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Viyana Konvansiyonu’nun 
Milletlerarası Özel Hukuk Bakımından  

Uygulama Alanı

Prof. Dr. Hatice ÖZDEMİR KOCASAKAL*

GİRİŞ

Uluslararası ticarete ilişkin sözleşmelerden kaynaklanan uyuşmazlıkların 
çözümünde sadece kanunlar ihtilafı yöntemi ile yetinmenin tacirler açısın-
dan belirsizlik ve güvensizlik ortamı oluşturacağı açıktır. Zira uyuşmazlıkla 
bağlantılı hukuk sistemlerinden birinin iç hukukunda yer alan sözleşmelere 
ilişkin maddi kurallar ile uyuşmazlığın çözümlenmesini öngören kanunlar ih-
tilafı sistemi, uygulanacak kuralların ve dolayısıyla davanın sonucunun, dava-
nın açıldığı ülkenin kanunlar ihtilafı kurallarına bağlı olarak değişmesine ve 
böylece davacının kendisi açısından uygun sonuçlar verecek bir ülke mahke-
mesinde dava açmak istemesine (forum shopping) yol açmaktadır. 

Bu sakıncaların bertaraf edilebilmesi ve uluslararası ticarette öngörülebi-
lirliğin ve güvenin sağlanabilmesi için, iç hukuk düzenlemelerinden bağımsız 
olarak geliştirilmiş, yeknesak maddi kurallara ihtiyaç bulunmaktadır. Satım 
sözleşmeleri açısından bu ihtiyacı gidermek üzere, 1930’larda, UNIDROIT1 
bünyesinde çalışmalar başlatılmış, İkinci Dünya Savaşı ile kesintiye uğrayan 

* Galatasaray Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletlerarası Özel Hukuk Anabilim Dalı Öğretim 
Üyesi.

1 L’Institut international pour l’unification du droit privé (Özel Hukukun Birleştirilmesi İçin 
Uluslararası Enstitü). Özel hukukun ve özellikle ticaret hukukunun modernleştirilmesi ve 
devletlerin bu konulardaki düzenlemelerinin uyumlu hale getirilmesi için çalışmalar yapmak 
ve bu amaçla, prensipler, kurallar gibi yeknesak hukuk araçları hazırlamak amacıyla devletler 
arası bir örgüt olarak 1926 yılında kurulmuş olan Enstitü hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. 
http://www.unidroit.org/.
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bu çalışmalar, 1964 yılında La Haye’de, iki Konvansiyon’un2 kabul edilmesi 
ile sonuçlanmıştır3.

Daha çok Batı Avrupa hukuk sistemlerinin etkisi altında hazırlandığı 
gerekçesiyle eleştirilen bu Konvansiyonlara katılımın çok fazla olmaması 
üzerine Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonu (UN-
CITRAL), mümkün olduğu kadar farklı hukuk sistemlerine ve ekonomik ve 
sosyal yapılara sahip devletlerin katılımını sağlayacak bir Konvansiyon üze-
rinde çalışmalara başlamış, uzun süren bu çalışmalar sonunda, 11 Nisan 1980 
tarihinde, Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş Milletler 
(Viyana) Konvansiyonu kabul edilmiştir4.

Konvansiyon’un dibacesinde, “ …farklı sosyal, ekonomik ve hukuki sis-
temleri dikkate alacak şekilde uluslararası mal satımına ilişkin sözleşmelere 
uygulanacak kuralların yeknesak bir şekilde belirlenmesi, uluslararası tica-
retin yasal engellerinin ortadan kaldırılmasına ve uluslararası ticaretin geliş-
mesine katkıda bulunacaktır…” ifadelerine yer verilmiştir. Gerçekten de Kon-
vansiyon, ülkelerarası mal ticareti ile ilgili yeknesak maddi kurallardan oluşan 
bir bütün oluşturmak suretiyle, milli hukuk sistemleri arasındaki farklılıklar-
dan kaynaklanabilecek engellerin ortadan kaldırılması ve böylece belirliliğin 
(certainty) ve öngörülebilirliğin (predictability) sağlanması5; kanunlar ihtilafı 
kurallarına başvurma gerekliliğinin azaltılması, davacının kendi lehine hü-
kümler içeren ülkede dava açmasının (forum shopping) engellenmesi ve ulus-
lararası nitelikli işlemlerin niteliğine uygun modern bir satım hukuku tesis 
edilmesi gibi temel amaçlar gütmektedir6. 

2 UNIDROIT tarafından hazırlanan ve 1 Temmuz 1964’de kabul edilen bu Konvansiyonların 
ilki, Uluslararası Mal Satımları Hakkında Yeknesak Kanun Tespitine (Convention relating 
to a Uniform Law on the International Sale of Goods- Convention portant loi uniforme sur 
la vente internationale des objets mobiliers corporels), ikincisi ise, Uluslararası Mal Satım 
Sözleşmelerinin Kuruluşu Hakkında Yeknesak Kanun Tespitine (Convention relating to a 
Uniform Law on the Formation of Contracts for the International Sale of Goods- Convention 
portant loi uniforme sur la formation des contrats de vente internationale des objets mobiliers 
corporels) ilişkindir. Konvansiyonların metinleri için bkz. http://www.unidroit.org/. Konvan-
siyonlar hakkında ayrıca bkz. TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s. 97-101.

3 Note explicative du secretariat de la CNUDCI sur la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises, paragraf 2 (http://www.uncitral.org/pdf/
french/texts/sales/cisg/V1056998-CISG-f.pdf, erişim: 05.01.2014).

4 Note explicative du secretariat de la CNUDCI sur la Convention des Nations Unies sur les 
contrats de vente internationale de marchandises, paragraf 3. Viyana Konvansiyonu’nun ha-
zırlık süreci hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. BALKAR, s. 93-96.

5 FERRARI, s. 43, 45; ZEYTİN, s. 26.
6 NEUMAYER / MING, s. 38. 
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Konvansiyona, Kasım 2013 itibariyle, dünya ticaretinin dörtte üçüne hâ-
kim olan7, çok farklı hukuk sistemlerine8 ait seksen devletin taraf olması9, 
dibacesinde belirlenen hedeflere büyük ölçüde ulaşıldığını göstermektedir10.

Türkiye Cumhuriyeti, Konvansiyonu biraz geç de olsa onaylamış ve yü-
rürlüğe girmesi için gereken işlemleri gerçekleştirmiştir. 2 Nisan 2009’da 
kabul edilen 5870 Sayılı Kanun ile Türkiye Cumhuriyeti’nin Konvansiyona 
katılması uygun bulunmuş11; 2010/47 Sayılı Bakanlar Kurulu kararı ile de ka-
tıldığımız beyan edilmiştir12. Konvansiyon, “…onay, kabul, uygun bulma veya 
katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren on iki ayın tamamlanmasını 
izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe..” gireceğinden (m. 99/f.2), Türkiye Cum-
huriyeti açısından yürürlük tarihi 1 Ağustos 2011’dir13. 

Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hük-
münde olduğundan (Anayasa m. 90/f.5), bu tarihten itibaren Türk Borçlar 
Kanunu’nda (m. 207- m. 236) ve Türk Ticaret Kanunu’nda yer alan (m. 23) iç 
satım sözleşmesine ilişkin hükümler yanında uluslararası nitelik taşıyan satım 
sözleşmelerine uygulanmak üzere Viyana Konvansiyonu ile tespit edilmiş ve 
Türk mevzuatı açısından kanun niteliğine bürünmüş bir hukuki düzenleme-
miz bulunmaktadır. Konvansiyon, uluslararası nitelik taşıyan satım sözleş-
melerine uygulanacak hükümleri belirlemektedir. Diğer yandan, 5718 Sayılı 
Milletlerarası Özel Hukuk ve Usul Hukuku Hakkında Kanun (MÖHUK) da, 
yabancılık unsuru içeren özel hukuka ilişkin işlem ve ilişkilerde uygulanacak 
hukuku belirlemekte (m. 1) ve Kanun’un 24. maddesinde satım sözleşmeleri-

7 MISTELIS, s. 10.
8 Avustralya, Yeni Zelanda, Singapur, ABD gibi common law ülkeleri, Fransa, Almanya, İtal-

ya, İspanya, İsviçre, Yunanistan gibi civil law ülkeleri, Kanada gibi karma sisteme ait ülke-
ler, Çin, Rusya Federasyonu, Küba, Bulgaristan gibi eski sosyalist sisteme ait ülkeler, Mısır, 
Irak, Suriye gibi İslam Hukukunun etkisi altında olan ülkeler Konvansiyon’u onaylamışlardır 
(MISTELIS, s. 8). 

9 Taraf devletlerin listesi için bkz. http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goo-
ds/1980CISG_status.html (erişim: 13.11.2013).

10 MISTELIS, s. 8.
11 Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşmeler Hakkında Birleşmiş Milletler Antlaşmasına 

Katılmamızın Uygun Bulunduğuna Dair Kanun (RG. 14.04.2009-27200).
12 RG. 07.04.2010-27545.
13 Ülkemizin dış ticaret ilişkisi içinde olduğu Fransa, Almanya, İtalya, ABD, Rusya Federasyo-

nu, Çin gibi ülkelerin Konvansiyon’a taraf olduğu dikkate alındığında, bu tarihten itibaren, 
Türkiye’de işyeri bulunan gerçek veya tüzel kişilerin taraf olduğu uluslararası satım sözleşme-
lerinin büyük ölçüde Konvansiyon kapsamına gireceğini söylemek mümkündür (CASTEL-
LANI, s. 3; ZEYTİN, s. 32).
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ne uygulanacak hukukun tespitine ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları yer almak-
tadır. Bu durum, Viyana Konvansiyonu’nun mevzuatımızda yer alan diğer 
tüm bu düzenlemelerle olan ilişkisinin ve hangi durumlarda Konvansiyon’un 
hangi durumlarda diğer yasal düzenlemelerin uygulanması gerektiğinin tespi-
tini zorunlu kılmaktadır. 

Bu amaçla hazırlanan çalışmamızda, Viyana Konvansiyonu’nun uygu-
lama alanı, sadece 1. maddesinde yer alan ve Konvansiyon’un uluslararası 
uygulama alanını belirleyen hükümler çerçevesinde incelenecek, uygulama 
alanına ilişkin diğer hükümler çalışmamızın kapsamı dışında kalacaktır. 

I- KONVANSİYON’ UN UYGULANABİLMESİ İÇİN GEREKEN 
KOŞULLAR 

Konvansiyon’un uygulama alanı, m. 1/f.1 hükmünde şu şekilde belirlen-
miştir:

“ Bu Konvansiyon, işyerleri farklı devletlerde bulunan taraflar arasındaki 
mal satım sözleşmelerine,

a- Bu devletler âkit devletler ise veya

b- Milletlerarası özel hukuk kuralları âkit bir devletin hukukunun uygu-
lanmasına yol açıyorsa uygulanır.”

Görüldüğü gibi, bir satım sözleşmesine Konvansiyon’un uygulanabilmesi 
için her şeyden önce, tarafların işyerlerinin farklı âkit devletlerde bulunması, 
yani sözleşmenin uluslararası nitelik taşıması; ikinci olarak, Konvansiyon’un 
yürürlükte olduğu hukuk sistemleri ile bağlantıyı sağlayacak maddede belir-
tilen unsurlardan birinin bulunması gerekmektedir. Bu bağlantı, ya tarafların 
işyerlerinin bulunduğu devletlerin Konvansiyon’a taraf olması veya lex fori-
nin kanunlar ihtilafı kurallarına göre uygulanacak hukukun âkit bir devletin 
hukuku olması ile sağlanabilir.

Aşağıda bu koşullar sırası ile incelenecektir.

A- SATIM SÖZLEŞMESİ ULUSLARARASI NİTELİK TAŞIMALI

Viyana Konvansiyonu, isminden de anlaşılacağı gibi, sadece uluslararası 
nitelik taşıyan mal satım sözleşmelerine uygulanacak hükümleri belirlemek-
tedir. Bu nedenle, satım sözleşmesinin uluslararası boyut taşımadığı, iç satım 
ilişkisinin söz konusu olduğu durumlarda Konvansiyon uygulanmaz14.

14 TOKER, s. 32. Konvansiyon’un, uluslararası nitelik taşımayan satım sözleşmelerine, taraf 
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Konvansiyon, satım sözleşmesinin ne zaman uluslararası nitelik taşıdığı-
nı kendisi belirlemiştir. Buna göre, tarafların işyerleri farklı devletlerde ise 
Konvansiyon kapsamına giren, uluslararası bir satım sözleşmesi vardır (m. 1, 
f.1). Diğer yandan Konvansiyon’un uygulanabilmesi için, bu durumun, yani 
tarafların işyerlerinin farklı devletlerde bulunduğu hususunun taraflarca bili-
nebilir olması da gerekmektedir (m. 1/f.2). 

Aşağıda bu iki koşul ayrıntılı olarak incelenecektir.

