmaması yalnızca ifanın ertelenmemesine sebep olur, yoksa Antlaşma
md. 38 kapsamında alıcının malı muayene etme külfetini ortadan kaldırmaz. Bir başka
deyişle, alıcının malı muayene etme olanağı olmasa dahi, md. 38 hükmü uyarınca malı
muayene etme külfeti devam etmektedir.

Taşıyıcının bağımsız bir kişi olduğu, bu anlamda satıcının talimatını yerine getirmeyebileceği göz
önünde bulundurulmalıdır. Lookofsky, s. 132.
253
Hager, G.: Article 58, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(CISG), Edt. Schwenzer, I./Schlechtriem, P., Oxford University Press, New York, 2005 (Md. 58), para.
11-12.
254
Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 58/ 2005), para. 12.
255
Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 58/ 2005), para. 11. Honnold, para. 339.1.
256
Huber/Mullis, s. 308.
252
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Kanaatimce, alıcının semeni ödeme borcu bakımından ilgili hükmün 1. ve 2.
fıkralarında, satıcının sahip olduğu haklara öncelik tanınmış; buna karşılık taraf
menfaatlerinin dengelenebilmesi adına alıcıya muayene yapmadan önce semeni
ödeme borcunu ifadan kaçınma hakkı tanınmıştır. Bununla beraber, ticari hayatta bazı
durumlarda satım sözleşmesinde alıcının malı muayene olanağı yoktur. Özellikle,
akreditif257 veya vesaik mukabili ödeme (“cash against documents”)258 yoluyla
ödemenin yapıldığı hallerde, alıcının semenin ödenmesinden önce muayene olanağı
bulunmamaktadır.259

c.2. Malları Teslim Alma Borcu
Malları teslim alma borcunun ayrıntılarına md. 60 hükmünde yer verilmiştir. 260 Bu
hüküm uyarınca alıcının malları teslim alma borcu, iki unsuru içermektedir. Bunlardan
ilki, satıcının malları teslim edebilmesi için alıcının gerçekleştirmesi gereken makul
eylemler iken; ikincisi ise, alıcının malları fiilen teslim almasıdır.
Söz konusu hüküm çerçevesinde alıcının gerçekleştirmesi gereken makul eylemlerin
ne olduğu, somut olay özelinde incelenecektir. 261 Doktrinde; taşıma sözleşmesi
imzalamak, satıcıya yüklemenin yapılacağı geminin adını ve yerini bildirmek 262,

257

Bkz. dn. 229.
Vesaik mukabili ödeme, satış bedelinin tahsil edilmesinden veya tahsilat için istenilen teminatın
alınmasından sonra belgelerin alıcıya teslim edildiği bir ödeme yöntemidir. Bu ödeme yöntemi bankalar
aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Kılıç, Ş.: Uluslararası Ticarette Vesaik Mukabili Ödeme Yöntemi,
Gazi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C. XIV, 2010, S:2, s. 3.
259
Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 58/ 2005), para. 12; Huber/Mullis, s. 308.
260
Antlaşma md. 60 hükmü, “Alıcının teslim alma borcu (a) satıcının teslimi gerçekleştirebilmesi için
kendisinden makul olarak beklenebilecek her türlü eylemde bulunmayı ve (b) malları fiilen devralmayı
kapsar.” düzenlemesini haizdir.
261
Kaya, C.: Uluslararası Menkul Mal Satımına Dair Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG) Gereğince
Alıcının Satım Bedelini Ödeme Borcu, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2012, s. 36.
262
Maskow, D.: Article 60, Commentary on the International Sales Law, Edt. Bianca C.M./ Bonell M.J.,
Giuffrè, Milan, 1987 (Md. 60), para. 2.4.1. vd. Özellikle teslim şartlarının INCOTERMS kurallarından
258

58

teslim edilecek malların boşaltılması için iş yerinde yer açmak 263 ve gümrük
prosedürleri çerçevesinde gereken idari izinleri almak 264 makul eylemlere örnek olarak
gösterilmektedir.
Alıcı tarafından md. 60(a) hükmü uyarınca yerine getirilmesi gereken makul
eylemlerin yerine getirilmemesi halinde, alıcının malları teslim alma borcu ifa
edilmemiş olacaktır. Bu halde ise, satıcının Antlaşma tarafından kendisine tanınan
seçimlik haklara ve tazminat hakkına başvurması gündeme gelecektir. 265
Hükümde alıcının malları teslim almayı reddetmesine ilişkin herhangi bir düzenleme
yer almamaktadır.266 Bu bağlamda alıcının malları teslim almayı reddetmesi malı
teslim alma borcunun ihlalidir. Ancak, reddetme Antlaşma uyarınca alıcıya sağlanan
bir haktan kaynaklanıyorsa, örneğin md. 52 hükmü267 uyarınca alıcı teslimi reddetmiş
ise, bu durum sözleşme ihlali oluşturmaz.268
Maskow, Huber ve Hager, teslimi reddetme hususunda, satıcının sözleşmeyi esaslı
ihlali

söz

konusu

ise,

alıcının

malları

teslim

almayı

reddedebileceğini

savunmaktadır.269 Bu yazarlara göre, alıcı malı teslim almaksızın md. 49(1)(a) hükmü
uyarınca sözleşmeden dönme hakkını kullanabileceği gibi, md. 46(2) hükmü uyarınca
ikame mal teslimi talep edebilir. 270 Buna karşılık, Antlaşma md. 86 hükmü uyarınca,

gemi bordasında teslim (free on board) olarak kararlaştırılması halinde, alıcının navlun sözleşmesi
akdetmesi ve satıcıya geminin yerini ve adını bildirmesi gerekecektir.
263
Huber/Mullis, s. 319; Kanışlı, s. 32.
264
Tallon, D.: The Buyer's Obligations Under the Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, International Sales: The United Nations Convention on Contracts for the International Sale
of Goods, Edt. Galston, N./ Smit, H., Matthew Bender, 1984, s. 7.7.
265
Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 31/ 2005), para. 86; Huber/Mullis, s. 319.
266
UNCITRAL Digest, Md. 60, para. 9-10.
267
Antlaşma md. 52 hükmü uyarınca satıcı malları belirlenen tarihten önce teslim etmek isterse, alıcı
bu teslimi reddetme hakkını haizdir.
268
Huber/Mullis, s. 319.
269
Huber/Mullis, s. 319; Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 60/ 2005), para. 3; Maskow, D.: Article
53, Commentary on the International Sales Law, Edt. Bianca C.M./ Bonell M.J., Giuffrè, Milan, 1987
(Md. 53), para. 3.2.2.
270
Bianca/Bonell/Maskow (Md. 53), para. 3.2.2 vd.; Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 60/ 2005),
para. 3; Huber/Mullis, s. 319.
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alıcının teslim almayı reddetse dahi satıcı adına malın zilyetliğini devralması
gerekebilir.271

2.

İhlalin Olumsuzluğa Sebep Olması

a.

Genel Olarak

Antlaşma md. 25 hükmü uyarınca esaslı ihlalin varlığının şartlarından bir diğeri;
ihlalin, alacaklıyı “sözleşme uyarınca beklemekte haklı olduğu şeyden önemli ölçüde
yoksun bırakacak bir olumsuzluğa”272 sebep olmasıdır. Bir diğer anlatımla, esaslı
ihlale ilişkin bir değerlendirmede, öncelikle sözleşme ihlalinin sebep olduğu bir
olumsuzluk aranacak; sonrasında ise bu olumsuzluğun sebep olduğu sonuçların; ihlale
uğrayan tarafın sözleşme kapsamında haklı

beklentileri üzerindeki

etkisi

araştırılacaktır.273
Olumsuzluk ile kastedilen, nitelik ve ağırlığı baştan itibaren aynı ve sabit bir
olumsuzluk değildir.274 Sözleşme ihlal edildiği an esaslı ihlale neden olmayan bir
olumsuzluk, süreç içerisinde esaslı ihlali meydana getirecek nitelik kazanabilir. 275 Bu
bakımdan olumsuzluğun değerlendirilme anı önem taşımaktadır. 276 Zira, satıcının malı
teslim etmekte geciktiği hallerde, ilk baştaki olumsuzluk esaslı ihlal meydana
getirmiyor olsa dahi; gecikmenin devam etmesi durumunda bu olumsuzluğun esaslı

271

Bkz. dn. 471.
Antlaşma’nın İngilizce resmi metninde ilgili kısım “such detriment to the other party as substantially
to deprive him of what he is entitled to expect under the contract” şeklinde geçmektedir.
273
Atamer, s. 299.
274
Enderlein/Maskow, Md. 25, para. 3; Peacock, s. 103.
275
Enderlein/Maskow, Md. 25, para. 3; Peacock, s. 103.
276
Enderlein/Maskow, Md. 25, para. 3; Peacock, s. 103.
272
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ihlal için yeterli ağırlığa ulaşması mümkündür.277 Örneğin, satıcının sözleşme konusu
kıyafetleri teslim etmede 1 hafta gecikmesi başlangıçta esaslı ihlale vücut
vermeyebilir; ancak 2 aylık bir gecikme, tekstil sektöründe mallara ilişkin değişen
moda algısı sebebiyle ilgili malların satılma ihtimalini düşüreceğinden esaslı ihlale
vücut verebilecektir.

b.

Olumsuzluk Kavramı

Antlaşma’nın kendisi de bir çeviri olmakla birlikte Türkiye’de AY md. 90 hükmü
gereğince bir kanun niteliği kazanmış bulunan Türkçe metninde md. 25 hükmü
haricinde hiçbir hükümde “olumsuzluk” kelimesi kullanılmamıştır. Antlaşma’nın,
uluslararası düzeyde resmi dilleri kabul edilen İngilizce, Fransızca, Rusça, Çince,
Arapça ve İspanyolca kaleme alınmış metinlerinde de (Türkçe’ye olumsuzluk olarak
çevrilmiş olan) ilgili terimler yalnızca md. 25 hükmünde kullanılmıştır. 278
Ancak, Antlaşma’nın Türkçe çevirisinde md. 25 hükmünde kullanılan “olumsuzluk”
kelimesinin; Antlaşma’nın resmi dilinde kaleme alınmış olan metinlerinde yer alan
ifadelerin tam karşılığı olduğunu söylemek güçtür. Gerçekten, Türkçe metinde yer
alan “olumsuzluk”, İngilizce metninde “detriment” olarak ifade edilmiştir.
“Detriment”, İngilizce’de zarar, kayıp, dezavantaj anlamlarına gelmektedir. 279

Zeytin, s. 179. İçtihatlarda bu yönde bkz. İtalya Parma İlk Derece Mahkemesi (Pretura
circondariale), 24.11.1989, Cisg-online no: 316, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/891124i3.html (Erişim: 14.04.2019). Parma İlk Derece Mahkemesi
satım sözleşmesinde 1 haftalık teslim süresi kararlaştırılmasına rağmen satıcının mallarının üçte birini
iki ay sonra teslim etmiş olması karşısında, gecikmenin esaslı ihlal oluşturduğuna hükmetmiştir.
278
Antlaşma’nın Türkçe çevirisinde yer alan “olumsuzluk” kavramı karşılığı olarak, Antlaşma’nın
İngilizce resmi metninde “detriment”, Fransızca resmi metninde “préjudice”, İspanyolca metninde
“perjuicio”, Rusça metninde ise “вред (bpeg)” kelimeleri kullanılmıştır.
279
Black’s Law Dictionary, 2. Bası, https://thelawdictionary.org/detriment/ (Erişim: 17.10.2020).
277
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Antlaşma’nın Fransızca metninde kullanılan “Préjudice” zarar, masraf, kayıp280;
Rusça metninde kullanılan “вред (bpeg)” ise zarar, ziyan, hasar demektir.281
Dolayısıyla, md. 25 hükmünün İngilizce, Fransızca, Rusça resmi dildeki metinlerinde
“olumsuzluk” anlamına gelen herhangi bir ifadeye rastlanmamaktadır. Antlaşma’nın
Almanca çeviri metninde kullanılan “Nachteil” kelimesinin sözlüklerde (“zarar”ın
yanısıra) karşılığı olarak dezavantaj kelimesi gösterilmektedir 282. Esasen “Nachteil”
ilgili kişinin aleyhine olup onun menfaatini engelleyen/ eksilten olumsuz sonuç
şeklinde tanımlanabilir ve bu tanıma en yakın olan karşılık da, Türkçe kökenli olmayan
dezavantaj sözcüğüdür. Dolayısıyla, anılan yabancı kelimeler arasında olumsuzluk
kavramına yakın olan tek sözcüğün Nachteil olduğu söylenebilir.
Antlaşma’nın Türkçe çevirisine sadık kalmak adına, bu tezde de “olumsuzluk”
kelimesi kullanılmış olmakla birlikte, bu ifadenin Antlaşma’nın işaret ettiği anlamı
tam olarak aktardığı söylenemez. Türkçe metinde olumsuzluk kelimesiyle ifade
edilmiş olan sözkonusu kavramın esaslı ihlalin bir şartı olarak işaret ettiği anlamın ne
olduğu aşağıda açıklanmıştır:
1978 tarihli Taslak Antlaşma’nın Sekretarya Şerhi’nde olumsuzluk (“detriment”)
kavram tanımlanmamış; yalnızca md. 25 hükmünün taslak haline 283 ilişkin olarak “Bir
zararın esaslı olup olmadığının her bir somut olay bazında değerlendirilmesi gerekir;

280

Collins Dictionary, https://www.collinsdictionary.com/dictionary/french-english/pr%C3%A9judice
(Erişim: 14.04.2019).
281
Open Russian, https://en.openrussian.org/ru/%D0%B2%D1%80%D0%B5%D0%B4 (Erişim:
14.04.2019).
282
Collins Dictionary, www.collinsdictionary.com/dictionary/german-english/nachteil (Erişim:
14.04.2019).
283
Antlaşma’nın taslak metninde md. 25 hükmüne karşılık gelen hüküm “Madde 23 - Taraflardan
birinin sözleşme ihlâli, diğer tarafta esaslı bir olumsuzluğa sebep oluyorsa ve ihlal eden taraf bu sonucu
öngörmüş veya öngörmesi gerekiyorsa esaslıdır.” ifadesini haiz idi. Taslak hükmün İngilizce orijinali
“Article 23 - A breach committed by one of the parties to the contract is fundamental if it results in
substantial detriment to the other party and the party in breach foresaw or had reason to foresee such
a result.” şeklindedir.
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örneğin sözleşme bedeli, ihlal sebebiyle uğranılan maddi zarar veya ihlalin, ihlale
uğrayan tarafın diğer faaliyetlerini nasıl etkilediği gibi (hususlar dikkate
alınmalıdır).”284 şeklinde görüş belirtilmiştir.
Sekretarya Şerhi’nde yer alan bu açıklamayı dayanak gösteren Koch285 ve Magnus286,
“olumsuzluk” unsurunun yalnızca ihlal sonucu herhangi bir zararın veya kaybın
oluşmadığı durumlar için bir filtre görevi gördüğünü savunmaktadır. 287 Babiak da
Sekretarya Şerhi’ne dayanarak, anılan kavramın maddi zarar, kayıp ve dolaylı zararı
kastettiği görüşündedir.288 Bu görüşe göre, örneğin, satıcının malları sözleşmeye
uygun paketlemediği bir olayda; mallar zarara uğramadan alıcıya ulaşırsa, herhangi
bir olumsuzluğun gerçekleştiğinden bahsedilemeyecektir. Öte yandan, malların uygun
paketlenmemesi, alıcının ilgili malları yeniden satmasına mâni olursa, yani mali olarak
alıcıyı etkilerse, olumsuzluğun varlığı kabul edilecektir. Leisinger ise, maddi zarar ile
olumsuzluk ilişkisine şu örneği vermiştir: Diyelim ki, alıcı, satın alacağı yağdaki sülfür
oranının %0,6 altında olmasını talep ettiğini bildiren bir üçüncü kişiye yeniden satmak
amacıyla, satıcıya, sülfür oranı %0,5 altında olan yağ siparişi versin. 289 Bu halde
satıcının sülfür oranı %0,55 olan yağ teslim etmesi, taraflar arasındaki sözleşme
hükümlerine aykırılık teşkil ettiğinden, sözleşme ihlali olarak kabul edilecektir. Fakat,

İlgili metnin İngilizcesi “The determination whether the injury is substantial must be made in the
light of the circumstances of each case, e.g., the monetary value of the conract, the monetary harm
caused by the breach, or the extent to which the breach interferes with other activities of the injured
party.” şeklindedir.
285
Koch (UNIDROIT), s. 66.
286
Magnus (UN Kaufrecht), Md. 25 para. 12.
287
Her ne kadar Will de “olumsuzluk” unsurunun yalnızca ihlal sonucu herhangi bir zararın veya kaybın
oluşmadığı durumlar için bir filtre görevi üstlendiğini ifade ediyor ise de, olumsuzluk kıstasına ilişkin
görüşleri Koch ve Magnus’tan farklıdır. Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.1.1.2.
288
Babiak, s. 120. Benzer görüşte bkz. Paiva, R.M.: Fundamental Breach under the United Nations
Convention On Contracts For The International Sale Of Goods 1980, (Pace Law School CISG
Database: https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/paiva.html Erişim: 1.11.2019), para. 3.2.4.6,
4.1.2, 4.2.1.2.1; Bijl, M.: Fundamental Breach in Documentary Sales Contracts The Doctrine of Strict
Compliance with the Underlying Sales Contract, European Journal of Commercial Contract Law, C. I,
S. 1, 2009, s. 25.
289
Leisinger, s. 39.
284
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alıcının üçüncü kişiye satış yapmasının mümkün olması nedeniyle, onun zarara veya
maddi kayba uğramış olduğundan söz edilemeyeceği için; olumsuzluk şartı
gerçekleşmemiş olacak ve dolayısıyla esaslı ihlalden de bahsedilemeyecektir. 290
Gerek şerhin benimsediği görüşten, gerekse de doktrindeki diğer yazarlardan ayrı
olarak Van der Velden, olumsuzluk kavramının Corpus Juris Secundum’dan alındığını
öne sürmüştür.291 Corpus Juris Secundum’a292 göre, “detriment” ile kastedilen, maddi
bir zarar veya kayıp değil, hukuki bir olumsuzluktur.293 Van der Velden hukuki
olumsuzluğa, sahip olunan bir malın elden çıkması ve bir hakkın kaybolması gibi
durumları örnek göstermiştir. Ancak, yazarlardan Enderlein/Maskow ve Will
Antlaşma’nın gerek uluslararası niteliği gerekse de otonom karakteri sebebiyle, Van
der Velden’in bu yorumunun Antlaşma’nın amacına uygun düşmediğini, ulusal hukuk
sistemlerinde yer alan kavramlar temel alınarak yorum yapılmasının, Antlaşma’nın
amacıyla bağdaşmayacağını ifade etmektedir.294 Gerçekten de kanımca Antlaşma md.
7 hükmünün “Bu Antlaşmanın yorumunda, Antlaşmanın milletlerarası niteliği dikkate
alınacağı gibi yeknesak uygulanmasının teşviki ve milletlerarası ticarette dürüstlük
kuralının korunması gereği de gözetilir. Bu Antlaşmada düzenlenen konulara ilişkin
olup Antlaşmada açıkça cevaplanmamış sorular Antlaşmanın temelinde yatan genel
ilkelere veya bu tür ilkelerin mevcut olmaması halinde milletlerarası özel hukuk
kuralları uyarınca uygulanması gereken hukuka göre çözümlenir.” şeklindeki açık
ifadesi, olumsuzluk kavramının, başka hiçbir uluslararası kaynağa başvurmaksızın salt

290

Leisinger, s. 39.
Van Der Velden, s. 64.
292
Corpus Juris Secundum, Amerika Birleşik Devletleri’nde federal düzeyde ve devletler düzeyinde
çeşitli hukuki konuların toplandığı, 164 cilt ve 5 indeks cildinden oluşan bir hukuk ansiklopedisi olup;
mahkemeler tarafından ikincil kaynak olarak dikkate alınmaktadır.
293
Corpus Juris Secundum, Cilt 26a, s. 984; Van Der Velden, s. 64–65.
294
Enderlein/Maskow, s. 55; Bianco/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.1.1.2.
291
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Amerika Birleşik Devletleri’nde kullanılan bir hukuk metnine göre yorumlanmasına
engeldir.
Yazarlardan Will, Antlaşma’nın amaçladığı hedef doğrultusunda, olumsuzluk
kavramının yalnızca maddi zararla sınırlandırılmaması gerektiği görüşündedir. 295
Benzer görüşteki diğer yazarlar da, olumsuzluğun mevcudiyeti için maddi zararın şart
olmadığını savunmaktadır.296 Kanımca, bahsedilen yazarların görüşlerine katılmak
mümkündür; olumsuzluk kavramını maddi zarar kavramından daha geniş ele almak
gerekir. Can güvenliğinin tehlikeye atılması297, alacaklının ticari itibarının
zedelenmesi298, malı yeniden satamaması, müşteri kaybetmesi 299 gibi örneklerde de
olumsuzluğun varlığı kabul edilmelidir.

c.

Sözleşme Uyarınca Beklemekte Haklı Olunan Şeyden Önemli Ölçüde
Yoksunluk

c.1. Haklı Beklenti
Antlaşma uyarınca esaslı ihlalin söz konusu olabilmesi için olumsuzluğun varlığı ile
birlikte, bu olumsuzluk sonucunda ilgili tarafın sözleşme uyarınca beklemekte haklı
olduğu şeyden önemli ölçüde yoksun kalması gerekmektedir.

295

Bianco/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.1.1.2.
Leisinger, I. Bölüm, B Ayrımı, s. 38; Koch, s. 263; Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 25/
2005), para. 9; Bijl, s. 25; Ziegel (Remedial Provisions), s. 16.
297
Linz Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, satıcı tarafından satılan araçta
bulunan ayıbın, araçta düzensiz hareketlere sebebiyet verdiği ve bu şekilde alıcının can güvenliğini de
tehlikeye attığı göz önünde bulundurularak, -uzun bir süreçte- onarım ile ayıbın giderimi mümkün olsa
da, bu ayıbın esaslı ihlale sebebiyet verdiğine hükmedilmiştir. Linz Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 23.01.2006, CISG-online no: 1377, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html (Erişim: 2.2.2020).
298
Yücedağ, s. 201.
299
Leisinger, I. Bölüm, B Ayrımı, s. 39.
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Antlaşma md. 25 hükmündeki “sözleşme uyarınca beklemekte haklı olunan şey”300
ifadesi, sözleşmenin meşru kıldığı beklentileri işaret eder. Bu beklentiler, sözleşme
sonucunda kâr elde etmek, üretim ve/ya yeniden satış gerçekleştirmek, müşteri
kitlesini artırmak gibi müspet içerikli olabileceği gibi; mal varlığında eksilme
olmaması, ticari itibarının zedelenmemesi 301 gibi mevcut hali koruma içerikli de
olabilir.302 Ancak, sözleşme uyarınca haklı beklentiler tespit edilmeye çalışılırken,
objektif bir değerlendirme yapılmalı303 sübjektif düzeyde kalmış olan beklentiler
dikkate alınmamalıdır.304

Antlaşma’nın İngilizce resmi metninde de aynı anlamı veren “of what he is entitled to expect under
the contract” söz öbeği kullanılmıştır.
301
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 13; Bridge, s. 918, 919. Koblenz Eyalet Yüksek
Mahkemesi tarafından verilen bir kararında, küçük bir ayakkabı mağazası bulunan alıcıya, satıcıdan
aldığı ayakkabılar sebebiyle müşterilerinden -her ne kadar çok sayıda olmasa da- şikâyet geldiği bir
olayda, mahkeme, alıcının müşterileri nezdindeki itibarını kaybetme ihtimali bulunması sebebiyle esaslı
ihlalin mevcut olduğuna hükmedilmiştir. Bkz.: Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 21.11.2007, CISG-online no: 1733, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071121g1.html (Erişim:2.2.2020). Benzer bir kararda, satıcı
tarafından satılan ayıplı kıyafetler sebebiyle, alıcının karşı karşıya kalabileceği şikayetler ve müşteri
kaybı göz önünde bulundurulmuş ve esaslı ihlalin var olduğu sonucuna varılmıştır. Landshut Eyalet
Mahkemesi (Landgericht Landshut), 05.04.1995, CISG-online no: 193, Pace Law School CISG Case
Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/950405g1.html (Erişim: 2.2.2020).
302
Leisinger, s. 85-86.
303
Ferrari (Fundamental Breach), s. 497; Kaşak, s. 343; Enderlein/Maskow, Md. 25, para. 3.3; Bridge,
s. 919; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 14; Huber/Mullis, s. 215; Peacock, s. 103;
İtalya, Forli Bölge Mahkemesi (Tribunale di Forli), 11.12.2008, CISG-online no: 1729; Linz Eyalet
Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht Linz), 23.01.2006, CISG-online no: 1377, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html (Erişim: 2.2.2020); İsviçre
Federal Mahkemesi (Bundesgericht), 28.10.1998, CISG-online no: 413, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981028s1.html (Erişim: 2.2.2020); İsviçre Federal
Mahkemesi (Bundesgericht), 18.05.2009, 4A_68/2009, CISG-online no: 1900, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518s1.html (Erişim: 2.2.2020).
304
Bridge, bu hususta bir örnek vermiştir. İlgili örnekte alıcı, teslim edilecek malın, ahşap bir paket ile
teslimini talep eder. Alıcı, hiçbir şekilde ifade etmemekle beraber, bu paketleri daha sonra yeniden
kullanmak istemektedir. Ancak satıcı, ahşap paketleme yapılmaksızın malları alıcıya teslim eder.
Burada sözleşme hükümleri uyarınca paketleme gereği gibi gerçekleştirilmediğinden, sözleşme ihlali
söz konusudur. Ancak, alıcının güttüğü amaç, satıcı tarafından bilinemeyeceğinden, sözleşme uyarınca
alıcının ahşap paketleri tekrar kullanma amacının “haklı beklenti” olarak kabulü mümkün değildir.
Bridge, s. 919. Öte yandan Bridge, örneğin devamında, satıcı tarafından alıcının paketlemeyi
kullanacağı amaç bilinseydi dahi, “önemli ölçüde olumsuzluğun” varlığından şüphe duyduğunu dile
getirmektedir. Bridge, s. 919. Kanımca, bu hususta, ilgili ihlal sebebiyle alıcının maruz kaldığı
olumsuzluğun, sözleşmesel beklentilerinde yarattığı yoksunluğun derecesi önem kazanmaktadır. Eğer
yeterli derecede yoksunluk mevcutsa, “önemli ölçüde yoksunluk” kıstası gerçekleşmiş kabul
edilmelidir.
300
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Haklı beklentinin nasıl belirleneceğine ilişkin olarak Antlaşma’nın hazırlık
çalışmalarında ve Sekretarya Şerhinde herhangi bir veriye rastlanmamaktadır.
Doktrinde genel görüş, haklı beklentinin belirlenmesi için sözleşme yorumlanırken,
sözleşmenin lafzı305 ile beraber taraflar arasında geçerli teamüllerin ve sözleşme
öncesi görüşmelerin de yardımcı unsurlar olarak dikkate alınacağı yönündedir.

306

Tarafların kullandıkları ifadelere, ihlal edilen sözleşmesel borca nasıl bir önem
atfetmiş olduklarının ve böylece haklı beklentilerinin tespitinde, özel bir önem
atfedilmektedir.307
Tarafların beyanları (ve davranışları) yorumlanırken Antlaşma md. 8 hükmü uygulama
alanı bulur.308 Dolayısıyla, tarafların haklı beklentilerinin objektif olarak tespitinde de
Antlaşma md. 8 hükmünün işlevi vardır. Bu hüküm, birinci fıkrası ile, irade teorisini 309
esas almıştır. Ancak, beyan ya da davranışı yorumlanan sözleşme tarafının gerçek
iradesinin karşı tarafça bilinmiyor olması ve bilinmesinin de mümkün olmaması
nedeniyle birinci fıkra uygulanamıyorsa; ikinci fıkra devreye girecek ve bu fıkra
gereğince, ilgili beyan ya da davranışa -aynı durum ve koşullarda buna muhatap olanmakul bir kişinin vereceği anlam esas alınacaktır. Bu anlamda ikinci fıkra ile güven

Elbette, sözleşme hükümleri ile, sözleşme uyarınca beklentiler açıkça kayıt altına alınmışsa, haklı
beklentinin tespiti kolaylaşacaktır. Kaşak, s. 342; Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 363-364; Linz
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht Linz), 23.01.2006, CISG-online no: 1377, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060123a3.html (Erişim: 2.2.2020).
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Bianca/Bonell/Will, Md. 25, para. 2.1.2.1; Babiak, s. 120; Koch, s. 292; Ferrari (Fundamental
Breach), s. 497, 498; Liu, para. 2.2 (c); Peacock, s. 103 dn. 54; Sarıkaya, s. 122; İtalya, Forli Bölge
Mahkemesi (Tribunale di Forli), 11.12.2008, CISG-online no: 1729, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html (Erişim: 2.2.2020).
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Schwenzer, I.: Article 35, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods
(CISG), Edt. Schlechtriem, P./ Schwenzer, I., Oxford University Press, New York, 2005 (Md. 35), para.
7. Ayrıca bkz. dn. 305.
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Zeller (Fundamental Breach), s. 87-88; Kaşak, s. 343; Ferrari (Fundamental Breach), s. 497;
Leisinger, s. 45; Dayıoğlu, s. 38.
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Antlaşma md. 8(1) hükmü, tarafların beyan ve davranışlarının iradelerine uygun olarak
yorumlanacağını düzenlemiştir. Bu düzenleme, irade teorisini yansıtmaktadır. Honnold, para. 106-107;
Enderlein/Maskow (Md. 8), para. 3.1.
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teorisi310 esas alınmıştır. Ayrıca aynı hükmün üçüncü fıkrasına göre, gerek tarafların
iradesi gerekse makul kişi anlayışı tespit edilirken somut olayın tüm koşul ve
özellikleri dikkate alınacaktır. 311
Böylece, örneğin, bir tarafın satış sözleşmesini akdederken sahip olduğu ancak
sözleşmenin

diğer

tarafı

ile

paylaşmadığı

amaç,

haklı

beklenti

olarak

değerlendirilmeyecek;312 buna karşılık, ilgili borca atfedilen önem sözleşmeye
aktarılmış 313 ya da sözleşme görüşmeleri sırasında karşı tarafla paylaşılmış, ise, haklı
beklentiden bahsedilebilecektir. 314

Güven teorisi çerçevesinde tarafların, somut olayın bütün hal ve şartları dikkate alınarak, dürüst ve
makul kişiler olarak o sözleşme kapsamında neyi istemiş sayılabilecekleri araştırılır ve bir sonuca
ulaşmaya çalışılır. Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 73; Kocayusufpaşaoğlu (Cilt 1), s. 132 vd.
311
Antlaşma md. 8(3) hükmü gereği “Taraflardan birinin iradesini veya makul bir kişinin anlayışını
tespit edebilmek için özellikle taraflar arasındaki sözleşme görüşmeleri, aralarında oluşmuş
alışkanlıklar, teamüller ve tarafların sonraki davranışları da dahil olmak üzere olayın ilgili tüm
koşulları dikkate alınır.”. Karşı taraf ile aynı konum ve şartlarda makul bir kişiye ilişkin göz önünde
bulundurulması gereken hususlar doktrinde tartışılmıştır. Karşı tarafın teknik yeterliliği (Farnsworth,
A.E.: Article 8, Commentary on the International Sales Law – The 1980 Vienna Sales Convention, Edt.
Bianca, C.M./Bonell, M.J., Giuffr`e, Milan, para. 2.4), faaliyet gösterdiği sektör ve mesleği (SchmidtKessel, M.: Article 8, Commentary on the UN Convention on the International Sale of Goods (CISG),
Edt. Schlechtriem P./Schwenzer I., Oxford University Press, New York, 2005 (Md. 8), para. 24),
işyerinin bulunduğu ülke (Enderlein/Maskow, Md. 8, para. 5) doktrinde örnek olarak yer verilen
hususlardandır.
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c.2. Önemli Ölçüde Yoksunluk
Antlaşma md. 25 hükmünün devamında, Antlaşma’nın İngilizce resmi metninde yer
alan “as substantially to deprive” ifadelerine karşılık olarak, “önemli ölçüde yoksun
bırakacak” çevirisine yer verilmiştir. 315
Sözleşmesel beklentiden önemli ölçüde yoksun kalmaya ilişkin değerlendirmelerin,
1960 ve sonrasında Anglo-Amerikan hukukunda ağırlık kazandığı belirtilmektedir.316
Bu hususta doktrin ve uygulamaya yön veren kararlardan biri, İngiltere Temyiz
Mahkemesi’nin daha önce de zikredilmiş olan 317 1962 tarihli Hong Kong Fir Shipping
Co. Ltd. v. Kawasaki Kaisha Ltd. kararıdır.318 Temyiz Mahkemesi, bu kararında,
sözleşmenin sona erdirilip erdirilemeyeceğine ilişkin değerlendirmesini, ihlal edilen
sözleşme yükümlülüğünün önemine göre değil; ihlal sonucunda alacaklının tüm
menfaatinden yoksun kalıp kalmadığına göre yapmıştır. 319
Esaslı ihlal kavramının tarihsel gelişiminden bahsederken ifade ettiğimiz üzere 320,
Antlaşma’nın 1978 tarihli taslağında haklı beklentiden yoksunluk kıstasına yer
verilmemiş, taslak hüküm “Taraflardan birinin sözleşme ihlâli, diğer tarafta önemli
bir olumsuzluğa sebep oluyorsa, esaslıdır;(...)” şeklinde kaleme alınmıştır. 321
Antlaşma’nın hazırlık sürecinde gerçekleştirilen konferanslar sırasında, Pakistanlı

Antlaşma’nın resmi İngilizce metninde md. 25 hükmünün, oldukça yakın anlamlara gelen
“fundamental” ve “substantial” kelimelerini kullanmış olması, doktrinde totoloji yapıldığı şeklinde
yorumlanmaktadır. Hükümde geçen “fundamental” kelimesi ihlali nitelerken, “substantial” kelimesi
yoksun bırakma fiilini nitelemektedir. Enderlein/ Maskow, s. 113; Bianca/Bonell/Will (Md. 25), s. 212;
Graffi, s. 338.
316
Atamer (İfa Engelleri), s. 293-294. Nitekim bu değerlendirme yönteminin, üniter yaklaşımın
görüldüğü Anglo-Amerikan hukuk sisteminde görülmesi, yaklaşımın karakteristiği gereği gayet
tabiidir.
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319
Hong Kong Fir Shipping Co. Ltd. v. Kawasaki Kaisha Ltd., İngiliz İstinaf Mahkemesi (Her Majesty's
Court of Appeal in England), 2 QB 26, 1962, p. 62. Karar metni için bkz. § 2.II.B, dn. 117.
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delegeler tarafından esaslı ihlalin daha objektif kriterlere bağlanabilmesi adına, ihlale
uğrayan tarafın satış işlemine ilişkin menfaatinin hükme eklenmesi teklif edilmiştir. 322
Diğer delegeler tarafından bu teklif yetersiz görülmüş, bunun üzerine Pakistanlı
delegelerce bu ifade yerine haklı beklentiden yoksunluk kriterinin eklenmesi teklif
edilmiştir.323 Bu teklif Çalışma Grubu tarafından kabul edilmiştir. 324
Hükme haklı beklentiden yoksunluk kriterinin eklenmesiyle hükümdeki odak
noktasının olumsuzluktan, yoksun kalınan menfaatlere yöneltildiğini söylemek
mümkündür. Bu çerçevede, esaslı ihlal, meydana gelen olumsuzluğun büyüklüğü veya
miktarına göre değil325; tarafın sözleşme uyarınca haklı beklentilerinden ne derece
mahrum kaldığına göre değerlendirilecektir. 326 Bir diğer deyişle, olumsuzluğun
mahiyeti, niceliksel olarak değil, niteliksel olarak dikkate alınacaktır. 327 Yoksunluğun
hangi boyuta ulaştığı, yani önemli ölçüde bir yoksunluğun var olup olmadığı ise,
elbette, sözleşmesel menfaatlerin bir bütün olarak değerlendirilmesiyle tespit
edilecektir.328
Ziegel, taslak hükümde “olumsuzluk” kıstası bakımından yapılan mezkur
değişiklikle329, “quasi-fundamental breach” testinin getirildiği görüşündedir.330 Bu

1980 Viyana Diplomatik Konferansı, 12. Oturum, (Pace Law School Legislative History:
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting12.html Erişim: 28.10.2019).
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342; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Kommentar- Md. 25), para. 65; Ferrari (Fundamental
Breach), s. 495-496.
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Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.1.2.2; Ferrari (Fundamental Breach), s. 495-496;
Ferrari/Flechtner/Brand/Magnus, s. 322, Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 363; Peacock, s. 102, 103;
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Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html (Erişim:
2.2.2020).
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testin anlamı şudur: Hükme eklenen “önemli ölçüde yoksun bırakacak” (“as
substantially to deprive”) ifadesi ile alacaklıya menfaat dengesini bozucu bir ispat
yükü yüklenmiştir; alacaklı, “önemli ölçüde” (“substantially”) yoksun kaldığını ispat
etmek için, neredeyse esaslı ihlalin varlığını ispat etmek durumuna düşmüştür. 331
Ziegel görüşünü şu örnekle açıklamaktadır:
Sözleşme konusu malların %10’luk kısmının tesliminin zamanında yapılmadığını
varsayalım. Hükmün taslak halinde, esaslı ihlalin varlığı için yalnızca önemli bir
olumsuzluğun meydana gelmesi arandığı için; alıcı sözleşme konusu malların
%10’unun teslim edilmemesinin önemli bir olumsuzluğa sebebiyet verdiğini
kolaylıkla ispat ederek esaslı ihlale bağlanan hukuki imkanlardan yararlanabilirdi. Öte
yandan, hükmün son hali uyarınca da, yalnızca malların %10’unun teslim edilmemesi
ile “sözleşmesel beklentiden önemli ölçüde yoksun bırakacak bir olumsuzluğa” maruz
kalındığını ifade etmek her zaman mümkün olmayacaktır. Ziegel’e göre, uygulamada,
sözleşmesel beklentiden önemli ölçüde yoksun kalınmasının yalnızca malların
%50’sini aşan bir ihlalin söz konusu olması haline hasredilmesi ihtimali bile vardır;
hükümde yapılan değişiklikle alacaklıya ciddi bir ispat yükü yüklenmiştir ve bu
sebeple de Antlaşma’da bu konuda bir quasi-fundamental breach testinin
uygulanmasının kabul edildiği söylenebilir . 332 Nitekim delegelerden biri olan Ziegel,
Antlaşma hazırlık çalışmalarında Pakistanlı delegelerce verilen haklı beklentiden
yoksunluk kriterinin eklenmesi teklifine bu gerekçeyle ret oyu vermiştir.333 Ziegel ret
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Ziegel (Remedial Provisions), Bölüm, 9, s. 15.
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oyuna ilişkin açıklamasında, hükmün değişiklikten önceki halini tercih ettiğini de
belirtmektedir.334
Buna karşılık Will ise Taslak’ta yapılan mezkur değişiklik ile; esaslı ihlal tespitinin
yargıcın veya hakemin takdirine bırakılmadığını; ihlale uğrayan tarafın sözleşme
uyarınca haklı beklentilerinin esas alınması yaklaşımının benimsenmesinin, objektif
bir kriter oluşturduğunu ifade etmektedir. 335 Benzer şekilde Schlectriem de,
alacaklının, gerçekleşen ihlal sonucunda sözleşmenin ifasına ilişkin bir menfaati
kalmıyorsa; ihlalin esaslı ihlal olduğu sonucuna varılacağı, bu bağlamda objektif bir
kriter getirildiği görüşündedir.336
Antlaşma’nın md. 25 hükmünde, yoksunluğun “önemli ölçüde” olması koşulunun
gerçekleştiğinin nasıl belirleneceğine ilişkin bir düzenleme yoktur. Bazı yazarlar
ağırlığın maddi kıstaslarla değerlendirilmesi gerektiği görüşündedir. 337 Bu hususta
Babiak, 1978 tarihli Taslak Antlaşma’nın Sekretarya Şerhinden yola çıkarak, önemli
derecede yoksun bırakacak olumsuzluğun mevcudiyeti araştırılırken, ilk olarak maddi
zararın araştırılması gerektiğini ifade etmektedir. 338 Zira Babiak’a göre, taraflar satım
sözleşmesi ile yalnızca malın cinsi, sayısı ve fiyatı üzerinde anlaşmamakta; ayrıca
gerçekleştirilen

sözleşme

ile

belirlenmiş

bir

maddi

değeri

elde

etmeyi

beklemektedirler.339 İkinci olarak Babiak, tarafların tüketici olmadıkları göz önünde
bulundurulduğunda340, olumsuzluğun, taraf faaliyetleri üzerinde etkisinin dikkate
alınması gerektiğini belirtmektedir. 341 Böylece Babiak, ihlale uğrayan tarafın,
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sözleşme uyarınca haklı beklentilerinden ne ölçüde yoksun kaldıklarının tespit
edilebileceği görüşündedir.342
Paiva da, Babiak gibi Sekretarya Şerhinden yola çıkarak, “önemli ölçüde yoksunluk”
kıstası bakımından yapılan değerlendirmede, sözleşmenin taraflar açısından maddi
değerinin ve ihlal sebebiyle maruz kalınan maddi yoksunluğun dikkate alınması
gerektiğini savunmaktadır. 343 Bu çerçevede, Paiva’ya göre ihlale uğrayan tarafın
sözleşme uyarınca meşru maddi beklentisi ile maruz kaldığı maddi yoksunluk
kıyaslanarak çözüme gidilmelidir. 344
Doktrinde bir görüş, isabetli bir şekilde, doğrudan ve salt Taslak Antlaşma’nın
Sekretarya Şerhi’nde yer alan görüşe dayanarak yorum yapılmasının Antlaşma’nın
amacıyla bağdaşmadığını ileri sürmektedir. 345 Gerçekten, öncelikle, 1978 tarihli
Taslak’taki hükmün değiştirilerek Antlaşma metni haline gelmiş olması nedeniyle346;
doğrudan Taslağın Sekretarya Şerhi’nde yer alan görüşe göre yorum yapılması isabetli
olmaz. Kaldı ki, Sekretarya Şerhinde “sözleşme uyarınca beklemekte haklı olunan
şeyden önemli derecede yoksun bırakacak olumsuzluk” kriteri değerlendirmesinde
somut olay koşullarının dikkate alınması gerektiği belirtilmiş ve maddi zararlar da salt
örnek olarak gösterilmiştir.347 Bir diğer ifadeyle, Şerhte maddi zarar harici hususların
dikkate alınmayacağını gösteren sınırlandırma da yoktur. Nihayet, Antlaşma’nın
zarara ilişkin md. 74 vd. hükümlerinde kullanılan terminoloji ile esaslı ihlale ilişkin
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md. 25 hükmünde kullanılan terminoloji birbirinden farklıdır. Antlaşma md. 74
hükmünde açıkça “zarar” ifadesine yer verilirken, esaslı ihlal kavramına ilişkin
düzenlemede zarar kelimesine yer verilmemiştir.348 Kaldı ki, yalnızca maddi
kıstasların esas alınması, esaslı ihlale dayanmak isteyen tarafa ağır bir ispat yükü de
getirebilecektir.349 Tüm bu nedenlerle, esaslı ihlal kriterleri değerlendirilirken dikkate
alınacak hususları yalnızca sözleşmenin maddi değerine ve ihlalin sebebiyet verdiği
maddi zarara indirgemek, Antlaşma’nın gerek lafzına gerekse amacına uygun
düşmeyecektir.
“Önemli ölçüde yoksunluk” kriterine ilişkin kararlar incelendiğinde, temelde iki ayrı
yaklaşımdan hareket edildiği görülmektedir. Bunlardan ilkine göre, esaslı ihlalin
varlığı için olumsuzluğun sebebiyet verdiği yoksunluğun, alacaklının sözleşmenin
ifasına ilişkin menfaatini ciddi bir şekilde azaltması gerekmektedir. 350 Bu hususta
Magnus, sözleşmesel beklentilerin tamamının veya büyük bir kısmının ortadan
kalkması gerektiği görüşündedir. 351 Diğer yaklaşıma göre ise, yoksunluk, semenin
indirilmesi ve malın tamiri gibi daha hafif düzeyde yaptırımlar ile giderilemeyecek
boyutta olmalıdır.352 Nitekim İsviçre Federal Mahkemesi de bir kararında ihlale
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uğrayan tarafın kendisine sağlanan diğer hukuki imkanlar ile yoksunluğunu
gideremeyecek olması halinde esaslı ihlalin varlığının kabul edileceğini ifade
etmiştir.353 İsviçre Federal Mahkemesi’nin bu görüşü, Antlaşma’da sözleşmeden
dönme hakkının son çare (ultima ratio) olarak düzenlenmesiyle de paralellik
göstermektedir. Benzer şekilde Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi de bir kararında,
teslim edilen malların sözleşmede kararlaştırılan niteliklerden esaslı olarak yoksun
olması sebebiyle alıcının sözleşmesel beklentilerinin tatmin edilemediğini tespit etmiş
omakla birlikte, alıcının maruz kaldığı yoksunluğun semenin indirilmesi veya zararın
tazmini yoluyla giderilebileceğini belirleyerek, esaslı ihlalin oluşmadığı kanaatine
ulaşmıştır.354

3.

Öngörülebilirlik

a.

Genel Olarak

Antlaşma’nın md. 25 hükmü uyarınca esaslı ihlalin varlığına ilişkin son şart,
öngörülebilirlik şartıdır. “Öngörü”nün sözlük anlamı, bir olgunun veya olayın
geleceğini tahmin etme, ileriye yönelik anlayış olarak açıklanmaktadır. 355
Antlaşma’nın İngilizce resmi metninde kullanılan “foresee” kelimesi de benzer
şekilde, bir olayı, durumu önceden kestirmek manasına gelmektedir. 356 Bu kapsamda,
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hükümde yer alan öngörülebilirlik ifadesinin; geçmişteki bir anda oluşmuş ileriye
yönelik tahmin, bilgi veya anlayışı işaret ettiği söylenebilir.
Öngörülebilirlik kriterinin işlevine ilişkin olarak doktrinde görüş birliği yoktur. Bir
kısım yazarlar öngörülebilirlik kriterinin, Antlaşma’nın md. 25’in hüküm cümlesinin
ikinci kısmında esaslı ihlali tanımlamış olan birinci kısmın istisnası tarzında kaleme
alındığını; istisnanın yani “bu sonucu sözleşmeyi ihlâl eden taraf öngörmemiş ve aynı
konum ve koşullar içindeki makul bir kişi de öngöremeyecek” durumda olmasının
mevcut olması halinde esaslı ihlalin söz konusu olmayacağını savunmaktadır.357 “Bir
diğer görüş ise öngörülebilirlik kriterini Antlaşma md. 79 hükmünde yer alan tazminat
sorumluluğundan kurtulma imkânı ile kıyaslayarak, öngörülebilirliğin gerçekleşmiş
bir esaslı ihlalin sonuçlarını engellediğini, ancak esaslı ihlalin varlığını etkilemediğini
ileri sürmektedir.358 “Öte yandan doktrindeki çoğunluk görüşüne göre, öngörülebilirlik
kriteri, esaslı ihlalin olumsuz bir kriteri olarak ispat yükü düzenlemesi amacıyla
getirilmiştir.359 Bu görüş uyarınca, borçlu tarafından ihlal sonucu meydana gelen
sonuçların öngörülemez olduğunun ispatlanması halinde ihlal, esaslı olarak
nitelendirilemez.360”
Kanaatimce doktrindeki çoğunluk görüşe katılmak mümkündür, zira md. 25 hükmü
olumlu şartlar (sözleşme ihlali, olumsuzluk) ile olumsuz şarttan (öngörülebilirlik)
oluşan bir bütündür. Bu anlamda öngörülebilirlik kriteri ile kurala bir istisna

357

Grebler, E.: Fundamental Breach of Contract Under the CISG: A Controversial Rule, Proceedings
of the Annual Meeting American Society of International Law, C: 101, Mart 2007, s. 408; Honnold, s.
278-279; Bridge, s. 922. Antlaşma’nın md. 25 hükmüne ilişkin açıklama (“annotation”) metninde de
öngörülebilirlik kriteri istisna (“exception”) olarak belirtilmiştir. Annotation, Pace Law School,
https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/text/anno-art-25.html (Erişim: 11.10.2020).
358
Koch, s. 264; Babiak, s. 118.
359
Atamer, s.303; Ferrari (Fundamental Breach), s. 499; Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.2.2.1;
Bijl, s. 25; Graffi, s.341.
360
Atamer, s.303; Ferrari (Fundamental Breach), s. 499; Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.2.2.1;
Bijl, s. 25; Graffi, s.341.
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getirilmemiş veya esaslı ihlalin sonuçları sınırlandırılmamıştır. Bunun yerine esaslı
ihlal şartlarından biri olan öngörülebilirlik kriteri olumsuz kaleme alınarak, ispat yükü
alacaklı üzerinden borçluya taşınmıştır. İspat yüküne ilişkin açıklamalarımıza aşağıda
yer verilmiştir.361

b.

Öngörülebilirliğin Değerlendirilmesi

Hükümdeki öngörülebilirlik, ihlal sonucunda meydana gelen olumsuzluğun
öngörülebilirliğidir.362 Öngörülebilecek ya da öngöremeyecek özne ise sözleşmeyi
ihlal eden taraf ile farazi makul kişidir.363 Dolayısıyla, hüküm, hem sübjektif (ihlal
eden tarafın bilgi ve öngörüsü) hem de objektif (makul kişinin bilgi ve öngörüsü) bir
ölçü benimsemiştir.364
Değerlendirme yapılırken araştırılması gereken, yalnızca “olumsuz sonucun”
öngörülebilir olup olmadığıdır; bir diğer ifadeyle sözleşme ihlalinin sebebinin,
niteliğinin veya boyutunun öngörülebilir olup olmamasının önemi yoktur. 365
Olumsuzluk, sözleşmeyi ihlâl eden tarafça öngörülmemişse ve aynı konum ve koşullar
içindeki makul bir kişi tarafından da öngörülmesi mümkün değilse, esaslı ihlâlden söz
edilemeyecektir. Bu bakımdan Antlaşma md. 74 hükmünde yer alan ve tazminat
sorumluluğunun sınırlandırılmasına yönelik öngörülebilirlik şartı 366 ile, md. 25 hükmü
uyarınca esaslı ihlal bakımından aranan öngörülebilirlik kriterinin konularının farklı

Bkz. aşağıda § 2.II.C.3.d.
Huber/Mullis, s. 215.
363
Babiak, s. 121; Bridge, s. 918; Ferrari (Fundamental Breach), s. 499; Huber/Mullis, s. 215.
364
Babiak, s. 121; Bridge, s. 918; Ferrari (Fundamental Breach), s. 499; Huber/Mullis, s. 215.
365
Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 25/ 2005), para. 9; Zeytin, s. 107
366
Bkz. aşağıda § 4.V.B.5.
361
362

77

olduğunu belirtmek gerekir.367 Antlaşma md. 74 hükmünde, borçlu tarafından zararın
öngörülebilir olup olmadığı araştırılırken; md. 25 hükmünde borçlu tarafından
olumsuz sonucun öngörülebilirliği değerlendirilir.
Sözleşmeyi ihlal eden borçlu, olumsuz sonucu öngörmediğini ispat edemiyorsa, ayrıca
makul kişinin öngörüp öngöremediği araştırılmayacaktır. Zira hüküm uyarınca esaslı
ihlalin mevcut olmaması için hem borçlunun, hem de makul kişinin olumsuz sonucu
öngör(e)memesi gerekmektedir. Dolayısıyla yalnızca borçlunun öngörmediğini ispat
edememesi, esaslı ihlal kriterlerinin sağlanması için yeterlidir.
Borçlunun

olumsuzluğa

ilişkin

öngörüsünün

ispatı

hususunda

sözleşme

görüşmeleri368, borçlunun mesleki bilgi ve becerisi, çevresel faktörler gibi somut
olayın tüm özelliklerinin dikkate alınması gerektiği savunulmaktadır. 369 Kanaatimce
öngörülebilirliğin sübjektif olarak değerlendirilmesi sebebiyle, borçlunun öngörüsünü
etkileyen her tür unsurun dikkate alınması gerekir. Örneğin borçlu, mesleki olarak
ciddi bir bilgi ve birikim sahibi olmasına rağmen, işyerinde yaşanan bir aksaklık
sebebiyle olumsuzluğu öngöremediğini iddia etmekteyse; bu aksaklığın da
değerlendirmeye alınması gerekir. Ancak her durumda borçlunun olumsuzluğun
sonuçlarını öngörmediğini ispat etmesi gerekecektir.

367

Atamer, s. 303, dn. 110.
Avusturya Federal Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, sözleşme konusu malların alıcının
ülkesinde kullanılacağının açık olduğu; bu sebeple alıcının ülkesinde kullanıma uygun malların teslim
edilmemesinden kaynaklanan olumsuzluğun satıcı tarafından öngörülebilir olduğu değerlendirilmiştir.
Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 21.06.2005, CISG-online no: 1047, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050621a3.html (Erişim: 2.2.2020).
Benzer yönde bkz. İsviçre Basel İstinaf Mahkemesi (Appellationsgericht), 22.08.2003, CISG-online no:
943, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030822s1.html
(Erişim: 02.02.2020).
369
Babiak, s. 122; Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.2.2.1. Will ayrıca, borçlunun iç dünyasına ilişkin
unsurların da dikkate alınabileceğini, ancak içsel durumun ispatının zor olacağını belirtmektedir.
Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.2.2.1.
368
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Öte yandan borçlu, olumsuz sonucu öngörmediğini ispat etmiş ise, ayrıca makul
kişinin de bilgi ve öngörüsü çerçevesinde olumsuz sonucu öngöremeyeceğini ispat
etmesi gerekecektir. İhlal sonucunda meydana gelen olumsuzluğa ilişkin öngörüsü
araştırılacak “makul kişinin” (“reasonable person”), “aynı konum ve koşullar içinde”
(“of the same kind in the same circumstances”) bulunması gerekmektedir. Hükümde
geçen “aynı konum” ifadesi ile, aynı ticaret kolunda370, aynı büyüklükte faaliyet
gösteren kişiler işaret edilirken; “makul” ifadesi ile mesleki bilgi ve beceri bakımından
ortalama düzeydeki kişi esas alınmaktadır. 371 “Aynı koşullar” ile kastedilen ise,
borçlunun maruz kaldığı tüm koşullardır. 372 Borçlu taraf olumsuzluğun makul kişi
tarafından da öngörülemeyeceğini ispat ederse, esaslı ihlalin oluşmadığı sonucuna
varılacaktır.
Doktrinde bazı yazarlar tarafından md. 25 hükmü ile ikili bir öngörülebilirlik kriteri
getirildiği ifade edilmektedir. 373 Bu yazarlara göre, haklı beklentilerin tespiti sırasında,
sözleşmeyi ihlal eden tarafın öngörüsü temel alınmaktadır 374 ve bu nedenle de ihlal
eden tarafından öngörülemeyen bir beklentinin boşa çıkarılmış olmasının esaslı ihlale
yol açması söz konusu olamaz. 375 Bu görüşe göre, evvela sözleşme uyarınca haklı
beklentinin belirlenmesinde borçlunun öngörüsü değerlendirilmekte ve eğer bu öngörü
tespit edilirse o zaman da olumsuzluğun borçlu ve makul kişi tarafından
Antlaşma md. 2 hükmü ile tüketici satımları Antlaşma’nın kapsamı dışında bırakılmıştır.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 22; Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para.
2.2.2.2.1, 2.2.2.2.3; Babiak, s. 122; Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 25/ 2005), para. 14;
Babiak, s. 122; Peacock, s. 105; Lorenz, para. § III. B; Dayıoğlu, s. 39 dn. 46.
372
Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.2.2.2.2. Finlandiya Turku İstinaf Mahkemesi tarafından verilen
bir kararda, alıcının ülkesinde sözleşme ihlali öncesinde meydana gelen devalüasyon sebebiyle paranın
değer kaybetmesi hususunun, satıcı tarafından öngörülebilir olmadığına hükmedilmiştir. Finlandiya
Turku İstinaf Mahkemesi (Hovioikeus), 18.02.1997, CISG-online no: 1297, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970218f5.html (Erişim: 02.02.2020).
373
Atamer/Huber, s. 280; Bridge, s. 925-939; Atamer, s. 303-304; Atamer (İfa Engelleri), s. 243-244.
374
Bu hususta Atamer, haklı beklentilerin tespitinde, ihlali gerçekleştiren tarafın “bakış açısının” da
değerlendirmeye konu olacağını ifade etmiştir. Atamer (İfa Engelleri), s. 243-244.
375
Atamer/Huber, s. 280; Bridge, s. 925-939; Atamer, s. 303-304; Atamer (İfa Engelleri), s. 243-244;
Babiak, s. 120.
370
371
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öngörül(ebil)mesi kriterine başvurulmaktadır. Yazarların ikili öngörülebilirlik kriteri
ile kastettikleri budur. Bu durum bazı yazarlar tarafından eleştirilmiştir. 376
Kanaatimce, esaslı ihlal bakımından ikili öngörülebilirlik kriterinden bahsetmek
mümkün değildir. Zira, haklı beklentinin tespiti sırasında, Antlaşma md. 8 hükmü
uyarınca sözleşmenin yorumlanmasıyla “öngörü” değil, ilgili beyan ya da davranışa
borçlu veya -aynı durum ve koşullarda buna muhatap olan- makul bir kişinin vereceği
anlam araştırılmaktadır. Ayrıca haklı beklentisinin ihlal edildiğini ispat etmesi gereken
taraf alacaklıdır377; oysaki olumsuzluğun sonuçlarını öngör(e)mediğini ispat etmesi
gereken taraf borçludur.378 Dolayısıyla, öngörülebilirlik kriteri, haklı beklentilerin
tespiti aşamasında gerçekleştirilen değerlendirmeler ile bir tutulmamalı, gerek içerik
gerekse yaklaşım bakımından farklı oldukları göz önünde bulundurulmalıdır.

c.

Öngörülebilirliğin Değerlendirilme Anı

Hükümde öngörülebilirlik kriterinin değerlendirilme anına ilişkin herhangi bir ifade
bulunmamaktadır. Taslak metinde de bu hususa ilişkin herhangi bir açıklık yoktur. 379
Dolayısıyla akla şu soru gelmektedir: Öngörülebilirliğin mevcudiyeti, sözleşmenin

Atamer/Huber, s. 280; Bridge, s. 925-939; Atamer, s. 303-304; Atamer (İfa Engelleri), s. 243-244.
Bu hususta Huber, haklı beklentilerin tespitinde ihlali gerçekleştiren tarafın öngörüsü dikkate alındığı
için, ihlale uğrayan tarafın bir kere karşı tarafın haklı beklentilerine ilişkin öngörüsünün mevcut olduğu
belirlendikten sonra, öngörülebilirlik kriteri yordamıyla esaslı ihlal sorumluluğundan kurtulabilmesinin
oldukça zor olduğunu ifade etmektedir. Huber/Mulis, s. 216.
377
Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 03.04.1996, CISG-online no: 135, Pace Law
School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403g1.html (Erişim: 2.2.2020);
İsviçre Aargau Kantonu Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht), OR.2001.00029, 5.11.2002, Cisg-online
no: 715, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/021105s1.html (Erişim:
21.03.2019).
378
Bkz. aşağıda § 2.II.C.3.d.
379
Honnold, s. 276. Sekretarya Şerhi’nde bu hususla alakalı olarak, hakimlerin somut olayı
değerlendirerek sonuca varacakları ifade edilmiştir. Sekretarya Şerhi, Md. 23 (Antlaşma Md. 25), para.
5, dn. 44.
376
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kurulma anına380 göre mi yoksa ihlalin meydana geldiği ana göre mi belirlenecektir? 381
Bir diğer ifadeyle, sözleşme kurulduktan sonra meydana gelen gelişme ve olaylar,
öngörülebilirlik

kriterine

ilişkin

yapılacak

değerlendirmede

göz

önünde

bulundurulacak mıdır?
Çalışma Grubu toplantılarının 1977 tarihli 10. Oturumunda, delegelerden biri, bu
hususa dikkat çekerek, ULIS md. 10 hükmünde öngörülebilirliğin “sözleşme kurulma
anına” göre belirlendiğini, Antlaşma’ya da benzer bir düzenleme getirilmesi
gerektiğini ifade etmiştir.382 Buna karşılık bir başka delege ise, öngörülebilirlik
kriterinin,

sözleşmenin

kurulma

anı

yerine

“ihlal

anı”

dikkate

alınarak

değerlendirilmesi gerektiğini belirtmiştir.383 10 Mart-11 Nisan 1980 tarihinde
Viyana’da

gerçekleştirilen

konferansta,

bazı

delegelerce

öngörülebilirliğin

değerlendirilme anının Antlaşma’da yer almaması halinde karışıklık yaşanabileceği
ifade edilmesine karşın; delegelerin çoğunluğu tarafından herhangi bir ifadenin hükme
eklenmemesi

kararlaştırılmıştır. 384

Bu

durum

kanaatimce,

Antlaşma’da

öngörülebilirliğin değerlendirilme anına ilişkin olarak bilinçli susma olduğu şeklinde
yorumlanabilir.
Doktrinde de bu hususa ilişkin bir görüş birliği bulunmamaktadır. Schlechtriem,
Antlaşma’nın taraflar arasındaki sözleşme kapsamındaki haklı beklentiler etrafında
Antlaşma md. 23 hükmü uyarınca sözleşmenin kurulma anı, kabul beyanının, Antlaşma’ya uygun
olarak hüküm doğurduğu andır.
381
Ziegel (Remedial Provisions), Bölüm, 9, s. 18.
382
10. Oturum, 1977, s. 31, para. 90, (UNCITRAL, uncitral.org /pdf/english/yearbooks/yb-1977-e/vol8p11-70-e.pdf Erişim: 18.03.2019).
383
10. Oturum, 1977, s. 31, para. 91, (UNCITRAL, uncitral.org /pdf/english/yearbooks/yb-1977-e/vol8p11-70-e.pdf Erişim: 18.03.2019).
384
Official Records of the United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods,
Vienna 10 March- 11 April 1980, A/CONF. 97/19, s. 297-298, (UNCITRAL
uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/a-conf-97-19-ocred-e.pdf Erişim: 18.03.2019). Ziegel,
delegelerin çoğunluğu tarafından somut olay bazında değerlendirme yapılması gerektiği düşüncesiyle,
bu hususun yargı makamlarının tercihine bırakılmasına karar verildiği belirtmektedir. Ziegel, s. 19.
Bridge ise, delegeler tarafından öngörülebilirlik kıstasına ilişkin değerlendirme anının açıkça
düzenlenmesinin uygun olmayacağının düşünülmüş olabileceğini ifade etmiştir. Bridge, s. 925, 926.
380
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şekillendiği, bu bakımdan tazminat hükümlerinde yer alan sınırlamanın 385 esaslı ihlal
için de uygulama alanı bulması gerektiğini savunmaktadır. 386 Aynı görüşteki Koch, iş
hayatında sözleşmesel risklerin, sözleşme kurulma anına göre belirlendiğini, bu
bakımdan Antlaşma hükümleri uyarınca tazminata ilişkin hükümlerin sözleşme
kurulma anına atıfta bulunması karşısında, esaslı ihlal bakımından öngörülebilirlik
kriterinin sözleşme kurulma anına göre değerlendirilmesi gerektiğini savunmakta ve
Antlaşma’nın art arda teslimli sözleşmelere ilişkin sözleşmeden dönme hakkı
bakımından md. 73(3) hükmünde387 sözleşmenin kurulma anına atıf yapmış olmasının
da bu görüşü desteklediğini ifade etmektedir.388 Benzer görüşü savunan başka yazarlar
da vardır.389 Ancak, bu yazarlardan bir kısmı, istisnai hallerde, sözleşme kurulma anı
sonrasında yaşanan gelişmelerin de öngörülebilirlik değerlendirmesinde dikkate
alınabileceğini belirtmektedir.390

Tazminata ilişkin Antlaşma md. 74 hükmü, öngörülebilirlik bakımından sözleşme kurulma anını esas
almaktadır.
386
Schlechtriem/Scwenzer/Schlechtriem (Md. 25), para. 15, s. 415; Schlechtriem (Uniform), s. 60;
Schlechtriem/Butler, s. 98.
387
İlgili hüküm sözleşmenin kurulması sırasında taraflarca öngörülen amaç bakımından, sözleşmenin
kurulma anını dikkate almaktadır. Art arda teslimli sözleşmeler bakımından açıklamalarımız için bkz.
aşağıda, § 3.I.B.3.
388
Koch, s. 321-322, 332, 345. Koch ayrıca, Antlaşma’nın İngilizce resmi metninin karışıklığa yol
açtığını, buna karşılık Fransızca, Rusça ve İspanyolca resmi metinlerde, sözleşme kurulma anına atıf
yapıldığının anlaşıldığını savunmaktadır. Koch, s. 265, 266. Şöyle ki, Koch, Fransızca metinde “est”
(“is”, şimdiki zaman/geniş zaman eki) yerine “tait” (“was”, geçmiş zaman eki) kullanılmış olmasının;
İspanyolca metinde “tiene” (“have”, şimdiki zaman/geniş zaman yardımcı fiili) yerine “tenia” (“had”,
geçmiş zaman yardımcı fiili) kullanılmasının; Rusça metinde “есть” (Latince yazım: “yest”) (“there
is”, şimdiki zaman/geniş zaman yardımcı fiili) yerine “была” (Latince yazım: “byla”) (“was”, geçmiş
zaman eki) kullanılmış olmasının, sözleşme kurulma anına bir gönderme olduğunu savunmaktadır.
389
Atamer, s. 306-307; Atamer (İfa Engelleri), s. 245-246; Bridge, s. 923, 926; Ferrari (Fundamental
Breach), s. 500; Ferrari/Flechtner/Brand/Magnus, s. 324, 325, Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 364;
Huber/Mullis, s. 216; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 26; Atamer (İfa Engelleri),
s. 245 vd.; Leisinger, s. 112, 113; Kanışlı, s. 70; Ziegel (Remedial Provisions), Bölüm 9, s. 20.
390
Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.2.2.2.5; Ferrari/Flechtner/Brand/Magnus, s. 324, 325.
Enderlein/Maskow da, öngörülebilirliğin değerlendirme anı bakımından sözleşmenin kurulma anının
esas alınması gerektiğini ifade etmekte; yalnızca istisnai durumlarda sözleşmenin kurulma anından
sonra karşı tarafa aktarılan bilginin, ihlale konu borcun ifasına ilişkin ön hazırlık anına kadar iletilmesi
şartıyla, değerlendirmede dikkate alınabileceğini belirtmektedir. Enderlein/Maskow, Md. 25, para. 4.3.
Björklund de, Enderlein/Maskow’un görüşüne benzer şekilde, istisnai olarak borcun ifasına
başlanmadan önce iletilen bilginin, taraflar arasındaki riziko dağılımını değiştirmediği sürece,
değerlendirmeye tabi tutulabileceği görüşündedir. Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para.
26 dn. 77. Peacock ise, esasen sözleşmenin kurulma anının değerlendirmeye konu edilmesi gerektiğini,
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Karşı görüşte olan, Honnold ise, esaslı ihlal hükmü çerçevesinde, ihlalin taraflar
arasındaki sözleşmesel ilişkiyi gerçekten etkileyip etkilemediğinin araştırıldığını; bu
sebeple tazminata ilişkin md. 74 hükmünde yer alan sınırlamanın, md. 25 hükmünde
yer alan öngörülebilirlik kriterine kıyasen uygulanmasının mümkün olmadığını
savunmaktadır.391 Honnold, sözleşmenin kurulma anında ilgili tarafın farkında
olmadığı menfaatlerinin de bulunabileceği gerekçesiyle, ihlalin gerçekleşme anının
dikkate alınması gerektiği görüşündedir.392 Graffi’ye göre ise, sözleşme ihlalini
gerçekleştiren taraf, sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan bir bilginin
farkındaysa (“the party in breach was aware of that subsequent information”), bu bilgi
değerlendirmede dikkate alınmalıdır. 393 Nihayet, Zeytin, sözleşmenin kurulma anından
sonra yaşanan gelişmelerin, ancak ilgili borcun ifasından önce gerçekleşmeleri halinde
değerlendirilebileceğini ileri sürmektedir. 394
Bu hususta uygulamada birlik olduğunu söylemek mümkün değildir. Almanya
Düsseldorf

Eyalet

Yüksek

Mahkemesi

tarafından

verilen

bir

kararda,

öngörülebilirliğin sözleşmenin kurulma anı itibariyle değerlendirilmesi gerektiğine
hükmedilmiştir.395 İsviçre Federal Mahkemesi tarafından verilen bir kararda ise,
sözleşme ihlali gerçekleştikten sonra ihlale uğrayan tarafça verilen bilgiler de göz

istisnai olarak, ihlalden önce meydana gelen olayların da göz önünde bulundurulabileceğini belirterek;
bu hususta mahkemenin somut olaya göre değerlendirme yapması gerektiğini ifade etmektedir.
Peacock, s. 105. Nihayet Kaşak, istisnai olarak dürüstlük kuralının gerektirdiği durumlarda sözleşme
kurulma anından sonra gönderilen bilginin dikkate alınabileceğini savunmaktadır. Kaşak, s. 347.
391
Honnold, s. 277-278.
392
Honnold, s. 277-278.
393
Graffi, s. 341.
394
Zeytin, s. 107.
395
Duesseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.04.1997, Cisg-Online: 385, Pace
Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970424g1.html
(Erişim: 22.11.2018). Aynı yönde bkz. Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi,
18.08.1997, CISG-online no: 1073, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970818c1.html (Erişim: 15.02.2020).
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önünde bulundurulmuş ve olumsuzluğun, ihlali gerçekleştiren tarafça öngörülebilir
olduğuna hükmedilmiştir.396
Kanaatimce, somut olayın özellikleri aksine bir sonuca varmayı haklı kılmadıkça,
sözleşmenin kurulma anının değerlendirmeye esas alınması isabetli olur. Zira, taraflar,
sözleşme kurulma anındaki durum uyarınca sözleşmesel borç altına girmekte ve risk
paylaşımı yapmaktadırlar.397 Buna karşın, Antlaşma md. 7(1) hükmü uyarınca
dürüstlük kuralı, sözleşme kurulma anından sonra ortaya çıkan gelişmelerin dikkate
alınmasını gerektirebilir. Örneğin, taraflar alıcının hastanesindeki klima santrallerinde
kullanılmak üzere 100 adet hepa filtrenin satımına ilişkin olarak 1 Ocak 2020 tarihinde
sözleşme imzalamışlardır. Sözleşme uyarınca teslim tarihi 1 Nisan 2020 olarak
kararlaştırılmıştır. 11 Mart 2020 tarihinde Dünya Sağlık Örgütü tarafından
Coronavirüs “salgın” olarak ilan edilmesiyle birlikte alıcı, satıcıya, Coronavirüs
salgını sebebiyle filtreleri muhakkak 1 Nisan 2020 tarihinde teslim alması gerektiğini,
gecikme olması halinde hastaneyi kapatması gerekeceğini bildirmiştir. Satıcı da bunun
üzerine filtreleri en erken 5 Nisan 2020 tarihinde teslim edebileceğini belirtmiştir. Bu
halde malların tesliminde 4 günlük bir gecikmenin esaslı ihlal sayılıp sayılmayacağı,
bu

gecikmenin

yarattığı

olumsuzluğun

satıcı

tarafından

öngörülüp

öngörülemeyeceğine bağlıdır. Sözleşmenin kurulma anında satıcı 4 günlük
gecikmenin hastanenin kapatılmasına sebebiyet vereceğini öngörebilecek durumda
değildir; zira alıcı teslim tarihine özel bir önem atfetmemiştir. Öte yandan alıcının

İsviçre Federal Mahkemesi (Bundesgericht), 15.09.2000, CISG-online no: 770, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000915s2.html (Erişim: 22.11.2018). İlgili
olayda sözleşme taraflar arasında 2 Mart 1994 tarihinde akdedilmiş, sözleşme uyarınca malların 25
Mayıs ve 5 Haziran tarihlerinde gönderilmesi kararlaştırılmıştır. Buna karşın, satıcı tarafından 5
Haziran’da teslimat gerçekleştirilmemiş, bunun üzerine alıcı tarafından 27 Haziran 1994 tarihinde
satıcıya, ikame mal satın almak zorunda kaldığı bildirilmiştir. Kararda, ihlal sonrasında gönderilen 27
Haziran 1994 tarihli bildirim, dikkate alınmıştır.
397
Aynı görüşte Sarıkaya, s. 162-166.
396
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yapmış olduğu bildirimle satıcı, bu olumsuz sonucu öngörebilecek hale gelmiştir.
Kanaatimce örnekteki gibi istisnai durumlarda, öngörülebilirliğin değerlendirilmesi
bakımından sözleşme kurulma anının dikkate alınması dürüstlük kuralı ile
bağdaşmayabilir. Bu konunun Antlaşma’da düzenlenmediği, bir başka deyişle bilinçli
susmanın söz konusu olduğu da göz önünde bulundurularak, somut olay koşulları
özelinde dürüstlük kuralının gerektirmesi halinde öngörülebilirliğin sözleşme
kurulduktan sonraki bir anda değerlendirilebilmesi mümkün olmalıdır.

d.

İspat Yükü

Öngörülebilirlik kriterine ilişkin ispat yükü konusu, Antlaşma hazırlık sürecinde
delegelerin çoğunluğu tarafından bu hususun düzenlenmemesi yönünde görüş beyan
edildiği398 için Antlaşma’da açıkça düzenlenmemiştir. 399 Nitekim bu husus tutanaklara
“İspat yükü usule ilişkin bir konu olması hasebiyle, Antlaşma’da ispat yüküne ilişkin
düzenlemenin yer almaması tercih edilmektedir.” şeklinde geçirilmiştir. 400
Antlaşma’da ispat yükününün düzenlenmediği gerekçesi ile; ispat yüküne ilişkin
soruların ulusal hukuklarca çözüme kavuşturulacağını savunan yazarlar da
mevcuttur.401 Fakat bu yazarlar arasında, ispat yükü hususunda hangi ulusal hukukun

398

Official Records of the United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods,
Vienna
10
March-11
April
1980,
A/CONF.
97/19,
UNCITRAL,
uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/a-conf-97-19-ocred-e.pdf (Erişim: 18.03.2019), s. 295-298.
399
Antlaşma’da ispata ilişkin genel bir düzenleme yer almamaktadır. Yalnızca, md. 79 hükmünde
sorumluluktan kurtulmaya ilişkin olarak açıkça ispat yükü düzenlenmiştir.
400
Official Records, Vienna 10 March-11 April 1980, A/CONF.97/19, (UNCITRAL
uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/a-conf-97-19-ocred-e.pdf Erişim: 18.03.2019), s. 297. İlgili
kısmın İngilizce orijinali “It would be preferable not to take up the question of burden of proof in the
Convention since that was rather a matter of procedural law.” şeklindedir.
401
Khoo, W.: Article 2, Commentary on the International Sales Law, The 1980 Vienna Sales
Convention, Edt. Bianca, C.M./ Bonell, M.J., Giuffrè, Milan, 1987, s. 34; Rosett, A.: Critical
Reflections on the United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods, Ohio
State Law Journal, C. 45, 1984, s. 265; Reinhart, G.: UN-Kaufrecht: Kommentar zum Übereinkommen
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uygulama alanı bulacağı konusunda görüş birliği bulunmamaktadır. 402 Bazı yazarlar,
usule ilişkin bir konu olduğu için hakimin hukukunun (lex fori) uygulanması
gerektiğini savunurken403, bazıları kanunlar ihtilafı hükümleri uyarınca tespit edilecek
ulusal hukukun uygulanması gerektiğini savunmaktadır.404 Ferrari ise, gerek md. 25
hükmünün lafzını, gerekse Antlaşma hazırlık sürecini dikkate alarak; Antlaşma’da “ei
incumbit probatio, qui dicit, non qui negat”405 prensibinin esas alındığı
görüşündedir.406
Antlaşma md. 25 hükmünün öngörülebilirlik kriterine ilişkin kısmı, “(...) meğerki,
böyle bir sonucu sözleşmeyi ihlâl eden taraf öngörmemiş ve aynı konum ve koşullar
içindeki makul bir kişi de öngöremeyecek olsun.” şeklindedir. Bu yapıdan hareketle,
doktrinde çoğunluk görüşü, isabetli olarak olumsuz sonuçları öngörmediğini ve makul
bir kişinin de öngöremeyeceğini ispat etme yükünün407 borçluya ait olduğunu
belirtmektedir.408 Ayrıca, aksi durum değerlendirildiğinde, öngörülebilirlik kriterine

der Vereinten Nationen vom 11 April 1980 über Verträge über den internationalen Warenkauf, Müller,
1991, s. 288 (naklen Ferrari, F.: Burden of Proof under CISG, Review of the Convention on Contracts
for the International Sale of Goods (CISG), Edt. The Pace International Law, Kluwer Law International,
2000-2001 (Burden of Proof), s. 1).
402
Ferrari (Burden of Proof), s. 1-2.
403
Ryffel, G.: Die Schadenersatzhaftung des Verkäufers nach dem Wiener Übereinkommen über
internationale Warenkaufverträge vom 11 April 1980, 1992, s. 155 (naklen Ferrari (Burden of Proof),
s. 1).
404
Grewal, S.: Risk of Loss in Goods Sold During Transit: A Comparative Study of the United Nations
Convention on Contracts for the International Sale of Goods, the Uniform Commercial Code, and the
British Sale of Goods Act, Loyola of Los Angeles International and Comperative Law Review, Year:
14, C. 93, s. 102.
405
Julius Paulus tarafından söylenmiş, “İspat yükü iddia edene düşer, inkâr edene değil.” şeklinde
çevrilebilecek Latince deyiş.
406
Ferrari (Burden of Proof), s. 1-2.
407
İçtihatlarda bu yönde bkz. ICC Tahkim (ICC International Court of Arbitration), 01.06.1999, Cisgonline no: 705, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/999187i1.html
(Erişim: 07.03.2020).
408
Bianca/Bonell/Will (Md. 25), para. 2.2.1; Honnold, s. 278-279; Babiak, s. 121; Bridge (Sale of
Goods), para. 12.07; Ferrari/Flechtner/Brand/Magnus, s. 325; Huber/Mullis, s. 215;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 19, 24; Zeytin, s. 107; Graffi, s. 340; Liu, para. 2.3
(b); Peacock, s. 104; Lorenz, § III. B; Dayıoğlu, s. 39; Kanışlı, s. 70, 71; UNCITRAL Digest, Md. 25,
para. 13.
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ilişkin ispat yükünün alacaklı tarafa bırakılmasının mantıksal açıdan dahi zorluklar
içerdiği anlaşılacaktır. 409

4.

Antlaşma’da Yer Alan Borçlar Kapsamında Esaslı İhlal Halleri

a.

Borcun Kısmen veya Tamamen İfa Edilmemesi

Borcun hiç ifa edilmemesi ihtimalini açıklamaya geçmeden önce ihlalin
imkânsızlıktan410 kaynaklanıp kaynaklanmamasının, esaslı ihlalin tespiti bakımından
önemli olmadığını hatırlatmak yararlı olur.411 Antlaşma’ya tabi satım sözleşmelerinde
TBK’ya tabi sözleşmelerdekinin aksine 412, başlangıçtaki imkânsızlık, sonraki
imkânsızlık gibi ayrımlara girilmesine gerek yoktur.413 Burada mühim olan, ifanın
yerine getirilememesidir. Dolayısıyla, borçlu, md. 79(1) hükmünde belirlenen
özellikte bir sebep yüzünden borcunu ifa edememiş olsa bile, bu durum esaslı ihlalin
oluşmasını ve dolayısıyla karşı tarafın sözleşmeden dönme hakkını kullanmasını
engellemez. Örneğin ambargo konulması halinde, satıcının borcunu ifa etmesi
imkansızlaşacak; alıcı ise esaslı ihlal çerçevesinde sözleşmeden dönme hakkını

409

Honnold, s. 278-279, Babiak, s. 121.
Satım sözleşmesine konu malın bir cins borcu olması halinde, “cins telef olmaz” (genus non perit)
deyişiyle imkânsızlık söz konusu değildir. Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 9-10, 403, 594; Eren, s. 1068;
Serozan (Cilt 3), S. 80-81; Altaş, H.: Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2003. s. 195.;
Altunkaya, M: Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, Ankara 2005, s. 90. Ancak cins borçlarında borç
konusunun belirli bir stoktan karşılandığı hallerde sınırlı cins borcu söz konusu olmakta olup; sınırlı
cins borcu bakımından imkânsızlık mümkündür. Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 10. Antlaşma md. 31(b)
bendinde sınırlı cins borcuna ilişkin bir düzenleme de yer almaktadır. Bkz. dn. 193.
411
Satım sözleşmesinin artık ifasının mümkün olmaması karşısında, tarafların sözleşmesel
beklentilerinden yoksun kalacakları aşikardır. Taraflardan, imkânsızlık sebebiyle ifa edilemeyen bir
sözleşmeye bağlı kalmaları beklenemez. Karş. Gündoğdu, F.: Birleşmiş Milletler Satım Sözleşmelerine
İlişkin Konvansiyona Göre İmkânsızlık ve Hukuki Sonuçları, İstanbul Kültür Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Dergisi, 2011, C:10, S:2, s. 336.
412
Gündoğdu, s. 338, 339.
413
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 6; Serozan (Dönme Hakkının Sınırları),
s. 211; Schlechtriem/Butler, s. 144.
410
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kullanabilecektir.414

Burada

geçici/sürekli

imkânsızlık

ayrımının

Antlaşma

karşısındaki sonuçlarından bahsetmek uygun olacaktır. Sürekli imkânsızlık halinin
esaslı ihlale sebebiyet vereceği aşikardır. Buna karşın, geçici imkânsızlık söz konusu
ise; geçici imkansızlık halinin ortadan kalkması ile borç tekrar ifa edilebilir hale
gelecektir. O halde geçici imkânsızlık halinin ne zaman ortadan kalkacağı
araştırılmalı, borcun ifa edilemediği sürenin esaslı ihlale yol açma ihtimali
değerlendirilmeli, borçlunun ifayı gerçekleştirme gayesi ve niyeti bulunup
bulunmadığı incelenmelidir.415 Örneğin, satıcının ülkesi tarafından sözleşme konusu
malın teslim tarihinden 2 hafta önce, mala ilişkin 3 ay süreli bir ihracat yasağı
getirildiğini düşünelim. Bu durum satıcı bakımından geçici bir ifa engeli oluşturacak,
satıcı bu süre zarfında malların teslimini gerçekleştiremeyecektir. Alıcı ise, satıcı
imkânsızlık ortadan kalkar kalkmaz malı teslim etse dahi, yaklaşık 2,5 aylık gecikme
ile karşı karşıya kalacaktır. Bu halde, esaslı ihlal değerlendirmesinde meydana
gelen/gelecek416 gecikmenin alıcıyı haklı beklentilerinden önemli ölçüde yoksun
bırakıp bırakmadığı araştırılmalıdır. Alıcı, bu gecikme sonrasında malı teslim aldığı
takdirde sözleşme uyarınca haklı beklentilerinden önemli ölçüde yoksun kalmıyorsa,
ihlal esaslı olarak nitelendirilmemeli; bu anlamda alıcının gecikme dolayısıyla zararı
Antlaşma md. 74 vd. uyarınca tazminat417 hükümlerine göre giderilmelidir.
Borcun bir kısmının ifa edilmemesi ihtimali, Antlaşma’da satıcının borçları
bakımından özel bir düzenleme ile ele alınmıştır. Buna göre borcun satıcı tarafından

Sekretarya Şerhi, Md. 63 (Antlaşma md. 72), para. 2.
Treitel, s. 785-786. Antlaşma md. 79(3) hükmü bir ifa engeli var olduğu sürece borçluya tazminat
sorumluluğundan kurtulma imkânı tanır.
416
Bir borcun ifa zamanından önce esaslı olarak ihlal edileceği aşikâr ise alacaklının Antlaşma md. 72
hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkını kullanması mümkündür. Bu konu aşağıda ayrıntılarıyla
incelenmiştir. Bkz. aşağıda § 3.I.B.2.
417
Bkz. § 4.V.
414
415
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ifa edilmeyen kısmının Antlaşma md. 51 kapsamında bütün sözleşme bakımından
etkisi araştırılacaktır. Eğer, borcun ifa edilemeyen kısmı, alıcıyı sözleşmenin tamamı
bakımından haklı beklentisinden önemli ölçüde yoksun bırakacak bir olumsuzluğa
sebebiyet veriyorsa, yani esaslı ihlal teşkil etmekteyse, alıcı, sözleşmenin tamamı için
dönme hakkını kullanabilecektir. Aksi takdirde dönme hakkını yalnızca ifa edilmeyen
kısım için kullanabilecektir. 418

a.1. Satıcının Borcunu İfa Etmemesi
a.1.1. Malı Teslim Etme Borcunun İfa Edilmemesi
Doktrinde haklı olarak genel kabul gören fikre göre, malların tamamının teslim
edilmemesi hali doğrudan esaslı ihlal oluşturur. 419 Zira bu durumda, alıcı, Antlaşma
md. 25’de öngörüldüğü şekilde, “sözleşme uyarınca beklemekte haklı olduğu şeyden”
tamamen mahrum kalır. 420 Yani alıcı, Antlaşma md. 49(1)(a) uyarınca sözleşmeden
dönme hakkını kullanabilir.421
Satıcının malları kararlaştırılan teslim yerinden farklı bir yere götürmüş olması
durumunda ise, öncelikle alıcının malları teslim alıp almadığının araştırılması, alıcı
malları teslim almamış ise malı teslim almamasının sonuçlarının değerlendirilmesi

Bu hususta detaylı açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. Bkz. aşağıda § 3.I.B.1.
Atamer (İfa Engelleri), s. 247; Dayıoğlu, s. 41; Ferrari (Fundamental Breach), s. 501;
Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 363; Huber/Mullis, s. 227; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md.
25), para. 28; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 32; Magnus, s. 433;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 6; ICC Tahkim Merkezi (ICC
International Court of Arbitration), 01.03.1999, CISG-online no: 708, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/999978i1.html (Erişim: 15.02.2020); Çin Uluslararası
Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 18.08.1997, CISG-online no: 1073, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970818c1.html (Erişim: 15.02.2020); Çin Uluslararası
Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 23.04.1995, CISG-online no: 1031, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950423c1.html (Erişim: 15.02.2020).
420
Atamer (İfa Engelleri), s. 247; Bridge, s. 927; Dayıoğlu, s. 41.
421
Bkz. aşağıda § 3.I.A.1.
418
419
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gerekir. Alıcı malı teslim almış ise; satıcı, malı teslim etmiştir, ancak teslim yeri
bakımından sözleşmeyi ihlal etmiş olduğundan, alıcının bu nedenle uğradığı zararı
Antlaşma md. 74 vd. hükümleri gereği tazmin etmek zorundadır.422
Buna karşın, alıcı malı teslim almamışsa, bunun Antlaşma md. 7(2) uyarınca dürüstlük
kuralı ile bağdaşıp bağdaşmadığı423 ve ifa zamanına kadar bakiye süre kalıp
kalmadığı424 önem arz etmektedir. Örneğin alıcının malı yanlış yerde teslim alması,
kendisi açısından makul olmayan bir masraf ve zahmete yol açmıyorsa, kanaatimce
alıcının malı teslim almayı reddetmesi dürüstlük kuralı ile bağdaşmayacaktır. Eğer
dürüstlük kuralı alıcının malı teslim almasını gerektiriyor ise; aksi durum md. 60
uyarınca alıcının malı teslim alma borcunu ihlal etmesi anlamına gelecektir. 425
Alıcının malı teslim almaması dürüstlük kuralına aykırılık teşkil etmediği durumlarda,
satıcı teslim borcunu ifa etmemiş olur. 426 Bu ihlalin esaslı ihlal niteliğinde olup

Belirtmek gerekir ki, alıcının semeni indirme hakkı, md. 50 kapsamında yalnızca malların
sözleşmeye uygun olmaması halinde kullanılabilmektedir. Bu çerçevede alıcı malın yanlış yere teslim
edilmesi halinde, semeni indirme hakkından yararlanamaz.
423
Atamer, s. 165; Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 31/ 2005), para. 39, 68.
424
Sarıkaya, s. 197.
425
Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 31/ 2005), para. 39.
426
Atamer, s. 165; Schlechtriem/Schwenzer/Huber- Widmer (Md. 31/ 2005), para. 39, 68. Bu konuda
Almanya’daki Oldenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin bir kararı örnek gösterilebilir: Olayda, alıcı,
üçüncü bir şirketin somonları işledikten sonra kendisinin bu somonları piyasaya satması amacıyla
satıcıdan çiğ somon satın almıştır. Alıcı ve Satıcı, malların INCOTERMS kapsamında malın “gümrük
bedeli ödenmiş şekilde teslim” ile teslim edilmesi hususunda anlaşmışlardır. Satıcı, malları
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kararlaştırılan yere yapılmadığını belirterek esaslı ihlalin oluştuğunu iddia etmiştir. Mahkeme, öncelikle
alıcının ilk anda üçüncü kişiye yapılan teslime karşı itirazda bulunmadığını göz önünde bulundurmuş;
daha sonra, alıcı ile üçüncü kişi arasındaki sözleşmesel ilişki sebebiyle, üçüncü kişinin finansal
durumuna ilişkin yaşanabilecek olumsuzlukların riskinin alıcıda olduğunu değerlendirmiş ve nihayet,
satıcının yanlış teslim yerine malları götürmüş olmasının, alıcının meşru sözleşmesel beklentilerinde
herhangi bir yoksunluk yaratmadığını tespit ederek, esaslı ihlalin söz konusu olmadığına karar
vermiştir. Bkz. Oldenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 22.09.1998, CISG-online
no: 508, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980922g1.html
(Erişim: 15.02.2020). Kanımca, bu kararda kararlaştırılan teslim yerinden farklı bir yere yapılan
teslimin geçerli kabul edilmesinin sebebi, md. 7(2) uyarınca dürüstlük kuralıdır. Alıcı, satıcı tarafından
üçüncü kişinin işyerine yapılacak teslime karşı çıkmamış, kendisine gönderilen teyit mektubuna itirazda
bulunmamıştır. Bu durumda kanımca karardaki gibi teslim borcunun ifa edildiğini kabul etmek
uygundur. Öte yandan somut olayda alıcı ve satıcı arasında teslimin üçüncü kişinin işyerine
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olmadığı ise, belirlenen ifa zamanına ilişkin değerlendirme yapılması ile tespit
edilebilecektir. Satıcı, kararlaştırılan teslim zamanından önce malı yanlış yerde teslime
hazır bulundurdu ise, alıcının (dürüstlük kuralına aykırı olmamak koşuluyla) Antlaşma
md. 52(1) hükmü uyarınca malı teslim almayı reddetme hakkı bulunmaktadır. 427 Bu
durumda satıcının, malı belirlenen teslim zamanında ve yerinde alıcıya teslim edip
edemeyeceği önem arz eder. “Eğer satıcının malı belirlenen şekilde teslim etmesi
mümkün değilse, geç ifanın esaslı ihlal teşkil edip etmeyeceğinin araştırılması
gerekecektir. Alıcı tarafından ifa zamanına özel bir önem atfedildiği durumlarda,
örneğin gecikme olması halinde alıcının ifayı kabul etmeyeceğinin anlaşılması
halinde, esaslı ihlalin oluştuğu kabul edilebilecektir. Böyle bir önemin atfedilmediği
hallerde, gecikme süresi esaslı ihlale yol açana dek alıcı sözleşmeden dönme hakkını
kullanamayacaktır.”
Antlaşma’ya tabi satım sözleşmelerinde malın teslim edilmemesi ilgili olarak verilmiş
olan devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen yaklaşımlara aşağıdakiler
örnek verilebilir: Satım konusu dişi tavşanları üçüncü bir kişiden temin edemeyen
satıcının, malı teslim borcunu yerine getirememesi esaslı ihlal olarak kabul
edilmiştir.428 Üreticisinin yaşadığı finansal zorluklar sebebiyle satıcının alıcıya malları

yapılacağına dair bir yazışma gerçekleşmeseydi; alıcının, teslim kararlaştırılandan farklı bir yere
yapıldığı için malları hiç teslim alamadığını, sözleşme uyarınca haklı beklentilerinden önemli ölçüde
yoksun kaldığını ve dolayısıyla satıcının malı teslim etme borcunu ifa etmediğini söyleyebilirdik.
427
Bununla beraber, gönderilen mallar bakımından, Antlaşma md. 86(2)’de yer alan koşulların varlığı
halinde alıcının zilyetliği devralma ve malları koruma külfeti bulunmaktadır. Çin Uluslararası Ekonomi
ve Ticaret Tahkim Merkezi bir kararında alıcının bu külfeti yerine getirmeyip, sözleşmeye uygun
olmayan malların büyük kısmını elden çıkarmasının tazminat talep edememesine sebebiyet vereceğini
belirtmiştir. Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 29.12.1999, Cisg Online no: 1255,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991229c1.html (Erişim:
12.03.2020). Kanımca,
428
İtalya Padova Bölge Mahkemesi (Tribunale di Padova), 11.01.2005, CISG-online no: 967, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050111i3.html (Erişim: 15.02.2020).
Kararda, satıcının tavşan çiftliğine ilişkin temizlik ve hijyen yükümlülüklerini yerine getirmemesi
sebebiyle üçüncü kişi tarafından dişi tavşan gönderilmediği bilgisi verilmiş, bu hususta satıcının
çiftliğin hijyenini sağlamakta ve alıcıya karşı borçlarını ifa etmekteki isteksizliğinin altı çizilmiştir.
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teslim edememesi üzerine, üreticiden kaynaklanan sıkıntılara ilişkin riskin satıcıda
olması nedeniyle esaslı ihlalin mevcut olduğu ve alıcının sözleşmeden dönme hakkını
kullanabileceği

sonucuna

ulaşılmıştır. 429

Alıcıya

mallar,

ithalatın

gerçekleştirilememesi sebebiyle teslim edilememiş ve malların ithal edilebilmesi için
gerekli belgeleri sağlama borcunun md. 30 ile md. 34 hükümleri uyarınca satıcıya ait
olduğu mahkemece kabul edilerek, malın teslim edilmemesinin esaslı ihlal
oluşturduğuna karar verilmiştir. 430 Satıcı, alıcıya satmış olduğu parça borcu konusu
niteliğini haiz seri numaralı malları sonradan üçüncü bir kişiye satmış ve teslim etmiş;
mahkemece satıcının teslim borcunu (ilk satımdaki) alıcıya ifa etmesinin artık
mümkün olmadığı gerekçesiyle, esaslı ihlalin oluştuğu sonucuna varılmıştır. 431
Her ne kadar geç ifaya ilişkin açıklamalarımıza aşağıda yer vermiş isek de 432, geç ifa
ile hiç ifa etmeme arasındaki farkı gösterebilmek adına kısaca bu konuya değinmek
yararlı olacaktır. Alıcı tarafından ifa zamanına özel bir önem atfedilmemiş olduğu
durumlarda teslimde gecikme olması halinde (herhangi bir imkansızlığın söz konusu
olmadığı varsayılırsa), satıcının davranış ve beyanlarının ifadan kaçınma anlamına

429

Hamburg Tahkim Merkezi (Schiedsgericht der Handelskammer Hamburg), 21.03.1996, CISGonline no: 187, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/960321g1.html
(Erişim: 15.02.2020).
430
İspanya Barselona Temyiz Mahkemesi 16. Daire (Audiencia Provincial), 12.02.2002, CISG-online
no: 1324, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040428s4.html
(Erişim: 15.02.2020). Eğer malların teslim edilememesi, alıcının borcunu yerine getirmemesinden
kaynaklansaydı md. 80 hükmü uyarınca satıcının sorumluluktan kurtulması durumu söz konusu
olabilirdi. Zira, Antlaşma md. 80 hükmüne göre “Bir taraf, diğer tarafın yükümlülüklerini ifa
etmemesine, bu ifa etmeme durumu kendi eyleminden veya eylemsizliğinden kaynaklandığı ölçüde
dayanamaz.”. Bu bağlamda, md. 80 hükmüne dayanan taraf, tüm hukuki imkanlar bakımından
sorumluluktan kurtulabilir.
431
Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.05.1995, CISG-online no: 152, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950524g1.html (Erişim:
15.02.2020). Ayrıca, teslim borcunun ifasında yaşanan gecikme akabinde, teslim borcunu
imkansızlaştıran bir gelişmenin meydana gelmesi halinde de, esaslı ihlal söz konusu olur: Amerikan
Tahkim Merkezi Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Merkezi (American Arbitration Association
International Centre for Dispute Resolution), 23.10.2007, CISG-online no: 1645, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071023a5.html (Erişim: 15.02.2020).
432
Bkz. aşağıda § 2.II.C.4.b.1.
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gelip gelmediği önem kazanacaktır. Bu ise satıcının irade beyanının md. 8 kapsamında
yorumlanması

ile

anlaşılacaktır. 433”Bu

anlamda,

teslimi

zamanında

yerine

getiremeyen satıcının, alıcıya farklı bir teslim şekli önerisinde bulunması teslim
borcunun hiç ifa edilmemesi değil, bir gecikme olarak değerlendirilmelidir.434 Yine,
satıcının sipariş konusu malların teslimatını, belirlenen ifa zamanı içerisinde
yapamayacağını bildirmesi de bir gecikme olarak nitelendirilmelidir. 435 “Eğer yorum
sonucu satıcının ifadan kaçındığı, ifayı gerçekleştirmeyeceği anlaşılıyorsa, esaslı ihlal
sebebiyle alıcı sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. 436 Aksi durumda, yani
gecikmenin bir esaslı ihlal teşkil etmediği halde, alıcı tarafından sözleşmeden
dönülmesi ve ifadan kaçınılması, alıcı tarafından sözleşmenin esaslı ihlaline sebebiyet
verir.437

a.1.2. Belgeleri Alıcıya Verme Borcunun İfa Edilmemesi
Satıcının belgeleri verme borcundan bahsederken 438, Antlaşma’da bu belgelerin neler
olduğuna ilişkin bir düzenleme olmadığı, ancak doktrinde malları temsil eden belgeler
ile diğer yan belgeler olmak üzere iki tip belgeden bahsedildiği belirtilmişti.439 Bu
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Ferrari (Fundamental Breach), s. 501. Münih Eyalet Mahkemesi (Landesgericht), 20.02.2002, Cisgonline
no:
712,
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Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020220g1.html (Erişim: 2.3.2020).
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Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 25/ 2005) para. 17-18.
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Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 10.02.1994, CISG-online no: 115, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940210g1.html (Erişim:
15.02.2020).
436
Koch, s. 319, 320.
437
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 63/ 2010), para. 1.
438
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.b.3.
439
UN Doc. A/CONF. 97/5, Offical Records-Commentary on Article 32, s. 31;
Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 30/ 2005), para. 6; Erdem (Satıcının Borçları), s. 153156; Atamer, s. 166; Enderlein, s. 153-154; Schlechtriem (Seller’s Obligations), s. 17; Lando, O.: Article
34, Commentary on the International Sales Law, Edt. Bianca, C./Bonell M., Giuffrè, Milan, 1987 (Md.
34), para. 2.1; Zeytin, s. 124.
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anlamda her iki belge tipi bakımından bir genelleme yaparak belgelerin
verilmemesinin doğrudan esaslı ihlale yol açacağını söylemek mümkün değildir. 440
Ancak elbette, bu borcun ihlali de md. 25 hükmündeki koşulların varlığı halinde esaslı
ihlale sebebiyet verebilecektir. 441
Malı temsil eden belgelerin hiç teslim edilmemesi durumunda, alıcının bu belgeler
olmaksızın sözleşme konusu mallar üzerinde hak sahipliği iddia etmesi mümkün
olmayacağından, sözleşme ihlali esaslı kabul edilecektir. 442 Örneğin konşimento veya
antrepo makbuzu alıcıya verilmediği takdirde, alıcı malı taşıyıcıdan teslim dahi
alamayacaktır.443 Bununla beraber, satıcının md. 58(1) ve 58(2) uyarınca malları veya
malları temsil eden belgeleri, ancak semenin ödenmesi karşılığında alıcıya verilmesi
koşulunu getirebileceği belirtmek gerekir. Böyle bir koşulun getirildiği durumlarda,
semen ödenmeden önce malı temsil eden belgelerin alıcıya verilmemesi ihlal teşkil
etmeyecektir.444
Diğer yan belgeler bakımından ise md. 25 hükmü şartlarının gerçekleşip
gerçekleşmeyeceğinin incelenmesi gerekir. Antlaşma’ya tabi satım sözleşmelerinde
diğer yan belgelerin teslim edilmemesi ilgili olarak verilmiş olan devlet mahkemesi ve
tahkim kararlarında benimsenen yaklaşımlara aşağıdakiler örnek verilebilir: Satıcının
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Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 46.
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 61; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen
(Md. 49/ 2010), para. 11; Huber/Mullis, s. 232-233; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para.
45; Ferrari (Fundamental Breach), s. 503; Atamer (İfa Engelleri), s. 251; Kaşak, s. 350; Alman Federal
Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 03.04.1996, CISG-online no: 135, Pace Law School CISG Case
Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403g1.html (Erişim: 2.2.2020).
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Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 11; Schlechtriem/Butler, s. 144; Atamer
(İfa Engelleri), s. 251; Kaşak, s. 350.
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Sekretarya Şerhi, Md. 32 (Antlaşma md. 34), para. 2; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/
2010), para. 60-61.
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St. Gallen Kanton Mahkemesi’nin kararına konu bir olayda, satıcı semenin ödenmemesi üzerine
dava açmış; alıcı ise mallara ilişkin belgelerin verilmediğini ve bu sebeple malları teslim alamadığını,
bu gerekçeyle semeni ödemediğini belirtmiştir. Mahkeme, md. 58(1) uyarınca alıcının semeni ödemesi
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Law School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/970812s1.html (Erişim:
2.2.2020).
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havayolu konşimentosu ve mala ilişkin diğer belgeleri alıcının yetkilendirdiği
temsilcisine vermesi ile belgeleri verme borcunu ifa ettiğine, bu anlamda sözleşme
ihlali oluşmadığına karar verilmiştir. 445 Satıcının kendisini uzman bir ihracatçı olarak
tanıtması karşısında, menşe belgelerinin temininde alıcının herhangi bir sorumluluğu
bulunmadığını, malların ithal edilebilmesi için gerekli belgeleri sağlama borcunun md.
30 ile md. 34 hükümleri uyarınca satıcıya ait olduğu değerlendirilmiştir.446 Malı temsil
eden belgeleri alan alıcının, diğer yan belgeler verilmediği gerekçesiyle semeni ödeme
borcunu askıya alamacağına karar verilmiştir. 447

a.2. Alıcının Borcunu Hiç İfa Etmemesi
a.2.1. Semeni Ödeme Borcunun İfa Edilmemesi
Doktrinde, haklı olarak, alıcının semeni ödeme borcunu hiç ifa etmemesinin esaslı
ihlal oluşturacağı kabul edilmektedir. 448 Semeni ödeme borcunun kısmi ifası halinde
ise, ifa edilmeyen kısım bakımından Antlaşma md. 25 hükmünde yer alan kriterler
uyarınca değerlendirme yapılmalıdır. 449

Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Milletlerarası Ticari Tahkim (Tribunal of International
Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry), 24.01.2002,
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(Erişim: 15.02.2020).
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Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Kommentar-Md. 25), para. 194; Schlechtriem/ Butler, s. 103;
Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 366, 367; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 6;
Huber/Mullis, s. 326; Kaşak, s. 351.
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Satıcının borçlarını kısmi ifa etmesi halinde md. 51 hükmü uygulama alanı bulurken; alıcı
bakımından ilgili hüküm uygulama alanı bulmaz. Zira hükmün lafzında açıkça “Satıcı malların yalnızca
bir kısmını teslim etmiş ise veya teslim edilmiş malların yalnızca bir kısmı sözleşmeye uygun ise, (...)”
ifadelerine yer verilerek hükme sınırlama getirilmiştir. Kısmi ifaya ilişkin Güney New York Eyalet
Mahkemesi tarafından verilen bir kararda sözleşme kapsamında kararlaştırılan semenin beşte birinden
daha azının ödenmiş olması halinin, esaslı ihlal oluşturacağına hükmedilmiştir. Bkz. Güney New York
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Doktrinde, yine isabetli olarak, semenin ödemesinde bir gecikme olmasının, kural
olarak, esaslı ihlal oluşturmayacağı ileri sürülmektedir.450 Öte yandan, ödeme
zamanına ilişkin satıcının özel bir menfaati mevcutsa, örneğin ödemenin yapılacağı
para birimi bakımından devalüasyon mevcut ise, ödemede gecikme satıcıyı sözleşme
kapsamındaki menfaatlerinden yoksun bırakabilir.451 Bu sebeple, semenin geç
ödenmesi ile hiç ödenmemesi arasındaki farkın ortaya konulması gerekir. Semenin
ödenmesinde gecikme olması halinde, bunun ne zaman hiç ifa etmeme olarak kabul
edileceği bakımından alıcının beyan ve davranışları ile somut olay koşulları dikkate
alınacaktır.452 Burada alıcının beyan ve davranışları Antlaşma md. 8 hükmü uyarınca
yorumlanacaktır. Örneğin alıcının sözleşmesel borçlarını ifa etme bakımından bir
gayret göstermemesi453 veya ödemeyi gerçekleştirmemek için bahaneler öne
sürmesi454 durumlarında alıcının ifadan kaçındığı yorumu yapılabilecek ve esaslı
ihlalin mevcut olduğu değerlendirilebilecektir. Belirtmek gerekir ki gecikme, örneğin
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Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Kommentar-Md. 25), para. 196-197. Batı Michigan Eyalet
Mahkemesi kararına konu bir davada, alıcının gönderilen malların sözleşmeye uygun olmadığını iddia
ederek hakediş ödemelerini gerçekleştirmemesinin esaslı ihlal oluşturduğuna hükmedilmiştir. Bkz. Batı
Michigan Eyalet Mahkemesi (United States District Court for the Western District of Michigan),
17.12.2001, CISG-online no: 773, Pace law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011217u1.html (Erişim: 15.02.2020).
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alıcının iflas etmesi455, kayyum atanması456 veya tarafların işyerlerinin bulunduğu
ülkelerde uygulamaya konan ithalat-ihracat yasakları457 sebebiyle meydana gelmiş ise,
esaslı ihlalin varlığı kabul edilebilecektir. Doğal afetlerden kaynaklanan mücbir sebep
halinin semeni ödeme borcunu ifa etmeyi engellemediği ise açıktır. 458
Antlaşma’ya tabi satım sözleşmelerinde diğer semenin ödenmemesi ilgili olarak
verilmiş olan devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen yaklaşımlara
aşağıdakiler örnek verilebilir: Alıcının sözleşme uyarınca akreditif açmamasının esaslı
ihlal teşkil ettiğine karar verilmiştir.459 Taraflar arasında sözleşme kurulma anından
sonra gerçekleşen görüşmeler sebebiyle, alıcının, semeni ödeme borcuna ilişkin
sözleşme hükmünün değiştiği çıkarımı yapmış olmasının, semeni ödeme borcunu ifa
etme iradesinin olmadığı şeklinde yorumlanamayacağına; dolayısıyla esaslı ihlalin de
bulunmadığına hükmedilmiştir.460

455

Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/2010), para. 66; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md.
64/2010), para. 12; Schlechtriem/Butler, s. 103; Yelkenci (Esaslı İhlal), s. 1366.
456
Avusturalya Federal Mahkemesi, alıcıya ulusal hukuk kapsamında kayyum atanmasının, alıcının
iflas etmesinin muhtemel olduğunu gösterdiğini belirtmiş ve bu sebeple esaslı ihlalin mevcut olduğuna
hükmetmiştir. Avusturalya Federal Mahkemesi (Federal Court of Australia), 28.04.1995, Cisg-online
no: 218, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950428a2.html
(Erişim: 15.02.2020).
457
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 11.
458
Cins ve para borçlarında borcunun ifasının, mücbir sebeplerden kaynaklanan durumlar dahil
imkânsız hale gelmeyeceği konusunda bkz. Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 9-10, 403, 594; Eren, s. 1068;
Serozan (Cilt 3), S. 80-81; Altaş, H.: Eserin Teslimden Önce Telef Olması, Ankara 2003. s. 195.;
Altunkaya, M: Edimin Başlangıçtaki İmkansızlığı, Ankara 2005, s. 90.
459
Avusturalya Queensland Temyiz Mahkemesi (Supreme Court of Queensland-Court of Appeal),
12.10.2001, CISG-online no: 955, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011012a2.html (Erişim: 15.02.2020).
460
Kassel Eyalet Mahkemesi (Landesgericht), 21.09.1995, 11 O 4261/94, Cisg-online: 279, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950921g1.html (Erişim: 1.9.2019).
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a.2.2. Malı Teslim Alma Borcunun İfa Edilmemesi
Alıcının malları teslim alma borcunu hiç ifa etmemesi, sözleşmenin esaslı ihlalidir. 461
Borcun hiç ifa edilmeyeceğinin tespitinde alıcının beyan ve davranışları ve/ya somut
olayda teslim almamaya refakat eden koşullara bakılmalıdır. 462 Örneğin borcun
imkânsızlık sebebiyle ifa edilememesi ve bu sebeple esaslı ihlal oluşması
mümkündür.463 Yine örneğin alıcı, satıcı tarafından gönderilen mallar sözleşmeye
uygun olmasına rağmen daha üst kalitede malların teslim edilmesi gerektiğini iddia
ederek malları teslim alma borcunu ifa etmeyebilir.464 Bu anlamda alıcının beyan ve
davranışları, md. 8 hükmü uyarınca yorumlanacaktır. 465
Alıcının malı teslim alma borcundan bahsederken, bu borcun ifasının, satıcının malları
teslim edebilmesi için alıcının gerçekleştirmesi gereken makul eylemleri ve alıcının
malları fiilen teslim almasını içerdiği belirtilmişti. 466 O halde alıcının, malın teslim
edilebilmesi

için

kendisinin

gerçekleştirmesi

gereken

makul

eylemleri

gerçekleştirmemesi halinde de borcun ifa edilmemesi söz konusu olacaktır. 467

461

Schlechtriem/Butler, s. 103; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Kommentar- Md. 25), para. 201;
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 13; Ferrari (Fundamental Breach), s. 506;
Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 367; Huber/Mullis, s. 328; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md.
25), para. 36; Graffi, s. 342; Kaşak, s. 352; Kanışlı, s. 75.
462
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Kommentar- Md. 25), para. 201; Ferrari (Fundamental Breach),
s. 506; Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 367; Schlechtriem/Butler, s. 103. Örneğin imkânsızlık
sebebiyle malın teslim alınamaması halinde de esaslı ihlal meydana gelecektir.
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Kommentar- Md. 25), para. 201; Schlechtriem/Butler, s. 103;
Ferrari (Fundamental Breach), s. 506; Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 367.
463
Schlechtriem/Butler, s. 103; Schlechtriem/Schwenzer/ Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 70; Ferrari
(Fundamental Breach), s. 506. Örneğin malların satıcının işyerinde teslime hazır bulunduğu bir olayda,
tüm dünyada meydana gelen bir salgın sebebiyle gümrük ve sınırların kapatılması halinde alıcı malı
teslim alamayacaktır.
464
Malların sözleşmeye uygun olduğu Gümrük Bürosu tarafından tespit edildikten sonra alıcının üçüncü
bir firmaya test yaptırarak, malların sözleşmeye aykırı olduğunu ileri sürüp, malları teslim almayı
reddetmesi esaslı ihlal olarak değerlendirilmiştir. Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi,
22.03.2001,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/010322c1.html (Erişim: 15.02.2020).
465
Enderlein/Maskow (Md. 8), para. 11; Schlechtriem/Schwenzer/Schmidt-Kessel (Md. 8/2010) para.
52.
466
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.c.2.
467
Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi tarafından verilen bir kararda, satıcı tarafından
sözleşme konusu makinenin teslim edilmesi için rakip firmalarla çalışan alıcıdan aralarındaki sözleşme
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Alıcının teslim için hazır bulundurulan malları reddetme hakkı varsa, malın teslim
alınmaması sözleşme ihlali teşkil etmeyecektir. Örneğin, satıcının malları erken teslim
ettiği durumlarda alıcının, Antlaşma md. 52 hükmü uyarınca teslimi reddetmesi
halinde sözleşme ihlali oluşmaz. 468 Aynı şekilde, aşağıda ayrıntılarıyla açıklanacağı
üzere469 satıcının yükümlülüklerinin esaslı bir kısmını ifa etmeyeceğinin anlaşılması
halinde, Antlaşma md. 71 hükmü uyarınca alıcının malı teslim alma borcunun ifasını
askıya alma hakkı mevcuttur. Bu durumda, alıcının md. 71 hükmündeki şartlar
sağlandığı sürece malı teslim alma borcunu ifa etmemesi, sözleşme ihlali
oluşturmaz.470 Belirtmek gerekir ki, alıcı md. 86 hükmü uyarınca, teslimi reddetme

uyarınca gizlilik taahhüdü talep edilmesine rağmen, alıcının bu taahhüdü sağlayamaması md. 60
hükmünün esaslı ihlali olarak tespit edilmiştir. Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi,
27.12.2002,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/021227c1.html (Erişim: 15.02.2020). Akreditifte malların
kargolanmasından önce muayene edilmesi gerekliliği belirtilmesine rağmen alıcının muayeneyi
gerçekleştirmemesi, satıcının malı teslim etmesini engellediği için md. 60 hükmünün ihlali olarak
değerlendirilmiştir. Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 29.09.2000, Pace Law
School CISG Case Presentation, https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/000929c1.html
(Erişim: 15.02.2020). Sözleşmede kararlaştırılmış olmasına rağmen alıcının, malın kargolanması için
kargo gemisini ayarlayamaması md. 60 hükmünün ihlali olarak değerlendirilmiştir. Çin Uluslararası
Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 08.03.1998, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/960308c2.html (Erişim: 15.02.2020).
468
Kanışlı, s. 75; Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 60/2005), para. 3.
469
Bkz. aşağıda § 2.II.C.4.c.
470
Bridge (Sale of Goods), para. 12.10. Kanımca, her ne kadar teorik olarak alıcının md. 71 hükmü
şartları dahilinde malları teslim alma borcunun ifasını askıya alma hakkı mevcut ise de, hüküm bu borç
bakımından pratik açıdan uygulanabilir durmamaktadır. Şöyle ki, satıcının Antlaşma md. 30 hükmü
çerçevesinde borçları, “malları teslim etmek, onlara ilişkin belgeleri vermek ve malların mülkiyetini
geçirmekten” ibarettir. O halde alıcının malı teslim alma borcunu askıya alabilmesi için; satıcının,
belgeleri verme veya mülkiyeti geçirme borcunu ihlal edeceğinin anlaşılması gerekmektedir. Mülkiyeti
geçirme borcuna ilişkin hususlar md. 4(b) hükmü uyarınca ulusal hukuklara bırakıldığından md. 71
hükmündeki şartların sağlanması için öncelikli olarak satıcının belgeleri verme borcunu ihlal edeceğinin
anlaşılması gerektiği ifade edilebilir. Ancak, detaylarından aşağıda § 2.II.C.4.c.’de bahsedecek olmakla
beraber, md. 71 hükmü “yükümlülüklerinin esaslı bir kısmının ifa edilmemesinin anlaşılmasını”
gerektirmektedir. Bu durum ise, kanımca, hiçbir zaman verilmemesi alıcıyı satım konusu mala ilişin
menfaatinden önemli ölçüde yoksun bırakacak belgeler söz konusu olduğunda mümkündür. Öte
yandan, satıcının malları teslime hazır bulundurmasına karşın, kanaatimce kendisi için ifası daha az
zahmetli olan belgeleri vermemesi pek olağan görünmemektedir. Nitekim, md. 71 hükmü ile aranan,
bir geç ifa ihtimali değil; hiç ifa etmeme olasılığıdır. Bu anlamda, her ne kadar teoride alıcının md. 71
hükmü şartları dahilinde malları teslim alma borcunun ifasını askıya alma hakkı mevcut ve bu hakkın
kullanımı halinde malların teslim alınmaması sözleşme ihlaline sebebiyet vermiyor ise de; pratik açıdan
istisnai bir durum olduğu görüşündeyim.
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hakkını haiz olsa dahi, satıcı adına malın zilyetliğini devralmakla yükümlü
olabilecektir.471
Bununla beraber, alıcının, sözleşmeye uygun olmayan malları teslim almayı reddetme
hakkı bulunup bulunmadığı hususunda Antlaşma’da bir düzenleme yer almamaktadır.
Doktrinde, bu konuda ihlalin esaslı ihlal niteliğinde olup olmadığına göre bir ayrım
yapılmaktadır.472 Doktrinde esaslı ihlal halinde alıcının teslimi reddetme hakkını haiz
olduğu yönünde görüş birliği mevcuttur. 473 Zira, esaslı ihlalin mevcudiyeti alıcıya md.
49 hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkı ve md. 46 hükmü uyarınca ikame mal
teslimi talebinde bulunma hakkı vermektedir. Buna karşın doktrinde, esaslı ihlalin söz
konusu olmadığı durumlarda alıcının malları reddetme hakkı olmadığı kabul
edilmektedir.474 Çünkü, alıcı bu durumda yalnızca md. 46(3) uyarınca onarımı, md. 50
uyarınca semenin tenzilini ve md. 74 vd. uyarınca tazminat talep edebilir 475; yani malın

Atamer, s. 240-241. Türk hukukunda eşya üzerinde ayni veya şahsi bir hakka dayanarak zilyet olan
kişilerin zilyetliğine “kendisi için zilyetlik”, böyle bir hak iddiasında bulunmaksızın eşyayı başkaları
için elinde bulunduran kişilerin zilyetliğine de “başkası için zilyetlik”, kişinin eşyayı kendisi için değil
de başkasına hizmet için elinde bulundurduğu duruma ise “zilyet yardımcılığı” denmektedir. Sirmen, s.
49, 51; Nomer, H.N./ Ergüne, M.: Eşya Hukuku, On İki Levha Yayınları, İstanbul, 4. Bası, s. 19, vd.;
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, s. 52 vd.; Oğuzman, K./Seliçi Ö./Oktay-Özdemir, S.: Eşya Hukuku,
2009, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, s. 60 vd.; Hatemi, H./Serozan, R./Arpacı, A.: Eşya Hukuku, Filiz
Kitabevi, İstanbul 1991, s. 250. İki kavram arasındaki fark şudur: asıl zilyet ile zilyet yardımcısı
arasında bir bağımlılık ilişkisinin bulunmaktadır, ancak başkası için zilyet olan kişi ile asıl zilyet
arasında herhangi bir bağımlılık ilişkisi bulunmaz (Sirmen, s. 49, 51; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,
s. 61). Kanımca md. 86 hükmü uyarınca alıcının malın zilyetliğini devralması, Türk hukukunda
“başkası için zilyetlik” kavramına yakındır. Zira alıcı ile satıcı arasında herhangi bir bağımlılık
bulunmadığı gibi, alıcı satıcıya hizmet etme veya onun talimatlarını yerine getirme gayesi de
taşımamaktadır. Alıcı sadece, md. 86 hükmünde kendisine yüklenen borcu ifa ederek, satıcı için malın
zilyedi konumundadır.
472
Enderlein/ Maskow (Md. 60), para. 2; Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 60/2005), para. 3.
473
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 60/ 2010), para. 15; Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 60/
2005), para. 3; Atamer, s. 242-243; CISG Advisory Council, Opinion no. 5, CISG-Online,
http://www.cisg-online.ch/__temp/CISG-AC_Op_no_5.pdf (Erişim: 15.02.2020), para. 3.3;
UNCITRAL Digest, Md. 60, para. 4.
474
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 60/ 2010), para. 15; Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 60/
2005), para. 3; Atamer, s. 242-243; CISG Advisory Council, Opinion no. 5, CISG-Online,
http://www.cisg-online.ch/__temp/CISG-AC_Op_no_5.pdf (Erişim: 15.02.2020), para. 3.3;
UNCITRAL Digest, Md. 60, para. 4. İçtihatlarda bu yönde: Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 18.01.1994, 5 U 15/93, Cisg-online no:123, Pace Law School CISG Case
Presentation: https://cisgw3.law.pace.edu/cases/940118g1.html (Erişim: 1.9.2019).
475
Bkz. aşağıda § 4.V.
471
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iadesini içerir bir hak 476 alıcıya tanınmamıştır. Kanımca, malın iadesini içeren haklar
bakımından getirilen koşullar (esaslı ihlal ve ek süre mekanizması) göz önünde
bulundurulduğunda, esaslı ihlalin varlığı halinde teslime hazır bulundurulan malı
reddetme hakkının bulunduğu yönünde doktrinde yer verilen bu görüşlere katılmak
mümkündür.

b.

Borcun Geç İfası

b.1. Satıcının Borçlarını Geç İfa Etmesi
Doktrinde yerleşmiş olan genel kabul, satıcının mal ve belgeleri teslim borcunu
zamanında

ifa

etmemesinin,

değerlendirilmemesi

gerektiği

doğrudan

(mücerret)

şeklindedir. 477

Buna

esaslı
karşın,

ihlal
ifa

olarak

zamanının

geçirilmesinden, teslimatın yapılmasına kadar geçen sürecin uzaması, sözleşme
ihlalinin esaslı ihlal olarak değerlendirilmesine neden olabilir. 478
Doktrinde, belirlenen ifa zamanına ilişkin olarak alıcının özel bir menfaati
bulunmaktaysa479 veya ifa zamanı özel bir önem arz ediyorsa (“the particular

Gerek sözleşmeden dönme hakkının kullanılması gerekse ikame mal teslimi talebinde bulunulması,
md. 82 uyarınca istisnaları bulunmakla beraber, teslim edilen malın iadesini gerektirir.
477
Ferrari (Fundamental Breach), s. 504; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Kommentar- Md. 25),
para. 144; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49), para. 5; Huber/Mullis, s. 225; Magnus, s.
434;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund
(Md.
25),
para.
31;
Kaşak,
s.
351;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 28; DiMatteo/Diğerleri, s. 126; Lubbe, s. 451; Graffi,
s. 341; Dayıoğlu, s. 42.
478
Ferrari (Fundamental Breach), s. 505; Huber/Mullis, s. 226; Leisinger, s. 67; Yelkenci (Esaslı İhlal),
s. 1348; Zeytin, s. 179.
479
Örneğin, alıcı, satım konusu malı teslim almasının akabinde üçüncü kişiye teslim etmesi gerektiğini
satıcıya bildirerek; teslimin muhakkak kararlaştırılan ifa zamanında yapılmasını aksi takdirde ikame
malı üçüncü bir şirketten alacağını belirtmiştir. Bir başka örnekte alıcı, satım konusu malı, örneğin 3000
adet sandalyeyi, gerçekleştirilecek bir etkinlik için satın aldığını ve ifa zamanında gecikme olması
halinde mala ilişkin bir menfaatinin kalmayacağını bildirmiştir. Her iki örnekte de alıcının ifa zamanına
ilişkin özel bir menfaati bulunmaktadır. Bu durumda, ifa zamanına atfedilen önemin satıcı tarafından
bilinip bilinmediği önem taşır. “Alıcı tarafından ifa zamanına atfedilen önemin, satıcı için de
anlaşılabilir olup olmadığı, md. 25 hükmü uyarınca öngörülebilirlik testinde dikkate alınacak zaman
dilimine göre cevaplanacaktır. Dolayısıyla, kural olarak sözleşmenin kurulma anında satıcının, ifa
476

101

importance of the date of delivery”)480 bu durum malın geç tesliminin esaslı ihlal
sayılmasına neden olabilir. 481 Örneğin, kıyafet gibi belirli bir sezon boyunca satın
alınan482 veya tropikal meyve gibi sadece belirli bir zaman diliminde yetiştirilebilen
ve çürüme ihtimali olan mallar483 söz konusu olduğunda; ifa zamanında gecikme
olması malların üçüncü kişiler tarafından satın alınmamasına veya malların
çürümesine yol açabileceğinden, alıcının geç ifaya ilişkin bir menfaati kalmamış
olabilir.484
Bu konu değerlendirilirken, Antlaşma’da, Türk borçlar hukukundaki “kesin
vade”den485 farklı bir yaklaşımın benimsendiği dikkate alınmalıdır. Şöyle ki;
Antlaşma’ya tabi satım sözleşmelerinde ifa zamanına taraflarca özel bir önem
atfedilmiş olmasıyla kastedilen, ifa zamanının taraflarca sözleşmenin esaslı unsuru
olarak

anlaşılmış

olmasını

işaret

etmekle

birlikte; 486

ifanın

zamanında

zamanına ilişkin alıcının özel menfaatini bilip bilmediği araştırılacak; tarafların bu husustaki beyan ve
davranışları md. 8 uyarınca yorumlanacaktır. Bkz. yukarıda § 2.II.C.3.c.
480
Ferrari (Fundamental Breach), s. 505.
481
Atamer, s. 398; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Kommentar- Md. 25), para. 144 vd.; Ferrari
(Fundamental Breach), s. 504; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 5;
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 39; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md.
25), para. 33; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 29; DiMatteo/Diğerleri, s. 126, 413;
Enderlein/Maskow, Md. 25, para. 3.4; Graffi, s. 341; Dayıoğlu, s. 42; Kaşak, s. 351;
Schlechtriem/Butler, s. 98-99, 144; Bridge, s. 931; Fountoulakis, s. 16; Magnus, s. 434; Koch, s. 216;
Huber/Mullis, s. 226; Lubbe, s. 452; Yelkenci (Esaslı İhlal), s. 1348; Hamm Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 12.11.2001, Pace Law School CISG Case Presentation, CISG-online no: 1430,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011112g1.html (Erişim: 15.02.2020). Düsseldorf Eyalet Yüksek
Mahkemesi nezdinde görülen bir davada, alıcının sözleşme görüşmeleri sırasında ifa zamanına ilişkin
menfaatini açıkça belirtmiş olması karşısında, satıcının ifayı geciktirmesi esaslı ihlal olarak
değerlendirilmiştir. Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.04.1997, CISGonline
no:
385,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970424g1.html (Erişim: 15.02.2020).
482
Huber/Mullis, s. 226; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 30, 39;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 34; Duesseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 24.04.1997, Cisg-Online: 385, Pace Law School CISG Case Presentation,
cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970424g1.html (Erişim: 22.11.2018).
483
Huber/Mullis, s. 226; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 30.
484
Ferrari (Fundamental Breach), s. 505; Graffi, s. 340.
485
Kesin vade, taraflarca ifa zamanının borcun mutlaka ifa edilmesi gereken bir vade olarak
kararlaştırmış olmasını ifade eder; öyle ki sözleşmeden borcun bu vadede ifa edilmemiş olması halinde
alacaklının ifayı kabul etmeyeceği anlaşılmaktadır.Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 334-335.
486
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 5.
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gerçekleştirilmemesinin, somut olay koşulları değerlendirilmeden, doğrudan esaslı
ihlal olarak kabulü mümkün değildir. 487 Bir başka deyişle, ifanın zamanında
gerçekleşmemesi bir esaslı ihlal teşkil etmiyorsa; alacaklı (ek süre vermeksizin)
doğrudan (mücerret, zamanında ifa etmemenin esaslı ihlal teşkil ettiği iddiasıyla)
sözleşmeden dönemez.488 Buna karşın, belirlenen ifa zamanının kaçırılması, alıcı
bakımından telafisi güç, ciddi ve önemli sonuçlar doğuruyor ise, esaslı ihlâlin varlığı
elbette kabul edilmeli ve alıcıya sözleşmeden dönme imkânı tanınmalıdır. 489
Belgelerin geç teslimi halinde, bu geç teslimin, md. 25 hükmü uyarınca somut olayda
sebep olduğu yoksunluk araştırılmalıdır. 490 Danışma Kurulu satıcının mala ilişkin
belgeyi teslim etmemesine rağmen alıcının, sözleşme uyarınca haklı beklentilerini
gerçekleştirebilecek durumda

olması halinde

esaslı ihlalin oluşmayacağını

belirtmiştir.491 Kanımca bu görüş, ihlal bakımından md. 25 hükmü uyarınca esaslı ihlal

Magnus, s. 435; Dayıoğlu, s. 43.
Magnus, s. 435; Dayıoğlu, s. 43. Bu konuya ilişkin şu içtihatlar örnek gösterilebilir: Münih Eyalet
Yüksek Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, taraflarca sözleşmede kesin vadenin kararlaştırıldığı
tespit edilmiş; ancak alıcının beyan ve davranışlarından geç ifaya ilişkin menfaatinin devam ettiği
çıkarımı yapılarak, esaslı ihlal oluşmadığına hükmedilmiştir. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 08.02.1995, Cisg-Online: 143, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g1.html (Erişim: 22.01.2020). Oldenburg Eyalet Mahkemesi
tarafından verilen bir kararda, vadenin 1 gün ile kaçırılmasının, alıcının menfaatleri üzerinde esaslı ihlal
boyutunda bir olumsuzluğa sebebiyet vermediğine hükmedilmiştir. Karara konu olayda alıcının
kendisine malların 1 gün geç ulaşmasına rağmen malları teslim almış olduğu ve itirazda bulunmadığı
göz önünde bulundurularak, alıcının sözleşme konusu malları indirim reyonunda (clearance)
satamayacağı iddiasının haksız olduğuna karar verilmiştir. Oldenburg Eyalet Mahkemesi (Landgericht),
12 O 2541/95, 27.03.1996, Cisg-online no: 188, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960327g1.html (Erişim: 15.02.2020). Ludwigsburg İlk Derece
Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, kesin vadeye uyulmamasının esaslı ihlale sebep olabileceği
belirtildikten sonra, somut olayda teslim tarihinin iki gün aşılması alıcının menfaatleri üzerinde bu denli
olumsuz etkiye sahip görülmemiştir. Karara konu olayda alıcının, yaz sezonu için sipariş ettiği
kıyafetlerin 2 gün gecikmesi sebebiyle artık kullanılamaz olduğuna ilişkin iddiası, delil yetersizliği
sebebiyle haklı görülmemiş; 2 günlük gecikmenin alıcı menfaatine etkisinin az olduğu belirtilmiştir.
Ludwigsburg İlk Derece Mahkemesi (Amtsgericht), 21.12.1990, Cisg-online no:17, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/901221g1.html (Erişim: 15.02.2020).
489
Graffi, s. 341; Atamer, s. 309; Ferrari (Fundamental Breach), s. 504; Liu, C.: Effects of Avoidance,
Perspectives from the CISG, UNIDROIT Principles and PECL and Case Law, Nordic Journal of
Commercial Law, 2005, S:1, s. 25; İtalya Parma İlk Derece Mahkemesi (Pretura circondariale),
24.11.1989, Cisg-online no: 316, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/891124i3.html (Erişim: 14.04.2019).
490
Atamer (İfa Engelleri), s. 251; Kaşak, s. 350.
491
CISG Advisory Council Opinion No. 5, para. 4.9.
487
488
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değerlendirmesi yapılması ile de örtüşmektedir; zira burada alacaklının ihlalin sebep
olduğu olumsuzluk karşısında

menfaatlerinden

ne derece yoksun kaldığı

araştırılmaktadır.

b.2. Alıcının Borçlarını Geç İfa Etmesi
b.2.1. Alıcının Semeni Ödeme Borcunu Geç İfa Etmesi
Alıcının semeni ödeme borcunu, sözleşmede kararlaştırılan veya Antlaşma uyarınca
belirlenen ifa tarihinden daha sonra ifa etmesi, kural olarak esaslı ihlale vücut
vermez.492 Zira satıcı, geç ödeme sebebiyle md. 78 hükmü uyarınca gecikme faizi
talebinde bulunabileceği gibi, 493 md. 63 hükmü uyarınca ek süre (Nachfrist)494
mekanizmasını da işletebilir. 495 Böylece satıcı, sözleşmesel beklentilerinden yoksun
kalmayacaktır. Doktrinde çoğunluk tarafından temsil edilen bu görüşe katılan
yazarlardan biri olan Huber’in de belirttiği gibi, semeni ödeme borcunun geç ifasının
her durumda esaslı ihlal olarak kabul edilmesi halinde, Antlaşma md. 63 hükmündeki
ek süre mekanizmasının bir fonksiyonu kalmaz.496

492

Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 66; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md.
64/ 2010), para. 7; Ferrari (Fundamental Breach), s. 505; Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 367;
Huber/Mullis, s. 326, 327; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 36; Graffi, s. 342;
Kaşak, s. 351; Kanışlı, s. 73; UNCITRAL Digest, Md. 25, para. 7.
493
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 7; Ferrari (Fundamental Breach), s. 505, 506;
Kanışlı, s. 73.
494
Bkz. § 2.III.B.
495
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 7; Ferrari (Fundamental Breach), s. 505, 506;
Huber/Mullis, s. 327; Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 367; Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 22.07.2004, CISG-online no: 916, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html (Erişim: 15.02.2020).
496
Huber/Mullis, s. 327. Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi de, bir kararında, alıcının ödemeyi
zamanında yapmaması halinde, satıcının öncelikle md. 63 hükmü uyarınca ek süre vermesi gerektiğini,
aksi takdirde esaslı ihlal oluşmayacağı ifade etmiştir. Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 22.07.2004, CISG-online no: 916, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html (Erişim: 15.02.2020).
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Buna karşın istisnai hallerde semeni ödeme borcunun geç ifası esaslı ihlale sebebiyet
verebilir. Örneğin, devalüasyon sebebiyle paranın değerinde yaşanan düşme, malın
sözleşmenin kurulması anındaki değerinin de azalmasına sebebiyet vereceğinden,
satıcı bakımından ağır sonuçlar doğurabilecektir. Bu bakımdan, satıcının semenin geç
ödenmesi sebebiyle maruz kaldığı olumsuzluk, satıcının faiz talebinde bulunması veya
ek süre tayin etmesi ile giderilemeyebilir. Bu halde, esaslı ihlalin varlığı kabul
edilmelidir.497 Öte yandan, semenin ödenmesinde yaşanan gecikmenin, satıcıyı
finansal anlamda zora sokacak derecede olumsuz etkilemesi de onun sözleşmedeki
haklı beklentisinden önemli ölçüde yoksun kalmış olduğu şeklinde ve böylece esaslı
ihlal olarak değerlendirilebilir.498

b.2.2. Alıcının Malı Teslim Alma Borcunu Geç İfa Etmesi
Malı teslim alma borcunun ifasında yaşanan gecikmenin doğrudan esaslı ihlal
sayılması isabetli olmaz. 499 Zira satıcı, malın teslim alınmamasından ötürü üstlendiği
masrafları, Antlaşma md. 85 hükmü uyarınca alıcıdan talep edebilecektir. 500 Bununla
beraber, eğer malın sözleşmede belirlenen veya Antlaşma uyarınca düzenlenen tarihte
teslim alınması, satıcı bakımından özel bir öneme sahipse, örneğin mallar sezonluk

497

Enderlein/Maskow, Md. 64, para. 3; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 66,
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 8; Huber/Mullis, s. 327.
498
Sarıkaya, s. 241.
499
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 14; Ferrari (Fundamental Breach), s. 506;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 36; Zeytin, s. 215; Kaşak, s. 352; Düsseldorf Eyalet
Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 22.07.2004, CISG-online no: 916, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html (Erişim: 15.02.2020); Grenoble
İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel de Grenoble), 04.02.1999, CISG-online no: 443, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990204f1.html (Erişim: 15.02.2020);
Strasbourg Bölge Mahkemesi (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg), 22.12.2006, CISG-online
no: 1629, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061222f1.html
(Erişim: 15.02.2020).
500
Kanışlı, s. 75, 76.
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üretilmiş ise501, bozulabilecek durumdaysa veya malın özel yöntemlerle depolanması
gerekiyorsa502; bu borcun zamanında ifa edilmemesi satıcıyı haklı sözleşmesel
beklentilerinden

önemli

ölçüde

yoksun

bırakan

bir

olumsuzluk

olarak

değerlendirilebilir ve esaslı ihlalin varlığına karar verilebilir.

c.

Haklı

Olarak

Askıya

Alınan

Borcun

İfa

Edilmemesinin

İhlal

Oluşturmaması
Antlaşma’nın md. 71 hükmünde, alacaklıya borcunun ifasını askıya alma hakkı
tanınmıştır. Anılan hüküm uyarınca, borçlunun “yükümlülüklerinin esaslı bir kısmını”
(“substantial part of his obligations”) ifa etmeyeceğinin anlaşılması503 halinde
alacaklı, kendi yükümlülüklerinin ifasını askıya alabilir (“suspension of the
performance of the obligation”). Alacaklının, anılan hükmün şartları gerçekleştiği için
bu hakkını kullanması nedeniyle borcunu ifa etmemesi, sözleşme ihlali oluşturmaz. 504
Ayrıca alacaklının askıya aldığı borcuna ilişkin ifa zamanı (borcun muaccel hale
gelmesi), hakkın kullanıldığı süre boyunca ertelenmiş olur.505
Hükümde, “esaslı ihlal”den söz edilmiş değildir. 506 Dolayısıyla, alacaklının kendi
borcunun ifasını askıya alma hakkının doğması için, borçlunun sözleşmeyi esaslı ihlal

Moda sektörüne ilişkin mallar örnek olarak gösterilebilir. Milletlerarası Ticaret Merkezi Tahkim
(ICC),
01.01.1997,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
cisgw3.law.pace.edu/cases/978786i1.html (Erişim: 15.02.2020).
502
Örneğin sözleşme konusu mallar yanıcı veya patlayıcı nitelikte ise, depolanmaları özel koşullar
gerektirebilir.
503
Hükmün İngilizce metninde belirgin olmak, anlaşılmak anlamlarına gelen “becomes apparent”
ifadesine yer verilmiştir.
504
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/2010), para. 18; Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem
(Md. 25/ 2005), para. 4 vd.; Koch, s. 261, 262; Ferrari (Fundamental Breach), s. 493; Kaşak, s. 340;
Zeytin, s. 106.
505
Schlechtriem/Butler, s. 186, para. 264; Huber/Mullis, s. 342-343.
506
İlgili hüküm “Taraflardan biri, sözleşmenin kurulmasından sonra, karşı tarafın; (a) ifa veya ödeme
kabiliyetindeki ciddi bir yetersizlik nedeniyle, veya (b) sözleşmeyi ifaya hazırlanmasındaki veya
501
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edeceğinin anlaşılması gerekmez;507 borcun esaslı bir kısmının ifa edilmeyeceğinin
anlaşılması yeterlidir. 508 Ayrıca, hükümde makul kişi ölçütüne yer verilmemiş olsa
dahi, borcun esaslı bir kısmının ifa edilmeyeceğinin anlaşılması için “(a) ifa veya
ödeme kabiliyetindeki ciddi bir yetersizlik nedeniyle, veya (b) sözleşmeyi ifaya
hazırlanmasındaki veya sözleşmenin ifası sırasındaki davranışları nedeniyle”
ifadeleriyle belirli olayların gerçekleşmiş olması (ve bu olaylar sebebiyle oluşan bir
anlaşılma hali) aranmaktadır. 509 Örneğin, alıcının banka hesaplarına konulan hacizler
sebebiyle semenin büyük kısmını ödeyemeyeceğinin anlaşılması halinde; satıcı kendi
borçlarının ifasını askıya alabilecektir. Belirtmek gerekir ki, edimin yalnızca küçük bir
kısmının ifa edilemeyeceği kanısına varılması, ilgili tarafa ifayı askıya alma hakkı
bahşetmeyecektir.510 Nitekim, Zürih Ticaret Odası Tahkim Merkezi nezdinde görülen
bir uyuşmazlıkta, taraflar arasındaki ticari alım üç yıldır sürmekte iken, alıcının bir
teslimata ilişkin semeni ödememesi sebebiyle satıcının malı teslim borcunu askıya
aldığı savunmasını yapması, Tahkim Heyeti tarafından kabul edilmemiş; Heyet,
alıcının süregelen ticari ilişki boyunca yalnızca bir ödemede geciktiğini; bu durumun,
alıcının borcunun esaslı bir kısmını ifa etmeyeceği şeklinde anlaşılamayacağını ve
dolayısıyla satıcının md. 71 hükmü uyarınca ifayı askıya alma hakkının doğmadığını

sözleşmenin ifası sırasındaki davranışları nedeniyle yükümlülüklerinin esaslı bir kısmını ifa
etmeyeceğinin anlaşılması durumunda, kendi yükümlülüklerinin ifasını askıya alabilir.” düzenlemesini
haizdir. Antlaşma’nın resmi İngilizce metninde de durum aynıdır.
507
Berlin Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 15.09.1994, Cisg-online no: 399, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940915g1.html (Erişim: 15.02.2020).
508
Alman Federal Mahkemesi, bir kararında alıcının malı teslim almayacağına yönelik beyanları
sebebiyle satıcının md. 71 uyarınca kendi edimlerinin ifasını askıya alabileceğine, bu davranışın
sözleşme ihlali oluşturmayacağına hükmetmiştir. Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof),
27.11.2007, CISG-online no: 1617, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071127g1.html (Erişim: 15.02.2020).
509
Bianca/Bonell/Bennett (Md. 71), s. 519-520; Liu (Suspension), para. 3.2.
510
Burada edimin ne kadarlık bir bölümünün esaslı kısım oluşturduğu, somut olay koşulları
değerlendirilerek belirlenecektir.
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belirtmişir.511 Keza, Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi önüne gelen bir davada,
satıcının edimlerinin esaslı kısmını ifa etmeyeceğine ilişkin yeterli kanaat oluşmaması
sebebiyle, alıcının ifasını askıya almasının mümkün olmadığına hükmetmiştir. 512
Antlaşma md. 71(1) hükmünde, “sözleşmenin kurulmasından sonra” (“after the
conclusion of the contract”) ifadesine yer verilmiştir. Burada borçlunun borcunun
esaslı bir kısmını ifa edemeyeceğini gösterir olayların sözleşmenin kurulmasından
sonra gerçekleşmiş olması şartı aranmamaktadır. 513 Önemli olan, sözleşmenin
kurulmasından sonra borçlunun borcunun esaslı bir kısmını ifa edemeyeceğinin
anlaşılmış olmasıdır. 514 Doktrinde bir görüş, örneğin satıcı, sözleşme kurulmadan
önce, alıcının iflas işlemlerine başladığını biliyor ve dolayısıyla semeni ödeme
borcunun ifa edilemeyeceği anlaşılıyorsa; satıcının md. 71(1) hükmü uyarınca kendi
borcunun ifasını askıya alamayacağını savunmaktadır.515 Öte yandan, kanaatimce,
böyle bir olayda satıcının, md. 72 hükmünde yer alan şartlar sağlanması halinde
sözleşmeden dönmesinin mümkün olması karşısında (zira md. 72 hükmü, md. 71(1)
hükmünün aksine beklenen esaslı ihlale ilişkin herhangi bir zamana atıf
yapmamaktadır), ifayı askıya alma hakkının bulunmadığı görüşünün pratik açıdan
faydası bulunmamaktadır.
Antlaşma md. 71 (2) hükmünde satıcıyla ilgili özel bir düzenleme vardır. Buna göre
satıcı, malları taşıyıcıya teslim ettikten sonra, alıcının yükümlülüklerinin esaslı bir
kısmını ifa edemeyeceğini öğrenirse, malların alıcıya teslim edilmesini engelleyebilir

Zürih Ticaret Odası Tahkim Merkezi (Zürich Chamber of Commerce), 31.05.1996, Cisg-online no:
1291, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960531s1.html
(Erişim: 15.02.2020).
512
Dresden Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 27.12.1999, Cisg-online no: 511, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991227g1.html (Erişim:
15.02.2020).
513
Liu (Suspension), para. 3.3; Enderlein/Maskow, s. 285.
514
Liu (Suspension), para. 3.3; Enderlein/Maskow, s. 285.
515
Liu (Suspension), para. 3.3.
511
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(“the right to stoppage”516). Elbette satıcının bu hakkını kullanabilmesi, öncelikle
taşıyıcının, satıcının talimatlarına uymasına bağlıdır.517 Ayrıca, satıcının malların
teslimini engelleme hakkı, mallara ilişkin mülkiyetten bağımsızdır, yani alıcı malların
maliki olsa dahi satıcı malların teslimini engelleyebilmektedir. 518 Zira hükümde
açıkça, alıcıda mallara ilişkin hak iddia etmesini sağlayacak belgelerin bulunması
halinde dahi519, satıcı tarafından malların tesliminin engellenebileceği ifade
edilmektedir.520 Bu halde, satıcının malları teslim etme borcuna aykırı davrandığından
ve bir sözleşme ihlalinden bahsedilemeyecek, bu sebeple alıcı tarafından Antlaşma’da
düzenlenen seçimlik haklar ve tazminat hakkı kullanılamayacaktır. Öte yandan, ilgili
fıkranın devamında açıkça, bu hakkın alıcı ile satıcı arasındaki ilişkide geçerli olduğu
belirtilmiştir.521

Dolayısıyla,

örneğin,

teslimin

üçüncü

kişiye

yapılmasının

kararlaştırıldığı bir satımda, malı temsil eden belgelerin alıcıdan malları satın alan
üçüncü kişide bulunması halinde, satıcı taşıyıcı tarafından malların üçüncü kişiye
teslim edilmesini engelleyemez. 522
Antlaşma md. 71 hükmü, borçlunun gelecekte borcunun esaslı bir kısmını ifa
etmeyeceğinin anlaşılması halinde kullanılabilen bir hakkı düzenlemektedir. 523 O
halde, alacaklı, borçlunun borcunu ifa etmede gecikmesi (yani ifa zamanının
geçirilmesi) halinde, artık sadece Antlaşma’nın öngördüğü diğer seçimlik haklara ve

Sekretarya Şerhi, Md. 62 (Antlaşma md. 71), para. 10; Schlechtriem/Butler, s. 186 vd.; Liu
(Suspension), para. 3.4.
517
Schlechtriem/Butler, s. 187, para. 265.
518
Schlechtriem/Butler, s. 187, para. 265.
519
Örneğin alıcının elinde emtia senedi (“document of title”) bulunsa dahi, satıcı malın teslimini
engelleyebilecektir.
520
Schlechtriem/Butler, s. 187, para. 265.
521
İlgili düzenleme “Bu fıkra hükümleri, sadece alıcı ve satıcı arasında mallar üzerindeki haklara
ilişkindir.” şeklindedir.
522
Schlechtriem/Butler, s. 187, para. 265.
523
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 71/ 2005), para. 11.
516
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tazminat talep etme hakkına başvurabilir.524 Örneğin, taraflarca malın tesliminden
sonra semenin ödenmesi kararlaştırılmış olduğu bir satımda, alıcının iflas ettiğini
öğrenen satıcı, malı teslim etme borcunun ifasını askıya alabileceği gibi; 525 satıcının
işyerinin bulunduğu ülkede satım konusu mala ilişkin ithalat yasağının getirildiğini
öğrenen alıcı, henüz teslim zamanı gelmemesine rağmen semeni ödeme borcunun
ifasını askıya alabilir.526 Buna karşılık, örneğin teslim zamanı geçmesine karşın satıcı
malı teslim etmemiş veya eksik mal teslim etmiş ise, alıcı md. 46 hükmü uyarınca
aynen ifa veya (şartları oluşması halinde) md. 49 hükmü uyarınca sözleşmeden dönme
hakkını kullanabilecektir. 527
Nihayet, md. 71 hükmündeki kendi borcunun ifasını askıya alma hakkından
yararlanmak isteyen alacaklının, bu hükmün 3. fıkrasına uygun hareket etmesi
gerekmektedir.528 Yani, alacaklının kendi borcunun ifasını askıya aldığını, borçluya
derhal bildirmesi gerekmektedir. Bununla beraber, bildirimi alan borçlu, borçlarını ifa

Liu (Suspension), para. 3.1. ICC Tahkim yargılamasında verilen bir kararda, sözleşmeye uygun
olmayan malları teslim alan alıcının, artık md. 71 uyarınca semeni ödeme borcunun ifasını askıya
alamayacağına hükmedilmiştir. ICC Tahkim (ICC International Court of Arbitration), 01.07.1999,
Cisg-online
no:
707,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/999448i1.html (Erişim: 15.02.2020).
525
Kanışlı, E.: CISG'da ve Diğer Uluslararası Hukuk Uyumlaştırması Metinlerinde Öncelenmiş
Sözleşmeye Aykırılık, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Cevdet
Yavuz’a Armağan, C:22, S:3, s. 1404.
526
Nitekim, ifayı aslıya alma hakkı, imkânsızlık veya mücbir sebep gerekçesiyle de kullanılabilecektir.
Schlechtriem/Butler, para. 257-259; Huber/Mullis, s. 341.
527
Liu (Suspension), para. 3.1.
528
Antlaşma md. 71(3) hükmünde açıkça “Malların gönderilmesinden önce veya sonra” (“whether
before or after dispatch of the goods”) ifadesine yer verilmiştir. O halde aranacak mallar (örneğin alıcı
tarafından satıcının işyerinde teslim alınacak mallar) bakımından bu hükmün uygulamasının olup
olmadığı sorusu akıllara gelmektedir. Sekretarya Şerhi’nde, içtihatlarda ve doktrinde bu hususta bir
değerlendirmeye rastlanmamıştır. Kanımca, aranacak mallar bakımından ayrıma gidilmesini gerektiren
bir durum söz konusu değildir; örneğin teslimin satıcının işyerinde yapılacağı bir satımda, alıcının
semeni ödeyemeyeceğinin anlaşılması halinde, satıcı malı teslim etme borcunun ifasını askıya alır ancak
bunu karşı tarafa bildirmezse, alıcı teslim zamanında satıcının işyerine ulaşmak için yol ve konaklama
masraflarına katlanmak durumunda kalacak ancak malı teslim alamayacaktır. Kanaatimce, md. 71(3)
hükmünde aranacak mallar bakımından herhangi bir sınırlama yapılmamıştır ve her halde alacaklı
tarafından borçluya bildirim yapılması ve borçluya yeterli teminat sunma imkânı tanınması
gerekmektedir.
524
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edeceğine dair yeterli teminat (“adequate assurance”) sunabilir.529 Teminat sunulması
halinde alacaklı, kendi borcunun ifasına devam etmek zorundadır. Doktinde temsil
edilen bir görüşe göre, her ne kadar hükümde sadece yeterli teminattan söz edilmiş ise
de, yükümlülüklerin esaslı bir kısmının ifa edilmeyeceğini gösteren işaretin ortadan
kalkması veya ilgili edimin ifa edilmesi gibi hallerde de, ifayı askıya alma hakkının
ortadan kalkması gerektiği ifade edilmektedir.530 Kanımca, ilgili ihtimaller, md. 71
hükmünün 3. bendinden bağımsız olarak, 1. bendinde yer alan ve alacaklının kendi
borcunun ifasını askıya alması için gerekli koşulları ortadan kaldırmaktadır. Bu
bakımdan, önceden var olan koşulların ortadan kalkması halinde de, askıya alma
hakkının kullanılamayacağı veya mevcut askıya alma halinin sona erdirilmesi
gerektiği muhakkaktır. Nitekim, alacaklının, koşullar sağlanmadığı halde md. 71
uyarınca kendi borcunun ifasını askıya alması ve bu sebeple ifa zamanını geçirmesi
sözleşme ihlaline sebebiyet verecektir. 531

d.