1- Tarafların İşyerlerinin Farklı Devletlerde Olması

Konvansiyon, satım sözleşmesinin taraflarının işyerlerinin farklı devlet-
lerde bulunmasını, sözleşmenin uluslararası nitelik taşıması için yeterli gör-
mektedir15. Sözleşmenin uluslararası niteliğinin tespitinde, dolayısıyla Kon-
vansiyon’un uygulama alanının belirlenmesinde tarafların vatandaşlığı önem 
taşımaz (m. 1/f. 3). Bu nedenle, taraflar aynı devlet vatandaşı olsalar dahi, 
işyerleri farklı devletlerde ise Konvansiyon yine de uygulama alanı bulur16. 
Örneğin, işyeri Almanya’da olan Türk vatandaşı ile işyeri Türkiye’de bulunan 
diğer bir Türk vatandaşı arasındaki satım sözleşmesi, Konvansiyon açısından 
uluslararası nitelik taşır. Diğer yandan, Konvansiyon’un uygulanabilmesi için 
tarafların, âkit devlet vatandaşı olmaları da gerekli değildir17. 

Sözleşme konusu malların üretim yeri veya alıcıya teslim edileceği yer18 
veya alıcının para borcunu ifa edeceği yer de Konvansiyon’un uygulama ala-
nının belirlenmesinde dikkate alınmaz. Bu nedenle bu yerlerin tamamı aynı 
ülkede olsa, dolayısıyla ülkelerarası para veya mal transferi olmasa dahi, sa-
dece işyerlerinin farklı devletlerde bulunması Konvansiyon’un uygulanması 
açısından yeterli olacaktır19.

iradelerinin bu yönde olması durumunda, sözleşme hükmü olarak uygulanabileceği hakkında 
bkz. aşağıda, “II. Konvansiyon’un Sözleşme Hükmü Olarak (İncorporation Yoluyla) Uygu-
lanması” başlığı altında yapılan açıklamalar.

15 FERRARI, s.60; SCHLECHTRIEM, “Uniform Sales Law”, s.6; BELL, s. 244; BALKAR, s. 
99.

16 TOKER, s. 55; SCHLECHTRIEM, “Uniform Sales Law”, s.6.
17 MISTELIS, s. 13; TOKER, s. 55.
18 Konvansiyon’un uygulama alanının belirlenmesinde teslim yeri esas alınsa ve malların teslim 

edileceği yerin farklı bir ülkede olması halinde Konvansiyon’un uygulanacağı kabul edilse 
idi, incotermlerin E,C, F grubu gibi yükleme satışı olan durumlarda yabancılık unsurunun 
bulunmadığı, dolayısıyla Konvansiyon’un uygulanmayacağı sonucunu ulaşmak gerekecekti ( 
AYOĞLU, s. 180, dipnot 534).

19 FERRARI, s.61, dipnot 67; NEUMAYER/MING, s. 40- 41; SCHLECHTRIEM, “Uniform 
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Yine bu hüküm gereğince, sözleşmenin taraflarının işyerleri aynı devlette 
ise, sözleşme başka unsurları ile uluslararası nitelik taşısa (örneğin, sözleşme-
den doğan edimlerin ifası farklı ülkelerde gerçekleşecek olsa) da, Konvansi-
yon’un uygulanması mümkün değildir20. Konvansiyon’un uygulama alanına 
girmeyen böyle bir sözleşme, hâkimin hukukuna göre yabancılık unsuru taşı-
yor ise21, hâkim, kendi kanunlar ihtilafı kurallarına başvurarak uygulanması 
gereken hukuku araştıracaktır22. 

Sözleşmenin uluslararası nitelik taşıyıp taşımadığının, sözleşmenin kuru-
luş (conclusion of the contract) anı esas alınarak belirlenmesi gerekir23. Do-
layısıyla, sözleşmenin kuruluşu sırasında tarafların işyerleri farklı devletlerde 
ise, sonradan taraflardan birinin işyerini diğerinin bulunduğu ülkeye taşıma-
sı, Konvansiyon’un uygulanmasına engel olmayacaktır. Benzer şekilde, söz-
leşmenin kuruluş anında tarafların işyerleri aynı ülkede ise, daha sonraki bir 
tarihte taraflardan birinin işyerini farklı bir ülkeye taşıması Konvansiyon’un 
uygulanmasına yol açmayacaktır. 

Konvansiyon işyeri kavramını tanımlamamıştır. Doktrinde bu kavrama 
ilişkin olarak yapılan değerlendirmelerde, “süreklilik ve düzenlilik” unsurları 
üzerinde durulmakta ve alıcı veya satıcının ticari faaliyetini sürekli ve düzenli 
bir şekilde yerine getirmek amacıyla kullandığı yerlerin Konvansiyon anla-

Sales Law”, s. 6; TOKER, s. 33-34; ZEYTİN, s.42; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s. 
48; ATAMER, “Uluslararası Uygulama Alanı”, s. 551-568, s. 557; ERDEM, “Viyana Satım 
Sözleşmesi”, s. 42.

20 FERRARI, s. 61; TİRYAKİOĞLU, “Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları”, s. 194; TOKER, 
s. 34; ZEYTİN, s. 42; ERDEM, “Viyana Satım Sözleşmesi”, s. 35-105, s. 43; “Précis de juris-
prudence de la CNUDCI”, paragraf 14 ; YALÇINTAŞ, s. 5; TARMAN, s. 177.

21 Konvansiyon m. 1/1,b uyarınca kanunlar ihtilafı kurallarının uygulanması için gerekli olan 
yabancılık unsuru ile Konvansiyon’un uygulanmasının ön koşulu olan alıcı ile satıcının işyer-
lerinin farklı devletlerde olması koşulunun birbiri ile örtüşmeyebileceği hakkında bkz. WITZ, 
“Les premières applications”, s.31. Nitekim Türk Hukuku açısından da, sözleşmenin yabancı-
lık unsurunun tespitinde sadece tarafların işyerlerinin farklı ülkelerde bulunması dikkate alın-
madığından; bunun yanında edimlerin ifa yeri, tarafların vatandaşlığı, sözleşmenin kurulduğu 
veya sözleşme konusu malın bulunduğu yer gibi kriterler de sözleşmeye yabancılık unsuru 
verebileceğinden, işyerleri aynı ülkede olan taraflar arasındaki satım sözleşmesinin bu kriter-
ler çerçevesinde yabancılık unsuru içermesi ve MÖHUK m. 24’ün uygulanması mümkündür. 

22 Bu hukuk, âkit bir devletin hukuku olsa dahi, Konvansiyon’un m. 1/f.1,b uyarınca uygulana-
bilirliği için de işyerlerinin farklı devletlerde bulunması zorunlu olduğundan, Konvansiyon’un 
uygulanması söz konusu olmayacaktır.

23 FERRARI, s.60; TOKER, s. 35; NEUMAYER/MING, s. 40; SCHLECHTRIEM, “Uniform 
Sales Law”, s.6; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.49; ATAMER, “Uluslararası Uy-
gulama Alanı”, s.558.
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mında işyeri olarak kabul edileceği; geçici olarak kullanılan yerlerin işyeri 
olarak kabul edilemeyeceği24; ancak bu yerin mutlaka idare merkezi veya hu-
kuki açıdan bağımsız bir yer olmasına da gerek bulunmadığı, bu bağlamda, 
bir şirketin şubelerinin de Konvansiyon anlamında işyeri olarak kabul edile-
ceği belirtilmektedir25. 

Taraflardan birinin birden fazla işyerinin bulunması halinde, Konvansi-
yon’un uygulama alanının ve sözleşmenin uluslararası niteliğinin belirlen-
mesinde, sözleşmenin kuruluşu sırasında veya öncesinde taraflarca bilinen 
koşullar dikkate alındığında, sözleşme ve onun ifası ile en yakın bağlantılara 
sahip olan işyeri esas alınır (Konvansiyon m. 10/a). Örneğin satıcının alıcı ile 
aynı ülkede bulunan işyeri de olmasına rağmen, sözleşmenin kurulması veya 
ifası, farklı bir ülkede bulunan işyeri aracılığıyla gerçekleştirilecek ise işyer-
lerinin farklı ülkelerde bulunduğunu kabul etmek gerekmektedir.

Sözleşmenin kuruluşunun ve edimlerin ifasının iki farklı ülkedeki işyer-
leri aracılığıyla gerçekleştirildiği durumlarda, bunlardan hangisine üstünlük/
öncelik tanınması gerektiğinin tespiti önemlidir. Bu konuda, mümkün olduğu 
kadar Viyana Konvansiyonu’nun uygulanmasını sağlamaya yönelik yorum 
yapılması gerektiği, dolayısıyla bu yerlerden hangisi, alıcının işyerinden fark-
lı bir ülkede ise onun esas alınması gerektiği yönünde görüşler bulunduğu 
gibi26, hangi işyeri aracılığıyla sözleşme kurulmuşsa onun esas alınması ge-
rektiğini kabul eden görüşler de mevcuttur27.

Bir Belçika Mahkemesi tarafından karara bağlanan bir uyuşmazlıkta, 
alıcının Belçika’da ve ABD’de işyerleri bulunmakta idi. Mahkeme, fatura-
nın alıcının Belçika’daki işyerine gönderilmesini ve sözleşmenin bu ülkede 
kullanılan dilde yazılmış olmasını dikkate alarak Belçika’daki işyerini esas 
almıştır28.

Kanaatimizce her halükarda sözleşmenin kuruluşunda rol oynayan işye-
rini esas almak yerine, somut olaya ilişkin tüm veriler çerçevesinde, en sıkı 

24 BELL, s. 245; TARMAN, s. 177; ERDEM, “Viyana Satım Sözleşmesi”, s.43. Uygulamada da 
sürekli ve sabit bir şekilde ticari faaliyetlerin yürütüldüğü yerlerin işyeri olarak kabul edilece-
ği, irtibat bürolarının işyeri olarak kabul edilemeyeceği yönünde kararlar için bkz. “Précis de 
jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 13.

25 NEUMAYER/MING, s. 41; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s. 49; ATAMER, “Ulus-
lararası Uygulama Alanı”, s. 557. Doktrinde yapılan tanımlar için bkz. TOKER, s.36-37.

26 TOKER, s.40.
27 HEUZE, s.97.
28 “Précis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 2, dipnot 4.
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bağlantılı işyeri hangisi ise onu esas alarak sözleşmenin uluslararası nitelik 
taşıyıp taşımadığını belirlemek daha uygun olacaktır. 

2- Bu Durumun Anlaşılabilir Olması

Tarafların işyerleri farklı devletlerde olsa dahi, bu husus, sözleşmeden 
veya sözleşmenin kuruluşu sırasında veya sözleşme öncesi müzakere döne-
minde tarafların birbirlerine verdikleri bilgilerden anlaşılmıyorsa, Konvansi-
yon uygulanmaz (m. 1/f.2). Burada sadece, tarafların karşı tarafın işyerinin 
farklı bir ülkede olduğunu bilmiyor olması yeterli olmayıp, koşulların gerek-
tirdiği dikkat ve özen gösterilmesine rağmen bu hususun anlaşılamayacak 
olması gerekmektedir29. 

Konvansiyon’un uygulanabilmesi için tarafların, en geç sözleşmenin ku-
ruluşu aşamasında, aralarındaki sözleşmenin uluslararası bir satım sözleşmesi 
olduğunun farkında olmalarını30 gerekli kılan bu maddenin amacı, böyle bir bi-
linçle hareket etmeyen, dolayısıyla Konvansiyon hükümlerinin uygulanacağı-
na dair hiçbir öngörüleri bulunmayan tarafların, sözleşmelerinin Konvansiyon 
yerine iç hukuk hükümlerine tâbi olacağına dair güvenlerinin korunmasıdır31.

Bu durumda, lex forinin kanunlar ihtilafı kurallarının uygulanması için 
böyle bir bilincin varlığı aranmıyorsa32, hâkim, bu kuralların yetkili kıldığı 
hukuka göre uyuşmazlığı çözümleyecektir33.

29 NEUMAYER/MING, s.50; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.50; BALKAR, s. 100.
30 NEUMAYER/MING, s.49.
31 TOKER, s. 53; ZEYTİN, s. 44- 45; NEUMAYER/MING, s.50; ATAMER, “Satıcının Yüküm-

lülükleri”, s.49; ATAMER, “Uluslararası Uygulama Alanı”, s. 558; “Précis de jurisprudence 
de la CNUDCI”, paragraf 15 ; BALKAR, s. 100, dipnot 374.

32 Türk Hukukunda, ne MÖHUK m. 1, ne de m. 24’de böyle bir koşul yer almaktadır. Doktrinde 
de, bir sözleşmenin yabancılık unsuru içermesi için, tarafların bu unsurun varlığı konusunda 
bilince sahip olmaları gerektiğine dair bir görüş bulunmamaktadır. Bu nedenle, tarafların iş-
yerleri ayrı devletlerde olmasına rağmen, her iki taraf da işyerlerinin aynı devlette (örneğin 
Türkiye’de) olduğu bilinci ile hareket etmiş olsa dahi, hâkimin objektif olarak yabancılık un-
surunu tespit etmesi yeterli olacak ve uyuşmazlık MÖHUK m. 24 uyarınca belirlenen hukuk 
sisteminin kurallarına göre çözümlenecektir.