Borcun Sözleşmeye Uygun İfa Edilmemesi

d.1. Satıcının Borçlarını Sözleşmeye Uygun İfa Etmemesi
d.1.1. Malların Sözleşmeye Uygun Olmaması veya Eksik Olması
Teslim edilen malın sözleşmeye uygun olmaması, teslim borcunun ifa edilmediği
anlamını taşımaz. Teslim edilen mal sözleşmeye uygun olmasa dahi, satıcı malı teslim

Sekretarya şerhinde yeterli teminat örnekleri olarak şunlar gösterilmiştir: örneğin alıcının semeni
ödeyemeyeceğinin anlaşılması sebebiyle satıcı tarafından malı teslim etme borcunun ifasının askıya
alınması halinde, alıcı, akreditif açmak veya banka teminat mektubu sunmak suretiyle yeterli teminat
gösterebilecektir. Sekretarya Şerhi, Md. 62 (Antlaşma md. 71), para. 13.
530
Huber/Mullis, s. 343.
531
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 71/2005), para. 25.
529
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borcunu ifa etmiştir.532 Satıcının, alıcıya, md. 35 hükmü uyarınca sözleşmeye uygun
olmayan mallar teslim etmesi veya malların sadece bir kısmını teslim etmesi 533
halinde; borcun sözleşmeye uygun ifa edilmemesi söz konusu olur. 534 Bu sözleşme
ihlalinin doğrudan esaslı ihlal oluşturacağını söylemek ise mümkün değildir; Antlaşma
md. 25 hükmü uyarınca esaslı ihlalin varlığı her bir olay bazında ayrı ayrı
değerlendirilmelidir.
Satıcının sözleşme konusu malı md. 35(1) uyarınca, sözleşmede kararlaştırılan nitelik
ve koşullarda teslim etmesi gerekir. 535 Taraflar arasındaki sözleşmede malın niteliğine
veya paketlemesine ilişkin belirleme yapılmamış ise, Antlaşma md. 35(2) hükmü
uygulama alanı bulacaktır. Her ne kadar yukarıda536 bahsetmiş isek de kısaca şu
hususları hatırlamakta fayda vardır: Antlaşma md. 35(2) hükmünün (a) bendi uyarınca,
malın öncelikle mutat kullanım amacına uygun olması gerekmektedir. 537 Bununla
beraber, ilgili bent, malın olağanüstü derecede iyi kalitede olmasını veya normalden

532

Schlechtriem/Schwenzer/Huber-Widmer (Md. 31/ 2005), para. 30.
Bu durumda md. 51 hükmünün (bkz. § 3.I.B.1) uygulanması da mümkündür. Eksik ifa halinde
alıcının muayene ve bildirim külfeti ile bağlı olmaksızın md. 51(1) hükmü uyarınca sözleşmeden
kısmen veya md. 51(2) hükmü uyarınca sözleşmeden tamamen dönebileceği konusunda bkz.
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 46/ 2005), para. 21; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen
(Md. 51/ 2005), para. 5; Bianca/Bonell/Will (Md. 46), para. 2.1.1.1; Huber/Mullis, s. 294; Atamer, s.
341-342; Kazimierska, A.: The Remedy of Avoidance Under the Vienna Convention on the International
Sale of Goods, Review of the Convention on Contracts for the International Sale of Goods, C: 141,
1999-2000, s. 113; Schlechtriem/Butler, s. 146-147; Erkan, s. 118-119.
534
Bu kriterlere uyulmaması Antlaşma’da “sözleşmeye aykırılık” (Antlaşma md. 35, 36, 37, 39, 40, 46,
47 ve 49.) ve “sözleşmeye uygun olmama” (Antlaşma md. 37, 50 ve 51.) kavramları ile ifade
edilmektedir.
535
Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi kurallarına göre yürütülmüş olan başkla bir
tahkim yargılamasında, satıcının gönderdiği malların, mallara ilişkin belgelerle uyuşmaması sebebiyle
satıcının sözleşmeyi ihlal ettiği tespit edilmekle birlikte, alıcının malları üçüncü kişilere sattığı ve bu
satışlardan çok azı hakkında şikayet aldığı dikkate alınarak, onun haklı sözleşmesel beklentilerinden
önemli ölçüde yoksun kalmadığı ve bu nedenle olayda esaslı ihlal bulunmadığı sonucuna varılmıştır.
Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 01.03.1999, CISG-online no: 1136, Pace Law
School CISC Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000000c1.html (Erişim 15.02.2020).
536
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.b.4.
537
Grenoble İstinaf Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, satım konusu soğutma sisteminin, ilk kez
çalıştırılmasıyla birlikte bozulmasının, md. 35(2)(a) hükmünü ihlal ettiğine karar verilmiştir. Grenoble
İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel de Grenoble), 15.05.1996, Cisg-online no: 219, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960515f1.html (Erişim: 15.02.2020).
533
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daha verimli kullanılabilmesini gerektirmemektedir; sadece mutat kullanım amacının
gerçekleştirilebilmesi yeterlidir.538 Hükmün (b) bendi uyarınca malın, satıcıya
bildirilen kullanım amacına uygun olması539, (c) bendi uyarınca alıcıya sunulan örnek
ve numuneler ile aynı kalitede olması gerekmektedir. 540 Hükmün (d) bendi ise
paketlemeye ilişkin kural getirmektedir. Hüküm uyarınca, taraflarca aksi
kararlaştırılmadığı

durumlarda,

malın

niteliğine

uygun

şekilde

paketleme

gerçekleştirilmelidir.541
Teslim edilen malın ulusal standart ve şartnamelere uygun olmamasının sözleşmeye
aykırılık oluşturup oluşturmadığı bazen tartışma konusu olabilir. İçtihatlarda, bu
konuda Alman Federal Mahkemesinin bir kararına sıklıkla atıf yapılmaktadır. Alman

538

ICC Tahkim (ICC International Court of Arbitration), 1.06.1996, Cisg-online no: 1292, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/968247i1.html (Erişim: 15.02.2020);
Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), 21.09.1998, Cisg-online no: 416, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980921s1.html (Erişim: 15.02.2020);
Kanada Ontario Adalet Yüksek Mahkemesi (Ontario Superior Court of Justice), 31.08.1999, Cisgonline: 433, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/990831c4.html
(Erişim: 15.02.2020).
539
Finlandiya Helsinki Temyiz Mahkemesi kararına konu olayda alıcı, üründeki vitamin A değerlerinin
belirli bir düzeyde olması gerektiğini bildirerek, satıcıdan cilt bakım ürünü satın almıştır. Buna karşılık
ürünün raf ömrü içerisinde vitamin A değerlerinde azalma olduğu tespit edilmiştir. Mahkeme, alıcının
özellikle vitamin A değerlerinin seviyesine vurgu yaptığını, bu halde satıcının teslim ettiği ürünlerin
sözleşmeye aykırı olduğunu değerlendirmiştir. Finlandiya Helsinki Temyiz Mahkemesi (Helsinki Court
of Appeals), 30.06.1999, Cisg-online no: 1304, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980630f5.html (Erişim: 15.02.2020).
540
Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 18.01.1994, 5 U 15/93, Cisg-online
no:123, Pace Law School CISG Case Presentation: https://cisgw3.law.pace.edu/cases/940118g1.html
(Erişim: 1.9.2019). Öte yandan Berlin Eyalet Mahkemesi bir kararında malların, ancak taraflarca
numunelerle aynı kalitede olacağı kararlaştırılmış ise, bu kaliteye sahip olması gerektiği tespitinde
bulunmuştur. Berlin Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 15.09.1994, Cisg-online no: 399, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940915g1.html (Erişim:
15.02.2020). Kanaatimce, Berlin Eyalet Mahkemesi’nin kararına katılmak mümkün değildir. Zira,
taraflarca malın numune kalitesiyle aynı kalitede olması gerektiği kararlaştırılmış ise, zaten md. 35(2)(c)
hükmü uygulama alanı bulmayacaktır; çünkü bu hal doğrudan md. 35(1) hükmünün kapsamına
girmektedir. O halde, (c) bendinin uygulama alanı bulması için, taraflarca bu hususta açık bir
anlaşmanın yapılması şartı aranmamalıdır.
541
Meksika Dış Ticareti Koruma Komisyonu tarafından verilen bir kararda satım sözleşmesine konu
gıda maddelerinin bozulmalarını engelleyici şekilde paketlenmemiş olması, sözleşme ihlali olarak
nitelendirilmiştir. Meksika Dış Ticareti Koruma Komisyonu (Comisión pare la Protección del
Comercio Exterior de México), Conservas La Costeña S.A. de C.V. v. Lanín San Luis S.A. &
Agroindustrial Santa Adela S.A., 29.04.1996, Cisg-online no: 350, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960429m1.html (Erişim: 15.02.2020).
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Federal Mahkemesi kararına konu olayda satım konusu midyelerdeki kadmiyum
seviyesi, alıcının ülkesindeki regülasyonlara uymamaktadır. Federal Mahkeme
kararında, kural olarak malların sadece sözleşmede belirtilen nitelikleri haiz olmasının
yeterli olduğunu; yalnızca istisnai hallerde ulusal standart ve kurallara uygun olması
gerektiğini, bu istisnaların somut olayda bulunmaması sebebiyle sözleşmenin ihlal
edilmediğini belirtmiştir.542 Federal Mahkeme tarafından sayılan bu istisnai haller
şunlardır: satıcının ülkesinde aynı standartların geçerli olması543, alıcının standartları
satıcıya müzakere aşamasında bildirmesi544 veya mallların teslim edildiği ülke
standartlarının satıcı tarafından bilinmesi veya bilinmesinin gerektiği haller545.
Antlaşma md. 35 hükmü, malların sözleşmeye uygun olması borcuna ilişkin bir de
istisna öngörmektedir. Hükmün 3. fıkrası uyarınca, “Alıcının sözleşmenin kurulması

542

Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 08.03.1995, CISG-online no: 144, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950308g3.html (Erişim: 2.2.2020).
543
Hem satıcının hem de alıcının ülkesinde uygulanan standartlar, md. 35(2)(a) kapsamında, malın
mutat kullanım amacının değerlendirilmesinde göz önünde bulundurulmaktadır. Bu hususta Trier
Eyalet Mahkemesi, sözleşmenin her iki tarafının da AB üyesi ülkelerde bulunduğu bir satımda,
gönderilen şarapların 822/87 sayılı Avrupa Birliği Tüzüğü’nün ilgili maddesi uyarınca Antlaşma md.
35(2)(a)’da belirtilen mutat kullanım amacına uygun olmadığı tespit ederek, sözleşmenin ihlal edildiği
sonucuna ulaşmıştır. Trier Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 12.10.1995, CISG-online no: 160, Pace
Law School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/951012g1.html (Erişim:
2.2.2020).”
544
Bu istisnanın dayanağı olarak Antlaşma md. 35(2)(b) hükmü gösterilmektedir. İlgili hüküm uyarınca
malların “sözleşmenin kurulması esnasında açıkça veya zımnen satıcıya bildirilen her türlü özel
kullanım amacına uygun” olması gerekir.
545
Federal Mahkeme her ne kadar md. 40 hükmüne atıf yapmamış ise de, istisnanın dayanağı olarak
kanımca md. 40 hükmünün gösterilmesi mümkündür. Antlaşma md. 40 hükmü uyarınca “sözleşmeye
aykırılık, satıcının bildiği veya bilmemesinin mümkün olmadığı ve alıcıya açıklamadığı olgulara
dayanıyorsa, satıcı 38 ve 39. madde hükümlerine dayanamaz.”. İçtihatlarda bu konuda örneklere
rastlamak mümkündür. Louisiana Doğu Bölgesi Eyalet Mahkemesi, satıcının teslim ettiği tıbbi
ekipmanların alıcının ülkesindeki güvenlik şartlarını sağlamamasının; malların niteliği gereği satıcının
bu şartları bilmesi gerektiği gerekçesiyle, sözleşme ihlali olduğuna hükmetmiştir. Louisiana Doğu
Bölgesi Eyalet Mahkemesi (US District Court for the Eastern District of Louisiana), 17.05.1999, CISGonline
no:
387,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990517u1.html (Erişim: 2.2.2020). Grenoble İstinaf Mahkemesi
kararına konu olayda, satıcı, uzun müzakereler sonrası alıcıya peynir satmış; alıcı peynirlerin içeriğinin
pakette yazılmadığını ve bu sebeple kendi ülkesindeki standartları sağlayamadığını, sözleşmenin ihlal
edildiğini iddia etmiştir. Mahkeme, bu faaliyetle iştigal eden satıcının, alıcının ülkesindeki standartları
bilmesi gerektiğini belirterek, sözleşmenin ihlal edildiğine hükmetmiştir. Grenoble İstinaf Mahkemesi
(Cour d'appel de Grenoble), 13.09.1995, Cisg-online no: 157, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950913f1.html (Erişim: 15.02.2020).
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anında bildiği veya bilmemesinin mümkün olmadığı sözleşmeye aykırılıklardan satıcı,
fıkra 2'nin (a) ilâ (d) bendleri çerçevesinde sorumlu değildir.”. Dolayısıyla, defolu,
ayıplı mal satın aldığını bilen veya bilmemesi mümkün olmayan alıcı, maldaki
aykırılıklara dayanarak sözleşme ihlali iddiasında bulunamayacaktır.546
Alıcının, sözleşmeye aykırı mal teslim edilmesine dayanarak seçimlik haklara ve
tazminat hakkına başvurabilmesi için, Antlaşma’da muayene ve bildirim külfetine yer
verilmiştir. Bu külfetler aşağıda § 2.II.C.4.d.1.4’de incelenmiştir.

d.1.2. Mallar Üzerinde Üçüncü Kişilerin Hak Sahibi Olmaları
Satıcının, Antlaşma md. 41 ile md. 42 hükümleri547 uyarınca, alıcıya, üçüncü kişilerin
hak ve taleplerinden ari mallar teslim etmesi gerekir. 548 Aksi takdirde sözleşmeyi ihlal
etmiş olur. Antlaşma’da yer alan bu düzenlemelerin, Türk borçlar hukuku kapsamında
zapt kavramı ile benzer olduğu söylenebilir. 549

İsviçre Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, alıcının hangi malı alacağı
hakkında seçim yaptığı ve seçtiği maldaki ayıpları fark etmemesinin mümkün olmadığı tespit edilerek,
sözleşme ihlalinin bulunmadığına hükmedilmiştir. İsviçre Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi (Tribunal
Cantonal du Valais), 29.06.1998, Cisg-online no: 256, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980629s1.html (Erişim: 15.02.2020).
547
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.b.5.
548
Antlaşma, ayıp ve zapt kavramlarını kullanmamış; tek bir sözleşmeye uygunluk bölümü altında,
maddi ve hukuki olarak sözleşmeye uygunluğu düzenlemiştir. Bu anlamda malların sözleşmeye uygun
olması hali maddi uygunluğu, üçüncü kişilerin hak ve taleplerinden arî olarak teslim edilmesi ise hukuki
uygunluğu sağlamaktadır. Antlaşma ayrıca malların hukuki uygunluğunu, md. 41 hükmü uyarınca ayni
veya şahsi hakka dayanması ile md. 42 hükmü uyarınca fikri mülkiyet haklarına dayanması bağlamında
ikiye ayırarak düzenlemiştir.
549
Antlaşma’nın 41 ve 42. md. hükümleri ile getirilen düzenlemeler; Türk borçlar hukukunda zapta
karşı tekeffül ile hukuki ayıp kurumları ile karşılaştırılarak incelenebilir. Öncelikle, zapt ile hukuki ayıp,
birbirinden tamamen farklı kavramlardır. Zapt, satılanın bir üçüncü kişi tarafından üstün hakkına
dayanarak alınmasıdır (Aral, F./Ayrancı, H.: Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 11. Bası, Ankara
2015, s. 102; Yavuz, C.: Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 10. Baskı, İstanbul 2014, s. 109.).
Objektif olarak herkes için bağlayıcı nitelikteki, özel veya kamu hukuku kaynaklı, malın kullanılmasını,
maldan yararlanılmasını veya malın satılmasını engelleyen veya güçleştiren eksiklikler ise hukuki ayıp
olarak tanımlanmaktadır (Aral/Ayrancı, s. 106; Yavuz, s. 62; Özdemir, H.: Türk Borçlar Kanununa ve
Viyana Satım Sözleşmesine (CISG) Göre Ayıptan Doğan Sorumluluğun Şartları, Ankara 2013, s. 94).
Örneğin, satın alınan yapının, mevzuata aykırı inşa edilmesi sebebiyle iskân ruhsatının alınamaması
halinde bir hukuki ayıptan bahsedilir (Özdemir, s. 93). Nitekim, Türk borçlar hukukunda tam zapt ve
546
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Esaslı ihlal değerlendirmesi yapılırken, satıcının söz konusu aykırılığı giderebilecek
durumda olup olmadığının özellikle dikkate alınması gerekir. 550 Böylece, mal üzerinde
üçüncü kişilerin hak talebinde bulunmaları, alıcının teslim aldığı malı bu üçüncü
kişilere vermek durumunda kalmasına sebebiyet veriyor ise, bu durumda alıcı meşru
sözleşmesel beklentilerinden tamamen yoksun kalacağından, esaslı ihlalin varlığı
kabul edilmelidir.551 Örneğin, satıcının alıcıya çalıntı mal teslim etmesi halinde, alıcı,
malın mülkiyetini devralamaması sebebiyle sözleşmesel beklentilerinden tamamen
yoksun kalır; dolayısıyla böyle bir durumda ihlal esaslıdır. 552 Buna karşılık, üçüncü

kısmi zapt halleri TBK md. 214 vd. hükümleri ile, hukuki ayıp ise md. 219 hükmü ile düzenlenmiştir.
Her ne kadar Antlaşma’ya ilişkin eserlerde bazı yazarlarca, md. 41 hükmü “satıcının hukuki ayıp
bulunmayan mal teslim etme borcu” şeklinde ele alınıyor ise de; kanaatimce md. 41 hükmü hukuki
ayıbı değil, zaptı düzenlemektedir. (Bahsedilen yazarlar: Sarıkaya, s. 270; Özdemir, s. 98; Zeytin, s.
185 vd.) Zira, hukuki ayıp ile, üçüncü kişinin üstün hakkı kastedilmemekte; objektif ve herkes için
bağlayıcı sınırlamalardan doğan eksikliklerden bahsedilmektedir. Örneğin, satılan malın piyasaya arzını
engelleyen regülasyonların varlığında, hukuki ayıp söz konusu olacaktır. Nitekim içtihatlarda da
malların ulusal standartlara uygun olmaması ve bu sebeple piyasaya sunulamaması hali, yani hukuki
ayıp, ayıba ilişkin md. 35 hükmü kapsamında yapılan değerlendirmeye göre sonuçlandırılmaktadır.
Bkz. Grenoble İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel de Grenoble), 13.09.1995, Cisg-online no: 157, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950913f1.html (Erişim:
15.02.2020); Trier Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 12.10.1995, CISG-online no: 160, Pace Law
School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/951012g1.html (Erişim: 2.2.2020).”
O halde, md. 41 ila md. 44 hükümleri arasında zapt düzenlenmektedir. TBK’da tam zapt md. 217 hükmü
ile, kısmi zapt ise md. 218 hükmü ile düzenlenmekteyken; Antlaşma’da, kısmi zapt-tam zapt ayrımına
gidilmemiştir. Türk borçlar hukukunda tam zapt halinin en önemli sonucu, TBK md. 217(1) hükmü
uyarınca sözleşmenin kendiliğinden sona ermesidir. Öte yandan, tam zapt sebebiyle sözleşmenin
kendiliğinden sona ermesi sonucu, Antlaşma kapsamında söz konusu değildir. Antlaşma uyarınca alıcı
md. 41 çerçevesinde bir zapt ile karşı karşıya kaldığında, ancak md. 49 hükmünde yer alan koşulların
gerçekleşmesi halinde sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. Kısmi zapt halinde ise, alıcı, TBK md.
218(1) hükmü çerçevesinde kısmi zapt sebebiyle uğradığı zararın tazminini isteyebileceği gibi; TBK
md. 218(2) hükmü uyarınca satılanın durumunu bilseydi onu satın almayacağı durum ve koşullardan
anlaşılıyorsa sözleşmenin sona erdirilmesini hâkimden isteyebilir. Her ne kadar Antlaşma’da kısmi
zapta ilişkin özel bir düzenleme bulunmuyor ise de, Antlaşma md. 51 hükmü kısmi zapt bakımından
uygulanabilecek bir düzenleme içermektedir. Antlaşma uyarınca kısmi zapt halinde alıcı, md. 51 hükmü
uyarınca, kısmi zapta konu mallar bakımından seçimlik haklarını ve tazminat hakkını kullanabileceği
gibi; kısmi zaptın sözleşmenin esaslı ihlali (“amounts to a fundamental breach of the contract”) teşkil
etmesi halinde sözleşmenin tamamından dönme hakkını kullanabilir.
550
Enderlein/Maskow, Md. 25, para. 3.4; Huber/Mullis, s. 232; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md.
49), para. 44; Ferrari (Fundamental Breach), s. 503.
551
Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 363; Atamer, s. 400.
552
Freiburg Eyalet Mahkemesi (Landgericht) kararı, 22.08.2002, CISG-online no: 711, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g1.html (Erişim:
20.02.2020).
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kişilerin mala ilişkin hak iddiaları, satıcı tarafından bertaraf edilebiliyor ise 553, bu
olanağın gerçekleşme süresi mutlaka göz önünde bulundurulmak kaydıyla, md. 25
hükmündeki önemli ölçüde yoksunluk şartının gerçekleşmediği

sonucuna

ulaşılabilir.554
Antlaşma md. 42 hükmünde ise, fikri ve sınai mülkiyet konusu haklara ilişkin özel bir
düzenleme getirilmiştir.555 İlgili hüküm uyarınca malın üçüncü kişiye ait bir fikri ya
da sınai mülkiyet hakkının konusu ile ilgili olması halinde, esaslı ihlal ortaya çıkabilir.
Örneğin, satış konusu mal bizzat kullanılması ya da ondan iktisaden yararlanılması
patent hakkı sahibi üçüncü kişinin iznine bağlı bir teknik buluşun konusunu
oluşturuyorsa ve üçüncü kişiden bu izni içeren bir lisans hakkı da sağlanmamışsa, alıcı
maldan hiç yararlanamayacağı için, alıcının haklı sözleşmesel beklentilerinden önemli
derecede yoksun kalmış olacak ve esaslı ihlalin varlığına karar verilebilecektir. 556
Bununla beraber, md. 42(1) hükmü uyarınca satıcının sorumluluğu üç koşul ile
sınırlandırılmıştır. Satıcının sorumlu olabilmesi için ilk olarak, satıcının sözleşmenin
akdedilmesi sırasında bildiği veya bilmemesinin mümkün olmadığı fikri ve sınai
mülkiyet konusu hak veya taleplerin söz konusu olması gerekmektedir. 557 İkinci
olarak, md. 42(1) hükmünün (a) veya (b) bendinin somut olaya uygulanabilir olması
gerekmektedir. Bahse konu (a) bendi uyarınca hak ve taleplerin “malların yeniden
satılacağı veya diğer bir şekilde kullanılacağı devletin hukukuna göre mevcut olan bir

553

Huber/Mullis, s.232; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 44. Bu hususta Atamer, rehin
hakkının mevcut olduğu bir durumda borcun ödenmesi yoluyla aykırılığın giderilebileceği örneğini
vermiştir. Atamer, s. 400.
554
Enderlein/Maskow (Md. 25), para. 3.4.
555
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.b.5.
556
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Kröll (Md. 42), para. 52.
557
Hollanda Arnhem Temyiz Mahkemesi bir kararında, satıcının bu hak veya talebi bilmesi veya
bilmemesinin mümkün olmaması halinin alıcı tarafından ispat edileceğine hükmetmiştir. Hollanda
Arnhem Temyiz Mahkemesi (Gerechtshof), 21.05.1996, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960521n1.html (Erişim: 20.02.2020).
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sınaî veya fikrî mülkiyete” dayanması ve sözleşmenin kurulması sırasında malların bu
devlette yeniden satılacağının veya kullanılacağının hesaba katılmış olması
gerekmektedir. (a) bendi somut olaya uygulanamıyor ise, (b) bendi uyarınca
bahsedilen hak ve taleplerin alıcının işyerinin bulunduğu devletin hukukuna göre
mevcut olan bir sınaî veya fikri mülkiyete dayanıp dayanmadığı araştırılacaktır.
Kanaatimce, md. 42(1) hükmünün (a) ve (b) bentleriyle getirilen bu sınırlama, satıcı
ile alıcı arasındaki menfaat dengesini gözetmektedir. Zira, satıcıdan sözleşme kurulma
anında

vakıf

olduğu

bilgiler

dahilinde

malların

üçüncü

bir

ülkede

kullanımının/satımının olacağını hesaba katmış ise, sattığı malların bu ülkede; aksi
halde alıcının ülkesinde herhangi bir fikri veya sınai mülkiyet hakkına konu olmaması
beklenmektedir. Bu anlamda satıcıdan tüm dünya ülkeleri kapsamında bir fikri ve sınai
mülkiyet hakkı araştırması yapması beklenmemektedir. 558 Alıcının menfaati de,
sözleşme kurulma anında hesaba katılan üçüncü ülke ile kendi ülkesi kapsamında
korunmaktadır. Satıcının sorumluluğu bakımından aranan üçüncü koşul, md. 42(2)
hükmünde yer verilen hallerin somut olayda söz konusu olmamasıdır. Buna göre,
“sözleşmenin kurulduğu anda alıcının hakkı ya da talebi bildiği veya bilmemesinin
mümkün olmadığı haller”559 ile “hak ya da talebin, alıcının, satıcının kullanımına

Avusturya Federal Mahkemesi bir kararında, md. 42 hükmü bağlamında satıcının sorumluluğunun,
global düzeyde bir sorumluluk olmadığı tespitinde bulunmuştur. (“The liability of the seller for
deficiencies following the property right was territorially limited under Art. 42(1)(a) and (b) CISG.
Therefore, the seller had to guarantee that no third-party rights existed only with reference to certain
countries, but not on a worldwide level.”) Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof),
12.09.2006,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/060912a3.html (Erişim: 20.02.2020).
559
Fransa Yargıtayı bir kararına konu olayda satıcı tarafından kullanılan ayakkabı tabanlıklarının
üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal etmesi sebebiyle alıcı tarafından satıcıya karşı dava açılmış;
Fransa Yargıtayı bu hak ihlalinin, ayakkabı sektöründe tecrübe ve birikime sahip alıcı tarafından
sözleşme kurulma anında bilinmemesinin mümkün olmadığını; bu sebeple md. 42(2) hükmü uyarınca
satıcının sorumluluğunun bulunmadığını tespit etmiştir. Fransa Yargıtayı (Cour de cassation),
19.03.2002, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/020319f1.html
(Erişim: 20.02.2020). Colmar İstinaf Mahkemesi tarafından verilen bir kararda da, satın alınan
bluzların, üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğinin alıcı tarafından sözleşme kurulma anında
bilinmemesinin mümkün olmadığı tespit edilerek, md. 42(2) hükmü uyarınca satıcının sorumluluğunun
558
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sunduğu teknik çizim, tasarım, veya başkaca veriden kaynaklandığı haller” 560
bakımından satıcının md. 42 hükmü çerçevesinde herhangi bir sorumluluğu
bulunmamaktadır.
Antlaşma md. 43 hükmü uyarınca alıcı, üçüncü kişinin hakkını ya da talebini
öğrendikten veya öğrenmesi gerektiği andan itibaren, makul bir süre içinde satıcıya bu
hak veya talebin mahiyetini belirten bir bildirimde bulunma külfeti altındadır. 561 Alıcı
bu külfeti yerine getirmez ise, md. 41 ve md. 42 hükümlerine dayanma olanağını ve,
böylece, sözleşmeden dönme hakkını da kaybeder. 562 Ancak satıcının mal üzerinde
üçüncü kişinin hakkını veya talebini bildiği ve bu hak veya talebin mahiyetine vakıf

bulunmadığına hükmedilmiştir. Colmar İstinaf Mahkemesi (Cour d’appel), 23.11.2002, Pace Law
School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/021113f1.html (Erişim:
20.02.2020). Rouen İstinaf Mahkemesi tarafından verilen bir kararda da, satıcının, alıcı tarafından
gönderilen teknik çizimler uyarınca ayakkabı üretip alıcıya sattığı, satılan ayakkabılarda kullanılan
bağcıkların üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğinin alıcı tarafından sözleşme kurulma
anında bilinmemesinin mümkün olmadığı tespit edilerek, md. 42(2) hükmü uyarınca satıcının
sorumluluğunun bulunmadığına hükmedilmiştir. Rouen İstinaf Mahkemesi (Cour d’appel), 17.02.2000,
Pace Law School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/000217f1.html (Erişim:
20.02.2020).
560
Satıcının, satım konusu malları, üzerinde üçüncü kişiye ait tanınmış bir markaya ilişkin fikri mülkiyet
hakkını ihlal eden bir sembol ile birlikte alıcıya teslim ettiği bir olayda İsrail Yargıtayı, ilgili sembolün
alıcı tarafından satıcıya gönderildiğini, alıcının malların üzerine bu sembolün basılmasını talep ettiğini
ve yine alıcının, üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal ettiğini bilmediğini göz önünde
bulundurarak, satıcının md. 42(2) hükmü uyarınca herhangi bir sorumluluğu olmadığına hükmetmiştir.
İsrail
Yargıtayı,
22.08.1993,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/930822i5.html (Erişim: 20.02.2020).
561
Alıcının, sözleşme konusu arabanın çalıntı olması sebebiyle arabaya el konulduğunu satıcıya 7 gün
sonra sözlü olarak bildirmesi md. 43 hükmüne uygun olarak değerlendirilmiştir. Almanya Dresden
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 21.03.2007, Pace Law School CISG Case
Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/070321g1.html (Erişim: 20.02.2020). Buna karşılık,
alıcının satım konusu malların çalıntı olması sebebiyle mallara el konulduğunu satıcıya 2 ay sonra
bildirmesi, makul süre olarak kabul edilmemiştir. Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof),
11.01.2006,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/060111g1.html (Erişim: 20.02.2020).
562
Köln Eyalet Mahkemesinin önüne gelen bir uyuşmazlıkta, satıcı, semenin ödenmemesi sebebiyle
dava açmış, buna karşılık alıcı ise md. 42 uyarınca malların üçüncü kişinin fikri mülkiyet hakkını ihlal
ettiği, bu sebeple malların büyük bir kısmına el konulduğu savunmasında bulunmuştur. Mahkeme ise,
alıcının md. 43(1) hükmü uyarınca makul süre içerisinde bahse konu hak ve talebe ilişkin olarak satıcıya
bildirimde bulunmadığını, bu sebeple satıcının md. 42 hükmü uyarınca sorumlu olmadığına karar
vermiştir. Köln Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 5.12.2006, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/061205g1.html (Erişim: 20.02.2020).
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olduğu hallerde, satıcı md. 43(2) hükmü gereği, alıcının bildirim külfetini yerine
getirmediğini ileri süremez.
Antlaşma md. 44 hükmü, alıcının (md. 39(1) ile) md. 43(1) hükmü çerçevesinde makul
süre içerisinde satıcıya bildirim gerçekleştirmemesine ilişkin makul bir özrü (“a
reasonable excuse”) olduğu durumlarda, alıcıya, semenin tenzilini veya mahrum
kalınan kâr haricinde zararının tazminini talep edebilme olanağı tanımaktadır. Bu
anlamda md. 44 hükmü ile tamamen olmasa da, bildirimi zamanında yapmamanın
sonuçları yumuşatılmıştır. Alıcının makul bir özrü olup olmadığı ise somut olay
koşulları dikkate alınarak değerlendirilecektir. 563 Bununla beraber, alıcı, bildirimi
makul sürede gerçekleştirmemesine ilişkin olarak makul bir özrü olsa dahi,
sözleşmeden dönme hakkını kullanamayacaktır. 564

d.1.3. Belgelerin Sözleşmeye Uygun Olmaması
Sözleşme md. 34 hükmü uyarınca satıcı, sözleşmeye uygun belgeleri alıcıya verme
borcu altındadır.565 Sözleşmeye uygun olmayan bir belgenin alıcıya verilmesinin her
zaman esaslı ihlale sebebiyet verecek boyutta bir sözleşme ihlali oluşturduğunu
söylemek mümkün değildir.566 Dolayısıyla, md. 25 hükmü şartlarının gerçekleşip

Atamer, s. 240; Huber/Mullis, s. 165, 166. Antlaşma md. 44 hükmüne dayanmak isteyen alıcının,
makul özrünü ispat etmesi gerekir. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht),
11.09.1998,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/980911g1.html (Erişim: 20.02.2020).
564
Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Milletlerarası Ticari Tahkim (Tribunal of International
Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry), 24.01.2000,
Pace Law School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/000124r1.html (Erişim:
20.02.2020).
565
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.b.3.
566
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 46.
563
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gerçekleşmediği her somut olayın özelliğine göre değerlendirmelidir. 567 Somut olayın
özellikleri, sözleşmeye aykırı belge teslim edildiği için malın teslim alınamadığını568
veya malın amacına uygun şekilde kullanılamadığını gösteriyorsa, esaslı ihlalden söz
edilebilir569; meğer ki, bu durumun satıcı tarafından kısa zamanda giderilebilmesi
mümkün olsun.570
Malı temsil eden belgeler, doğrudan alıcının malı edinmesine olanak sağladıkları için,
bu belgelerde mevcut sözleşmeye aykırılıklar, alıcının malı edinmesini engelliyor ise,
esaslı ihlal var demektir. 571 Emtia senetlerinin (konşimento, taşıma senedi, makbuz
senedi, varant gibi) sözleşmeye aykırı olması halinde ise, bu senetlerin somut satım
sözleşmesi bakımından haiz oldukları önem çerçevesinde, özellikle malların teslim
alınması veya üçüncü kişilere yeniden satılması mümkün değil ise esaslı ihlal söz
konusu olabilecektir.572
Esaslı ihlal değerlendirmesi yapılırken, belgelerdeki sözleşmeye aykırılık hallerinin
alıcı tarafından düzeltilebilecek olup olmadığının dikkate alınması gereği hakkında
Alman Federal Mahkemesi’nin, menşe belgesinin yanlış düzenlendiği bir olay ile ilgili
olarak verdiği bir karara dikkat çekilebilir. Federal Mahkeme, bu kararında, alıcı

567

Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 61; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen
(Md. 49/ 2010), para. 11; Ferrari (Fundamental Breach), s. 503; Huber/Mullis, s. 232, 233;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 45; Atamer (İfa Engelleri), s. 251; Kaşak, s. 350;
Sarıkaya, s. 229.
568
Örneğin malı temsil eden belgeler sözleşmeye aykırı ise, taşıyıcı malları alıcıya teslim etmeyi
reddedebilir ve bu durum, alıcının malı teslim almasını engelleyebilir.
569
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 61.
570
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2010), para. 11; Ferrari (Fundamental Breach), s.
503, 504; Huber/Mullis, s. 232; CISG Advisory Council Opinion No. 5, para. 4.9;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 45; Atamer (İfa Engelleri), s. 251; Kaşak, s. 350.
571
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2010), para. 11; Atamer (İfa Engelleri), s. 251;
Kaşak, s. 350; Schlechtriem/Butler, s. 144.
572
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 63, 64; Huber/Mullis, s. 232, 233;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49/ 2010), para. 46.
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tarafından ilgili belgelerin üçüncü kişilerden doğru şekilde temin edilmesinin mümkün
olması nedeniyle bir esaslı ihlalden söz edilemeyeceğine hükmetmiştir. 573

d.1.4. Alıcının Muayene ve Bildirim Külfeti
Antlaşma md. 38 hükmü uyarınca alıcı, teslim aldığı mallara ilişkin olarak muayene
külfeti altındadır.574 Muayenenin kural olarak, mümkün olan en kısa sürede 575
yapılması gerekmektedir. 576 Bu sürenin ne zaman başlayacağı somut olay özelliklerine
göre tespit edilecektir. 577 Bununla beraber, Antlaşma md. 38 hükmünün (2). ve (3).

Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi nezdinde görülen bir tahkim davasında da,
emtia senedine 1999 yazılması gerekirken sehven 1998 yazılmış olmasının, alıcının malı teslim almayı
ve semeni ödemeyi reddetmesine neden olamayacağı, aksinin kabulünün dürüstlük kuralına aykırılık
teşkil edeceği ve bu nedenle olayda esaslı bir ihlalin bulunmadığı sonucuna varılmıştır. Çin Uluslararası
Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 4.06.1999, Cisg-online: 1806, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990604c1.html (Erişim: 2.2.2020).
574
Muayene külfetinin kapsamı md. 38(1) hükmünde yer alan “koşulların izin verdiği ölçüde” kıstası
ile belirlenecektir. Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından verilen bir kararda bu hükme atıf
yapılarak, muayeneden elde edilecek fayda ile muayeneye ilişkin katlanılan maliyetler arasında makul
bir oran bulunması gerektiği ifade edilmiştir. Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht),
12.1.2007, Cisg-online no: 1581, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070112g1.html (Erişim: 15.02.2020).
575
Muayene süresi bakımından yapılan değerlendirmelerde, somut olay koşulları dikkate alınacak;
malın geldiği yer, türü, taşıma şekli, paketlenmesi önem arz edebilecektir. Bu hususta şu içtihatlar örnek
olarak gösterilebilir: Saarbrücken Eyalet Yüksek Mahkemesi kararında satım konusu çiçeklere ilişkin
muayene ve bildirimin malın teslim alındığı gün yapılması gerektiği tespit edilmiştir. Bkz: Saarbrücken
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 03.06.1998, Cisg-online no: 354, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980603g1.html (Erişim: 15.02.2020).
Schleswig Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından, satım konusu hayvanlara ilişkin muayene ve bildirim
külfetinin alıcının malları teslim aldığı gün veya en geç bir gün sonrasında gerçekleştirilmesi gerektiği
değerlendirilmiştir. Bkz: Schleswig Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 22.08.2002,
CISG-Online
No:
710,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020822g2.html (Erişim: 15.02.2020). Lübeck Eyalet Mahkemesi
tarafından verilen bir kararda, malların özel nitelik arz etmediği hallerde, malın teslim tarihinden
itibaren 1 ila 2 hafta içerisinde muayene ve bildirim külfetlerinin yerine getirilmesi gerektiğine
hükmedilmiştir. Lübeck Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 30.12.2010, CISG-Online No: 2292, CisgOnline Database, http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/urteile/2292.pdf (Erişim: 15.02.2020).
576
Alıcının bizatihi muayene eylemini gerçekleştirmesi gerekmez, malları üçüncü bir kişiye muayene
ettirebilir. Muayenenin nasıl yapılacağına ilişkin ise herhangi bir düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu
kapsamda öncelikle taraflar arasında muayene yöntemine ilişkin bir mutabakat bulunup bulunmadığı
veya ilgili hususta md. 9 hükmü uyarınca tarafları bağlayıcı bir ticari teamül bulunup bulunmadığı
araştırılacak; taraflar açısından bağlayıcılığı bulunmayan yerel uygulamalar dikkate alınmayacaktır.
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 38/ 2005), para. 13.
577
Zug Kantonu Temyiz Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, malın montajının yapılması
gerektiği için, montajın tamamlanma anı ile birlikte muayene süresinin başlayacağına karar verilmiştir.
573
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fıkralarında muayene süresinin başlamasına ilişkin, özel düzenlemeler yer
almaktadır.578 Bahse konu hükümler koşulların varlığı halinde ve taraflarca
sözleşmede açıkça aksi düzenlenmemiş ise, alıcıya muayene süresini erteleme imkânı
tanır.579
Alıcının Antlaşma md. 39(1) hükmü uyarınca, malda ve/ya belgelerde580 sözleşmeye
aykırılık tespit ettiği ya da etmesi gerektiği tarihten itibaren makul bir süre içinde
sözleşme aykırılığı satıcıya bildirmesi581 gerekmektedir.582 Hükümde yer alan “makul

Zug Kantonu Temyiz Mahkemesi (Obergericht), 19.12.2006, Cisg-online no: 1427, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061219s1.html (Erişim: 15.02.2020).
578
(2). fıkra hükmü uyarınca taşınacak mallara ilişkin olarak, muayene süresinin malın varma yerine
ulaşmasına kadar ertelenmesi mümkündür. (3). fıkra hükmüne göre ise muayene süresinin, “Mallar
alıcı tarafından, muayene etmek için yeterli imkâna sahip olmaksızın, taşıma halindeyken başka bir
yere yönlendirilir veya onun tarafından başka bir yere gönderilirse ve satıcı sözleşme kurulurken böyle
bir yönlendirme veya başka yere gönderme ihtimalini biliyor veya bilmesi gerekiyor idiyse, muayene,
malların yeni varma yerine ulaşması sonrasına” ertelenmesi mümkündür. Hükümde yer alan
“yönlendirme” ifadesi; malların henüz alıcıya ulaşmadan, yoldayken başka bir hedefe
yönlendirilmesini; “gönderme” ifadesi ise, mallar alıcıya ulaştıktan sonra üçüncü bir adrese
gönderilmesini ifade etmektedir. Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 38/ 2005), para. 23.
Bununla beraber, muayene süresinin malın son varış yerine kadar ertelenebilmesi için, alıcının bu süre
zarfında malları muayene etmek için yeterli imkana sahip olmaması ile satıcının bu işlemi
öngörebilmesi gerekmektedir. Özellikle yönlendirme işlemi bakımından alıcının muayene imkânı
bulunmadığı kolayca tespit edilebilecektir. Buna karşılık, gönderme işlemi söz konusu ise, bu
göndermenin, mallar alıcıya ulaştıktan sonra derhal gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Baysal, P.:
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması (CISG)
Çerçevesinde Satıcının Ayıptan Sorumluluğu, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve CISG’e Göre Satış
Sözleşmeleri, Edt. Şıpka, Ş./ Yıldırım, A.C., İstanbul 2012, s. 258.
579
Schlechtriem (Uniform), s. 72; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 38/ 2005), para. 21, 23, 31;
UNCITRAL Digest, Md. 38, para. 20, 21.
580
İlgili hükmün lafzında, sözleşmeye aykırılıkların mallara ilişkin olup olmadığı belirtilmemiştir. Bu
çerçevede, belgelere ilişkin aykırılıkların da bildirim külfetine tabi olduğu söylenebilir.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Kröll (Md. 39), para. 22; Baysal, P., s. 261.
581
Hükümde bildirimin hangi şekilde yapılması gerektiğine ilişkin bir bilgiye yer verilmemiştir. Bu
hususta öncelikle, taraflar arasındaki sözleşme hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Taraflar kendi
aralarında akdedecekleri sözleşme ile yapılacak tüm bildirimlerin faksla, elektronik posta yoluyla veya
yazılı olarak mektupla gönderilmesini kararlaştırabilirler. Sözleşme veya taraflar arasında bağlayıcı
olan teamüller kapsamında bildirim şekli bulunmuyorsa, bildirim sözlü olarak dahi yapılabilir.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Kröll, (Md. 39), para. 28. Bununla beraber, tarafların ispat kolaylığı
bakımından yazılı olarak bildirim yapması yerinde olacaktır. Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md.
39/ 2005), para. 11-12. Bildirimin hangi dilde yapılacağı hususunda da Antlaşma’da bir düzenleme
bulunmamaktadır. Bu hususta Kröll, bildirimin, taraflar arasında akdedilen sözleşmenin dilinde
yapılması gerektiğini; bununla beraber satıcının anladığı bir başka dilde yapılan bildirimin de kabul
edilmesi gerektiğini ifade etmektedir. Kröll/Mistelis/Viscasillas/Kröll, (Md. 39), para. 30. Kanaatimce,
dürüstlük kuralı gereği, satıcının anlayabildiği herhangi bir dilde bildirim yapılması mümkün olmalıdır.
582
Alıcı, hem makul süre içerisinde bildirimde bulunmalı, hem de bildirimde sözleşmeye aykırılığın
türünü belirtmelidir. Alıcı, bildirimde belirtmediği sözleşmeye aykırılıklar için hukuki imkândan
yararlanamayacaktır. Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 10.03.2004, CISG-Online
No: 824, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040310g1.html
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süre” kıstasının583, somut olay özelliklerine göre ele alınması gerekmektedir. Burada
yer alan “makul süre”, muayene külfetinin yerine getirilmesi için md. 38 hükmünde
belirtilen süreden farklıdır. Zira bildirim külfetinin yerine getirilmesi bakımından,
malların niteliği haricinde alıcının hangi seçimlik haktan yararlanmak istediği hususu
da önem arz etmektedir. Nitekim, örneğin esaslı ihlal halinde, alıcı ikame mal teslimi
talebinde bulunacak ise, malların iadesi gerekecektir. O halde malın niteliği
sebebiyle584 veya malda bulunan sözleşmeye aykırılıkların muayene sonrasında
artmasını önlemek amacıyla, malın bir an önce satıcıya iadesi önemlidir. Buna karşın,
alıcı yalnızca semenin indirilmesi talebinde bulunacak ise, malların iadesi
gerekmeyeceğinden, bildirimin daha uzun bir sürede yapılabileceği kabul
edilmelidir.585
Muayene ile belirlenemeyecek nitelikteki ayıplar için ise alıcıya md. 39(2) hükmü ile;
ilgili ayıpların ortaya çıkmasından itibaren makul bir süre zarfında; her halde malın

(Erişim: 10.02.2020). Burada, sözleşmeye aykırılık belirtilirken, genel ifadelerin kullanılmaması,
spesifik olarak aykırılığın neye ilişkin olduğunun açıklanması, eksiklik varsa bu eksikliğin miktar olarak
belirtilmesi, muayene gerçekleştirildi ise ortaya çıkan sonuçların paylaşılması ve satıcıya bildirilmesi
gerekmektedir. Bu bağlamda, teslim edilen malların “önemli derecede düşük kalitede olması”,
“beklentileri karşılamaması”, “sözleşmeye uygun olmaması” gibi ifadeler, bildirim külfetinin yerine
getirilmesinde yeterli bulunmamıştır. İçtihatlarda şu kararlar bildirimin içeriği açısından örnek
gösterilebilir: Erfurt Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 29.07.1998, CISG-Online No: 561, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980729g1.html (Erişim:
10.02.2020); Avusturya Graz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 11.03.1998, CISGOnline
No:
670,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981015a3.html (Erişim: 10.02.2020); Almanya Saarbrücken Eyalet
Mahkemesi (Landgericht), 26.03.1996, CISG-Online no:391, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960326g1.html (Erişim: 10.02.2020); Almanya Rostock
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 25.09.2002, Cisg-online no: 672, Pace Law School
CISG Case Presentation http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020925g1.html (Erişim: 11.03.2019).
583
Kröll’e göre hüküm, ayıbın “makul” bir zaman zarfı içerisinde satıcıya bildirilmediği durumlarda,
satıcının menfaatlerini koruma amacıyla getirilmiştir. Nitekim, “makul” süre içerisinde kendisine
bildirimde bulunulan satıcı, malları denetlemek için harekete geçebilecek, malda bulunan aykırılıkları
(md. 48 hükmü kapsamında) giderebilecektir. Bununla beraber, satıcı aykırılığı gideremez ise, alıcının
tekrar md. 39 hükmü uyarınca bildirimde bulunması gerekecektir. Kröll/Mistelis/Viscasillas/Kröll (Md.
39), para. 7, 21.
584
Mallar bozulabilir veya sezonu geçebilir nitelikte ise, bu bildirim külfetinin daha da hızlı bir şekilde
gerçekleştirilmesi gerekecektir. Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 39/ 2005), para. 16.
585
Baysal, P., s. 263.
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fiilen (“actually handed over to the buyer”)586 alıcıya teslim edilmesinden sonra en
geç iki sene içerisinde; satıcıya bildirimde bulunabilme imkânı tanınmıştır.587
Dolayısıyla alıcı malın fiilen tesliminden itibaren iki yıllık sürenin geçmesi halinde,
sözleşmeye aykırılığa ilişkin satıcıya ihbarda bulunma ve dolayısıyla bu sözleşmeye
aykırılık kapsamında seçimlik haklara ve tazminat hakkına başvurma hakkını
kaybeder.588 Ancak, hükmün açık lafzı gereği, taraflarca farklı bir sürenin
kararlaştırılması mümkündür; bu halde iki yıllık süre sınırlaması etkisiz hale gelir.589
Alıcının muayene ve bildirim külfetini yerine getirmemesi 590, Antlaşma md. 40 ve md.
44 hükmü saklı olmak üzere, alıcının sözleşmeye aykırılık çerçevesinde sahip olduğu
seçimlik haklardan ve tazminat hakkından faydalanamamasına sebep olur. Bununla
beraber, sözleşmeye aykırılık haricinde başkaca bir sözleşme ihlalinin bulunması
halinde alıcı, bu ihlallere dayanarak hukuki imkanlara başvurabilir.
Alıcının muayene ve bildirim külfetine istisna getiren md. 40 hükmü uyarınca, teslim
edilen malda bulunan sözleşmeye aykırılıklar, satıcının bilgisi dahilindeyse veya
olayın şartları göz önünde bulundurulduğunda, bu aykırılığın satıcı tarafından

Hasar alıcıya geçse veya malı temsil eden belgeler alıcıya verilse dahi, mal fiilen teslim edilmeden
bu süre başlamayacaktır. Enderlein/Maskow (Md. 39), para. 7; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer
(Md. 39), para. 24.
587
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Kröll (Md. 39), para. 19.
588
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 39), para. 22 vd.; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Kröll (Md.
39), para. 94 vd.
589
Schlechtriem/Butler, para. 160; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 39), para. 26;
Huber/Mullis, s. 162; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Kröll (Md. 39), para. 97.
590
Bildirimin satıcıya iletilmesine ilişkin riskin kimin üzerinde olduğu hususunda Antlaşma’da
herhangi bir düzenleme bulunmadığından, md. 27 hükmü uyarınca bildirimin “koşullara uygun
araçlarla” gerçekleştirilmesi halinde risk satıcı üzerinde olmalıdır. Nitekim, Koblenz Eyalet Yüksek
Mahkemesi nezdinde görülen bir davada, sözleşmeye aykırılık bildirimin uygun araçlarla yapıldığı,
satıcıya iletilmesi sürecindeki riskin md. 27 uyarınca satıcıya ait olduğu; bildirimin iletilmesinde
yaşanan gecikme ve aksaklık sebebiyle alıcının bildirim külfetini yerine getirmediğinin
söylenemeyeceği ifade edilmiştir. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht),
19.10.2006, CISG-Online No: 1407, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g2.html (Erişim: 15.02.2020).
586
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bilinmemesi mümkün değilse591; bunun yanında satıcı bu aykırılıklar bakımından
alıcıyı bilgilendirmemişse; muayene ve bildirim külfeti uygulama alanı bulmayacak;
satıcı, alıcının muayene ve bildirim külfetini yerine getirmediği savunmasına
dayanamayacaktır. Bu sayede alıcı, her halde sözleşmeye aykırılık sebebiyle seçimlik
haklara ve tazminat hakkına başvurabilecektir.592
Antlaşma md. 44 hükmü ise bildirim külfetine ilişkin olarak, alıcının md. 39(1) hükmü
(ile md. 43(1) hükmü) çerçevesinde makul süre içerisinde satıcıya bildirim
gerçekleştirmemesine ilişkin makul bir özrü olduğu durumlarda, alıcıya, semenin
tenzilini veya mahrum kalınan kâr haricinde zararının tazminini talep edebilme olanağı
tanımaktadır. Alıcının makul bir özrü olup olmadığı ise somut olay koşulları dikkate
alınarak değerlendirilecektir. 593 Hükümde md. 39(2)’e herhangi bir atıf yapılmadığı
için belirtilen iki yıllık sürenin geçirilmesi halinde, alıcının makul bir özrü bulunsa
dahi, md. 44 hükmüne dayanmasının bir olanağı bulunmamaktadır. 594 Bunun yanı sıra,
Karlsruhe Eyalet Yüksek Mahkemesi’nin kanımca isabetli bir kararında, alıcının md.
38 hükmü uyarınca muayene külfetini yerine getirmemesinin, md. 44 bağlamında
makul bir özür olarak değerlendirilemeyeceği tespit edilmiştir. 595

Örneğin, satıcının ağır kusur veya ihmali sebebiyle aykırılıktan haberdar olmaması halinde de md.
40 hükmü uygulama alanı bulacaktır. Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 39/ 2005), para. 26.
Satıcının malın üreticisi konumunda olması, veya mala ilişkin uzman bir sıfatı haiz olması halinde de,
aykırılığın bilinmemesinin mümkün olmadığı kabul edilmektedir. Ayrıca, sözleşmede kararlaştırılan
maldan tamamen farklı bir malın gönderilmesi (aluid ifa) veya miktarın ciddi oranda farklılık arz etmesi
söz konu ise satıcının durumu bilmemesinin mümkün olmadığı ifade edilmektedir.
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 40/ 2005), para. 5.
592
Baysal, P., s. 266.
593
Atamer, s. 240; Huber/Mullis, s. 165, 166. Antlaşma md. 44 hükmüne dayanmak isteyen alıcının,
makul özrünü ispat etmesi gerekir. Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht),
11.09.1998,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/980911g1.html (Erişim: 20.02.2020).
594
Avusturya Linz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.09.2007, Pace Law School
CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/070924a3.html (Erişim: 15.02.2020).
595
İlgili karar, başka gerekçelerle üst mahkemede bozulmuş, ancak md. 44 ile md. 38 hükümlerine
ilişkin değerlendirmeye yönelik bir bozma gerekçesi belirtilmemiştir. Karlsruhe Eyalet Yüksek
Mahkemesi (Oberlandesgericht), 25.06.1997, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/970625g1.html (Erişim: 15.02.2020).
591
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d.1.5. Satıcının Sözleşmeye Aykırılıkları Giderme Hakkı
d.1.5.1.

Genel Olarak

Satıcının teslim tarihinden önce teslim ettiği mallara ve belgelere ilişkin olarak md. 37
ve md. 34 hükümleri uyarınca, eksiklik ve sözleşmeye aykırılıkları giderme hakkı
yukarıda açıklanmıştı.596 Aşağıda açıklanan md. 48 hükmüne göre ise, satıcı,
borçlarının ifasına ilişkin her türlü eksikliği ve sözleşmeye aykırılığı teslim tarihinden
sonra giderme hakkına (“right to cure”)597 sahiptir. Getirilen bu düzenlemelerle,
sözleşme ayakta tutulmaya çalışılmaktadır. 598
Satıcının aykırılıkları giderme hakkı ile alıcının esaslı ihlale dayanan sözleşmeden
dönme hakkı arasındaki ilişki, doktrinde çok tartışılmış olduğu için, bu konu aşağıda
d.1.5.3’de ayrı bir başlık altında ele alınacaktır. Ancak, alt başlıklara geçmeden önce
şu genel saptamaları yapmak yararlı olacaktır:
Antlaşma’nın 48’inci maddesinin ilk fıkrası uyarınca, satıcı, belli koşullar altında,
masrafları kendi üstlenerek, borcunun ifasına ilişkin her türlü eksiklik ve sözleşmeye
aykırılıkları, teslim tarihinden sonra dahi599 giderme hakkını haizdir. Satıcı md. 48(1)
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.b.3 ve § 2.II.C.1.b.4.
Sözleşmeye aykırılıkları giderme hakkı, Kara Avrupası Hukuk Sistemine yabancı bir kavramdır.
Kara Avrupası hukuk sisteminde, vadeden sonra aykırılıkların giderilebilmesine ilişkin açık
düzenlemelere rastlanmaz. Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 37/ 2005), para. 2. Buna karşılık,
Amerikan hukukunda bu hususta açık bir düzenleme bulunmaktadır. Amerikan Ticaret Yasası’nın §2508 hükmünde bu husus “§ 2-508. Cure by Seller of Improper Tender or Delivery; Replacement. (1)
Where any tender or delivery by the seller is rejected because non-conforming and the time for
performance has not yet expired, the seller may seasonably notify the buyer of his intention to cure and
may then within the contract time make a conformingdelivery. (2) Where the buyer rejects a nonconforming tender which the seller had reasonable grounds to believe would be acceptable with or
without money allowance the seller may if he seasonably notifies the buyer have a further reasonable
time to substitute a conformingtender.” şeklinde düzenlenmiştir. Uniform Commercial Code, Cornell
Law School, Legal Information Institute (Erişim: 14.04.2019 https://www.law.cornell.edu/ucc/2-608).
598
Zeytin, s. 136; Baysal, P., s. 249.
599
Antlaşma md. 48 hükmünde açıkça “teslim tarihinden sonra da” (“even after the date for delivery”)
ifadesi kullanılmıştır.
596
597
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hükmü uyarınca, örneğin, teslimini gerçekleştirmediği mal ve belgeleri teslim
edebilecek, teslim edilen malda bulunan sözleşmeye aykırılıkları malların onarılması
veya ikamesi ile değiştirilmesi yoluyla giderebilecektir. 600 Eksiklik ve sözleşmeye
aykırılıkların nasıl giderileceği hususunda ise satıcıya serbestlik tanınmıştır. 601
Antklaşma md. 48(1) hükmüne göre, satıcının söz konusu hakkı, “makul olmayan bir
gecikmeye yol açmayacak”602 ve “alıcı için, makul olmayan zahmete veya yaptığı
masrafların satıcı tarafından karşılanmayacağı konusunda bir tereddüde sebep
olmayacak” şekilde kullanması gerekir. Hükümde yer alan bu sınırlama, md. 37 ve
md. 34 hükümlerinde yer alan sınırlamadan farklıdır. Md. 34 ve 37 hükümlerinde
vadeden önce hakkın kullanımı “makul olmayan zahmet veya masrafa yol açmaması”
kaydıyla sınırlandırılmasına karşın; md. 48 hükmü ile ek olarak alıcı bakımından
“yaptığı masrafların satıcı tarafından karşılanmayacağı konusunda bir tereddüde” yol
açmaması şartı da aranmaktadır. Bu ek olumsuz şartın, özellikle teslim tarihinden
sonra alıcının seçimlik haklarını kullanmaması yönünde özel bir önem atfedilerek
getirilmiş olabilir. Ancak bu hususta Sekretarya Şerhi’nde veya Digest’te herhangi bir
görüş belirtilmemiştir.
Satıcının md. 48 uyarınca sözleşmeye aykırılıkları gidermesi halinde alıcı, söz konusu
ihlal bakımından, tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla 603 md. 45 hükmü ile kendisine

600

Zeytin, s. 172, 173.
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 48/ 2005), para. 6; Zeytin, s. 174.
602
Münih İlk Derece Mahkemesi kararına konu uyuşmazlıkta, satıcı, 25 Mayıs 1993 tarihinde alıcıdan
malları geri göndermesini (ve dolaylı yoldan md. 48(2) hükmü uyarınca sözleşmeye aykırılığı gidermesi
halinde ifayı kabul edip etmeyeceğini bildirmesini) rica etmiş, buna karşılık alıcı malları geri
göndermiştir. Bununla beraber mallar İtalya’ya gitmemiş, Münih’te kalmıştır. Mahkeme, taşıyıcıdan
kaynaklanan durumların riskinin de satıcı üzerinde olduğunu, satıcının 8 Haziran 1993 tarihine kadar
onarımı gerçekleştirememesi sebebiyle makul olmayan bir gecikmenin doğduğunu tespit etmiştir.
Münih İlk Derece Mahkemesi (Amtsgericht), 23.06.1995, Cisg-online no: 368, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950623g1.html (Erişim: 12.03.2020).
603
Antlaşma md. 48(1) hükmünde tazminat hakkı açıkça saklı tutulmuştur.
601
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tanınan hukuki imkanlara başvuramaz. 604 Elbette, satıcının aykırılıkları giderememesi
halinde, alıcı md. 45 hükmü uyarınca hukuki imkanlara başvurabilecektir. 605

d.1.5.2.

Satıcının Sözleşmeye Aykırılığı Gidereceğini Bildirmesi

Antlaşma md. 48 hükmünün ikinci fıkrası çerçevesinde satıcı alıcıya bildirim
göndererek, sözleşmeye aykırılığı bildirdiği süre içerisinde gidereceğini beyan
edebilir. Ayrıca satıcı, alıcının, bildirimde belirtilen süre içerisinde gerçekleşecek bu
ifayı kabul edip etmeyeceğini açıklamasını talep etme hakkını haizdir. 606 Eğer alıcı,
“makul bir süre” içerisinde ifayı kabul edip etmeyeceğini açıklamazsa, satıcı
bildirimde belirttiği süre içerisinde ifayı gerçekleştirerek, alıcının md. 45 hükmü
çerçevesinde seçimlik haklara başvurmasına mâni olabilir. 607 Alıcı ise, bildirimde
belirtilen süre içerisinde, satıcının ifası ile bağdaşmayan seçimlik haklara
başvuramayacaktır. Bu anlamda örneğin, alıcı ilgili süre içerisinde sözleşmeden
dönemez veya satıcının onarımı gerçekleştirmeyi taahhüt ettiği durumlarda malın
ikame mal ile değiştirilmesini talep edemez.

Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 48/ 2005), para. 22; Atamer, s. 349; Dayıoğlu, s. 66;
Erkan, s. 46.
605
Satıcının sözleşmeye konu vantilatöre ilişkin sözleşmeye aykırılıkları iki kez gidermeye çalışmasına
rağmen, vantilatörün düzgün çalışmamaya devam etmesi sebebiyle, alıcının sözleşmeden dönme
hakkını kullanabileceğine hükmedilmiştir. Landsberg am Lech İlk Derece Mahkemesi (Amtsgericht),
21.06.2006, Cisg-online no: 1460, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060621g1.html (Erişim: 12.03.2020).
606
Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi kuralları uyarınca yapılan bir tahkim
yargılaması sonucunda, alıcının, satıcı tarafından gönderilen bildirime yanıt vermemesi sebebiyle,
satıcının gerçekleştirdiği ifayı kabul etmek zorunda olduğu belirtilmiştir. Çin Uluslararası Ekonomi ve
Ticaret Tahkim Merkezi, 29.12.1999, Cisg Online no: 1255, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991229c1.html (Erişim: 12.03.2020).
607
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 48/ 2005), para. 22; Atamer, s. 349; Dayıoğlu, s. 66;
Erkan, s. 46. Ayrıca, alıcının semeni indiremeyeceği de md. 50 hükmünde açıkça düzenlenmiştir.
604
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Satıcının md. 48(2) hükmü uyarınca göndermiş olduğu bildirimde, açıkça alıcıdan
ifayı kabul edip etmeyeceğini açıklamasını talep etmesine bir gerek bulunmamaktadır.
Zira, md. 48(3) hükmü uyarınca bu bildirimin “alıcının kararını açıklamasına ilişkin
bir talep içerdiği varsayılır.”. Dolayısıyla satıcının, md. 48(2) hükmü uyarınca
gerçekleştireceği bildirimde sadece sözleşmeye aykırılıkları ne kadar sürede
gidereceğini bildirmesi yeterlidir.
Söz konusu bildirim bakımından ilgili hüküm açıkça karşı tarafa ulaşma şartını
aramaktadır. Nitekim bu husus hükümde “Satıcının 2. veya 3. fıkra çerçevesindeki
talep veya bildirimleri alıcıya ulaşmış olmadıkça hüküm doğurmaz.” şeklinde ifade
edilmiştir. Bu durum, kuralın istisnasını oluşturması sebebiyle ayrıca önem arz
etmektedir. Zira, Antlaşma uyarınca kural olarak beyanın gerçekleştirilmesi hakkın
kullanımı için yeterlidir, ayrıca karşı tarafa ulaşmış olması gerekmez. Şöyle ki;
Antlaşma md. 27 hükmü uyarınca yapılan bildirim “koşullara uygun araçlarla
yapılmışsa”, bildirimin ulaşmamasına veya geç ulaşmasına ilişkin risk bildirimin
gönderildiği taraftadır.608 İşte md. 48(4) hükmü ile bu kurala istisna getirilerek,
bildirimin riskinin satıcı üzerinde olduğu düzenlenmiştir.

d.1.5.3.

Satıcının Aykırılığı Giderme Hakkı ile Alıcının Sözleşmeden

Dönme Hakkı Arasındaki İlişki
Antlaşma’nın 48’inci maddesinin birinci fıkrasında satıcının yükümlülüklerine ilişkin
her türlü eksikliği “49. madde saklı kalmak üzere” giderebileceği belirtilmektedir. Bu

608

Enderlein/Maskow, s. 288, 293; Liu, C.: Suspension or Avoidance Due to Anticipatory Breach:
Perspectives from Articles 71/72 CISG, the UNIDROIT Principles, PECL and Case Law, (Pace Law
School, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu9.html Erişim: 15.02.2020) (Suspension), para.
5.1.c.
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atıf nedeniyle, satıcının sözleşmeye aykırılıkları giderme hakkı ile alıcının
sözleşmeden dönme hakkı arasındaki ilişki doktrinde tartışma konusu olmuştur.
Hükmün tarihsel gelişimi incelendiğinde, delegeler arasında da bu konuda ciddi
tartışmalar yaşandığı görülmektedir. Antlaşma’nın 1977 tarihli taslak metninde md.
48(1)’e karşılık gelen hükümde “49. madde saklı kalmak üzere” ifadesi yerine,
“meğerki alıcı sözleşmeden dönme hakkını veya semenin tenzili hakkını kullanmış
olsun” ifadesi yer almaktaydı.609 1978 tarihli Taslak Antlaşma’ya ilişkin Sekretarya
Şerhi’nde, esaslı ihlalin varlığı halinde alıcıdan, sözleşmeden dönme hakkını
kullanmasını ertelemesinin beklenemeyeceği; ayrıca alıcının satıcıdan aykırılığın
giderilmesini talep etme yükümlülüğünün olmadığı ifade edilerek; alıcının, yalnızca
satıcının aykırılığı gidermesinin mümkün olduğu ve buna ilişin açık niyet gösterdiği
hallerde sözleşmeden dönme hakkını kullanamayacağı belirtilmekteydi. 610
Taslak hükme ilişkin olarak delegelerden bazıları, satıcının aykırılığı giderme
hakkının, alıcının haklarına karşı üstün tutulması gerektiğini savunmaktayken; 611
bazıları, halihazırda sözleşmeyi ihlal etmiş satıcıya, alıcının haklarını kullanmasına
engel olabilecek nitelikte bir hak bahşedilmemesi gerektiğini savunuyordu.612 Bir

Taslak Antlaşma’da ilgili kısım “unless the buyer has declared the contract avoided (…) or has
declared the price to be reduced” şeklinde yer almaktadır. UNCITRAL Yearbook VIII, 1977, Md. 29
(Antlaşma md. 48), UNCITRAL, https://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1977e/yb_1977_e.pdf (Erişim: 14.10.2019), s. 44.
610
Official Records of the United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods,
Vienna 10 March- 11 April 1980, A/CONF. 97/19, Art. 45, s. 41, para. 6, s. 295-298, UNCITRAL
(Erişim: 18.03.2019 https://www.uncitral.org/pdf/english/texts/sales/cisg/a-conf-97-19-ocred-e.pdf).
611
UNCITRAL Yearbook VIII, 1977, Md. 29 (Antlaşma md. 48), UNCITRAL,
https://www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1977-e/yb_1977_e.pdf (Erişim: 14.10.2019), s. 45,
para. 274. Bu görüşü savunan delegeler, satıcının aykırılığı giderme hakkının ihlalin esaslı olup
olmadığının belirlenmesinde rol oynaması gerektiğini savunmakta olup, alıcının sözleşmeden dönme
hakkı ile engellenmemesi gerektiğini ifade ederek; böylece hem sözleşmenin ayakta tutulmasının
sağlanacağını hem de sözleşmeden dönme sebebi ile tarafların katlanacakları ek maliyet ve masrafların
azaltılacağını belirtmişlerdir.
612
UNCITRAL Yearbook VIII, 1977, Md. 29 (Antlaşma md. 48), (UNCITRAL
www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1977-e/yb_1977_e.pdf Erişim: 14.10.2019), s. 45, para.
276.
609
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diğer delege grubu ise, aykırılığın kolaylıkla giderilebildiği hallerde zaten esaslı ihlal
oluşmayacağını ifade etmekteydi. 613 Taslak hükme gelen eleştiriler sonucunda üç
alternatif öne çıktı.614 Bu alternatifler arasından ikincisi, 1980 yılında gerçekleştirilen
Viyana Diplomatik Konferansı sırasında, Birinci Komite’nin 22. Oturumunda 615
delegelerce kabul edildi. Böylece “meğerki” ile başlayan ifade kaldırılarak, yerine
Antlaşma’nın bugünkü halinde yer alan “49. madde saklı kalmak üzere” ifadesi
getirilmiş oldu.616
Ancak, yapılan değişiklikle taslak hükümlere göre bir farklılık yaratıldığı ve böylelikle
tartışmalı durumun da ortadan kalktığı söylenememektedir.617 Doktrindeki yazarların
görüşleri incelendiğinde, bu görüşlerin farklılaştığı hususlar olmakla beraber, temel
olarak iki grupta toplanabildiği görülmektedir:
İlk gruptaki yazarlara göre, satıcının sözleşmeye aykırılığı giderme hakkının herhangi
bir üstünlüğü bulunmamaktadır. 618 Bu görüşteki yazarlara göre satıcının sözleşmeye
aykırılıkları giderme hakkını kullanabilmesi, esaslı ihlalin mevcut olmamasına veya

Yearbook
VIII,
1977,
Md.
29
(Antlaşma
md.
48),
(UNCITRAL,
www.uncitral.org/pdf/english/yearbooks/yb-1977-e/yb_1977_e.pdf Erişim: 14.10.2019), s. 45, para.
275.
614
Birinci alternatif uyarınca hükümde yer alan “meğerki alıcı sözleşmeden dönme hakkını veya semenin
tenzili hakkını kullanmış olsun” ifadesi silinecekti. İkinci alternatif ise, söz konusu kısım yerine
hükümde “49. madde saklı kalmak üzere” ifadesinin getirilmesine ilişkindi. Üçüncü alternatif ise md.
49(1)(a) hükmüne “satıcının sözleşmeye aykırılığı gidermemiş olması kaydıyla” ifadesinin
eklenmesiydi.
Legislative
History,
Md.
48,
Pace
Law
School,
www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/matchup/matchup-d-48.html (Erişim: 21.04.2019).
615
Legislative History 1980 Vienna Diplomatic Conference, 22th Meeting, Pace Law School,
https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/firstcommittee/Meeting22.html (Erişim: 21.04.2019), para. 21.
616
Legislative History, Md. 48, Pace Law School, www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/matchup/matchupd-48.html (Erişim: 21.04.2019).
617
Ziegel (Remedial Provisions), Bölüm 9, s. 22; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010),
para. 47-48.
618
Koch, s. 325; Ziegel (Remedial Provisions), Bölüm 9, s. 22; Enderlein/Maskow, Md. 48, para. 1;
Graffi, s. 344; Enderlein, Bölüm 5, s. 194; Gartner, A.: Britain and the CISG: The Case for RatificationA Comparative Analysis with Special Reference to German Law, Pace Review of the Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, Kluwer, 2000-2001, B. II/C/1; Babiak, s. 127, dn. 92.
613
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esaslı ihlal söz konusu olsa dahi alıcının henüz sözleşmeden dönme hakkını
kullanmamış olmasına bağlıdır. 619
İkinci gruptaki yazarlar ise, satıcının aykırılığı giderme hakkının, alıcının sözleşmeden
dönme hakkını kullanmasını engelleyici olduğu görüşündedir.620 Bu görüşü savunan
yazarlara göre, söz konusu ihlal satıcı tarafından giderilebilecek nitelikte ise, alıcının
sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesi Antlaşma’nın sözleşmeden dönme
hakkına ilişkin son çare (ultima ratio) yaklaşımına aykırı olacaktır. 621 Bu yönde,
Lookofsky, getirilen “49. madde saklı kalmak üzere” ifadesinin açık olmamakla
birlikte, ifa zamanına özel önem atfedilmediği durumlarda, satıcının çok ciddi
sözleşmeye aykırılıkları dahi giderebilmesine imkan tanınması gerektiğini ve bu
hakkın, alıcının esaslı ihlal halinde sözleşmeden dönme hakkı ile engellenmemesi
gerektiğini

savunmaktadır.622

Honnold623

da

gerçekleştirilen

değişiklikle,

Antlaşma’nın satıcının sözleşmeye aykırılığı giderme hakkına üstünlük tanıdığını ileri
sürmektedir.624 Honnold ayrıca, sözleşmeye aykırılığın giderilebilecek nitelikte
olduğu durumlarda, alıcının sözleşme uyarınca meşru beklentilerinden önemli ölçüde
yoksun

kaldığının

söylenemeyeceğini,

619

yani

esaslı

ihlal

oluşmayacağını

Koch, s. 325; Ziegel (Remedial Provisions), Bölüm 9, s. 22; Enderlein/Maskow, Md. 48, para. 1;
Graffi, s. 344; Enderlein, Bölüm 5, s. 194; Gartner, B. II/C/1; Babiak, s. 127, dn. 92; Huber/Mullis, s.
219; Koch, s. 323; Treitel, s. 373; Bridge, s. 928; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para.
49; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 18; Graffi, s. 344; Leisinger, s. 58.
620
Schlechtriem/Schwenzer/Müller Chen (Md. 48/ 2010), para. 17; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter
(Md. 25/ 2010), para. 48; Bianca/Bonell/Will (Md. 48), para. 2.1.1.1.1, 3.2.2; Honnold, s. 184, 296;
Schlechtriem (Uniform), s. 78; Schlechtriem/Butler, s. 100-111.
621
Schlechtriem/Schwenzer/Müller Chen (Md. 48/ 2010), para. 17; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter
(Md. 25/ 2010), para. 48; Bianca/Bonell/Will (Md. 48), para. 2.1.1.1.1, 3.2.2; Schlechtriem (Uniform),
s. 78; Schlechtriem/Butler, s. 100-111.
622
Lookofsky (Article 74), s. 94. Aynı görüşte: Ferrari/Flechtner/Brand/Magnus, s. 323, 324.
623
Görüşlerine çalışmamızda sıklıkla atıf yaptığımız Prof. John Otis Honnold Jr., hukuk profesörü
olmasının yanında, Amerika Birleşik Devletleri adına 1980 yılında Viyana Konferanslarına katılan
delegelerden biriydi. Söz konusu hüküm bakımından toplantı tutanaklarında görüşleri mevcuttur.
624
Honnold, s. 184, 296, 376.
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savunmaktadır.625 Huber’e göre ise, esaslı ihlal değerlendirmesinde satıcının
sözleşmeye aykırılığı giderme hakkının dikkate alınması gerekmekle birlikte;
aykırılığın giderilebilir nitelikte olması halinde bile alıcının sözleşmeden hemen
dönme konusunda özel ve haklı bir menfaati bulunabilir ve eğer durum böyle ise
alıcıya sözleşmeden dönme hakkı tanınmalıdır. 626 Buna karşılık Will, ise, ancak “satıcı
aykırılığı giderecek mi?” sorusuna satıcı tarafından derhal ve açık bir şekilde olumlu
yanıt verilmesi halinde alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının mümkün
olmayacağını; bunun dışındaki hallerde ise alıcıdan sözleşmeden dönme hakkını
kullanmasını ertelemesinin beklenemeyeceğini belirtmektedir. 627
Uygulamada, esaslı ihlalin varlığı halinde alıcının doğrudan md. 49 hükmü uyarınca
sözleşmeden dönme hakkını kullanabileceği yönünde kararlar 628 ağırlıkta olmakla
beraber; alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesi için satıcıya md. 48
uyarınca aykırılığı gidermesi için imkân tanıması gerektiği yönünde verilen kararlar 629

Honnold, s. 427. Aynı yönde, Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 48.
Shroeter’e göre, md. 25 hükmü uyarınca esaslı ihlalin tespitinde, somut olay koşullarının göz önüne
alınması gerektiğine göre; satıcının sözleşmeye aykırılığı giderme hakkının da esaslı ihlal
değerlendirmesinde göz önünde bulundurulması lazımdır.
626
Atamer/Huber, s. 282.
627
Bianca/Bonell/Will, Md. 48, s. 349- 351.
628
Parma İlk Derece Mahkemesi (Pretura di Parma-Fidenza), 24.11.1989, CISG-online no: 316, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/891124i3.html (Erişim:
15.02.2020); Almanya Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 5 U 164/90,
17.09.1991, CISG-online no: 28, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910917g1.html (Erişim: 2.2.2020); Almanya Oldenburg Eyalet
Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 1.02.1995, Cisg-online no: 253, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950201g1.html (Erişim: 19.04.2019); Alman Federal
Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 25.06.1997, Cisg-online no: 277, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/display.cfm?test=277 (Erişim: 19.04.2019).
629
İsviçre Lacarno Campagna Bölge Mahkemesi (Pretore della giurisdizione di Locarno-Campagna),
27.04.1992, Cisg-online no: 68, Pace Law School CISG Case Presentation, http://
cisgw3.law.pace.edu/cases/920427s1.html (Erişim: 12.03.2020). Regensburg Eyalet Mahkemesi
tarafından verilen bir kararda, alıcının tam olarak sözleşmeye aykırılıkların ne olduğunu belirtmemesi
sebebiyle, satıcının md. 48 hükmü uyarınca sözleşmeye aykırılıkları giderme hakkını kullanmasını
engellediğinden bahisle, md. 49(2)(b)(iii) hükmü uyarınca sözleşmeden dönemeyeceğine
hükmedilmiştir. Regensburg Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 24.09.1998, Cisg-online no: 514, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980924g1.html (Erişim:
12.03.2020).
625
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da mevcuttur. Hollanda Arnhem Temyiz Mahkemesi tarafından verilen bir kararda,
sözleşmeye aykırılıkların giderilebilir olup olmadığı hususunun, md. 49(1)(a)
kapsamında yapılacak bir esaslı ihlal değerlendirmesinde dikkate alınması gerektiğine
hükmedilmiş ve, esaslı ihlal değerlendimesinde, makul bir süre içinde aykırılığın
giderilip

giderilemeyeceğinin

de

göz

önünde

bulundurulması

gerektiği

vurgulanmıştır.630 Arjantin Buenos Aires Ulusal Ticaret Temyiz Mahkemesi
tarafından verilen bir kararda ise, sözleşmeden dönme hakkının sadece sözleşmeye
aykırılığı giderme hakkı kullanılarak esaslı ihlalden kaçınılamayacak durumlarda
uygulama alanı bulacağı ifade edilmiştir.631
Bu Tez’de de, satıcının açıkça sözleşmeye aykırılığı gidermeyeceğini beyan ettiği 632
veya aykırılığın giderilemeyeceğinin somut olayın özelliklerinden anlaşıldığı yahut da
giderilmesinin alıcı bakımından makul olmayan bir zahmet, gecikme633 veya masrafa
yol açtığı (açacağı) durumlarda 634, esaslı ihlalin oluşabileceğinin dikkate alınması
“The Court holds that, when determining whether the breach of contract was fundamental in the
sense of Art. 25 CISG in connection with (the reason for avoidance) Art. 49(1)(a) CISG or not, it is also
relevant, if the non-performance could have been remedied within a reasonable period of time.
Following Art. 48(1) CISG, the seller is entitled to remedy at his own expense any failure to perform
his obligations even after the date for delivery.”: Hollanda Arnhem Temyiz Mahkemesi (Gerechtshof),
Arens Sondermaschinen GmbH v. Smit Draad / Draad Nijmegen B.V., LJN BG2086, 7.10.2008, Cisgonline
no:
1749,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081007n1.html (Erişim: 21.03.2019).
631
Arjantin Buenos Aires Ulusal Ticaret Temyiz Mahkemesi (National Commercial Court of Appeals),
Sr. Carlos Manuel del Corazón de Jesús Bravo Barros v. Salvador Martínez Gares, Expte. No. 87484,
31.05.2007, Cisg-online no: 1517, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070531a1.html (Erişim: 21.03.2019). İsviçre’nin Aargau Kantonu
Ticaret Mahkemesi’nin bir kararında da, sözleşme konusu malda objektif olarak esaslı bir ayıbın söz
konusu olmasının, ilgili ayıbın giderilebilir olması ve satıcının ayıbı gidermeyi kabul etmesi karşısında;
esaslı ihlal oluşturmayacağı, dolayısıyla alıcının sözleşmeden dönme hakkının bulunmadığı kabul
edilmiştir. İsviçre Aargau Kantonu Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht), OR.2001.00029, 5.11.2002,
Cisg-online
no:
715,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
cisgw3.law.pace.edu/cases/021105s1.html (Erişim: 21.03.2019).
632
Leisinger, s. 76- 77.
633
İfa zamanına özel önem atfedilmişse esaslı ihlalin oluşacağı yönünde bkz.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 21- 23; Huber/Mullis, s. 223, 224. Kanaatimce, eğer
taraflarca sözleşmede ifa zamanına özel önem atfedilmiş ise, ifa zamanından sonra gerçekleşecek her
türlü ifanın makul olmayan gecikmeye yol açtığı ifade edilebilir. Dolayısıyla md. 48(1) hükmü uyarınca
sözleşmeye aykırılığın giderilmesi zaten mümkün olmayacaktır.
634
Münih Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 29.11.2005, CISG-online no: 1567, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/051129g1.html (Erişim: 21.03.2019). Bu kararda,
630

135

gerektiği ve, böylece, Antlaşma md. 48 hükmünde satıcıya tanınmış olan hakkın, bu
tür durumlarda, alıcının sözleşmeden dönme hakkının önünde bir engel teşkil
etmeyeceği; diğer bir söyleyişle, Antlaşma md. 48(1) hükmünden md. 49’daki dönme
hakkına yapılan atfın bu şekilde yorumlanması gerektiği şeklindeki yaklaşım kabul
edilmektedir. Buna karşın, sözleşmeye aykırılığın makul olmayan gecikmeye 635 ve
alıcı için makul olmayan bir zahmet veya masrafa yol açmadan giderilebilir nitelikte
olduğu hallerde ise, alıcının sözleşme uyarınca meşru sözleşmesel menfaatlerinden
önemli ölçüde yoksun kaldığı söylenemeyecek, esaslı ihlal oluşmayacak 636, alıcının
sözleşmeden dönme hakkı doğmayacak ve satıcı da, md.48(1)’deki hakkını, aynı
hükmün 2 ila 4’üncü fıkraları çerçevesinde kalmak kaydıyla kullanabilecektir.

d.2. Alıcının Borçlarını Sözleşmeye Uygun İfa Etmemesi
Alıcının Antlaşma’da düzenlenen borçları, semenin ödenmesi ile malın teslim
alınmasıdır.637 Doktrinde, alıcının bu borçlarına aykırılık ile ilgili herhangi bir
derinlemesine açıklama ya da tartışma yoktur.
Malın teslim alma borcu alıcı tarafından hiç ifa edilmeyerek, kısmen ifa edilerek veya
geç ifa edilerek ihlal edilebilir. Bu ihlal halleri daha önce ayrıntılarıyla açıklanmış
olduğundan638, bu başlık altında konuyu tekrar ele almakta fayda bulunmamaktadır.
Semeni ödeme borcu bakımından ise, kanaatimce, sözleşmede kararlaştırılandan farklı

teslim edilen mallardaki sözleşmeye aykırılığın “makul zamanda ve makul çaba” (“reasonable time and
reasonable effort”) ile giderilemeyeceği göz önünde bulundurularak esaslı ihlal oluştuğu yönünde
hüküm kurulmuştur.
635
İhlalin gerçekleşmesini takiben makul süre içinde satıcı sözleşmeye aykırılığı gidermezse, yaşanan
gecikme ile ihlalin esaslı ihlal boyutuna geldiği sonucuna varılabilecektir.
636
Aynı yönde Huber/Mullis, s. 223.
637
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.c.
638
Bkz. yukarıda § 2.II.C.4.a.2. ve § 2.II.C.4.b.2.
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bir para birimi veya farklı bir yöntem ile ödeme yapılması, sözleşmeye aykırılık teşkil
edecektir.639 Örneğin alıcının sözleşmede kararlaştırılan para biriminin aksine,
piyasada dönüştürülmesi ekstra masraf ve zahmete yol açacak bir para biriminde
ödemeyi gerçekleştirmesi, sözleşmede kararlaştırılandan farklı bir banka nezdinde
akreditif açtırması veya banka havalesi ile gerçekleştirilmesi kararlaştırılan ödemenin
çek ile gerçekleştirilmesi hallerinde, sözleşmeye aykırılıktan bahsedilebilecektir.
Satıcının borçları bakımından sözleşmeye aykırılık hali Antlaşma’da detaylıca
düzenlenmiş olmasına karşın, alıcının borçları bakımından özel bir düzenleme
bulunmamaktadır. O halde, alıcının borcunu sözleşmeye aykırı ifa ettiği hallerde satıcı
md. 61 hükmü uyarınca seçimlik haklarını ve tazminat hakkını kullanabilmelidir. Bu
ihlalin esaslı olup olmadığı ise, kuşkusuz, her somut olayda md. 25 hükmünün
şartlarının gerçekleşip gerçekleşmediği araştırılarak belirlenecektir.

III. VERİLEN EK SÜRE (NACHFRIST) İÇERİSİNDE İHLALE SON
VERİLMEMESİ
A.

GENEL OLARAK

Antlaşma ile sözleşme taraflarına, ifa edilmemiş borcun ifa edilmesi için karşı tarafa
ek süre verme hakkı tanınmıştır. 640 Bu konuda doktrindeki hakim görüş, ek süre
mekanizmasının, Antlaşma’nın benimsediği son çare (ultima ratio) ilkesi uyarınca

Nitekim alıcı, doğrudan borcunu ihlal etmektedir. Dolayısıyla bu halde satıcı, esaslı ihlal mevcut
değilse dahi, Antlaşma hükümleri uyarınca tazminat talep etme hakkını haiz olmalıdır.
640
Antlaşma’ya tabi satım sözleşmelerinde, alacaklı (alıcı ya da satıcı), kendisine tanınan “hukuki
imkanları” ek süre vermeksizin kullanabilir. Ek süre mekanizması, yalnızca esaslı ihlalin mevcut
olmadığı hallerde sözleşmeden dönme hakkının kullanılabilmesi açısından pratik öneme sahiptir.
TBK’na tabi satım sözleşmeleri için bkz. ve krş. md. 212(1) atfıyla TBK md. 123, 124; TBK md. 235;
TBK md. 227(1).
639
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getirildiği; ek süre tanınması ile ihlali gerçekleştiren tarafa, ihlali ortadan kaldırmaya
yönelik bir şans verildiği; böylelikle sözleşmenin ayakta kalmasının amaçlandığı
yönündedir.641
Ek süre mekanizması, Antlaşma md. 47 hükmü ile alıcı bakımından, md. 63 hükmü
ile de satıcı bakımından düzenlenmiştir. Anılan hükümler uyarınca (Antlaşma’nın
kullandığı ifadeyle) “yükümlülüklerini ifa etmesi için” verilen ek süre içerisinde karşı
sözleşenin (borçlunun) buna uymaması (borcunu ifa etmemesi) ya da uymayacağını
bildirmesi halinde, alacaklı taraf, sözleşmeden dönebilir (md. 49(1)(b), md. 64(1)(b)).
Gerek Antlaşma md. 47 hükmü gerekse de Antlaşma md. 63 hükmü yalnızca karşı
tarafın “yükümlülüklerini ifa etmesi” bakımından uygulama alanı bulmaktadır.
Dolayısıyla, borcun sözleşmeye aykırı ifa edilmiş olması halinde, ek süre
mekanizmasının işletilmesi mümkün değildir. 642 Nitekim, ek süre verilmesi halinde
sözleşmeden dönme hakkını düzenleyen md. 49(1)(b) hükmü yalnızca “teslim
etmeme” halinde, md. 64(1)(b) hükmü ise yalnızca “semeni ödememe veya malı teslim
almama” hallerinde uygulama alanı bulmaktadır.
Ek süre kavramı, Antlaşma’nın hazırlık aşamalarında 643 ve Antlaşma’ya ilişkin
doktrinde644 sıklıkla, Alman Hukuku’ndan esinlenildiği belirtilen ve bu bağlamda
(2002 değişiklikleri öncesinde) BGB §326 hükmüne (2002 değişiklikleri sonrasında

641

Azeredo da Silveira, M.: Anticipatory Breach under the United Nations Convention on Contracts
for the International Sale of Goods, Nordic Journal of Commercial Law, 2005, S:2, s. 31; Koch, s. 308;
Başoğlu, s. 220.
642
DiMatteo/Diğerleri, s. 270; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 40; Honnold,
s. 437; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2010), para. 15; Schlechtriem, P.: 50 Years of
the Bundesgerichtshof [Federal Supreme Court of Germany]: A Celebration Anthology from the
Academic Community: Uniform Sales Law in the Decisions of the Bundesgerichtshof, Çev. Fox, T.,
2001 (50 Years), (Pace Law School, https://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem3.html
Erişim: 19.04.2019), B: III.1.
643
Official Records of the United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods,
Vienna 10 March - 11 April 1980, A/CONF., 97/19, s. 39, 49, 355, 371, 373.
644
Official Records of the United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods,
Vienna 10 March - 11 April 1980, A/CONF., 97/19, s. 355.
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BGB §323) atıf yapılarak değerlendirilen645, “Nachfrist” kavramı ile ifade
edilmektedir.646 Aslında, iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde, sözleşmeden
dönmeden önce borçluya verilecek süreyi (de) düzenleyen bahse konu her iki hükümde
de (BGB eski §326 ve yeni §323 hükümlerinde) söz konusu süre için kullanılan ifade
“Nachfrist” değil “angemessene Frist” (uygun süre) ifadesidir. Ancak, Alman
doktrininde Nachfrist kavramının kullanılması yaygındır.647

B.

EK SÜRE MEKANİZMASININ İŞLETİLMESİ

1.

Ek Süre Verilebilecek Haller

Antlaşma’da düzenlenen veya sözleşmede kararlaştırılan herhangi bir borcun ifasına
ilişkin olarak ek süre verilmesi mümkündür. 648 Antlaşma’nın md. 47 ve md. 63
hükümlerinin amaç ve işlevi gereğince, ek süre verilebilmesi için ilgili edimin, ifa

645

Bkz. DiPalma, s. 29; Liu (Nachfrist), s. 6.
Liu (Nachfrist), s. 3 vd; Huber, s. 13, 16; Honnold, s. 205-209; Schlechtriem/Schwenzer/MüllerChen (Md. 47/ 2005), para. 5; DiMatteo/Diğerleri, s. 142 vd.; Azeredo da Silveira, s. 8; DiPalma, s. 28
vd.; Kimbel, E.: Nachfrist Notice and Avoidance Under the CISG, Journal of Law and Commerce, C:18,
1999, s. 301 vd.; Piliounis, P.: The Remedies of Specific Performance, Price Reduction and Addional
Time (Nachfrist) Under the CISG: Are These Worthwhile Changes or Additions to English Sales Law,
Pace University School of Law International Law Review, C:12, S: 1, 2000, s. 1 vd.; Koch, R.: Buyer’s
right to declare avoidance based on non-compliance with a Nachfrist: Commentary on whether the
UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts may be used to interpret or supplement
Articles 47 and 49(1)(b) of the CISG, An International Approach to the Interpretation of the United
Nations Convention on Contracts fort he International Sale of Goods 1980 as Uniform Sales Law, Edt.
John Felemegas, New York, Cambridge University Press, 2007 (Felemegas/Koch), s. 179 vd.;
Schlechtriem, P.: Subsequent Performance and Delivery Deadlines - Avoidance of CISG Sales
Contracts due to Non-Conformity of the Goods, Pace International Law Review, C: 18, 2006
(Avoidance), s. 83 vd.; Seliazniova, T.: Prospective Non-Performance or Anticipatory Breach of
Contract (Comparison of the Belarusian Approach to CISG Application and Foreign Experience),
Journal of Law and Commerce, C: 24, 2004, s. 132.
647
Antlaşma’nın Almanca çevirisinde makul süre ifadesinin karşılığı olarak md. 39, 43, 46, 48, 49(2),
65 ve 79 hükümlerinde “angemessene Frist” (uygun süre) ifadesine yer verilmişken, ek süre
mekanizmasına ilişkin md. 47, 49(1)(b), 63 ve 64(1)(b) hükümlerinde “Nachfrist” kelimesinin
kullanımı tercih edilmiştir.
648
UNCITRAL Digest, Md. 47, para. 3.
646
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zamanında ifa edilmemiş olması gerekmektedir.649 Ek süre vererek sözleşmeden
dönme hakkının kullanılabilmesi içinse, ek süreye konu borcun, md. 49(1)(b) uyarınca
satıcı bakımından malı ve/ya belgeleri teslim etme borcu650, md. 64(1)(b) uyarınca
alıcı bakımından semeni ödeme borcu651 veya malı teslim alma borcu652 olması
aranmakta653; ayrıca sözleşmeden dönme hakkının kullanılması bakımından md. 49(2)
ile md. 64(2) hükmünde yer alan süre sınırlamalarına 654 riayet edilmesi
gerekmektedir.655 Dolayısıyla örneğin teslim edilen mallarda bulunan sözleşmeye
aykırılıkların giderilmesi için satıcıya süre vermek, ek süre verilmesi yoluyla
sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasını sağlamaz. 656 Aynı şekilde taraflarca
sözleşmede kararlaştırılan rekabet yasağı 657, ithalat yasağı658, fikri mülkiyet haklarının
korunması659 gibi borçların ifasına yönelik ek süre verilmesi de, sözleşmeden dönme
hakkının kullanılması için yeterli olmaz.

Zeytin, s. 252; DiMatteo/Diğerleri, s. 270; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para.
40; Honnold, s. 437; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 15; Schlechtriem (50
Years), Bölüm III.1; UNCITRAL Digest, Md. 63, para. 4. Brandenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi
nezdinde görülen bir uyuşmazlıkta mahkeme, ek süre ifa zamanından önce belirlendiği için, md. 63
kapsamında uygun bir ek süre olduğunun kabul edilemeyeceğini belirtilmiştir. Bkz. Brandenburg Eyalet
Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 18.11.2008, Cisg-online no: 1734, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/display.cfm?test=1734 (Erişim:
12.02.2020). Benzer yönde: İtalya Padova Bölge Mahkemesi (Tribunale di Padova), 31.03.2004, Cisgonline
no:
823,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040331i3.html (Erişim 2.2.2020). Münih Eyalet Mahkemesi
tarafından verilen bir kararda ise satıcının alıcıya semeni ödemesi için (aynen ifa) süre vermesi, aynı
zamanda ek süre olarak kabul edilmiştir. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht),
19.10.2006, Cisg-online no: 1394, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g1.html (Erişim: 12.02.2020).
650
Bkz. yukarıda § 2.II.C.4.a.1.1.
651
Bkz. § 2.II.C.4.a.2.1 ve § 2.II.C.4.b.2.1.
652
Bkz. § 2.II.C.4.a.2.2 ve § 2.II.C.4.b.2.2.
653
Bu haller ayrıntılı olarak aşağıda incelenecektir. Bkz. § 3.II.
654
Bkz. aşağıda § 3.II.A.4.b ve§ 3.II.B.4.b.
655
Bu sınırlamalar aşağıda incelenecektir. Bkz. § 3.II.A.4.b.
656
Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 21.11.2007, CISG-online no: 1733, Pace
Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/071121g1.html (Erişim:2.2.2020).
657
Atamer (İfa Engelleri), s. 238.
658
Grenoble İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel de Grenoble), SARL BRI Production "Bonaventure" v.
Société Pan African Export, 22.02.1995, CISG-Online: 151, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950222f1.html (Erişim: 2.2.2020).
659
ICC International Court of Arbitration, 8128 of 1995, 1.1.1995, CISG-Online: 526, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html (Erişim: 2.2.2020).
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Kanaatimce, ek süre mekanizmasının sadece belirli borçların ifa edilmediği haller
bakımından sözleşmeden dönme hakkını kullanılabilir kılması karşısında; borcun hiç
ifa edilmemesi ile geç ifası arasındaki ayrım, ek sürenin fonksiyonunu ortaya
koymaktadır. Şöyle ki, daha önce ifade ettiğimiz üzere, gerek satıcı bakımından malın
hiç teslim edilmemesi, gerekse alıcı bakımından semenin hiç ödenmemesi veya malın
hiç teslim alınmaması hallerinin, doktrin ve uygulamada esaslı ihlal oluşturduğu kabul
edilmektedir.660 Dolayısıyla, borcun hiç ifa edilmemesi, esaslı ihlale vücut
vereceğinden, ek süre mekanizmasının sözleşmeden dönme hakkı bakımından
herhangi bir fonksiyonu kalmamaktadır. Elbette, alacaklının esaslı ihlal mevcut olsa

Satıcı bakımından malın hiç teslim edilmemesi halinin esaslı ihlal oluşturduğu yönünde bkz. Atamer
(İfa Engelleri), s. 247; Dayıoğlu, s. 41; Ferrari (Fundamental Breach), s. 501;
Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 363; Huber/Mullis, s. 227; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md.
25), para. 28; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 32; Magnus, s. 433;
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 37, Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen
(Md. 49/ 2005), para. 6; ICC Tahkim Merkezi (ICC International Court of Arbitration), 01.03.1999,
CISG-online
no:
708,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/999978i1.html (Erişim: 15.02.2020); Çin Uluslararası Ekonomi ve
Ticaret Tahkim Merkezi, 18.08.1997, CISG-online no: 1073, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970818c1.html (Erişim: 15.02.2020); Çin Uluslararası Ekonomi ve
Ticaret Tahkim Merkezi, 23.04.1995, CISG-online no: 1031, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950423c1.html (Erişim: 15.02.2020); İtalya Padova Bölge
Mahkemesi (Tribunale di Padova), 11.01.2005, CISG-online no: 967, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050111i3.html (Erişim: 15.02.2020). Alıcı bakımından
semenin
hiç
ödenmemesi
halinin
esaslı
ihlal
oluşturduğu
yönünde
bkz.
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 66, Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/
2010), para. 6; Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 366, 367; Huber/Mullis, s. 326; Schlechtriem/ Butler,
s. 103; Kaşak, s. 351; Avusturalya Queensland Temyiz Mahkemesi (Supreme Court of QueenslandCourt of Appeal), 12.10.2001, CISG-online no: 955, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/011012a2.html (Erişim: 15.02.2020); Rusya Federasyonu Ticaret ve
Sanayi Odası Milletlerarası Ticari Tahkim (Tribunal of International Commercial Arbitration at the
Russian Federation Chamber of Commerce and Industry), 05.10.1998, CISG-online no: 1831, Pace law
School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/981005r1.html (Erişim: 15.02.2020); Batı
Michigan Eyalet Mahkemesi (United States District Court for the Western District of Michigan),
17.12.2001, CISG-online no: 773, Pace law School CISG Case Presentation,
cisgw3.law.pace.edu/cases/011217u1.html (Erişim: 15.02.2020). Alıcı bakımından malın hiç teslim
alınmaması halinin esaslı ihlal oluşturduğu yönünde bkz. Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/
2010), para. 67, Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 13; Ferrari (Fundamental
Breach),
s.
506;
Ferrari/Flechtner/Brand/Garro,
s.
367;
Huber/Mullis,
s.
328;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 36; Schlechtriem/Butler, s. 103; Graffi, s. 342;
Kaşak, s. 352; Kanışlı, s. 75.
660
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da, bahse konu borçlar bakımından borçluya ek süre vermesi mümkündür.661 Buna
karşılık, borcun zamanında ifa edilmemesi, bir geç ifa 662 ihtimali barındırmakta ise, bu
halde ek süre mekanizmasının bir işlevi olduğu görülecektir. O halde, zamanında ifa
edilmeyen borcun gelecekte ifa edilme ihtimali olduğu durumun gereklerinden
anlaşılmakta ve bunun yanında esaslı ihlalin oluşmasına sebebiyet verecek başka bir
husus663 bulunmamakta ise, alacaklı taraf borçluya ifa için ek süre vererek
sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. Bu noktada, geç ifanın gerçekleşmesi
halinde, ek süre verilmesinin mümkün olmadığını hatırlatmak isteriz. Zira, md. 47 ile
md. 63 hükümleri uyarınca ek süre ancak ilgili borcun ifa edilmemiş olduğu hallerde
verilebilmektedir.664

Nitekim, md. 49(2)(b)(ii) ve md. 64(2)(b)(ii) hükümlerinde yer alan süre sınırlamaları, alacaklının
esaslı ihlal sebebiyle sözleşmeden dönme hakkı bulunmasına karşın, borçluya ek süre vermeyi tercih
ettiği durumlarda uygulanacaktır. Bkz. § 3.II.A.4.b.
662
Doktrinde ve uygulamada kural olarak borcun geç ifası ihlalin, esaslı ihlal oluşturmayacağı kabul
edilmektedir. Satıcının malları geç teslim etmesi halinin kural olarak esaslı ihlal oluşturmayacağı
yönünde
bkz.
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter
(Md.
25/
2010),
para.
38;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 5; Ferrari (Fundamental Breach), s. 504;
Huber/Mullis, s. 225; Magnus, s. 434; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 31; Kaşak,
s. 351; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 28; DiMatteo/Diğerleri, s. 126; Lubbe, s. 451;
Graffi, s. 341; Dayıoğlu, s. 42. Alıcının semeni ödeme borcunu geç ifa etmesi halinin kural olarak esaslı
ihlal oluşturmayacağı yönünde bkz. Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 66;
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 7; Ferrari (Fundamental Breach), s. 505;
Ferrari/Flechtner/Brand/Garro, s. 367; Huber/Mullis, s. 326, 327; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund
(Md. 25), para. 36; Graffi, s. 342; Kaşak, s. 351; Kanışlı, s. 73; UNCITRAL Digest, Md. 25, para. 7.
Alıcının malları teslim alma borcunu geç ifa etmesi halinin kural olarak esaslı ihlal oluşturmayacağı
yönünde bkz. Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 14; Ferrari (Fundamental Breach),
s. 506; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 25), para. 36; Zeytin, s. 215; Kaşak, s. 352; Düsseldorf
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 22.07.2004, CISG-online no: 916, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/040722g1.html (Erişim: 15.02.2020);
Grenoble İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel de Grenoble), 04.02.1999, CISG-online no: 443, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990204f1.html (Erişim: 15.02.2020);
Strasbourg Bölge Mahkemesi (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg), 22.12.2006, CISG-online
no: 1629, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061222f1.html
(Erişim: 15.02.2020).
663
Tarafların borçlarının geç ifası hallerinin hangi durumlarda esaslı ihlale sebebiyet verebileceği,
başlıklar altında ayrıntılı olarak incelenmiştir. Bkz. yukarıda § 2.II.C.4.b.
664
Bkz. dn. 649.
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2.

Ek Sürenin Makul Uzunlukta Olması

Antlaşma md. 47(1) ve md. 63(1) hükümleri uyarınca verilen ek sürenin “makul”
(“reasonable”) bir uzunlukta olması gerekmektedir. 665 Ek sürenin makul uzunlukta
olup olmadığı ise somut olay koşulları çerçevesinde, özellikle ilgili sektördeki ticari
uygulamalar ve taraflar arasındaki süregelen alışkanlıklar göz önünde bulundurularak
değerlendirilecektir. 666 Elbette hükmün amacına uygun düşmeyeceğinden, edimin
hemen veya derhal ifa edilmesinin talep edilmesi, makul uzunlukta ek süre olarak
kabul edilmeyecektir.667
Bu durumda akıllara, makul uzunlukta ek sürenin verilmediği durumlarda ne olacağı
sorusu gelebilir. Ek süre verilmesi tamamen geçersiz mi kabul edilecektir, yoksa
verilen sürenin kendiliğinden makul uzunlukta bir süreye uzayacağı mı
varsayılacaktır? Bazı yazarlarca makul uzunluk öngörülmeyen bir ek süre bildiriminin
geçersiz olmayacağı, yalnızca sürenin makul uzunluk olarak belirleneceği
savunulmaktadır.668 Nitekim bu görüş, verilen yargı kararları ile de desteklenmiştir. 669

665

Honnold, s. 420-421.
UNCITRAL Digest, Md. 63, para. 6; Koch, R.: Seller’s Right to Declare Avoidance Based on NonCompliance with Nachfrist, Commentary on Whether the UNIDROIT Principles of International
Commercial Contracts May Be Used to Interpret or Supplement Articles 63 and 64 of the CISG, An
International Approach to the Interpretation of the United Nations Convention on Contracts fort he
International Sale of Goods 1980 as Uniform Sales Law, Edt. John Felemegas, New York, Cambridge
University Press, 2007, s. 201; Strasbourg Bölge Mahkemesi (Tribunal de Grande Instance de
Strasbourg), 22.12.2006, CISG-online no: 1629, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061222f1.html (Erişim: 15.02.2020); Hollanda Arnhem Temyiz
Mahkemesi (Gerechtshof), Arens Sondermaschinen GmbH v. Smit Draad / Draad Nijmegen B.V., LJN
BG2086, 7.10.2008, Cisg-online no: 1749, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081007n1.html (Erişim: 21.03.2019).
667
Sekretarya Şerhi, Md. 59 (Antlaşma md. 63), para. 7; Duesseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 24.04.1997, Cisg-Online: 385, Pace Law School CISG Case Presentation,
cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970424g1.html (Erişim: 22.11.2018). Buna karşılık,
Ellwangen Eyalet Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, alıcı tarafından makul olmayan uzunlukta
bir ek süre verilmesine rağmen, alıcının bu süre geçtikten sonra uzun bir süre içinde herhangi bir
sözleşmeden dönme beyanında bulunmaması sebebiyle, makul uzunlukta ek sürenin verildiği kabul
edilmiştir. Ellwangen Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 21.08.1995, Cisg-online no: 279, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950821g2.html (Erişim: 3.03.2020).
668
Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 63/ 2005), para. 8-9.
669
Kassel Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 11 O 4261/94, 21.09.1995, Cisg-online no: 279, Pace Law
School CISG Case Presentation cisgw3.law.pace.edu/cases /950921g1.html (Erişim: 21.01.2019);
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Buna karşılık, karşıt görüşteki yazarlar, makul uzunlukta ek süre tanınmamışsa, ek
süre bildiriminin geçersiz olacağını savunmaktadır. 670 Kanaatimce, bildirimin geçersiz
olduğu görüşe katılmak mümkün değildir. Zira, eğer bildirim geçersiz addedilirse,
alacaklı bakımından “bildirimin bağlayıcı etkisi” (“binding effect”)671 söz konusu
olmayacağından, alacaklı seçimlik haklara başvurabilecektir. Bu durumda, bildirimi
alan borçlunun, bu bildirime (ve dolayısıyla alacaklının seçimlik haklarına
başvurmayacağına)

güvenerek,

ifayı gerçekleştirmeye yönelik davranışlarda

bulunması sonuçsuz kalabilecektir. Bu anlamda, sürenin makul süreye uzamasının
kabulü ile borçlunun almış olduğu bildirime binaen alacaklıya karşı güvenini
korumasının672 yanında, alacaklının da ikinci bir ek süre bildirimi gönderme zahmet
ve masrafından kurtulması673 sebebiyle ilk görüşe katılmaktayım.
Yukarıda yapılan açıklamaların yanı sıra, Antlaşma uyarınca borçluya makul
uzunlukta ek süre verilmesine ilişkin olarak devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında
benimsenen yaklaşımlara aşağıdakiler örnek verilebilir: Sözleşmeye konu üç adet
yazıcının Almanya’dan Mısır’a gönderilerek teslim edilmesi için satıcıya verilen 2

Naumburg Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 27.04.1999, CISG-online no: 512, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990427g1.html (Erişim:
12.02.2020); Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.05.1995, CISG-online no: 152,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950524g1.html (Erişim:
15.02.2020); ICC Tahkim (International Court of Arbitration), Dosya No. 7645, 1.3.1995, Cisg-Online
no: 844, Pace Law School CISG Case Presentation http://cisgw3.law.pace.edu/cases/957645il.html
(Erişim: 21.01.2019). Belirtmek gerekir ki, mahkemelerin veya hakemlerin önüne gelen uyuşmazlıklar
bakımından, sürenin makul olmaması halinde, ilgili yargı makamlarınca makul süre
belirlenebilmektedir.
670
Schnyder, A./Straub, R.: Artikel 63, Kommentar zum UN-Kaufrecht, Edt. Honsell, H., Springer,
1997, Berlin, para. 19.
671
UNCITRAL Digest, Md. 47, para. 2; UNCITRAL Digest, Md. 63, para. 2.
672
Antlaşma md. 16(2) ve 29(2) hükümleri
673
Koch, R.: Seller’s Right to Declare Avoidance Based on Non-Compliance with Nachfrist,
Commentary on Whether the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts May Be
Used to Interpret or Supplement Articles 63 and 64 of the CISG, An International Approach to the
Interpretation of the United Nations Convention on Contracts fort he International Sale of Goods 1980
as Uniform Sales Law, Edt. Felemegas, J., New York, Cambridge University Press, 2007
(Felemegas/Koch (Seller’s Right)), s. 199-200.
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haftalık sürenin kısa olduğu, makul uzunlukta ek sürenin 7 hafta olması gerektiğine
hükmedilmiştir.674 Danimarka’dan Almanya’ya gönderilmesi gereken bir arabanın
teslimi bakımından satıcıya verilen 3 ila 4 haftalık (“three to four weeks”) ek süre
makul uzunlukta değerlendirilmiştir.675 Satım konusu malların üretimi için sözleşmede
8 aylık süre verilmesi karşısında; ilgili malların teslim edilmesi için satıcıya verilen 10
günlük ek sürenin makul uzunlukta olmadığı sonucuna varılmıştır.676 200 ton gıdanın
teslim alınması için alıcıya tanınan 29 günlük ek süre makul uzunlukta kabul
edilmiştir.677 Yaklaşık olarak 1600 ton ağırlığında kullanılmış katot ışını tüpünü teslim
alması için alıcıya verilen 7 günlük ek sürenin makul uzunlukta olmadığına
hükmedilmiştir.678 Sözleşme konusu yazıcının teslim alınması için alıcıya verilen iki
buçuk aylık sürenin makul uzunlukta olduğu tespit edilmiştir.679 Semenin ödenmesi
borcunun ifası bakımından alıcıya verilen 4 aylık ek sürenin680, semenin bakiye yüzde
yetmişlik kısmının ödenmesi için verilen 10 günlük ek sürenin 10 günlük ek sürenin681
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Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.05.1995, CISG-online no: 152, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950524g1.html (Erişim:
15.02.2020).
675
Naumburg Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 27.04.1999, CISG-online no: 512, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990427g1.html (Erişim:
12.02.2020).
676
Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Odası Uluslararası Ticaret Tahkim Merkezi (Tribunal of
International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry),
3.12.2014, Cisg-online no: 2828, CISG Online, cisg-online.ch/content/api/cisg/abstracts/2828.pdf
(Erişim: 12.02.2020).
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Bielefeld Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 18.01.1991, Cisg-online no: 174, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910118g1.html (Erişim: 12.02.2020).
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Strasbourg Bölge Mahkemesi (Tribunal de Grande Instance de Strasbourg), 22.12.2006, CISGonline no: 1629, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/061222f1.html
(Erişim: 15.02.2020).
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Milano Temyiz Mahkemesi (Corte di Appello di Milano), 11.12.1998, Cisg-online no: 430, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981211i3.html (Erişim:
12.02.2020).
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Sırbistan Ticaret Odası Tahkim Merkezi (Court of Arbitration attached to the Serbian Chamber of
Commerce), 15.07.2008, Cisg-online no: 1795, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html (Erişim: 21.01.2019).
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St. Gallen Kantonu Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht des Kantons St. Gallen), 29.04.2004, Cisgonline no: 962, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/040429s1.html
(Erişim: 15.02.2020).
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ve satın alınan arabaların bedellerinin ödenmesine ilişkin 9 günlük ek sürenin682 makul
olduğu tespit edilmiştir. Semenin akreditif açılması yoluyla ödenmesi gereken hallerde
ise alıcıya verilen 20 günlük ek sürenin 683, 10 günlük ek sürenin684 ve 13 günlük ek
sürenin685 makul uzunlukta olduğuna hükmedilmiştir. Alıcıya verilen 7 günlük ek
sürenin makul uzunlukta olmadığı ve ek sürenin iki hafta olarak kabul edilmesi
gerektiği tespit edilmiştir.686 Satıcının semenin ödenmesine ilişkin ifa zamanını birkaç
kez ertelemesini müteakip, son olarak 2 günlük ek süre vermesi de makul uzunlukta
bir ek süre olarak nitelendirilmiştir. 687
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Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 19.10.2006, Cisg-online no: 1394, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g1.html (Erişim:
12.02.2020).
683
ICC Tahkim (Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce), 1.1.2003, Cisgonline no: 1421, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/031849i1.html
(Erişim: 21.01.2019).
684
St. Gallen Kantonu Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht des Kantons St. Gallen), 3.12.2002, Cisgonline no: 727, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/021203s1.html
(Erişim: 15.02.2020).
685
İsviçre Sarine Bölge Mahkemesi (Bezirksgericht der Saane), 20.02.1997, Cisg-online no: 426, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html (Erişim:
15.02.2020).
686
Karlsruhe Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 14.02.2008, Cisg-online no: 1649, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080214g1.html (Erişim:
12.02.2020).
687
Avusturya Graz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.01.2002, Cisg-online no: 801,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html (Erişim:
15.02.2020).
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3.

Bildirimin Şekli

Ek süre verilmesi Antlaşma uyarınca bildirim ile gerçekleştirilecektir. 688 Bildirimde
ifası talep edilen edim689 ve ifanın gerçekleştirilmesi için bir tarih veya
belirlenebilecek bir süre belirtilmelidir. 690 Bununla beraber bildirimde, verilen ek
sürenin bitmesinden sonra ifanın kabul edilmeyeceğine ilişkin bir beyanat verilmesine
gerek bulunmamaktadır.691
Bildirimin içeriğine veya şekline ilişkin Antlaşma’da herhangi bir özel düzenleme
bulunmamaktadır. Dolayısıyla, Antlaşma md. 11 hükmü uyarınca yalnızca sözlü
bildirim dahi yeterli olacaktır. 692 Öte yandan ispat kolaylığı açısından, ek süre
bildiriminin yazılı şekilde yapılması tavsiye edilmektedir. 693

UNCITRAL Digest, Md. 63, para. 5. Aksi yönde Sırbistan Ticaret Odası Tahkim Merkezi tarafından
verilen bir kararda, alıcının görüşmeler sırasında alıcının 4 ay içerisinde semeni ödeyeceğini taahhüt
etmesinin ek süre oluşturacağına hükmedilmiştir. Sırbistan Ticaret Odası Tahkim Merkezi (Court of
Arbitration attached to the Serbian Chamber of Commerce), 15.07.2008, Cisg-online no: 1795, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html (Erişim:
21.01.2019). Bir başka kararda ise, sözleşmeye ek protokol akdedilmesi ek süre olarak kabul edilmiştir.
Rusya Federasyonu Sanayi ve Ticaret Odası Uluslararası Ticaret Tahkim Merkezi (Tribunal of
International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry),
1.12.1995, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951201r2.html
(Erişim: 21.01.2019).
689
Honnold tarafından spesifik olarak edimin bildirilmesi gerektiği vurgulanmıştır. Honnold, s. 420.
690
Sekretarya Şerhi, Md. 59 (Antlaşma md. 63), para. 7. Bu yönde verilen kararlar için bkz. Duesseldorf
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.04.1997, Cisg-Online: 385, Pace Law School CISG
Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cisg/wais/db/cases2/970424g1.html (Erişim: 22.11.2018);
Almanya Duesseldorf Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 2 O 506/94, 11.10.1995, Cisg-online no: 180,
http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/951011g1.html (Erişim 22.01.2019).
691
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 19.10.2006, Cisg-online no: 1394, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g1.html (Erişim:
12.02.2020).
692
Felemegas/Koch (Seller’s Right), s. 201. Taraflar, Antlaşma md. 6 hükmü uyarınca, md. 11 hükmüne
istisna getirerek, aralarında yapacakları her türlü bildirimin yazılı olacağına ilişkin kural getirebilirler.
UNCITRAL Digest, Md. 63, para. 8; Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi,
28.02.2005, Cisg-online no: 1580, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050228c1.html (Erişim: 15.02.2020).
693
Felemegas/Koch (Seller’s Right), s. 202; Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 63/ 2005), para. 6;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 47/ 2005), para. 13. Antlaşma md. 27 hükmü uyarınca
bildirimin uygun araçlarla gönderilmesi, bildirimi gönderen tarafından ilgili bildirime dayanmak için
yeterli kabul edilse de; gerek bildirim gönderildiğinin ispat edilmesi gerekse bildirimde yer alan sürenin
makul uzunlukta olup olmadığının tespit edilmesi için bildirimin yazılı olarak gönderilmesinde yarar
bulunduğu görüşüne katılmaktayım.
688
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4.

Ek Süre İçerisinde Diğer Hukuki İmkanlara Başvurulamaması

Antlaşma md. 47(2) ve md. 63(2) hükümleri uyarınca, borçluya ediminin ifası için ek
süre verildiği hallerde, bu süre boyunca ilgili ihlal bakımından hiçbir hukuki imkana
başvurulamaz. Bu bağlamda, “bildirimin bağlayıcı etkisi” (“binding effect”) ile
borçlunun ek süre verilmesine duyduğu güven korunmak istenmiştir. 694
Gönderilen bildirimin bağlayıcılığı, md. 47(2) ve md. 63(2) uyarınca, ek süre zarfında
borçlunun edimi ifa etmeyeceğini açıklaması veya verilen ek sürenin sona ermesi
halinde ortadan kalkacaktır.695 Belirtmek gerekir ki, borçlunun ilgili edimi ifa
etmeyeceğine

ilişkin

açıklamasının,

alacaklıya

ulaşması

gerekmektedir.696

Kanaatimce, borçlu tarafından edimin ifa edilmeyeceğine ilişkin yapılan bu
açıklamanın, alacaklıya ulaşmadan önce değiştirilmesi veya geri alınmasının mümkün
olduğu kabul edilmelidir. Böylece, başlangıçta edimi ifa etmeyeceğini bildiren borçlu,
bu açıklama alacaklıya ulaşmadan yeniden ifayı gerçekleştirmeye niyetli olduğunu
bildirerek sözleşmenin ayakta kalmasını sağlayabilir. Kanımca, bu görüşün kabulü
Antlaşma’nın benimsediği son çare ilkesine de uygundur.
Borçluya verilen ek süre içerisinde alacaklı tarafından diğer hukuki imkanlara
başvurulamaması, alacaklının gecikmiş ifa sebebiyle tazminat talep etme hakkına halel
getirmez (md. 47(2), md. 63(2)).697 Dolayısıyla verilen ek süre içerisinde borçlu

UNCITRAL Digest, Md. 47, para. 2; UNCITRAL Digest, Md. 63, para. 2. Bu durum, aynı zamanda
Antlaşma md. 27 hükmünde yer alan kuralın istisnasını oluşturmaktadır.
695
UNCITRAL Digest, Md. 47, para. 9. Örneğin, sözleşmede kararlaştırılmamış şartları öne sürmek,
ifa niyetinin bulunmadığını göstermektedir. Bkz. Tahkim Heyeti (Schiedsgericht der Hamburger
freundschaftlichen Arbitrage), 29.12.1998, CISG-online 638, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html (Erişim: 15.02.2020).
696
UNCITRAL Digest, Md. 63, para. 10.
697
Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesi (U.S. Court of Appeals), 19.07.2007, Cisg-online
no: 1510, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070719u2.html
(Erişim 22.01.2019); Bayreuth Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 10.12.2004, Cisg-online no: 1131,
694
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tarafından ifa gerçekleştirilse dahi, alacaklı taraf gecikmiş ifa sebebiyle tazminat talep
edebilecektir.698

Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041210g1.html (Erişim
22.01.2019).
698
Official Records of the United Nations Conference on Contracts for the International Sale of Goods,
Vienna 10 March - 11 April 1980, A/CONF., 97/19, s. 39-40, 49.
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§ 3. DÖNME HAKKININ KULLANILMASI
I.

ESASLI İHLAL DURUMUNDA

A.

GENEL DÜZENLEMELER

1.

Alıcının md. 49(1)(a) Hükmüne Dayanarak Sözleşmeden Dönmesi

Alıcının, sözleşmeden dönme hakkıyla ilgili genel düzenleme olan md. 49(1)(a)
hükmü uyarınca (yani esaslı ihlal sebebine dayanarak) sözleşmeden dönme beyanında
bulunması, md. 49(2) hükmündeki süreye ilişkin sınırlamalara uygun davranması ve
malı iade etmesiyle mümkün olur. Ayrıca, satıcının Antlaşma md. 80 hükmü uyarınca
sorumluluktan kurtulmasının mümkün olmaması da gerekir.
Malın iadesi haricindeki hususlar aşağıda ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Malın
iadesine ilişkin açıklamalar ise aşağıda § 4.IV.B.1’da yer almaktadır.

a.

Sözleşmenin Esaslı İhlali

Esaslı ihlalin varlığı, alıcının sözleşmeden dönme hakkını doğuran iki sebepten (bu
hakkın doğması için varlığı aranan iki alternatif şarttan) biridir ve yukarıda § 2.II’de
açıklanmıştır.699

Sözleşmeden dönme hakkının kullanılabilmesi için esaslı ihlalin mevcut olması veya ek süre
mekanizmasının işletilmesi yoluyla sözleşmeden dönmenin mümkün olması gerekir.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 3; Köln Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 21.08.1997, Cisg-online no: 290, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970821g1.html (Erişim: 17.03.2020); Frankfurt Eyalet Yüksek
Mahkemesi (Oberlandesgericht), 18.01.1994, 5 U 15/93, Cisg-online no:123, Pace Law School CISG
Case Presentation: https://cisgw3.law.pace.edu/cases/940118g1.html (Erişim: 1.9.2019); Zürih Ticaret
Odası Tahkim Merkezi (Zürich Chamber of Commerce), 31.05.1996, Cisg-online no: 1291, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960531s1.html (Erişim: 15.02.2020).
699
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b.

Alıcının Sözleşmeden Dönme Beyanında Bulunması

b.1. Genel Olarak
Esaslı ihlal sebebiyle sözleşmeden dönme hakkını kullanmak isteyen alacaklının, md.
26 hükmü uyarınca borçluya dönme beyanını içeren bir bildirimde bulunması
gerekir.700 Antlaşma, sözleşmenin kendiliğinden (ipso facto) sona ermesini kabul
etmemektedir.701
Dönme beyanına ilişkin bildirim, herhangi bir şekle tabi değildir.702 Dolayısıyla
alacaklı tarafından sözlü olarak yapılmış bir dönme beyanı ya da teknolojik araçlar

700

Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer (Md. 79), para. 40.
Antlaşma’nın öncülü kabul edilen ULIS’te, beyana gerek olmaksızın sözleşmenin kendiliğinden
(ipso facto) sona ereceğine ilişkin md. 25, md. 26 ve md. 30 hükümleriyle düzenleme getirmiştir. ULIS
md. 25 hükmü “The buyer shall not be entitled to require performance of the contract by the seller, if
it is in conformity with usage and reasonably possible for the buyer to purchase goods to replace those
to which the contract relates. In this case the contract shall be ipso facto avoided as from the time when
such purchase should be effected.” şeklinde olup, md. 26 hükmü de “(1) Where the failure to deliver
the goods at the date fixed amounts to a fundamental breach of the contract, the buyer may either
require performance by the seller or declare the contract avoided. He shall inform the seller of his
decision within a reasonable time, otherwise the contract shall be ipso facto avoided. (2) If the seller
requests the buyer to make known his decision under paragraph 1 of this Article and the buyer does not
comply promptly, the contract shall be ipso facto avoided. (...)” düzenlemesini haizdir. ULIS md. 30
hükmü ise “(1) Where failure to deliver the goods at the place fixed amounts to a fundamental breach
of the contract, and failure to deliver the goods at the date fixed would also amount to a fundamental
breach, the buyer may either require performance of the contract by the seller or declare the contract
avoided. The buyer shall inform the seller of his decision within a reasonable time; otherwise the
contract shall be ipso facto avoided. (2) If the seller requests the buyer to make known his decision
under paragraph 1 of this Article and the buyer does not comply promptly, the contract shall be ipso
facto avoided. (...)” şeklindedir. Buna karşılık ULIS’te benimsenen kendiliğinden (ipso facto)
sözleşmeden dönülmesine ilişkin olarak doktrinde, amacını aşan bir önlem olduğu yönünde eleştiriler
gelmesi sebebiyle, Antlaşma’da kendiliğinden (ipso facto) sözleşmeden dönme benimsenmemiştir.
Honnold, s. 284; Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 1.2.1.1; Sekretarya Şerhi, Md. 45 (Antlaşma md.
49), para. 2; Bianca/Bonell/Date-Bah (Md. 26), para. 2.1.; Enderlein/Maskow, Md. 26, para. 1.1.;
Atamer, s. 401; Magnus, s. 426; Huber/Mullis, s. 210; Schlechtriem/Butler, para. 108;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 23; Kröll/ Mistelis/ Viscasillas/ Björklund
(Md. 26), para. 1; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Kommentar-Md. 26), para. 1; Erkan, s. 131.
Bu yönde içtihatlar için bkz. Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 6.02.1996, CISGonline
no:
224,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html (Erişim: 02.01.2020); İsviçre Zug Kanton Mahkemesi
(Kantonsgericht Zug), 14.12.2009, CISG-Online no: 2026, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091214s1.html (Erişim: 02.01.2020).
702
Sekretarya Şerhi, Md. 24 (Antlaşma md. 26), para. 4; Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.1.1;
Bianca/Bonell/Date-Bah, (Md. 26), para. 3.1.; Atamer, s. 401; Magnus, s. 427; Honnold, s. 284;
Schlechtriem/Butler, para. 108; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Kommentar-Md. 26), para. 5;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 24; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund
(Md. 26), para. 3; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 63; Yelkenci, s. 140 vd.; Zeytin, s.
108. Bununla beraber tarafların, Antlaşma md. 6 hükmü uyarınca, md. 11 hükmüne istisna getirerek,
701
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yardımıyla bildirim gönderilmesi de hüküm ifade eder.703 Önemli olan, bildirimin md.
27 hükmü gereği uygun araçlarla gerçekleştirilmesidir.704
Dönme

beyanında

sözleşmeden

dönüldüğünün

açık

olarak

söylenmesi

gerekmemektedir. Bununla beraber, alacaklının sözleşmeden dönme iradesinin hiçbir
şüpheye yer vermeyecek şekilde anlaşılması gerekmektedir. 705 Örneğin, alıcının salt
malları satıcıya iade etmek isteğine ilişkin beyanının, şüpheye yer vermeyecek şekilde
dönme iradesini gösterdiği ileri sürülemez. 706 Zira alıcı malları ikame mal teslimi
talebinde bulunmak maksadıyla da satıcıya iade etmiş olabilir.
Alacaklı, esaslı ihlalin mevcut olması halinde, süre sınırlamaları içerisinde kalmak
kaydıyla, herhangi bir anda sözleşmeden dönme beyanında bulunabilir. Alacaklının,
borçluya yapmış olduğu sözleşmeye aykırılık bildirimi ile birlikte sözleşmeden dönme
beyanında bulunması da kuşkusuz mümkündür. 707
Dönme beyanının hangi anda etki doğuracağı hususunda bazı yazarlar, alacaklı
tarafından yapılan dönme beyanının borçluya ulaşmakla etkisini göstereceği
görüşündedir (ulaşma teorisi (“receipt theory”)).708 Bu Tez’de kabul edilen yaklaşıma
göre ise, md. 27 hükmünde yer alan “Antlaşmanın bu Kısmında açıkça aksi

aralarında yapacakları her türlü bildirimin yazılı olacağına ilişkin kural getirmeleri mümkündür. Bu
halde, dönme beyanına ilişkin bildirimin de yazılı yapılması gerekir.
703
Magnus, s. 425; Erkan, K.: CISG Gereğince Alıcının Sözleşmeden Dönmesi, İstanbul 2013, s. 134.
704
Enderlein/Maskow,
Md.
27,
para.
5;
Schlechtriem/Butler,
para.
110;
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 27/ 2010), para. 3, 9, 12; Zeytin, s. 110.
705
Huber/Mullis, 332; Dayıoğlu, s. 60; Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof),
06.09.1996, Cisg-online no: 224, Pace Law School CISG Case Presentation,
cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html (Erişim: 15.02.2020); Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund
(Md. 26), para. 4, 11; Atamer, s. 401-402; Magnus, s. 427; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis
(Kommentar-Md. 26), para. 5; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 24;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber, (Md. 49), para. 63; Zeytin, s. 180; Erkan, s. 135.
706
Erkan, s. 136.
707
Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 25.06.1997, Cisg-online no: 277, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/display.cfm?test=277 (Erişim:
19.04.2019); Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Kommentar-Md. 26), para. 7; Erkan, s. 134.
708
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 26/ 2005), para. 12; Kazimierska, para. 165;
Enderlein/Maskow, s. 118-119.
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düzenlenmedikçe, sözleşme taraflarından birinin bu Kısma uygun bildirim, talep veya
diğer bir açıklaması koşullara uygun araçlarla yapılmışsa, bu açıklamanın
iletimindeki bir gecikme veya hata veya ulaşmamış olması açıklamada bulunan tarafı
ona dayanmak hakkından yoksun bırakmaz.” şeklindeki düzenleme ve Antlaşma’da,
dönme beyanı açısından, bu düzenlemenin aksini öngören bir istisnanın bulunmadığı
dikkate alındığında, dönme beyanına ilişkin bildirimin gönderildiği an etkisini
gösterip, hüküm ve sonuçlarını o anda doğuracağını kabul etmenin önünde herhangi
bir engel yoktur. (gönderme teorisi (“dispatch theory”))709
Sözleşmeden dönme beyanında bulunan tarafın, bu beyanı geri alıp alamayacağı
hususu doktrinde tartışmalıdır.710 Doktrinde bazı yazarlar, beyanın hüküm doğurduğu
ana göre geri alınıp alınamayacağının tespit edileceğini savunmaktadır. Bu
yazarlardan ulaşma teorisini (“receipt theory”) savunan yazarlara göre, beyan, karşı
tarafa ulaşmadan önce değiştirilebileceği gibi, geri alınabilir. 711 Bu çerçevede ikici
beyanın geçerli olabilmesi için, ilk beyandan daha önce ulaşması gerekmektedir. 712
Zira, henüz beyan hüküm doğurmamıştır. Buna karşılık, gönderme teorisini (“dispatch
theory”) kabul eden yazarlara göre, dönme beyanının bir kere dışa vurumu
gerçekleştikten sonra, bu beyan karşı tarafa henüz ulaşmamış olsa dahi geri
alınamaz.713 Fountoulakis, bu yaklaşımın Alman hukuku kaynaklı olduğunu
belirterek; gönderme teorisini kabul eden yazarlarca ilgili hukuk sisteminde bulunan

Bu görüş için bkz. Atamer, s. 402-403; Bianca/Bonell/Date-Bah (Md. 27), para. 2.1.;
Bianca/Bonell/Will, Md. 49, para. 2.1.1.; Enderlein/Maskow, Md. 26, para. 3.1.;
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 26/ 2010), para. 10; Schlechtriem/Schwenzer/MüllerChen (Md. 49/ 2005), para 25; Kanışlı, s. 78; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund (Md. 27), para. 1314; Erkan, s. 132; Yelkenci, 143; Zeytin, s. 178; Kimbel, s. 301, 312, 313.
710
Jacobs, C.: Notice of Avoidance under the CISG: A Practical Examination of Substance and Form
Considerations, the Validity of Implicit Notice, and the Question of Revocability, University of
Pittsburgh Law Review, C: 64, 2003, s. 422.
711
Kazimierska, para. 165; Enderlein/Maskow, s. 118-119.
712
Jacobs, s. 423.
713
Kimbel, s. 301, 312, 313; Zeytin, s. 108.
709

153

yenilik doğuran haklar (“Gestaltungsrecht”) kavramının714 bir yansıması olarak,
hakkın beyan edilmekle hüküm ve sonuçlarını doğuracağının savunulduğunu ifade
etmektedir.715
Yer verilen bu görüşlere karşılık doktrindeki diğer yazarlar ise; beyanın hüküm
doğurma anı ile geri alma arasında doğrudan bir ilişki kurulamayacağını; buna karşılık
güven teorisinin (“reliance theory”)716 uygulanması gerektiğini savunmaktadır.717
Şöyle ki, Antlaşma’nın yaratılan güvene dayanan tarafın menfaatlerini koruduğu
görülmektedir. Örneğin, Antlaşma hükümleri incelendiğinde, md. 16(2)(b) hükmü ile
kendisine icapta bulunulan tarafın, muhatabına duyduğu güven korunmaktadır. Benzer
bir düzenleme de md. 29(2) hükmünde yer almaktadır. İlgili hüküm uyarınca, karşı
tarafın bu kendi davranışına duyduğu güven ile hareket etmesine sebep olan taraf,
duyulan güven ölçüsünde kendi davranışına dayanamaz. İşte Antlaşma’nın çeşitli

Kanaatimce, Antlaşma çerçevesinde sözleşmeden dönme hakkının yenilik doğuran hak olarak
değerlendirilmesinde dikkatli olunması ve ulusal hukuk sistemleri çerçevesinde yorum yapılmaması
gerekir. Zira, Antlaşma’nın hükümleri yorumlanırken, md. 7 hükmü çerçevesinde Antlaşma’nın
uluslararası niteliğinin dikkate alınması gerekmektedir. Dolayısıyla, Antlaşma’daki sözleşmeden
dönme hakkını, Alman ve Türk/İsviçre hukuk sistemlerinde rastlanan yenilik doğuran hak olarak
nitelendirerek dönme beyanının geri alınamayacağını savunmak zannımızca mümkün değildir. Zira, bu
yorum, başta Antlaşma’nın benimsediği son çare (ultima ratio) ilkesi kapsamında sözleşmenin ayakta
tutulması amacı ile bağdaşmamaktadır. Aynı görüşte Yelkenci, s. 144.
715
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Kommentar-Md. 26), para. 11.
716
Antlaşma kapsamında beyanın geri alınmasına yönelik güven teorisi (“reliance”) ile Türk
hukukundan aşina olduğumuz güven nazariyesinin/teorisinin farklı kavramlar olduğunu belirtmek
gerekir. Şöyle ki; Türk hukukunda güven teorisi ile kastedilen, muhatabın beyana vereceği anlamın,
dürüstlük kuralı gereği muhatap tarafından bilinen ve bilinmesi gereken tüm hususlar dikkate alınarak
değerlendirilmesidir. Bkz. Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 73; Kocayusufpaşaoğlu (Cilt 1), s. 132 vd. Bu
durumun yansıması, Antlaşma’nın md. 8 hükmünün ikinci fıkrasında söz konusudur. Şöyle ki; ilgili
fıkra gereğince, tarafların beyan ve davranışları; ilgili beyan ya da davranışa -aynı durum ve koşullarda
buna muhatap olan- makul bir kişinin vereceği anlam esas alınarak değerlendirilmektedir. Bkz. dn. 310.
Öte yandan, beyanın geri alınması hususunda güven teorisi ile kastedilen, muhatabın kendisine
yöneltilen beyana dayanarak, bu beyana güvenerek hareket etmesi sebebiyle, beyanın geri alınamaması;
yani muhatabın karşı tarafa karşı duyduğu güvenin korunmasıdır. Bu noktada muhatabın bu beyana
dayanıp dayanmadığı önem taşır; buna karşılık makul bir kişinin vereceği tepki veya göstereceği eylem
araştırılmaz. Dolayısıyla beyanın geri alınmasına yönelik güven teorisi (“reliance theory”) ile iradenin
yorumlanmasına ilişkin güven teorisi birbirinden farklıdır.
717
Schlechtriem/Butler, para. 109; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 45/ 2005), para. 16;
Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 27/2005), para. 14; Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter
(Md. 27/ 2010), para. 16; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Kommentar-Md. 26), para. 11;
Jacobs, s. 427.
714
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hükümleri vasıtasıyla, bir tarafça duyulan güveni korumasını gerekçe gösteren
yazarlar, beyanın geri alınıp alınamayacağının belirlenmesinde de, dönme beyanına
duyulan güveni esas almaktadırlar. Bu görüşteki yazarlara göre, karşı tarafın
sözleşmeden dönme beyanına dayanarak eyleme geçtiği hallerde, sözleşmeden dönme
beyanının geri alınamayacağı kabul edilmelidir. 718 Dolayısıyla, sözleşmeden dönme
beyanını alan tarafın, beyanı kabul ettiğini bildirmesi veya ikame mal alması, sözleşme
konusu malı üçüncü kişiye satması gibi davranışlarıyla dönme beyanına dayandığını
gösterdiği hallerde, artık dönme beyanı geri alınamayacaktır. 719 Buna karşılık, karşı
taraf henüz bu beyana dayanarak eyleme geçmemişse veya eyleme geçme amacıyla
hazırlık yapmamışsa dönme beyanı geri alınabilecektir. 720 Aynı şekilde, beyanın
muhataba henüz ulaşmadığı hallerde, beyanda bulunan taraf; henüz beyanıyla bir
güven yaratmadığından, bu beyanın geri alınabilmesi mümkündür. Beyanı alan
muhatabın bu beyana güvenerek bir eylem gerçekleştirip gerçekleşmediği hususunda
ispat yükü ise, beyanda bulunan taraf üzerinde olacaktır.721 Kanaatimce, güven
teorisinin kabulü, yukarıda yer verilen açıklamaların yanı sıra, taraf menfaatleri
arasında denge kurulması ve Antlaşma’nın sözleşmenin ayakta tutulması yönündeki
yaklaşımı bağlamında isabetlidir.

718

Schlechtriem, P.: Effectiveness and Binding Nature of Declarations (Notices, Requests or Other
Communications) under Part II and Part III of the CISG, Cornell Review of the Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, 1995, s. 196-197; Schlechtriem/Schwenzer/Hornung
(Md. 72/ 2005), para. 27, dn. 80; Honnold, s. 438, dn. 3.
719
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 26/ 2005), para. 11, s. 443.
720
Her ne kadar Björklund da güven teorisine yakın bir yaklaşım taşısa da, beyanın karşı tarafa
ulaştıktan
sonra
hiçbir
şekilde
geri
alınamayacağını
savunmaktadır.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund, (Md. 27), para. 17-18.
721
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 26/ 2005), para. 11.
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b.2. Dönme Beyanının Tabi Olduğu Süre Sınırlamaları
b.2.1. Genel Olarak
Antlaşma md. 49(2) hükmü ile alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesine
ilişkin olarak süre sınırlamaları getirilmiştir. Bu süre sınırlamalarına uyulmaması
halinde sözleşmeden dönme beyanı hüküm ve sonuç doğurmayacaktır. 722 Doktrinde,
süre sınırlamaların, sözleşmeyi ihlal eden taraf bakımından gerek belirsizliklerin
ortadan kaldırılması; gerekse, piyasa dalgalanmaları sebebiyle zarara uğramasının
engellenmesi amacıyla getirildiği görüşü mevcuttur. 723 Belirtmek gerekir ki, her ne
kadar süreye riayet gösterilmemesi durumunda sözleşmeden dönme hakkı
kullanılamayacaksa da, alıcının semenin indirilmesi gibi diğer seçimlik haklarından
ve tazminat hakkından yararlanması mümkündür.724 Hatta, eğer malın neredeyse hiç
değerinin bulunmadığı tespit edilirse, semenin sıfıra indirilmesi dahi olasıdır. 725 Bu
durum, aslında bir bakıma, malın iade edilme yükümlülüğü hariç, sözleşmeden dönme
hakkının kullanılmasıyla aynı sonucu doğuracaktır. 726

Dönme beyanına ilişkin bildirimin uygun araçlarla gönderilmesinden sonra ulaşmaması veya geç
ulaşması hallerinde md. 27 hükmü uyarınca gönderenin hak kaybına uğramayacağını hatırlatmak isteriz.
Enderlein/Maskow, s. 288, 293; Liu (Suspension), para. 5.1.c.
723
Honnold, para. 306; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 26/ 2010), para. 15.
724
UNCITRAL Digest, Md. 49, para. 23. Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof),
23.05.2005, Cisg-online no: 1041, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523a3.html (Erişim: 15.03.2020).
725
UNCITRAL Digest, Md. 49, para. 23. Batı Avusturalya Yüksek Mahkemesi (Supreme Court of
Western Australia), 17.01.2003, Cisg-online no: 807, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/030117a2.html (Erişim: 15.03.2020); Avusturya Federal Mahkemesi
(Oberster Gerichtshof), 23.05.2005, Cisg-online no: 1041, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050523a3.html (Erişim: 15.03.2020); Alman Federal Mahkemesi
(Bundesgerichtshof), 2.03.2005, Cisg-online no: 999, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050302g1.html (Erişim: 15.03.2020).
726
UNCITRAL Digest, Md. 49, para. 23.
722
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b.2.2. Teslimin Gerçekleşmemesi
Madde 49(2) hükmünde yer alan süre sınırlamaları sadece malların teslim edildiği
hallerde uygulama alanı bulmaktadır. 727 Bir başka deyişle, satıcının teslim borcunu ifa
etmediği hallerde, alıcının sözleşmeden dönme hakkını sınırlayan bir süre kısıtı
öngörülmemiştir. Dolayısıyla alıcı, teslim gerçekleşmemiş ise, dönme hakkını
kullanma konusunda özgürdür; meğerki, sözleşmenin tabi olduğu zamanaşımı
süreleri728 aşılsın.729

Malların teslim edilmemesi haline ilişkin olarak Antlaşma’da herhangi bir süre sınırı
bulunmamaktadır. Bazı yazarlar, bu hususta Antlaşma’da boşluk olduğunu ve bu boşluğun yorum
yöntemiyle doldurulması gerektiğini savunmaktadırlar. Bu yazarlardan Björklund, Convention on the
Limitation Period in the International Sale of Goods md. 8 hükmü çerçevesinde 4 yıllık zamanaşımı
süresinin uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Kröll/Mistelis/Viscasillas/Björklund, (Md. 26), para.
13, 14. Fountoulakis ise sözleşmeden dönme hakkının kullanılabildiğinin öğrenilmesinden itibaren
makul
bir
süre
içinde
sözleşmeden
dönülmesi
gerektiğini
savunmaktadır.
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Kommentar-Md. 26), para. 16. Magnus ise, uygulanacak
hukuka göre belirlenecek zamanaşımı süresi içinde kullanılması gerektiğini savunmaktadır. Magnus, s.
429. Bununla beraber kanaatimce, Antlaşma’da kasıtlı olarak teslim edilmemeye ilişkin herhangi bir
süre sınırlaması getirilmemiştir. Ayrıca Antlaşma’da boşluk olduğunun kabulü, Antlaşma’nın yeknesak
uygulanmasında sorunlara yol açabilecektir. Bu çerçevede malın teslim edilmediği durumlarda,
herhangi bir süre sınırlamasına bağlı kalmaksızın alıcı sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmelidir.
Aynı görüşte bkz. Enderlein/Maskow, Md. 49 para. 6; Schlechtriem/Butler, para. 200;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 27; Zeytin, s. 181; Honnold, para. 307.
Ancak, Antlaşma’nın benimsediği dürüstlük kuralı çerçevesinde sözleşmeden dönme hakkına sınırlama
getirilmesi mümkündür. Nitekim bu hususta bir mahkeme kararında alıcının teslim edilmeyen arabalar
bakımından yaklaşık 2,5 yıl sonra sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının dürüstlük kuralı ile
bağdaşmayacağı ifade edilmiştir. Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 8.2.1995,
Cisg-online
no:
143,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g1.html (Erişim: 15.03.2020).
728
Zamanaşımı milletlerarası özel hukuk kanunlar ihtilafı kuralları gereği belirlenen ulusal hukuka göre
tespit edilecektir. Bununla beraber, 1974 yılında hazırlanan Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı
Süresi Hakkında Konvansiyon (Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods)
hükümleri uyarınca, ilgili Konvansiyon’un uygulama alanı bulduğu durumlarda, md. 8 hükmü
çerçevesinde 4 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Öte yandan, Konvansiyon’un etki alanı,
Antlaşma kadar geniş değildir. Nitekim, günümüz itibariyle Konvansiyon’a yalnızca 30 ülke taraftır.
Bu ülkeler arasında Türkiye bulunmamaktadır.
729
Huber/Mullis, s. 239; Magnus, s. 428; Babiak, s. 137-138.
727
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b.2.3. Geç Teslim Durumu
Sözleşmeden dönmek isteyen alıcı, mallar ifa zamanından sonra teslim edilmiş730 ise,
md. 49(2)(a) hükmü uyarınca “teslimin yapıldığını öğrendiği andan itibaren makul bir
süre içinde” sözleşmeden dönme beyanında bulunmakla yükümlüdür. 731
Öncelikle, bu süre kısıtı, sadece md. 49(1)(a) bağlamında esaslı ihlal sebebiyle
sözleşmeden dönme hakkına özgülenmemiştir; yani md. 49(1)(b) çerçevesinde ek süre
verilmesi halinde de uygulama alanı bulabilir. 732 Zira alıcı, satıcıya ek süre verdikten
ve bu ek süre bittikten sonra da satıcı (henüz alıcı sözleşmeden dönmemiş ise) borcunu
ifa edebilir.733 O halde alıcının sözleşmeden dönme hakkının bulunduğu durumlarda,
geç teslim, esaslı ihlal halinde ifa zamanından veya alıcı tarafından verilen ek sürenin
sona ermesinden sonra gerçekleşebilir. Bu anlamda alıcının, esaslı ihlal halinde ifa
zamanından veya verilen ek sürenin sona ermesinden itibaren geç teslim yapıldığını
öğrendiği ana kadar sözleşmeden dönme hakkını kullanması için (zamanaşımı
haricinde734) bir süre kısıtı yokken735; öğrenmeyle birlikte md. 49(2)(a) bendinde yer
alan süre sınırlamasına uyması gerekecektir.
Alıcı, geç teslimin yapıldığını öğrendiği andan itibaren makul süre içerisinde
sözleşmeden dönme beyanında bulunmaz ise, ilgili esaslı ihlal bakımından
sözleşmeden dönme hakkından mahrum kalacaktır. Makul sürenin başlangıcı ise

Malların satıcı tarafından teslim edilmesi mümkün olduğu gibi, satıcı hesabına üçüncü kişiler
tarafından teslim edilmesi de mümkündür. Bu halde de süre sınırlaması uygulanacaktır.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 67.
731
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 68; Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2.1.1;
Schlechtriem/Butler, para. 200.
732
Bkz. aşağıda § 3.II.A.4.b.2.
733
Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para.
28.
734
Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.b.2.2.
735
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 27.
730
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“alıcının teslimin yapıldığını öğrendiği” andır.736 Bu bakımdan, alıcının teslimi
öğrenebilecek durumda olması veya öğrenmemesinin mümkün olmaması gibi
ihtimaller değerlendirmeye alınmayacak, sürenin başlaması için fiili öğrenme
aranacaktır.737 Alıcının dönme beyanını makul süre içerisinde yapıp yapmadığı ise
somut olay koşullarına göre değerlendirilecektir. 738 Sözleşmeden dönme beyanını
makul süre içerisinde gerçekleştirdiğini ispat yükü alıcı üzerindedir. 739

b.2.4. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Halleri
Satıcının geç ifası (ve teslimin hiç gerçekleşmemesi) haricinde her türlü aykırılık
bakımından, Antlaşma md. 49(2)(b) hükmü uygulama alanı bulacaktır. 740 O halde,
hüküm, teslim zamanında yapılmasına karşın, esaslı ihlale sebebiyet veren sözleşmeye
aykırılıkların mevcut olması halini kapsamaktadır. Zira teslim zamanında yapılmasına
rağmen sözleşmeye aykırılıklar mevcut, ancak bu aykırılıklar esaslı ihlale sebebiyet
vermiyorsa sözleşmeden dönme hakkı söz konusu olmayacaktır (md. 49(1)(b)).
Dolayısıyla, md. 49(2)(b) hükmünde yer alan süre sınırlamaları, münhasıran esaslı

736

Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 68; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/
2005), para. 28; Erkan, s. 139.
737
Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2.1.1; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005),
para. 28.
738
Schlechtriem/Butler, para. 200; Bianca/Bonell/Will, Md. 49, para. 2.2.1.1. Enderlein/Maskow, makul
süreden anlaşılması gerekenin “derhal” kadar kısa tutulması gerektiğini ifade etmektedir.
Enderlein/Maskow, Md. 49, para. 7. Barcelona Bölge Mahkemesi 16. Dairesinin kararına konu bir
olayda, 48 saat makul olarak değerlendirilmiştir. Barcelona Bölge Mahkemesi 16. Daire (Audiencia
Provincial de Barcelona), 03.11.1997, CISG-online 442, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971103s4.html (Erişim: 26.12.2018).
739
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 81.
740
Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2.1.2; Schlechtriem/Butler, para. 200;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 70; Atamer, s. 404.
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ihlalin varlığı741 halinde uygulanabilir.742 Bu anlamda, md. 49(2)(b) hükmü, özellikle
sözleşmeye aykırı mal teslimi durumunda uygulanacaktır. 743
Söz konusu hüküm temelde makul süre içerisinde sözleşmeden dönme beyanında
bulunulması gerektiğini ifade etmektedir. Makul süre, somut olay koşulları
değerlendirilerek tespit edilecektir. Bu sebeple bir olay bazında makul olan süre, bir
diğeri için makul kabul edilmeyebilir.744 Makul sürenin başlangıç anı ise hükümde yer
verilen üç hal bakımından farklı şekilde düzenlenmiştir.
Bu hallerden ilki (i) alt bendinde yer alan genel düzenlemedir. İlgili alt bent uyarınca
alıcının, malı teslim aldıktan sonra ilgili sözleşmeye aykırılığı bildiği veya bilmesi
gerektiği745 andan itibaren makul süre içerisinde sözleşmeden dönme beyanında
bulunması gerekir.746 Bu bakımdan, yukarıda ayrıntılarıyla açıkladığımız alıcının

741

Bkz. § 2.II.
Daha açık bir anlatımla, md. 49(1)(b) hükmü uyarınca alıcının, satıcıya ek süre vermek suretiyle
sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesi için bu ek süre içerisinde ifanın gerçekleşmemesi veya
gerçekleştirilmeyeceğinin açıklanması gerektiğinden ve md. 49(2)(b) hükmünün uygulanması için ise
teslimin zamanında gerçekleşmesi arandığından; md. 49(1)(b) hükmü bağlamında burada bahsedilen
süre kısıtı uygulanamaz.
743
Nitekim, malın ifa zamanında teslim edilmesine karşın, bir esaslı ihlalden bahsedilebilmesi, özellikle
malın sözleşmeye aykırı olduğu durumlarda ortaya çıkacaktır. Buna karşın belgelere ilişkin sözleşmeye
aykırılığın veya (md. 41 veya md. 42) üçüncü kişilerin teslim edilen mal üzerinde hak ve taleplerde
bulunmaları halinin esaslı ihlal oluşturduğu durumlarda da md. 49(2)(b) hükmünün uygulanması
mümkündür. Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2.1.2; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md.
49/ 2005), para. 30; Honnold, s. 308; Kazimierska, s. 120.
744
Örneğin Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi nezdinde görülen bir olayda alıcının 7 hafta geçtikten sonra
sözleşmeden dönme hakkını kullanması makul kabul edilmişken; Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi
nezdinde görülen bir uyuşmazlıkta 8 haftalık sürenin makul olmadığı değerlendirilmiştir. Almanya
Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.05.1995, CISG-online no: 152, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950524g1.html (Erişim:
15.02.2020); Almanya Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 31.01.1997, CISGonline
no:
256,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/970131g1.html (Erişim: 2.2.2020).
745
Md. 49(2)(a) hükmünün aksine yalnızca fiili öğrenme değil; alıcının sözleşmeye aykırılığı “bildiği
veya bilmesi gerektiği” an da değerlendirilmeye alınmıştır. Bu hususta Huber, alıcının bilmesi gereken
aykırılıklar bakımından, alıcının ihmali sebebiyle bu aykırılıklardan haberdar olmadığı anın dikkate
alınması gerektiği görüşündedir. Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 71. Kanımca, alıcının
özel bir külfet altında bulunmadığı hallerde, ihlalin anlaşılmamasını mümkün kılmayacak, bu hususta
şüphe uyandıracak olgular aranmalıdır. Aynı yönde, Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para.
71.
746
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 71; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/
2005), para. 34; Atamer, s. 405; Zeytin, s. 182; UNCITRAL Digest, Md. 49, para. 23.
742
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muayene ve bildirim külfetine kısaca değinmek gerekir. 747 Antlaşma md. 38 ile md.
39 hükümleri uyarına alıcının sözleşmeye aykırılık sebebiyle Antlaşma uyarınca
kendisine tanınan seçimlik haklara ve tazminat hakkına başvurması için, istisnaları
md. 40 ile md. 44 hükmünde yer almakla birlikte 748, muayene ve bildirim külfetini
yerine getirmesi gerekmektedir. O halde alıcının muayene sonucunda sözleşmeye
aykırılığı saptaması veya saptaması gerektiği 749 tarih ile birlikte, md. 49(2)(b)(i)
anlamında sürenin başladığı kabul edilecektir. 750
Sözleşmeye aykırılığın tespit edildiği ilk anda esaslı ihlal mevcut değilken (ve
dolayısıyla alıcının henüz sözleşmeden dönme hakkı bulunmazken); bu aykırılığın
sonradan esaslı ihlal teşkil etmesi halinde alıcının sözleşmeden dönme hakkına ilişkin
makul sürenin yine md. 49(2)(b)(i) anlamında sözleşmeye aykırılığın bilindiği veya
bilinmesi gerektiği andan itibaren başlayacağı muhakkaktır (zira Antlaşma’da bir
istisna öngörülmemiştir); ancak makul sürenin uzunluğu değerlendirilirken, alıcının
bu durumu dikkate alınmalıdır.751

Bkz. yukarıda § 2.II.C.4.d.1.4.
Antlaşma md. 40 veya md. 44 hükmündeki istisnaların varlığı, makul sürenin başlangıç anına ilişkin
değerlendirmede bir istisna oluşturmaz (yani md. 49(2)(b)(i) hükmü uygulanacaktır); ancak makul süre
uzunluğu değerlendirilirken bu hususun da göz önünde bulundurulması gerekmektedir.
Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2.2.2.
749
Antlaşma md. 39 hükmü.
750
Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2.2.1; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005),
para. 34; Honnold, s. 308; Kazimierska, s. 121.
751
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 32; Huber/Mullis, s. 242; İsviçre
Federal Mahkemesi (Bundesgericht), 18.5.2009, CISG-online no: 1900, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518s1.html (Erişim: 10.03.2020). İsviçre Federal
Mahkemesi kararında, makul süre uzunluğunu değerlendirirken, ilgili aykırılığın esaslı ihlal oluşturup
oluşturmadığını tespit edebilecek durumda olmasını göz önünde bulundurmuştur. Karşı görüşte: Will,
eğer satıcı ilgili sözleşmeye aykırılığı biliyor veya bilmemesi mümkün değil ise; md. 43(2) hükmünün
kıyasen uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Bu çerçevede Will, satıcının sözleşmeye aykırılığı
bildiği veya bilmesinin mümkün olmadığı durumlarda alıcının herhangi bir süre sınırlamasına tabi
olmaksızın sözleşmeden dönme hakkını kullanabileceği görüşündedir. Bianca/Bonell/Will (Md. 49),
para. 2.2.2.2. Kanımca, Antlaşma md. 49(2)(b)(i) hükmünün, md. 43(2)’ye kıyaslama yapılması yoluyla
bertaraf edilmesi mümkün değildir. Satıcının bu aykırılıkları bilmesi, ancak makul sürenin uzunluğuna
ilişkin değerlendirmede dikkate alınmalıdır. Nitekim Antlaşma hükümleri, somut olay koşullarında
değerlendirme yapılmasına izin verir esnekliktedir.
747
748
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Antlaşma md. 49(2)(b)(i) uyarınca alıcının sözleşmeden dönme beyanında
bulunmasına ilişkin olarak devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen
yaklaşımlara aşağıdakiler örnek verilebilir: Alıcının malı teslim aldıktan sonra, malın
üreticisi ile satıcı arasındaki bir anlaşmazlık sebebiyle malların mülkiyetinin
geçmeyeceğine ilişkin bilgilendirilmesinin akabinde 5 ay sonra sözleşmeden dönme
beyanında bulunmasına ilişkin olayda, beyanın makul süre içerisinde gerçekleşmediği
tespit edilmiştir.752 Alıcının, sözleşmeye aykırılığı öğrenmesinden 8 hafta sonra
sözleşmeden dönme beyanında bulunması çok geç olarak değerlendirilmiştir. 753
Alıcının sözleşmeye aykırılığı bilmesi gerektiği tarihten itibaren 8 ay sonra
sözleşmeden dönme beyanında bulunmasının, makul süre sınırlamasına aykırı olduğu
belirtilmiştir.754 Alıcının sözleşmeye aykırılığı bildiği veya bilmesi gerektiği andan
itibaren 1-2 ay süre içerisinde sözleşmeden dönme beyanında bulunduğu hallerde ise,
beyanın makul süre içerisinde gerçekleştirildiği tespit edilmiştir.755
Hükmün (ii) numaralı alt bendinde yer alan durum ek süre (nachfrist) verilmesine
ilişkindir. Bununla beraber, yukarıda da ifade ettiğimiz, üzere, md. 49(2)(b) bendinde
yer alan süre sınırlamaları ancak esaslı ihlalin varlığı halinde uygulanabileceğinden 756,

752

Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 15.02.1995, CISG-online 149, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950215g1.html (Erişim: 15.02.2020).
753
Almanya Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 31.01.1997, CISG-online no:
256, Pace Law School CISG Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/970131g1.html
(Erişim: 2.2.2020).
754
Paris İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel), 14.06.2001, CISG-online no: 693, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010614f1.html (Erişim: 2.2.2020).
755
İsviçre Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi (Tribunal Cantonal du Valais), 21.02.2005, CISG-online
no: 1193, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221s1.html
(Erişim: 2.2.2020); Oldenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 1.02.1995, Cisg-online
no: 253, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/950201g1.html (Erişim:
19.04.2019); İsviçre Federal Mahkemesi (Bundesgericht), 18.05.2009, 4A_68/2009, CISG-online no:
1900, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518s1.html
(Erişim: 2.2.2020). Yine bir başka kararda üç haftalık süre makul bulunmuştur. Hamburg Eyalet Yüksek
Mahkemesi (Oberlandesgericht), 26.11.1999, CISG-online no: 515, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991126g1.html (Erişim: 2.2.2020).
756
Daha açık bir anlatımla, md. 49(2)(b) hükmünün uygulanması için teslimin zamanında gerçekleşmesi
ancak başkaca bir sözleşmeye aykırılığın bulunması aranmaktadır. Alıcının verdiği ek süre içinde teslim
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ek süre verilmesi suretiyle sözleşmeden dönme hakkını düzenleyen md. 49(1)(b)
hükmüne uygulanmayacaktır. O halde md. 49(2)(b)(ii) alt bendi, alıcının esaslı ihlal
sebebiyle sözleşmeden dönme hakkı bulunmasına rağmen, satıcıya ek süre vermek
suretiyle ikinci bir şans tanıdığı durumlar bakımından uygulama alanı bulacaktır.
Böylece, esaslı ihlal mevcut olmasına rağmen satıcıya ek süre vererek sözleşmeyi
ayakta tutmaya çalışan alıcının sözleşmeden dönme hakkı, md. 49(2)(b)(i) hükmü
karşısında getirilen (ii) numaralı alt bent ile korunmuş olmaktadır. 757
Burada, satıcının ek süre verilmesine konu borcu malı teslim borcu değildir; zira md.
49(2) hükmü ancak malın teslim edildiği hallerde uygulanabilmektedir. Bununla
beraber, alıcının seçimine göre, örneğin Antlaşma md. 46(2) hükmü gereği ikame mal
teslimi borcu (ki bu halde hem esaslı ihlal mevcuttur, hem de sözleşmeye aykırı mal
teslim edilmiştir) veya esaslı ihlal mevcut olduğu halde md. 46(3) hükmü uyarınca
malın onarımını gerçekleştirme borcu satıcıya verilen ek sürenin konusunu
oluşturabilir.758 Bu çerçevede, alıcı esaslı ihlal mevcut olmasına rağmen satıcıya md.
47 hükmü borcun ifası için uyarınca ek süre vermiş ise, alıcının bu ek sürenin bitim

gerçekleşmiş ancak malda esaslı ihlal teşkil etmeyen sözleşmeye aykırılık varsa, alıcının md. 49(1)(b)
hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkı bulunmamaktadır. Zira, md. 49(1)(b) hükmü uyarınca
alıcının, satıcıya ek süre vermek suretiyle sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesi için bu ek süre
içerisinde ifanın gerçekleşmemesi veya gerçekleştirilmeyeceğinin açıklanması gerekmektedir. Bu
sebeple, esaslı ihlalin bulunmadığı hallerde . 49(2)(b) hükmünün uygulanması mümkün değildir.
757
Bu durumda akıllara, md. 49(2)(b)(i) hükmü uyarınca makul süreyi kaçıran alıcının, ek süre vermek
suretiyle, sözleşmeden dönme hakkını kullanmak için yeni bir makul süre elde edip edemeyeceği sorusu
gelebilir. Antlaşma md. 49(2)(b)(ii) hükmünde söz edilen ek sürenin konusu, ikame mal teslimi borcu
veya esaslı ihlal mevcutken malın onarımını gerçekleştirme borcudur. Fakat, md. 46(2) ve 46(3)’te yer
alan bu seçimlik hakların kullanılması da ilgili hükümlerde makul süre şartına bağlanmıştır. O halde,
md. 49(2)(b)(i) çerçevesinde makul süreyi kaçıran alıcının, md. 49(2)(b)(ii) hükmüne ilişkin olarak ek
süre vermek istese dahi, bu talepler bakımından da makul süreyi kaçırmış olması muhtemeldir.
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 37; Atamer, s. 408.
758
Koch, R.: Commentary on Whether the UNIDROIT Principles of International Commercial
Contracts May Be Used to Interpret or Supplement Articles 47 and 49 of the CISG, Pace Law School,
https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/koch2.html (Erişim: 2.2.2020), Bölüm III.1.b.bb.
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tarihinden veya satıcının borcunu ifa etmeyeceğini açıklamasından itibaren makul bir
süre içerisinde sözleşmeden dönme beyanında bulunması gerekecektir. 759
Antlaşma md. 49(2)(b) hükmünde yer verilen üçüncü ve son hal (iii) alt bendinde yer
almakta olup, satıcının sözleşmeye aykırılığı giderme hakkına 760 ilişkindir. İlgili
hüküm uyarınca alıcının dönme hakkını kullanmak için makul süresi, satıcının, md.
48(2) çerçevesinde giderim talebinde belirttiği (ve bu giderimi gerçekleştiremediği)
sürenin sonunda veya bu süre zarfında alıcı ifayı kabul etmeyeceğini beyan ederse bu
beyan ile başlayacaktır.761 Doktrinde, alıcının, md. 49(2)(b)(i) hükmünde yer alan
genel düzenlemeye göre süreyi kaçırdığı hallerde dahi; eğer satıcı sözleşmeye
aykırılıkları

gidermeyi

teklif

etmişse,

sürenin

yeniden

başlayacağı

kabul

edilmektedir.762

2.