33 TOKER, s. 53. Doktrinde, bu hukukun âkit bir devletin hukuku olması halinde, Konvansi-
yon’un, aşağıda inceleyeceğimiz m. 1/1.1,b uyarınca da uygulanmaması gerektiği kabul edil-
mektedir (FERRARI, s. 63). Kanaatimizce de, böyle bir ihtimalde, Konvansiyon’un uygulan-
ması için gerekli olan önkoşulun yani sözleşmenin uluslararası niteliğinin varlığı açısından bir 
sorun bulunduğundan, diğer koşulun incelenmesine gerek kalmadan Konvansiyon’un uygu-
lanmayacağı sonucuna ulaşmak gerekmektedir.
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Bu maddenin uygulanmasına yol açan en iyi örnek olarak, sözleşmenin 
aynı ülkede işyeri olan taraflar arasında müzakere edilmesi ve kurulması, an-
cak taraflardan birinin, işyeri farklı bir devlette bulunan başka bir kişi adına 
hareket etmesi ve bu hususu karşı tarafa açıklamamış olması durumu veril-
mektedir34. 

Böyle bir ihtimalde, sözleşmenin uluslararası nitelik taşıyıp taşımadığı, 
sözleşmenin tarafının kim olduğuna göre değişecektir. Eğer temsilci söz-
leşmenin tarafı olarak kabul edilirse, sözleşme, aynı ülkede işyeri bulunan 
taraflar arasında kurulduğundan uluslararası nitelik taşımayacak ve Viyana 
Konvansiyonu uygulanmayacak; temsil olunan sözleşmenin tarafı olursa, 
sözleşme işyeri farklı ülkelerde olan taraflar arasında kurulduğundan prensip 
olarak Viyana Konvansiyonu uygulanacak, ancak, Konvansiyon m. 1/f. 2’deki 
istisnai durum söz konusu olduğundan yine Konvansiyon’un uygulanması söz 
konusu olmayacaktır. 

Gerek doktrinde gerekse uygulamada, sözleşmenin tarafının kim olduğu-
nun lex forinin kanunlar ihtilafı kurallarına uyarınca yetkili olan hukuka göre 
belirlenmesi gerektiği kabul edilmektedir35. Buna göre, Türk mahkemesi, söz-
leşmenin tarafının kim olduğunu, MÖHUK m. 30/f.2 uyarınca tespit edeceği 
hukuka göre belirleyecektir. Söz konusu hüküm şu şekildedir: 

“…Temsilcinin bir fiilinin, temsil olunanı üçüncü kişiye karşı taahhüt 
altına sokabilmesi için aranan şartlara temsilcinin işyeri hukuku uygulanır. 
Temsilcinin işyeri bulunmadığı veya üçüncü kişi tarafından bilinemediği veya 
yetkinin işyeri dışında kullanıldığı durumlarda temsil yetkisi, yetkinin fiilen 
kullanıldığı ülke hukukuna tâbidir…”

Madde uyarınca, temsilcinin işyerinin bulunduğu (veya yetkinin fiilen 
kullanıldığı) ülke hukukunun aradığı koşullar mevcut ise, temsilcinin yapmış 
olduğu işlemden doğan haklar ve yükümlülükler temsil olunana ait olur. Bu 
hukukun Türk Hukuku olduğu ihtimalde, temsilcinin, temsil olunan adına ha-
reket etme iradesinin bulunması ve ismini açıkça belirtmese de, işlemi başkası 
adına ve hesabına yaptığını karşı tarafa bildirmesi halinde yapılan işlemden 
kaynaklanan hak ve yükümlülükler temsil olunana ait olur36. Böyle bir du-

34 FERRARI, s. 63; HEUZE, s. 96-97; NEUMAYER/MING, s.50; ATAMER, “Uluslararası 
Uygulama Alanı”, s.558.

35 FERRARI, s.63-64, s. 81; ZEYTİN, s. 42; “Précis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 
15.

36 OĞUZMAN - ÖZ, s. 167- 168.
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rumda sözleşmenin tarafı temsilci değil temsil olunan taraf olduğundan, onun 
işyerinin farklı bir devlette olması halinde kural olarak Konvansiyon uygu-
lanacak (m. 1/f.1); ancak sözleşmenin karşı tarafı temsil olunanın işyerinin 
farklı bir devlette olduğunu bilmiyor ve bilmesi gerekmiyorsa m. 1/f.2 uyarın-
ca Konvansiyon uygulanmayacaktır. 

Tarafların işyerlerinin farklı devletlerde olması halinde kural olarak Kon-
vansiyon uygulanacağından, Konvansiyon’un uygulanmaması gerektiğini 
ileri süren tarafın bunun gerekçelerini ortaya koyması37; bunun için de karşı 
tarafın, işyerinin bulunduğu ülke hakkında kendisine bilgi vermediğini38, söz-
leşmenin müzakeresi sürecinden de bu bilgiyi edinmesinin mümkün olmadı-
ğını ispat etmesi gerekmektedir. 

B- KONVANSİYON’UN YÜRÜRLÜKTE OLDUĞU DEVLETLER 
İLE BAĞLANTIYI SAĞLAYACAK UNSURLAR BULUNMALI 

Konvansiyon m. 1/f. 1 hükmüne göre, sadece tarafların işyerlerinin fark-
lı devletlerde bulunması onun uygulanmasını sağlamak için yeterli değildir. 
Bunun yanında sözleşmenin, Konvansiyon’un yürürlükte olduğu devletler ile 
bağlantısını sağlayacak iki unsurdan birinin varlığı da gerekmektedir: Taraf-
ların işyerlerinin bulunduğu devletlerin Konvansiyona taraf devletler olması 
veya kanunlar ihtilafı kurallarına göre uygulanması gereken hukukun Kon-
vansiyona taraf bir devletin hukuku olması. 

1- Tarafların İşyerlerinin Bulunduğu Devletlerin Konvansiyon’a  
Taraf Olması 

Konvansiyon’un yürürlükte olduğu devletlerin hukuk sistemleri ile bağ-
lantıyı sağlayacak ilk ihtimal, tarafların işyerlerinin bulunduğu devletlerin 
Konvansiyon’a taraf olmasıdır. Buna göre, tarafların işyerlerinin bulunduğu 
devletlerin ikisi de Konvansiyon’a taraf ise (m. 1/f.1,a), Konvansiyon hüküm-
leri uygulama alanı bulur. 

Bu koşul, Konvansiyon’un uygulanabileceğinin tarafların öngörüsü için-
de kalmasını sağlamak için kabul edilmiştir. Gerçekten de, tarafların işyer-
lerinin farklı devletlerde bulunduğu tüm satım sözleşmelerine, bu devletler 
Konvansiyona taraf olmasalar dahi Konvansiyon’un uygulanacağı kabul edil-
se idi, tarafların (işyerlerinin bulunduğu devlette yürürlükte olmadığı için) 

37 TOKER, s. 54; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.50.
38 HEUZE, s.97; ZEYTİN, s. 44; “Précis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 15.
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uygulanabileceği konusunda en küçük bir öngörüye dahi sahip olmayacakları 
bir metin sözleşmeye uygulanmak durumunda kalacaktı39. 

Konvansiyon’un bu hükmü, sadece Konvansiyon’a taraf devletlerin hâ-
kimlerini bağladığından, uyuşmazlığın âkit olmayan bir devlet mahkemesin-
de çözümlenmek istenmesi halinde, bu hükümle bağlı olmayan hâkim, Kon-
vansiyon’u uygulamayacak40, onun yerine kendi kanunlar ihtilafı kurallarının 
gösterdiği hukuku uygulayacaktır41.

Tarafların işyerlerinin âkit devletlerde bulunması ve uyuşmazlığın âkit 
bir devlet mahkemesinde görülmesi halinde, mahkeme, herhangi bir kanunlar 
ihtilafı kuralına başvurmadan42 Konvansiyon hükümleri çerçevesinde uyuş-
mazlığı çözümleyecektir43. Bu şekilde Konvansiyon’un, m. 1/f. 1, a uyarın-
ca, lex forinin kanunlar ihtilafı kurallarına gerek kalmaksızın uygulanması, 
doktrinde, doğrudan (direct/immediate) veya otonom (autonomous) uygulan-
ma olarak ifade edilmektedir44. Bu uygulamada, lex forinin kanunlar ihtilafı 

39 Nitekim Viyana Konvansiyonu’ndan önce uluslararası mal satım sözleşmeleri hakkında uy-
gulanacak hükümleri belirleyen 1964 La Haye Konvansiyonu’nun uygulanabilmesi için, sa-
dece tarafların işyerlerinin farklı devletlerde olması yeterli görülmekte idi (Bu konuda bkz. 
TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s. 98-100). Doktrinde, bu durumun, tarafların her 
ikisinin de işyerinin bulunduğu devletlerin Konvansiyona taraf olmaması halinde, sözleşme-
nin, tarafların bilmedikleri ve onların hukuk sistemlerine tamamen yabancı bir metne tâbi 
olmasına yol açabileceği; Viyana Konvansiyonu’nda, tarafların işyerlerinin bulunduğu dev-
letlerin âkit olması aranmak suretiyle bu olumsuzluğun kısmen giderildiği ifade edilmektedir 
(SCHLECHTRIEM, “Requirements of Application”, s. 782).

40 TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s. 107; TİRYAKİOĞLU, “Milletlerarası Özel Hu-
kuk Kuralları”, s.195.

41 TOKER, s.42; KADNER GRAZIANO, s. 168; TİRYAKİOĞLU, “Milletlerarası Özel Hukuk 
Kuralları”, s.195. Tabii ki bu hukukun âkit bir devlet hukuku olması halinde (ki özellikle, 
kanunlar ihtilafı kuralının, alıcı veya satıcının işyeri kriterini kullandığı durumlarda bu ihtimal 
söz konusu olacaktır) hâkim Konvansiyon m. 1/f.1,b bendi uyarınca, bu hukukun bir parçası 
olarak Viyana Konvansiyonu’nu uygulayabilecektir (BELL, s. 247; TİRYAKİOĞLU, “Mil-
letlerarası Özel Hukuk Kuralları”,s. 202). Konvansiyon m. 1/f.1,b hükmünün âkit olmayan 
devlet mahkemeleri tarafından da uygulanabileceği hakkında bkz. aşağıda, “2. Kanunlar İhti-
lafı Kuralları Âkit Bir Devletin Hukukuna Yetki Vermeli” başlığı altında yapılan açıklamalar. 

42 MISTELIS, s. 13, s. 16; FERRARI, s.80; TOKER, s.42; KADNER GRAZIANO, s. 166; 
WITZ, “Les premières applications”,s. 24; TİRYAKİOĞLU, “Milletlerarası Özel Hukuk Ku-
ralları”, s. 198; ZEYTİN, s. 37, s. 38; BELL, s. 247.

43 Konvansiyona taraf çeşitli ülke mahkemelerinin Konvansiyonu herhangi bir kanunlar ihtilafı 
kuralına başvurmaksızın uyguladığına dair örnekler için bkz. “Précis de jurisprudence de la 
CNUDCI”, paragraf 2, paragraf 16.

44 FERRARI, s. 51 (dipnot 34 ve 35’de atıf yapılan eserler) ve s. 73 (dipnot 130’da atıf yapı-
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kurallarının herhangi bir rolü bulunmadığından45, bu kurallar Konvansiyona 
taraf olmayan bir devletin hukukuna yetki tanısa bile, Konvansiyon yine de 
uygulanacaktır46.

Türk Hukuku açısından durumu bir örnekle açıklamak yerinde olacak-
tır: İşyeri Türkiye’de bulunan satıcı ile işyeri Fransa’da olan alıcı arasındaki 
satım sözleşmesinden kaynaklanan uyuşmazlığın Türk mahkemesine intikal 
etmesi halinde, her iki ülke de Konvansiyon’a taraf olduğundan, mahkemenin 
MÖHUK hükümlerine (m. 24) başvurarak uygulanacak hukuku araştırmasına 
gerek bulunmamakta, doğrudan Konvansiyon hükümlerine göre uyuşmazlı-
ğın çözümlenmesi gerekmektedir. Hatta MÖHUK uyarınca uygulanacak hu-
kuk, âkit olmayan bir devletin hukuku olsa dahi, mahkemenin Konvansiyonu 
uygulaması gerekmektedir. 

Konvansiyon m. 1/f.1,a hükmü, bazı yazarlarca Konvansiyon’un uygu-
lama alanını belirleyen tek taraflı bir kanunlar ihtilafı kuralı olarak kabul 
edilmekte47; ancak aksi yönde görüşler, bu kuralın bir kanunlar ihtilafı kuralı 
olmadığını, sadece Konvansiyon’un uygulanabilmesi için gereken koşulları 
belirleyen bir kural olduğunu kabul etmektedir48. 

Kanaatimizce kanunlar ihtilafı kurallarının tanımı çerçevesinde ikinci gö-
rüşün daha yerinde olduğunu söylemek mümkündür. Gerçekten de, kanunlar 
ihtilafı kuralı, birden fazla ülke ile bağlantılı uyuşmazlıklarda bu ülkelerden 
hangisinin hukukunun uygulanacağını gösterir. İstisnai nitelik taşıyan tek ta-
raflı kanunlar ihtilafı kuralları ise, sadece hangi hallerde hâkimin hukukunun 
(lex fori) uygulanacağını gösterir. Konvansiyon’un bir hukuk sistemi oluştur-

lan eserler), s. 80; NEUMAYER/MING, s. 42; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.51; 
ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 285; ZEYTİN, s. 39; “Précis de jurisprudence de la 
CNUDCI”, paragraf 17.