Satıcının md. 64(1)(a) Hükmüne Dayanarak Sözleşmeden Dönmesi

a.

Sözleşmenin Esaslı İhlali

Esaslı ihlalin varlığı, satıcının sözleşmeden dönme hakkını doğuran iki sebepten (bu
hakkın doğması için varlığı aranan iki alternatif şarttan) biridir ve yukarıda § 2.II’de
açıklanmıştır.

759

Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 36; Atamer, s. 407.
Bkz. § 2.II.C.4.d.1.5.
761
Koch (Articles 47 and 49), Bölüm III.1.b.cc.
762
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 76; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/
2005), para. 41.
760
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b.

Satıcının Sözleşmeden Dönme Beyanında Bulunması

b.1. Genel Olarak
Sözleşmeden dönme beyanı ile ilgili olarak Antlaşma’nın md. 26 ile md. 27 hükümleri
her iki taraf için de aynı şekilde uygulanır. Bu sebeple, sözleşmeden dönme beyanının
bildirime bağlı olması, bildirimin şekli, hüküm doğurması ve geri alınması konusunda
alıcının dönme hakkı bakımından yapılmış olan açıklamalar, satıcının dönme hakkı
için de geçerlidir.763

b.2. Dönme Beyanının Tabi Olduğu Süre Sınırlamaları
b.2.1. Genel Olarak
Antlaşma

md.

kullanılabilmesine

64(2)

hükmü

ilişkin

olarak

ile

satıcının

süre

sözleşmeden

sınırlamaları

dönme

getirilmiştir.

hakkını
Bu

süre

sınırlamalarına uyulmaması halinde sözleşmeden dönme beyanı hüküm ve sonuç
doğurmayacaktır.764 Bununla beraber, her ne kadar süreye riayet gösterilmemesi
durumunda sözleşmeden dönme hakkı kullanılamayacaksa da, satıcının aynen ifayı
talep etme gibi diğer seçimlik haklarından ve tazminat hakkından yararlanması
mümkündür. Uygulamada md. 64(2) hükmünün uygulama alanı bulduğu kararlara
nadiren rastlanmaktadır. 765 Bu sebeple, diğer kısımlara nazaran bu başlık altında
fazlaca karara atıf yapılamamıştır.

Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.b.
Dönme beyanına ilişkin bildirimin uygun araçlarla gönderilmesinden sonra ulaşmaması veya geç
ulaşması hallerinde md. 27 hükmü uyarınca gönderenin hak kaybına uğramayacağını hatırlatmak isteriz.
Enderlein/Maskow, s. 288, 293; Liu (Suspension), para. 5.1.c.
765
UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 12.
763
764
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b.2.2. Semenin Ödenmemesi
Antlaşma md. 64(2) hükmü öncelikle semenin ödendiği766 durumlarda uygulama alanı
bulacaktır.767 Zira, satıcının sözleşme çerçevesinde meşru beklentilerinin çoğunluğunu
semenin ödenmesi borcu oluşturmaktadır. Dolayısıyla satıcı, semenin tamamının
ödenmediği durumlarda sözleşmeden dönme hakkını kullanmakta özgürdür; meğerki
zamanaşımı süreleri768 aşılsın.
Doktrinde, Antlaşma ile sadece semenin tamamının ödendiği hallere ilişkin olarak yer
verilen sınırlamanın; alıcının semeni ödeme borcunu ifa etmesi halinde, (satıcı
sözleşme çerçevesinde meşru beklentilerinin çoğunluğunu karşılamış olacağından)
satıcının kolaylıkla sözleşmeden dönme hakkını kullanmasına engel olunması
amacıyla getirildiği ifade edilmektedir.769 Ancak satıcının, md. 64(2) kapsamında bir
süre sınırlamasına tabi olması için alıcının semenin tamamını ödemiş olması
gerekmektedir.770 Eğer semenin sadece bir kısmı ödenmiş ise, md. 64(2) hükmü

766

UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 11; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 22;
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.12.
767
UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 11; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64, para. 3.6; Sekreterya Şerhi,
Md. 60 (Antlaşma Md. 64), para. 8.
768
Zamanaşımı milletlerarası özel hukuk kanunlar ihtilafı kuralları gereği belirlenen ulusal hukuka göre
tespit edilecektir. Bununla beraber, 1974 yılında hazırlanan Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı
Süresi Hakkında Konvansiyon (Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods)
hükümleri uyarınca, ilgili Konvansiyon’un uygulama alanı bulduğu durumlarda, md. 8 hükmü
çerçevesinde 4 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Öte yandan, Konvansiyon’un etki alanı,
Antlaşma kadar geniş değildir. Nitekim, günümüz itibariyle Konvansiyon’a yalnızca 30 ülke taraftır.
Bu ülkeler arasında Türkiye bulunmamaktadır.
769
Huber/Mullis, s. 332; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 23; Schlechtriem/Butler,
para. 246.
770
UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 11.
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uygulanmaz.771 Semenin tamamının ödenmediği hallerde, ancak bu hakkın kullanımı
dürüstlük kuralına aykırı ise, satıcı sözleşmeden dönme hakkını kullanamayacaktır. 772

b.2.3. Geç İfa Halinde
Sözleşmeden dönmek isteyen satıcı, md. 64(2)(a) hükmü uyarınca geç ifa halinde,
“ifanın gerçekleşmiş olduğunu öğrenmeden önce” sözleşmeden dönme beyanında
bulunmak zorundadır. Bu anlamda satıcı, gecikmiş ifayı öğrendikten sonra
sözleşmeden dönme hakkını kullanamamaktadır, muhakkak ifanın öğrenilmesinden
önce beyanda bulunulması gerekmektedir.773 O halde (esaslı ihlale konu) semenin
tamamı ifa zamanından sonra ödenmiş, mallar ifa zamanından sonra teslim alınmış
veya alıcı tarafından başkaca bir borç ifa zamanından sonra ifa edilmiş ve bu durum
satıcı tarafından öğrenilmiş ise, satıcı artık sözleşmeden dönme beyanında
bulunamayacaktır.774

771

UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 11; Avusturya Graz Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 31.05.2002, Cisg-online no: 1192, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020531a3.html (Erişim: 12.02.2020). Bu hususta akıllara, semenin
ödendiği kısım bakımından sözleşmeden dönme hakkına sınırlama getirilmesi sorusu gelebilir. Ancak
Antlaşma; sözleşmeden dönme hakkının kullanımını, kısmi ifa ve art arda teslimli sözleşmeler haricinde
bir bütün olarak değerlendirmektedir. Kısmi ifa hali bakımından da kıyas yapılabilmesi mümkün
değildir; zira kısmi ifa halinde sözleşmeden dönme hakkı, yalnızca alıcı bakımından düzenleme alanı
bulmuştur. Antlaşma açıkça satıcı bakımından kısmi ifa ve kısmi dönme hakkı düzenlememiştir. Bu
sebeple, satıcının, semenin ödendiği kısım bakımından süre sınırlamasına tabi tutulması, bunun
sonucunda sözleşmeden dönme hakkından mahrum kalması mümkün değildir.
772
UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 11; Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht),
19.10.2006, Cisg-online no: 1394, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061019g1.html (Erişim: 12.02.2020).
773
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 26.
774
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.13-3.14; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010),
para. 26.
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İlgili hüküm özellikle bir borcun geç ifasına775 özgülenmemiştir; bu bakımdan alıcının
herhangi bir borcunun vadesinde ifa edilmemesi halinde uygulama alanı bulacaktır. 776
Ayrıca Antlaşma md. 64(2)(a) hükmünde yer alan süre sınırlamasının, sadece esaslı
ihlal halinde değil, satıcı tarafından semenin ödenmesi veya malın teslim alınması için
ek süre verildiği ve bu ek süre bittikten sonra borcun ifa edildiği hallerde de uygulama
alanı bulacağı unutulmamalıdır. 777 Bu konu aşağıda ayrıntılı olarak işlenecektir. 778
Satıcının birden fazla esaslı ihlal sebebiyle sözleşmeden dönme imkanına sahip olduğu
durumda, bu ihlale konu borçlardan birinin geç ifasının, diğer esaslı ihlaller sebebiyle
sahip olunan sözleşmeden dönme hakkının kullanımını engelleyip engellemediği
sorusu akıllara gelebilir. Knapp’a göre, bu halde satıcının ifa edilmeyen borçlar
bakımından sözleşmeden dönme hakkı devam etmektedir.779 Knapp şu örneği
vermektedir: Alıcının hem semeni ödeme hem de malı teslim alma borcunu ifa
zamanında ifa etmediği bir olayda; alıcının, semeni ödeme borcunun tamamını geç ifa
etmesi (ve satıcının bunu öğrenmesi) halinde; satıcı, semeni ödeme borcunun geç ifası
bakımından, sözleşmeden dönme hakkını kullanamazken780; malın teslim alınması
borcunun ifa edilmemesi sebebiyle (elbette bunun esaslı ihlale sebebiyet vermesi
kaydıyla) sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir781; şu kadar ki, semenin
tamamının ödendiği ancak malın teslim alınmadığı haller bakımından md. 64(2)(b)(i)

Alıcının borçlarını ifa etmede gecikmesinin esaslı ihlal mevcudiyetine sebep verip veremeyeceği ve
dolayısıyla sözleşmeden dönme hakkına gerekçe oluşturup oluşturamayacağı ayrı bir konudur; geç ifa
sebebiyle mevcut sözleşmeden dönme hakkının kullanılamaması ayrı bir konudur. Zira, sözleşmeden
dönme hakkına getirilen süre sınırlamaları hakkın mevcudiyetini etkilemez; yalnızca, hakkın
kullanımını ve dolayısıyla hüküm ve sonuç doğurmasını etkiler.
776
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 26.
777
Satıcı tarafından alıcıya, semenin ödenmesi veya malın teslim alınması için ek süre verilmiş, bu süre
bittikten sonra (satıcının sözleşmeden dönmediği durumda), ilgili borç ifa edilmiş ise md. 64(2)(a)
hükmünde yer alan süre sınırlaması uygulanacaktır.
778
Bkz. § 3.II.B.4.b.3.
779
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.15.
780
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.15.
781
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.15.
775
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hükmü uygulama alanı bulacağından, ilgili hükümdeki süre sınırlamasına uygun
şekilde dönme beyanda bulunması gerekir.782

b.2.4. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde
Antlaşma md. 62(2)(b) hükmü ile geç ifa haricindeki diğer sözleşmeye aykırılıklar
bakımından özel bir düzenleme getirilmiştir. Söz konusu hüküm temelde makul süre
içerisinde sözleşmeden dönme beyanında bulunulması gerektiğini ifade etmektedir.
Bununla beraber, ilgili hüküm ile makul sürenin başlangıç anı iki hal bakımından farklı
düzenlenmiştir. Bunlardan ilki genel düzenleme iken, ikincisi md. 63 hükmü uyarınca
ek süre verilmesi haline özgülenmiştir.
Genel düzenleme md. 62(2)(b) hükmünün (i) alt bendinde yer almaktadır. İlgili alt
bent uyarınca, satıcı, söz konusu ihlali “bildiği veya bilmesi gerektiği andan itibaren”
makul süre içerisinde sözleşmeden dönme beyanında bulunmalıdır. Örneğin, alıcı
semenin tamamını ödemiş, ancak malı teslim almamış ise veya başkaca bir borcunu
ifa etmemiş ise; satıcı, ilgili aykırılığı öğrendiği veya öğrenmesi gerektiği andan
itibaren makul bir süre içerisinde sözleşmeden dönme beyanında bulunabilecektir. 783
Söz konusu hüküm uyarınca makul süre, somut olay özelliklerine göre
değerlendirilecektir. 784 Bu bakımdan örneğin, malı teslim etme borcunun ifasında
gecikilmesi ilk anda esaslı ihlal oluşturmuyor iken, daha sonra gecikilen sürenin
uzamasıyla esaslı ihlale sebebiyet vermiş (ve dolayısıyla satıcının sözleşmeden dönme

Bkz. aşağıda § 3.I.A.2.b.2.4.
Ziegel (Remedial Provisions), Bölüm 9, s. 33; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para.
29.
784
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.16- 3.17; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010),
para. 30.
782
783

169

hakkı bu anda doğmuş) ise, makul sürenin değerlendirilmesinde bu durum göz önünde
bulundurulmalıdır.
Hükmün (ii) numaralı alt bendinde ise ek süre verilmesine ilişkin özel bir hüküm
bulunmaktadır. Satıcı, hüküm uyarınca alıcının verilen ek süre içerisinde ifayı
gerçekleştirmeyeceğini açıklamasından veya vermiş olduğu ek sürenin sona
ermesinden itibaren makul bir süre içerisinde sözleşmeden dönme beyanında
bulunmalıdır. Bu bent, esaslı ihlal bakımından, satıcının, esaslı ihlal mevcut olmasına
rağmen, alıcıya ikinci bir şans vermek için ek süre verdiği hallerde uygulama alanı
bulacaktır.785 Böylece, esaslı ihlal mevcut olmasına rağmen alıcıya ek süre vererek
sözleşmeyi ayakta tutmaya çalışan satıcının sözleşmeden dönme hakkı, md.
64(2)(b)(i) hükmü karşısında getirilen md. 64(2)(b)(ii) alt bendi ile korunmuş
olmaktadır. O halde md. 64(2)(b)(ii) hükmünde dile getirilen ek sürenin konusu, ihlali
esaslı ihlale sebebiyet vermiş olmak kaydıyla786 malı teslim alma borcunun ifası
olabileceği gibi, alıcının semeni ödeme borcu haricinde (zira semenin tamamının
ödenmiş olması gerekmektedir) başkaca bir borcunun ifası da olabilir.

B.

ÖZEL DURUMLAR

1.

Alıcının Kısmi İfa Halinde Sözleşmeden Dönme Hakkı

Kısmi ifa halinde sözleşmeden dönme hakkı, “Satıcının Yükümlülükleri” başlıklı 2.
Bölümünün “Sözleşmenin Satıcı Tarafından İhlâli Halinde Alıcının Sahip Olduğu

Esaslı ihlalin mevcut olmadığı ve md. 64(1)(b) uyarınca ek süre verilerek sözleşmeden dönme
hakkının kullanılacağı durumlarda da (ii) numaralı alt bent uygulama alanı bulacaktır. Bkz. §
3.II.B.4.b.4.
786
Bkz. dn. 785.
785
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Hukukî İmkânlar” başlıklı 3. Ayrımında md. 51 hükmü altında yer almakta olup,
yalnızca alıcıya bahşedilen bir haktır.
Antlaşma md. 51 hükmü ile satıcının, malların bir kısmını teslim etmesi veya teslim
ettiği malların sadece bir kısmının sözleşmeye uygun olması halinde, alıcıya,
Antlaşma’da kendisi için öngörülmüş olan imkanlara başvurma ve böylece,
sözleşmeden dönme hakkı (da) tanınmıştır. Anılan hükmün uygulanabilmesi için,
sözleşme konusu malın bölünebilir nitelikte olması gerekir. 787 Bu Tez’de temsil edilen
görüşe göre, bölünemeyen farklı tür malların birlikte satımını içeren sözleşmeler de
md. 51 hükmü kapsamına girebilmelidir. Örneğin, bir adet yağlı boya tablo ve bir adet
heykelin birlikte satımını içeren sözleşmelerde; satıcı tarafından yalnızca heykelin
teslim edilmesi halinde md. 51 hükmü uygulanabilmelidir. 788
Hükmün ilk fıkrası, yalnızca eksik olan veya sözleşmeye aykırı olan kısım bakımından
hukuki imkanların kullanılabilmesini öngörmekteyken; hükmün ikinci fıkrası alıcıya
787

Bianca/Bonell/Will, Md. 51, para. 2.1.1; Schlechtriem/Butler, s. 146; Huber/Mullis, s. 293;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 51/ 2005), para. 2. Birden fazla parçadan oluşan tek bir
makinenin bölünebilir mal niteliği taşımadığı bu sebeple md. 51 hükmünün bu tür mallarda uygulama
alanı bulmayacağı Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 51/ 2005), para. 2. EBK ve TBK’na tabi
dönme hakkı bakımından bkz. örn.: Oğuzman/Öz, borçlunun kısmi temerrüdü halinde, alacaklının da
edimi o oranda bölünebilir ise, sadece temerrüde düşülen kısım bakımından sözleşmeden dönmenin
nazara alınması gerektiğini, buna karşılık eğer alacaklının kısmi temerrüde ilişkin kısım bakımından
sözleşmeden dönülmesi halinde sözleşmenin ifa edilen kısmı bakımından bir menfaati kalmıyorsa tüm
sözleşme bakımından sözleşmeden dönülmesinin mümkün olması gerektiği görüşündedir
(Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 570). Reisoğlu da kısmi temerrüt halinde kural olarak temerrüde düşülen kısım
bakımından hukuki sonuçların söz konusu olması gerektiğini, ancak sözleşmenin kalanının ifası
bakımından alacaklının artık bir yararı kalmamış ise, tüm sözleşme bakımından sözleşmenin sona
erdirilmesinin mümkün olduğunu belirtmektedir (Reisoğlu, S.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 24.
Bası, 2013, İstanbul, Beta Yayınları, s. 386 vd.) Serozan da bölümsel edimlerde, borçlunun bu
edimlerden bir kısmı bakımından temerrüde düşmesi halinde, alacaklının dönme ve tazminat
yaptırımlarını temerrüde düşülen edim bölümü bakımından kullanabileceğini; ancak kalan edim
bölümünün değeri alacaklının gözünde “sıfıra düşmüşse” sözleşmenin tamamı bakımından (tümel)
dönme ve (tümel) tazminatın uygulanabileceğini belirtmektedir. Serozan (Cilt 3), s. 245.Tunçomağ’a
göre ise kural olarak, edimin ifa edilmeyen kısmı için sözleşmeden dönme hakkının kullanılması
mümkündür. Bununla birlikte Tunçomağ, edim bölünebilir nitelikte değilse veya edimin ifa edilen kısmı
değersiz ise, alacaklıya bütün sözleşme için dönme imkânı verilmesi gerektiği görüşündedir
(Tunçomağ, K.: Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 6. Bası, İstanbul 1976, s. 958-960).
788
Brunner, C.: Stämplis Handkommentar, UN-Kaufrecht – CISG, Stämpfli Verlag AG Bern 2004, Md.
51, para. 3 (naklen: Güven, K.: Alman, İsviçre, Türk Hukuklarında ve Viyana Satım Antlaşması’nda
Eksik İfa Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme, Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk
Araştırmaları Dergisi • Cilt 26, Sayı 1, Haziran 2020, s. 437, dn. 86).
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sözleşmenin tamamından dönme hakkı vermektedir. Aşağıda bu iki ihtimal, ayrı
başlıklar atında açıklanmıştır.

a.

Kısmi Dönme Hakkı

Antlaşma md. 51(1) hükmüne göre, “Satıcı malların yalnızca bir kısmını teslim etmiş
ise veya teslim edilmiş malların yalnızca bir kısmı sözleşmeye uygun ise, 46 ilâ 50.
maddeler eksik veya sözleşmeye uygun olmayan kısım için uygulanır.” Atıf yapılan
maddelerde yer alan haklardan biri de md. 49 hükmünde yer alan sözleşmeden dönme
hakkıdır. Dolayısıyla, esaslı ihlal789 veya ek süre mekanizması790 ile sözleşmeden
dönme hakkı bakımından md. 49 (1)(a) hükmü791 ile md. 49(1)(b) hükmü792 hakkında
yaptığımız açıklamalar, alıcının dönme hakkını, eksik veya sözleşmeye uygun olmayan
kısım için kullanması bakımından da geçerlidir.
Yukarıda da ayrıntılarıyla açıkladığımız üzere, eksik veya sözleşmeye aykırı ifa edilen
kısım bakımından ihlal, esaslı ihlale sebebiyet veriyorsa alıcı, eksik veya sözleşmeye
aykırı ifa edilen kısım bakımından sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. 793
Buna karşılık, esaslı ihlal mevcut değilse, alıcı, satıcıya md. 47 hükmü uyarınca eksik
kısmın ifası bakımından ek süre verebilecek; satıcı tarafından ek süre içerisinde ifa
gerçekleştirilmez veya gerçekleştirilmeyeceği açıklanırsa alıcı md. 49(1)(b) uyarınca
sözleşmeden dönebilecektir. 794 Buna karşılık, sözleşmeye aykırı ifa edilen kısım
bakımından esaslı ihlal mevcut değilse, md. 49(1)(b) hükmünün şartları

Bkz. yukarıda § 2.II.
Bkz. yukarıda § 2.III.
791
Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.
792
Bkz. aşağıda § 3.II.
793
Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.
794
Bkz. aşağıda § 3.II.
789
790
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sağlanmadığından, alıcı ek süre verme yoluyla sözleşmeden dönme hakkını
kullanamayacaktır.795 Alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanırken ayrıca md.
49(2) hükmünde yer verilen dönme beyanına ilişkin süre sınırlamalarına riayet etmesi
gerekecektir.796

b.

Sözleşmenin Tamamından Dönme Hakkı

Antlaşma md. 51(2) hükmüne göre, “Eksik veya sözleşmeye uygun olmayan ifanın
sözleşmeye esaslı aykırılık 797 teşkil etmesi halinde alıcı sözleşmenin tamamının
ortadan kalktığını beyan edebilir.”
Alıcının bu imkandan yararlanabilmesi için, eksik veya sözleşmeye uygun olmayan
ifanın sözleşmenin esaslı ihlaline (“a fundamental breach of the contract”) sebebiyet
vermiş olması aranır. Bu sebeple, eksik veya sözleşmeye uygun olmayan ifanın
alıcının tüm sözleşme çerçevesindeki meşru beklentilerini önemli derecede yoksun
bırakan bir olumsuzluğa yol açıp açmadığına bakılacaktır (md.25). 798 Esaslı ihlalin
mevcut olması halinde ise alıcı, md. 49(1)(a) hükmü uyarınca sözleşmenin
tamamından dönme hakkını kullanabilecektir.799 Ayrıca alıcının dönme beyanında
bulunması bakımından md. 49(2) hükmünde yer verilen süre sınırlamalarına uyması
gerekecektir.800

Bkz. aşağıda § 3.II.
Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.b.2 ve aşağıda § 3.II.A.4.b.
797
Antlaşma’nın orijinal metninde md. 51(2) hükmünde açıkça esaslı ihlal (“fundamental breach”)
ifadesine yer verilirken, Antlaşma’nın resmi Türkçe çevirisinde “esaslı aykırılık” ifadesi kullanılmıştır.
Kanaatimce, “esaslı ihlal” gibi Antlaşma’nın ifa engelleri yapısının temelini oluşturan bir kavramın
çevirisinde sehven hata yapılmış olup, ilgili hükmün yorumunda bu hususa dikkat edilmelidir.
798
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 42; Yelkenci, s. 63. Bkz. yukarıda § 2.II.
799
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 51/ 2005), para. 9; Bianca/Bonell/Will (Md. 51), para.
2.2; Honnold, para. 317; Erkan, s. 121.
800
Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.b.2.
795
796
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Eksik veya sözleşmeye uygun olmayan ifa sebebiyle sözleşmenin tamamından
dönülmesine ilişkin olarak devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen
yaklaşımlara

aşağıdakiler

örnek

verilebilir:

Sözleşmeye

konu

yazılımların

çalıştırılabilmesi için gerekli olan ek programların teslim edilmemesinin, sözleşmenin
tamamı bakımından esaslı ihlal oluşturduğu değerlendirilmiştir.801 Satım konusu
malların hem eksik hem de sözleşmeye aykırı teslim edilmesinin sözleşmenin tamamı
bakımından esaslı ihlal oluşturduğu tespit edilmiştir.802 Alıcının, teslim edilen
mallardaki eksikliği üçüncü kişilerden temin etmek suretiyle gidermesi mümkün
olduğu için, sözleşmenin tamamı bakımından esaslı ihlalin mevcut olmadığına
hükmedilmiştir.803

2.

Beklenen İhlal Halinde Sözleşmeden Dönme Hakkı

Beklenen ihlal hali, Antlaşma’nın 3. Kısmının 5. Bölümünün “Öne Alınmış
Sözleşmeye Aykırılıklar ve Art Arda Teslimli Sözleşmeler” başlıklı 1. Ayrımı altında,
md. 71 ila 72 hükümleri arasında düzenlenmiştir. Bu hükümler, hem alıcı hem de satıcı
için uygulama alanı bulmaktadır.
Antlaşma’nın beklenen ihlal halinde md. 71 hükmünde öngördüğü ifayı askıya alma
yukarıda açıklanmıştı. 804 Aşağıda, beklenen ihlal durumunda, koşulları gerçekleşmişse

801

Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 21.06.2005, Cisg online no: 1047, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050621a3.html (Erişim: 12.10.2019).
802
Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 21.11.2007, CISG-online no: 1733, Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071121g1.html
(Erişim:2.2.2020).
803
Heidelberg Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 03.07.1992, Cisg-online no: 38, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920703g1.html (Erişim: 12.10.2019).
804
İfayı askıya alma hakkı bakımından açıklamalarımız için bkz. § 2.II.C.4.c.
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yararlanılabileceği ve md. 72 hükmünde öngörülmüş olan sözleşmeden dönme hakkı
incelenmiştir. Yalnız, ilk önce, beklenen ihlal kavramının açıklanması gerekmektedir.

a.

Beklenen İhlal Kavramı

Beklenen

ihlal

kavramı,

İngilizce’de

“anticipatory

breach”,

Almanca’da

“vorweggenommene Vertragsverletzung”, Fransızca’da ise “contravention anticipée”
olarak ifade edilmektedir.
Antlaşma’nın resmi Türkçe çevirisinde “anticipatory breach” kavramının karşılığı
olarak “öne alınmış sözleşmeye aykırılık” ifadesine yer verilmiştir. Bu gerekçeyle,
doktrinde bazı yazarlar tarafından eserlerde “öne alınmış sözleşmeye aykırılık” ifadesi
kullanılmaktadır.805 Buna karşın, söz konusu çevirinin, “anticipatory breach”
kavramını tam olarak karşılamadığını ifade eden yazarlar, “öncelenmiş borca
aykırılık”806, “borcun ifa edilmeyeceğinin önceden bildirilmesi”807, “sözleşmenin

Bkz. Baysal (Kusur), s. 314, 319, 324; Küçükaydın, E.: Zarar Görenin Kusurunun Milletlerarası
Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşması’ndaki Görünümü,
Sorumluluk Hukuku Seminerler-Makaleler 2017, Edt. Baysal, B., On İki Levha Yayıncılık, İstanbul,
Aralık 2017, s. 290, 303, vd.; Gümüşsoy Karakurt, G.: Eser Sözleşmesinde Yüklenicinin Borca
Aykırılığının Önceden Belli Olması, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2017, s. 74 vd.; Kanışlı, s. 47,
49, 103; Sert Canpolat, S.: Viyana Satım Sözleşmesinde İfa Engelleri ve Sonuçları, İstanbul Üniversitesi
Sosyal Bilimler Enstitüsü Özel Hukuk Anabilim Dalı, Yayınlanmış Doktora Tezi, İstanbul 2013, s. 197
vd.
806
Kartal, B./ Öğün, P., TBK M. 473/I Hükmü Kapsamında Öncelenmiş Borca Aykırılık Sorununun
Değerlendirilmesi, Sorumluluk Hukuku Seminerler 2016, Edt. Baysal, B., On İki Levha Yayıncılık,
İstanbul 2016, s. 230 vd.; Başoğlu, B.: Öncelenmiş Borca Aykırılığın Sonuçları, İstanbul Üniversitesi
Hukuk Fakültesi Mecmuası, C.66, S: 2, 2008, s. 287; Kabaklıoğlu Arslanyürek, Y.: Ceza Koşulu
Özellikle Zarar ve Tazminatla İlişkisi, On İki Levha Yayıncılık, İstanbul 2018, s. 53; Sanlı, s. 175;
Erkan, s. 176; Kurtulan Güner, G.: Borçlar Hukuku Genel Hükümler Çözümlü Pratik Çalışmalar, On
İki Levha Yayınları, 2018, s. 79; Demirsatan, B.: Türk Borçlar Kanunu Çerçevesinde Sözleşmenin
Haksız Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Doktora
Tezi, İstanbul 2019, s. 12, 46, 87.
807
Sert/Cihan, ilgili makalede, “Borcun ifa edilmeyeceğinin önceden bildirilmesi ifadesi ‘öncelenmiş
borca aykırılık’ ifadesine göre hem dil bakımından hem de vakıayı daha net olarak anlatması
bakımından daha uygundur.” şeklinde görüş bildirmişlerdir. Sert, S./Cihan, A. H.: Borcun İfa
Edilmeyeceğinin Önceden Bildirilmesi, Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.8, S:2, Aralık
2013, s. 905. Kanaatimce, ilgili kavramın “anticipatory breach” kavramının karşılığı olarak
kullanılması mümkün değildir. Zira borcun ifa edilmeyeceğinin karşı tarafa bildirilmesi hali, Antlaşma
805
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vadeden önce ihlali”808, “ifa tarihinden önce sözleşmeyi esaslı şekilde ihlâl edeceğinin
aşikâr olması”809 ve “borca aykırı davranılacağının önceden belli olması”810
ifadelerini kullanmaktadır.
Kanaatimce, “öne alınmış sözleşmeye aykırılık” ve “öncelenmiş borca aykırılık”
ifadeleri, kavramın işlevi bakımından doğru bir yaklaşım ortaya koymamaktadır. Zira,
“anticipatory breach” kavramı, gelecekte olması beklenen bir ihlalin öne alınması
anlamı taşımamaktadır. Söz konusu kavramın fonksiyonu, ileride meydana gelmesi
beklenen bir ihlale karşı kullanılabilecek seçimlik hakların, belli koşullar altında, daha
erken, yani bu ihlal meydana gelmeden önce kullanılabilmesinden ibarettir. 811
Dolayısıyla öne alınan ihlal değil, bu ihlale karşı kullanılabilecek olan haklardır.
“Borca aykırı davranılacağının önceden belli olması”812 ifadesi ise “anticipatory
breach” kavramını içerik olarak yansıtacak niteliktedir. Buna karşın, “anticipatory
breach” kavramının sözlük anlamı olan “beklenen ihlal” ifadesinin kullanılmasında
da sakınca yoktur. Ayrıca, “beklenen ihlal” ifadesi, “anticipatory breach” gibi kısa
olması nedeniyle, kullanımda kolaylık da sağlamaktadır.

md. 72 hükmünün özel görünümlerinden biri olup, ilgili hükmün 3. fıkrasında “Karşı taraf
yükümlülüklerini ifa etmeyeceğini beyan ettiği takdirde 2. fıkra hükümleri uygulanmaz.” şeklinde yer
verilmiştir. Buna karşılık, karşı tarafın borcunu ifa etmeyeceğini bildirmediği hallerde de “anticipatory
breach” oluşabilir.
808
Buz, V.: Borçların İfası ve İfa Edilmemesi, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu: Makaleler –
Tebliğler, İstanbul 2012, s. 111.
809
Taştan, s. 397 dn. 141. Taştan, kavramın işlevinden yola çıkılarak bir ifade kullanılacak ise Antlaşma
md. 72 hükmü uyarınca “ifa tarihinden önce sözleşmeyi esaslı şekilde ihlâl edeceğinin aşikâr olması”
ifadesinin kullanılması gerektiğini ifade etmektedir. Ancak kanımca, bu görüşe katılmak mümkün
değildir. Zira, Antlaşma’nın gerek lafzı, gerekse doktrin ve içtihatlar incelendiğinde sadece md. 72
bakımından değil, md. 71 ve md. 73 hükümleri bakımından da “anticipatory breach” kavramının
kullanıldığı görülmektedir. UNCITRAL Digest, Md. 72, para. 2; Azeredo da Silveira, para. 2. vd.
810
Göka, M.E.: Borca Aykırı Davranılacağının Önceden Belli Olması, Ankara Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2018, s. 2 vd.; Akşener, F.: Türk ve
İngiliz Hukukunda Borca Aykırı Davranılacağının Önceden Belli Olması, Yeditepe Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek Lisans Tezi, İstanbul 2018, s. 57 vd.
811
Digest, Md. 72, para. 3.
812
Göka, s. 2 vd.; Akşener, s. 57 vd.
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Dolayısıyla, bu çalışmada, “anticipatory breach” kavramının karşılığı olarak
“beklenen ihlal” kavramı kullanılmıştır. Keza bu çalışmada, Antlaşma md. 72(2)
hükmü kapsamında beklenen ihlalin esaslı olduğu haller için doktrinde kullanılan
“anticipatory fundamental breach”813 kavramına karşılık olarak “beklenen esaslı
ihlal” kavramı tercih edilmiştir.814

b.

Esaslı İhlalin Gerçekleşeceğinin Aşikâr Olması (md. 72(1))

b.1. Terminoloji
Terminoloji bakımından aşağıda yer alan açıklamalarımızın, her iki hükmün de ilk
fıkrasına ilişkin olduğunun altını çizmek isteriz.

b.1.1. “Substantial / Fundamental” Ayrımı
Antlaşma’nın resmi İngilizce metninin ifayı askıya alma hakkını düzenleyen md. 71(1)
hükmünde “that the other party will not perform a substantial part of his obligations”
(“yükümlülüklerinin esaslı bir kısmını ifa etmeyeceğinin anlaşılması”) ifadesi yer
alırken; sözleşmeden dönmeyi düzenleyen md. 72(1) hükmünde ise “that one of the
parties will commit a fundamental breach” (“taraflardan birinin sözleşmeyi esaslı
şekilde ihlâl edeceği”) ifadesi kullanılmaktadır. Doktrinde, Antlaşma’nın İngilizce

813

Schlechtriem, P.: Calculation of Damages in the Event of Anticipatory Breach under the CISG, Pace
Law School, 2006, https://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/schlechtriem20.html (Erişim:
12.03.2020), para. II.3.a; Azeredo da Silveira, s. 16, vd.; Bridge, s. 926; Babiak, s. 127.
814
Liu, Q.: Termination of Contract for Fundamental Breach, Research Handbook on Remedies in
Private Law, Edt. Halson, R./ Campbell, D., Edward Elgar Publishing, Glos, 2019, s. 178; Koch, s. 302,
303; Brunner, C.: Article 72, Commentary on the UN Sales Law (CISG), Edt. Brunner, C./ Gottlieb, B.,
Wolters Kluwer, 2019 (Md. 72), para. 1 vd.
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metninde her iki hükümde yer verilen farklı sıfatlarla Antlaşma’nın bir ayrım yarattığı;
md. 72(1) hükmünde esaslı ihlal (md. 25) şartı aranırken, md. 71(1) hükmünde böyle
bir şartın bulunmadığı belirtilmektedir. 815
Bu görüş sonucu (yani md. 71’de, md. 72’nin aksine, esaslı ihlal şartı aranmadığı
neticesine ulaşılmış oması) bakımından isabetli olmakla beraber; bu sonucun İngilizce
metinde iki farklı sözcüğün kullanımına dayandırılması, kanaatimce yerinde değildir.
Çünkü Antlaşma’nın uluslararası düzeyde resmi dillerinden biri olarak kabul edilen
Fransızca metninin md. 71(1) hükmünde “une partie essentielle de ses obligations”
(“yükümlülüklerin esaslı bir kısmı”) ifadesine yer verilirken, md. 72(1) hükmünde
“une contravention essentielle au contrat” (“sözleşmenin esaslı ihlali”) ifadesine yer
verilmiştir. Bir diğer ifadeyle, Antlaşma’nın resmi İngilizce metninden farklı olarak;
hem ifayı askıya alma hakkına ilişkin hükümde, hem de sözleşmeden dönme hakkına
ilişkin hükümde, aynı şekilde, “essentielle” (“esaslı”) kelimesiyle niteleme
yapılmıştır.816 Antlaşma’nın Almanca817 ve Türkçe çeviri metinlerinde de, Fransızca

815

Bianca/Bonell/Bennett (Md. 71), para. 519-521; Fletchner, H.: The Several Texts of the CISG in a
Decentralized System: Observations on Translations, Reservations and other Challenges to the
Uniformity Principle in Article 7(1), Journal of Law and Commerce, 1998, C:17, S:187, s. 190-191.
816
Söz konusu ifade aynı zamanda Antlaşma’nın Fransızca resmi metninde esaslı ihlal kavramı
bakımından kullanılmaktadır. Antlaşma’nın Fransızca resmi metninde md. 25 hükmü “Une
contravention au contrat commise par l'une des parties est essentielle lorsqu'elle cause à l'autre partie
un préjudice tel qu'elle la prive substantiellement de ce que celle- ci était en droit d'attendre du contrat,
à moins que la partie en défaut n'ait pas prévu un tel résultat et qu'une personne raisonnable de même
qualité placée dans la même situation ne l'aurait pas prévu non plus.” şeklindedir.
817
Antlaşma’nın Almanca çeviri metni, doğrudan resmi İngilizce metin üzerinden yapılan bir çeviri
faaliyeti ile oluşturulmamıştır. Bunun yerine, İsviçre, Almanya ve Avusturya’dan delegelerin bir araya
gelmesiyle Fransızca resmi Antlaşma metni üzerinden “yazılmıştır”. Zira, İsviçre tarafından Fransızca
metinler resmi olarak da kullanıldığından; Fransızca metin ile Almanca metin arasında herhangi bir
farklılık olmasından kaçınılmıştır. Volken, P.: The Vienna Convention: Scope, Interpretation, and GapFilling, in International Sale of Goods, International Sale of Goods Dubrovnik Lectures, Edt. Sarcevic,
P./Volken, P., 1986, s. 19, 41. Bu durum kimi yazarlar tarafından “hukuk doktrin mirasının” ürünü
olarak nitelendirilirken; kimi yazarlarca eleştirilmektedir. Zeller, B.: The Language of International
Trade Law: Problema or Salvation, International Trade and Business Law Review, C: 10 (Language),
s. 186. Bu hususta Goode, Antlaşma’nın Almanca metni için yürütülen bu çalışmanın, Antlaşma’nın
uluslararası uyumunu bozabileceğini, terim bütünlüğünü riske atabileceğini ifade etmektedir. Goode,
R.M.: Reflections on the Harmonization of Commercial Law, Uniform Law Review, S: 71, 1991, para.
36. Rabel, çeviri sebebiyle yaşanabilecek sorunları öngörerek; çeviri yapılması halinde mevzuat dilinin
(Gesetzessprache) değil, hukuk dilinin (Rechtsprache) esas alınması gerektiğini ifade etmiştir. Rabel,
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metindekine benzer bir durumun olduğu görülmektedir. Almanca çeviri metinde,
Antlaşma md. 71(1) hükmünde “wesentlichen Teil” (“esaslı kısım”) sözü yer
almaktayken, md. 72(1) hükmünde “wesentliche Vertragsverletzung” (“esaslı
sözleşme ihlali”) ifadesine yer verilmiştir. Türkçe metin ise, Antlaşma md. 71(1)
hükmü “yükümlülüklerin esaslı bir kısmı” ifadesini; md. 72(1) hükmü ise buna karşılık
“sözleşmenin esaslı şekilde ihlâli” ifadesini içermektedir. Bu bakımdan, hükümleri
Antlaşma’nın amacına uygun bir şekilde yorumlayabilmek açısından, öncelikle
Antlaşma’nın resmi metinlerinde mevcut bu farklılığın sebebi; sonrasında ise hükmün
nasıl bir yöntemle yorumlanması gerektiği ortaya konulmalıdır.818
İngilizce ve Fransızca metinler karşılaştırıldığında aynı durumun md. 3(1) hükmü
bakımından mevcut olduğu görülmektedir. Antlaşma’nın Fransızca metninde “part
essentielle” ifadesi yer almaktayken, İngilizce metninde “substantial part” ifadesine
yer verilmiştir. Antlaşma’nın Almanca ve Türkçe çeviri metinlerinde de, yine aynı
şekilde, Fransızca metne benzer bir durum söz konusudur. İlgili hüküm bakımından
Almanca metinde “wesentlicher Teil” (“esaslı kısım”), Türkçe metinde ise “esaslı bir
bölüm” ifadelerine yer verilmiştir.
Antlaşma’nın tarihçesi incelendiğinde, bu farklılığın ULIS’ten kaynaklandığı
görülmektedir. Şöyle ki, Antlaşma’nın 3(1) hükmüne karşılık gelen ULIS md. 6
hükmünde “an essential and substantial part” ifadesi yer almaktadır. Antlaşma md.
3(1) hükmü oluşturulurken, İngilizce metinden “essential” kelimesi, Fransızca

E.: Der Entwurf eines einheitlichen Kaufgesetzes, Rabels Zeitshrift, 1935, S:9, s. 2 (Naklen: Zeller
(Language), s. 186, dn. 38).
818
Nitekim bu hususta Antlaşma’nın resmi metinlerinden birinin diğerine üstünlüğü bulunmamaktadır.
Bununla beraber, Schlechtriem ve Schwenzer, Antlaşma’nın hazırlık çalışmalarının temelde İngilizce
ve Fransızca yapılması sebebiyle, Antlaşma lafzından kaynaklanan problemlerin, bu iki dilde yazılı
metinler aracılığıyla çözülmesi gerektiği görüşündedir. Schlechtriem/Schwenzer/Schlechtriem (Md. 7/
2005), para. 15. vd.
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metinden ise “substantial” kelimesi çıkarılmıştır. 819 Bu değişiklik md. 71 ve md. 72
hükümlerinin lafzına da yansımıştır. Doktrinde bu farklılığın bilinçli olarak
gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. 820
Kanaatimce, burada önem arz eden husus, md. 72 hükmünün tüm resmi metinlerde
“esaslı ihlal” kavramını içermesidir. 821 Md. 71 hükmünde yer verilen sıfat ise ihlalin
niteliğini bildirmemektedir; bunun yerine edimlerin ifa edilmeyecek kısmını
nitelemektedir.822 Dolayısıyla, kanımca kullanılan sıfatlara tek başına bakılmamalı,
hükümlerde yer verilen kavramların bütünü üzerinden değerlendirme yapılmalıdır. Bu
çerçevede somut olay özelinde değerlendirme yapılırken; md. 72 hükmünde açıkça
esaslı ihlalin mevcudiyetinin şart olarak arandığının, md. 71 hükmünde ise böyle bir
koşula yer verilmediğinin göz önünde bulundurulması gerekir. Nitekim bu bakış açısı,
doktrinde ve uygulamada gene kabul gören, md. 72 hükmünün daha sınırlı bir
uygulama alanı olduğu görüşünü de desteklemektedir.823
819

Zeller (Four-Corners), para. 131.
Ziegel, J: Report to the Uniform Law Conference of Canada on Convention on Contracts for the
International Sale of Goods, Pace Law School, www.cisg.law.pace.edu/cisg/text/ziegel71.html (Erişim
Tarihi: 15.02.2020). Ziegel’e göre Antlaşma md. 71 hükmünün, md. 72 hükmünden daha hafif ihlal
hallerinde de kullanılabilmesini öngörmektedir. Lookofsky, s. 148, dn. 6. Lookofsky de aynı şekilde,
ifayı askıya almanın, sözleşmeyi dönme hakkından daha geniş bir uygulama alanı olduğunu
belirtmektedir.
821
Antlaşma md. 72 hükmünün İngilizce resmi metninde “fundamental breach”, Fransızca resmi
metninde “une contravention essentielle”, İspanyolca resmi metninde “en incumplimiento esencial”,
Almanca çeviri metninde “wesentliche Vertragsverletzung”, Türkçe çeviri metninde “esaslı ihlal”
ifadelerine yer verilmiştir.
822
İlgili hükümde “yükümlülüklerin esaslı bir kısmı” anlamına gelen “une partie essentielle de ses
obligations” ifadesine yer verilmiştir.
823
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 72/ 2010), para. 13; Bianca/Bonell/Bennett (Md. 72),
para. 2.2; Enderlein/Maskow, Md. 72, para. 1; Koch, s. 310; Bridge (Issues), s. 415; DiMatteo,
L./Dhooge, L./Greene, S./Maurer, V./Pagnattaro, M.: The Interpretive Turn in International Sales Law:
An Analysis of Fifteen Years of CISG Jurisprudence, Northwestern Journal of International Law and
Business, C: 34, 2004 (Analysis), s. 415; Liu (Suspension), B. 2.2, 3.3, 4.4; Huber/Mullis, s. 345;
Honnold, para. 396; Kazimierska, s. 97; Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 15.02.1995,
CISG-online
149,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950215g1.html (Erişim: 15.02.2020); Krefeld Eyalet Mahkemesi
(Landgericht), 28.04.1993, CISG-online 101, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930428g1.html (Erişim: 15.02.2020); Berlin Eyalet Mahkemesi
(Landgericht), 30.09.1992, Cisg-online no: 70, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/920930g1.html (Erişim: 15.02.2020); Güney New York Eyaleti
Bölge Mahkemesi (Southern District of New York), 19.01.1993, CISG-online 93, Pace Law School
820
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b.1.2. “Becomes Apparent / Is Clear” - “Anlaşılma / Aşikâr Olma” Ayrımı
Antlaşma md. 71(1) hükmü, ifayı askıya alma hakkının kullanılabilmesi için borcun
esaslı bir kısmının ifa edilmeyeceğinin “anlaşılması” (“becomes apparent”) şartını
aramakta iken; md. 72(1) hükmü, sözleşmenin esaslı ihlal edileceğinin “aşikâr olması”
(“clear”) şartını aramaktadır. Antlaşma’nın İngilizce, Fransızca ve İspanyolca
metinlerinde de hükümler arasında aynı farklılık bulunmaktadır. 824
Doktrinde bu farklılık sebebiyle ilgili hükümlerde yer alan “beklenti” dereceleri
arasında bir farklılık olup olmadığı tartışılmıştır.825 Çoğunluktaki yazarlara göre,
“aşikâr” kelimesi anlam itibariyle, neredeyse kesine yakın bir öngörü içermektedir;
buna karşılık “anlaşılır olma” ifadesi bir ihtimal belirtmektedir. 826 Dolayısıyla,

CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/920414u1.html (Erişim: 15.02.2020);
Duesseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 14.01.1994, Cisg-Online no: 119, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940114g1.html (Erişim:
15.02.2020); Tahkim Heyeti (Schiedsgericht der Hamburger freundschaftlichen Arbitrage),
29.12.1998,
CISG-online
638,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html (Erişim: 15.02.2020).
824
Antlaşma’nın Fransızca metinde md. 71 hükmünde “apparaît” (“görünür”) kelimesi yer almakta
iken, md. 72 hükmünde “manifeste” (“apaçık”) kelimesine yer verilmiştir. Antlaşma’nın İspanyolca
resmi metninde ise md. 71 hükmünde “manifiesto” (“görünür”) kelimesi kullanılırken, md. 72
hükmünde “patente” (“besbelli”) ifadesine yer verilmiştir. İncl. Honnold, s. 429.
825
Enderlein/Maskow, s. 286; Honnold, s. 429, 436; Kanışlı, E.: CISG'da ve Diğer Uluslararası Hukuk
Uyumlaştırması Metinlerinde Öncelenmiş. Sözleşmeye Aykırılık, Marmara Üniversitesi Hukuk
Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi Cevdet Yavuz’a Armağan, C:22, S:3, s. 1414;
Bianca/Bonell/Bennett (Md. 71), para. 3.7; Ziegel (Report), Md. 71, para 2; Liu (Suspension), para. 5.2;
Rowley, K.: A Brief History of Anticipatory Repudiation in American Contract Law, University of
Cincinnati Law Review, C: 69, 2001-Kış, s. 634; Schnyder, A./Straub, R.: Artikel 71, Kommentar zum
UN-Kaufrecht, Edt. Honsell, H., Springer, 1997, Berlin (Md. 71), para. 24-26; Schnyder, A./Straub, R.:
Artikel 72, Kommentar zum UN-Kaufrecht, Edt. Honsell, H., Springer, 1997, Berlin (Md. 72), para. 25.
826
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 71/ 2005), para. 17; Schlechtriem/Schwenzer/Hornung
(Md. 72/ 2005), para. 12; Azeredo da Silveira, s. 5, 24-25; Liu (Suspension), para. 4.4; Kanışlı, s. 103;
Huber/Mullis, s. 345; Yelkenci, s. 132; Rowley, s. 634; Strub, G.: The Convention on the International
Sale of Goods: Anticipatory Repudiation Provisions and Developing Countries, International and
Comparative Law Quarterly, 1989, S: 38, s. 494; Saidov, D.: Anticipatory Non-Performance and
Underlying Values of the UNIDROIT Principles, Uniform Law Review, C:11, 2006, s. 805;
Bernstein/Lookofsky, s. 132, 133.
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doktrinin çoğunluğu, isabetli olarak, md. 72(1) hükmü ile beklenen esaslı ihlalin
gerçekleşeceğine ilişkin güçlü bir ihtimal aranmaktadır.
Azınlık görüşünü temsil eden Schlechtriem ise, her iki hükümde de makul bir kişinin
beklentisinin, öngörüsünün esas alındığını; bu nedenle, kelimeler arasındaki anlam
farklılıklarından yola çıkmanın pratik açıdan herhangi bir faydası olmayacağı
görüşündedir.827

b.2. Teminat Gösterilmesine Olanak Tanıma Külfeti
Antlaşma md. 72(1) hükmü uyarınca, bir tarafın sözleşmeyi gelecekte esaslı bir şekilde
ihlal edeceği aşikâr ise, diğer taraf sözleşmeden dönme hakkını kullanabilir. Ancak,
sözleşmeden bu nedenle dönmek isteyen alacaklının, bu hakkını kullanabilmesi için,
md. 72’nin ikinci fıkrası uyarınca, süre elverdiği ölçüde, karşı tarafa teminat gösterme
imkânı tanıması gerekmektedir. Bu sayede, karşı taraf, yeterli teminat göstererek,
sözleşmeden

dönülmesine

engel

olabilecektir.

Bununla

beraber,

teminat

gösterilmesine imkân verme zorunluluğunun mevcudiyeti için öncelikle sürenin bu
durumu mümkün kılması gerekmektedir. Örneğin, ifa zamanına, teminat sunulması
için gereken süreye nispeten daha az süre kalmış olması halinde koşulların elverişli
olduğundan bahsedilemeyecektir.828 Öte yandan, dönme hakkını kullanmak isteyen
taraf, esaslı gelecekteki ihlali aşikar olan karşı tarafa “makul bir bildirim”
(“reasonable notice”) yapmak zorundadır. Makul bildirim ile kastedilen, bildirimin
şekil itibari ile uygun yöntemle gönderilmesi değildir; alacaklıdan beklenebilir bir

Schlechtriem (Uniform), s. 96. Benzer yönde, Seliazniova, iki ifade arasındaki ayrımın çok ince
olduğu ve taraflarca karıştırılabileceğini ifade etmektedir. Seliazniova, s. 126.
828
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 72/ 2005), para. 16, 17; Liu (Suspension), para. 5.1 (c);
Schlechtriem (Uniform), s. 95; Huber/Mullis, s. 347; Azeredo da Silveira, s. 30.
827
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bildirim olmasıdır. Bir diğer ifadeyle -sürenin elvermediği durumlar hariç- bildirim
gönderilmesi alacaklıdan beklenemiyorsa, bildirim makul değildir. 829 Örneğin semeni
ödeme borcunun alıcı iflas ettiği ve tasfiye sürecine girdiği için ifa edilmeyeceği aşikâr
ise, artık burada bildirim makul olmayacaktır. Alacaklının bildirim yapmak zorunda
olmadığı bir diğer hal ise md. 72(3) altında düzenlenmiştir. İlgili durum, aşağıda §
3.I.B.2.c’de açıklanacaktır.
Doktrinde, teminat sunma imkânı tanıma amacıyla bildirim yapılmamasının
sonuçlarının ne olacağı ise tartışmalıdır. 830 Bir görüşe göre, teminat sunma imkânı
tanınmaması, sözleşmeden dönme hakkını engellemeyecek; buna karşılık kendisine
teminat sunma imkânı tanınmayan borçlu lehine tazminat hakkı doğuracaktır. 831
Çoğunluğun bu Tez’de de izlenen görüşüne göre ise, dönme beyanında bulunan tarafın
süre elverdiği halde karşı tarafa teminat sunma imkanını tanımaması, sözleşmeden
dönme hakkının kullanılmasını engeller ve bu anlamda bir külfettir.832 Antlaşma’nın
dönme hakkını son çare (ultima ratio) olarak benimsemiş olduğu genel kabul
gördüğüne göre, çoğunluk görüşünün aksini benimsemek isabetli gözükmemektedir.
Elbette, sözleşmeden dönme hakkının bu nedenle kullanılamaması, beklenen esaslı
ihlalin doğası gereği, ifa zamanına kadar söz konusudur. İfa zamanında esaslı ihlalin
vaki olması halinde (alıcı bakımından) md. 49(1)(a) veya (satıcı bakımından) md.

829

Honnold, s. 398; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 72/2010), para. 22; Schlechtriem
(Uniform), s. 95; Huber/Mullis, s. 347; Enderlein/Maskow (Md. 72), para. 6.
830
Liu (Suspension), para. 5.1.c.
831
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 72/ 2010), para. 18, dn. 42’de belirtilen yazarlar;
Bridge, Issues, s. 418-419. Bridge bildirim yapılmadığı durumda, alacaklının sözleşmeden dönme
hakkını ifa zamanına kadar kullanamaması hali kabul edilebilir bulmamaktadır. Bridge’e göre, teminat
sunma imkânı tanınmaması, beklenen esaslı ihlal halinde sözleşmeden dönme hakkının
kullanılabilmesine engel teşkil etmemelidir.
832
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 72/ 2010), para. 17-18; DiMatteo/Diğerleri, s. 435;
Azeredo da Silveira, para. III.3.b. İçtihatlarda bu yönde bkz. Gent Yüksek Mahkemesi (Hof van Beroep
Gent), 11.10.2004, CISG-online 984, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041011b1.html (Erişim: 01.02.2020);
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64(1)(a) hükümleri uyarınca sözleşmeden dönme hakkının kullanılabileceği
kuşkusuzdur.
Alacaklı tarafından teminat sunulmasına ilişkin makul bir bildirim yapılmasına karşın,
bu bildirimin herhangi bir sebeple borçluya (kendisine beklenen ihlal atfedilen tarafa)
ulaşamaması veya geç ulaşması riski, bildirimin uygun araçlarla yapılmış olması
kaydıyla, borçlu üzerindedir (md.27). 833
Teminat sunma imkânı tanımak amacıyla yapılacak bildirimin, karşı tarafın yeterli
teminatı sunabilmesi bakımından makul bir süre öngörmesi gerekir. 834 Verilen sürenin
makul olup olmadığı, her somut olayın özelliklerine göre borçluya teminat sunmak
için yeterli zaman bırakılıp bırakılmadığına bakılarak tespit edilmelidir.
Gösterilen teminatın, md. 72 (2) hükmünde “yeterli teminat” olmasından söz
edilmektedir. Yeterli teminat şartının yerine gelmiş olduğunun kabul edilebilmesi için
ya (i) beklenen esaslı ihlale konu borcun ifa edileceğine ya da (ii) esaslı ihlal
gerçekleşse dahi, sözleşmeden dönmek isteyen tarafın tüm zararının tazmin
edileceğine dair yeterli bir güvenceyi içermesi gerekmekir. 835 Antlaşma, sağlanacak
teminatın şekli veya içeriği hakkında herhangi bir düzenleme içermemektedir. 836
Yeterli güvence sağlayabilecek her türlü işlem, dönme hakkının kullanılmasına engel
olabilir. Bu anlamda kefalet, banka teminat mektubu, rehin verilmesi gibi işlemlerin
yanında örneğin satıcının üretimi hızlandırmak için üretim kapasitesini artırdığını
belgelendirmesi837 veya satıma konu malı ifa zamanında teslim için deposunda hazır

833

Enderlein/Maskow, s. 288, 293; Liu (Suspension), para. 5.1.c.
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 72/ 2005), para. 15; Schlechtriem/Butler, para. 274.
835
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 71/ 2005), para. 38; Azeredo da Silveira, s. 31; Liu
(Suspension), para. 5.2; Strub, s. 495; Kanışlı (Öncelenmiş), s. 1439.
836
Milletlerarası Ticaret Merkezi (ICC) Tahkim, Dosya No. 8786, 1997 Ocak, Pace Law School CISG
Case Presentation http://cisgw3.law.pace.edu/cases/978786i1.html (Erişim: 18.01.2019).
837
Enderlein/Maskow, s. 292, 293.
834
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bulundurduğuna ilişkin belge sunması halleri de somut olay bakımından yeterli
teminat olarak kabul edilebilir. Doktrinde, esaslı ihlalin gerçekleşmeyeceği konusunda
yeterli teminat gösterilmesinin, md. 72(1) hükmü uyarınca sözleşmeden dönme
hakkının kullanılmasını engelleyeceği görüşü hakimdir. 838 Elbette, esaslı ihlalin
gerçekleşmeyeceğine ilişkin güvence veren bir teminat, borcun tamamını güvence
altına almayabilir. Bu bağlamda, teminattan “borcun esaslı bir kısmının” ifa
edilmeyeceği anlaşılabiliyorsa, alacaklı, md. 71 hükmü uyarınca kendi borcunun
ifasını askıya alabilecektir. 839
Eğer teminat sunma imkânı tanınan (kendisine beklenen ihlal isnad edilen) borçlu;
verilen süre içerisinde yetersiz bir teminat sunar, teminat sunmayacağını açıklar veya
herhangi bir teminat sunmazsa 840, alacaklı taraf md. 72(1) hükmü uyarınca
sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. 841 Belirtmek gerekir ki, borçlunun
teminat sunmaması, beklenen esaslı ihlalin var olmadığına ilişkin haklı ve objektif bir

838

Honnold, s. 434, 435; Bianca/Bonell/Bennett (Md. 71) para. 3.4; Liu (Suspension), para. 5.2; Strub,
s. 496; Bridge, M.: Issues Arising Under Articles 64, 72 And 73 of the United Nations Convention on
Contracts for the International Sale of Goods, Journal of Law and Commerce, C: 25, 2005, S:6 (Issues),
s. 418.
839
Honnold, s. 435; Bianca/Bonell/Bennett (Md. 71), para. 3.4; Liu (Suspension), para. 5.2; Kanışlı
(Öncelenmiş), s. 1439.
840
Doktrinde bazı yazarlar tarafından, bildirimde verilen ek süre içerisinde herhangi bir yanıt
alınamaması halinde, md. 48(2) hükmünün kıyasen uygulanabileceği; bu kapsamda sözleşmeden
dönmek isteyen tarafın diğer taraftan bir açıklama yapmasını talep edebileceği ve açıklama gelmemesi
halinde sözleşmeden dönebileceği ifade etmektedir. Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 72/ 2005),
para. 19, dn. 53. Kanımca, verilen süre içerisinde, herhangi bir yanıt alınamaması halinde, sözleşmeden
dönme hakkı doğrudan kullanılabilecektir. Zira, sözleşmeden dönme niyetinde olan taraf, md. 72(2)
bağlamında şartı yerine getirmiş durumdadır. Kaldı ki, ticari hayatın seyri içerisinde, ifa zamanında
esaslı ihlalin oluşacağı aşikâr iken, bu derece ek süre ve masraf gerektiren bir prosedürün işlerliği
kanaatimce bulunmamaktadır.
841
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 72/ 2005), para. 21; Bianca/Bonell/Bennett (Md. 71), s. 524,
para. 3.7; Liu (Suspension), para. 5.2; Koch, s. 305; Duesseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandesgericht), 14.01.1994, Cisg-Online no: 119, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940114g1.html (Erişim: 15.02.2020); Berlin Eyalet Mahkemesi
(Landgericht), 30.09.1992, Cisg-Online no: 70, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/920930g1.html (Erişim: 15.02.2020); Güney New York Eyalet
Mahkemesi (United States District Court, Southern District of New York), 29.05.2009, CISG-online no:
1892, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090529u1.html
(Erişim: 15.02.2020).
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kanaatten ileri gelmekteyse, md. 72(1) hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkının
doğrudan kullanılabileceğini söylemek mümkün olmamalıdır. 842 O halde yapılması
gereken, öncelikle beklenen esaslı ihlalin güçlü delillerle ortaya konulmasıdır. 843 Zira,
ortaya çıkabilecek bir uyuşmazlık halinde, md. 72 hükmünün uygulanıp
uygulanmayacağı hususunda asıl mesele, beklenen esaslı ihlalin tespitidir.

c.

Borcun İfa Edilmeyeceğinin Beyan Edilmesi (md. 72(3))

Antlaşma md. 72(3) hükmü, hukuk politikası bakımından mantıklı bir normatif
tercihle, sözleşmenin bir tarafının, yükümlülüklerini ifa etmeyeceğini beyan etmesi
halinde, diğer tarafın teminat gösterme imkânı tanıma külfetini öngören ikinci fıkra
uygulanmaksızın sözleşmeden dönme hakkına sahip olduğunu belirtmektedir. 844
Azeredo da Silveira, hükümde kullanılan, borçlunun ifayı gerçekleştirmeyeceğini
“beyan etmesi” (“declare”) ifadesinin yalnızca sözlü veya yazılı beyanı değil; borcun
ifa edilmeyeceğinin davranışlarla ortaya konmasını da işaret ettiği kanaatindedir.845
Yazar, satım konusu malların parça borcu niteliğini haiz olduğu hallerde ifa
zamanından önce ilgili malların üçüncü kişilere satılması veya satıcının, üretmeyi
taahhüt ettiği mallara ilişkin makineleri elden çıkartması bu davranışlara örnek
göstermektedir.846 Bu Tez’de de kabul edilen diğer bir görüşe göre ise, borcun ifa
edilmeyeceğinin sadece davranışlarla ortaya konması hali, md. 72(3) hükmü

842

Ziegel (Remedial Provisions), Bölüm 9, s. 35.
Ziegel (Remedial Provisions), Bölüm 9, s. 35.
844
Atamer, s. 411.
845
Azeredo da Silveira, s. 27.
846
Azeredo da Silveira, s. 27. Buna karşılık Honnold, ilgili durumların kendisine teminat sunulan kişinin
borcu ifa etmeyi zımnen reddetmesi hallerine örnek olarak göstermektedir. Honnold, s. 438.
843
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kapsamında değerlendirilmemelidir.847 Zira, Antlaşma sistematiğine bakıldığında,
“beyan etme” (“declare”) kelimesinin, karşı tarafa ulaşması gereken irade beyanlarına
ilişkin olarak kullanıldığı görülmektedir. 848 İkinci olarak, md. 72(2) hükmü ile teminat
sunma imkânı tanıma zorunluluğunun getirilmesinin ardında yatan temel neden
Antlaşma’nın son çare (ultima ratio) ilkesini benimsemesidir. 849 Borcu ifa etmeme
“ihtimali” olan tarafa teminat sunma imkânı tanınarak, sözleşmenin ayakta kalması
amaçlanmaktadır. Buna karşılık, borcun ifa edilmeyeceğinin borçlu tarafından beyan
edilmesi halinde; Antlaşma, alacaklı tarafın sözleşmeden dönme hakkına üstünlük
sağlayarak, borçlu ile alacaklının menfaatleri arasında denge kurmaktadır. Nitekim,
hayatın olağan akışı içerisinde, borçlunun borcunu ifa etmeyeceğini bildirmesi halinde
alacaklıdan sözleşmeyle bağlı kalması beklenemez.
Borçlunun ifa etmemeye ilişkin beyanının içeriğine ilişkin olarak hükümde herhangi
bir düzenlemeye yer verilmemekle birlikte; doktrinde ve içtihatlarda, beyandan

Honsell/Schnyder/Straub, Md. 72, para. 34-35. İçtihatlarda bu yönde bkz. Kuzey Illinois Federal
Bölge Mahkemesi (Northern District of Illinois), 7.12.1999, Cisg-online no: 439, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991207u1.html (Erişim: 15.02.2020); Çin
Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 16.12.1997, Cisg-online no: 1662, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971216c1.html (Erişim: 15.02.2020); Çin
Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 19.03.1996, Cisg-online no: 2279, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960329c1.html (Erişim: 15.02.2020); Çin
Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 30.01.1996, Cisg-online no: 1931, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960130c1.html (Erişim: 15.02.2020); Rusya
Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Milletlerarası Ticari Tahkim (Tribunal of International
Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry), 07.06.1999,
Cisg-Online
no:
2652,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990607r1.html (Erişim: 15.02.2020). Sayılan kararlarda, beklenen
esaslı ihlalin zımni davranışlarla açıkça anlaşıldığı hallerde md. 72(3) yerine md. 72(1) ve (2)
uygulanmıştır: Zürih Ticaret Odası Tahkim Merkezi (Zürich Chamber of Commerce), 31.05.1996, Cisgonline
no:
1291,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960531s1.html (Erişim: 15.02.2020); Queensland Temyiz
Mahkemesi (Supreme Court of Queensland), 17.11.2000, Cisg-Online no: 587, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001117a2.html (Erişim: 15.02.2020); Çin
Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 01.10.2007, Cisg-Online no: 1931, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071000c1.html (Erişim: 15.02.2020).
848
Antlaşma’nın İngilizce metninde md. 24, 26, 49, 51, 64, 72, 73, 82, 83, 84 hükümlerinde “declare”
ve “declaration” kelimelerine rastlanmaktadır.
849
Brunner/Gottlieb/Brunner (Md. 72), para. 1.
847
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borçlunun ifa zamanına kadar fikrini değiştirmeyeceğine ilişkin bir çıkarım
yapılmasına gerek bulunmadığı, haklı olarak, kabul edilmektedir. 850
Bununla beraber, alacaklı henüz daha sözleşmeden dönme beyanında bulunmadan
önce, borcunu ifa etmeyeceğini beyan eden borçlu, yeni bir beyanla borcunu ifa
edeceğini bildirmiş ise alacaklının artık md. 72(3) hükmü uyarınca sözleşmeden
dönmesi mümkün olmamalıdır.851 Buna karşın, borçlunun bu beyanı beklenen esaslı
ihlali giderir nitelikte değilse, alacaklı süre elverdiği müddetçe md. 72(2) hükmü
uyarınca borçlunun teminat sunmasını isteyebilir.

d.

Dönme Beyanının Zamanı

Antlaşma md. 72 hükmünde yer alan şartların sağlanması sonrasında, sözleşmeden
dönme hakkını kullanmak isteyen tarafın, Antlaşma md. 26 hükmü uyarınca
sözleşmeden dönme beyanında bulunması gerekmektedir. 852

850

Schlechtriem (Uniform), s. 96; Honnold, s. 438; Azeredo da Silveira, s. 25; Berlin Eyalet Mahkemesi
(Landgericht), 30.09.1992, Cisg-online no: 70, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/920930g1.html (Erişim: 15.02.2020); Duesseldorf Eyalet Yüksek
Mahkemesi (Oberlandesgericht), 14.01.1994, Cisg-Online no: 119, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940114g1.html (Erişim: 15.02.2020); Kuzey Illinois
Federal Bölge Mahkemesi (Northern District of Illinois), 7.12.1999, Cisg-online no: 439, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991207u1.html (Erişim:
15.02.2020).
851
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 72/ 2005), para. 27, dn. 80.
852
Honnold, teminat sunma imkânı tanıma için gönderilen bildirimden sonra, sözleşmeden dönme
beyanı için tekraren beyana gerek bulunmadığı görüşündedir. Honnold, s. 394 vd. Öte yandan,
kanaatimce, Antlaşma’nın kendiliğinden (ipso facto) sözleşmeden dönmeyi kabul etmemesi sebebiyle,
sözleşmeden dönmek isteyen tarafın, her durumda dönme beyanında bulunması gerekmektedir.
Milletlerarası Ticaret Merkezi tahkim kuralları uyarınca gerçekleştirilen bir yargılamada Antlaşma’nın
ipso facto dönmeye izin vermemesi sebebiyle, teminat sunma imkanına ilişkin bildirimin sözleşmeden
dönme beyanı olarak değerlendirilemeyeceğine karar verilmiştir. Milletlerarası Ticaret Merkezi (ICC)
Tahkim, Dosya No. 8574, 1.09.1996, Cisg-online no: 1293, Pace Law School CISG Case Presentation
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/968574i1.html (Erişim: 22.01.2019). İlgili kararda ayrıca md. 72(2)
hükmünde yer alan teminat sunma imkanına ilişkin bildirim ile, md. 26 hükmünde düzenlenen
sözleşmeden dönme beyanının birbirlerinden farklı olduğuna hükmedilmiştir.
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Antlaşma, md.72 hükmüne dayalı dönme beyanı ile ilgili herhangi bir süre sınırlaması
öngörmemiştir. Dönme hakkı doğuran şartlar vaki olduğu sürece beyanda
bulunulabileceği kabul edilebilirse de, md. 72 hükmü kapsamında sözleşmeden dönme
her halükârda, beklenen esaslı ihlalin doğası gereği, ifa zamanından önce beyan
edilmiş olmalıdır.853
Sözleşmeden dönme beyanının şekli, hüküm doğurması ve geri alınıp alınamayacağı
konuları yukarıda açıklanmıştı. 854

e.

Zararı Azaltma Külfeti ile Beklenen Esaslı İhlal Nedeniyle Sözleşmeden
Dönme Arasındaki İlişki

Antlaşma md. 77 hükmü uyarınca, alacaklı, uğradığı zararı azaltmak için makul olan
tüm önlemleri alma külfeti altındadır.855 Zararı azaltma külfetinin 856, beklenen esaslı
ihlal halinde uygulama alanı bulup bulmayacağı doktrinde tartışmalıdır. 1978 tarihli
Taslak Antlaşma’nın Sekretarya Şerhi’nde md. 77 hükmüne857 ilişkin olarak, zararı
azaltma külfetinin, beklenen esaslı ihlalin mevcut olduğu hallerde de uygulama alanı
bulacağı ifade edilmiştir. 858 Bazı yazarlar Şerhte yer alan görüşe paralel olarak

853

Enderlein/Maskow, s. 292, dn. 7.
Bkz. § 3.I.A.1.b.
855
Bkz. § 4.V.E. Benzer bir düzenleme TBK md. 52 hükmünde yer almaktadır. İlgili hüküm uyarınca
“Zarar gören, zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş
yahut tazminat yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen
kaldırabilir.”.
856
Bkz. aşağıda § 3.I.B.2.e.
857
1978 tarihli Taslak Antlaşma’da 73. madde, Antlaşma’nın 77. maddesine karşılık gelmektedir.
Taslak Antlaşma’daki hüküm kabul edilirken, yalnızca hükümdeki birkaç kelimede anlamı
değiştirmeyecek şekilde değişiklikler yapılmıştır.
858
Şerhte, md. 72 hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkına ilişkin koşulların oluşmasıyla birlikte,
ilgili tarafın sözleşmeden dönme hakkını kullanması ve zararı azaltmak için makul önlemleri alması
gerektiği belirtilmiş; buna karşılık dönme hakkını kullanmak için ifa zamanının beklenmemesi gerektiği
görüşüne yer verilmiştir. Makul önlemlere örnek olarak ise ikame mal alımı yapılması veya malların
yeniden satılması gösterilmiştir. Sekretarya Şerhi, Md. 73 (Antlaşma Md. 77), para. 4.
854
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beklenen esaslı ihlal nedeniyle sözleşmeden dönülmesi mümkün ve bu hakkın
kullanımı md. 77 anlamında zararı azaltabilecek ise, dönme hakkının kullanılması
gerektiğini savunmaktadır.859 Bu Tez’de temsil edilen görüşe göre ise, zararı azaltma
külfetinin yalnızca tazminat üzerinde bir etkisi olup; beklenen esaslı ihlal nedeniyle
sözleşmeden dönme de dahil, dönme hakkı üzerinde hiçbir etkisi yoktur. 860 Şöyle ki:
Beklenen ihlale ilişkin Antlaşma md. 71 ve 72 hükümleri emredici nitelikte değildir.861
Dolayısıyla Antlaşma md. 71 ve 72 hükümleri, alacaklıya bir zorunluluk
öngörmemekte; yalnızca dilerse kullanabileceği bir hak tanımaktadır. Bunun yanı sıra,
md. 77 hükmü uyarınca zararı azaltma külfetinin yerine getirilmemesi, yalnızca
alacaklı lehine hükmedilecek tazminatın indirilmesi sonucunu doğurmaktadır. Yani,
muayene külfetinin yerine getirilmemesinde olduğu gibi, alacaklının ilgili ihlale
dayanarak seçimlik haklara başvurmasına engel olmaz.862 Bu gerekçelerle, beklenen
esaslı ihlal halinde, somut olay koşulları uyarınca zararı azaltma külfetinin yalnızca
tazminat hakkında bir indirime sebep olabileceği, buna karşılık sözleşmeden dönme
hakkını etkileyici bir yönü bulunmadığı kanaatindeyim.

Bianca/Bonell/Knapp, s. 566 – 567; Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 71/2005), para. 19;
Azeredo da Silveira, s. 18, 19; Liu (Suspension), Bölüm 4.1.
860
Atamer, s. 438, dn. 848; Kanışlı, s. 42.
861
Hükümler incelendiğinde her bir fıkranın emir kipi veya emir sözcükleri yerine (ki Antlaşma md.
30, 32, 33, 35, 38, 41, 42, 53, 66, 71(3), 77, 79 ve 88 hükümlerinden taraflar bakımından emredici
nitelikte hükümler bulunmaktadır) “-ebilmek” yeterlilik fiiliyle sona erdiği görülmektedir. Bu anlamda
Antlaşma md. 71(1) hükmü “(...) askıya alabilir” ifadesiyle sona ererken; md. 72(1) hükmü, “(...)
sözleşmenin ortadan kalktığını beyan edebilir” şeklinde sona ermektedir. Bu durum, Antlaşma’nın
resmi metinlerinde de aynıdır. Antlaşma’nın resmi İngilizce metninde “(...) may suspend (...)” ve “(...)
may declare the contract avoided.” ifadelerine, resmi Fransızca metninde “(...) peut différer (...)” ve
“(...)peut déclarer celui- ci résolu.” ifadelerine, resmi İspanyolca metninde “(...) podrá diferir (...)” ve
“(...) podrá declararlo resuelto (...)” ifadelerine yer verilmiştir. Hükümlerde sırasıyla, İngilizce metinde
“may” kelimesi, Fransızca metinde “pouvoir” kelimesinin çekilmiş hali olan “peut” kelimesi ve
İspanyolca metinde “poder” kelimesinin çekilmiş hali olan “podrá” kelimesi kullanılmış olup; yer
verilen kelimelerin tamamı Türkçe’de yeterlilik fiili olarak bilinen “-ebilmek” birleşik fiilinin verdiği
anlamı vermektedir. Ayrıca, taraflara bahşedilen diğer seçimlik haklar bakımından da ilgili hükümlerin
emredici nitelikte olmadığı görülmektedir (Antlaşma md. 37, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 58, 61,
62, 63, 64, 71, 72, 73, 75, 76, 77, 81 ve 87.).
862
Bkz. § 2.II.C.4.d.1.4.
859
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Beklenen ihlale ilişkin içtihatlardan bazılarında, tazminat taleplerine ilişkin hüküm
kurulurken zararı azaltma külfetine de değinilmiştir. Bu konuda devlet mahkemesi ve
tahkim kararlarında benimsenen yaklaşımlara aşağıdakiler örnek verilebilir: Beklenen
esaslı ihlal halinde, alacaklı tarafın, zararı azaltma külfeti çerçevesinde, ifa
zamanından önce kâr kaybını azaltmak için gerekli önlemleri alması gerektiği ifade
edilmiştir.863 Beklenen esaslı ihlalin mevcut olduğu durumda, zararı azaltma külfetinin
yerine getirilmemesi halinde tazminattan indirim yapılacağına hükmedilmiştir. 864

3.

Art Arda Teslimli Sözleşmelerde Sözleşmeden Dönme Hakkı

Antlaşma, md. 73 hükmü ile art arda teslimli sözleşmelerde esaslı ihlal haline yönelik
özel düzenleme getirilmiştir. Antlaşma’da art arda teslimli sözleşmelerden ne
anlaşılması gerektiği hususunda herhangi bir hüküm yer almamaktadır. Doktrinde, art
arda teslimli sözleşmenin, satıcı tarafından malların partiler halinde teslim edilmesinin
taahhüt edildiği bir sözleşme olduğu kabul edilmektedir. 865 Anılan hüküm ile, tek bir
Finlandiya Helsinki İstinaf Mahkemesi, S96/1215, 30.06.1998, Cisg-online no:1304, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980630f5.html (Erişim: 10 Ekim
2019).
864
İlgili karara konu olayda, alıcı ile satıcı arasında, Ekim 2001 başında teslim edilmek üzere 3000 ton
ay çekirdeği alımına ilişkin sözleşme yapılmıştır. Satıcı, 19 Eylül 2001’de malları gönderemeyeceğini
faks ile bildirmiştir (md. 72(3)). Alıcı, satıcının bildirimi üzerine, ilgili malı sözleşmede belirtilen tarihte
teslim almak istediğini yinelemiş; bununla beraber ikame bir sözleşme de akdetmiştir. İfa zamanının
geçmesinden sonra alıcı, satıcının malları teslim etmemesi sebebiyle tazminat istemiyle mahkemeye
başvurmuştur. Mahkeme, öncelikle md. 72(1) hükmü uyarınca beklenen esaslı ihlalin koşullarının
oluştuğunu; satıcı açıkça ifa etmeyeceğini bildirdiği için alıcının md. 72(3) hükmü uyarınca herhangi
bir teminat sunma imkânı tanıma zorunluluğunun bulunmadığını tespit etmiştir. İkinci olarak,
mahkeme, alıcının ikame mal alım sözleşmesi yaparak, davranışlarıyla sözleşmeden döndüğünü tespit
etmiştir. Üçüncü olarak ise kararda, zararı azaltma külfetine ilişkin değerlendirmede bulunulmuş;
alıcının, düşük fiyattan ikame mal alımı yapmadığı, bunun yerine tanıdığı üçüncü bir satıcıdan daha
yüksek fiyata ay çekirdeği satın aldığı tespit edilerek; md. 77 hükmü uyarınca zararı azaltma külfetinin
yerine getirilmediğine, bu sebeple tazminattan indirim yapılması gerektiğine hükmedilmiştir.
Yunanistan Lamya İstinaf Mahkemesi (Efetio Lamias), 63/2006, Pace Law School CISG Case
Presentation http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060001gr.html (Erişim: 10 Ekim 2019).
865
Schlechtriem/Butler, s. 193; Atamer, s. 411-412; Enderlein/Maskow, Md. 73, s. 294, para. 1;
Huber/Mullis, s. 349; Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 73/ 2005), para. 8; Erkan, s. 124;
Yelkenci, 134-135.
863
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teslimat866 ve gelecekteki teslimatlar bakımından sözleşmeden dönülmesine olanak
tanındığı gibi;867 tek bir teslimata dayanılarak (alıcının) sözleşmenin tamamından
dönülebilmesine868 de imkan verilmiştir.869
Art arda teslimli mal satım sözleşmesi870 tek bir satım sözleşmesi olup 871, her bir teslim
borcunu konu alan hukuki ilişki ayrı bir sözleşme olarak değerlendirilmemektedir. 872
Bu çerçevede, teslim borçlarının birbirinden farklı zamanda ve birbirinden ayrı olarak
yerine getiriliyor olması gerekmektedir. 873 Ayrıca ilgili borcun ifasının birden fazla
teslimat ile gerçekleştirileceği hususunun sözleşmede taahhüt altına alınmış olması
gerekir, yoksa satıcının fiilen parça parça teslimat yapması hali art arda teslimli

Antlaşma md. 73(1) hükmü.
Antlaşma md. 73(2) hükmü.
868
Antlaşma md. 73(3) hükmü.
869
Liu, C.: Remedies for Non-performance-Perspectives from CISG, UNIDROIT Principles and PECL,
2007, (CISG Database: sisudoc.org/cisg/en/pdf/remedies_for_non_performance_perspectives
_from_cisg_upicc_and_pecl.chengwei_liu.landscape.a4.pdf Erişim: 01.02.2020) (Remedies), s. 178.
870
Türk hukukunda art arda teslimli satım sözleşmesine ilişkin tanımlar yapılmıştır. Kuntalp art arda
teslimli satım sözleşmesini; “satıcının satılan şeyi ard arda teslim edeceğinin, buna karşılık alıcının
bedeli tek bir defada veya satıcının teslimlerine uygun olarak ard arda ödeyeceğinin kararlaştırıldığı
bir satım nev’idir.” şeklinde tanımlamaktadır. Kuntalp, s. 7.
871
Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 73/ 2005), para. 11. Yazar, sözleşmenin; tek bir art arda
teslimli sözleşme mi yoksa birden fazla sözleşme mi olduğunun tespit edilmesinde; teslimata konu
parçaların bütünlük ilişkisinin değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmiştir.
872
Viyana Tahkim Heyeti (Schiedsgericht der Börse für landwirtschaftliche in Wien), S 2/97,
10.12.1997, Cisg-online no: 351, Pace Law School CISG Case Presentation
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971210a3.html (Erişim: 26.12.2018). İlgili kararda heyet, iki farklı
satım sözleşmesinin md. 73 hükmü anlamında tek bir art arda teslimli satım sözleşmesi oluşturduğuna
hükmetmiştir. Kararda, iki sözleşmenin de aynı gün imzalanması, ödemenin şekline ilişkin hükümler
haricinde tüm hükümlerinin neredeyse aynı olması ve sözleşmelere konu malların aynı tür mallar
olmaları sebebiyle; ekonomik perspektiften tek bir hukuki işlem oluşturdukları ifade edilmiştir.
873
Grenoble İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel de Grenoble), SARL BRI Production "Bonaventure" v.
Société Pan African Export, 22.02.1995, CISG-Online: 151, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950222f1.html (Erişim: 2.2.2020); Zürih Ticaret Mahkemesi
(Handelsgericht Zürich), 05.02.1997, CISG-online no: 327, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html (Erişim: 2.2.2020); Viyana Tahkim Heyeti
(Schiedsgericht der Börse für landwirtschaftliche in Wien), S 2/97, 10.12.1997, Cisg-online no: 351,
Pace Law School CISG Case Presentation http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971210a3.html (Erişim:
26.12.2018); Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), HG 930634/O, 30.11.1998, Cisgonline no: 415, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/981130s1.html
(Erişim: 26.12.2018); Barcelona Bölge Mahkemesi 16. Daire (Audiencia Provincial de Barcelona),
03.11.1997,
CISG-online
442,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971103s4.html (Erişim: 26.12.2018); Tahkim Heyeti (Schiedsgericht
der Hamburger freundschaftlichen Arbitrage), 29.12.1998, CISG-online 638, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html (Erişim: 15.02.2020).
866
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sözleşmeye vücut vermez. 874 Ayrıca semenin taksitler halinde ödenmesinin de bu tür
satşın varlığının tespiti bakımından hiçbir önemi yoktur.875 Teslimatların mutlaka
bölünebilir bir mala ilişkin olması şart değildir; her bir teslimatta farklı malların teslim
edilmesinin kararlaştırılmış olması durumunda art arda satış sözleşmesi vardır. 876

a.

Esaslı İhlale Konu Teslimat Bakımından Sözleşmeden Dönme Hakkı

Antlaşma’nın md. 73(1) hükmünde “[m]alların 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[ın], bu teslimata ilişkin olarak sözleşmenin ortadan
kalktığını beyan edebil[eceği]” belirtilmektedir. Dolayısıyla, tarafların, teslimatlardan
birine ilişkin olarak diğer tarafın kendi yükümlülüklerini esaslı olarak ihlal etmesi
halinde, ilgili teslimat bakımından sözleşmeden dönme hakkı vardır. Bu fıkra
hükmünün, Antlaşma md. 49(1)(a) ile md. 64(1)(a) hükümlerinin tek bir teslimata
ilişkin yansıması olduğu ifade edilebilir. 877 Böylece, tüm sözleşme bakımından esaslı

Huber/Mullis, s. 349. Zira sözleşmede teslimatların farklı zamanlarda yapılacağı kararlaştırılmamış,
tüm malların tek bir teslimat ile teslim edileceği öngörülmüş ise; malların sadece bir kısmının ilk
teslimatta teslim edilmesi, hukuki olarak kısmi ifa sonucunu doğuracaktır. Bu ise, Antlaşma md. 51
hükmünün uygulanması anlamına gelmektedir. Bkz. § 3.I.B.1.
875
Semene ilişkin taksitlerden birinin ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde Antlaşma md. 64 veya
md. 72 hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Enderlein/Maskow, s. 295. Fakat bu durum, alıcının
sözleşmeyi ihlal etmesi halinde md. 73’ün uygulama alanı bulmayacağı anlamına gelmez. Zira, alıcının,
teslimatlardan birine ilişkin malı teslim alma borcunu veya taraflarca sözleşmede kararlaştırılmış diğer
borçlarını ihlal etmesi halinde de md. 73 uygulama alanı bulacaktır.
876
Zürih Ticaret Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, birinci teslimatta kuzu derisi erkek kabanı,
ikinci teslimatta kuzu derisi kadın kabanı teslim edilmesinin kararlaştırıldığı bir sözleşmenin md. 73
hükmü çerçevesinde art arda teslimli sözleşme olduğu tespiti yapılmıştır. Mahkeme farklı malların,
birbirinden ayrı teslimatlarla teslim edilebilmesinin, md. 73 hükmünü, Antlaşma md. 51 hükmünden
ayıran önemli bir özellik olduğu ifade etmiştir. Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), T.
SA v. R. Établissement, HG 930634/O, 30.11.1998, Cisg-online no: 415, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981130s1.html (Erişim: 26.12.2018).
877
Honnold, para. 400; Koch, s. 310.
874
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ihlal mevcut değilse dahi, tek bir teslimata ilişkin esaslı ihlalin varlığı halinde ilgili
teslimata ilişkin olarak sözleşmeden dönme imkânı tanınmaktadır. 878
Tek bir teslimata ilişkin esaslı ihlal bulunup bulunmadığı, esaslı ihlal 879 kriterlerinin
yalnızca ihlal edilen borca konu teslimat açısından880 değerlendirilmesi ile tespit
edilecektir.881
Doktrinde, bir grup yazar md. 73(1) hükmünün yalnızca esaslı ihlalin söz konusu
olduğu durumlarda değil, münferit teslimata ilişkin olarak md. 47 veya md. 63 hükmü
uyarınca

ek süre (nachfrist)882

verilen durumlarda da uygulanabileceğini

savunmaktadır.883 Karşı görüşteki yazarlar ise hükmün açıkça esaslı ihlal mevcudiyeti
araması karşısında, ek süre mekanizmasının işletilmesi ile md. 73(1) hükmünün
uygulanmasına olanak sağlanamayacağı görüşündedir.884 Kanaatimce, satıcının
münferit teslimat bakımından sözleşmeyi ihlal ettiği hallerde, md. 51885 uyarınca alıcı
(md. 49(1)(b) hükmünde886 yer alan şartların sağlanması kaydıyla) ek süre vermek
suretiyle sözleşmeden dönebilmelidir. Öte yandan Antlaşma ile satıcıya (alıcıya md.
51 hükmü ile sağlanan hakka) benzer bir hak bahşedilmemiştir. Bu anlamda

878

Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73), para. 2.4-2.7; Enderlein/Maskow, Md. 73, para. 7;
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 20, 29.
879
Bkz. yukarıda § 2.II.C.
880
Nitekim hükümde açıkça “bu teslimata dair” (“with respect to that instalment” / “en ce qui concerne
cette livraison”) ifadelerine yer verilerek, sözleşmenin tamamına ilişkin esaslı ihlal incelemesi
yapılmasına gerek olmadığı düzenlenmiştir. Aynı yönde bkz. Honnold, para. 400; Liu, C.: Avoidance
In The Case of An Installment Contract, 2005 (Installment), (CISG Database:
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/liu11.html Erişim: 18.02.2020), B. 2.1.
881
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Kommentar-Md. 73), para. 12-15; Enderlein/Maskow (Md.
73), para. 3; Huber/Mullis, s. 349. Sekretarya Şerhi’nde 1000 tonluk gıdanın 10 ayrı teslimatla alıcıya
teslim edilmesine ilişkin bir sözleşme örneği verilmiştir. Bu teslimatlardan birine ilişkin sözleşmeye
aykırılık, tüm sözleşme bakımından esaslı ihlal teşkil etmezken, yalnızca ilgili teslimat bakımından
esaslı ihlal teşkil edebilecektir. Sekretarya Şerhi, Md. 64 (Antlaşma md. 73), para. 3.
882
Bkz. yukarıda § 2.III.B.
883
Schlechtriem/Butler, para. 284; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 13;
Atamer, s. 412; Yelkenci, s. 134-135.
884
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Saidov (Md. 73), para. 11; Huber/Mullis, s. 350; Liu, Installment, B. 2.1,
3.2; Erkan, s. 125.
885
Bkz. yukarıda § 3.I.B.1.
886
Bkz. aşağıda § 3.II.A.
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kanaatimce satıcının münferit teslimat bakımından sözleşmeden dönmesi için, esaslı
ihlalin mevcut olması gerekir.
Doktrinde, farklı teslimatlara konu malların bir bütün teşkil etmeleri halinde887,
münferit teslimata ilişkin ihlal değerlendirilirken, (sözleşmenin bütününden dönme
hakkının mevcut olma ihtimaline karşı) sözleşmenin bütününün de dikkate alınması
gerektiği savunulmaktadır.888 Gerçekten, özellikle alıcı bakımından, münferit
teslimatlara konu malların bir bütünlük arz ettiği hallerde, her bir teslimata konu mala
ilişkin meşru sözleşmesel beklenti daha büyük olabilir. Zira, bütünlük arz eden mallar
bakımından tek bir teslimatın gerçekleştirilmemesi, sözleşme ile güdülen amacın
gerçekleştirilememesine ve sözleşmenin tamamına ilişkin beklentiden yoksun
kalınmasına sebebiyet verebilir. Dolayısıyla, böyle bir durumda, münferit teslimata
ilişkin bir esaslı ihlalin, md. 73(3) hükmü uyarınca -tüm teslimatlar bağlantılı isesözleşmenin tamamına ilişkin bir esaslı ihlal teşkil etmesi mümkündür. Bu durumda,
alacaklı taraf, hem md. 73(1) hem de md. 73(3) hükmü uyarınca sözleşmeden dönme
hakkına sahip olduğu kabul edilmelidir. Dolayısıyla, böyle bir durumda, alacaklı taraf
dilerse münferit teslimata, dilerse sözleşmenin tamamına ilişkin olarak dönme hakkını
kullanır.
Münferit teslimat bakımından sözleşmeden dönülmesine ilişkin olarak devlet
mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen yaklaşımlara aşağıdakiler örnek
verilebilir: Alıcının münferit bir teslimata ilişkin akreditif açamaması esaslı ihlal

Tek bir makineye ilişkin farklı parçaların söz konusu olduğu durum örnek olarak gösterilebilir.
Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73), para. 2.5; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Kommentar-Md.
73), para. 14; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Saidov (Md. 73), para. 9.
888
Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73), para. 2.4, 2.5; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (KommentarMd. 73), para. 14; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Saidov (Md. 73), para. 9.
887
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olarak nitelendirilmiştir.889 Münferit teslimat kapsamındaki malların esaslı şekilde
sözleşmeye aykırı olduğu durumda, alıcının münferit teslimat bakımından
sözleşmeden dönebileceğine hükmedilmiştir. 890
Antlaşma md. 73(1) ve md. 73(3) hükmünde, sözleşmeden dönme beyanında 891
bulunulması bakımından herhangi bir süre sınırlamasına yer verilmemiştir. Bu
çerçevede doktrinde; alıcının ilgili dönme beyanının md. 49(2) hükmünde yer alan
süre sınırlamalarına tabi olmayacağı belirtilmektedir.892 Elbette, hakkın kullanımına
dürüstlük kuralı ile sınırlama getirilmesi mümkündür.893

b.

Gelecekteki Teslimatlar Bakımından Sözleşmeden Dönme Hakkı

Antlaşma md. 73 hükmünün ikinci fıkrasına göre, “[t]araflardan birinin münferit
teslimatlardan herhangi birine dair yükümlülüklerinden birini ifa etmemesi, karşı
taraf açısından, gelecek teslimatlara ilişkin olarak sözleşmenin esaslı şekilde ihlâl
edileceğine dair ciddi bir gerekçe teşkil ettiği takdirde, karşı taraf, makul bir süre
içerisinde sözleşmenin ileriye dönük olarak ortadan kalktığını beyan edebilir.”
Böylece, belirli bir teslimata ilişkin sözleşme ihlali, bu hükümdeki şartların
gerçekleşmesi kaydıyla, sözleşmeden -Antlaşma’nın tabiriyle- ileriye dönük olarak

Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 18.09.1996, Pace Law School CISG Case
Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960918c1.html (Erişim: 3.03.2020).
890
Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 05.04.1999, Pace Law School CISG Case
Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/990405c1.html (Erişim: 3.03.2020).
891
Antlaşma md. 73 hükmünde yer alan şartların sağlanması sonrasında, sözleşmeden dönme hakkını
kullanmak isteyen tarafın, Antlaşma md. 26 hükmü uyarınca sözleşmeden dönme beyanında bulunması
gerekmektedir.
892
Huber/Mullis, s. 350; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 13.
893
Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 8.2.1995, Cisg-online no: 143, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950208g1.html (Erişim:
15.03.2020).
889
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sona erdirme hakkı tanımaktadır894 ve dönme anına kadar tarafların ifa ettikleri borçlar
da iade kapsamından çıkarılmaktadır. Burada ileriye dönük olarak sözleşmenin
ortadan kaldırılması ile kastedilen sözleşmeden dönme hakkının sonuçlarının henüz
muaccel olmayan borçlar bakımından ortaya çıkması; bir başka deyişle gelecekteki
teslimatlar bakımından sözleşmeden dönülmesidir. Bu bakımından md. 73(2)
hükmünde yer alan düzenleme, Türk hukukunda fesih895 kavramına benzetilebilir.
Hükme göre, münferit bir teslimata ilişkin ihlalin ileriye etkili dönme sebebi teşkil
edebilmesi için, bu ihlalin, gelecekteki teslimatların esaslı ihlal edileceği hususunda
güçlü bir kanaat oluşmasına yol açmış olması gerekmektedir.896 Esaslı ihlal
bakımından gerçekleştirilecek değerlendirmede göz önünde bulundurulacak olan ise,
salt, gelecek teslimatlar bakımından böyle bir ihlalin ortaya çıkıp çıkmayacağıdır. 897
Gerçekten, hükümde, münferit teslimat süreciyle ilgili olarak hali hazırda

Türk borçlar hukukunda, kanuni düzenlemeler uyarınca sözleşmenin ileriye etkili olarak
feshedilmesine, sürekli edimli borç ilişkilerinde rastlanmaktadır. TBK’ya tabi ve ifasına başlanmış
sürekli edimli sözleşmeler bakımından (dolayısıyla sürekli edimli sözleşme niteliğini haiz art arda
teslimli satım sözleşmeleri bakımından), edimlerin her birinin kural olarak bağımsız olduğu kabul
edilmekte, TBK md. 125 hükmünün ikinci ve üçüncü fıkraları uyarınca sözleşmenin geçmişe etkili
olarak sona erdirilemeyeceği, bir başka deyişle sözleşmeden dönülemeyeceği ileri sürülmektedir. Bkz.
Eren, s. 1128 vd.; Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 528; Serozan (Dönme), s. 393; Anık, G.: Borçlunun
Temerrüdünden Dolayı Sözleşmeden Dönme, Türkiye Barolar Birliği Dergisi, S: 59, s. 214-236, Ankara
2005, s. 227. Buz ise, ifasına başlanmış sürekli borç ilişkileri ile ifasına başlanmamış sürekli borç
ilişkileri arasında ayrıma gidilmesini eleştirmektedir. Buz, V.: Yeni TBK’nda Borçların İfası ve İfa
Edilmemesine İlişkin Değişikliklerin Değerlendirilmesi, Yeni Türk Borçlar Kanunu ve Türk Ticaret
Kanunu Sempozyumu, İstanbul 2013, s. 150. Bunun yanında, süreli edimli borç ilişkisi niteliği
taşımayan art arda teslimli satım sözleşmelerinde de sözleşmenin ileriye etkili olarak sona erdirilmesi
doktrinde incelenmiştir. Kuntalp’e göre, art arda teslimli satım sözleşmelerinde, teslime konu edimler
arasında bağlılık ilişkisi olduğu için gelecekteki edimlerden bir fayda sağlanması pek mümkün
olmayacaktır. Bu sebeple dönmenin gelecekteki edimleri de kapsaması gerekir. Kuntalp, s. 92. Aynı
görüşte Serozan (Dönme), s. 395; Buz, s. 318.
895
Fesih, Türk hukukunda sürekli edimler içeren borç ilişkilerine ilişkin TBK md. 306, 315, 328 gibi
bazı hükümlerde ve borçlu temerrüdünü düzenleyen TBK md. 126 hükmünde düzenlenmiştir. Fesih ile
birlikte, sözleşme ileriye etkili (ex nunc) olarak sona erer. Yani, fesih anına kadar ifa edilmiş edimlerin
iadesi istenmez ve fesih anına kadar ifa edilmesi gerekip de henüz ifa edilmeyen edimlerin ifası talep
edilebilir; bununla beraber fesih anından sonra ifa edilecek edimler sona erer. Bkz. Oğuzman/Öz (Cilt
I), s. 376, 467, 469-470; Serozan (Dönme), s. 115.
896
Sekretarya Şerhi’nde “haklı bir korku” (“good reason to fear”) uyandırması gerektiği ifade
edilmiştir. Sekretarya Şerhi, Md. 64 (Antlaşma md. 73), para. 6.
897
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 23.
894
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gerçekleşmiş ihlalin esaslı olması şartı aranmamıştır. 898 Dolayısıyla, münferit
teslimata ilişkin ihlal esaslı olmasa dahi, sözleşmeden ileriye etkili olarak dönülmesine
sebep olabilir.899
Alıcının Antlaşma md. 73(2) hükmü kapsamında gelecek teslimatlar bakımından
sözleşmeden dönmesi mümkün olduğu halde, md. 73(3) hükmünde (ki hüküm sadece
alıcıya hak bahşetmektedir) belirtildiği şekilde teslimatlar arasında bağlantı
bulunuyorsa ne olacağı sorusu akıllara gelebilir. Şöyle ki, md. 73(3) hükmü, münferit
teslimatta esaslı ihlal şartı arayan md. 73(1) hükmü ile bağlantılıdır. 900 Antlaşma md.
73(2) hükmü ise, münferit teslimat bakımından gerçekleşen ihlalin esaslı olmasını
aramamakta; yalnızca gelecek teslimatlara ilişkin esaslı ihlalin doğması kanaatinin
oluşmasını gerektirmektedir. O halde, tek bir teslimata ilişkin ihlalin esaslı ihlal
boyutuna ulaşmadığı, bir diğer ifadeyle md. 73(1) hükmünün şartlarının sağlanmadığı,
buna karşın gelecekteki teslimatlar bakımından esaslı ihlalin söz konusu olduğu bir
durumda; eğer teslimatlar arasında bağlantı mevcutsa nasıl bir çözüm yolu
izlenecektir? Bu husus özellikle şu açıdan önem arz etmektedir: Alıcı, md. 73(2)
hükmü uyarınca gelecekteki teslimatlara ilişkin olarak sözleşmeden döndüğünde;
teslimatlar arasında güçlü bağlantı olması sebebiyle alacaklının geçmişte ifa edilmiş
edimler bakımından sözleşmesel menfaatleri tamamen ortadan kalkabilir. 901 Öte
898

Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73), para. 2.7; Schlechtriem/Schwenzer/ Fountoulakis, (KommentarMd. 73), para. 20; Liu (Installment), B. 2.2.
899
Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73), para. 2.7; Enderlein/Maskow, Md. 73, para. 7; Atamer, s. 413;
Huber/Mullis, s. 351; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis, (Kommentar- Md. 73), para. 20.
900
Bkz. § 3.I.B.3.c; UNCITRAL Digest, Md. 73, para. 11, Sekretarya Şerhi, Md. 64 (Antlaşma md. 73),
para. 7; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 32, 40; Liu (Installment), B. 2.3;
Enderlein/Maskow, Md. 73, para. 11; Koch, s. 320; Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73), para. 2.8, 2.9.
901
Fountoulakis bu hususta şu örneği vermektedir: kurulması için gerekli parçaları, ayrı teslimatlar
halinde alıcıya teslim edilecek olan bir makine satışında; teslimatlardan birinde, esaslı ihlal
oluşturmayan bir sözleşmeye aykırılık ortaya çıksa ve bu ihlal gelecekteki teslimatlar bakımından esaslı
ihlale vücut verecek nitelikte ise; alıcı, md. 73(2) hükmü uyarınca sözleşmeden ileriye etkili olarak
dönebilir. Ancak, bu, kural olarak, alıcının menfaatine uygun olmaz; çünkü alıcı sözleşmeden ileriye
etkili olarak dönerse, teslim aldığı ve iade de edemeyeceği parçalar ile makineyi tamamlayamaz. Gerçi
bu durum, ortada md. 73(3) anlamında bir teslimatlar arasındaki bağlantı olduğunu gösterir; çünkü bir
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yandan münferit teslimata ilişkin bir esaslı ihlal bulunmamasına rağmen alıcıya, md.
73(3) hükmü uyarınca bağlantılı teslimatlar bakımından sözleşmeden dönme hakkı
tanımak da, kanaatimce hükmün lafzı ve ruhu ile bağdaşmamaktadır. Zira, md. 73(3)
hükmü, yalnızca, münferit teslimatta esaslı ihlalin mevcut olduğu ve teslimatlar
arasında bağlantı bulunduğu haller bakımından düzenlenmiştir.902 O halde alıcı,
gelecekteki teslimatlar bakımından md. 72 hükmü 903 uyarınca beklenen esaslı ihlal
mevcutsa (ve hükümde yer alan teminat sunma imkanına ilişkin külfetini 904 yerine
getirirse) sözleşmenin tamamından dönebilir. 905
Antlaşma md. 73(2) hükmünde, alacaklının gelecek teslimatlar bakımından
sözleşmeden dönme hakkını beyan etmesine906 ilişkin olarak “makul süre”
sınırlamasına yer verilmiştir. Bu çerçevede alacaklının, makul süre içerisinde

bütünün parçalarını oluşturan teslimatlar arasında anılan hükmün aradığı türden bir bağlantı olduğu
açıktır (Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 34.). Ancak, buna rağmen,
münferit teslimata ilişkin ihlal esaslı olmadığı için, alıcının md.73(3) uyarınca sözleşmenin tamamından
dönme hakkı yoktur. Aynı nedenle, alıcının md. 73(1) hükmü uyarınca yapılan münferit teslimat
bakımından sözleşmeden dönmesi de mümkün değildir.
902
Bkz. dn. 900.
903
Antlaşma md. 72 hükmünde yer verilen şartlar, md. 73(2) hükmüne nazaran daha ağırdır. Zira, md.
72 hükmü, henüz herhangi bir ihlal gerçekleşmeden; gelecekteki esaslı ihlal beklentisini ele almaktadır.
Buna karşılık md. 73(2) hükmü, halihazırda ihlalin gerçekleştiği ve gelecekte de esaslı ihlal beklentisi
yarattığı durumları kapsamaktadır. Bu sebeple md. 72 hükmünün uygulanması için “sözleşmenin esaslı
olarak ihlal edileceğinin aşikâr olması” aranır. Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73), para. 3.3; Atamer, s.
413 dn. 707; Huber/Mullis, s. 351-352; Honnold, para. 401; Schlechtriem/Butler, para. 279;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Saidov, (Md. 73), para. 18; Erkan, s. 127; Yelkenci, s. 136-137. Ayrıca bkz.
yukarıda § 3.I.B.2.
904
Bkz. yukarıda § 3.I.B.2.b.2.
905
Zürih Ticaret Odası Tahkim Merkezi kurallarına göre gerçekleştirilen bir tahkim yargılamasında, art
arda teslimli sözleşmelere hem md. 72 hükmünün hem de md. 73 hükmünün uygulanabileceği
değerlendirilmiştir. Zürih Ticaret Odası Tahkim Merkezi (Zürich Chamber of Commerce), 31.05.1996,
Cisg-online
no:1291,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960531s1.html (Erişim: 15.02.2020). Finlandiya Helsinki İstinaf
Mahkemesi nezdinde görülen bir davada da mahkeme, md. 72(1) hükmü ile md. 73(2) hükmünün aynı
durumda uygulamasının mümkün olabileceğini tespit etmiştir. Finlandiya Helsinki İstinaf Mahkemesi,
S96/1215, 30.06.1998, Cisg-online no:1304, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980630f5.html (Erişim: 10.10.2019).
906
Antlaşma md. 73 hükmünde yer alan şartların sağlanması sonrasında, sözleşmeden dönme hakkını
kullanmak isteyen tarafın, Antlaşma md. 26 hükmü uyarınca sözleşmeden dönme beyanında bulunması
gerekmektedir.
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sözleşmeden dönmesi gerekmekte olduğundan907; makul sürenin aşılması halinde, md.
73(2) hükmü uyarınca sözleşmeden dönme beyanında bulunulması hüküm ve sonuç
doğurmayacaktır.908
Md. 73(2) hükmüne ilişkin olarak devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında
benimsenen yaklaşımlara aşağıdakiler örnek verilebilir: Münferit teslimatın tesliminde
geciken satıcıya ek süre verilmesine karşın satıcının bu süre içerisinde ifayı yerine
getirememiş olmasının, gelecek teslimatlara ilişkin (de) haklı endişe yarattığına ve
gelecekteki teslimatlar bakımından esaslı ihlalin mevcut olduğuna hükmedilmiştir. 909
Satıcının teslimatlardan üçünü oldukça geç ifa etmesinin, alıcı bakımından gelecek
teslimatların da geç ifa edileceği ve üretimini aksatacağı hususunda ciddi emare
oluşturduğuna

hükmedilmiştir. 910

Gönderilen

mallarda

bulunan

sözleşmeye

aykırılıkların satıcı tarafından giderilememesinin, gelecek teslimatların da sözleşmeye
uygun ifa edilmeyeceği hususunda güçlü bir kanaat oluşturduğu, bu kapsamda gelecek
teslimatlar bakımından esaslı ihlalin mevcut olduğu değerlendirilmiştir. 911 Alıcının
akreditif açamamasının, gelecek teslimatlar bakımından semenin ödenmeyeceği

907

Darmstadt Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 29.05.2001, Cisg-online no: 686, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/010529g1.html (12.03.2020).
908
Schlechtriem/Butler, para. 280; Atamer, s. 413. Branderburg Eyalet Yüksek Mahkemesi tarafından
verilen bir kararda makul sürenin münferit teslimata ilişkin ihlalin öğrenilmesi ile başlayacağı
değerlendirilmiş ve ihlalin öğrenilmesinden 3 ay sonra alıcının sözleşmeden dönme beyanında
bulunmasının, makul süre içerisinde değerlendirilemeyeceğine hükmedilmiştir. Branderburg Eyalet
Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 18.11.2008, CISG-Online no: 1734, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081118g1.html (Erişim 2.2.2020). Barcelona
Bölge Mahkemesi 16. Dairesi nezdinde görülen bir uyuşmazlıkta, ihlalin öğrenilmesinden 48 saat sonra
sözleşmeden dönme bildiriminde bulunulması süre sınırlamasına uygun bulunmuştur. Barcelona Bölge
Mahkemesi 16. Daire (Audiencia Provincial de Barcelona), 03.11.1997, CISG-online 442, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971103s4.html (Erişim: 26.12.2018).
909
Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), 1 KfH O 32/95, 05.02.1997, CISG-online no:
327, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html
(Erişim: 2.2.2020).
910
Barcelona Bölge Mahkemesi 16. Daire (Audiencia Provincial de Barcelona), 03.11.1997, CISGonline 442, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971103s4.html
(Erişim: 26.12.2018).
911
Ellwangen Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 21.08.1995, Cisg-online no: 279, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950821g2.html (Erişim: 3.03.2020).
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konusunda haklı endişe yarattığı tespit edilmiş ve satıcının gelecek teslimatlar
bakımından sözleşmeden dönebileceğine hükmedilmiştir. 912

c.

Bağlantılı Teslimatlar Bakımından Sözleşmeden Dönme Hakkı

Antlaşma md. 73(3) hükmü ile tek bir teslimatın esaslı ihlal edilmesi halinde, alıcıya
bağlantılı teslimatlar bakımından da sözleşmeden dönme hakkı bahşetmiştir.
Hükümde

bağlantılı

teslimatlar

bakımından

herhangi

bir

beklenen

ihlal

aranmamaktadır.913 Sadece hükümde “Münferit bir teslimata ilişkin olarak
sözleşmenin ortadan kalktığını beyan eden” alıcıdan bahsedildiği için, md. 73(1)
hükmü çerçevesinde münferit teslimat bakımından esaslı ihlalin varlığı yeterlidir.914
Bu anlamda, md. 73(3) hükmünün, md. 73(1) hükmünde yer alan düzenlemenin
kapsamını, alıcının alacaklı olduğu durumlar bakımından genişlettiği ifade
edilebilir.915 Nitekim, eğer alıcı, bağlantılı teslimatlar bakımından da sözleşmeden
dönmek istiyorsa; bu talebini md. 73(1) hükmü çerçevesinde sözleşmeden dönme
beyanı ile birlikte dile getirmelidir. 916
Fountoulakis, eğer tüm teslimatlar arasında bağlantı olduğu anlaşılmaktaysa, alıcının
tüm sözleşme bakımından sözleşmeden dönme hakkını kullanmasının mümkün
olduğunu ifade etmektedir. 917 Bu hususta Bennett, verdiği bir örnekte, bir bütün

912

ICC Tahkim (ICC International Court of Arbitration), 1999, Pace Law School CISG Case
Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/990274i1.html (Erişim: 3.03.2020).
913
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 35; Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73,
para. 2.8; Liu, Installment, Başlık 2.3.
914
UNCITRAL Digest, 2016, s. 328, Md. 73, para. 11, Sekretarya Şerhi, Md. 64 (Antlaşma md. 73),
para. 7; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 32, 40; Liu, Installment, B. 2.3;
Enderlein/Maskow, Md. 73, para. 11; Koch, s. 320; Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73), para. 2.8, 2.9.
915
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 32.
916
Enderlein/Maskow, Md. 73, para. 11; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para.
32, 40; Liu, Installment Contract, B. 2.3; Sekretarya Şerhi, Md. 64 (Antlaşma md. 73), para. 7.
917
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 73/ 2010), para. 37-38.
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oluşturan makine parçalarından birine ilişkin esaslı ihlalin, parçaların birbirleri ile sıkı
bağlantılı olmaları sebebiyle; geçmişte sözleşmeye uygun olarak ifa edilen ve
gelecekte sorunsuz olarak ifa edileceği düşünülen parçalar bakımından da
sözleşmeden dönme hakkının kullanılabilmesine imkân tanıdığını belirtmektedir. 918
Antlaşma md. 73(3) hükmü uyarınca bağlantılı teslimatlar bakımından sözleşmeden
dönülebilmesi için, md. 25 hükmünde yer alan öngörülebilirlik kriterine 919 benzer bir
kriter getirilmiştir. İlgili hüküm çerçevesinde, bağlantılı teslimatlar bakımından
sözleşmeden dönme hakkının kullanılabilmesi için, ihlale konu teslimat ile bağlantılı
teslimatların

sözleşmenin

kurulması

anında

öngörülen

amaç

çerçevesinde

kullanılamayacak duruma gelmesi gerekmektedir. 920 Burada öngörme şartının nesnesi
“amaç” iken, öngörmeyi gerçekleştiren özneler alıcı ve satıcıdır. Dolayısıyla, alıcı ve
satıcı tarafından ortak olarak öngörülebilen amaç önem taşımaktadır. 921 Bu amacın
öngörülme zamanı da, Antlaşma md. 73(3) hükmünde (md. 25 hükmünün aksine)
açıkça belirtilmiştir. Hüküm uyarınca taraflarca amacın sözleşme kurulma anında
öngörülmesi gerekmektedir.
Bağlantılı teslimatlar bakımından sözleşmeden dönme beyanında bulunulmasına
ilişkin olarak devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen yaklaşımlara
aşağıdakiler örnek verilebilir: Yağ gibi ticari malların da bağlantılı teslimat olarak
kabul edilebileceği tespit edilerek, münferit teslimattaki esaslı ihlale konu sözleşmeye
aykırılığın, tüm bağlantılı teslimatlar bakımından esaslı ihlal oluşturduğu

918

Bianca/Bonell/Bennett (Md. 73), para. 2.8, 2.9.
Bkz. yukarıda § 2.II.C.3.
920
Schlechtriem/Schwenzer/Schroeter (Md. 25/ 2010), para. 32; Koch, s. 321; Leisinger, s. 112.
921
Vaud İstinaf Mahkemesi (Tribunal Cantonal de Vaud), 11.04.2002, Cisg-online no: 899, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020411s1.html (Erişim: 1.4.2020).
919
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belirtilmiştir.922 Alıcı ve satıcı tarafından ortak olarak öngörülebilen amaç kapsamında
bağlantılı teslimatların kullanılamayacak duruma gelmesi gerektiği, yalnızca alıcının
sözleşme konusu malları kullanma amacını bildiği hallerde md. 73(3) hükmünün
uygulanamayacağı değerlendirilmiştir. 923 Satıcının münferit teslimatı gerçekleştirmek
için yeni koşullar iler sürmesinin aynı zamanda bağlantılı teslimatlar bakımından da
sözleşmenin esaslı ihlaline sebebiyet verdiği tespit edilmiştir. 924

4.

Kısmi İfa Halinde Sözleşmeden Dönme Hakkı ile Art Arda Teslimli
Sözleşmelerde Sözleşmeden Dönme Hakkının Karşılaştırılması

Doktrinde, alıcının kısmi ifa halinde sözleşmeden dönme hakkı 925 ile Antlaşma md.
73(1) hükmünde yer alan münferit teslimata ilişkin sözleşmeden dönme hakkı 926
sıklıkla karşılaştırılmaktadır.
Her iki hüküm arasında hükümlerin kapsamı bakımından önemli farklılıklar
bulunmaktadır. Antlaşma md. 51 hükmü, kısmi ifa halinde yalnızca alıcıya bahşedilen
hakları konu alırken; md. 73(1) hükmü her iki taraf bakımından da uygulama alanı
bulan bir hükümdür. Bunun yanında md. 51 hükmü uyarınca alıcı, malın eksik veya
sözleşmeye aykırı kısmı için sözleşmeden dönme, aynen ifa, semenin indirilmesi gibi
seçimlik haklarını ve tazminat hakkını kullanabileceği gibi; eğer bu kısım sözleşmenin
tamamı bakımından esaslı ihlal teşkil etmekteyse, sözleşmenin tamamından
922

Hollanda Tahkim Merkezi, 15.10.2002, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/021015n1.html (Erişim: 1.4.2020).
923
Vaud İstinaf Mahkemesi (Tribunal Cantonal de Vaud), 11.04.2002, Cisg-online no: 899, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020411s1.html (Erişim: 1.4.2020).
924
Tahkim Heyeti (Schiedsgericht der Hamburger freundschaftlichen Arbitrage), 29.12.1998, CISGonline 638, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html
(Erişim: 15.02.2020).
925
Bkz. yukarıda § 3.I.B.1
926
Bkz. yukarıda § 3.I.B.3.a.
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dönebilecektir. Antlaşma md. 73(1) hükmü ise, sözleşme taraflarına, esaslı ihlale konu
münferit teslimat bakımından sözleşmeden dönme hakkı tanımaktadır (elbette alıcının
md. 73(3) uyarınca bağlantılı teslimatlar bakımından sözleşmeden dönme hakkı da
bulunmaktadır).
Hükümler arasında bir başka farklılık ise, sözleşmeden dönme beyanının
gerçekleştirilmesine ilişkin süre bakımından karşımıza çıkmaktadır. Antlaşma md.
73(1) hükmüne dayanarak sözleşmeden dönme beyanında bulunan alacaklının, uyması
gereken bir süre kısıtı düzenlenmemişken; md. 51(1) hükmüne dayanan alıcının (söz
konusu hükümde yer alan atıf sebebiyle) md. 49(2) hükmü uyarınca makul süre
içerisinde sözleşmeden dönme beyanında bulunması gerekecektir.
Hükümlerin ne zaman uygulanacağı hususunda doktrinde bazı yazarlar, art arda
teslimli sözleşmelerin varlığı halinde, kural olarak daha özel bir hüküm (lex specialis)
olan md. 73 hükmünün uygulanması gerektiğini; ancak münferit teslimat içerisindeki
kısmi ifa durumu bakımından md. 51 hükmünün uygulanmasının mümkün olduğunu
savunmaktadırlar.927 Kanımca, münferit teslimat bakımından ancak bazı hallerde md.
51 hükmünün uygulanabileceği sonucuna varılması hükmün amacına uygun
düşmemektedir.928 Zira, daha önce de ifade ettiğimiz üzere 929, md. 73(1) hükmü tarafa
ilgili hakkı kullanması bakımından herhangi bir zorunluluk yüklememektedir. Bu
bakımdan, somut olay özelliklerine göre md. 51 hükmünün uygulanması, sözleşmeden
dönmek isteyen alıcının menfaatine ise (örneğin, teslimatlar arasında bağlantı
bulunmamasına karşın, münferit teslimattaki esaslı ihlal, sözleşmenin tamamı
bakımından esaslı ihlal teşkil etmekteyse), alıcı md. 51(2) hükmü uyarınca

927

Huber/Mullis, s. 294; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Saidov (Md. 73), para. 14; Azeredo da Silveira, s.
42; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Ivo Bach (Md. 51), para. 4; Erkan, s. 118.
928
Flechtner, s. 89, 90; UNCITRAL Digest, Md. 73, para. 2.
929
Bkz. § 3.I.B.2.e.
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sözleşmenin tamamından dönme hakkını kullanabilmelidir. İçtihatlarda da, bu görüşü
destekler şekilde, art arda teslimli sözleşmelerde kısmi ifa halinde alıcının isterse md.
51 hükmüne isterse md. 73 hükmüne göre hukuki imkanlara başvurabileceği kabul
edilmektedir.930

II.

EK SÜRE (NACHFRIST) VERİLEN DURUMDA

A.

ALICININ MD. 49(1)(b) HÜKMÜNE DAYANARAK SÖZLEŞMEDEN
DÖNMESİ

1.

Genel Olarak

Alıcının, md. 49(1)(b) hükmü uyarınca (yani ek süre mekanizmasını işleterek)
sözleşmeden dönme hakkını kullanması, md. 49(2) hükmündeki süreye ilişkin
sınırlamalara uygun davranması ve malı iade etmesiyle mümkün olur. Ayrıca, satıcının
Antlaşma md. 80 hükmü uyarınca sorumluluktan kurtulmasının mümkün olmaması da
gerekir.
Malın iadesi haricindeki hususlar aşağıda ayrı başlıklar altında incelenmiştir. Malın
iadesine ilişkin açıklamalar ise aşağıda § 4.IV.B.1’da yer almaktadır.

930

ICC Tahkim (ICC International Court of Arbitration), 01.07.1999, Cisg-online no: 707, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/999448i1.html (Erişim: 15.02.2020);
ICC Tahkim (ICC International Court of Arbitration), 8128 of 1995, 1.1.1995, CISG-Online: 526, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html (Erişim:
2.2.2020).
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2.

Ek Süre Verilmesi

Ek süre verilmesi, alıcının sözleşmeden dönme hakkını doğuran iki sebepten (bu
hakkın doğması için varlığı aranan iki alternatif şarttan) biridir ve yukarıda § 2.III’de
açıklanmıştır.
Antlaşma md. 49(1)(b) hükmü uyarınca alıcının sözleşmeden dönme hakkını
kullanabilmesi için, satıcının malı ve/ya belgeleri teslim borcuna 931 ilişkin olarak ek
süre verilmesi gerekmektedir.932 Başkaca bir borcun ifa edilmemesi sebebiyle ek süre
verilmesi halinde, md. 49(1)(b) hükmü uygulanmaz.933
Teslim yeri934 ise, ek süre verilmesi bakımından bir farklılık yaratmayacaktır. Örneğin,
teslim yeri olarak satıcının iş yeri kararlaştırılmış ise, satıcının ifa zamanında malları
işyerinde hazır bulundurmaması durumunda alıcı ek süre verebilecektir. 935 Malların
gönderilmesi kararlaştırılmış ise; malların (md. 31 hükmü gereği) ilk taşıyıcıya
verilmesinde gecikme yaşanması halinde, alıcının ek süre vermesi mümkündür.936

Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.b.2 ve § 2.II.C.1.b.3.
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 16; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber
(Md. 49), para. 3; Huber, s. 15.
933
Alman Federal Mahkemesi nezdinde görülen bir uyuşmazlıkta, teslim edilen malların sözleşmeye
aykırı olması halinin “teslim etmeme” sayılmayacağı, bu çerçevede, 49(1)(b) hükmü ile atıfta bulunulan
ek süre mekanizmasının işletilemeyeceği tespit edilmiştir. Alman Federal Mahkemesi
(Bundesgerichtshof), 03.04.1996, CISG-online no: 135, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/960403g1.html (Erişim: 2.2.2020). Benzer yönde: Duesseldorf
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 18.11.1993, Cisg-online no: 92, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/931118g1.html (Erişim: 2.3.2020);
Oldenburg Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 12 O 2541/95, 27.03.1996, Cisg-online no: 188, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/960327g1.html (Erişim:
15.02.2020); Münih Eyalet Mahkemesi (Landesgericht), 20.02.2002, Cisg-online no: 712, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020220g1.html (Erişim: 2.3.2020);
Münih Yüksek Eyalet Mahkemesi (Oberlandesgericht), 1.07.2002, Cisg-online no: 656, Pace Law
School CISG Case Presentation http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020701g1.html (Erişim: 2.3.2020).
934
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.b.2.1.
935
Selanik, s. 174.
936
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 51, 54; Honnold, para. 435-437, s.738; Selanik, s.
174.
931
932
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3.

Satıcının Verilen Ek Süre İçerisinde Malı ve/ya Belgeleri Teslim Borcunu
İfa Etmemesi veya Etmeyeceğini Açıklaması

Satıcının verilen ek süre içerisinde malı ve/ya belgeleri937 teslim borcunu ifa etmemesi
veya ifa etmeyeceğini açıklaması halinde, alıcı md. 49(1)(b) hükmü uyarınca
sözleşmeden dönme beyanında bulunabilecektir. 938
Malların bir kısmı zamanında teslim edilirken, bir kısmı teslim edilmemiş ise, alıcı
(md. 51 hükmünde939 yapılan atıf neticesinde) teslim edilmeyen kısımlar bakımından
ek süre vererek md. 49(1)(b) hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkını
kullanabilir.
Doktrinde, ek süre verildiğine ilişkin ispat yükünün alıcıda olduğu belirtilmektedir. 940
Alıcı, ek süre verdiğini ispatlamış ise; ek süre içerisinde malların teslim edildiği veya
teslimin gerçekleştirmeyeceğine dair bir beyanın bulunmadığını ispat etme yükü satıcı
üzerinde olacaktır.
Alıcının md. 49(1)(b) hükmüne dayanarak sözleşmeden dönmesine ilişkin olarak
devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen yaklaşımlara aşağıdakiler örnek
verilebilir: Satıcının, alıcı tarafından verilen makul uzunluktaki ek süre içerisinde
teslim borcunu ifa etmemesi941 veya teslimi gerçekleştirmeyeceğini beyan etmesi 942
sebebiyle, alıcının md. 49(1)(b) hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkını

Doktrinde genel kabul gören görüşe göre, belgelerin teslim edilmemesi halinde de ek süre verilerek
sözleşmeden dönülmesi mümkündür. Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/2005), para. 18;
Schlechtriem (Uniform), s. 77; Huber/Mullis, s. 236-237.
938
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 47/2005), para. 1; Schlechtriem/Schwenzer/MüllerChen (Md. 49/2005), para. 15; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 61; Bianca/Bonell/Will
(Md. 47), para. 2.2.1, 2.1.3; Huber/Mullis, s. 234, 239.
939
Bkz. § 3.I.B.1.
940
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 20; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber
(Md. 49), para. 81; Selanik, s. 173.
941
İsviçre Schaffhausen Kanton Mahkemesi (Kantonsgericht), 27.01.2004, Pace Law School CISG
Case Presentation, https://cisgw3.law.pace.edu/cases/040127s1.html (Erişim: 02.02.2020).
942
İsviçre Zug Kanton Mahkemesi (Kantonsgericht), 14.12.2009, CISG-Online no: 2026, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091214s1.html (Erişim: 02.01.2020).
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kullanabileceği değerlendirilmiştir. Satıcının verilen ek süre içerisinde teslimi
gerçekleştirmek için alıcının semeni indirme hakkını kullandığını bildirmesine
rağmen, semenin tamamının ödenmesini şart koşması sebebiyle alıcının md. 49(1)(b)
hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkını kullanabileceği tespit edilmiştir. 943

4.

Alıcının Sözleşmeden Dönme Beyanında Bulunması

a.

Genel Olarak

Sözleşmeden dönme beyanı ile ilgili olarak Antlaşma’nın md. 26 ile md. 27 hükümleri
her iki taraf için de aynı şekilde uygulanır. Bu sebeple, sözleşmeden dönme beyanının
bildirime bağlı olması, bildirimin şekli, hüküm doğurması ve geri alınması konusunda
alıcının md. 49(1)(a) hükmü uyarınca dönme hakkı bakımından yapılmış olan
açıklamalar, md. 49(1)(b) hükmü uyarınca dönme hakkı için de geçerlidir.944

b.

Dönme Beyanında Bulunulmasına İlişkin Süre Sınırlamaları

b.1. Teslimin Gerçekleşmemesi
Madde 49(2) hükmünde yer alan süre sınırlamaları sadece malların teslim edildiği
hallerde uygulama alanı bulmaktadır. Ek süreye konu mal ve/ya belgenin teslim
edilmemesi halinde herhangi bir süre kısıtı öngörülmemiştir. Bu konuda alıcının md.

İsviçre Federal Mahkemesi (Bundesgericht), 20.12.2006, Cisg-online no: 1426, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061220s1.html (Erişim: 02.02.2020).
944
Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.b.
943
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49(1)(a) hükmü uyarınca dönme hakkı bakımından yapılmış olan açıklamalar, md.
49(1)(b) hükmü uyarınca dönme hakkı için de geçerlidir.945

b.2. Geç Teslim Halinde
Sözleşmeden dönmek isteyen alıcı, mallar ifa zamanından sonra teslim edilmiş 946 ise,
md. 49(2)(a) hükmü uyarınca “teslimin yapıldığını öğrendiği andan itibaren makul bir
süre içinde” sözleşmeden dönme beyanında bulunmakla yükümlüdür. 947
Alıcı, satıcıya ek süre verdikten ve bu ek süre bittikten sonra da satıcı (henüz alıcı
sözleşmeden dönmemiş ise) teslim borcunu ifa edebilir. 948 Bu durumda alıcının,
verilen ek sürenin sona ermesinden itibaren geç teslim yapıldığını öğrendiği ana kadar
sözleşmeden dönme hakkını kullanması için (zamanaşımı haricinde 949) bir süre kısıtı
bulunmazken950; öğrenmeyle birlikte md. 49(2)(a) bendinde yer alan süre
sınırlamasına uyması gerekecektir.
Bu süre kısıtının, md. 49(1)(a) bağlamında esaslı ihlal sebebiyle sözleşmeden dönme
hakkında da söz konusu olabileceğini belirtmiştik. Md. 49(2)(a) hükmünde yer alan
makul süreden ne anlaşılması gerektiği, bu sürenin ne zaman başlayacağına ilişkin
olarak alıcının md. 49(1)(a) hükmü uyarınca dönme hakkı bakımından yapılmış olan
açıklamalar, md. 49(1)(b) hükmü uyarınca dönme hakkı için de geçerlidir.951

Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.b.2.2.
Malların satıcı tarafından teslim edilmesi mümkün olduğu gibi, satıcı hesabına üçüncü kişiler
tarafından teslim edilmesi de mümkündür. Bu halde de süre sınırlaması uygulanacaktır.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 67.
947
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 68; Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2.1.1;
Schlechtriem/Butler, para. 200.
948
Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2; Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para.
28.
949
Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.b.2.2.
950
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 27.
951
Bkz. § 3.I.A.1.b.2.3.
945
946
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b.3. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde
Satıcının geç ifası (ve teslimin hiç gerçekleşmemesi) haricinde her türlü aykırılık
bakımından, Antlaşma md. 49(2)(b) hükmü uygulama alanı bulacaktır. 952 O halde,
hüküm, teslim zamanında yapılmasına karşın, esaslı ihlale sebebiyet veren sözleşmeye
aykırılıkların mevcut olması halini kapsamaktadır. Şöyle ki, ek süre verilmesi suretiyle
sözleşmeden dönme hakkının kullanılması için teslim borcunun ifa edilmemiş olması
gerekmektedir.953 Teslim borcu verilen ek süre bittikten sonra (geç) ifa edilmiş ise md.
49(2)(a) hükmünde yer alan süre kısıtlamaları uygulanacaktır. 954 Teslim borcu
zamanında ifa edilmesine karşın, sözleşmeye aykırılıklar mevcut ise sözleşmeden
dönülebilmesi ancak esaslı ihlalin varlığında mümkündür. O halde md. 49(2)(b)
hükmünde yer alan süre sınırlamaları sadece esaslı ihlalin 955 bulunduğu durumlarda
uygulanabilir.956
Bu bakımdan md. 49(2)(b)(ii) hükmünde yer verilen “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;”

952

Bianca/Bonell/Will (Md. 49), para. 2.2.1.2; Schlechtriem/Butler, para. 200;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 70; Atamer, s. 404.
953
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 47/2005), para. 1; Schlechtriem/Schwenzer/MüllerChen (Md. 49/2005), para. 15; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para. 61; Bianca/Bonell/Will
(Md. 47), para. 2.2.1, 2.1.3; Huber/Mullis, s. 234, 239.
954
Bkz. yukarıda § 3.II.A.4.b.2.
955
Bkz. § 2.II.
956
Daha açık bir anlatımla, md. 49(2)(b) hükmünün uygulanması için teslimin zamanında gerçekleşmesi
ancak başkaca bir sözleşmeye aykırılığın bulunması aranmaktadır. Alıcının verdiği ek süre içinde teslim
gerçekleşmiş ancak malda esaslı ihlal teşkil etmeyen sözleşmeye aykırılık varsa, alıcının md. 49(1)(b)
hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkı bulunmamaktadır. Zira, md. 49(1)(b) hükmü uyarınca
alıcının, satıcıya ek süre vermek suretiyle sözleşmeden dönme hakkını kullanabilmesi için bu ek süre
içerisinde ifanın gerçekleşmemesi veya gerçekleştirilmeyeceğinin açıklanması gerekmektedir. Bu
sebeple, esaslı ihlalin bulunmadığı hallerde . 49(2)(b) hükmünün uygulanması mümkün değildir.
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düzenlemesi sadece, alıcının esaslı ihlal sebebiyle sözleşmeden dönme hakkı
bulunmasına rağmen, satıcıya ek süre vermek suretiyle ikinci bir şans tanıdığı
durumlar bakımından uygulama alanı bulacaktır. Böylece, esaslı ihlal mevcut
olmasına rağmen satıcıya ek süre vererek sözleşmeyi ayakta tutmaya çalışan alıcının
sözleşmeden dönme hakkı, md. 49(2)(b)(i) hükmü karşısında getirilen (ii) numaralı alt
bent ile korunmuş olmaktadır. 957 Bu hususta açıklamalarımıza yukarıda §
3.I.A.1.b.2.4’te yer verilmiştir.

B.

SATICININ MD. 64(1)(b) HÜKMÜNE DAYANARAK SÖZLEŞMEDEN
DÖNMESİ

1.

Genel Olarak

Satıcının, md. 64(1)(b) hükmü uyarınca (yani ek süre mekanizmasını işleterek)
sözleşmeden dönme hakkını kullanması, md. 64(2) hükmündeki süreye ilişkin
sınırlamalara uygun davranması ile mümkün olur. Ayrıca, alıcının Antlaşma md. 80
hükmü uyarınca sorumluluktan kurtulmasının mümkün olmaması da gerekir.

2.

Ek Süre Verilmesi

Ek süre verilmesi, satıcının sözleşmeden dönme hakkını doğuran iki sebepten (bu
hakkın doğması için varlığı aranan iki alternatif şarttan) biridir ve yukarıda § 2.III’de
açıklanmıştır.

957

Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 37; Atamer, s. 408.
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Antlaşma md. 64(1)(b) hükmü uyarınca satıcının sözleşmeden dönme hakkını
kullanabilmesi için, alıcının semeni ödeme borcuna958 ve/ya malı teslim alma
borcuna959 ilişkin olarak ek süre verilmesi gerekmektedir.960 Başkaca bir borcun ifa
edilmemesi sebebiyle ek süre verilmesi halinde, md. 64(1)(b) hükmü uygulanmaz.

3.

Alıcının Verilen Ek Süre İçerisinde Semeni Ödeme Borcunu ve/ya Malları
Teslim Alma Borcunu İfa Etmemesi veya İfa Etmeyeceğini Açıklaması

Alıcının verilen ek süre içerisinde (bu ek süreye konu) semeni ödeme borcunu ve/ya
malı teslim alma borcunu ifa etmemesi veya ifa etmeyeceğini açıklaması halinde,
satıcı

md.

64(1)(b)

hükmü

uyarınca

sözleşmeden

dönme

beyanında

bulunabilecektir.961
Satıcının md. 64(1)(b) hükmüne dayanarak sözleşmeden dönmesine ilişkin olarak
devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen yaklaşımlara aşağıdakiler örnek
verilebilir: Alıcının malları teslim almaması üzerine satıcı tarafından verilen sürenin,
md. 63 hükmü uyarınca ek süre olarak kabul edileceği, bu bakımdan md. 64(1)(b)
hükmü çerçevesinde sözleşmeden dönme şartlarının sağlandığı belirtilmiştir. 962
Alıcıya semenin ödenmesi için satıcı tarafından tanınan ek süre sonunda, md. 64(1)(b)

Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.c.1.
Bkz. yukarıda § 2.II.C.1.c.2.
960
Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 64/2005), para. 8; Honnold, s. 288; UNCITRAL Digest, Md.
64, para. 7, 8; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bell (Md. 64), para. 7, 8; Ziegel (Remedial Provisions), para.
32, 33; Schlechtriem (Uniform), s. 84-85; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.4; Lookofsky, s. 138139.
961
Schlechtriem/Schwenzer/Hager (Md. 64/2005), para. 8; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bell (Md. 64),
para. 9; UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 7; Ziegel (Remedial Provisions), para. 32, 33; Schlechtriem
(Uniform), s. 84-85; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.4; Lookofsky, s. 138-139.
962
Milano Temyiz Mahkemesi (Corte di Appello di Milano), 11.12.1998, Cisg-online no: 430, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981211i3.html (Erişim:
12.02.2020).
958
959
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hükmü uyarınca satıcının sözleşmeden dönebileceği tespit edilmiştir. 963 Alıcının
akreditif açamaması üzerine satıcının birkaç kez bildirimde bulunup ödeme talep
etmesi, aradan bir süre geçtikten sonra sözleşmeden dönme beyanında bulunması, md.
63 hükmü uyarınca ek süre verildiği ve md. 64(1)(b) hükmüne göre sözleşmeden
dönüldüğü şeklinde değerlendirilmiştir. 964

4.

Satıcının Sözleşmeden Dönme Beyanında Bulunması

a.

Genel Olarak

Satıcının ek süre vermesinin akabinde md. 64(1)(b) hükmü uyarınca sözleşmeden
dönebilmesi için, dönme beyanında bulunması gerekir.965 Sözleşmeden dönme beyanı
ile ilgili olarak Antlaşma’nın md. 26 ile md. 27 hükümleri her iki taraf için de aynı
şekilde uygulanır. Bu sebeple, sözleşmeden dönme beyanının bildirime bağlı olması,
bildirimin şekli, hüküm doğurması ve geri alınması konusunda alıcının dönme hakkı

Sırbistan Ticaret Odası Tahkim Merkezi (Court of Arbitration attached to the Serbian Chamber of
Commerce), 15.07.2008, Cisg-online no: 1795, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html (Erişim: 21.01.2019); Avusturya Graz Eyalet Yüksek
Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.01.2002, Cisg-online no: 801, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020124a3.html (Erişim: 15.02.2020); Milano Temyiz
Mahkemesi (Corte di Appello di Milano), 11.12.1998, Cisg-online no: 430, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981211i3.html (Erişim: 12.02.2020); Avusturya
Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 28.04.2000, Cisg-online no: 581, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000428a3.html (Erişim: 21.01.2019).
964
ICC Tahkim (Court of Arbitration of the International Chamber of Commerce), 1.1.1992, Cisgonline
no:
105,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/927585i1.html (Erişim 2.2.2020).
965
Mohs, satıcının ek süre verirken, ek sürenin ifa gerçekleşmeden sona ermesi halinde sözleşmeden
döneceğini belirtmesi halinde, ayrıca bir sözleşmeden dönme beyanında bulunulmasına gerek olmadığı
görüşündedir. Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 32. Kanımca, ancak, satıcının ek
süre bildiriminde, hiçbir şüpheye yer bırakmayacak şekilde, ek sürenin ifasız geçmesi halinde sözleşme
ile bağlı kalmayacağı açıklaması halinde ayrıca bir beyanda bulunulmasına gerek yoktur. Sırbistan
Ticaret Odası Tahkim Merkezi nezdinde görülen bir kararda satıcının md. 63 hükmüne uygun şekilde
süre vermesi, ancak süre geçtikten sonra dönme beyanında bulunmaması sebebiyle, sözleşmenin devam
ettiği değerlendirilmiştir. Sırbistan Ticaret Odası Tahkim Merkezi (Court of Arbitration attached to the
Serbian Chamber of Commerce), 15.07.2008, Cisg-online no: 1795, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080715sb.html (Erişim: 21.01.2019).
963
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bakımından yapılmış olan açıklamalar, satıcının md. 64(1)(b) hükmü uyarınca dönme
hakkı için de geçerlidir.966

b.

Dönme Beyanında Bulunulmasına İlişkin Süre Sınırlamaları

b.1. Genel Olarak
Antlaşma

md.

64(2)

hükmü

ile

satıcının

sözleşmeden

dönme

hakkını

kullanılabilmesine ilişkin olarak süre sınırlamaları getirilmiş olup, bu süre
sınırlamalarına uyulmaması halinde sözleşmeden dönme beyanı hüküm ve sonuç
doğurmayacaktır.967 Uygulamada md. 64(2) hükmünün uygulama alanı bulduğu
kararlara nadiren rastlanmaktadır.968 Bu sebeple, diğer kısımlara nazaran bu başlık
altında fazlaca karara atıf yapılamamıştır.

b.2. Semenin Ödenmemesi
Antlaşma md. 64(2) hükmü öncelikle semenin ödendiği969 durumlarda uygulama alanı
bulacaktır.970 Dolayısıyla satıcı, semenin tamamının ödenmediği durumlarda
sözleşmeden dönme hakkını kullanmakta özgürdür; meğerki zamanaşımı süreleri 971

Bkz. yukarıda § 3.I.A.1.b.
Dönme beyanına ilişkin bildirimin uygun araçlarla gönderilmesinden sonra ulaşmaması veya geç
ulaşması hallerinde md. 27 hükmü uyarınca gönderenin hak kaybına uğramayacağını hatırlatmak isteriz.
Enderlein/Maskow, s. 288, 293; Liu (Suspension), para. 5.1.c.
968
UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 12.
969
UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 11; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 22;
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.12.
970
UNCITRAL Digest, Md. 64, para. 11; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.6; Sekreterya Şerhi,
Md. 60 (Antlaşma Md. 64), para. 8.
971
Zamanaşımı milletlerarası özel hukuk kanunlar ihtilafı kuralları gereği belirlenen ulusal hukuka göre
tespit edilecektir. Bununla beraber, 1974 yılında hazırlanan Milletlerarası Mal Satımında Zamanaşımı
Süresi Hakkında Konvansiyon (Convention on the Limitation Period in the International Sale of Goods)
hükümleri uyarınca, ilgili Konvansiyon’un uygulama alanı bulduğu durumlarda, md. 8 hükmü
966
967
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aşılsın. Bu konuda satıcının md. 64(1)(a) hükmü uyarınca dönme hakkı bakımından
yapılmış olan açıklamalar, md. 64(1)(b) hükmü uyarınca dönme hakkı için de
geçerlidir.972

b.3. Geç İfa Halinde
Sözleşmeden dönmek isteyen satıcı, md. 64(2)(a) hükmü uyarınca geç ifa halinde,
“ifanın gerçekleşmiş olduğunu öğrenmeden önce” sözleşmeden dönme beyanında
bulunmak zorundadır. Bu anlamda satıcı, gecikmiş ifayı öğrendikten sonra
sözleşmeden dönme hakkını kullanamamaktadır, muhakkak ifanın öğrenilmesinden
önce beyanda bulunulması gerekmektedir.973
O halde ek süre verilen hallerde, md. 64(2)(a) hükmü şu ihtimallerde uygulanabilir:
İlk ihtimalde satıcı tarafından semenin ödenmesi için ek süre verilmiş, ek süre bittikten
sonra, (satıcı henüz sözleşmeden dönmeden) alıcı semenin tamamını ödemiştir. İkinci
ihtimalde (semenin tamamını ödeyen) alıcıya malı teslim alması için ek süre verilmiş,
alıcı ek süre bittikten sonra (satıcı henüz sözleşmeden dönmeden) malı teslim almıştır.
Üçüncü ihtimalde satıcı tarafından alıcıya hem semeni ödemesi hem de malı teslim
alması için ek süre verilmiş, (i) alıcı semeni süre içinde ödemesine karşın, ek süre
bittikten sonra (satıcı henüz sözleşmeden dönmeden) malı teslim almış veya (ii) malı
süre içinde teslim almasına karşın, ek süre bittikten sonra (satıcı henüz sözleşmeden
dönmeden) semenin tamamını ödemiş veya (iii) hem semeni ödeme borcunu hem de

çerçevesinde 4 yıllık zamanaşımı süresi uygulanacaktır. Öte yandan, Konvansiyon’un etki alanı,
Antlaşma kadar geniş değildir. Nitekim, günümüz itibariyle Konvansiyon’a yalnızca 30 ülke taraftır.
Bu ülkeler arasında Türkiye bulunmamaktadır.
972
Bkz. § 3.I.A.2.b.2.2.
973
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 26.
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malı teslim alma borcunu ek süre bittikten sonra (satıcı henüz sözleşmeden dönmeden)
ifa etmiştir. İşte bu sayılan ihtimallerin söz konusu olması halinde, satıcı geç ifayı
öğrendikten sonra sözleşmeden dönme beyanında bulunamayacaktır.974

b.4. Diğer Sözleşmeye Aykırılık Hallerinde
Antlaşma md. 64(2)(b) hükmü ile geç ifa haricindeki diğer sözleşmeye aykırılıklar
bakımından özel bir düzenleme getirilmiştir. Söz konusu hüküm temelde makul süre
içerisinde sözleşmeden dönme beyanında bulunulması gerektiğini ifade etmektedir.
Söz konusu hüküm uyarınca makul süre, somut olay özelliklerine göre
değerlendirilecektir. 975
Bununla beraber, ilgili hüküm ile makul sürenin başlangıç anı iki hal bakımından farklı
düzenlenmiştir. Bunlardan ilki genel düzenleme iken, ikincisi md. 63 hükmü uyarınca
ek süre verilmesi haline özgülenmiştir.
Genel düzenleme md. 64(2)(b) hükmünün (i) alt bendinde yer almakta olup, “alıcının
gecikmiş ifa dışındaki bir sözleşmeye aykırılığı halinde satıcının bu aykırılığı bildiği
veya bilmesi gerektiği andan itibaren makul bir süre içinde” sözleşmeden dönmesini
öngörmektedir. Bununla beraber ilgili bent, ek süre verilerek sözleşmeden dönme
hakkının kullanıldığı hallerde uygulama alanı bulmayacaktır. Şöyle ki; md. 64(1)(b)
uyarınca sözleşmeden dönme hakkının kullanılabilmesi için ek süreye konu borcun ifa
edilmemiş veya ifa edilmeyeceğinin açıklanmış olması gerekmektedir. Bu borç semeni
ödeme borcuysa ve ifa edilmemişse zaten herhangi bir süre sınırlaması mevcut

974

Bianca/Bonell/Knapp (Md. 64), para. 3.13-3.14; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010),
para. 26.
975
Ziegel (Remedial Provisions), s. 33.
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olmayacak976; malı teslim alma borcu söz konusu ve (ek süre içerisinde) ifa
edilmemişse aşağıdaki paragrafta yer verdiğimiz md. 64(2)(b) hükmünün (ii) numaralı
alt bendinde yer verilen süre sınırlaması uygulanacaktır.
Hükmün (ii) numaralı alt bendinde ek süre verilmesine ilişkin özel bir hüküm
bulunmaktadır. Satıcı, hüküm uyarınca alıcının verilen ek süre içerisinde ifayı
gerçekleştirmeyeceğini açıklamasından veya vermiş olduğu ek sürenin sona
ermesinden itibaren makul bir süre içerisinde sözleşmeden dönme beyanında
bulunmalıdır. İlgili hükmün uygulanması için ilk şart semenin tam olarak ödenmiş
olmasıdır (md. 64(2)). O halde md. 64(2)(b)(ii) hükmünde dile getirilen ek sürenin
konusu, malı teslim alma borcunun ifasına ilişkin verilen ek süredir. Dolayısıyla, satıcı
malı teslim alma borcunun ifası için alıcıya ek süre vermiş ve alıcı ek süre içinde borcu
ifa etmemiş ise ek sürenin bittiği tarihten veya alıcı bu ek süre içerisinde borcu ifa
etmeyeceğini açıklarsa bu tarihten itibaren makul süre içerisinde sözleşmeden dönme
beyanında bulunmalıdır.

976

Bkz. § 3.II.B.4.b.2.
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§ 4. DÖNME HAKKININ KULLANILMASINA BAĞLANAN SONUÇLAR
I.

GENEL OLARAK

Sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasının, tarafların ilişkilerine ve aralarındaki
sözleşmeye etkisi, Antlaşma’nın “Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine İlişkin Ortak
Hükümler” başlıklı 5. Bölümünün, “Sözleşmenin Ortadan Kaldırılmasının Sonuçları”
başlıklı 5. Ayrımında md. 81 ila md. 84 hükümleri arasında düzenlenmiştir.
Dolayısıyla bu paragrafta yapılan açıklamalar, sözleşmeden dönme hakkının
kullanıldığı her durum için geçerlidir. 977
Düzenlemeler incelendiğinde sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasının temelde
iki sonuç doğurduğu görülmektedir. Bunlardan ilki tarafların, sözleşme ile
üstlendikleri ve henüz ifa etmemiş oldukları borçlardan kurtulmalarıdır. 978 İkincisi ise
ifa edilen edimlerin iade edilmesidir. 979
Bu kapsamda sırasıyla dönme hakkının kullanılmasının taraflar arasındaki sözleşmeye
etkisi, tarafların sözleşme ile üstlendikleri borçlardan kurtulmaları, ifa edilmiş
edimlerin iadesi ve tarafların tazminat talep etme hakları üzerinde durulacaktır.

Antlaşma md. 81 ila md. 84 arasındaki hükümler, özel olarak taraflardan birinin sözleşmeden dönme
hakkını kullanması halinde uygulama alanı bulacaktır. Buna karşın, tarafların ortaklaşa mutabakata
varmak suretiyle sözleşmeyi sona erdirmeleri halinde bu hükümler uygulama alanı bulmaz. Bu durumda
tarafların üzerinde anlaşmaya vardıkları tasfiye hükümleri uygulanır. UNCITRAL Digest, Md. 81, para.
2; Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Milletlerarası Ticari Tahkim (Tribunal of International
Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry), 3.03.1997,
Cisg-online
no:
1298,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970303r1.html (Erişim: 15.01.2019); Avusturya Federal Mahkemesi
(Oberster Gerichtshof), 29.06.1999, Cisg-online no: 483, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html (Erişim: 17.03.2020).
978
Antlaşma md. 81(1) hükmü uyarınca “Sözleşmenin ortadan kaldırılması, tazminat yükümlülüğü saklı
kalmak kaydıyla her iki tarafı da sözleşme ile üstlendikleri yükümlülüklerden kurtarır.”.
979
Antlaşma md. 81(2) hükmü uyarınca “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.”. TBK md. 125 hükmünde de benzer bir
düzenleme yer almaktadır. İlgili hüküm uyarınca “Sözleşmeden dönme hâlinde taraflar, karşılıklı
olarak ifa yükümlülüğünden kurtulurlar ve daha önce ifa ettikleri edimleri geri isteyebilirler.”.
977
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II.

DÖNME HAKKININ KULLANILMASININ SÖZLEŞMEYE ETKİSİ

Sözleşmeden dönme hakkının kullanılmasının geçerli olarak hüküm ve sonuç
doğurabilmesi için; Antlaşma çerçevesinde sözleşmeden dönme şartlarının mevcut
olması ve Antlaşma’ya uygun olarak dönme beyanında bulunulması gerektiği
açıktır.980 Dönme şartları mevcut değilse veya Antlaşma’ya uygun bir sözleşmeden
dönme beyanında bulunulmamış ise, sözleşmeden dönme iradesinin bildirilmesi,
sözleşmeden dönme sonuçlarını doğurmaz; dönme beyanında bulunan taraf, sözleşme
ile bağlı olmaya devam eder. 981 Buna karşın, taraflardan birinin sözleşmeden dönme
hakkı bulunmamasına rağmen dönme beyanında bulunması üzerine diğer tarafın buna
rıza göstermesi ve sözleşme ile bağlı olmadığını kabul etmesi halinde, sözleşmenin
sona ermesine ilişkin olarak tarafların anlaştığı kabul edilmektedir. 982
Antlaşma’da sözleşmeden dönme hakkının kullanılması ile birlikte, sözleşmenin
geriye etkili olarak sona erip ermeyeceğine ilişkin herhangi bir hüküm yer
almamaktadır. Bu açıdan kimi yazarlarca dönmenin borçlardan kurtarıcı ve ifa edilmiş
edimleri iade ettirici etkisinin Antlaşma’da açıkça düzenlenmesi karşısında,
sözleşmenin sona erip ermeyeceği tartışmasının pratik bir önemi bulunmadığı ifade

980

Yelkenci, s. 159, vd.; Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 4.12.1996, Cisg-online no:
260, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/961204g1.html (Erişim:
17.03.2020); Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 10.02.1994, CISG-online no:
115, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/940210g1.html (Erişim:
15.02.2020); Münih Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 02.03.1994, CISG-online no: 108,
Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/940302g1.html (Erişim:
2.2.2020).
981
Yelkenci, s. 159, vd. Kuşkusuz, beyanı sözleşmeden dönmenin sonuçlarını doğurmayan tarafın
borçlarını ifadan kaçınması hali, esaslı ihlal oluşturabilir. Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md.
49/ 2005), para. 46, 47; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Huber (Md. 49), para 83.
982
Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 11.09.1997, Cisg-online no: 340, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970911a3.html (Erişim: 15.02.2020).
Aynı görüşte Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 49/ 2005), para. 45.
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edilmektedir.983 Özellikle ifa edilmiş edimlerin iadesi kapsamında, mülkiyet hakkının
durumu bakımından bu tartışma önem arz etmektedir. Sözleşmenin satılan malların
mülkiyeti üzerindeki olası etkilerini, aksine hüküm bulunmadıkça, öngörmemiş
olan984 Antlaşma’nın alıcıya teslim edilmiş olan mallar üzerindeki mülkiyetin
sözleşmeden dönme neticesinde ne olacağı konusunda da, doğal olarak, herhangi bir
düzenlemesi yoktur. Bu konu (yani, dönme ile birlikte mülkiyetin satıcıya
kendiliğinden dönüp dönmeyeceği ve, buna göre, iadenin dayanacağı hukuki esas),
ulusal hukuka göre yanıtlanır.
Doktrindeki azınlık görüşüne göre, sözleşmeden dönme beyanı ile birlikte sözleşme
geriye etkili olarak ortadan kalkar. 985 Buna karşın hâkim görüşe göre, sözleşmeden
dönme beyanında bulunulması ile birlikte, satım sözleşmesinin temel amacı, yani
karşılıklı edimlerin ifası, tersine döner ve taraflar arasındaki sözleşme ilişkisi bir
tasfiye ilişkisine dönüşür. 986 Bu bakımdan hâkim görüşün, Türk-İsviçre hukuk
sistemindeki yeni dönme (dönüşüm) teorisi987 ile oldukça benzer olduğu ifade
edilebilir.988 Hatta bazı yazarlar, Antlaşma’nın dönme hakkına ilişkin olarak yeni

983

Felemegas/Mohs, s. 255; CISG Advisory Council, Opinion no. 9, Pace Law School,
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op9.html (Erişim: 22.03.2020), para. 1.4. Bu hususta
Hornung, “The language of Art. 81(2) Cisg cannot be used to argue the one or the other way.” şeklinde
ifadelere yer vererek, hükmün lafzından yola çıkılarak herhangi bir görüşün üstün tutulamayacağını
belirtmiştir. Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 81/ 2005), para. 9.
984
Antlaşma md. 4(b) hükmü.
985
Bianca/Bonell/Tallon (Md. 81), para. 2.5.
986
Huber/Mullis, s. 243; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 81/ 2010), para. 10;
Enderlein/Maskow, Md. 81, para. 1; Magnus, s. 432; Erkan, s. 152-153; Atamer, s. 416, 417;
Schlechtriem (Uniform), s. 107; Schlechtriem/Butler, para. 330; Yelkenci, s. 169, 170; Yılmaz S., s.
170.
987
Türk-İsviçre hukuk sisteminde, sözleşmeden dönme hakkına ilişkin olarak 4 teori (Oğuzman/Öz
sadece 3 teoriye -klasik teori, yasal borç ilişkisi teorisi, yeni dönme teorisi- yer vermektedir.
Oğuzman/Öz (Cilt 1), s. 553-558) öne sürülmektedir. Bunlar, klasik dönme teorisi, kanuni borç ilişkisi
teorisi, aynî etkili dönme teorisi ve dönüşüm teorisidir. Buz, s. 118, vd. Serozan bu teorileri farklı
isimlendirerek, kanuni, akdi ve dönmenin borçlanma sözleşmesine dolaysız etkisine ilişkin görüş ve
dolaylı etkisine ilişkin görüş olarak adlandırmaktadır. Serozan, R.: Sözleşmeden Dönme, Vedat
Kitapçılık, İstanbul 2007, s. 59-73.
988
Dönüşüm teorisi ilk kez Stoll tarafından ortaya atılmıştır. Stoll, H.: Die Wirkungen des
vertragsmässigen Rücktritts, Diss, Bonn 1921, s. 21 (naklen Buz, s. 123). Yeni dönme teorisi, kısaca,
dönme hakkının kullanılması ile, sözleşmenin geçmişe etkili olarak veya ileriye dönük olarak sona
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dönme teorisini benimsediğini ifade etmektedirler.989 Buna karşın, kanaatimce,
Antlaşma’nın sözleşmeden dönme hükümlerini Türk-İsviçre hukuk sistemi içerisinde
yer verilen teoriler kapsamında yorumlamanın Antlaşma’nın amacına ve niteliğine
uygun düşmeyeceği şeklindeki görüşe 990 üstünlük tanımak gerekir. Antlaşma
hükümlerinin, dönmeye ilişkin olanlar da elbette dahil olmak üzere, md. 7 hükmü
uyarınca, Antlaşma’nın uluslararası niteliği gözetilerek, mümkün olduğu kadar ulusal
hukuklardan ya da farklı hukuk çevrelerinden ve böylece bunlarda geliştirilmiş olan
teorilerden bağımsız olarak yorumlanması isabetli olur.
Yerinde olacağı belirtilen bu yaklaşımın (yani ulusal hukuklardan ve teorilerden
bağımsız olarak yapılacak değerlendirmenin) sonucunun ne olduğu sorusuna gelince:
Kanaatimce, Antlaşma ile md. 81(1) hükmü gereği “uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin
sözleşme hükümleri veya sözleşmenin ortadan kaldırılması sonrasında tarafların
haklarını ve borçlarını düzenleyen diğer sözleşme hükümleri” hariç tutulmakla
beraber, sözleşmenin sona erdiği, Antlaşma’nın kullandığı ifadeyle ortadan kalktığı
kabul edilmelidir.991 Dönmeyle birlikte edimlerin iadesi de, Antlaşma’ya tabi olup

ermediğini; bunun yerine, sözleşmenin bir tasfiye ilişkisine dönüştüğünü kabul etmektedir. Yeni dönme
teorisine göre, dönme hakkının kullanılması ile tarafların henüz yerine getirmedikleri edim
yükümlülükleri sona ererken; yerine getirilmiş edimlere ilişkin olarak iade yükümlülüğü doğar. Yani,
dönme sonrasında tasfiye ilişkisine “dönüşmüş” bir sözleşme ilişkisi söz konusudur. Buz, s. 123, 124.
Serozan bu hususta “sözleşmeden dönme hakkı geçerli bir karşılıklı borçlandırıcı sözleşmeyi tasfiye
ederek, henüz yerine getirilmemiş olan edim yükümlerinden kurtarıcı, önceden yerine getirilmiş
edimleri de gerisin geriye iade ettirici bir yenilik doğuran haktır.” ifadelerini kullanarak, sözleşmeden
dönme hakkının sözleşmesel yükümlülükleri tersine çeviren bir yaptırım olduğunu vurgulamaktadır.
Serozan (Dönme Hakkının Sınırları), s. 209.
989
Erkan, s. 152-153; Atamer, s. 416, 417; Yılmaz S., s. 170.
990
Yelkenci, s. 167.
991
Karş. bkz. Liu, s. 6; Huber/Mullis, s. 243; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 81/ 2010),
para. 10; Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 81/ 2005), para. 8-10; Enderlein/Maskow, Md. 81,
para. 1; Magnus, s. 432; Erkan, s. 152-153; Atamer, s. 416, 417; Schlechtriem (Uniform), s. 107;
Schlechtriem/Butler, para. 330; Yelkenci, s. 169, 170; Yılmaz S., s. 170 (Yer verilen yazarlar, dönmeyle
birlikte sözleşmenin sona ermediği görüşündedirler.). Sözleşmeden dönme halinde sözleşmenin
tamamen ortadan kalkmayacağı yönünde içtihatlar da mevcuttur. Bkz. Duesseldorf Eyalet Mahkemesi
(Landgericht), 2 O 506/94, 11.10.1995, Cisg-online no: 180, http://cisgw3.law.pace.edu/
cases/951011g1.html (Erişim 22.01.2019); Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof),
29.06.1999, Cisg-online no: 483, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html (Erişim: 17.03.2020).
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ortadan kalkmış bir sözleşme nedeniyle, yine Antlaşma gereğince ve ondan doğan
(yani Antlaşma hükümlerine dayanan) tasfiye amaçlı bir borç ilişkisi kapsamında
gerçekleştirilmelidir.992 Dönme ile birlikte mülkiyetin ve iadenin dayanacağı hukuki
esasın ne olacağı konusunda da kanımca, sözleşmenin geçerli olduğu dönemde
mülkiyetin geçişine ilişkin sorunlar bakımından ulusal hukuk uygulama alanı
bulurken, sözleşme ortadan kalktıktan sonra bu konularda (mülkiyetin ve iadenin
dayanacağı hukuki esas hakkında) ulusal hukukun uygulanmasının herhangi bir
sakıncası bulunmamaktadır.