45 Bu ihtimalde, lex forinin kanunlar ihtilafı kuralları ancak, Konvansiyon’un uygulama alanı 
dışında kalan konularda uygulanacak hukuku belirlemek açısından dikkate alınacaktır (SCH-
LECHTRIEM, “Requirements of Application”, s. 784; KADNER GRAZIANO, s. 167; NEU-
MAYER/MING, s.42; TARMAN, s.178).

46 MISTELIS, s. 24; TOKER, s.44; “Précis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 18.
 Bu ihtimalde Konvansiyon’un uygulanması ancak, uyuşmazlığın âkit olmayan bir devlet 

mahkemesinde görülmesi ve bu devletin kanunlar ihtilafı kurallarına göre sözleşmeye uygu-
lanacak hukukun âkit olmayan bir devlet hukuku olması durumunda bertaraf edilmiş olacaktır 
(MISTELIS, s. 24; TOKER, s.45).

47 SCHLECHTRIEM, “Requirements of Application”, s. 784; MISTELIS, s. 13, s. 16; BELL, s. 
244; YALÇINTAŞ, s. 6.

48 TOKER, s.41, dipnot 111’de atıf yapılan yazarlar; KADNER GRAZIANO, s. 167.
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madığını, sadece taraf devletlerin hukuk sistemlerinin parçası haline gelmiş 
bir hukuki metin olduğunu göz önüne aldığımızda, bu hükmün bir kanunlar 
ihtilafı kuralı olarak nitelendirilmesinin yerinde olmadığı sonucuna ulaşmak 
gerekmektedir49. Kaldı ki, tek taraflı kanunlar ihtilafı kuralları, lex foriye özgü 
gerekçelerle sadece onun uygulama alanını belirlemektedir. Oysa Konvansi-
yon açısından lex fori, davanın açıldığı ülkeye göre değişmekte, bu nedenle 
belirli bir devlete özgü gerekçelerden bahsetmek mümkün olmamakta; Kon-
vansiyon’un yürürlükte olduğu tüm âkit devlet mahkemeleri, m. 1/f.1, a hükmü 
çerçevesinde Konvansiyon’u uygulama yükümlülüğü altında bulunmaktadır. 

Konvansiyon’un m. 1, f.1, a bendi uyarınca uygulanabilmesi için, satım 
sözleşmesinin, tarafların işyerlerinin bulunduğu devletlerde Konvansiyon’un 
yürürlüğe girmesinden sonraki bir tarihte kurulmuş olması gerekmektedir (m. 
100/f.2). Dolayısıyla işyeri Türkiye’de bulunan taraflar açısından Konvansi-
yon, diğer tarafın işyerinin bulunduğu ülkede daha önceki bir tarihte yürür-
lüğe girmiş olmak kaydıyla, 1 Ağustos 2011 tarihinden sonra kurulan satım 
sözleşmelerine uygulanacaktır. Eğer Konvansiyon, karşı tarafın işyerinin bu-
lunduğu devlette, daha sonraki bir tarihte yürürlüğe girmişse, sözleşmenin bu 
tarihten sonra kurulmuş olması gerekmektedir. 

Diğer yandan, Konvansiyon’un II. Bölümünde yer alan, satım sözleşme-
sinin kuruluşuna ilişkin hükümlerin uygulanabilmesi için, icabın yapıldığı ta-
rihte, tarafların işyerlerinin bulunduğu devletlerin âkit olmaları gerekmektedir 
(m. 100/f.1). Konvansiyon bu devletlerden hangisinde daha sonra yürürlüğe 
girmişse, icabın o tarihten sonra yapılmış olması gerekmektedir50.

2- Kanunlar İhtilafı Kuralları Âkit Bir Devletin Hukukuna Yetki 
Vermeli 

Taraflardan birinin veya her ikisinin de işyer(ler)inin âkit olmayan dev-
letlerde bulunması halinde, Konvansiyon’un, m. 1/f.1,a uyarınca uygulanma-
sı mümkün değildir. Bu durumda, eğer koşulları varsa, m. 1/f.1,b uyarınca 
Konvansiyon yine de uygulanabilir. Bunun için lex forinin kanunlar ihtilafı 
kuralları51 gereğince uygulanacak hukukun, âkit bir devletin hukuku olması 
gerekmektedir. 

49 Aynı yönde TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s. 107.
50 HEUZE, s. 110.
51 Konvansiyon, herhangi bir kanunlar ihtilafı kuralına yer vermediğinden, Konvansiyonda bah-

sedilen “kanunlar ihtilafı kuralları”, hâkimin hukukunda (forum) yer alan kurallardır (FER-
RARI, s.58; KADNER GRAZIANO, s. 167, dipnot 5). 
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Buna göre, örneğin, işyeri Türkiye’de bulunan satıcı ile işyeri İngiltere’de 
bulunan alıcı arasındaki satım sözleşmesine, İngiltere Konvansiyon’a taraf 
olmadığından, m. 1/f.1,a hükmü çerçevesinde Konvansiyon’un uygulanması 
mümkün olmayacaktır. Ancak, bu sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlığın 
görüldüğü devletin kanunlar ihtilafı kurallarına göre uygulanması gereken 
hukuk, Konvansiyon’a taraf devletlerden birinin hukuku ise, Konvansiyon, bu 
sefer söz konusu m. 1/f.1, b uyarınca uygulama alanı bulacaktır.

Konvansiyon’un bu şekilde uygulanması, lex forinin kanunlar ihtilafı ku-
rallarına başvurulmasını gerektirdiğinden52, doktrinde dolaylı (indirect) uygu-
lanma olarak ifade edilmektedir53.

Bir yandan, Konvansiyon’un uygulama alanını genişlettiği için yerinde 
görülen bu hüküm54, diğer yandan, Konvansiyon’un uygulanıp uygulanma-
masını lex forinin kanunlar ihtilafı kurallarına bağlı kılmak suretiyle forum 
shoppinge yol açacağı yönünde eleştirilere maruz kalmaktadır55. Gerçekten 
de, Konvansiyon’un uygulanması, lex forinin kanunlar ihtilafı kuralının âkit 
bir devletin hukukuna yetki tanımasına bağlı olduğundan, davacı davasını 
açacağı ülkeyi belirlerken bu hususu da göz önünde bulunduracaktır.

Lex forinin sözleşmelere ilişkin kanunlar ihtilafı kuralları, MÖHUK m. 
24/f. 1 hükmünde olduğu gibi, uygulanacak hukuku seçme imkânı tanıyorsa 
ve taraflar âkit bir devletin hukukunu seçmişlerse, taraflardan birinin veya her 
ikisinin de işyeri âkit olmayan devlette bulunsa bile, Konvansiyon, seçilen 
hukukun bir parçası olarak uygulama alanı bulacaktır56.

Nitekim Düsseldorf Mahkemesi, 1993 yılında (Almanya Konvansiyon’a 

52 MISTELIS, s. 13; SCHLECHTRIEM, “Requirements of Application”, s.784; TİRYAKİOĞ-
LU, “Milletlerarası Özel Hukuk Kuralları”, s. 198.

53 FERRARI, s. 74; MISTELIS, s. 17-18.
54 HEUZE, s. 104; TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s.109; TİRYAKİOĞLU, “Milletle-

rarası Özel Hukuk Kuralları”, s. 195; ERDEM, “Viyana Satım Sözleşmesi”, s.46; BELL, s. 
247.

55 TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s. 110; NEUMAYER/MING, s.44.
56 ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.62; MISTELIS, s.15, s. 24; FERRARI, s.77; TO-

KER, s. 50; AYOĞLU, s. 181; bkz. SCHLECHTRIEM, “Requirements of Application”, s. 
785.

 Doktrinde eleştirilen bir İtalyan mahkeme kararında, İtalyan satıcı ile İsviçreli alıcı arasındaki 
satım sözleşmesinde yer alan İtalyan hukukunun uygulanacağına dair hükümden hareketle 
Viyana Konvansiyonu uygulanmamış; gerekçe olarak, Konvansiyon m. 1/ f.1, b hükmünün, 
uygulanacak hukukun taraflarca seçildiği hallerde uygulanmayacağı belirtilmiştir (WITZ, 
“Les premières applications”, s. 25-26).
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taraf olmasına rağmen Türkiye’nin taraf olmadığı dönem) verdiği bir kararda, 
Türk satıcı ile Alman alıcı arasındaki sözleşmeye, sözleşmede Alman Hukuku 
seçildiği için Konvansiyon’u uygulamıştır57.

Ancak doktrinde, Konvansiyon’un uygulama alanına girmeyen bir söz-
leşmede, tarafların âkit bir devletin hukukunu seçmelerini, taraf iradelerinin 
net bir şekilde ortaya konulamadığı durumlarda (tereddüt halinde) onların 
Konvansiyon’un değil, seçtikleri hukukun iç hukuk hükümlerinin uygulan-
masını istedikleri şeklinde yorumlayan görüşler de bulunmaktadır58. Bu ya-
zarlara göre, tarafların iradesi Konvansiyon’un uygulanması yönünde olsa idi, 
bunu açık bir şekilde ifade edebilirlerdi. Yazarlar, Konvansiyon’un uygulama 
alanını mümkün olduğu kadar genişletme ve tarafların iradelerini de bu amaç 
doğrultusunda yorumlama eğilimini benimsememekte ve bu yorumun taraf 
iradesine aykırı sonuçlara yol açabileceğini, bu iradenin her somut olayda, 
Konvansiyon m. 8 uyarınca belirlenmesi gerektiğini ileri sürmektedirler59.

Hukuk seçimi yapılmayan durumlarda, Konvansiyon’un m. 1/f.1,b uya-
rınca uygulanabilmesi için, MÖHUK m. 24/f. 4 çerçevesinde uygulanması 
gereken hukukun âkit bir devlet hukuku olması gerekmektedir. Bu madde, 
uygulanacak hukuku, en sıkı bağlantı kriterine göre belirlemekte ve bu bağ-
lantının kural olarak karakteristik edim borçlusunun işyeri /mutat meskeni 
ile sağlanacağını kabul etmektedir. Satım sözleşmelerinde karakteristik edim 
borçlusu satıcı olduğundan, uygulanacak hukuk, satıcının işyerinin bulundu-
ğu ülke hukuku olacak; bu hukukun Konvansiyon’a taraf bir devletin hukuku 
olması halinde Konvansiyon bu hukukun bir parçası olarak uygulanacaktır60. 

Alıcının işyerinin de âkit bir devlette olması halinde Konvansiyon za-
ten m. 1/f.1,a uyarınca uygulanacağından, b bendi uyarınca Konvansiyon’un 
uygulanabilmesi için, alıcının işyerinin âkit olmayan bir devletin ülkesinde 

57 OLG Düsseldorf, 8 january 1993, http://cisgw.law.pace.edu/cases/930108gl.html. Alman 
mahkemelerinin uygulamalarının bu yönde olduğu hakkında ayrıca bkz. SCHLECHTRIEM, 
“Uniform Sales Law”, s.5; WITZ, “Les premières applications”, s.44. Benzer yönde kararlar 
için bkz. “Précis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 8, dipnot 22.

58 NEUMAYER/MING, s.90.
59 NEUMAYER/MING, s.91.
60 Konvansiyon’un bu hüküm çerçevesinde âkit olmayan devlet mahkemeleri tarafından uygu-

lanmasına dair örnekler için bkz. “Précis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 24, 
dipnot 68 . Almanya’nın henüz Konvansiyona taraf olmadığı, ancak İtalya ve Fransa’nın taraf 
olduğu dönemde, Alman mahkemelerinin, Fransız veya İtalyan Hukukunun sözleşmeye uygu-
lanacak hukuk olarak ortaya çıktığı durumlarda, bu hukukların parçası olarak Konvansiyon’u 
uyguladıkları ifade edilmektedir (SCHLECHTRIEM, “Requirements of Application”, s.783).
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olması gerekmektedir. Dolayısıyla satıcının işyerinin âkit bir devlette, alıcının 
işyerinin ise âkit olmayan bir devlette bulunduğu durumlarda, Konvansiyon, 
MÖHUK m. 24/f.4’de yer alan objektif kriter uyarınca uygulama alanı bu-
labilecek, satıcının işyerinin de âkit olmayan bir devletin ülkesinde olması 
halinde Konvansiyon uygulanamayacaktır. 

Satıcının işyerinin birden fazla olması halinde MÖHUK m. 24/f.4 uya-
rınca sözleşme ile en yakın bağlantılı işyerinin bulunduğu ülke hukuku uy-
gulanacaktır. Viyana Konvansiyonu m. 10 uyarınca Konvansiyon’un uygu-
lama alanını belirlemek için de aynı işyeri esas alındığından bu açıdan bir 
paralellik söz konusu olacaktır. Bu nedenle, örneğin satıcının biri âkit, diğeri 
âkit olmayan devlette olmak üzere iki işyeri varsa, Konvansiyon’un uygulama 
alanını belirlemek için bu işyerlerinden sözleşme ile en sıkı ilişkili olan esas 
alınacaktır. Bu işyerinin âkit devletteki işyeri olması halinde, eğer alıcının 
işyeri de diğer bir âkit devlette ise Konvansiyon, m. 1/f.1,a bendi uyarınca uy-
gulanacaktır. Eğer alıcının işyeri âkit olmayan bir devlette ise, Konvansiyon, 
m. 1/f.1,b uyarınca yine de uygulanacaktır; zira MÖHUK m. 24/f. 4 uyarınca 
dikkate alınması gereken en sıkı bağlantılı işyeri, Konvansiyon m. 10 uyarın-
ca da belirlenmiş olan, âkit devlette bulunan işyeridir.