III. TARAFLARIN SÖZLEŞMEDEN DOĞMUŞ OLAN BORÇLARINDAN
KURTULMALARI
Sözleşmeden dönme hakkının ilk etkisi tarafların sözleşme ile üstlendikleri
borçlarından kurtulmalarına ilişkindir. 993 Şöyle ki, Antlaşma md. 81(1) hükmü
uyarınca kural olarak tarafların henüz ifa etmedikleri borçlar, sözleşmeden dönülmesi
ile birlikte ortadan kalkacaktır. 994 Bu durum, Antlaşma çerçevesinde asli/tali edim

Dönmeye ilişkin teoriler bakımından, görüşümün kanuni borç ilişkisi teorisine benzetilmesi
mümkündür (Bkz. dn. 987). Nitekim bu çalışmada, sözleşmenin dönme ile birlikte ortadan kalktığı,
buna karşın tarafların yerine getirdikleri edimler bakımından tasfiyeyi amaçlayan borç ilişkisinin
doğrudan Antlaşma md. 81 vd. hükümlerinin bu yönde düzenlemelerinden doğduğu savunulmaktadır.
993
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 4.
994
Enderlein/Maskow, Md. 81, para. 2; Bianca/Bonell/Tallon (Md. 81), para. 2.2; Magnus, s. 431;
Atamer, s. 418; Huber/Mullis, s. 243; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 81/ 2010), para. 5;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 4; Kanışlı, s. 81; Yelkenci, s. 172, 173; UNCITRAL
Digest, Md. 81, para. 3; Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 29.06.1999, Cisg-online
no: 483, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html
(Erişim: 17.03.2020); Almanya Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 5 U 164/90,
17.09.1991, CISG-online no: 28, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910917g1.html (Erişim: 2.2.2020); İsviçre Sarine Bölge Mahkemesi
(Bezirksgericht der Saane), 20.02.1997, Cisg-online no: 426, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html (Erişim: 15.02.2020).
992
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ayrımı yapılmadığı995 için, kural olarak tüm edimler bakımından geçerlidir.996 Öte
yandan, kural bu olmakla birlikte, söz konusu hükümde istisnai olarak bazı hükümlerin
ve borçların geçerliliğini devam ettireceği ifade edilmiştir. 997 Bunlar, md. 81(1)
hükmünde verilen “tazminat yükümlülüğü” ile “uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin
sözleşme hükümleri” ve “sözleşmenin ortadan kaldırılması sonrasında tarafların
haklarını ve borçlarını” düzenleyen sözleşme hükümleridir.
İlk istisna, tazminat bakımından ortaya çıkmaktadır. Hükümde yer verilen tazminat
yükümlülüğünden kasıt, dönme anına kadar muaccel olan tazminatlar 998 ile
sözleşmeden dönme hakkı ile birlikte talep edilebilen tazminattır.999
İkinci istisna ise, uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümleridir.1000
Doğrudan yetkili mahkeme veya tahkim şartları haricinde, sözleşmeye uygulanacak
hukuka ilişkin hükümler de bu istisna içerisinde yer almaktadır. 1001 Kanımca, bu
hüküm, özellikle uygulanacak hukuk ve yetkili mahkemenin belirlemesine yönelik
hükümler bakımından önem arz etmektedir. Zira, ayrılabilirlik prensibi (“prenciple of

995

Bkz. dn. 162.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 4.
997
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 6.
998
Ticino Kantonu Temyiz Mahkemesi (Tribunale d'appello Ticino), 15.01.1998, Cisg-online no: 417,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980115s1.html (Erişim:
15.02.2020); Heilbronn Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 15.09.1997, Cisg-online no: 562, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970915g1.html (Erişim:
15.02.2020); Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), 05.02.1997, CISG-online no: 327,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html (Erişim:
2.2.2020); Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 26.11.1999, CISG-online no:
515, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991126g1.html
(Erişim: 2.2.2020); Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 29.06.1999, Cisg-online no:
483, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html
(Erişim: 17.03.2020); Zürih Ticaret Odası Tahkim Merkezi (Zürich Chamber of Commerce),
31.05.1996, Cisg-online no: 1291, Pace Law School CISG Case Presentation,
cisgw3.law.pace.edu/cases/960531s1.html (Erişim: 15.02.2020).
999
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 11. Antlaşma’da alıcı bakımından md. 45(1)(b)
hükmünde, satıcı bakımından ise md. 61(1)(b) hükmünde yer verilen atıf çerçevesinde, borcun ihlali
halinde tazminat talep edilmesi mümkündür. Tazminat talebinin, md. 45(2) ve md. 61(2) hükmünde yer
alan açık düzenleme çerçevesinde, seçimlik haklarla birlikte talep edilmesi mümkündür.
1000
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 7.
1001
Honnold, para. 442; Bianca/Bonell/Tallon (Md. 81), para. 2.3; Schlechtriem (Uniform), s. 107.
996
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separability”)1002 gereği, böyle bir istisna bulunmasa dahi, tahkim şartları,
sözleşmeden bağımsız olarak geçerli olmaya devam edecektir.1003
Hükümde yer alan son istisna ise sözleşmenin ortadan kaldırılması sonrasında
tarafların haklarını ve borçlarını düzenleyen sözleşme hükümlerine ilişkindir. Bu
kapsamda örneğin cezai şartlar 1004, gizlilik hükümleri1005, malın korunması ve iadesine
ilişkin hükümler1006 geçerli olarak yürürlükte kalmaya devam edecektir. 1007

Tahkim ihtiyari bir uyuşmazlık çözüm yöntemidir. Bu sebeple taraflar arasında bir tahkim anlaşması
bulunması gerekir. Bu tahkimin “olmazsa olmaz” (“conditio sine qua non”) koşuludur. Bu kapsamda
taraflar uyuşmazlığın tahkim yoluyla çözülmesine ilişkin olarak ayrı bir sözleşme akdedebilecekleri
gibi, ana sözleşmeye tahkim şartı da ekleyebilirler. Nasıl ayrı tahkim sözleşmesi, ana sözleşmeden
bağımsız ve ayrıysa; tahkim şartı da aynı şekilde ana sözleşmeden ayrı ve bağımsız bir nitelik taşır. Bu
husus “ayrılabilirlik prensibi” olarak ifade edilmiştir. Lew, J./ Mistelis, L./ Kröll, S.: Comparative
International Commercial Arbitration, Kluwer Law International, La Hey, 2003, s. 99, 102; Nomer,
Ergin, Devletler Hususi Hukuku, Beta Yayınevi, İstanbul 2011, s. 522; Akıncı, Z.: Milletlerarası
Tahkim, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007, s. 80.
1003
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 7; Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası
Milletlerarası Ticari Tahkim (Tribunal of International Commercial Arbitration at the Russian
Federation Chamber of Commerce and Industry), 13.06.2000, Cisg-online no: 1083, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000613r1.html (Erişim: 17.03.2020). Güney
New York Eyalet Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, uyuşmazlığa konu sözleşmede yer alan
tahkim şartının ana sözleşmeden ayrılabilir (severability of arbitration clauses) olduğu, Antlaşma md.
81(1) hükmü ile bu prensibin tüm uyuşmazlık çözümüne ilişkin hükümler bakımından düzenlendiği
ifade edilmiştir. Güney New York Eyalet Mahkemesi (United States District Court, Southern District
of New York), 14.04.1992, Cisg-online no: 45, Pace Law School CISG Case Presentation,
cisgw3.law.pace.edu/cases/920414u1.html (Erişim: 14.04.2019).
1004
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 8. Cezai şartların sözleşmeden dönülse dahi
geçerliliklerini sürdüreceğine ilişkin bkz. UNCITRAL Digest, Md. 81, para. 4; ICC Tahkim Merkezi
(ICC International Court of Arbitration), 01.03.1999, CISG-online no: 708, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/999978i1.html (Erişim: 15.02.2020).
1005
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 9.
1006
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 8; UNCITRAL Digest, Md. 81, para. 4; Avusturya
Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 29.06.1999, Cisg-online no: 483, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html (Erişim: 17.03.2020).
1007
Bianca/Bonell/Tallon (Md. 81), para. 2.3; Schlechtriem (Uniform), s. 107.
1002
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IV. İFA EDİLMİŞ EDİMLERİN İADESİ
A.

GENEL OLARAK

Edimlerin iadesiyle amaçlanan, ifa öncesi duruma dönülmesidir. 1008 Böylece
sözleşmenin dönme ile birlikte ortadan kalkması sebebiyle, Antlaşma gereği taraflar
arasında borçların iadesine yönelik bir borç ilişkisi ortaya çıkar.
Konuyla ilgili genel düzenleme, Antlaşma md. 81(2) hükmünde yer almaktadır. Bu
hükme göre, taraflar birbirlerinden, ifa ettikleri edimlerin iadesini talep edebilirler. 1009
Edimlerin iadesi bakımından hangi tarafın sözleşmeyi ihlal ettiğinin bir önemi
bulunmamaktadır.1010

Ayrıca,

Antlaşma

çerçevesinde

edimlerin

iadesinin

kendiliğinden gerçekleştiği bir mekanizma öngörülmemiştir, iadenin talep edilmesi

1008

Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 10, 19; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis
(Introduction to Articles 81-84/ 2010), para. 5; Almanya Duesseldorf Eyalet Mahkemesi (Landgericht),
2 O 506/94, 11.10.1995, Cisg-online no: 180, http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/951011g1.html (Erişim
22.01.2019); St. Gallen Kantonu Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht des Kantons St. Gallen),
3.12.2002, Cisg-online no: 727, Pace Law School CISG Case Presentation,
cisgw3.law.pace.edu/cases/021203s1.html (Erişim: 15.02.2020).
1009
Uygulamada md. 81(2) hükmünün yalnızca sözleşmeden dönülmesi halinde uygulama alanı
bulduğu kabul edilmektedir. Tahkim Heyetinin önüne gelen bir uyuşmazlıkta md. 81(2) hükmünün
ancak ve ancak md. 81(1) hükmü çerçevesinde sözleşmeden dönüldüğü takdirde uygulanacağı ifade
edilmiştir. Tahkim Heyeti (Schiedsgericht der Hamburger Freundschaftlichen Arbitrage), 29.12.1998,
Cisg-online
no:
638,
Pace
Law
School
CISG
Case
Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html (Erişim: 15.02.2020). Yine bir kararda alıcının iade
talebi, sözleşmeden dönme beyanının geçerli hüküm doğurmaması sebebiyle reddedilmiştir. Almanya
Duesseldorf Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 2 O 506/94, 11.10.1995, Cisg-online no: 180,
http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/951011g1.html (Erişim 22.01.2019). Aynı yönde bkz. Zürih Ticaret
Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), 05.02.1997, CISG-online no: 327, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html (Erişim: 2.2.2020); Heilbronn Eyalet
Mahkemesi (Landgericht), 15.09.1997, Cisg-online no: 562, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970915g1.html (Erişim: 15.02.2020).
1010
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 10. Sözleşmeyi ihlal eden satıcının, teslim ettiği
malları iade alma hakkı olduğuna dair bkz. Landshut Eyalet Mahkemesi (Landgericht Landshut),
05.04.1995, CISG-online no: 193, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/950405g1.html (Erişim: 2.2.2020); Almanya Oldenburg Eyalet
Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 1.02.1995, Cisg-online no: 253, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950201g1.html (Erişim: 19.04.2019). Sözleşmeyi ihlal
eden alıcının, ödediği semeni iade alma hakkı olduğuna dair bkz. İsviçre Sarine Bölge Mahkemesi
(Bezirksgericht der Saane), 20.02.1997, Cisg-online no: 426, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html (Erişim: 15.02.2020); Avusturalya Federal
Mahkemesi (Federal Court of Australia), 28.04.1995, Cisg-online no: 218, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950428a2.html (Erişim: 15.02.2020).
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gerekir.1011 Bu bakımdan, yalnızca tek tarafın iade talep ettiği hallerde, tek yönlü bir
iade borcu söz konusu olacaktır. 1012

B.

İADEYE KONU EDİMLER

1.

Teslim Alınan Malların İadesi

Satıcı, teslim ettiği malın iadesini alıcıdan talep edebilir. Eğer iade borcunun
doğmasına neden olacak dönme beyanı alıcı tarafından açıklanacak ise, alıcının bunu
yapabilmesi (yani sözleşmeden dönebilmesi) için, teslim almış olduğu malları “teslim
aldığı andaki duruma esaslı surette yakın” bir durumda iade edebilecek durumda
olması gerekir (Antlaşma ms.82(1)). 1013
Bu kurala, md. 82(2) hükmünde, üç geniş kapsamlı istisna öngörülmüştür. Serozan
malın iade zorunluluğuna getirilen istisnaları, kuralın uygulama alanını oldukça
daralttığı, ayrıca satıcı aleyhine menfaat dengesini bozduğu gerekçesiyle
eleştirmektedir.1014

1011

Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 10.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 20.
1013
Uygulamada md. 81(2) hükmünün yalnızca sözleşmeden dönülmesi halinde uygulama alanı
bulduğu kabul edilmektedir. Almanya Duesseldorf Eyalet Mahkemesi tarafından verilen bir kararda
alıcının iade talebi, sözleşmeden dönme beyanının geçerli hüküm doğurmaması sebebiyle
reddedilmiştir. Almanya Duesseldorf Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 2 O 506/94, 11.10.1995, Cisgonline no: 180, http://cisgw3.law.pace.edu/ cases/951011g1.html (Erişim 22.01.2019). Aynı yönde bkz.
Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), 05.02.1997, CISG-online no: 327, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html (Erişim: 2.2.2020);
Heilbronn Eyalet Mahkemesi (Landgericht), 15.09.1997, Cisg-online no: 562, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970915g1.html (Erişim: 15.02.2020); Tahkim
Heyeti (Schiedsgericht der Hamburger Freundschaftlichen Arbitrage), 29.12.1998, Cisg-online no:
638, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html
(Erişim: 15.02.2020).
1014
Serozan, Dönme Hakkının Sınırları, s. 216. Avusturya Federal Mahkemesi tarafından verilen bir
kararda, md. 82 hükmünde yer alan istisnalar ile getirilen risk dağılımının satıcı aleyhine olmasının
gerekçesi olarak, satıcının sözleşmeyi ihlal etmesi gösterilmiştir. Avusturya Federal Mahkemesi
(Oberster Gerichtshof), 29.06.1999, Cisg-online no: 483, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html (Erişim: 17.03.2020).
1012
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Antlaşma’da iade borcuna ilişkin herhangi bir tanım yapılmamıştır. Bununla beraber
Antlaşma çerçevesinde bazı çıkarımlar yapılabilmektedir. Öncelikle, mala ilişkin iade
borcunun ifası, teslim alınan malın satıcıya teslim edilmesiyle olacaktır. 1015
Dolayısıyla alıcı, benzer bir malı iade ederek iade borcunu ifa etmiş olmaz. 1016
Ödenmiş semenin iadesinde ise, semenin hangi para birimi ile geri ödeneceği hususu
önem arz eder. Bu hususta Bridge ödemenin yapıldığı para biriminde iadenin
gerçekleştirilmesi gerektiği görüşündedir. 1017 Böylece alıcı ifa öncesi durumuna
gelecektir.1018
Edimlerin iadesine ilişkin olarak, özellik arz etmesinden ötürü art arda teslimli
sözleşmelerde sözleşmeden dönme haline değinmek gerekir. 1019 Şöyle ki, daha önce
ayrıntılarıyla açıkladığımız üzere art arda teslimli sözleşmelerde yalnızca bir teslimat
bakımından sözleşmeden dönme hakkının kullanılması mümkün olduğu gibi,
gelecekteki

teslimatlar

bakımından

veya

bağlantılı

teslimatlar

bakımından

sözleşmeden dönülmesi de mümkündür. Bu çerçevede edimlerin iadesi, alacaklı
tarafından kullanılan hakka göre değişmektedir. 1020
Eğer alacaklı taraf, md. 73(1) uyarınca tek bir teslimat bakımından sözleşmeden
dönme hakkını kullanırsa; yalnızca münferit teslimat kapsamında ifa edilen edimlerin
iadesi talep edilebilecektir. 1021 Md. 73(2)’ye dayanarak gelecekteki teslimatlar

Antlaşma md. 82(1) hükmünün lafzından çıkarılmaktadır. Aynı yönde bkz.
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 18.
1016
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 18. Bununla beraber md. 81(2)(c) hükmü ile md.
84(2) hükmünün birlikte uygulanması sonucunda malın yerine geçen değerin satıcıya verilmesi
suretiyle iade borcunun ifa edilmesi mümkündür. Bkz.§ 4.IV.B.1.b.
1017
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 19. Karş. Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis
(Md. 81/ 2010), para. 19.
1018
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 19. Bridge, semenin ödenmesi kapsamında
alıcının döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle değer kaybetmesinin olası olduğunu, bu durumun ise
tazminat kapsamında çözülmesi gerektiğini ifade etmektedir.
1019
Bkz. yukarıda § 3.I.B.3.
1020
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 10.
1021
Bkz. yukarıda § 3.I.B.3.a.
1015
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bakımından sözleşmeden dönülmesi halinde ise, (belirli bir teslimata ilişkin sözleşme
ihlali sözleşmeden ileriye dönük olarak dönme hakkı tanımaktadır) dönme anına kadar
tarafların ifa ettikleri borçlar iade kapsamından çıkarılmaktadır. 1022 Alıcının, md. 73(3)
hükmü çerçevesinde, bağlantılı teslimatlar bakımından dönme hakkını kullanması1023
halinde ise, bu teslimatların geçmişte ifa edilip edilmedikleri önem arz edecektir.
Geçmişte ifa edilmiş olan teslimatlardan, bağlantılı olan teslimatlar bakımından ifa
edilen edimlerin iadesi talep edilebilirken; bağlantılı olmayanlar bakımından edimlerin
iadesi talep edilemeyecektir.

a.

Kural: Malın Teslim Anındaki Durumuna Esaslı Surette Yakın Halde İade
Edilmesi

Kural, alıcının teslim aldığı malları teslim aldığı andaki durumlarına “esaslı surette
yakın” halde satıcıya iade etmesidir. 1024 Malın, teslim alındığı andaki durumu ile

Bkz. yukarıda § 3.I.B.3.b. Kanaatimce, alıcı tarafından gelecekteki teslimatlara yönelik olarak avans
ödemesi yapılmış ise, bu avans ödemesinin de iadesi mümkün olmalıdır. Katılmadığımız bir kararda,
avans ödemesine ilişkin iadelerin Antlaşma kapsamına girmediği değerlendirmesine yer verilmiş, ancak
neden avans ödemeleri ile diğer tür ödemeler arasında ayrıma gidildiğine dair yeterli bir gerekçe
gösterilememiştir. Bkz. Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 10.03.1998, Cisg-online
no: 356, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980310a3.html
(Erişim: 15.02.2020).
1023
Bkz. yukarıda § 3.I.B.3.c.
1024
Anglo-Amerikan hukuk sisteminde sözleşmeye aykırılığın asli sonucu olarak tazminat kabul
edilmektedir. Bu sebeple, md. 28 hükmüyle, hakimin belirli şartlar altında talep edilen aynen ifaya
hükmedebileceği öngörülmüştür. Bu hükme göre “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.” Bu bağlamda, istisnai bir
imkan olan aynen ifayı mahkemeden talep edebilme keyfiyetinin , malın aynen iadesini talep hususunda
uygulanıp uygulanmayacağı tartışmalıdır. Bazı yazarlar, hükmün lafzından yola çıkarak, hükümdeki
istisnanın uygulandığı kuralın aynen ifayı talep edememe ilkesi olduğunu; dolayısıyla malın aynen
iadesinin her ülkede talep edilebileceğini savunmaktadır Bkz. Huber/Mullis, s. 187;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 28/ 2005), para. 6. Buna karşın, aksi görüşteki yazarlarca
malın aynen iadesi talebi de sadece md.28 hükmündeki şartlar altında söz konusu olabilmelidir (Karş.
bkz. Atamer, s. 419; Yelkenci, s. 180; Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 81/ 2005), para. 12;
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 81/ 2010), para. 18; Erkan, s. 157). Kanımca, hükmün
aynen iade bakımından da uygulanması mümkündür. Zira, sözleşmeden dönme ile birlikte ortadan
1022
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birebir, aynı, tıpatıp olması aranmamakta; yalnızca esaslı surette bir yakınlıktan
bahsedilmektedir.1025 Bu bakımdan özellikle alıcının, teslim aldığı malların bir kısmını
veya tamamını üçüncü kişilere sattığı 1026 veya malları işlemden geçirip değiştirdiği 1027
hallerde md. 82(1) hükmündeki şartın sağlanamadığı belirtilmektedir. 1028 Malın alıcı
tarafından kullanıldığı hallerde ise, bu kullanma sebebiyle malda meydana gelen
değişikliğin boyutu ve derecesi önem arz etmektedir. 1029 Uygulamada malların, teslim
anındaki duruma esaslı surette yakın olmadığını ispat etme yükünün satıcı üzerinde
olduğu kabul edilmektedir.1030

kalkan sözleşme nedeniyle Antlaşma gereğince konusu tasfiye ilişkisi olan bir borç ilişkisi ortaya
çıkacaktır (Bkz. § 4.II). Bu borç ilişkisinde iade borcunun ifasına yönelik olarak, “aynen ifa” söz konusu
olabilir. Bu bakımdan, kanımca, hâkimin hukuku (lex fori) aynen iade talebine izin vermiyor ise, aynen
iadeye hükmedilme zorunluluğu bulunmadığı kabul edilmelidir.
1025
İsviçre Federal Mahkemesi nezdinde görülen bir uyuşmazlıkta, malların, satıcı tarafından iade
alınmasının beklenemeyeceği ölçüde farklılaşmış olması halinde “esaslı surette yakınlıktan”
bahsedilemeyeceğini tespit edilmiştir. İsviçre Federal Mahkemesi (Bundesgericht), 18.05.2009,
4A_68/2009, CISG-online no: 1900, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090518s1.html (Erişim: 2.2.2020).
1026
Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 10.02.1994, CISG-online no: 115, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940210g1.html (Erişim:
15.02.2020). Ancak sözleşmeye aykırılığın, malların üçüncü kişiye satılmadan önce bilinmesi
gerekmektedir.
1027
Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 27.09.1991, CISG-online no: 30, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910927g1.html (Erişim:
19.04.2019). Söz konusu uyuşmazlıkta, alıcı, kendisine teslim edilen mermerlerin yapışık ve kırık
olduğunu öğrendikten sonra işlemden geçirmiştir.
1028
Alıcı sözleşmeden dönme beyanında bulunduktan sonra, md. 77 hükmü çerçevesinde zararı
azaltmak için malları üçüncü kişilere satmış ise, bu durumda md. 82(1) hükmü uygulama alanı bulmaz.
Zira, md. 82(1) hükmü alıcının henüz sözleşmeden dönme beyanında bulunmadığı hallerde malın
durumu ile ilgilenmektedir. Charlottenburg İlk Derece Mahkemesi (Amtsgericht), 4.5.1994, Cisg-online
no: 386, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940504g1.html
(Erişim: 15.02.2020).
1029
Fransa Yargıtayı tarafından verilen bir kararda, alıcının teslim aldığı malı 5 yıl kullandıktan sonra
md. 82(1) hükmüne göre iade etmesinin mümkün olmadığına; bu sebeple sözleşmeden dönme hakkını
kullanamayacağına hükmedilmiştir. Fransa Yargıtayı (Cour de cassation), 3.11.2009, Cisg-online no:
2004, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091103f1.html
(Erişim: 19.04.2019).
1030
Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 5 U 164/90, 17.09.1991, CISG-online
no: 28, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910917g1.html
(Erişim: 2.2.2020).
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b.

İstisnalar

Antlaşma md. 82 hükmünün ikinci fıkrasında, genel kurala istisnalar getirilmektedir.
İlgili fıkra uyarınca, “malların iade edilmesinin veya teslim alındığı andaki duruma
esaslı surette yakın bir durumda iade edilmesinin imkansızlaşması alıcının bir
eyleminden veya eylemsizliğinden kaynaklanmıyorsa”, “mallar veya malların bir
bölümü 38. maddeye dayalı olarak yapılan muayene sonucunda ziya'a veya hasara
uğramışsa” veya “mallar veya malların bir bölümü sözleşmeye aykırılığın tespit
edildiği veya tespit edilmesi gerektiği tarihten önce ticarî faaliyetin olağan seyri içinde
satılmış veya olağan kullanım kapsamında alıcı tarafından tüketilmiş veya şekil
değiştirmişse” alıcı sözleşmeden dönme hakkını kullanabilecektir. 1031
Bu istisnalardan ilki malın iadesinin alıcının eylem veya eylemsizliğinden
kaynaklanmaksızın imkânsız hale gelmesi halidir. Örneğin, mallar satıcıya iade
sırasında taşınırken zarar görmüşse, alıcının sözleşmeden dönme hakkına bir halel
gelmeyecektir.1032 Ayrıca, bu istisna ile mücbir sebep haline ilişkin riskler de satıcıya
yüklenmektedir.1033 Malın deprem, yangın, sel gibi mücbir sebep oluşturan olaylar
sonucu telef olması halinde de, alıcı herhangi bir iade zorunluluğu olmaksızın
sözleşmeden dönebilecektir. Bununla beraber, alıcının, malın yerine geçen değeri md.
84(2)(b) hükmü uyarınca iade etmesi gerekecektir. 1034 Yelkenci buna ilişkin olarak,

1031

Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 20.
Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 29.06.1999, Cisg-online no: 483, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html (Erişim:
17.03.2020); Karlsruhe Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 19.12.2002, Cisg-online no:
817, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021219g1.html
(Erişim: 19.04.2019).
1033
Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 29.06.1999, Cisg-online no: 483, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html (Erişim: 17.03.2020).
1034
Bkz. aşağıda § 4.IV.B.1.c.
1032
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mal sigortalı ise, alıcı sigortadan aldığı parasal değeri satıcıya iade etmesi gerektiği
örneğini vermektedir.1035
İkinci istisna ise, alıcının malı muayene külfeti ile bağlantılıdır. İlgili hüküm uyarınca,
alıcının malları muayene etmesi sırasında malın zarar görmesi veya telef olması
halinde, alıcı, sözleşmeden dönme hakkını kaybetmez. Bu konuda, Alman Federal
Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, alıcının satın almış olduğu kabloların ayıplı
olduğunu işlemden geçirmeden anlayamayacak olması karşısında, alıcının md.
82(2)(b) hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkını kaybetmeyeceği ifade
edilmiştir.1036 Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi de önüne gelen bir uyuşmazlıkta,
isabetli bir şekilde, alıcının, malların sözleşmeye aykırı olduğunu öğrendikten sonra
malları işlemesinin md. 82(2)(b) hükmü çerçevesinde bir istisna olarak
değerlendirilemeyeceğine ve alıcının sözleşmeden dönme hakkını kullanamayacağına
hükmetmiştir.1037
Söz konusu hükümde yer alan son istisna teslim alınan malda bulunan sözleşmeye
aykırılığın “anlaşıldığı veya anlaşılması gerektiği tarihten önce” malın “ticari hayatın
olağan seyri içerisinde” (“in the normal course of business”) kullanılması, tüketilmesi,
satılması veya şekil değiştirmesi haline yöneliktir.1038 Bu bende ilişkin olarak
Ellwangen Eyalet Mahkemesi tarafından verilen bir kararda, alıcının satın almış

Yelkenci, 195-196. Ayrıca bkz. § 4.IV.B.1.c.
Alman Federal Mahkemesi (Bundesgerichtshof), 25.06.1997, Cisg-online no: 277, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://www.cisg-online.ch/content/api/cisg/display.cfm?test=277 (Erişim:
19.04.2019).
1037
Koblenz Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 27.09.1991, CISG-online no: 30, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910927g1.html (Erişim:
19.04.2019).
1038
TBK ile karşılaştırıldığında, Antlaşma’nın alıcıya daha geniş bir hak tanıdığı görülmektedir. Zira,
TBK md. 228(2) hükmü uyarınca “Satılan alıcıya yüklenebilen bir sebep yüzünden yok olmuşsa veya
alıcı onu başkasına devretmişse ya da biçimini değiştirmişse alıcı, ancak değerindeki eksiklik
karşılığının satış bedelinden indirilmesini isteyebilir.” Bu bakımdan TBK, alıcıya sadece semenin
tenzili hakkı tanımaktadır. Buna karşılık Antlaşma uyarınca alıcının sözleşmeden dönmesi mümkündür.
1035
1036
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olduğu paprika biberlerin bir bölümünü işletme faaliyeti sırasında sattıktan sonra
biberlerde sözleşmeye aykırılık bulunduğunu öğrenmesi, md. 82(2)(c) hükmü
kapsamında istisna olarak değerlendirilmiş ve alıcının sözleşmeden dönme hakkını
kaybetmediğine hükmedilmiştir.1039
İstisnalardan birinin varlığı halinde alıcı, elinde mal halen bulunmaktaysa, malı olduğu
haliyle iade edecektir. Ayrıca maldan elde edilen yarar veya malın yerine geçen değer
bulunmaktaysa, bunların md. 84(2) hükmü uyarınca iade edilmesi gerekecektir. 1040 Bu
hususta Bridge, istisnalar sebebiyle malın tam olarak iade edilmesi mümkün değilse,
satıcının iade borcunun da bu oranda azaltılması gerektiği görüşündedir. 1041 Bridge’e
göre, md. 82(1) hükmü ile alıcının -kural olarak- malı iade edemediği hallerde dönme
hakkını kullanmasının engellenmesi, iade borçlarının karşılıklılık (sinallagma) ilişkisi
içerisinde olduğunu göstermekte olup, malın iade olunamayan kısmı bakımından
satıcının semeni iade borcu bulunmamalıdır. 1042 Eğer iade olunamayan kısım
bakımından alıcı lehine bir değer oluşmuşsa, bu değerin md. 84(2)(b) hükmü gereği
satıcıya iadesi kapsamında, değerle orantılı olarak satıcı kalan semeni iade
etmelidir.1043 Kanaatimce, alıcının istisnalar sebebiyle malı kısmen/tamamen iade
etmemesi durumunda Antlaşma, satıcıya malın iadesinin gerçekleşmediği oranda,
semeni iade etmeme hakkı tanımamaktadır. 1044 Bu noktada taraflar arasındaki menfaat
dengesi, tazminat hakkı ile sağlanmalıdır.

1039

Ellwangen Eyalet Mahkemesi (Landgericht Ellwangen), 21.08.1995, CISG-online no: 279, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950821g2.html (Erişim:
2.2.2020).
1040
Bkz. § 4.IV.B.1.c.
1041
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 20.
1042
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 20.
1043
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 20.
1044
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 42; Yelkenci, s. 200.
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c.

Alıcının Elde Ettiği Yararı İade Borcu

Antlaşma md.84 (2) hükmüne göre, “(a) alıcı malların tamamını veya bir bölümünü
iade etmekle yükümlü ise; veya (b) malların tamamen veya kısmen iade edilmesinin
veya tamamen veya kısmen teslim alındığı andaki duruma yakın bir durumda iade
edilmesinin imkânsızlaşmasına rağmen alıcı sözleşmeyi ortadan kaldırmış veya
satıcıdan ikame mal teslim etmesini talep etmişse”, alıcı, mallardan veya malların bir
bölümünden elde ettiği yararların karşılığını satıcıya ifa borcu altındadır. Dolayısıyla,
alıcı, malların bir kısmından veya tamamından elde ettiği yararların parasal karşılığını
da iade etmelidir.1045 Maldan elde edilen yarar, kira bedeli gibi malın üçüncü kişiler
tarafından kullanılması karşılığında elde edilmiş bir gelir olabileceği gibi, malın
bizatihi alıcı tarafından kullanılması halinde, kullanım sayesinde alıcının kurtulduğu
masraflar (başkasından kiralamak için harcaması gereken tutar gibi) olabilir. 1046
Bunların yanı sıra, malın yerine geçen kaim değerler de, iadeye konu yarar kapsamına
girebilir. Belirtmek gerekir ki, alıcının elde etmeyi ihmal ettiği yararlar, hüküm
kapsamında yer almamaktadır. 1047 İadeye konu yarar, muhakkak alıcı tarafından elde
edilen bir yarar olmalıdır.1048 Bununla beraber edinilmiş yararın, dönme anında alıcıda

1045

Huber/Mullis, s. 245; Honnold, para. 451.3; Enderlein/Maskow, Md. 84, para. 4.2; Atamer, s. 422,
423; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 8; Erkan, s. 162; Yelkenci, s. 193,
194; Oldenburg Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 01.02.1995, Cisg-Online no: 253,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950201g1.html (Erişim:
19.04.2019).
1046
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 26; Atamer, s. 423;
Enderlein/Maskow, Md. 84, para. 5.1. Bu hususta Fountoulakis malın bizatihi alıcı tarafından kullanımı
halinde yararın objektif olarak malın kullanım değeri gözetilerek belirlenmesi gerektiği görüşündedir.
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 26.
1047
Schlechtriem/Butler, para. 332; Enderlein/Maskow, Md. 84, para. 4.1; Atamer, s. 423;
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 36; Erkan, s. 162; Yelkenci, s. 193, 194.
1048
Satıcı bakımından ise, muhakkak semene faiz işletilmesi aranmaz. Bu anlamda satıcı semeni vadesiz
bir banka hesabında tutsa dahi, farazi olarak faiz işletildiği ve yarar elde edildiği varsayılır. CISG
Advisory Council, Opinion no. 9, Pace Law School, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-ACop9.html (Erişim: 22.03.2020), para. 3.28.

233

bulunup bulunmaması önem arz etmez. 1049 Zira hükmün amacı yararın parasal
karşılığının iadesidir, bu anlamda yararın aynen iadesi gerekmemektedir. 1050
Anılan hükme göre, yararların iade edilmesi iki hal bakımından söz konusudur:
Bunlardan ilki, (a) bendinde zikredilen malların tamamının veya bir bölümünün iade
edilebildiği durumdur. Buna göre, alıcı, mallar ile birlikte, bu mallardan elde ettiği
yararın parasal karşılığını satıcıya iade edecektir. Burada malın bir bölümünün iade
edilmesinden kasıt; md. 51 hükmü uyarınca kısmi dönme hali ile md. 73 hükmü
uyarınca art arda teslimli sözleşmeler bakımından teslimatların yalnızca bir bölümüne
ilişkin sözleşmeden dönme hakkının kullanıldığı hallerdir. Zira; malların bir
bölümünün zarar görmesi veya zayi olması sebebiyle iade edilememesi durumunda,
ilgili fıkranın (a) değil, (b) bendi uygulama alanı bulacaktır.
İkinci (alternatif) durum ise, (b) bendinde zikredilen alıcının, malların kısmen veya
tamamen iade edilmesine ilişkin bir imkânsızlık durumu olmasına karşın md. 82(2)
hükmünde yer alan istisnalar çerçevesinde sözleşmeden dönmüş olmasıdır. Durum bu
ise, alıcı, mallardan veya malların bir bölümünden elde ettiği yararların karşılığını
satıcıya iade etme borcu altındadır. 1051 İlgili yararlar, mal üçüncü kişiye satıldığı için
elde edilen gelir1052 olabileceği gibi; mal telef olmuş ise yerine geçen kaim değer de
olabilir.1053

1049

Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 25; Yelkenci, s. 193, 194.
Antlaşma’nın İngilizce resmi metninde “the buyer must account (...)” ifadesine yer verilirken,
Antlaşma’nın İspanyolca resmi metninde “Alıcı (...) öder” anlamındaki “El comprador deberá abonar
(...)” ifadesine; Antlaşma’nın Fransızca resmi metninde “yararın karşılığı/eş değeri” anlamındaki
“l'équivalent de tout profit” ifadesine yer verilmiştir.
1051
Huber/Mullis, s. 245-246; Enderlein/Maskow, Md. 81, para. 6.4 – Md. 84, para. 6;
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 37.
1052
Fountoulakis, eğer alıcı kendi özel gayreti, çabası ve yeteneği ile ilgili malı piyasa fiyatının üzerinde
satabilmiş ise; iade edilecek miktarın piyasa fiyatı ile sınırlı olması gerektiğini savunmaktadır.
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 40.
1053
Atamer,
s.
424;
Huber/Mullis,
s.
246;
Schlechtriem/Butler,
para.
332;
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 38-39; Honnold, para. 451.3.
1050
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d.

İade Edilecek Malın Muhafazası

Alıcının malların tamamını veya bir kısmını iade etmesinin mümkün olduğu hallerde,
alıcı sözleşmeden dönme hakkını kullanırsa sözleşmeye konu malların nasıl muhafaza
edileceği hususu gündeme gelmektedir.
Bu konuda, Antlaşma md. 86(1) hükmü ile alıcıya esaslı olmayan bozulma veya hasara
karşı malı koruma yükümlülüğü getirilmiştir. 1054 İlgili hüküm uyarınca alıcı,
sözleşmeden dönme hakkını kullandıktan sonra, iade edilmesi gereken malların
korunması için makul önlemleri alma borcu altındadır.1055 Alıcı, almış olduğu makul
önlemler çerçevesinde yapmış olduğu makul masrafları satıcıdan talep edebilir ve
satıcı tarafından bu talep karşılanana kadar malı alıkoyabilir.1056 Alıcının makul
önlemleri almaması sebebiyle malların zarar görmesi halinde, satıcı, alıcıdan zararının
tazminini talep edebilecektir. 1057 Bu durum, alıcı bakımından tazminat sorumluluğu
doğurduğu için, alıcı ancak md. 79 hükmü çerçevesinde sorumluluktan
kurtulabilecektir.

1054

Schlechtriem (Uniform), s. 109; Schlechtriem/Schwenzer/Bacher (Md. 86/ 2005), para. 1;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Sono (Md. 86), para. 1.
1055
Schlechtriem/Schwenzer/Bacher (Md. 86/ 2005), para. 1; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Sono (Md. 86),
para. 1.
1056
Antlaşma md. 86(1) hükmü.
1057
Schlechtriem/Butler, s. 325; Atamer, s. 359; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 82/ 2010),
para. 30; Huber/Mullis, s. 211, dn. 780.
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e.

Alıcı Tarafından Mala İlişkin Yapılan Masraflar

Antlaşma’da, malı muhafaza yükümlülüğü haricinde, mala ilişkin yapılan masrafların
satıcıdan talep edilip edilemeyeceğine veya iade olunacak yararlardan mahsup edilip
edilemeyeceğine dair herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu hususta doktrinde
bazı yazarlar, yapılan masrafların, satıcıdan talep edilebileceğini savunmaktadırlar. 1058
Bu Tez’de isabetli görülen görüşe göre ise, mala ilişkin yapılan masraflardan, malın
korunması için zorunluluk arz edenlerin, Antlaşma md. 85 hükmüne kıyasen, satıcıdan
talep edilebilmeleri gerekir. 1059 Buna karşılık, diğer masrafların, Antlaşma
çerçevesinde talep edilmeleri mümkün olmamalıdır. 1060

2.

Ödenmiş Semenin İadesi

a.

Genel Olarak

Sözleşmeden dönülmesi ile md. 81 hükmü uyarınca alıcının teslim aldığı malı iade
etmesi gerektiği gibi, satıcının da kendisine ödenen semeni iade etmesi
gerekmektedir.1061 Paranın misli mal olma niteliği1062 gereği ödenmiş semenin bizatihi
kendisinin iade edilmesi kuşkusuz istenemez. 1063 Semeni iade etme borcunun niteliği
gereği imkansızlaşması söz konusu olamayacağından, doğal olarak, bu hususta
Antlaşma’da özel bir düzenleme yer almamaktadır.

1058

Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 27; Atamer, s. 423;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 6; Yelkenci, s. 195.
1059
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 29.
1060
Aynı yönde Schlechtriem/Schwenzer/Hornung (Md. 84/ 2005), para. 20.
1061
Atamer, s. 419; Erkan, s. 157; Kanışlı, s. 82.
1062
Para borçlarında edimin asıl konusunu paranın mali gücü olduğu konusunda bkz. Oğuzman/Öz,
(Cilt I), s. 308.
1063
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 19.
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Semenin hangi para birimi ile geri ödeneceği hususunda Antlaşma’da herhangi bir
hüküm yoktur. Bu Tez’de paylaşılan görüşe göre, ödemenin yapıldığı para biriminde
iadenin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1064 Böylece alıcı ifa öncesi durumuna
gelecektir.1065

b.

Semene Ödeme Tarihinden İtibaren İşletilecek Faizin İadesi

Antlaşma md. 84(1) hükmü uyarınca satıcının ödenmiş olan semeni, ödeme tarihinden
itibaren işletilecek faiziyle birlikte alıcıya iade etme borcu bulunmaktadır. 1066 Semenin
faiziyle iade edilmesi hususunda sözleşmeyi ihlal eden tarafın bir önemi
bulunmamakta olup, alıcının sözleşmeyi ihlal ettiği hallerde dahi, talep edilmesi
halinde, satıcının ödenmiş olan semeni faiziyle iade etmesi gerekecektir. 1067
Burada Antlaşma, faiz gelirinin gerçekte satıcı tarafından elde edilmiş olmasını
aramaz; farazi olarak faiz işletildiği varsayılır. 1068 Dolayısıyla bu noktada alıcı
bakımından mala ilişkin elde edilen yararların iadesini öngören md. 84(2) hükmünden
ayrılmaktadır.1069

Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 19; Yelkenci, s. 178, 179. Karş.
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 81/ 2010), para. 19.
1065
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 19. Bridge, semenin ödenmesi kapsamında
alıcının döviz kurundaki dalgalanmalar sebebiyle değer kaybetmesinin olası olduğunu, bu durumun ise
tazminat kapsamında çözülmesi gerektiğini ifade etmektedir.
1066
Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 33; Magnus, s. 431; Atamer, s. 219;
Huber/Mullis, s. 356.
1067
İsviçre Sarine Bölge Mahkemesi (Bezirksgericht der Saane), 20.02.1997, Cisg-online no: 426, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html (Erişim:
15.02.2020).
1068
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 21; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge
(Md. 81), para. 11; Yelkenci, s. 189, 190; Erkan, s. 160.
1069
Alıcının elde etmeyi ihmal ettiği yararlar bakımından iade borcu bulunmamaktaydı. Bkz. §
4.IV.B.1.c.
1064
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Antlaşma md. 84 hükmü uyarınca faizin, her durumda semenin tamamı üzerinde
işletileceği sonucuna varılmamalıdır. Eğer semen, kısmen ödenmiş ise, yalnızca
ödenen kısım üzerine faiz işletilecektir. 1070

b.1. Faizin Belirlenmesi
Antlaşma’da faiz, iki hükümde yer almaktadır. Bunlardan biri, faiz hükmüne ilişkin
genel düzenleme olan md. 78 hükmü iken; diğeri de satıcının sözleşmeden dönülmesi
halinde ödenmiş olan semene ilişkin iade edeceği faizin düzenlendiği md. 84
hükmüdür. Her iki hükümde de parasal meblağlara faiz işletileceği öngörülmektedir.
Bununla beraber, faizin oranı, esas alınacağı kur veya hangi yöntemle belirleneceğine
dair hiçbir düzenleme yapılmamıştır. 1071
Doktrinde yazarlar, Antlaşma’da faizin belirlenmesi hususunda boşluk olduğu
görüşündedir.1072 Bu yazarların bir kısmı, faizin belirlenmesi hususunda sözleşmeye
uygulanacak hukukun esas alınması gerektiğini savunurken1073, bir kısmı da Antlaşma
md. 7(2) hükmü uyarınca satıcının işyerinin bulunduğu ülke hukukunun1074 esas

Magnus, s. 431; Schlechtriem/Schwenzer/Mohs (Md. 64/ 2010), para. 33; Atamer, s. 421; Kanışlı,
s. 82.
1071
ULIS’te faizin nasıl belirleneceğine ilişkin özel bir hüküm yer almaktaydı. (ULIS md. 81-83) Ancak
Antlaşma’nın hazırlık aşamasında bu hususta düzenleme yapılmaması kararlaştırılmıştır. Antlaşma’da
faizin belirlenmesine yönelik herhangi bir düzenleme getirilmemesi ile; düşük faiz öngören Sosyalist
ülkeler ile faiz olgusuna karşı çıkan İslam ülkelerinde, Antlaşma’nın kabul edilebilmesinin amaçlandığı
ifade edilmektedir. Bianca/Bonell/Nicholas (Md. 78), para. 1.4. Dolayısıyla faize ilişkin belirleme
yapılmaması, bilinçli bir tercihtir. Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 1;
Schlechtriem/Butler, para. 317.
1072
Schlechtriem/Butler, para. 318; Kanışlı, s. 59; Zeytin, s. 62-63.
1073
Schlechtriem/Butler, para 318-319; Huber/Mullis, s. 359. Bu hususta Mazzotta, pek çok mahkeme
tarafından “işin kolayına kaçılarak” uygulanacak hukukun esas alındığını belirtmektedir. Mazzotta, F.:
CISG Articles 78 and 84(1) and their PECL counterparts, Pace Law School,
http://cisgw3.law.pace.edu/cisg/biblio/mazzotta2.html (Erişim: 12.03.2020) Ekim 2004, B. 2.b.
1074
Mazzotta, B. 2.b.
1070
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alınması gerektiği görüşündedir. 1075 Kanımca, satıcının gerçekte semene faiz işletmek
isteseydi, kullanacağı faiz kuru ve oranı dikkate alınmalıdır. Dolayısıyla ikinci görüşe
katılmak mümkündür; semenden elde edeceği faiz, kendi işyerinin bulunduğu ülke
hukukuna göre belirlenmelidir.
Faizin belirlenmesi konusunda devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen
yaklaşımlara farklılık göstermektedir. Uygulanacak hukukun1076, alıcının iş yerinin
bulunduğu ülke hukukunun1077 veya satıcının işyerinin bulunduğu ülke hukukunun 1078
esas alınarak faiz oranı ve kurunun belirlendiği içtihatlar mevcut olduğu gibi; bunların
yanında, doğrudan LIBOR1079 faiz kurunun1080 veya Avrupa Merkez Bankası faiz

1075

Atamer, s. 422; Erkan, s. 161-162; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 18;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 84), para. 11; Sekreterya Şerhi, Md. 69 (Antlaşma md. 84), para.
2; CISG Advisory Council, Opinion no. 9, Pace Law School, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISGAC-op9.html (Erişim: 22.03.2020), para. 3.25.
1076
Ticino Kantonu Temyiz Mahkemesi (Tribunale d'appello Ticino), 15.01.1998, Cisg-online no: 417,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980115s1.html (Erişim:
15.02.2020); ICC Tahkim, 23.08.1994, Cisg-Online no: 129, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/947660i1.html (Erişim: 19.04.2019); İsviçre Sarine Bölge Mahkemesi
(Bezirksgericht der Saane), 20.02.1997, Cisg-online no: 426, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html (Erişim: 15.02.2020); Hollanda Roermond Bölge
Mahkemesi (Arrondissementsrechtbank), 06.05.1993, Cisg-online no: 454, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930506n1.html (Erişim: 15.02.2020).
1077
Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 13.06.1991, Cisg-online no: 23, , Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910613g1.html (Erişim:
15.02.2020); Avusturya Tahkim (Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft in Österreich), 15.06.1994, Cisg-online no: 120, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/940615a4.html (Erişim: 15.02.2020); Avusturya Tahkim
(Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft in Österreich),
15.06.1994, Cisg-online no: 121, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/940615a3.html
(Erişim:
15.02.2020);
Tahkim
Heyeti
(Schiedsgericht der Hamburger Freundschaftlichen Arbitrage), 29.12.1998, Cisg-online no: 638, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html (Erişim:
15.02.2020); İtalya, Forli Bölge Mahkemesi (Tribunale di Forli), 11.12.2008, CISG-online no: 1729,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html (Erişim:
2.2.2020).
1078
Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), 05.02.1997, CISG-online no: 327, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html (Erişim: 2.2.2020);
Sursee İlk Derece Mahkemesi (Amtsgericht), 12.09.2008, CISG-Online no: 1728, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080912s1.html (Erişim: 2.2.2020).
1079
LIBOR faiz kuru, kısaca Londra Bankalararası Faiz Oranı'nı ifade etmektedir. Londra Bankalar
Birliği tarafından, günlük olarak, para likiditesi yüksek bankaların birbirlerine uyguladıkları faiz
oranları esas alınarak yapılan hesaplamalar sonucunda belirlenir.
1080
ICC Tahkim, 01.01.1995, Cisg-online no: 526, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html (Erişim: 2.2.2020); ICC Tahkim, 26.03.1993, Pace
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kurunun1081 esas alındığı kararlar da bulunmaktadır. Dolayısıyla, faiz kurunun
belirlenmesi noktasında uygulamada yeknesaklığın olduğunu ifade etmek mümkün
değildir.

b.2. Faizin İşletilmesi
Antlaşma md. 84(1) hükmünde, faizin, semenin satıcıya ödendiği tarihten itibaren
işletilmeye başlanacağı düzenlenmiştir. Bu hususta alıcı tarafından ödemenin yapıldığı
tarihin mi, yoksa semenin satıcı tasarrufuna (“disposal”) geçtiği tarihin mi esas
alınacağı noktasında Antlaşma’da netlik bulunmamaktadır. Tarafların işyerlerinin
farklı ülkelerde bulunduğu göz önünde bulundurulduğunda, örneğin ödemenin banka
transfer yöntemleriyle gerçekleştirildiği satımlarda, alının semeni ödediği gün ile bu
semenin satıcının banka hesabına geçirildiği gün arasında farklılık olması
muhtemeldir. Bu hususta bazı yazarlar, alıcı tarafından ödeme borcunun ifa edilme
anının esas alınması gerektiğini1082, bazı yazarlar ise semenin satıcı tasarrufuna
(“disposal”) geçtiği tarihin esas alınması gerektiğini1083 savunmaktadır. Kanımca,
satıcının gerçekten faiz işletebilmesi için, semenin tasarrufuna geçmesi gerektiğinden;
ikinci görüşe katılmak mümkündür: semenin satıcının tasarrufunda bulunma anı esas
alınmalıdır.

Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/936653i1.html (Erişim:
2.2.2020).
1081
Belçika Hasselt Ticaret Mahkemesi (Rechtbank van Koophandel), 10.05.2006, Cisg-online no:
1259, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060510b1.html
(Erişim: 2.2.2020).
1082
Enderlein/Maskow, Md. 84, para. 2.
1083
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 12; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge
(Md. 84), para. 10; Yelkenci, 191-192; Erkan, s. 160.
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Uygulamada alıcının ödeme yaptığı tarihlerin esas alındığı kararlar mevcut olduğu
gibi1084, semenin satıcı tasarrufuna geçtiği anın esas alındığı kararlar da mevcuttur. 1085
Faizin hangi tarihe kadar işletileceği hususunda doktrinin çoğunluğu, semenin iadesine
kadar faizin işletilmesi gerektiği görüşündedir. 1086 Buna karşılık Corterier ise, faizin
işlemesi hususunu iki kısımda ele almaktadır. 1087 Şöyle ki, alıcının satıcıdan semenin
iadesini talep etmesiyle birlikte, semeni iade borcu işleyen faizle beraber ifa edilebilir
hale gelecektir. Bu andan sonra, iadenin gerçekleşme anına kadar ise artık bir gecikme
söz konusu olacağından, faizin md. 78 hükmü uyarınca hesaplanması gerekecektir. 1088
Kanımca Corterier’in görüşüne katılmak mümkündür, zira iade borcunun
doğmasıyla1089 (muaccel hale gelmesiyle) birlikte, bu tarihten sonra işletilecek faiz
bakımından md. 78 hükmü uygulanmalıdır.

Alıcının akreditif açtığı tarih esas alınmış, satıcının bankası tarafından akreditifin açıldığının teyit
tarihi esas alınmamıştır: Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticaret Tahkim Merkezi, 18.04.2008, Cisg-online
no: 2057, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080418c1.html
(Erişim: 19.04.2019). Bir başka kararda ise alıcının bankasına talimat verdiği tarih esas alınmış,
satıcının tasarrufuna geçtiği an dikkate alınmamıştır: İsviçre Sarine Bölge Mahkemesi (Bezirksgericht
der Saane), 20.02.1997, Cisg-online no: 426, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html (Erişim: 15.02.2020).
1085
Ticino Kantonu Temyiz Mahkemesi (Tribunale d'appello Ticino), 15.01.1998, Cisg-online no: 417,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980115s1.html (Erişim:
15.02.2020); Celle Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 24.05.1995, CISG-online no: 152,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950524g1.html (Erişim:
15.02.2020); Tahkim Heyeti (Schiedsgericht der Hamburger Freundschaftlichen Arbitrage),
29.12.1998, Cisg-online no: 638, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html (Erişim: 15.02.2020). Bir kararda emre yazılı senedin
vade tarihi esas alınmıştır: ICC Tahkim, 23.08.1994, Cisg-Online no: 129, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/947660i1.html (Erişim: 19.04.2019).
1086
Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 13; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge
(Md. 84), para. 13; Enderlein/Maskow, Md. 84, para. 2.
1087
Corterier, A.: Interest in Uniform Application - How to Solve the UN Sales Law’s Interest Rate
Problem Under Article 78 CISG and Article 84 CISG, Review of the Convention on Contracts for the
International
Sale
of
Goods,
2004,
Pace
Law
School,
www.cisg.law.pace.edu/cisg/biblio/corterier1.html#viii (Erişim: 12.03.2020), s. 17, 18; Yelkenci, s.
191-192.
1088
Corterier, s. 17, 18; Yelkenci, s. 191-192.
1089
Bkz. aşağıda § 4.IV.C.
1084
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C.

İADE ZAMANI

Antlaşma md. 81 hükmü, iade zamanına ilişkin bir düzenleme içermektedir. Buna
göre, her iki tarafın da ifa edilen edimleri iade etme borcu bulunmaktaysa, bu iadelerin
aynı anda gerçekleştirilmesi gerekir.1090 Bu sebeple tarafların her ikisinin de iade
borçlusu olduğu durumda, sözleşme taraflarından biri, diğer taraf iade borcunu ifa
edene kadar iadeyi gerçekleştirmekten kaçınabilecektir. 1091
Antlaşma’da, maldan elde edilen yararın ve semene işletilecek faizin ne zaman iade
edileceğine ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Doktrinde genel kabul
uyarınca, her iki tarafın da iade borçlusu olmaları durumunda, aynı anda iadelerin
gerçekleştirileceği kabul edilmelidir. 1092 Bununla beraber, illaki edimlerle beraber
edimlerden elde edilen yararın da iade edilmesi gerektiği sonucuna varılmamalıdır.
Özellikle, yararın belirlenmesinin uzun bir süreç gerektirdiği hallerde, edimlerin
öncelikli olarak iade edilmesi mümkündür. 1093
İade borcunun hangi sürede ifa edileceği Antlaşma’da düzenlenmemiştir. Bu hususta
Enderlein/Maskow, iade borçlarının makul sürede ifa edilmesi gerektiğini
savunmaktadır.1094 Bridge ise, mümkün olan en kısa süre içerisinde iade borcunun ifa
edilmesi gerektiğini belirtmektedir.1095 Kanımca iade borcunun ne zaman ifa edildiği
pratikte iade alacaklısının tazminat hakkı bakımından önem arz etmektedir. Zira, iade
borcunun ifa edilmemesi, iade borçlusunun md. 81 hükmünü ihlal ettiği anlamına

İsviçre Basel Hukuk Mahkemesi (Zivilgericht Basel-Stadt), 8.11.2006, Cisg-online no: 1731, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061108s1.html (Erişim:
12.03.2020).
1091
Bianca/Bonell/Tallon (Md. 81), para. 2.6.
1092
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 84), para. 6.
1093
CISG
Advisory
Council,
Opinion
no.
9,
Pace
Law
School,
http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISG-AC-op9.html
(Erişim:
22.03.2020),
para.
3.21;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 84), para. 7.
1094
Enderlein/Maskow, para. 6.2.
1095
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 84), para. 29.
1090
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gelecek; (bu ihlale konu) iadenin gerçekleşmemesi sebebiyle zararın artması
bakımından (md. 74 hükmü uyarınca ihlal halinde talep edilebilen) tazminatın da bu
oranda artmasına sebebiyet verecektir.

D.

İADE YERİ

Antlaşma’da edimlerin iadesinin nerede gerçekleştirileceği hususunda herhangi bir
düzenleme yer almamaktadır. Bu durumun Antlaşma’da bir boşluk teşkil ettiği kabul
edilmektedir.1096 Bununla beraber boşluğun nasıl doldurulacağına ilişkin olarak
doktrinde fikir birliği bulunmamaktadır. Bu hususta doktrinde, üç görüş ön plana
çıkmaktadır.
“Akis Kuralı” (“mirror image rule”) diye tabir edilen ilk görüşe göre, iade, sözleşme
edimlerinin tersine ifasını oluşturmaktadır. Dolayısıyla iadenin, ilgili edimin daha
önce ifa edildiği yerde gerçekleştirilmesi gerekir. 1097 Sözleşmede ifa yerine ilişkin
herhangi bir hüküm bulunmadığı hallerde, Antlaşma’nın ifa yerlerine ilişkin md. 31

1096

Schlechtriem/Butler, para. 238; Yelkenci, s. 183.
Gillette, C./ Walt, S.: The UN Convention on Contracts for the International Sale of Goods: Theory
and Practice, Cambridge University Press, New York, 2. Bası, 2016, s. 390. İçtihatlarda bu yönde bkz.
Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 29.06.1999, Cisg-online no: 483, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990629a3.html (Erişim:
17.03.2020); Karlsruhe Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 19.12.2002, Cisg-online no:
817, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021219g1.html
(Erişim: 19.04.2019); İsviçre Valais Kantonu İstinaf Mahkemesi (Tribunal Cantonal du Valais),
21.02.2005, CISG-online no: 1193, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/050221s1.html (Erişim: 2.2.2020); Giessen Eyalet Mahkemesi
(Landgericht), 17.12.2002, Cisg-online no: 766, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/021217g1.html (Erişim: 2.2.2020); Hamm Eyalet Yüksek Mahkemesi
(Oberlandsgericht), 5.11.1997, Cisg-online no: 381, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/971105g1.html (Erişim: 04.04.2020). Aksi yönde Paris İstinaf
Mahkemesi tarafından verilen kararda, md. 31 ve md. 57 hükümlerinde yer alan ifa yerlerine ilişkin
düzenlemelerin, genel düzenlemeler olmadığı ve iade borçlarına ilişkin olarak uygulanamayacağı ifade
edilerek, sözleşmeye uygulanan hukuk esas alınarak iade yeri belirlenmiştir. Paris İstinaf Mahkemesi
(Cour d'appel), 14.01.1998, Cisg-online no: 347, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980114f1.html (Erişim: 04.04.2020).
1097
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hükmü ile md. 57 hükmü uyarınca iade yerleri belirlenecektir. Bununla beraber “akis
kuralı” görüşü, iadelere ilişkin masraflar bakımından bir çözüm getirilmediği için
eleştirilmektedir.1098
İkinci görüş ise, alacaklı tarafın işyerinin bulunduğu yerde (“delivery and payment at
the innocent party’s place of business”) edimlerin iade edilmesi gerektiğini
savunmaktadır.1099 Bu görüş temelde alacaklının herhangi bir iade masrafına
katlanmamasını amaçlamaktadır.
Üçüncü görüş ise malın dönme anında bulunduğu yerde (“locus on avoidance”) iade
edilmesini kabul etmektedir.1100 Bu anlamda alıcı malları; dönme anında bulundukları
depo veya işyerinde satıcının iade almasına hazır bulunduracaktır. 1101 Bu görüşün,
satıcıya, malları doğrudan bulundukları yerde, üçüncü kişiler aracılığıyla teslim alması
suretiyle zararını azaltma şansı tanıdığı ifade edilmektedir. 1102
Kanaatimce, ikinci ve üçüncü görüşler, Antlaşma çerçevesinde yorum yöntemiyle
ulaşılabilecek sonuçlar olmalarından ziyade, ekonomik gerekçeler gözetilerek
oluşturulmuşlardır. Akis kuralının esas alınmasının ise, kanımca, (dönme ile ortadan
kalkan sözleşme sonrası Antlaşma gereği meydana gelen) taraflar arasındaki tasfiye
amaçlı borç ilişkisi bakımından herhangi bir sakıncası bulunmamakta olup, tarafların
bu tasfiyeye ilişkin farklı bir yöntem kararlaştırmalarının da Antlaşma uyarınca
mümkün olduğunu belirtmek gerekir.

Gillette/Walt, s. 391. Kanaatimce, iadeye ilişkin masraflar, doktrindeki genel kabul uyarınca
sözleşmeyi ihlal eden taraf üzerinde olduğu için, söz konusu eleştirinin bir geçerliliği kalmamıştır. Zira
hangi görüş kabul edilirse edilsin, iadeye ilişkin masraflar, sözleşmeyi ihlal eden tarafından üstlenilecek
veya tazmin edilecektir. Bkz. § 4.IV.E.
1099
Gillette/Walt, s. 391; Heuze, Vincent, La vente internationale de marchandises - Droit uniforme,
2000, para. 444-445 (naklen: Yelkenci, 184.).
1100
Gillette/Walt, s. 392.
1101
Gillette/Walt, s. 392; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 23.
1102
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 23.
1098
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E.

İADEYE İLİŞKİN MASRAFLAR

Antlaşma hükümlerinde, sözleşmeden dönülmesi halinde iade masraflarına kimin
katlanacağı hususunda herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. Doktrinde çoğunluk
tarafından kabul edilen ve isabetli bulduğum genel görüşe göre, iadeye ilişkin
masraflar, aksi taraflarca karşılaştırılmamış ise, sözleşmeden dönülmesine sebebiyet
veren borçlu üzerindedir.1103 İade anında sözleşmeyi ihlal eden borçlunun masrafları
üstlenmemesi halinde, alacaklı, tazminat talebi kapsamında iade masraflarını da talep
edebilecektir.1104

V.

TAZMİNAT TALEP ETME HAKKI

A.

GENEL OLARAK

Antlaşma’nın md. 45(2) ve md. 61(2) hükümleri dikkate alındığında, sözleşmeden
dönen alacaklı tarafın, borçludan tazminat da isteyebileceği açıktır.
Tazminat

talebine

ilişkin

hükümler,

Antlaşma’nın

“Satıcının

ve

Alıcının

Yükümlülüklerine İlişkin Ortak Hükümler” başlıklı 5. Bölümünün, “Tazminat” başlıklı
2. ayrımında md. 74 ila md. 77 hükümleri arasında yer almaktadır. Tazminata ilişkin
genel düzenleme md. 74 hükmündedir. Takip eden md. 75 ve md. 76 hükümlerinde
ise, tazminatın hesaplanmasına ilişkin özel düzenlemelere yer verilmiştir.

Sekreterya Şerhi, Md. 66 (Antlaşma md. 81), para. 11; Enderlein/Maskow, para. 6.3;
Schlechtriem/Butler, para. 331; Bianca/Bonell/Tallon (Md. 81), para. 2.6; Huber/Mullis, s. 245;
Atamer, s. 421; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 27; Dayıoğlu, s. 64; Kanışlı, s. 83;
Yelkenci, s. 186.
1104
Schlechtriem/Butler, para. 331; Bianca/Bonell/Tallon, (Md. 81), para. 2.6; Huber/Mullis, s. 245;
Atamer, s. 421; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Bridge (Md. 81), para. 27;
1103
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Hükümler çerçevesinde, sözleşmeyi ihlal eden borçlunun, ihlale uğrayan alacaklının
zararını tazmin etmesi gerekmektedir. 1105 Bu bakımdan tazminat, sözleşmeden dönme
öncesinde meydana gelen her tür sözleşme ihlalinden doğabileceği gibi; sözleşmeden
dönülmesi sonrasında, edimlerin iadesinin gecikmesi gibi hallerde de doğabilir. 1106
Daha önce de belirtildiği üzere, Antlaşma’da Anglo-Amerikan hukukuna benzer
şekilde1107, kusursuz sorumluluk ilkesinin benimsendiği kabul edilmektedir. 1108
Dolayısıyla, tazminat talep edilebilmesi için ihlali gerçekleştiren tarafın kusurlu
olması ve bunun ispatı gerekmez. 1109 Bu bakımdan kusur aranmaksızın borçlu zararı
tazmin borcu altında olacak 1110, istisnai olarak borçlu md. 79(1) hükmündeki ifa
edememe sebebini ispat etmek ve md. 79(4) hükmündeki şartlara uymak suretiyle
tazminat sorumluluğundan kurtulabilecektir.1111 Hatta borçlu, görevlendirdiği üçüncü
kişinin borcunu ifa etmeme durumunda da, md. 79(2) hükmünün lafzı gereği, md.

Huber/Mullis, s. 257; Atamer, s. 427; Dayıoğlu, s. 79; Yelkenci, s. 205; Erkan, s. 44.
Yelkenci, s. 203-204.
1107
Treitel, s. 23; Bianca/Bonell/Will (Md. 45) para. 2.1.2; Erauw (Remedies), s. 39; Atamer (İfa
Engelleri), s. 229; Başoğlu, s. 219.
1108
Zeller, s. 61; Atamer (İfa Engelleri), s. 226. Buna karşılık Türk borçlar hukukunda istisnai kusursuz
sorumluluk halleri dışında, TBK md. 112 hükmü ile kusur sorumluluğu prensip olarak kabul edilmiştir.
Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 431 vd.; Atamer (İfa Engelleri), s. 312. Bu anlamda kural olarak borçlu
kusursuzluğunu ispat etmediği sürece TBK md. 112 çerçevesinde alacaklının zararını gidermekle
yükümlüdür. Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 431-432. Buna karşılık örneğin, TBK md. 119(2) hükmü uyarınca
borçlu, temerrüde düşmekte kusuru olmadığını veya borcunu zamanında ifa etmiş olsaydı bile
beklenmedik hâlin ifa konusu şeye zarar vereceğini ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir.
Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 443. Bununla birlikte, Türk hukuk doktrininde, özellikle para borcu ve çeşit
borcu bakımından garanti sorumluluğu çerçevesinde kusursuz sorumluluğun varlığı kabul görmektedir.
Serozan (Cilt 3), Bölüm 14, para. 25, s. 180-181; Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 8-10, 525-526.
1109
Sekreterya Şerhi, Md. 57 (Antlaşma Md. 61), para. 3; Sekreterya Şerhi, Md. 41 (Antlaşma Md. 45),
para. 3; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 61, para. 2.10; Bianca/Bonell/Will (Md. 45), para. 2.1.2;
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 74), para. 2.5; Enderlein/Maskow, Md. 74, para. 1; Huber/Mullis, s. 256;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 45/ 2005), para. 23; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer
(Md. 79), para. 1; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 74), para. 7; Zeytin, s. 164; Yelkenci, s. 205;
Dayıoğlu, s. 76; Huber (Structure), s. 17.
1110
Sekreterya Şerhi, Md. 57 (Antlaşma Md. 61), para. 3; Sekreterya Şerhi, Md. 41 (Antlaşma Md. 45),
para. 3; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 61), para. 2.10; Bianca/Bonell/Will (Md. 45), para. 2.1.2;
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 74), para. 2.5; Enderlein/Maskow, Md. 74, para. 1; Huber/Mullis, s. 256;
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 45/ 2005), para. 23; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer
(Md. 79), para. 1; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 74), para. 7; Zeytin, s. 164; Yelkenci, s. 205;
Dayıoğlu, s. 76; Huber (Structure), s. 17.
1111
Bkz. § 4.V.D.
1105
1106
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79(1) hükmündeki ifa edememe sebebinin görevlendirdiği üçüncü kişi bakımından
uygulanması durumunda o kişi de sorumluluktan kurtulacak ise, (md. 79(4)
hükmündeki şartlara uymak suretiyle) tazminat sorumluluğundan kurtulabilecektir.1112
Aşağıda sırasıyla tazminat talep edilebilmesi için gereken koşullar, tazminatın
hesaplanması ve tazminata ilişkin diğer hususlar incelenecektir.

B.

TAZMİNAT TALEBİNİN KOŞULLARI

1.

Genel Olarak

Antlaşma’nın md. 74 hükmüne göre “ [t]araflardan 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.” Dolayısıyla, bu hükme dayanarak tazminat talep
edilebilmesi için, borçlu tarafından sözleşmenin ihlal edilmiş olması, alacaklıda bir
zarar meydana gelmesi ve ihlal ve zarar arasında nedensellik bağı bulunması

Antlaşma md. 79(2) hükmünde yer alan düzenleme Türk borçlar hukuku bakımından TBK md. 116
hükmündeki yardımcı kişilerin fiillerine ilişkin kusursuz sorumluluk ilkesi ile karşılaştırılabilir. TBK
md. 116 hükmü uyarınca borçlu, borcunun ifasına yardımcı olarak katılan üçüncü kişilerin ifa sırasında
alacaklıya verdikleri zararı gidermekle yükümlüdür. Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 445. Bu bakımdan üçüncü
kişinin borcun ifasına katılması, borçlunun rızasına dayanıyorsa TBK md. 116 hükmü uygulama alanı
bulacaktır. Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 447. Bununla beraber tarafların, TBK md. 116(2) gereği önceden
yapacakları bir anlaşma ile yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluğu ortadan kaldırmaları
mümkündür. Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 456. Bununla beraber, TBK md. 116(3) uzmanlığı gerektiren bir
işin, hizmetin söz konusu olduğu veya faaliyetin idari makam izni ile yürütüldüğü durumlarda,
sorumsuzluk anlaşması geçersiz olacaktır. Dolayısıyla borçlunun yardımcı kişinin fiilinden sorumlu
olmaması için hem bu yönde daha önceden bir anlaşma yapılması, hem de TBK md. 116(3) hükmünde
belirtilen şartın söz konusu olmaması gerekmektedir. Öte yandan Antlaşma md. 79(2) ile borçlu,
yalnızca md. 79(1) hükmündeki ifa edememe sebebinin görevlendirdiği üçüncü kişi bakımından
uygulanması durumunda o kişi de sorumluluktan kurtulacak olduğunu ispat ederek (md. 79(4)
hükmündeki şartlara uymak suretiyle) tazminat sorumluluğundan kurtulabilecektir.
1112
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gerekmektedir. Yine bu hükme göre hükmedilecek tazminatın miktarı da
öngörülebilirlik kriteri ile sınırlandırılmıştır.1113
Aşağıda bu koşullar açıklanmıştır.

2.

Sözleşmenin İhlali

Tazminat sorumluluğunun doğması için aranan ilk koşul, sözleşme ihlalinin varlığıdır.
Burada sözleşmenin esaslı ihlal edilmiş olup olmadığı önem arz etmez. Zira
hatırlanacağı üzere, Antlaşma çerçevesinde sadece -kural olarak- sözleşmeden dönme
ve ikame mal teslimi talebinde bulunma haklarının kullanılması bakımından esaslı
ihlal şartı aranmaktadır. Dolayısıyla, niteliği itibariyle esaslı sayılamayacak ihlaller
dahi, tazminat sorumluluğu doğurabilir.
Konumuz sözleşmeden dönme hakkının kullanılması ile birlikte talep edilebilen
tazminat olduğu için, bu noktada zaten sözleşme ihlali şartının gerçekleştiği açıktır.
Bu çerçevede, sözleşme ihlali hususuna daha önceki bölümlerde ayrıntılarıyla yer
verdiğimiz için ilgili bölümlere atıf yapmakla yetinmekteyiz. 1114

3.

Zarar

Antlaşma çerçevesinde tazminat sorumluluğu için aranan ikinci koşul, zarardır.
Antlaşma’da zarar konusunda herhangi bir ayrıma gidilmemiş, yalnızca, mahrum

Antlaşma md. 75 ve 76 hükümlerinde yer alan tazminat miktarı bakımından öngörülebilirlik kriteri
aranmaz.
1114
Bkz. § 2.II.C.1.
1113
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kalınan kârın1115 da talep edilebileceği belirtilmiştir.1116 Bu sebeple doktrinde,
Antlaşma’da tam tazmin ilkesinin (“principle of full compensation”) benimsendiği
kabul edilmektedir.1117 Bununla beraber zaman zaman içtihatlarda, ulusal hukuklarda
yer alan zarar sınıflandırmalarına atıf yapıldığı görülmektedir.1118
Tam tazmin ilkesinde, alacaklının uğradığı tüm zararın borçlu tarafından tazmin
edilmesi; yani, alacaklının, ihlal edilen borç gereği gibi ifa edilseydi içinde bulunacağı
konuma getirilmesi amaçlanır. 1119 Böylece, Antlaşma ile amaçlanan zararın tamamını
tazmin etmektedir. O halde örneğin Anglo-Amerikan hukuk sistemlerinde rastlanan
ve tazminatın zarardan daha fazla olmasına sebebiyet veren cezai tazminatlara
(“punitive damages”) hükmedilmesi mümkün değildir.1120

Bazı hukuk sistemlerinde yoksun kalınan kârın talep edilip edilemeyeceği belirsizdir. Sekretarya
Şerhi, Md. 70, para. 3.
1116
UNCITRAL Digest, Md. 74, para. 16. Bu hususta Antlaşma’nın alacaklının ifanın gerçekleşmesine
ilişkin menfaatinin (“expectation interest”) yanında, ifanın gerçekleşeceğine ilişkin güven menfaatini
(“reliance interest”) de koruduğu ifade edilmektedir. Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/
2010), para. 3; Honnold, para. 403; Dayıoğlu, s. 72-73.
1117
Atamer, s. 425; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 74, para. 3.2; Enderlein/Maskow, Md. 74, para. 4;
Schlechtriem/Butler,
para.
300;
Huber/Mullis,
s.
268;
Kanışlı,
s.
85;
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010), para. 2; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md.
74), para. 1; Dayıoğlu, s. 71; Erkan, s. 42; Yelkenci, s. 208. Türk hukukunda müspet zarar- menfi zarar
ayrımına gidilmektedir. Müspet zarar, borcun ifa edilmemesinden kaynaklanan zarardır. Buna karşılık,
menfi zarar ise hüküm ifade etmeyen ya da hükümden düşürülen bir borç ilişkisine duyulan güvenden
kaynaklanan zarardır. Oğuzman/Öz (Cilt I), s. 429 vd.; Eren, s. 1055 vd. Antlaşma’da ise müspet zararmenfi zarar ayrımına gidilmemiştir. UNCITRAL Digest, Md. 74, para. 16.
1118
Bir kararda mahrum kalınan kâra ilişkin olarak müspet zarar ifadelerine yer verilmiştir: Avusturya
Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 28.04.2000, Cisg-online no: 581, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000428a3.html (Erişim: 21.01.2019). Bir başka
kararda, refakat eden zarar (“incidental damage”) ve takip eden zarar (“consequential damage”)
ifadeleri kullanılmıştır: Amerika Birleşik Devletleri Temyiz Mahkemesi (U.S. Court of Appeals),
6.12.1995, Cisg-online no: 140, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951206u1.html (Erişim: 21.01.2019).
1119
Atamer, s. 424; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 74), para. 3.1; Enderlein/Maskow, Md. 74, para. 6;
Honnold, para. 403; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 74), para. 1; Yelkenci, s. 208.
1120
Atamer, s. 425; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 74), para. 41; Dayıoğlu, s. 75;
Huber/Mullis, s. 268; Erkan, s. 42; Yelkenci, s. 208; Kanışlı, s. 88.
1115
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4.