Konvansiyon m. 1/f.1, b hükmü, Konvansiyon hükümlerinin, âkit olma-
yan devletlerin mahkemeleri tarafından da uygulanmasına imkân tanımakta-
dır61. Zira âkit olmayan bir devletin kanunlar ihtilafı kuralı, Konvansiyon’u iç 
hukukuna dâhil etmiş âkit bir devletin hukukuna yetki tanırsa, Konvansiyon, 
bu hukukun iç hukuk ilişkileri için konulmuş olan kurallarına nazaran lex spe-
cialis olarak uygulanacaktır62. Gerçekten de, yukarıda örnek verdiğimiz İngil-
tere’de ve Türkiye’de işyeri bulunan taraflar arasındaki satım sözleşmesinden 
kaynaklanan uyuşmazlığın, İngiliz mahkemelerinde görülmesi ve İngiliz ka-
nunlar ihtilafı kuralı uyarınca da uygulanacak hukukun Türk Hukuku olması 
ihtimalinde İngiliz hâkimin, Türk Borçlar Kanunu veya Türk Ticaret Kanu-
nu’ndaki satım sözleşmelerine ilişkin hükümler yerine, uluslararası nitelikli 
satım sözleşmelerini düzenlediği için, bu hükümlere nazaran özel hüküm (lex 
specialis) niteliği taşıyan Konvansiyon hükümlerini uygulaması gerekecektir.

61 TOKER, s.45; NEUMAYER/MING, s. 43; ŞANLI/ESEN/ATAMAN-FİGANMEŞE, s. 286, 
dipnot 412; ÇELİKEL/ ERDEM, s. 352-353; YALÇINTAŞ, s. 8; ERDEM, “Viyana Satım 
Sözleşmesi”, s.46. Âkit olmayan devlet mahkemelerinin Konvansiyon’un bu hükmü çerçe-
vesinde Konvansiyon hükümlerini uygulamak zorunda olup olmadıkları hakkında doktrinde 
ileri sürülen farklı görüşler için bkz. KADNER GRAZIANO, s. 168-177.

62 KADNER GRAZIANO, s. 178; NEUMAYER/MING, s.44.
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Atıf teorisinin dikkate alınıp alınmayacağı ve alınacaksa atfın hangi dere-
cede kesileceği sorunu lex foriye göre çözümlenir63. Dolayısıyla, eğer lex fori 
atıf teorisini benimsiyorsa, lex forinin kanunlar ihtilafı kurallarının gönderdiği 
hukukun değil, bu hukukun kanunlar ihtilafı kurallarının yetki tanıdığı hukukun 
Konvansiyona taraf bir devletin hukuku olması gerekecektir64. Ancak doktrin-
de, davanın, âkit bir devletin mahkemesinde açılması ve bu hukukun kanunlar 
ihtilafı kurallarının âkit bir devletin hukukuna yetki tanıması halinde, atıf teorisi 
kabul edilse dahi, Konvansiyon’un uygulanmasında yeknesaklığı bozacağı ge-
rekçesiyle, atıf teorisi dikkate alınmadan Konvansiyon’un uygulanması gerek-
tiği; davanın âkit olmayan bir devletin mahkemesinde açılması halinde ise, atıf 
teorisinin dikkate alınabileceği yönünde değerlendirmeler de bulunmaktadır65.

Türk Hukukunda, MÖHUK m. 2/f.3, atıf teorisini sadece şahsın hukuku 
ve aile hukukuna ilişkin uyuşmazlıklarda kabul ettiğinden, satım sözleşme-
sinden kaynaklanan uyuşmazlıklarda bu teori uygulama alanı bulamayacak-
tır. Diğer yandan aynı maddenin 4.fıkrasında hukuk seçimi yapılan hallerde 
atıf teorisinin uygulanmayacağı açık bir şekilde ifade edilmiştir. Dolayısıyla, 
ister taraflar âkit bir devlet hukukunu seçmiş olsunlar, isterse MÖHUK m. 
24/f.4’de yer alan objektif kriter uyarınca uygulanması gereken hukuk âkit bir 
devletin hukuku olsun, Türk hakimi, bu hukukun kanunlar ihtilafı kurallarına 
başvurmadan Konvansiyon hükümlerini uygulayacaktır. 

Konvansiyon’un zaman bakımından uygulanmasında, bu şekilde kanun-
lar ihtilafı kurallarına göre yetkili kılınan hukuk sistemi açısından Konvan-
siyon’un yürürlüğe girdiği tarih önem taşımakta, bu tarihten sonra kurulan 
satım sözleşmeleri açısından Konvansiyon’un uygulanması mümkün olmak-
tadır (m. 100/f.2).

Konvansiyon’un, lex forinin kanunlar ihtilafı kuralları aracılığıyla uy-
gulanmasına imkân tanıyan m. 1/f.1,b hükmü, hazırlık çalışmaları esnasında 
bazı devletlerin eleştirisine maruz kalmış ve Konvansiyon metninden çıkarıl-
ması önerilmiştir. Ancak bu öneriler nihai metinde kabul edilmemiş66; bunun 
üzerine Konvansiyon’un 95. maddesi ile taraf devletlere, bir çekince koymak 

63 NEUMAYER/MING, s.45; “Précis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 20.
64 NEUMAYER/MING, s.45.
65 TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s. 109-110; TİRYAKİOĞLU, “Milletlerarası Özel 

Hukuk Kuralları”, s. 196-197. 
66 SCHLECHTRIEM, “Uniform Sales Law”, s. 5; SCHLECHTRIEM, “Requirements of Appli-

cation”, s. 783; TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s. 111; TİRYAKİOĞLU, “Milletle-
rarası Özel Hukuk Kuralları”, s.199; TOKER, s. 65; NEUMAYER/MING, s. 46. 
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suretiyle bu madde ile bağlı olmayacağını beyan etme imkânı tanınmıştır67. 
Buna göre, 

“Her devlet, onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesini tevdi eder-
ken, Konvansiyon’un 1.maddesinin 1.paragrafının b bendi ile bağlı olmaya-
cağını beyan edebilir.” 

Konvansiyon’un UNCITRAL tarafından yapılan yorumunda, bu çekince-
yi kullanan devletlerin, Konvansiyon’u sadece m. 1/f.1,a bendinde öngörülen 
ihtimalde uygulayacakları, b bendinde öngörülen ihtimalde, yani kanunlar ih-
tilafı kurallarının âkit bir devlet hukukuna yetki verdiği durumlarda uygula-
mayacakları ifade edilmektedir68. 

Çekincenin kapsamı konusunda doktrinde iki farklı eğilim bulunmakta-
dır. Çekincenin kapsamını resmi yoruma göre daha dar yorumlayan yazarlara 
göre, çekincenin öngörülme amacı, bu çekinceyi koyan devlet mahkemele-
rine, kanunlar ihtilafı kurallarının sadece kendi hukuklarının uygulanmasını 
öngördüğü ihtimalde, bu hukukun parçası olarak Konvansiyonu uygulamama 
konusunda yetki tanınmasıdır69. Bu görüşte olan yazarlara göre kanunlar ih-
tilafı kuralının lex fori dışında diğer bir âkit devlet hukukuna yetki tanıdığı 
durumlarda mahkeme yine Konvansiyonu uygulayacaktır.

Doktrinde, çekincenin kapsamını çok genişleterek yorumlayan ve Kon-
vansiyon m. 1/f.1, b uyarınca tespit edilen hukukun çekince koyan bir dev-

67 Ermenistan, Çin, Çek Cumhuriyeti, Saint Vincent and Grenadines, Singapur, Slovakya, ABD 
bu çekinceyi kullanmıştır. Almanya ise, be çekinceyi kullanan devletler açısından söz konusu 
maddeyi uygulamayacağını beyan etmiştir (http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/
sale_goods/1980CISG_status.html, erişim: 13.03.2013).

68 “..La Convention s’applique aux contrats de vente de marchandises conclus entre des parties 
ayant leur établissement dans des États différents lorsque ces États sont des États contrac-
tants, ou lorsque les règles du droit international privé mènent à l’application de la loi d’un 
État contractant. Quelques États ont fait usage de l’article 95 qui les autorise à déclarer qu’ils 
appliqueront la Convention dans le premier cas et non dans le deuxième..” Note explicative 
du secrétariat de la CNUDCI sur la Convention des Nations Unies sur les contrats de ven-
te internationale de marchandises, s.37, http://www.uncitral.org/pdf/french/texts/sales/cisg/
V1056998-CISG-f.pdf. 

 Çekincenin yorumunda çoğunluk görüşünün bu yönde olduğuna dair bkz. ATAMER, “Ulus-
lararası Uygulama Alanı”, s.565. Çekincenin bu şekilde uygulanmasının eleştirisi için bkz. 
TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s.111; TİRYAKİOĞLU, “Milletlerarası Özel Hu-
kuk Kuralları”, s. 199- 200; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.51; KADNER GRA-
ZIANO, s. 170; NEUMAYER/MING, s.46.

69 TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s.111; TİRYAKİOĞLU, “Milletlerarası Özel Hu-
kuk Kuralları”, s. 199-200; ATAMER, “Uluslararası Uygulama Alanı”, s.564.
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letin hukuku olması halinde dahi Konvansiyon’un değil, söz konusu hukukta 
yer alan diğer kuralların uygulanması gerektiğini ileri süren yazarlar da bu-
lunmaktadır. Bu çerçevede görüş beyan eden NEUMAYER/ MING’e göre, 
çekince koymayan bir devletin kanunlar ihtilafı kurallarının çekince koyan 
bir devletin hukukuna yetki tanıması halinde Konvansiyon değil, söz konusu 
devletin iç hukuk kuralları uygulanmalıdır. Yazarlar, bu görüşlerinin gerekçesi 
olarak, lex causae içinde hangi kuralların uygulanacağına lex forinin değil bi-
zatihi bu hukukun karar vereceğini; Konvansiyon’un, çekinceler dâhil olmak 
üzere âkit devletlerin hukuk sistemlerinin parçasını oluşturduğunu, çekince 
koyan devlet mahkemelerinin Konvansiyonu uygulamadığı durumlarda, di-
ğer âkit devlet mahkemelerinin uygulamasının, Konvansiyon’un yeknesak bir 
şekilde uygulanmasına engel olacağını ileri sürmektedirler70. Benzer şekilde 
SCHLECHTRIEM de, 95.maddedeki çekincenin, Konvansiyon m. 1/f.1,b’de 
yer alan “âkit devlet” kavramını sınırladığını, kanunlar ihtilafı kuralları, bu 
çekinceyi koyan bir devletin hukukuna yetki tanıdığı durumlarda, mahkeme-
nin Konvansiyonu değil, çekinceyi koyan devletin iç hukuk kurallarını uygu-
laması gerektiğini ileri sürmektedir71. Türk doktrininde de, Konvansiyon m. 
1/f.1,b uyarınca uygulanacak hukukun, çekince koymuş bir devletin hukuku 
olması halinde, Konvansiyon’un değil, yetkili kılınan hukukun Konvansiyon 
dışında kalan hükümlerinin uygulanması gerektiği yönünde görüşler bulun-
maktadır72. 

Kanaatimizce, Konvansiyon’un 95. maddesi ile öngörülen çekinceyi ko-
nuluş amacına uygun olarak, sadece bu çekinceyi kullanmış olan devlet mah-
kemelerinde açılan davalarda, uygulanacak hukukun âkit bir devlet hukuku 
olması halinde Konvansiyon yerine söz konusu devletin iç hukuk hükümleri-
nin uygulanacağı şeklinde yorumlamak daha yerinde olacaktır. Aksi takdir-
de, çekinceye izin verilmesini, Konvansiyon’un uygulama alanını daralttığı, 
iç hukukların uygulanabilirliğini artırdığı73, böylece bizzat Konvansiyon’un 
amacı olan satım hukukunun yeknesaklaştırılması amacına aykırı sonuçlara 
yol açtığı74 gerekçeleriyle eleştiren görüşlerin haklılık payı daha da artacaktır.

70 NEUMAYER/MING, s.48; ATAMER, “Uluslararası Uygulama Alanı”, s. 551-568, s.563’de 
bahsedilen görüşler.

71 SCHLECHTRIEM, “Uniform Sales Law”, s. 5. Aynı yönde bkz. ŞANLI/ESEN/ATA-
MAN-FİGANMEŞE, s. 286.

72 ÇELİKEL/ ERDEM, s. 347.
73 BELL, s. 248.
74 ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.53.
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Türkiye Cumhuriyeti Konvansiyon’u herhangi bir çekince koymaksızın 
imzaladığından, Türk mahkemelerinde görülen davalarda bu çekincenin uy-
gulanması ile ilgili bir sorun yaşanmayacaktır. MÖHUK m. 24 uyarınca uygu-
lanması gereken hukukun, bu çekinceyi kullanan bir devletin hukuku olması 
da kanaatimizce Konvansiyon’un uygulanmasını engellemeyecektir. Bu son 
ihtimal sadece uyuşmazlığın Alman mahkemelerinde görülmesi durumunda 
ortaya çıkabilecektir. Zira Almanya, bu çekinceyi kullanan devletler açısın-
dan söz konusu maddeyi uygulamayacağını beyan etmiş75, Konvansiyon’un 
uygulanmasına dair Kanun’a da (BGB1 1989 II, p. 586), kanunlar ihtilafı 
kurallarının çekince koyan bir devletin hukukuna yetki verdiği durumda, m. 
1/1,b’nin uygulanmaması gerektiğine dair hüküm koymuştur76. 