Nedensellik Bağı

Tazminata hükmedilebilmesi için üçüncü olarak sözleşme ihlali ile zarar arasında
nedensellik bağı (“causality”) aranmaktadır.1121 İlgili şart, md. 74 hükmünün lafzından
hareket edilerek çıkarılmaktadır. Antlaşma’da nedensellik bağının nasıl tespit
edileceğine ilişkin olarak herhangi bir özel düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu
çerçevede, doktrinde, şart teorisi 1122 kapsamında nedenselliğin aranması gerektiği
savunulmaktadır.1123 Şart teorisi kapsamında, zarar, ihlalin sebebiyet verdiği herhangi
bir sonuç içerisine dahil edilebiliyorsa, borçlu zarardan sorumlu olacaktır.
Antlaşma

ile

nedensellik

bağı

çerçevesinde

tazminat

sorumluluğunun

sınırlandırılmasına gidildiği söylenemez. Antlaşma md. 74 hükmünde tazminat
sorumluluğunu sınırlandıran temel kriter, zararın tazmin edilebilecek miktarı
bakımından söz konusu olan ve uygun nedensellik bağına benzetilebilmekle birlikte,
onunla özdeş olmayan öngörülebilirlik şartıdır. Öngörülebilirlik şartına ve
öngörülebilirlik şartının uygun nedensellik bağı ile karşılaştırılmasına ilişkin
açıklamalara aşağıda yer verilmiştir. 1124

Bianca/Bonell/Knapp (Md. 74), para. 2.4; Schwenzer/Hachem/Kee, para. 44.42; Dayıoğlu, s. 78.
Nedensellik bağının kabul edildiği ulusal hukuk sistemlerinde bu kavrama ilişkin farklı yaklaşımlar
ortaya çıkmıştır. Bunlardan biri de şart teorisidir. Bkz. Atamer, Y.: Haksız Fiillerden Doğan
Sorumluluğun Sınırlandırılması: Özellikle Uygun Nedensellik Bağı ve Normun Koruma Amacı
Kuramları, Beta, İstanbul 2006 (Haksız Fiil Sorumluluğu), s.42-69. Şart teorisi hususunda Eren, şu
ifadeleri kullanmaktadır: “Şart teorisine göre, bir olayın varlığı, zorunlu bir biçimde bu olayı meydana
getiren her şartın varlığına bağlıdır. Bu şartlardan biri mevcut olmadığı takdirde, olay meydana
gelmez. Bu nedenle şartlardan her biri, diğer her şartı illî kılar, ona illî bir nitelik verir. Sonucu
meydana getiren şartlardan herhangi birini gerçekleştiren şahıs, yalnız bu şartı gerçekleştirmiş olması
sebebiyle zararlı sonuçtan sorumludur.”. Eren, Fikret, Sorumluluk Hukuku Bakımından Uygun İlliyet
Bağı Teorisi, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yayınları, Sevinç Matbaası, Ankara, 1975, s. 22.
1123
Atamer, s. 430; Huber/Mullis, s. 270; Yelkenci, s. 221; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md.
74/ 2010), para. 40; Dayıoğlu, s. 84.
1124
Bkz. aşağıda § 4.V.B.5.
1121
1122

250

5.

Öngörülebilirlik

Antlaşma md. 74 hükmünün son cümlesi ile tazminat kapsamına öngörülebilirlik ile
bir sınır getirilmiştir. İlgili hüküm uyarınca tazminat, borçlunun, sözleşme kurulurken
“sözleşme ihlâlinin muhtemel sonucu olarak öngördüğü veya o tarihte bildiği veya
bilmesi gerektiği veriler ışığında öngörmesi gerektiği” zararı aşamaz. Belirtmek
gerekir ki, tazminata getirilen bu sınırlama, yalnızca md. 74 hükmü uyarınca
tazminatın hesaplandığı hallerde söz konusudur. Bir diğer ifadeyle, alacaklının md. 75
veya md. 76 hükmünde yer alan hesaplama yöntemlerine başvurması halinde,
öngörülebilirlik kriteri uygulama alanı bulmayacaktır.
Antlaşma’da tazminat sorumluluğunun sınırlandırılmasına ilişkin öngörülebilirlik
şartı kullanılmış; ancak uygun nedensellik bağının 1125 neden kullanılmadığına ilişkin
olarak hazırlık çalışmalarında herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir. Bunun sebebi,
öngörülebilirlik kriterinin Fransa’da ve Anglo-Amerikan hukuk sistemlerine tabi bazı
ulusal hukuk sistemlerinde kullanılıyor olmasıdır. 1126 Bu bakımdan uygun nedensellik
bağı ile öngörülebilirlik şartı arasında kısa bir değerlendirmenin faydalı olacağı
kanaatindeyim. Hem uygun nedensellik bağı hem de öngörülebilirlik kavramlarında,
zarar ile ihlal arasında bir “nedensellik” aranır. Bu nedenselliğin tespit edilmesinden
sonra ise iki kavram da farklı bir metot izler. 1127 Uygun nedensellik bağı kavramı
çerçevesinde, ihlalin zarara yol açabilecek “uygun neden” olup olmadığı tespit

Şart teorisinin, tazmin sorumluluğunu hakkaniyete aykırı olarak genişletmesinin mümkün olması
doktrinde sıklıkla eleştirilmiş ve buna karşılık uygun nedensellik bağı teorisi geliştirilmiştir. Uygun
nedensellik bağı kısaca, “zararı hayatın olağan akışı içerisinde meydana getirmeye genel olarak elverişli
olan veya bu türden bir zararın gerçekleşme olasılığını objektif olarak yeterince arttırmış bulunan
sözleşmeye aykırı davranış ile ilgili zarar arasındaki bağdır.” Atamer (Haksız Fiil Sorumluluğu), s.4243.
1126
Atamer, s. 442.
1127
Vekas, L.: The Foreseeability Doctrine in Contractual Damage Cases, Acta Juridica Hungarica, S.
1-2, 2002, s. 146.
1125

251

edilir.1128 Buna karşılık öngörülebilirlik şartında, ihlalin zarara yol açabilecek bir
neden olup olmadığı değil; zararın borçlu tarafından öngörülebilir olup olmadığı
araştırılır.1129 Dolayısıyla, uygun nedensellik bağı kavramı üzerinden sorumluluk,
tespit edilen uygun nedenselliğin kapsamı dahilinde belirlenirken; öngörülebilirlik
şartı bakımından sorumluluk, tarafların öngörüleri ve bu bakımdan amaçladıkları risk
paylaşımına göre belirlenmektedir. 1130
Öngörülebilirlik kriteri, hem sübjektif hem de objektif yönden ele alınmaktadır. 1131
Gerçekten, md.74 hükmünde, borçlunun sözleşmenin kurulması sırasında öngördüğü
veya bildiği verilerin yanı sıra, bilmesi gerektiği verilerin ışığında öngörebileceği
zarardan söz edilmektedir. Borçlunun şahsi bilgi ve öngörüsü öngörülebilirlik
kriterinin sübjektif yönünü oluştururken;1132 borçlunun bilmesi gerektiği veriler ise,
kriterin objektif yönünü ifade etmektedir.
Dikkate alınacak olan borçlunun mevcut bilgisi dahilinde olan ve objektif olarak
bilmesi gerektiği verilerdir.1133 Zarar alacaklı tarafından öngörülebilir olsa dahi,
borçlunun bilgisi dışında ve onun tarafından objektif olarak öngörülebilir değilse,
tazmin

borcu

doğmayacaktır.

Ayrıca,

borçlunun

kusurlu

olup

olmaması,

öngörülebilirlik kriteri bakımından bir önem arz etmez. Borçlu ağır kusurlu olsa dahi,
öngöremediği bir zarar karşısında borçlunun tazmin sorumluluğu olmayacaktır. 1134

1128

Vekas, s. 146.
Vekas, s. 146.
1130
Vekas, s. 146.
1131
Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 14.01.2002, Cisg-online no: 643; Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020114a3.html (Erişim: 7.03.2020).
1132
Huber/Mullis, s. 272-273; Enderlein/Maskow, Md. 74 para. 8; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 74), para.
2.10; Atamer, s. 447; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010), para. 49;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 74), para. 44. Dayıoğlu, s. 130-131.
1133
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010), para. 47; Atamer, s. 446, 447;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 74), para. 47; Dayıoğlu, s. 129; Yelkenci, s. 223.
1134
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 74), para. 2.15; Atamer, s. 441; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer
(Md. 74/ 2010), para. 45; Dayıoğlu, s. 123.
1129

252

Öte yandan, anılan hükümde öngörülebilirlik ile, zararın tam olarak miktarını
öngörebilmek aranmamaktadır. Doktrinde, borçlunun genel itibariyle zararın türünü
ve kapsamını bilmesi yeterli kabul edilmektedir. 1135 Uygulamada ise, yalnızca ihlalin
olası sonuçlarının öngörülebilmesinin yeterli bulunduğu kararlar mevcuttur. 1136
Bununla beraber, zararın sadece kısmi olarak öngörülebilmesi de olasıdır. Bununla
beraber gerçekleşen zararın, borçlu tarafından öngörülen ya da öngörülebilecek zararı
aşması halinde, hüküm gereği aşan kısma yönelik olarak borçlunun tazminat
sorumluluğunun bulunmadığının kabulü gerekir.1137
Öngörülebilirliğin değerlendirme anına ilişkin olarak, Antlaşma “sözleşmenin
kurulması sırasında” ifadesini kullanmaktadır. 1138 ifadenin, yalnızca sözleşme
kurulma anını1139 değil, sözleşmenin müzakere sürecini içerdiği, haklı olarak, kabul
edilmektedir.1140 Böylece, sözleşme müzakerelerinin dikkate alınması ile taraflar
arasındaki sözleşmeye etki eden bilgi alışverişi, ekonomik hususlar ve risk unsurları
dikkate alınmış olmaktadır. 1141 Dolayısıyla, borcunu ihlal eden tarafın, sözleşmenin
kurulması sırasında bilgisi dahilinde olan ve olabilmesi de obketif olarak mümkün
bulunmayan verilerin öngörmeyi sağladığı zarar dışında kalan bir zarardan tazminat
sorumlulukları

doğmayacaktır. 1142

Öngörülebilirliğin

1135

sözleşmenin

(yukarıda

Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010), para. 50; Enderlein/Maskow, Md. 74, para. 8;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 74), para. 49; Atamer, s. 446.
1136
Avusturya Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 14.01.2002, Cisg-online no: 643; Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/020114a3.html (Erişim: 7.03.2020).
1137
Yelkenci, s. 227-228.
1138
Esaslı ihlale ilişkin Antlaşma md. 25 hükmünün aksine, tazminata ilişkin md. 74 hükmünde
öngörülebilirliğin değerlendirilme anı açıkça düzenlenmiştir.
1139
Antlaşma md. 23 hükmü uyarınca “Kabul beyanının, bu Antlaşmaya uygun olarak hüküm
doğurduğu anda sözleşme kurulmuş sayılır.”.
1140
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 74), para. 2.13; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010),
para. 47; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 74), para. 45; Atamer, s. 448; Dayıoğlu, s. 132.
1141
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010), para. 4; Huber/Mullis, s. 272.
1142
Sözleşme kurulma anından sonra öğrenilen ve edinilen bilgi ve veriler öngörülememiş kabul
edilecektir. Bununla beraber, tarafların sonradan öğrendikleri veriler kapsamında sözleşmeyi
değiştirme/sona erdirme amaçlı müzakereler yapması ve karşılıklı bir mutabakata varması (ek sözleşme,
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açıklanan anlamda) kurulması sırasında mevcut olması şartı, özellikle uluslararası
nitelikte sözleşmelerde önem arz etmektedir. Zira, bu tip sözleşmelerde öngörülebilen
risklerin maliyete ve bu anlamda sözleşme bedeline etkisi daha büyüktür. Bu
bakımdan sözleşme kurulma anına kadar öngörülemeyen riskler, taraf iradelerinin
oluşumuna yansımadığı için risk dağılımı ve edim dengesinde dikkate alınamazlar. 1143

C.

TAZMİNAT MİKTARI

1.

Genel Düzenleme

Antlaşma’ya göre, alacaklı tarafından talep ve ispat edilen zararın miktarı ne ise -zararı
azaltma külfetiyle ilgili md. 77 hükmündeki tazminatın indirilmesi ihtimali dışındahükmedilecek tazminatın miktarı da odur.
Yukarıda da zikredildiği üzere, Antlaşma md. 74 hükmü ile tazminatın
hesaplanmasına ilişkin genel düzenlemeye yer verilmiştir. Söz konusu hüküm
uyarınca tazminat, “mahrum kalınan kâr dahil olmak üzere, ihlâlden dolayı diğer
tarafın uğradığı zararın toplamına eşittir.”. Bu bağlamda uygulamaya bakıldığında,

zeyilname, fesih protokolü akdetmek veya akdetmemek üzerinde karşılıklı anlaşma) halinde, kanımızca,
bu veriler de dikkate alınmalıdır.
1143
Stockholm Ticaret odası Tahkim Merkezi tarafından verilen bir kararda, taşıyıcının istisnai bir
şekilde çok büyük meblağlar talep etmesi öngörülemez olarak nitelendirilmiştir. Stockholm Ticaret
odası Tahkim Merkezi (Arbitration of Stockholm Chamber of Commerce), 1.1.1998, Cisg-online no:
1301, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980107s5.html
(Erişim: 07.03.2020). Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Milletlerarası Ticari Tahkim
yargılamasına konu uyuşmazlıkta ise üçüncü kişi ile alıcı arasındaki sözleşmeyi bilmeyen satıcının
mahrum kalınan kârdan sorumluluğu öngörülebilir bulunmamıştır. Rusya Federasyonu Ticaret ve
Sanayi Odası Milletlerarası Ticari Tahkim (Tribunal of International Commercial Arbitration at the
Russian Federation Chamber of Commerce and Industry), 6.06.2000, Cisg-online no: 1249, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000606r1.html (Erişim: 07.03.2020).
Yine İspanya Barselona Temyiz Mahkemesi tarafından verilen bir kararda itibar kaybı ve müşteri kaybı
öngörülebilir zarar olarak değerlendirilmemiştir. İspanya Barselona Temyiz Mahkemesi 16. Daire
(Audiencia Provincial), 20.06.1997, Cisg-online no: 338, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970620s4.html (Erişim: 15.02.2020).

254

kararlarda mahrum kalınan kâra tazminat içerisinde yer verildiği görülmektedir. 1144
Bununla beraber, mahrum kalınan kârın alacaklı tarafından ispat edilmesi
gerekmektedir.1145 Bu hususta Schwenzer, mahrum kalınan kârın alacaklı tarafından
makul derecede bir kesinlik (“reasonable degree of certainty”) ile ortaya konulması
gerektiğini ifade etmektedir. 1146 Bu anlamda örneğin, satıcının borcunu ihlal etmesi
sebebiyle müşterilerine mal satamayan alıcının, müşterileriyle arasındaki sipariş
formları ve sözleşmeler, mahrum kalınan kârın hesaplanmasında dikkate
alınabilecektir.1147
Söz konusu hükümde yer alan genel düzenlemenin yanı sıra, tazminatın
hesaplanmasına ilişkin olarak özellikle sözleşmeden dönme halinde uygulama alanı
bulacak iki özel düzenlemeye daha yer verilmiştir. Aşağıda bu düzenlemeler
açıklanmıştır.

1144

Hamburg Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 26.11.1999, CISG-online no: 515, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/991126g1.html (Erişim:
2.2.2020); Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), 05.02.1997, CISG-online no: 327, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html (Erişim:
2.2.2020); Rusya Federasyonu Ticaret ve Sanayi Odası Milletlerarası Ticari Tahkim (Tribunal of
International Commercial Arbitration at the Russian Federation Chamber of Commerce and Industry),
6.06.2000, Cisg-online no: 1249, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/000606r1.html (Erişim: 07.03.2020); Amerika Birleşik Devletleri
Temyiz Mahkemesi (U.S. Court of Appeals), 6.12.1995, Cisg-online no: 140, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/951206u1.html (Erişim: 21.01.2019); Sırbistan
Ticaret Odası Tahkim Merkezi (Serbia Foreign Trade Court of Arbitration attached to the Serbian
Chamber of Commerce), 30.10.2006, Cisg-online no: 2081, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/061030sb.html (Erişim: 21.01.2019).
1145
Grenoble İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel de Grenoble), 04.02.1999, CISG-online no: 443, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990204f1.html (Erişim:
15.02.2020); İsviçre Federal Mahkemesi (Bundesgericht), 17.12.2009, Cisg-online no: 2022, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091217s1.html html (Erişim:
15.02.2020);
1146
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010), para. 65.
1147
İspanya Barselona Temyiz Mahkemesi 16. Daire (Audiencia Provincial), 20.06.1997, Cisg-online
no: 338, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970620s4.html
(Erişim: 15.02.2020).
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2.

Somut Yöntem veya Soyut Yöntem Aracılığıyla Tazminatın Hesaplanması

Antlaşma, sözleşmeden dönülmesi halinde tazminatın hesaplanmasına ilişkin olarak
md. 75 ve md. 76 hükümlerinde iki yönteme yer vermiştir. 1148 İlk yöntem, alacaklı
tarafından ikame sözleşmenin akdedildiği hallere ilişkindir. Bu yönteme göre,
tazminat, sözleşme bedeli ile ikame sözleşme bedeli arasındaki fark esas alınarak
hesaplanır. İkinci yöntem ise, mallara ilişkin cari fiyatın mevcut olması halinde
uygulanabilecektir. İlgili yöntem uyarınca alacaklı taraf, sözleşme bedeli ile cari fiyat
arasındaki farkı talep edebilecektir. Bu anlamda tazminatın, ilk yöntemle somut
olarak; ikinci yöntemle ise soyut olarak hesaplanması söz konusudur.1149
Antlaşma ile söz konusu yöntemlerin uygulanması zorunlu kılınmamıştır. Bu anlamda
alacaklı, dilerse md. 74 hükmünde yer alan genel düzenleme çerçevesinde tazminatın
hesaplanmasını talep edebilir. Ancak doktrinde, ikame sözleşmenin mevcut olması
halinde, soyut yöntemle tazminatın hesaplanamayacağı kabul edilmektedir. 1150
Bununla beraber, md. 74 hükmü uyarınca hesaplama yapılırken öngörülebilirlik kriteri
çerçevesinde tazminatın sınırlandırılabileceği unutulmamalıdır.
Aşağıda somut yöntem ve soyut yöntem ayrı ayrı ele alınmıştır.

a.

İkame Sözleşme Akdedilmesi Halinde Tazminatın Hesaplanması

Antlaşma md. 75 hükmü çerçevesinde sözleşmeden dönme hakkını kullanan alacaklı,
dönmeden itibaren “makul süre içerisinde” ve “makul bir şekilde” ikame sözleşme

Söz konusu hükümlerin uygulanabilmesi için sözleşmeden dönme hakkının kullanılmış olması
gerekmektedir. Bu husus madde metinlerinde açıkça belirtilmiştir.
1149
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010), para. 22.
1150
Honnold, para. 414; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 76), para. 13;
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 75/ 2010), para. 13; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer
(Md. 76/ 2010), para. 2.
1148
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akdederse, dönülen sözleşme bedeli ile ikame sözleşme bedeli arasındaki farkı talep
edebilecektir. Bu bakımdan hesaplamaya konu ikame sözleşme gerçekleştirilmiştir,
yani farazi bir hesaplama yapılmamaktadır. Bu çerçevede, md. 75 hükmü uyarınca
tazminat hesaplamasının somut yöntemle gerçekleştirildiği ifade edilmektedir. 1151
Sözleşmeden dönülmesi halinde, md. 75 hükmü uyarınca tazminatın hesaplanabilmesi
için üç koşulun varlığı aranmaktadır.
Bunlardan ilki, alacaklı tarafın ikame sözleşme akdetmesidir. 1152 Bu anlamda alacaklı
taraf satıcı ise, sözleşme konusu malı üçüncü kişiye satmak için ikame sözleşme
akdetmelidir. Öte yandan alacaklı taraf alıcı ise, sözleşme konusu malı üçüncü kişiden
satın almak için ikame sözleşme akdetmelidir. İkame sözleşmenin, dönülen sözleşme
ile tıpatıp aynı olması gerekmez. Dönülen sözleşmeye konu mal ile aynı veya benzer
malın ikame sözleşmeye konu olması; bunun yanında alacaklı tarafa dönülen sözleşme
çerçevesinde aynı menfaati sağlaması gerekir. 1153 Eğer sözleşmeden dönülmesinden
sonra birden fazla sözleşme akdedilmiş ise, hangisinin ikame sözleşme niteliğini haiz
olduğunu alacaklı tarafın ispat etmesi gerekecektir. 1154
İkinci olarak ikame sözleşmenin, sözleşmeden dönülmesinin akabinde makul bir süre
içerisinde akdedilmiş olması gerekmektedir. Böylece özellikle mal fiyatının oldukça
dalgalı olduğu piyasalarda, alacaklının borçluyu zarara uğratması engellenmiştir.
Türk hukukunda somut yöntemle tazminat hesaplanmasına ilişkin benzer bir düzenleme alıcı
bakımından md. 213(2) hükmünde yer almaktadır. İlgili hüküm uyarınca “Satıcı borcunu ifa etmezse
alıcı, satış bedeli ile kendisine devredilmeyen satılanın yerine, bir başkasını satın almak için dürüstlük
kurallarına uygun olarak ödediği bedel arasındaki farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini
isteyebilir.”. İkinci bir düzenleme ise satıcı bakımından TBK md. 236(2) hükmünde yer almaktadır. Söz
konusu hüküm uyarınca “Satıcı, satış bedelini ödemede temerrüde düşmüş olan alıcıdan, bu bedel ile
satılanın başkasına dürüstlük kurallarına uygun olarak satışından elde ettiği bedel arasındaki farka
göre hesaplanacak zararın giderilmesini isteyebilir.”.
1152
Enderlein/Maskow, Md. 75, para. 4; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 75), para. 3.1;
Schlechtriem/Scwenzer/Scwenzer (Md. 75), para. 2; Dayıoğlu, s. 106; Erkan, s. 168.
1153
Her iki sözleşmeye konu mal arasında niteliksel olarak küçük farklılıkların bulunması, akdedilen
sözleşmenin, ikame sözleşme olarak nitelendirilmesine engel değildir. Huber/Mullis, s. 285;
Schlechtriem/Scwenzer/Scwenzer (Md. 75), para. 2; Dayıoğlu, s. 106; Erkan, s. 168.
1154
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 75), para. 12; Huber/Mullis, s. 285; Erkan, s. 167.
1151
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Sürenin makul olup olmadığı, somut olay koşulları uyarınca belirlenecektir. 1155
Örneğin, sözleşmeden dönülmesi sonrasında mallar henüz satıcıya iade edilmemişse,
satıcının derhal ikame sözleşme akdetmesi mümkün olmayabilir. O halde malların
satıcıya iade edilmesinin akabinde ikame sözleşmenin makul bir süre içerisinde
akdedilip akdedilmediği tespit edilmelidir. 1156
Zararı azaltma külfeti çerçevesinde dönme hakkı kullanılmadan önce akdedilmiş
ikame sözleşmelerin dikkate alınıp alınmayacağı tartışmalıdır. Bazı yazarlar madde
lafzından yola çıkarak yalnızca dönme sonrası ikame sözleşmelerin dikkate
alınabileceği görüşündedir. 1157 Buna karşılık diğer yazarlar ise, dürüstlük kuralı
gereği, dönme öncesinde akdedilmiş ikame sözleşmeler kapsamında md. 75
hükmünün uygulanabileceğini savunmaktadır. 1158 Uygulamaya bakıldığında, iki
görüşü de destekleyen kararlara rastlanmaktadır. 1159
Bu konuya ilişkin olarak devlet mahkemesi ve tahkim kararlarında benimsenen
yaklaşımlara aşağıdakiler örnek verilebilir: Makul süre bakımından verilen bir
kararda, satıma konu kışlık ayakkabıların sezonun geçmesi sebebiyle ancak 2 ay sonra

1155

Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 75), para. 19; Huber/Mullis, s. 286;
Schlechtriem/Scwenzer/Scwenzer (Md. 75), para. 7; Dayıoğlu, s. 107; Erkan, s. 167; Belçika
Antwerpen Temyiz Mahkemesi (Hof van Beroep Antwerpen), 2004/AR/1382, 22.01.2007, Cisg-online
no: 1585, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/070122b1.html
(Erişim: 15.02.2020).
1156
Avusturalya Federal Mahkemesi (Federal Court of Australia), 28.04.1995, Cisg-online no: 218,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/950428a2.html (Erişim:
15.02.2020).
1157
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 75), para. 7.
1158
Huber/Mullis, s. 284; Erkan, s. 167; Atamer, s. 434.
1159
Dönme sonrasında akdedilen ikame sözleşmelerin esas alınması gerektiğine ilişkin bkz. Polonya
Yüksek Mahkemesi (Poland Supreme Court), 27.01.2006, CISG-Online no: 1399, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060127p1.html (Erişim: 15.02.2020).
Dönme beyanı öncesinde akdedilen ikame sözleşmelerin de esas alınabileceğine ilişkin bkz. Hamburg
Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 1 U 167/95, 28.02.1997, Cisg-online no: 261, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970228g1.html (Erişim:
19.10.2019); Bamberg Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 13.01.1999, Cisg-online no:
516, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/990113g1.html
(Erişim: 15.02.2020).
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ikame sözleşme ile satılabilmesi makul süre içerisinde değerlendirilmiştir. 1160 Satım
sözleşmesine konu yazıcının altı ay sonra satılması makul bulunmuştur. 1161 Buna
karşılık, satıma konu motosikletin 5 yılı aşkın bir süre geçtikten sonra üçüncü kişilere
satılması, makul olarak değerlendirilmemiştir. 1162
Üçüncü olarak ise, makul şekilde ikame sözleşme akdedilmelidir. Hükme eklenen bu
koşulla, alacaklı tarafın, borçluyu zarara uğratmak maksadıyla daha düşük veya daha
yüksek bedellerle ikame sözleşme akdetmesi engellenmeye çalışılmıştır. İkame
sözleşmenin makul şekilde akdedilip akdedilmediği ise, alacaklı ile aynı konumdaki
makul kişi esas alınarak belirlenecektir. 1163 Honnold, satım konusu mala ilişkin cari
fiyatın mevcut olduğu hallerde, cari fiyat ile ikame sözleşme arasında ciddi
farklılıkların bulunmasının, ikame sözleşmenin makul olmadığını göstereceği
görüşündedir.1164 Kanımca, akdedilen ikame sözleşmenin makul olup olmadığı somut
olay özellikleri dikkate alınarak belirlenmelidir. Zira alacaklı tarafın tecrübe ve

1160

Duesseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 14.01.1994, Cisg-Online no: 119,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/940114g1.html (Erişim:
15.02.2020). Benzer bir kararda iki aylık süre makul bulunmuştur: Queensland Temyiz Mahkemesi
(Supreme Court of Queensland), 17.11.2000, Cisg-Online no: 587, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/001117a2.html (Erişim: 15.02.2020).
1161
Milano Temyiz Mahkemesi (Corte di Appello di Milano), 11.12.1998, Cisg-online no: 430, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981211i3.html (Erişim:
12.02.2020). Buna karşılık altı aylık sürenin makul bulunmadığı kararlar da mevcuttur: Belçika
Antwerpen Temyiz Mahkemesi (Hof van Beroep Antwerpen), 24.04.2006, Cisg-online no: 1258, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060424b1.html (Erişim:
12.02.2020); Gent Temyiz Mahkemesi (Hof van Beroep Gent), 20.10.2004, Cisg-online no: 983, , Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/041020b1.html (Erişim:
15.02.2020).
1162
İlgili davada ilk derece mahkemesi, 5 yıllık süreyi motosiklet piyasası için makul olarak
nitelendirmiş, ancak temyiz mahkemesi kararı bozmuştur. Danimarka Yüksek Mahkemesi (Højesteret),
17.10.2007, Cisg-online no: 2014, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/071017d1.html (Erişim: 12.02.2020).
1163
Huber/Mullis, s. 285-286; Atamer, s. 434; Enderlein/Maskow, Md. 75, para. 2;
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 75/ 2010), para. 6; Dayıoğlu, s. 152; ICC International Court
of Arbitration, 8128 of 1995, 1.1.1995, CISG-Online: 526, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html (Erişim: 2.2.2020).
1164
Honnold, para. 410.2.
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yeteneği, içinde bulunduğu finansal durum, malı hızlı bir şekilde satmaya veya almaya
duyulan ihtiyaç ikame sözleşmenin bedelini etkileyebilecektir. 1165
Söz konusu hükümde yer alan üç koşulun da sağlanması halinde, alacaklı taraf, ikame
sözleşme ile döndüğü sözleşme bedeli arasındaki farkı talep edebilecektir. 1166

b.

Cari Fiyatın Bulunması Halinde Tazminatın Hesaplanması

Antlaşma md. 76 hükmü uyarınca sözleşmeden dönme hakkını kullanan alacaklı,
mallara ilişkin cari fiyatın bulunduğu hallerde, cari fiyat ile sözleşme bedeli arasındaki
farkı talep edebilecektir. Bu bakımdan adeta cari fiyattan ikame sözleşme akdedilmiş
gibi

hesaplama

gerçekleştirilmektedir.

Dolayısıyla

farazi

bir

hesaplama

gerçekleştirilmektedir. Bu bakımdan doktrinde md. 76 hükmü uyarınca tazminat
hesaplamasında soyut yöntemin kullanıldığı ifade edilmektedir. 1167
Alacaklının ilgili hüküm uyarınca tazminat talep edebilmesi için ikame sözleşme
akdetmemiş olması1168 ve malın cari fiyatının bulunması gerekir. 1169 Mala ilişkin cari

1165

Huber/Mullis, s. 286; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 75), para. 16.
Atamer, s. 435; Enderlein/Maskow, Md. 75, para. 5; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 75/
2010), para. 9; Dayıoğlu, s. 108.
1167
Türk borçlar hukukunda da soyut yöntemle tazminat hesaplamasına ilişkin hükümlere
rastlanmaktadır. TBK md. 213(3) hükmü alıcı bakımından soyut tazminat hesaplamasına yer vermiştir.
İlgili hüküm uyarınca “Satılan, borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise alıcı, onun
yerine bir başkasını satın alma zorunda olmaksızın, satış bedeli ile belirlenmiş ifa günündeki piyasa
fiyatı arasındaki farka göre hesaplanacak zararın giderilmesini isteyebilir.”. İkinci olarak ise satıcı
bakımından md. 236(3) hükmünde soyut yönteme yer verilmiştir. Söz konusu hüküm uyarınca “Satılan,
borsada kayıtlı veya piyasa fiyatı bulunan mallardan ise satıcı, böyle bir satışa gerek kalmaksızın
alıcıdan, satış bedeli ile malın belirlenmiş ödeme günündeki fiyatı arasındaki farka göre hesaplanacak
zararın giderilmesini isteyebilir.”.
1168
Alacaklının ikame sözleşme akdettiği ancak bu sözleşmenin md. 75 hükmünde yer alan koşulları
sağlamadığı hallerde de md. 76 hükmü çerçevesinde cari fiyatı esas alarak tazminat hesaplamasının
mümkün olduğu ifade edilmektedir. Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 76/ 2010), para. 2;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 76), para. 15; Huber/Mullis, s. 288; Enderlein/Maskow, Md.
76, para. 3; Dayıoğlu, s. 110.
1169
Honnold, para. 414; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 76), para. 13;
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 75/ 2010), para. 13; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer
(Md. 76/ 2010), para. 2.
1166
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fiyatın bulunmadığı mallar bakımından md. 76 hükmünün uygulanması mümkün
değildir.1170
Cari fiyat, malın bir yerdeki piyasasında mevcut fiyat standardıdır.1171 Bu anlamda
ülkeden ülkeye, bölgeden bölgeye cari fiyat değişiklik gösterebilir. Söz konusu
hükümde cari fiyatın tanımına ve cari fiyat bakımından hangi yerin esas alınacağına
ilişkin bir düzenlemeye yer verilmiştir. Buna göre 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.”. Hüküm uyarınca kural olarak malın teslim
yerindeki cari fiyatı esas alınacaktır. 1172 Ancak teslim yerinde ilgili mala ilişkin olarak
cari fiyatın bulunmaması halinde, “makul ikame yerinde” geçerli cari fiyat, aradaki
taşıma masrafları gözetilerek esas alınacaktır.1173
İlgili hükümde ayrıca cari fiyatın hangi an esas alınarak belirleneceği de
düzenlenmiştir. Buna göre, kural olarak sözleşmeden dönme anındaki cari fiyat ile
sözleşmede belirlenmiş bedel arasındaki fark talep edilebilecektir. 1174 Ancak, alacaklı
malları devraldıktan sonra sözleşmeden dönme hakkını kullanırsa, malları devralma
anındaki cari fiyat esas alınacaktır. 1175

1170

Enderlein/Maskow, Md. 76, para. 2; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 76/ 2010), para. 4;
Atamer, s. 437; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 76), para. 11.
1171
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 76/ 2010), para. 4; Atamer, s. 437.
1172
Malı teslim yeri sözleşmede belirlenmemişse, Antlaşma md. 31 çerçevesinde belirlenecektir. Bkz.
Teslim Yeri, § 2.II.C.1.b.2.1.
1173
Enderlein/Maskow, Md. 76, para. 11; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 76), para. 3.5; Atamer, s. 437;
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 76/ 2010), para. 9.
1174
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 76/ 2010), para. 10; Dayıoğlu, s. 111; Atamer, s. 437;
Erkan, s. 174.
1175
Honnold, para. 412; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 76/ 2010), para. 11; Dayıoğlu, s. 111;
Atamer, s. 437; Enderlein/Maskow, Md. 76, para. 9; Bianca/Bonell/Knapp (Md. 76), para. 2.9.4.
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Bunların yanında Antlaşma ile sözleşmede bedelin sabit olarak (“price fixed by the
contract”) kararlaştırılmış olması aranmaktadır.1176 Bu bağlamda, semenin Antlaşma
çerçevesinde belirleneceği durumlarda, md. 76 hükmünün uygulanması mümkün
değildir.1177

D.

TAZMİNAT SORUMLULUĞUNDAN KURTULMA

Sözleşmede bulunan sorumsuzluk kayıtları ile borçlunun tazminat sorumluluğu
ortadan kaldırılabilecektir. Şöyle ki, tarafların aralarındaki sözleşme ile Antlaşma’da
yer alan tazminat sorumluluğuna ilişkin olarak farklı düzenlemeler getirmeleri,
sözleşmeye sorumsuzluk şartları koymaları mümkündür.1178 Bu kayıtların geçerli olup
olmadığı ise, sözleşmeye uygulanacak hukuk çerçevesinde değerlendirilecektir. 1179
Taraflarca sözleşmede kararlaştırılmış bir sorumsuzluk şartının bulunmaması veya
sorumsuzluk şartının geçersiz olması halinde ise Antlaşma hükümleri uygulama alanı
bulacaktır.
Antlaşma’da borçlunun sözleşmeyi ihlal halinde tazminat sorumluluğundan
kurtulmasına ilişkin olarak Antlaşma md. 79 hükmünde bir düzenlemeye yer
verilmiştir. İlgili hükümde yer alan şartların sağlanması durumunda borçlu, tazminat

Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 76/ 2010), para. 5. Antlaşma’nın Türkçe metninde, ilgili
ifadenin çevirisi “sözleşmede kararlaştırılan bedel” olarak geçmektedir.
1177
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 76/ 2010), para. 5. Bkz. § 2.II.C.1.c.1.1. Her ne kadar md.
55 hükmünün Türkçe metninde “cari fiyat” ifadesi yer almaktaysa da, Antlaşma’nın İngilizce resmi
metninde cari fiyat ifadesine yer verilmemiştir.
1178
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer (Md. 79), para. 89; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 79/
2010), para. 57, 60; Huber/Mullis, s. 259.
1179
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 79/ 2010), para. 58; Dayıoğlu, s. 136.
1176
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sorumluluğundan kurtulur.1180 Bununla beraber, sorumluluktan kurtulma, ancak ilgili
ihlal bakımından şartların gerçekleştiği kısımla sınırlıdır. 1181
Borçlunun, alacaklının zararını tazmin sorumluluğundan kurtulabilmesi için md. 79(1)
hükmünde üç koşula yer verilmiştir. 1182 İlk koşul, sözleşme ihlalinin borçlunun
“denetimi dışında kalan bir engelden” kaynaklanmış olmasıdır. 1183 Bu bakımdan
örneğin, mücbir sebep hali ilk koşulu sağlayabilecek niteliktedir. İkinci olarak ise, özel
bir öngörülebilirlik kriterine yer verilmiştir. İlgili hüküm uyarınca borçlunun “bu
engeli, sözleşmenin kurulması anında hesaba katmasının” mümkün olmaması
gerekmektedir.1184 Son olarak ise borçludan “engelden ve sonuçlarından kaçınmasının
veya bunları aşmasının” beklenememesi gerekmektedir.1185
Bunların yanında borçlunun md. 79(4) hükmü uyarınca “engeli ve kendisinin ifa
kabiliyeti üzerindeki etkilerini” alacaklı tarafa bildirmesi gerekir. Bu bildirimin makul
süre içerisinde karşı tarafa ulaşmaması halinde ise, bundan doğan zarara borçlu
katlanacaktır. Bu hüküm ile, Antlaşma md. 27 hükmünde yer alan kurala bir istisna
getirilmiştir.1186 Şöyle ki, md. 27 hükmü uyarınca gönderen tarafın bildirimi uygun
araçlarla yapması durumunda, bu bildirimin ulaşmasında meydana gelen aksaklık veya
gecikmeler, gönderenin bildirime dayanmasına mâni olmaz. Buna karşın, md. 79(4)

1180

Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer (Md. 79), para. 13 vd.; Huber/Mullis, s. 264;
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 79/ 2010), para. 49.
1181
Atamer, s. 488; Yelkenci, s. 206-207; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer (Md. 79), para. 14.
1182
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer (Md. 79), para. 43; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 79/
2010), para. 59; Kanışlı, s. 106; Yelkenci, s. 207.
1183
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer (Md. 79), para. 44; Huber/Mullis, s. 259; Dayıoğlu, s. 141;
Yelkenci, s. 207.
1184
UNCITRAL Digest, Md. 79, para. 17, 18.
1185
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 79/ 2010), para. 10; Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer
(Md. 79), para. 46.
1186
UNCITRAL Digest, Md. 27, para. 3.
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hükmü uyarınca sorumluluktan kurtulmak isteyen borçlunun muhakkak alacaklı tarafa
bildirimde bulunması ve bu bildirimin makul sürede alacaklıya ulaşması gerekir. 1187
İlgili hüküm çerçevesinde, tazminat sorumluluğunun bulunmadığına ilişkin ispat
yükü, ilgili tazminat borçlusunun üzerindedir. 1188
Söz konusu hüküm, (5). fıkrasında açıkça ifade edildiği üzere özel olarak tazminat
sorumluluğu bakımından düzenlenmiştir. Bu bakımdan, borçlunun zararı tazmin
etmekten kurtulması halinde dahi, alacaklı, Antlaşma çerçevesinde diğer hukuki
imkanlara başvurabilecektir. 1189
Belirtmek gerekir ki, Antlaşma çerçevesinde borçlunun tazminat sorumluluğundan
kurtulması, sözleşmede belirlenen cezai şartlar bakımından kendiliğinden borçlunun
sorumluluğunu kaldırmaz.1190 Bu hususta, sözleşmenin yorumlanması yoluyla sonuca
gidilmelidir.

E.

ZARARI AZALTMA KÜLFETİ

Antlaşma md. 77 hükmü uyarınca, sözleşme ihlaline uğrayan alacaklı taraf, uğradığı
zararı azaltmak için makul olan tüm önlemleri alma külfeti altındadır.1191 Külfetin
yerine

getirilmemesi

halinde,

borçlu

taraf,

makul

önlemler

çerçevesinde

azaltılabilecek miktarın tazminattan indirilmesini talep edebilecektir. Bu anlamda

1187

Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer
(Md.
79/
2010),
para.
43
vd.;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer (Md. 79), para. 95 vd.
1188
Antlaşma md. 79(1) hükmüyle ispat yükü borçluya bırakılmıştır.
1189
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Atamer (Md. 79), para. 4; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 79/
2010), para. 55; Huber/Mullis, s. 264.
1190
Huber/Mullis, s. 265; Enderlein/Maskow, Md. 79 para. 13.1; Yelkenci, s. 206-207; Dayıoğlu, s.
149.
1191
Benzer bir düzenleme TBK md. 52 hükmünde yer almaktadır. İlgili hüküm uyarınca “Zarar gören,
zararı doğuran fiile razı olmuş veya zararın doğmasında ya da artmasında etkili olmuş yahut tazminat
yükümlüsünün durumunu ağırlaştırmış ise hâkim, tazminatı indirebilir veya tamamen kaldırabilir.”.
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zararı azaltma külfetinin yerine getirilip getirilmemesi, tazminat hakkının
kapsamını1192 etkileyecektir.1193
Doktrinde, zararı azaltma külfetinin, Antlaşma md. 7 hükmü1194 çerçevesinde
dürüstlük kuralının bir sonucu olarak düzenlendiği görüşü savunulmaktadır. 1195 Şöyle
ki, Antlaşma uyarınca sözleşmenin ihlaline bağlanan hakların kullanılması, ihlale
uğrayan tarafın, ilgili hakkın kullanımına ilişkin külfetleri yerine getirmesine
bağlıdır.1196 Bu bağlamda Antlaşma md. 77 hükmü ile, ihlale uğrayan tarafın pasif
durumda kalmaması ve aktif bir rol alarak zararın azaltılması hususunda makul
önlemleri alması amaçlanmıştır. 1197 Böylece borçlu da, makul önlemleri alınsaydı,
meydana gelmeyecek zararlardan sorumlu tutulamayacaktır.
Zararı azaltma külfeti çerçevesinde makul önlemlerin ne olduğu ise, somut olay
özellikleri dikkate alınarak tespit edilecektir. Bu hususta ticari teamüller ve makul
kişinin alacağı önlemler değerlendirilmelidir. 1198 Örneğin alacaklı taraf, ikame
Zararı azaltma külfetinin, zararın miktarı bakımından mı yoksa tazminat miktarı bakımından mı
dikkate alınacağı doktrinde tartışmalıdır. Zararı azaltma külfetinin, tazminatın hesaplanmasında
belirleyici rol oynayacağını savunan görüşe göre, öncelikle zararın miktarı belirlenmeli, akabinde
külfetin ihlali söz konusu ise makul önlemlerle azaltılabilecek zararlar bakımından tazminatta indirim
gerçekleştirilmelidir. Diğer görüşe göre ise, zararı azaltma külfetinin ihlali sonucunda azaltılabilecek
veya artmayacak zararlar alacaklının iradesiyle gerçekleştiğinden zarar hesaplanmasında dikkate
alınmamalıdır. Bu görüşün bir yansıması TBK md. 50(2) hükmünde mevcuttur. İlgili hüküm uyarınca
“Uğranılan zararın miktarı tam olarak ispat edilemiyorsa hâkim, olayların olağan akışını ve zarar
görenin aldığı önlemleri göz önünde tutarak, zararın miktarını hakkaniyete uygun olarak belirler.”.
Bkz. Altınok O., s. 108, vd. Antlaşma md. 77 hükmünde ise açıkça zararı azaltma külfetinin zararın
hesaplanmasında değil, tazminat miktarı belirlenirken indirim yapılması bakımından uygulanacağı
belirtilmiştir.
1193
Zararı azaltma külfeti diğer hakların kapsamını veya kullanımını engellemez. Enderlein/Maskow,
Md. 77, para. 1; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 77/ 2010), para 3.
1194
Antlaşma md. 7 hükmü “(1) Bu Antlaşmanın yorumunda, Antlaşmanın milletlerarası niteliği
dikkate alınacağı gibi yeknesak uygulanmasının teşviki ve milletlerarası ticarette dürüstlük kuralının
korunması gereği de gözetilir. (...)” şeklindedir.
1195
Atamer, s.483; Baysal (Kusur), s.365-366; Huber/Mullis, s.289; Kanışlı, s. 42; MacQueen, s. 215.
1196
Schlechtriem/Schwenzer/Müller-Chen (Md. 45/ 2005), para. 33; Welser/Welser, s. 134. Bu
bakımdan örneğin, sözleşmeye aykırı mal teslim edilmesi halinde Antlaşma md. 39(1)’de yer alan
aykırılık bildiriminde bulunulmaması halinde, sözleşmeden dönme hakkı veya ikame mal teslimi
talebinde bulunma hakkı kullanılamayacaktır.
1197
Saidov (Methods), s.350; Treitel, s. 179; Bianca/Bonnell/Knapp, s. 559-560; Sutton, s. 748; Ogus,
s. 322; McGregor, s. 168.
1198
Huber/Mullis, s. 290; Atamer, s. 439; Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 77/ 2010), para 7;
Kröll/Mistelis/Viscasillas/Gotanda (Md. 77), para. 15; Dayıoğlu, s. 116; Yelkenci, s. 230; Avusturya
1192
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sözleşme akdetme yoluyla zararın azaltılmasını sağlayabilecektir. 1199 Alacaklı külfeti
yerine getirmez ise, borçlunun tazminat sorumluluğu azaltılacak, zararın makul
önlemlerle azaltılabileceği oranda tazminattan indirim yapılacaktır. 1200

F.

TAZMİNAT BORCUNUN İFASI

1.

Genel Olarak

Antlaşma çerçevesinde tazminat borcunun ifasına ilişkin olarak herhangi bir
düzenlemeye yer verilmemiştir. Bu çerçevede tazminat borcunun nerede ifa edileceği
ve hangi süre içerisinde ifa edileceği hususlarının açıklığa kavuşturulması
gerekmektedir.

2.

İfa Yeri

Borçlu tarafından tazminatın nerede ödeneceği hususunda doktrin ve uygulamada
hâkim görüş, tazminatın para borcu niteliğini esas almaktadır. Hâkim görüşe göre,
borçlu tazminatı Antlaşma md. 57 hükmü uyarınca belirlenecek ifa yerinde
ödemelidir.1201 İlgili hüküm çerçevesinde aksi taraflarca kararlaştırılmamışsa,
ödemenin alacaklının işyerinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir. 1202 Schwenzer ise

Federal Mahkemesi (Oberster Gerichtshof), 06.09.1996, Cisg-online no: 224, Pace Law School CISG
Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/960206a3.html (Erişim: 15.02.2020).
1199
Bianca/Bonell/Knapp (Md. 77), para. 2.2; Huber/Mullis, s. 289.
1200
Atamer, s. 440; Yelkenci, s. 231.
1201
Huber/Mullis, s. 281; Grenoble İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel de Grenoble), 23.10.1996, Cisgonline no: 305, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/961023f1.html
(Erişim: 15.02.2020); Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 02.07.1993, Cisgonline no: 74, Pace Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/930702g1.html
(Erişim: 15.02.2020).
1202
Grenoble İstinaf Mahkemesi (Cour d'appel de Grenoble), 23.10.1996, Cisg-online no: 305, Pace
Law School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/961023f1.html (Erişim: 15.02.2020);
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hâkim görüşten ayrılarak, tazminat borcunun ihlale konu borcun ifa yerinde ödenmesi
gerektiğini savunmaktadır. 1203 Ancak kanımca, Schwenzer’in görüşü, özellikle
sözleşmenin birden fazla borç bakımından ihlal edildiği durumlarda hangi borç
bakımından ifa yerinin belirleneceği konusu belirsizliğe yol açacağından,
işlevsellikten uzaktır.

3.

İfa Zamanı

Doktrin ve Antlaşma’da tazminatın ödenmesine ilişkin herhangi bir zamandan
bahsedilmemektedir. Kanaatimce, tazminatın ne zaman ödeneceği hususu, tazminata
işleyecek faiz bakımından önem arz etmektedir. Zira eğer alacaklı, tazminat ödenene
kadar geçen dönem için faiz alabilirse; zararının geç giderilmesi (tazminatın geç
ödenmesi) ile ikinci kez zarara uğramamış olacaktır. Bununla birlikte, geç ödeme
sebebiyle ortaya çıkan ve faiz ile giderilemeyen aşkın zararlar bakımından md. 74
hükmü uyarınca tazminat talep edilebilmesi mümkündür.1204
Faize ilişkin genel düzenleme Antlaşma md. 78 hükmünde yer almaktadır. İlgili
hüküm uyarınca borçlu, “semeni veya muaccel olmuş herhangi bir meblağı”
zamanında ödemezse, alacaklı taraf tazminat hakkı saklı kalmak kaydıyla ilgili meblağ
üzerine faiz işletebilir. Söz konusu hüküm çerçevesinde para borcu niteliğini haiz
tazminata faiz işletilemeyeceğine ilişkin herhangi bir istisnaya yer verilmediğinden,

Düsseldorf Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 02.07.1993, Cisg-online no: 74, Pace Law
School CISG Case Presentation, cisgw3.law.pace.edu/cases/930702g1.html (Erişim: 15.02.2020).
1203
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010), para. 61.
1204
Huber/Mullis, s. 246; Schlechtriem/Schwenzer/Fountoulakis (Md. 84/ 2010), para. 22. Türk
hukukunda benzer bir düzenleme yer almaktadır. TBK md. 122(1) hükmü uyarınca “Alacaklı, temerrüt
faizini aşan bir zarara uğramış olursa, borçlu kendisinin hiçbir kusuru bulunmadığını ispat etmedikçe,
bu zararı da gidermekle yükümlüdür.”.
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tazminata da faiz işletilebilecektir. Bu bakımdan, hangi andan itibaren tazminata faiz
işletilebileceği sorusu karşımıza çıkmaktadır. Doktrinde ve uygulamada, tazminat
borcunun, zararın meydana gelmesi ile birlikte muaccel olduğu kabul edilmektedir. 1205
Dolayısıyla alacaklı zararın meydana gelmesi ile tazminatın ödendiği ana kadar geçen
süre için tazminata faiz işletebilecektir.
Daha önce de ifade ettiğimiz üzere 1206, Antlaşma’da faiz oranına, kuruna veya hangi
yöntemle belirleneceğine ilişkin herhangi bir düzenleme yer almamaktadır. İçtihatlar
incelendiğinde faizin tespiti bakımından, uygulanacak hukukun1207, alıcının iş yerinin

1205

CISG Advisory Council, Opinion no. 14, CISG-Online, http://www.cisg.law.pace.edu/cisg/CISGAC-op14.html#35 (Erişim: 07.03.2020), para. 3.16; Atamer, s. 256; Landshut Eyalet Mahkemesi
(Landgericht Landshut), 05.04.1995, CISG-online no: 193, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/950405g1.html (Erişim: 2.2.2020); Zürih Ticaret Mahkemesi
(Handelsgericht Zürich), 05.02.1997, CISG-online no: 327, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html (Erişim: 2.2.2020); ICC Tahkim (ICC International
Court of Arbitration), 01.06.1999, Cisg-online no: 705, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/999187i1.html (Erişim: 07.03.2020); İsviçre Zug Kanton Mahkemesi
(Kantonsgericht Zug), 27.11.2008, Cisg-online no: 2024, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081127s1.html (Erişim: 07.03.2020); İsviçre Valais Kantonu İstinaf
Mahkemesi (Tribunal Cantonal du Valais), Cisg-online no: 2025, Pace Law School CISG Case
Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/090128s1.html (Erişim: 07.03.2020); Sırbistan Ticaret
Odası Tahkim Merkezi (Court of Arbitration attached to the Serbian Chamber of Commerce),
19.10.2009, Cisg-online no: 2265, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/091019sb.html (Erişim: 07.03.2020).
1206
Bkz. § 4.IV.B.2.b.
1207
Ticino Kantonu Temyiz Mahkemesi (Tribunale d'appello Ticino), 15.01.1998, Cisg-online no: 417,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/980115s1.html (Erişim:
15.02.2020); ICC Tahkim, 23.08.1994, Cisg-Online no: 129, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/947660i1.html (Erişim: 19.04.2019); İsviçre Sarine Bölge Mahkemesi
(Bezirksgericht der Saane), 20.02.1997, Cisg-online no: 426, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970220s1.html (Erişim: 15.02.2020); Hollanda Roermond Bölge
Mahkemesi (Arrondissementsrechtbank), 06.05.1993, Cisg-online no: 454, Pace Law School CISG
Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/930506n1.html (Erişim: 15.02.2020).
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bulunduğu ülke hukukunun1208 veya satıcının işyerinin bulunduğu ülke hukukunun 1209
esas alınarak faiz oranı ve kurunun belirlendiği görülmektedir. Bunların yanında, bazı
kararlarda doğrudan LIBOR faiz kurunun 1210 veya Avrupa Merkez Bankası faiz
kurunun1211 esas alındığı görülmektedir. Dolayısıyla, faiz kurunun belirlenmesi
noktasında uygulamada yeknesaklığın olduğunu ifade etmek mümkün değildir.

VI. ZAMANAŞIMI
Antlaşma’da herhangi bir hakkın kullanılmasına ilişkin olarak bir zamanaşımı süresi
düzenlenmemiştir. Bununla beraber, zamanaşımı hususunu düzenleyen ikinci bir
milletlerarası antlaşma bulunmaktadır. 1974 yılında hazırlanan Milletlerarası Mal
Satımında Zamanaşımı Süresi Hakkında Konvansiyon (Convention on the Limitation
Period in the International Sale of Goods) hükümleri uyarınca, ilgili Konvansiyon’un

1208

Frankfurt Eyalet Yüksek Mahkemesi (Oberlandesgericht), 13.06.1991, Cisg-online no: 23, , Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/910613g1.html (Erişim:
15.02.2020); Avusturya Tahkim (Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen
Wirtschaft in Österreich), 15.06.1994, Cisg-online no: 120, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/940615a4.html (Erişim: 15.02.2020); Avusturya Tahkim
(Internationales Schiedsgericht der Bundeskammer der gewerblichen Wirtschaft in Österreich),
15.06.1994, Cisg-online no: 121, Pace Law School CISG Case Presentation,
https://cisgw3.law.pace.edu/cases/940615a3.html
(Erişim:
15.02.2020);
Tahkim
Heyeti
(Schiedsgericht der Hamburger Freundschaftlichen Arbitrage), 29.12.1998, Cisg-online no: 638, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/981229g1.html (Erişim:
15.02.2020); İtalya, Forli Bölge Mahkemesi (Tribunale di Forli), 11.12.2008, CISG-online no: 1729,
Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/081211i3.html (Erişim:
2.2.2020).
1209
Zürih Ticaret Mahkemesi (Handelsgericht Zürich), 05.02.1997, CISG-online no: 327, Pace Law
School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/970205s1.html (Erişim: 2.2.2020);
Sursee İlk Derece Mahkemesi (Amtsgericht), 12.09.2008, CISG-Online no: 1728, Pace Law School
CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/080912s1.html (Erişim: 2.2.2020).
1210
ICC Tahkim, 01.01.1995, Cisg-online no: 526, Pace Law School CISG Case Presentation,
http://cisgw3.law.pace.edu/cases/958128i1.html (Erişim: 2.2.2020); ICC Tahkim, 26.03.1993, Pace
Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/936653i1.html (Erişim:
2.2.2020).
1211
Belçika Hasselt Ticaret Mahkemesi (Rechtbank van Koophandel), 10.05.2006, Cisg-online no:
1259, Pace Law School CISG Case Presentation, http://cisgw3.law.pace.edu/cases/060510b1.html
(Erişim: 2.2.2020).
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uygulama alanı bulduğu durumlarda, md. 8 hükmü çerçevesinde 4 yıllık zamanaşımı
süresi uygulanacaktır. Öte yandan, Konvansiyon’un etki alanı, Antlaşma kadar geniş
değildir. Nitekim, günümüz itibariyle Konvansiyon’a yalnızca 30 ülke 1212 taraftır. Bu
ülkeler arasında Türkiye bulunmamaktadır.
Konvansiyon’un uygulama alanı bulmadığı sözleşmeler bakımından ise, kanunlar
ihtilafı hükümleri çerçevesinde sözleşmeye uygulanacak hukuk bakımından
zamanaşımı değerlendirmesi yapılacaktır. 1213 Örneğin Antlaşma’nın tabi olduğu satım
sözleşmeleri bakımından Türk mahkemelerinin önüne gelen bir uyuşmazlıkta,
sözleşmeye hangi hukukun uygulanacağı (taraflarca açıkça kararlaştırılmamış ise)
MÖHUK md. 24 hükmü uyarınca belirlenecek ve MÖHUK md. 8 hükmü gereği
belirlenen ulusal hukuk uyarınca zamanaşımı hükümleri uygulanacaktır. Sözleşmeye
Türk hukukunun uygulandığı hallerde ise, (Antlaşma uyarınca süre sınırlamasının
bulunmadığı ve taraflarca bir sürenin belirlenmediği hallerde) seçimlik hakların
kullanılması ve sözleşmeden doğan borçlara ilişkin tazminat talebi TBK md. 146
hükmü uyarınca 10 yıllık zamanaşımına tabi olacaktır.

Arjantin, Beyaz Rusya, Belçika, Benin, Bosna Hersek, Burundi, Fildişi Sahili, Küba, Çek
Cumhuriyeti, Dominik Cumhuriyeti, Mısır, Gana, Gine, Macaristan, Liberya, Meksika, Moldovya,
Karadağ, Norveç, Paraguay, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Uganda, Ukrayna,
Amerika Birleşik Devletleri, Uruguay, Zambiya.
1213
Schlechtriem/Schwenzer/Schwenzer (Md. 74/ 2010), para. 62.
1212
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§ 5. SONUÇ
Bu Tez çalışması ile yapılan değerlendirmeleri ve varılan temel sonuçları aşağıdaki
şekilde özetlemek mümkündür:
1.

Sözleşmeden dönme hakkı, Antlaşma çerçevesinde düzenlenen diğer hukuki

imkanlar arasından en ağır koşul ve sınırlamalara tabi tutulan haktır. Zira, öncelikle
dönme hakkının söz konusu olabilmesi için ya esaslı ihlal bulunması (ki ikame mal
teslimi talebinde bulunma hakkı haricinde esaslı ihlalin şart olarak arandığı bir
seçimlik hak bulunmamaktadır), ya da ek süre mekanizmasının işletilmesi
gerekmektedir. İkinci olarak hakkın kullanılması, alacaklı tarafından yerine getirilmesi
gereken

külfetler

ile

süre

sınırlamaları

gibi

düzenlemeler

neticesinde

sınırlandırılmıştır. Bu bakımdan Antlaşma’nın son çare (ultima ratio) ilkesini
benimsediği kabul edilmektedir.
2.

Yukarıda ifade edildiği üzere, Antlaşma temelde sözleşmeden dönme hakkının

kullanılabilmesi için iki alternatiften birinin varlığını aramaktadır. Bunlardan ilki
sözleşmenin md. 25 hükmü uyarınca esaslı ihlal edilmiş olmasıdır. İlgili hüküm
çerçevesinde esaslı ihlalin mevcut olması için üç kriterin varlığı aranmaktadır. Bu
kriterlerden ilki sözleşme ihlalidir. Sözleşme ve Antlaşma ile düzenlenen borçlar bu
sözleşme ihlaline konu olabilirler. Ancak, sözleşme ve Antlaşma dışı yükümlülükler
ile koruma yükümlülüklerinin esaslı ihlal konusu olup olmayacağı doktrinde
tartışmalıdır. İçtihatlarda, istisnai haller dışında, bu yükümlülüklerin sözleşme ihlaline
konu olamayacağı kabul edilmektedir. İkinci kriter, bu ihlalin alacaklıyı sözleşme
uyarınca haklı beklentilerinden önemli ölçüde yoksun bırakacak bir olumsuzluğa
sebebiyet vermesidir. Burada olumsuzluk ile kastedilenin ne olduğu sorusuna
doktrinde pek çok kez cevap aranmıştır. Tez’de kabul edilen görüşe göre, olumsuzluk
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kavramını maddi zarar kavramından daha geniş ele almak gerekir. Bunun yanı sıra
olumsuzluğun sebebiyet verdiği yoksunluğun önemli ölçüde olup olmadığının
tespitine

ilişkin

olarak

içtihatlarda

bazı

değerlendirmeler

yapılmıştır.

Bu

değerlendirmelerde temelde iki ayrı yaklaşımdan hareket edildiği görülmektedir.
Bunlardan ilkine göre, yoksunluğun, alacaklının sözleşmenin ifasına ilişkin menfaatini
ciddi bir şekilde azaltması gerekmektedir. Diğer yaklaşıma göre ise, yoksunluk,
semenin indirilmesi ve malın tamiri gibi daha hafif düzeyde yaptırımlar ile
giderilemeyecek boyutta olmalıdır. Her iki yaklaşım da Antlaşma’nın benimsediği son
çare ilkesi ile paralellik göstermektedir. Esaslı ihlal için aranan üçüncü ve son kriter
ise öngörülebilirliktir. Öngörülebilirlik, diğer kriterlerden farklı olarak “olumsuz şart”
niteliği taşımaktadır. Şöyle ki, olumsuzluk, sözleşmeyi ihlâl eden tarafça
öngörülmemişse ve aynı konum ve koşullar içindeki makul bir kişi tarafından da
öngörülmesi mümkün değilse, esaslı ihlâlden söz edilemeyecektir. Dolayısıyla esaslı
ihlalin varlığı için olumsuzluğun (borçlu ve makul kişi tarafından) öngörül(e)memesi
gerekir. Esaslı ihlale ilişkin bu kriterler etraflıca incelendikten sonra, Antlaşma’da yer
alan borçlar kapsamında esaslı ihlal halleri (borcun kısmen/tamamen ifa edilmemesi,
geç ifası ve sözleşmeye aykırı ifası) incelenmiştir. Doktrin ve uygulamada, özellikle
borcun hiç ifa edilmediği hallerde, esaslı ihlalin mevcut olduğu kabul edilmektedir.
Diğer ihlal halleri bakımından ise somut olaya göre yorum yapılması gerekecektir.
3.

Sözleşmeden dönme hakkının mevcut olması için öngörülen ikinci alternatif

ise alacaklı tarafından md. 47 veya md. 63 hükümleri uyarınca borçluya Antlaşma ile
belirlenmiş borçların ifası için ek süre verilmesidir. Bu konuda doktrindeki hakim
görüş, ek süre mekanizmasının, Antlaşma’nın benimsediği son çare (ultima ratio)
ilkesi uyarınca getirildiği; ek süre tanınması ile ihlali gerçekleştiren tarafa, ihlali
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ortadan kaldırmaya yönelik bir şans verildiği; böylelikle sözleşmenin ayakta
kalmasının amaçlandığı yönündedir. Alacaklı tarafından verilen ek sürenin makul bir
uzunlukta olması gerekir. Makul uzunlukta bir ek sürenin verilmemesi halinde ne
olacağı doktrinde tartışmalıdır. Tez’de savunulan görüşe göre, makul uzunlukta ek süre
tanınmaması, verilen ek süreyi tamamen geçersiz yapmaz; verilen süre kendiliğinden
makul uzunlukta bir süreye uzar. Belirtmek gerekir ki, borcun sözleşmeye aykırı ifa
edilmiş olması halinde, ek süre mekanizmasının işletilmesi mümkün değildir. Nitekim,
ek süre verilmesi halinde sözleşmeden dönme hakkını düzenleyen md. 49(1)(b) hükmü
yalnızca “teslim etmeme” halinde, md. 64(1)(b) hükmü ise yalnızca “semeni ödememe
veya malı teslim almama” hallerinde uygulama alanı bulmaktadır. Borçlunun, bu
sayılan borçlar bakımından verilen ek süre içerisinde ifayı gerçekleştirmemesi veya
gerçekleştirmeyeceğini açıklaması halinde alacaklı sözleşmeden dönme hakkını
kullanabilecektir.
4.

Dönme hakkının kullanılması bakımından Tez’de sistematik olarak esaslı ihlal

ve ek süre mekanizması ayrı ayrı ele alınmıştır. Bununla beraber her iki durumda da
Antlaşma, kendiliğinden (ipso facto) dönmeyi kabul etmediği için; dönme hakkını
kullanmak isteyen alacaklı tarafın md. 26 ve md. 27 hükümleri uyarınca sözleşmeden
dönme beyanında bulunması gerekmektedir. Esaslı ihlalin mevcudiyeti halinde
öncelikle Antlaşma’nın hangi hükmü çerçevesinde sözleşmeden dönme hakkının
kullanılabileceği tespit edilecektir. Zira Antlaşma’da esaslı ihlal kapsamında kısmi ifa,
beklenen ihlal ve art arda teslimli sözleşmeler bakımından özel düzenlemelere yer
verilmiştir. Akabinde uygulanacak hükme göre sözleşmeden dönme beyanında
bulunulması bakımından tabi olunan süre sınırlamaları veya yerine getirilmesi gereken
külfetlerin bulunup bulunmadığı belirlenecektir. Ek süre verilmesi suretiyle
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sözleşmeden dönülmesi halinde de uygulanacak hükme göre sözleşmeden dönme
beyanında bulunulması bakımından tabi olunan süre sınırlamaları bulunup
bulunmadığı belirlenecektir.
5.

Dönme hakkının kullanılması halinde sözleşmenin hukuken ne yönde

etkileneceğine ilişkin olarak Antlaşma’da herhangi bir düzenleme yer almamaktadır.
Doktrin ve uygulamada hâkim görüş dönme hakkının kullanılması ile sözleşmenin
sona ermeyeceği ve bir tasfiye ilişkisine dönüşeceği yönündedir. Hatta bazı yazarlar,
Antlaşma’nın dönme hakkına ilişkin olarak yeni dönme teorisini benimsediğini ifade
etmektedirler. Öte yandan kanaatimce bu görüş, Antlaşma’nın açıkça sözleşmenin
ortadan kaldırılması yönündeki lafzı ile çelişmektedir. Ayrıca Antlaşma’nın dönmeye
ilişkin hükümlerinin md. 7 hükmü uyarınca, Antlaşma’nın uluslararası niteliği
gözetilerek, mümkün olduğu kadar ulusal hukuklardan ya da farklı hukuk
çevrelerinden ve böylece bunlarda geliştirilmiş olan teorilerden bağımsız olarak
yorumlanması isabetli olur. Bu sebeple Tez’de dönme sonucunda ortadan kalkmış bir
sözleşmenin mevcut olduğu savunulmaktadır. O halde, dönmeyle birlikte edimlerin
iadesi de, Antlaşma’ya tabi olup ortadan kalkmış bir sözleşme nedeniyle, yine
Antlaşma gereğince ve ondan doğan (yani Antlaşma hükümlerine dayanan) tasfiye
amaçlı bir borç ilişkisi kapsamında gerçekleştirilmeli; edimlerin iadesi ve mülkiyetin
geçirilmesine dayanak hukuki esaslın tespiti de bu değerlendirme ile yapılmalıdır.
Ayrıca, Tez’de sözleşmenin geçerli olduğu dönemde mülkiyetin geçişine ilişkin
sorunlar bakımından ulusal hukukun uygulama alanı bulduğu, bu bakımdan sözleşme
ortadan kalktıktan sonra da bu konularda ulusal hukukun uygulanmasının herhangi bir
sakıncası bulunmayacağı kanaatine ulaşılmıştır.
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6.

Sözleşmeden dönme hakkının ilk etkisi tarafların sözleşme ile üstlendikleri

borçlarından kurtulmalarına ilişkindir. Antlaşma md. 81(1) hükmü uyarınca kural
olarak tarafların henüz ifa etmedikleri borçlar, sözleşmeden dönülmesi ile birlikte
ortadan kalkacaktır. Öte yandan, kural bu olmakla birlikte, söz konusu hükümde
istisnai olarak bazı hükümlerin ve borçların geçerliliğini devam ettireceği ifade
edilmiştir. Bunlar, md. 81(1) hükmünde verilen “tazminat yükümlülüğü” ile
“uyuşmazlıkların çözümüne ilişkin sözleşme hükümleri” ve “sözleşmenin ortadan
kaldırılması sonrasında tarafların haklarını ve borçlarını” düzenleyen sözleşme
hükümleridir.
7.

Sözleşmeden dönme hakkının ikinci etkisi ifa edilmiş edimlerin iadesine

ilişkindir. Satıcı, teslim ettiği malın iadesini alıcıdan; alıcı ise ödemiş olduğu semenin
iadesini satıcıdan talep edebilir. Antlaşma, eğer dönme beyanı alıcı tarafından
açıklanacak ise, kural olarak alıcının bunu yapabilmesi için teslim almış olduğu
malları teslim aldığı andaki duruma esaslı surette yakın bir durumda iade edebilecek
durumda olmasını aramaktadır. Ancak bu kurala ilişkin olarak üç geniş kapsamlı
istisna öngörülmüştür. Doktrinde bu istisnaların, taraflar arasındaki menfaat dengesini
alıcı lehine bozduğu eleştirisi getirilmektedir. İadesi talep edilen edimlerin; teslim
edilen mallar bakımından elde edilen yarar veya bunların yerine geçen kaim değerler
ile ödenmiş semen bakımından (farazi olarak) işlemiş faiz birlikte iade edilmesi
gerekmektedir.
8.

Antlaşma ile taraflara, sözleşmeden dönme hakkının kullanılması ile birlikte

tazminat talep etme hakkı bahşedilmiştir. Tazminat hakkı, diğer hukuki imkanlardan
ayrı olarak, her bir hak ile birlikte kullanılabilme özelliğine sahiptir. Bu çerçevede
sözleşmeden dönen alacaklı, zararını gidermek için Antlaşma md. 74 ila md. 77
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hükümleri

çerçevesinde

tazminat

talep

edebilecektir.

Tazminatın

nasıl

hesaplanacağına ilişkin olarak Antlaşma’da üç farklı düzenleme yer almaktadır. Genel
düzenleme (md. 74 hükmü) uyarınca tazminat talep edilebilmesi için, borçlu
tarafından sözleşmenin ihlal edilmiş olması, alacaklıda bir zarar meydana gelmesi ve
ihlal ve zarar arasında nedensellik bağı bulunması gerekmektedir. Bununla beraber
md. 74 hükmü uyarınca hesaplanacak tazminatın miktarı öngörülebilirlik kriteri ile
sınırlandırılmıştır. Antlaşma bu genel düzenleme haricinde, sözleşmeden dönülmesi
haline özgülenmiş iki ayrı tazminat hesaplama yöntemine yer vermiştir. İlk yöntem,
alacaklı tarafından ikame sözleşmenin akdedildiği hallere ilişkindir. Bu yönteme göre,
tazminat, sözleşme bedeli ile ikame sözleşme bedeli arasındaki fark esas alınarak
hesaplanır. İkinci yöntem ise, mallara ilişkin cari fiyatın mevcut olması halinde
uygulanabilecektir. İlgili yöntem uyarınca alacaklı taraf, sözleşme bedeli ile cari fiyat
arasındaki farkı talep edebilecektir. Antlaşma md. 77 hükmü uyarınca, sözleşme
ihlaline uğrayan alacaklı taraf, uğradığı zararı azaltmak için makul olan tüm önlemleri
alma külfeti altındadır. Külfetin yerine getirilmemesi halinde, borçlu taraf, makul
önlemler çerçevesinde azaltılabilecek miktarın tazminattan indirilmesini talep
edebilecektir. Bunun yanı sıra, borçlunun, gerek sözleşmeye eklenecek sorumsuzluk
kaydıyla gerekse Antlaşma md. 79 hükmü çerçevesinde tazminat sorumluluğundan
kurtulması mümkündür.
9.

Nihayet, Tez’de yer verilen tespit ve analizler dikkate alındığında, bir somut

olay kapsamında yapılması gereken değerlendirme şu şekilde ele alınabilir: Somut
olayda sorulması gereken ilk soru esaslı ihlalin var olup olmadığıdır. Zira esaslı ihlalin
mevcudiyeti, sözleşmeden dönme hakkının mevcut olması için yeterlidir. Esaslı ihlalin
tespit edilmesi halinde ise, Antlaşma’da yer verilen özel esaslı ihlal halinin bulunup
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bulunmadığı araştırılacaktır. Bu özel haller kısmi ifa halinde sözleşmeden dönme
hakkı, beklenen esaslı ihlal halinde sözleşmeden dönme hakkı ve art arda teslimli
sözleşmeler bakımından sözleşmeden dönme hakkıdır. Bu araştırmanın yapılması ile
birlikte somut olaya esaslı ihlale ilişkin hangi düzenlemenin uygulanacağı tespit
edilmiş olacak; bu sayede sözleşmeden dönme hakkının kullanılabilmesi için aranan
bir şart veya süre kısıtı bulunup bulunmadığı; var ise sözleşmeden dönme hakkının
bunlara uygun kullanılıp kullanılmadığı değerlendirilebilecektir. Başlangıçta yapılan
esaslı ihlal değerlendirmesi neticesinde esaslı ihlalin söz konusu olmadığı tespit
edilirse, alacaklının ek süre verip vermediğine bakılacak; ek süre verilmiş ise bu ek
sürenin ve ek süre neticesinde kullanılan dönme hakkının Antlaşma’da yer verilen şart
ve/ya süre sınırlamalarına uygun olup olmadığı araştırılacaktır.
10.

O halde, gerek sistematik gerekse terminolojik olarak Türk borçlar hukuku

sistemine yabancı ve karmaşık görünen Antlaşma hükümlerinin, aslında uluslararası
satım sözleşmelerine kolaylıkla uygulanabilir olduğu görülmektedir. Elbette gerek
kazuistik bir yapıdan kaçınılması gerekse hazırlık çalışmaları sırasında anlaşma
sağlanamayan hususlar bulunması sebebiyle, Antlaşma’da boşluklar mevcuttur.
Bununla beraber, bu boşlukların Antlaşma md. 7 hükmü çerçevesinde doldurulması
pekâlâ mümkündür. Ayrıca, Antlaşma’ya ilişkin olarak verilen yargı kararlarının
çeşitli veritabanlarında toplanması ve belirli aralıklarla bu içtihatlar ışığında Digest
oluşturulması suretiyle içtihatlarda bir yeknesaklık da oluşturulmaya çalışılmaktadır.
Ancak, uluslararası alanda yaygın bir şekilde satım sözleşmelerine uygulanan
Antlaşma’nın, 2011 yılından bu yana Antlaşma’ya taraf olan Türkiye bakımından bu
etkiye sahip olduğunu söylemek güçtür. Yargıtay’a bugüne kadar taşınan
uyuşmazlıklar içerisinde yalnızca 1 tanesi Viyana Satım Antlaşması ile ilgilidir.
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Bunun yanı sıra, Antlaşma’ya ilişkin veritabanları incelendiğinde, taraflardan birinin
işyerinin bulunduğu ülkenin Türkiye olduğu kararlar da yok denecek kadar azdır.
Kanımca, Türk hukuk doktrininde bu kadar sık tartışılan ve üzerine yüzlerce eserin
tanzim edildiği bir konunun, uygulamada etki gösterememesinin iki temel sebebi
bulunmaktadır. Bunlardan ilki önleyici hukuk alanında yeterli gelişimin sağlanamamış
olmasıdır. Türkiye’de avukatlık halen uyuşmazlık ortaya çıktıktan sonra yardım
alınacak, başvurulacak bir meslek olarak görülmektedir. Bu durum, sözleşme
müzakereleri sırasında herhangi bir hukuki yardım alınmamasını ve dolayısıyla
sözleşmeye uygulanacak hukukun seçiminde yeterli bilgi sahibi olunmadan karar
verilmesini de beraberinde getirmektedir. Öte yandan bu yaklaşım; önleyici hukuk
hizmeti alınmasına karşın Antlaşma’nın neden sözleşmeye uygulanacak hukuk olarak
tercih edilmediği (veya sözleşme hükümleri ile hariç tutulduğu) sorusuna cevap
vermemektedir. Özellikle Türkiye’de ticari hayatta Antlaşma’ya karşı bir çekince
olduğu görülmektedir. Kanımca bu çekince şu iki sebepten kaynaklanıyor olabilir: (i)
Antlaşma hususunda taraf avukatlarının ciddi bilgi birikimine sahip olmalarıyla
birlikte, başka bir ülke hukukunun sözleşmeye uygulanmasının daha avantajlı olacağı
kanaatine varmaları veya (ii) Taraf avukatlarının Antlaşma’ya ilişkin yeterli bilgi
birikimine sahip olmamaları. İlk ihtimal ticari hayatın olağan seyrinde herhangi bir
problem arz etmemektedir. Bununla beraber ikinci ihtimal, avukatların uluslararası
düzeyde oldukça yaygın olarak kullanılan Antlaşma hakkında yeterli olarak bilgi
sahibi olmadıklarını göstermektedir. Bu durumun Türk hukuk alanında yazılmış
eserleri azlığından kaynaklandığını söylemek de kanımca mümkün değildir. Zira; Türk
yazarlar, Antlaşma’nın Türkiye’de kabul edildiği tarihten bu yana Antlaşma üzerine
gerek monolog, gerek kitap, gerekse makale olarak yüzlerce eser takdim etmiş
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bulunmaktadırlar. Dolayısıyla, bu sorunun çözümü kanaatimce avukatların kendilerini
bu yönde geliştirmelerinden geçmektedir. Bu konuda, gelecekte, içtihatları incelerken
Türk mahkemelerinin gerçekleştirdiği yargılamalar ile Türkiye’de bulunan tahkim
merkezlerinin kuralları uyarınca gerçekleştirilmiş tahkim yargılamaları sonucunda
verilen kararları sıklıkla görmeyi umut etmekteyim.

279

§ 6. KAYNAKLAR
a. Kitap ve Makaleler
Akıncı, Z.: Milletlerarası Tahkim, Seçkin Yayıncılık, Ankara 2007.
Akıpek, Ş.: Viyana Satım Antlaşması (CISG), Yetkin Yayınları, Ankara 2020.
Akşener, F.: Türk ve İngiliz Hukukunda Borca Aykırı Davranılacağının Önceden
Belli Olması, Yeditepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Yayınlanmış Yüksek
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Karşılaştırılması: Benzerlikler, Farklar, Boşluklar, Vedat Kitapçılık, İstanbul 2016.

295

Öz, T.: Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler
Antlaşması (CISG), Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 2013/1, ss. 318 (CISG).
Özdemir, E.: Uluslararası Mal Satımlarına İlişkin Birleşmiş Milletler Antlaşması
(CISG) Uyarınca Malların Sözleşmeye Uygunluğu, Ankara Üniversitesi Sosyal
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