Bu konuda son olarak şu hususu da belirtmek gerekir ki, doktrinde, söz 
konusu çekincenin âkit olmayan devlet mahkemelerini de bağlayacağı ve bu 
devletlerin de, kanunlar ihtilafı kurallarına göre uygulanması gereken huku-
kun söz konusu çekinceyi koymuş olan bir devletin hukuku olması halinde 
Konvansiyon’u uygulamayacakları ileri sürülmektedir77. Kanaatimizce, m. 95 
hükmü uyarınca konulan çekincenin âkit olmayan devletleri de bağladığını 
kabul etmek, çekincenin amacına aykırı olarak Konvansiyon’un uygulama 
alanının çok daraltılmasına yol açar. Bu yüzden uyuşmazlığın âkit olmayan 
bir devlet mahkemesinde görülmesi halinde, kanunlar ihtilafı kuralları bu çe-
kinceyi koymuş olan bir devletin hukukuna yetki tanısa dahi, hâkimin Kon-
vansiyonu uygulayabileceği kabul edilmelidir78.

75 Beyan metni için bkz. http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/
1980CISG_status.html, (erişim: 13.03.2013).

76 NEUMAYER/MING, s. 48’den naklen.
77 KADNER GRAZIANO, s. 177, s. 181; ERDEM, “Viyana Satım Sözleşmesi”, s.48; TAR-

MAN, s. 179; ÇELİKEL/ ERDEM, s. 347. HEUZE, bu görüşünün gerekçesi olarak, çekince-
nin, davanın açıldığı ülkeye göre uygulanıp uygulanmamasının forum shoppinge yol açacağı-
nı; Konvansiyon’un m. 1/b uyarınca uygulanmasının, bu şekilde belirlenen lex contractustan 
kaynaklanabileceğini, dolayısıyla lex contractus Konvansiyon’un sadece m. 1/a uyarınca 
uygulanacağını beyan etmişse, hâkimin bu sınırlamaya uyması gerektiğini ileri sürmektedir 
(HEUZE, s.108). Çekincenin kapsamına dair doktrindeki görüşler hakkında ayrıntılı bilgi için 
bkz. TOKER, s. 67-73.

78 Aynı yönde, AYOĞLU, s. 183.
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C- TARAFLAR KONVANSİYON’ UN UYGULANMASINI  
BERTARAF ETMEMİŞ OLMALI

Konvansiyon’un 6.maddesinde, satım sözleşmesinin taraflarının Kon-
vansiyon’un uygulanmayacağını kararlaştırabilecekleri veya 12.madde saklı 
kalmak kaydıyla79, bazı hükümlerini bertaraf edebilecekleri veya sonuçlarını 
değiştirebilecekleri kabul edilmiştir. Sözleşmeler hukukuna hâkim olan irade 
serbestisi ilkesinin bir yansıması olan80 ve bizzat Konvansiyon hükümlerinin 
emredici nitelik taşımadığını gösteren81 bu hüküm, taraflara, sözleşmelerini 
ihtiyaçlarına uygun olarak şekillendirme konusunda azami özgürlük sağladığı 
için yerinde görülmektedir82. 

Bu hüküm ile taraflara, 1.madde çerçevesinde Konvansiyon’un uygulama 
alanına giren, dolayısıyla kural olarak Konvansiyon hükümlerine tâbi olma-
sı gereken bir sözleşme ilişkisine, bu hükümlerin uygulanmamasını sağlama 
imkânı tanınmaktadır. 

Konvansiyon’un uygulanmayacağına dair anlaşma, sözleşmenin kurul-
ması esnasında veya daha sonradan, hatta yargılama aşamasında dahi yapı-
labilir83.

79 Konvansiyon’un 12. maddesi, 11. madde, 29.madde veya ikinci bölümde yer alan ve satım 
sözleşmesinin kurulması, değiştirilmesi veya feshi için veya icap, kabul veya her türlü irade 
açıklaması için yazılı şekil dışında bir şekil şartına izin veren hükümlerin, taraflardan birinin 
işyerinin 96.maddeye göre çekince koymuş bir devlette olması halinde uygulanmayacağını 
öngörmektedir. Maddenin ikinci cümlesinde, tarafların bu hükme aykırı hareket edemeyecek-
leri belirtilmektedir.

 Konvansiyon’un 96. maddesindeki çekinceyi kullanan devletler, Arjantin, Ermenistan, Be-
larus, Şili, Rusya Federasyonu, Macaristan, Litvanya, Paraguay ve Ukrayna’dır (http://www.
uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html).Dolayısıyla, satım 
sözleşmesinin taraflarından birinin işyerinin bu devletlerden birinde bulunması halinde, Kon-
vansiyon’un, şekil serbestisi öngören m. 11, m. 29 ve ikinci bölümünde yer alan hükümleri 
uygulanmayacak; onun yerine, bu çekinceyi koyan devletin hukukunda yer alan şekil kuralları 
uygulanacaktır. Ancak,12.maddenin uygulanabilmesi için, forun kanunlar ihtilafı kuralları-
na göre sözleşmenin şekli konusunda uygulanması gereken hukukun bu çekinceyi koyan bir 
devletin hukuku olması gerekir (FERRARI, s.114-115). Eğer kanunlar ihtilafı kuralları bu 
çekinceyi koymayan bir devletin hukukuna yetki tanırsa, taraflardan birinin işyeri, çekince 
koyan bir devlette olsa dahi, o devletin şekil kuralları uygulanmaz.

80 FERRARI, s. 107-109; NEUMAYER/MING, s.83-84; TİRYAKİOĞLU, “Milletlerarası Özel 
Hukuk Kuralları”, s. 202; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.57; “Précis de jurispru-
dence de la CNUDCI”, paragraf 2.

81 NOMER, s. 344.
82 CASTELLANI, s. 4; ERDEM, “Maddi Uygulama Alanı”, s.125.
83 NEUMAYER/MING, s.85.
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Konvansiyon’un bertaraf edilmesine yönelik irade, açık veya üstü kapalı 
olarak ortaya konulabilir84; ancak her halükarda bu iradenin tereddütsüz (net) 
bir şekilde ifade edilmesi gerekir85. Tarafların bu yöndeki iradelerinin net bir 
şekilde ortaya konulamadığı durumlarda, Konvansiyon’un uygulanması lehi-
ne yorum yapılmalıdır86. Zira Konvansiyon’un uygulanabilmesi için, 1.mad-
dede öngörülen koşulların gerçekleşmesi yeterli olup ayrıca taraf iradelerinin 
bu yönde olmasına gerek yoktur. Taraf iradesi, uygulama alanına giren bir 
sözleşmesel ilişkide Konvansiyon’un uygulanmaması yönünde olursa dikkate 
alınır. Bu nedenle, bu iradenin net bir şekilde ortaya konulamadığı durumlar-
da Konvansiyon’un uygulanması lehine yorum yapılmalıdır.

Konvansiyon’un üstü kapalı olarak bertaraf edilip edilmediği, daha çok 
tarafların sözleşmeye belirli bir ülke hukukunun uygulanmasını kararlaştır-
dıkları ihtimalde tartışılmaktadır. Gerçekten de, acaba tarafların sözleşmele-
rine uygulanacak hukuku seçmeleri, onların üstü kapalı olarak Konvansiyon 
hükümlerini bertaraf ettikleri, Konvansiyon yerine seçtikleri hukukun hüküm-
lerinin uygulanmasını istedikleri şeklinde yorumlanabilir mi? 

Bu konuda, hukuku seçilen devletin âkit olup olmamasına göre farklı yo-
rumlar ve değerlendirmeler bulunduğundan bu ayırım çerçevesinde konuyu 
incelemek uygun olacaktır.

84 HEUZE, s. 92; NEUMAYER/MING, s. 84-85; SCHLECHTRIEM, “Uniform Sales Law”, 
s.11; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.60. Konvansiyon’un hazırlık çalışmaları esna-
sında, bu hükme, Konvansiyon’un uygulanmasının üstü kapalı olarak da bertaraf edilebilece-
ğine dair bir ifade konulduğu takdirde, mahkemelerin yetersiz birtakım gerekçelerle bu yönde 
değerlendirmede bulunabilecekleri düşüncesiyle bu yola başvurulmamış ; ancak bertaraf ira-
desinin mutlaka açık bir şekilde ifade edilmesi gerektiğine dair bir hükme de yer verilmemiştir 
(“Précis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 6 ; ATAMER, “Uluslararası Uygulama 
Alanı”, s. 551-568, s.559). Bazı mahkeme ve hakem kararlarında, Konvansiyon metninde ber-
taraf iradesinin üstü kapalı olarak ifade edilebileceğine dair açık bir hüküm olmadığından, bu 
iradenin mutlaka açıkça ortaya konulması gerektiği, üstü kapalı irade ile Konvansiyon’un uy-
gulanmasının bertaraf edilemeyeceği kabul edilmiştir ( “Précis de jurisprudence de la CNU-
DCI”, paragraf 6, dipnot 14 ve 15’de atıf yapılan kararlar). Ancak bir çok ülke mahkemesi, 
Konvansiyon’un üstü kapalı irade ile de bertaraf edilebileceğine karar vermiştir (“Précis de 
jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 6, dipnot 11’de atıf yapılan kararlar).

85 WITZ, “Les premières applications”, s.44; WITZ, “Convention de Vienne”, eserin tartış-
malar bölümünde (s. 99-100) yapılan açıklamaları; NEUMAYER/MING, s.85; ATAMER, 
“Satıcının Yükümlülükleri”, s.60. Mahkemeler de, bu maddenin uygulanabilmesi için taraf 
iradelerinin açıkça Konvansiyon’un bertaraf edilmesi yönünde olmasını aramaktadırlar (“Pré-
cis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 1 ).

86 WITZ, “Convention de Vienne”, eserin tartışmalar bölümünde (s. 99-100) yapılan açıklama-
ları; WITZ, “Les premières applications”, s.44; HEUZE, s. 93.
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Doktrinde bazı yazarlar, âkit bir devlet hukukunun seçilmesini veya taraf-
ların yargılama sırasında iddia ve savunmalarını bu hukuka dayandırmalarını 
tek başına Konvansiyon’un bertaraf edildiği şeklinde yorumlamamakta, Kon-
vansiyon ile düzenlenmeyen konularda uygulanacak hukukun tespiti olarak 
kabul etmektedirler87. 

Özellikle tarafların her ikisinin de işyerinin âkit devletlerde olduğu ve 
uygulanacak hukuk olarak bu hukuklardan birini seçtikleri durumlarda, bu 
seçimin hukuk sisteminin tamamı düşünülerek yapılmış varsayılması, dolayı-
sıyla o devlet açısından yürürlükte olan Konvansiyon’un da uygulanacağının 
dikkate alınmış olması gerektiği vurgulanmaktadır88. 

Ancak, bazı görüşler, zaten Konvansiyon’un uygulama alanına giren bir 
sözleşmede, âkit devletlerden birinin hukukunun seçilmesini, tereddüt halin-
de, Konvansiyon’un bertaraf edildiği ve seçilen hukukun iç hukuk hükümle-
rinin uygulanmasının arzu edildiği şeklinde yorumlamaktadır89. Bu yazarla-
ra göre, Konvansiyon’un uygulama alanına giren bir uyuşmazlıkta, âkit bir 
devlet hukukunun seçilmesi yönündeki işlemin gereksiz (anlamsız) olarak 
görülmemesi için, bu seçimin, Konvansiyon dışındaki hükümleri kapsayacak 
şekilde yorumlanması gerekir90. 

Konvansiyon’un uygulama alanına giren bir sözleşmesel ilişkide, tarafla-
rın âkit bir devletin hukukunu seçmiş olmalarına farklı anlamlar yüklenmesi, 
uygulamada da karşılaşılan bir durumdur. 

Fransa’da, Yargıtay tarafından 2007 yılında verilen bir karara konu olan 

87 MISTELIS, s. 17; NOMER, s. 344; ÇELİKEL/ERDEM, s. 353; WITZ, “Convention de Vien-
ne”, s. 7-12 ve aynı eserin 99. sayfasında yer alan, tartışmalar bölümünde yaptığı açıklamalar; 
TARMAN, s.182.

88 WITZ, “Convention de Vienne”, eserin tartışmalar bölümünde (s. 100-101) yapılan açık-
lamaları; ZEYTİN, s.64; TİRYAKİOĞLU, “Uygulama Alanı”, s.115; ATAMER, “Satıcının 
Yükümlülükleri”, s.61; ATAMER, “Uluslararası Uygulama Alanı”, s. 551-568, s. 566; SCH-
LECHTRIEM, “Requirements of Application”, s. 784; ÖZSUNAY, s. 955.

89 NEUMAYER/MING, s.89- 90. Yazarlara göre, tarafların iradelerinin Konvansiyon’un berta-
raf edilmesi yönünde olup olmadığı, onların iradelerinin m. 8/f.2 uyarınca yorumlanması ile 
ortaya konulmalıdır. ATAMER de, Konvansiyon’un uygulanıp uygulanmayacağı konusunda 
geçerli bir irade uyuşmasının olup olmadığının Konvansiyon hükümlerine göre belirlenmesi 
gerektiğini, bu konuda ulusal hukuklara başvurulamayacağını belirtmektedir (ATAMER, “Sa-
tıcının Yükümlülükleri”, s.59).

90 ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.61, dipnot 132’de belirtilen yazarlar (Kramer, Ve-
kas, Karollus). Bu görüş bazı mahkeme kararlarında da benimsenmiştir (“Précis de jurispru-
dence de la CNUDCI”, paragraf 8, dipnot 18 ve 19’da atıf yapılan kararlar).
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uyuşmazlıkta, Almanya’da işyeri olan satıcı ile Fransa’da işyeri olan alıcı ara-
sındaki sözleşmenin genel şartları arasında yer alan, Alman Hukukunun uy-
gulanacağına dair hüküm, Viyana Konvansiyonu’nun bertaraf edildiği şeklin-
de yorumlanmamış, her iki tarafın da işyerinin bulunduğu devletlerin hukuk 
sistemlerinin parçası haline gelmiş olan Konvansiyon’un, m. 1/ f.1,a uyarınca 
uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmıştır91. Ancak aynı Daire tarafından 
1996 yılında verilen bir kararda, taraflar arasındaki sözleşmede Fransız Hu-
kukunun uygulanacağının kararlaştırılmış olması, Konvansiyon’un bertaraf 
edildiği şeklinde yorumlanmış ve uyuşmazlık Fransız Medeni Kanunu’nda 
yer alan hükümler çerçevesinde çözümlenmiştir92

Kanaatimizce, her iki tarafın da işyerinin Konvansiyon’a taraf devletlerde 
bulunduğu, dolayısıyla m. 1/f.1,a uyarınca Konvansiyon’un uygulama alanına 
giren bir sözleşmede, tarafların, işyerlerinden birinin bulunduğu veya başka 
bir âkit devlet hukukunu uygulanacak hukuk olarak kararlaştırmaları tek ba-
şına Konvansiyon’un bertaraf edildiği şeklinde yorumlanmamalıdır. Taraflar 
böyle seçimi farklı gerekçelerle yapmış olabilirler. Örneğin, Konvansiyon 
m. 4, m. 5 gibi açıkça Konvansiyon’un düzenlemediği belirtilen konularda 
doğabilecek belirsizlikleri önlemek amacıyla hareket etmiş olabilirler. Diğer 
yandan, uyuşmazlığın âkit olmayan bir devlet mahkemesine intikal etmesi ih-
timali düşünülerek de böyle bir hukuk seçimi yapılmış olabilir. Zira Konvan-
siyon m. 1/f.1,a hükmü sadece âkit devlet mahkemelerini bağlar. Davanın âkit 
olmayan bir devlet mahkemesinde açılması halinde ise, Konvansiyon ancak, 
m. 1/1,b hükmü çerçevesinde, yani lex forinin kanunlar ihtilafı kurallarının 
âkit bir devlet hukukuna yetki vermesi halinde bu hukukun bir parçası olarak 
uygulanma imkânı bulabilir. İşte taraflar bu anlamda öngörülebilirliği sağ-
lamak amacıyla da, âkit bir devlet hukukunu seçmiş olabilirler. Bu nedenle, 
zaten Konvansiyon’un uygulama alanına giren bir sözleşmede, âkit bir devlet 
hukukunun seçilmesini gereksiz bir işlem olarak görmek ve bundan hareketle 
tarafların üstü kapalı olarak Konvansiyonu bertaraf ettikleri sonucuna ulaş-
mak yerinde değildir. 

Ancak taraflar, âkit devlet hukukunu seçerken, o hukukun “iç satım iliş-
kileri” için konulmuş kurallarının uygulanmasını istediklerini gösteren ifade-

91 Cour de Cassation Chambre Commerciale, Audience publique du mardi 13 février 2007. Ka-
rar için bkz. http://www.cisg.fr/recherche.html?lang=fr (erişim: 31.10.2013).

92 Cour de cassation chambre commerciale, Audience publique du 17 décembre 1996, Société 
C... culinaire de France contre Société M... Ltd., http://www.cisg.fr/recherche.html?lang=fr 
(erişim: 01.10.2013).
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lere yer vermişlerse, Konvansiyon’un bertaraf edildiği söylenebilir93. Örneğin, 
sözleşmede yer alan, “Sözleşmeden kaynaklanacak uyuşmazlıklar, Fransız 
Medeni Kanunu ve Ticaret Kanunu hükümlerine göre çözümlenecektir” şek-
lindeki ifade, tarafların Viyana Konvansiyonu’nu bertaraf ettikleri şeklinde 
yorumlanabilir. 

Fransız Yargıtayı tarafından 13.09.2011 tarihinde verilen karara94 konu 
olan uyuşmazlıkta, Fransa’da işyeri olan satıcı ile Kolombiya’da işyeri olan 
alıcı arasındaki sözleşmede, taraflar arasındaki ilişkilerin ve sözleşmenin 
Fransız kanunlarına tâbi olacağına dair bir hüküm bulunmakta idi. İstinaf 
Mahkemesi bu hükmü ve ilk duruşmada tarafların iddia ve savunmalarını 
Fransız Medeni Kanununa dayandırmalarını dikkate alarak, Konvansiyon’un 
bertaraf edildiği, Fransız Medeni Kanunu hükümlerinin uygulanması gerekti-
ği sonucuna ulaşmıştır. Ancak Yargıtay, Viyana Konvansiyonu’nun da Fransız 
maddi hukukunun bir parçası olduğunu vurgulayarak Fransız hukukuna ya-
pılan referansın tek başına Konvansiyonu bertaraf etmeyeceğini belirtmiş ve 
kararı bu açıdan bozmuştur.

Karardan anlaşıldığı kadarıyla, İstinaf Mahkemesi, tarafların Konvansi-
yonu bertaraf ettikleri sonucuna varırken, sadece onların Fransız hukukunu 
seçmiş olmalarını değil, iddia ve savunmalarını Fransız Medeni Kanununa 
dayandırmalarını da dikkate almıştır. Kanaatimizce bu açıdan İstinaf Mah-
kemesinin kararı daha yerindedir. Zira her ne kadar, salt Fransız Hukukunun 
seçilmiş olması, Konvansiyon’un bertaraf edildiğini söylemek için yeterli de-
ğilse de, tarafların iddia ve savunmalarını iç satım ilişkileri için konulmuş 
olan Medeni Kanun hükümlerine dayandırması, onların Konvansiyonu berta-
raf etmek istedikleri şeklinde yorumlanmaya müsaittir. 

Nitekim 2005 yılında verilen bir başka kararda, yerel mahkemenin Vi-
yana Konvansiyonu yerine Fransız maddi hukuk hükümlerine göre karar ver-
mesinin yanlış olduğu gerekçesiyle yapılan temyiz başvurusu reddedilmiştir. 
Yargıtay, uyuşmazlığın tüm taraflarının, aralarındaki uyuşmazlığın uluslara-
rası nitelik taşıdığının bilincinde olmalarına rağmen, satılan ürün hakkındaki 
garanti sorumluluğunu tamamen Fransız Medeni Kanunu’nda yer alan hü-
kümler çerçevesinde tartışmış olmalarını, onların, Konvansiyon’un 6.madde-

93 TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s.115; NOMER, s. 344; “Précis de jurisprudence de 
la CNUDCI”, paragraf 8, dipnot 23’de atıf yapılan kararlar.

94 Cour de Cassation Chambre Commerciale, Cybernetix contre CD Systems. Karar için bkz. 
http://www.cisg.fr/recherche.html?lang=fr (erişim: 31.10.2013). 
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si anlamında, üstü kapalı olarak Viyana Konvansiyonu’nu bertaraf ettikleri 
şeklinde yorumlamış ve böyle bir durumda hâkimin, Konvansiyon m. 1/1, 
b uyarınca onun uygulanabilirliğini ayrıca araştırmasına gerek kalmadığına 
karar vermiştir95. 

Taraflarca seçilen hukukun, âkit olmayan bir devletin hukuku olması ha-
linde ise genel kabul gören yorum, Konvansiyon’un üstü kapalı olarak bertaraf 
edildiği yönündedir96. Gerçekten de, Konvansiyon’un uygulama alanına giren 
bir sözleşmede tarafların âkit olmayan bir devletin hukukunu seçmeleri, onla-
rın Konvansiyon’u bertaraf etmek istedikleri şeklinde yorumlanmaya elverişli 
bir davranıştır. Ancak tarafların, Konvansiyon ile düzenlenmeyen konularda 
uygulanmak üzere böyle bir seçim yaptıklarını varsaymak da mümkündür. 
Bu yüzden, tarafların iradelerinin bu yönde olduğunu destekleyici başka bazı 
ipuçlarının da varlığı halinde Konvansiyon’un bertaraf edildiği sonucuna 
ulaşmak daha doğru bir yaklaşım gibi görünmektedir. 

Tarafların açıkça veya üstü kapalı olarak Konvansiyon’u bertaraf ettikleri 
sonucuna ulaşılması halinde, sözleşme, lex forinin kanunlar ihtilafı kuralla-
rına göre uygulanacak hukuka tâbi olacaktır97. Bu hukukun, âkit bir devletin 
hukuku olması halinde, hâkim bu hukukun bir parçası olmasına rağmen, taraf-
lar bertaraf ettikleri için Konvansiyon’u uygulamayacak, o hukukun Konvan-
siyon dışında kalan hükümleri çerçevesinde uyuşmazlığı çözümleyecektir98.

Konvansiyon’un 6.maddesine göre, taraflar, Konvansiyonu tamamen de-
ğil sadece bazı hükümleri açısından da bertaraf edebilirler. Bunu sözleşmele-
rine, Konvansiyon’un belirli kısımlarının veya hükümlerinin uygulanmaya-
cağını öngören hükümlere yer vermek suretiyle açıkça yapabilecekleri gibi; 

95 Cour de Cassation Première Chamber Civile, Audience publique du mardi 25 octobre 2005, 
Société Herbex Produtos SA contre société Cogemar SA et autres. Karar için bkz. http://www.
cisg.fr/recherche.html?lang=fr (erişim: 01.11.2013).

 Tarafların iddia ve savunmalarını belirli bir ülkenin iç satım hukukuna dayandırmalarının 
Konvansiyon’un bertaraf edildiği anlamına gelip gelmeyeceğine dair çeşitli ülke mahkemeleri 
tarafından verilmiş farklı yönlerdeki kararlar için bkz. “Précis de jurisprudence de la CNUD-
CI”, paragraf 10, dipnot 25- 34’de atıf yapılan kararlar.

96 SCHLECHTRIEM, “Requirements of Application”, s. 784; ZEYTİN, s.64; NEUMAYER/
MING, s.86; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.60; ATAMER, “Uluslararası Uygula-
ma Alanı”, s. 551-568, s. 559, dipnot 47; BELL, s. 255.

97 FERRARI, s.111; HEUZE, s. 93; NEUMAYER/MING, s.93; ATAMER, “Satıcının Yükümlü-
lükleri”, s.62.

98 FERRARI, s.111; NEUMAYER/MING, s. 84, s. 93; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, 
s.62; ATAMER, “Uluslararası Uygulama Alanı”, s. 551-568, s.560.
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Konvansiyonla düzenlenen bir konuda, Konvansiyon hükümleriyle çelişkili 
hükümlere yer vermek suretiyle99 üstü kapalı olarak da yapabilirler. 

Böyle bir durumda, tarafların bertaraf ettikleri Konvansiyon hükümleri 
yerine uygulanacak hükümler lex contractus un konuya ilişkin hükümleri 
olacaktır. Diğer yandan taraflar, sözleşmelerinde Konvansiyon’dan farklı 
hükümlere yer vermişlerse, bu hükümlerin geçerli olarak hüküm ifade edip 
etmeyeceği de lex contractusa göre belirlenecektir100. Zira MÖHUK m. 32 
hükmü uyarınca, sözleşmenin bir hükmünün geçerliliği, sözleşmenin geçerli 
olması hâlinde hangi hukuk uygulanacaksa o hukuka (lex contractus) tâbi-
dir. 

II-  KONVANSİYON’ UN SÖZLEŞME HÜKMÜ OLARAK  
(INCORPORATION YOLUYLA) UYGULANMASI

Yukarıda incelediğimiz uygulama alanına ilişkin hükümler ile öngörülen 
koşullar gerçekleşmemesine rağmen, taraflar aralarındaki sözleşmeye Kon-
vansiyon hükümlerinin uygulanmasını arzu etmiş olabilirler. Örneğin, taraf-
ların işyerleri aynı devlette olduğundan sözleşme, Konvansiyon m. 1/f.1 an-
lamında uluslararası nitelik taşımayabilir. Benzer şekilde, taraflardan birinin 
veya her ikisinin de işyerinin bulunduğu devletler âkit olmayabilir (m. 1/f.1,a) 
ve kanunlar ihtilafı kurallarına göre uygulanması gereken hukuk, âkit olma-
yan bir devletin hukuku olabilir (m. 1/f.1,b). Diğer yandan, taraflar arasındaki 
sözleşme, Konvansiyon’un 2. maddesinde sayılan, kapsam dışı bırakılan söz-
leşmelerden birisi olabilir. İşte tüm bu ihtimallerde, irade serbestisi prensibi 
çerçevesinde taraflar, Konvansiyon hükümlerinin aralarındaki sözleşmesel 
ilişkiye uygulanmasını kararlaştırmış ve sözleşmelerine bu yönde bir hüküm 
koymuş olabilirler101. 

Sözleşmede yer alan böyle bir hüküm, hukuk seçimi olarak kabul edile-
mez; zira hukuk seçimi, ancak belirli bir devlete ait hukuk sistemi lehine yapı-
labilir102.Viyana Konvansiyonu, MÖHUK m. 24 anlamında hukuk kavramının 

99 HEUZE, s. 92.
100 FERRARI, s.111-112.
101 Hazırlık çalışmaları esnasında, Konvansiyon’a, uygulanması için gereken ön koşullar bulun-

mamasına rağmen taraf iradelerinin bu yönde olması halinde Konvansiyon’un uygulanacağı-
na dair bir hüküm konulması önerisi, böyle bir hükme gerek bulunmadığı, zira irade serbestîsi 
ilkesi çerçevesinde tarafların bu şekilde hareket etmelerine engel bir durum bulunmadığı ge-
rekçeleriyle reddedilmiştir (“Précis de jurisprudence de la CNUDCI”, paragraf 12).

102 NOMER, s.307.
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dışında kaldığından, sözleşmede yer alan, Konvansiyon’un uygulanacağını 
öngören hüküm bir hukuk seçimi değildir103. 

Böyle bir hüküm ile taraflar, Konvansiyon hükümlerini sözleşmelerine 
dâhil etmiş104, sözleşmelerinin bir parçası haline getirmiş (incorporation) 
olurlar105. Bu nedenle, sözleşmelerine koydukları diğer hükümler gibi, Viyana 
Konvansiyonu hükümlerinin de geçerliliği ve uygulanabilirliği, sözleşmeye 
uygulanacak hukuk (lex contractus) çerçevesinde değerlendirilecektir (MÖ-
HUK m. 32/f.1). Dolayısıyla Konvansiyon hükümleri, lex contractusun irade 
serbestisine tanıdığı sınırlar içinde uygulama alanı bulacaktır106. Diğer bir de-
yişle, hâkim, böyle bir ihtimalde, sözleşmeye uygulanması gereken hukuku 
MÖHUK m. 24 çerçevesinde tespit edecek ve bu hukukun emredici hüküm-
lerine aykırı olmamak kaydıyla Konvansiyon hükümlerini esas alarak uyuş-
mazlığı çözümleyecektir107.

SONUÇ

1 Ocak 1988 yılında, on bir devlet (Arjantin, Çin, Mısır, ABD, Fransa, 
Macaristan, İtalya, Lesoto, Suriye, Yugoslavya, Zambiya) açısından yürürlü-
ğe giren ve 2013 yılı sonu itibariyle 80 devlet açısından yürürlükte olan Vi-
yana Konvansiyonu’na Türkiye Cumhuriyeti’nin gecikmeli de olsa katılması, 
Türkiye’de işyeri olan tacirlerin taraf olduğu dış satım ilişkilerinde büyük öl-
çüde yeknesaklığı ve öngörülebilirliği sağlamak açısından oldukça olumlu bir 
gelişmedir. 

Ancak şu hususu da vurgulamak gerekir ki, Konvansiyon, uluslararası 
satım sözleşmeleri ile ilgili olarak ortaya çıkabilecek tüm sorunlara cevap ve-
ren bir düzenleme olmadığından108; Konvansiyon ile tespit edilen, satım söz-
leşmelerine ilişkin uluslararası maddi özel hukuk kuralları, uluslararası özel 
hukuk uyuşmazlıklarının çözümünde kullanılan klasik yöntem olan kanunlar 

103 ÇELİKEL/ ERDEM, s. 354.
104 TİRYAKİOĞLU, “Uygulanacak Hukuk”, s.115; TARMAN, s.183.
105 ÇELİKEL/ ERDEM, s. 354; AYOĞLU, s. 183; ATAMER, “Satıcının Yükümlülükleri”, s.63. 

Incorporation kavramı hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. EKŞİ, s. 263-291.
106 SCHLECHTRIEM, “Requirements of Application”, s. 785; HEUZE, s. 115; ATAMER, “Sa-

tıcının Yükümlülükleri”, s.63; BALKAR, s. 109.
107 Aynı yönde bkz. ÇELİKEL/ ERDEM, s.354. Taraflarca sözleşme hükmü haline getirilen me-

tinlerin, esasa ilişkin hukukun emredici kurallarına aykırı olamayacağı hakkında bkz. EKŞİ, 
s. 266- 267.

108 FERRARI, s.89; BALKAR, s. 110-113.
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ihtilafı kurallarını tamamen bertaraf etmemekte, boşlukları doldurmak için bu 
kurallara başvurulması gerekmektedir109. 

Gerçekten de bizatihi Konvansiyon, bazı hususları düzenlemediğini açık-
ça belirtmiştir. Örneğin, 4.maddeye göre, sözleşmenin veya sözleşmeye konu-
lan hükümlerin geçerli olup olmadığı, sözleşme konusu malın mülkiyetinin 
alıcıya ne zaman geçeceği Konvansiyon’da düzenlenmemiştir. Yine 5.mad-
dede, sözleşme konusu malın yol açtığı bedensel zararlardan veya ölümden 
kaynaklanan sorumluluk konusunda da Konvansiyon hükümlerinin uygulan-
mayacağı belirtilmiştir110. Bu şekilde açıkça Konvansiyon’un uygulama alanı 
dışında kaldığı belirtilen konularda, hakim kanunlar ihtilafı kurallarının yetki 
verdiği hukuk sisteminde yer alan kuralları uygulayarak uyuşmazlığı çözüm-
leyecektir.

Diğer yandan Konvansiyon ile düzenlenmesine rağmen hakkında açık bir 
hüküm konulmamış hususlar bulunabileceği de öngörülmüştür (m. 7/f.2). Bu 
tür durumlarda ortaya çıkan boşluk, öncelikle Konvansiyon’un esinlendiği ge-
nel prensipler çerçevesinde doldurulmaya çalışılacak, bu prensiplerin bulun-
maması halinde ise yine lex forinin kanunlar ihtilafı kurallarına göre yetkili 
olan hukukun ilgili hükümleri çerçevesinde karara bağlanacaktır. 

Dolayısıyla Konvansiyon’un uygulama alanına giren durumlarda dahi, 
Konvansiyon’da yer alan maddi kurallar ile lex forinin kanunlar ihtilafı ku-
rallarının yetki verdiği hukuk sisteminde yer alan kurallar birlikte ve işbirliği 
halinde uygulanacaktır. 

Türkiye Cumhuriyeti, Konvansiyon’u herhangi bir çekince kullanmak-
sızın imzalamış olduğundan, çekinceler dolayısıyla uygulama alanının sınır-
lanmasına ilişkin sorunlar Türk mahkemeleri açısından söz konusu olmaya-
caktır. Ancak, bazı çekincelerin özelliği gereği, Türk mahkemeleri açısından 
da, bu çekinceleri kullanan devletlerle bağlantılı olan uyuşmazlıklarda Kon-
vansiyon’un uygulama alanının sınırlanması söz konusu olacaktır. Örneğin, 
sözleşmenin veya sözleşmenin kuruluşuna veya feshine yönelik irade açık-
lamalarının şekil bakımından geçerliliği konusunda MÖHUK m. 7 uyarınca 
uygulanması gereken hukukun Konvansiyon m. 96’da öngörülen çekinceyi 

109 Uluslararası anlaşmalarla belirlenen maddi özel hukuk kurallarının, kanunlar ihtilafı kural-
larına olan ihtiyacı kaldırmadığı, bu iki tip kuralın işbirliği halinde uygulanması gerektiği 
hakkında bkz. BALKAR BOZKURT, s. 195-196; BALKAR, s. 110-113 ve 120-126.

110 Konvansiyon’da düzenlenmeyen konular hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. ATAMER, “Satıcı-
nın Yükümlülükleri”, s. 101 vd.; BALKAR, s. 105-106.
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koyan devletlerden birinin hukuku olması halinde, Konvansiyon’un şekil ku-
ralları değil, bu hukukta yer alan şekil kuralları esas alınacaktır111. 

Diğer yandan, 92. maddede öngörülen çekince de, Türk mahkemelerinin 
Konvansiyonu uygulamasını sınırlayabilir. Şöyle ki, bu madde, Konvansiyon 
ile düzenlenen konularda bölgesel düzeyde yeknesak kurallara sahip olan dev-
letlere (örneğin, Danimarka, Finlandiya, Norveç, İsveç)112 Konvansiyon’un, 
sözleşmenin kuruluşuna ilişkin II. veya tarafların hak ve borçlarına ilişkin III.
Kısmı ile bağlı olmadığını beyan etme imkânı tanımaktadır113. Bu çekinceyi 
Norveç, Konvansiyon’un II.Kısmı için kullanmıştır114. Bu durumda, sözleş-
menin kuruluşuna ilişkin olarak ortaya çıkan uyuşmazlıklarda Konvansiyon 
hükümleri değil, MÖHUK m. 24 uyarınca yetkili olan hukuk uygulanacaktır. 
Diğer yandan, 92. madde, bu çekinceyi koyan devletlerin, çekince koydukları 
kısım açısından, Konvansiyon’un 1.maddesi anlamında âkit devlet olarak ka-
bul edilemeyeceğini öngörmektedir. Bu nedenle, taraflardan birinin işyerinin 
Norveç’de, diğerinin diğer bir âkit devlette bulunduğu sözleşmeler açısından, 
Konvansiyon’un II.Kısmı ile ilgili uyuşmazlıklar (sözleşmenin kuruluşu) bu 
hükümler çerçevesinde değil, MÖHUK m. 24 uyarınca yetkili olan hukuka 
göre çözümlenecektir. Eğer bu kurallara göre uygulanması gereken hukuk, 
bu çekinceyi koymamış bir devletin hukuku ise Konvansiyon’un II.Kısmı, m. 
1/1,b hükmü gereği yine de uygulanabilecektir115. Eğer uygulanacak hukuk, 
bu çekinceyi koymuş bir devletin (Norveç) hukuku ise, Konvansiyon yerine, o 
devletin iç hukukunda yer alan hükümler uygulama alanı bulur116.

Konvansiyon’un 94. maddesinde öngörülen ve Konvansiyon’un düzen-
lediği konularda aynı veya çok yakın içerikte yasal düzenlemelere sahip olan 
iki veya daha fazla devlete, işyerleri bu devletlerde bulunan taraflar arasındaki 
satım sözleşmelerine bu Konvansiyon’un uygulanmayacağını beyan etme yet-
kisi tanıyan çekince, bölgesel düzeyde yeknesaklığı sağlamaya yönelik çaba-
ların boşa çıkmasını önlemek amacıyla İskandinav ülkelerinin talebi üzerine 
Konvansiyon’a konulmuştur117. Nitekim Norveç, Danimarka, İsveç, İzlanda, 

111 Bkz. yukarıda dipnot 79’da yapılan açıklamalar.
112 FERRARI, s. 84.
113 Konvansiyon’un, uygulama alanına ilişkin hükümleri ve genel hükümleri içeren I. Kısmı ile 

yürürlüğe ilişkin maddeler içeren II. Kısmına çekince koyma imkanı yoktur. 
114 http://www.uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html (erişim: 

13.03.2013).
115 FERRARI, s. 86.
116 FERRARI, s.87; HEUZE, s.105.
117 FERRARI, s.82.
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Finlandiya, bu çekinceyi kullanmışlar ve işyerleri bu devletlerde bulunan taraf-
lar arasındaki satım sözleşmesine Konvansiyon’un uygulanmayacağını beyan 
etmişlerdir118. Bu çekince dolayısıyla, işyerleri bu ülkelerde bulunan taraflar 
arasındaki satım sözleşmelerinden doğan uyuşmazlıklar, bu çekinceyi koyan 
bir devletin mahkemesine intikal ederse, Konvansiyon değil, forun kanunlar 
ihtilafı kurallarına göre uygulanması gereken hukukun iç hukuk hükümleri 
uygulanacaktır119. Uyuşmazlığın Türkiye Cumhuriyeti gibi, bu çekinceyi koy-
mayan âkit bir devletin mahkemesinde görülmesi halinde ise, mahkeme söz 
konusu çekince ile bağlı olmayacak ve m. 1/f.1,a gereğince Konvansiyon hü-
kümlerini uygulayacaktır. Dolayısıyla taraflardan birinin işyerinin İsveç’de, 
diğerinin Norveç’de bulunduğu ve uyuşmazlığın Türk mahkemesinde görül-
düğü ihtimalde, mahkeme Konvansiyon hükümlerini esas alacaktır.

118 Le Danemark, la Finlande, l’Islande, la Norvège et la Suède ont déclaré que la Convention 
ne s’appliquerait pas aux contrats de vente ou à la formation lorsque les parties avaient leur 
établissement au Danemark, en Finlande, en Islande, en Norvège ou en Suède (http://www.
uncitral.org/uncitral/fr/uncitral_texts/sale_goods/1980CISG_status.html, erişim:13.03.2013).

119 FERRARI, s.83.
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