UNITED NATIONS CONVENTION ON
CONTRACTS FOR THE
INTERNATIONAL SALE OF GOODS
(1980) [CISG]
THE STATES PARTIES TO THIS
CONVENTION,
BEARING IN MIND the broad objectives in
the resolutions adopted by the sixth special
session of the General Assembly of the
United Nations on the establishment of a
New International Economic Order,
CONSIDERING that the development of
international trade on the basis of equality
and mutual benefit is an important element in
promoting friendly relations among States,

MİLLETLERARASI MAL SATIMINA
İLİŞKİN SÖZLEŞMELER HAKKINDA
BİRLEŞMİŞ MİLLETLER
ANTLAŞMASI
Bu Antlaşmaya taraf Devletler
Birleşmiş Milletler Genel Kurulu’nun
Yeni Milletlerarası Ekonomik Düzen’in
kurulmasına ilişkin altıncı özel oturumunda
kabul edilmiş olan kararlardaki genel hedefler
çerçevesinde,

milletlerarası ticaretin eşitlik ve
karşılıklı menfaatler temelinde gelişmesinin
Devletler arasındaki dostane ilişkilerin teşvik
edilmesinde önemli bir unsur olduğunun
bilincinde,
milletlerarası mal satımına ilişkin
BEING OF THE OPINION that the adoption
sözleşmelere
uygulanacak ve farklı sosyal,
of uniform rules which govern contracts for
ekonomik
ve
hukuki
sistemleri dikkate alacak
the international sale of goods and take into
yeknesak kuralların kabul edilmesinin
account the different social, economic and
milletlerarası ticarette hukuki engellerin
legal systems would contribute to the removal kaldırılmasına
yardımcı
olacağı
ve
of legal barriers in international trade and
milletlerarası ticaretin gelişmesini teşvik
edeceği inancı içinde,
promote the development of international
trade,
aşağıdakileri kararlaştırmışlardır:
HAVE AGREED as follows:
Kısım I
PART I
Uygulama Alanı ve Genel Hükümler
SPHERE OF APPLICATION AND
GENERAL PROVISIONS
Bölüm I
Chapter I
Uygulama
Alanı
SPHERE OF APPLICATION
Madde 1
Article 1
(1) Bu Antlaşma, işyerleri farklı
(1) This Convention applies to contracts of
devletlerde
bulunan taraflar arasındaki mal
sale of goods between parties whose places of
satımı
sözleşmelerine,
business are in different States:
(a) bu devletlerin âkit devletlerden
(a) when the States are Contracting States; or
olması veya
(b)
milletlerarası
özel
hukuk
(b) when the rules of private international law
kurallarının
âkit
bir
devletin
hukukuna
atıf
lead to the application of the law of a
yapması
halinde
uygulanır.
Contracting State.
(2)
Tarafların
işyerlerinin
ayrı
(2) The fact that the parties have their places
devletlerde
bulunması
olgusu
sözleşmeden
of business in different States is to be
veya sözleşmenin akdi sırasında veya
disregarded whenever this fact does not
öncesinde gerçekleşmiş olan görüşmelerden
appear either from the contract or from any
veya verilmiş olan bilgilerden anlaşılmadıkça
dealings between, or from information
dikkate alınmaz.
disclosed by, the parties at any time before or
at the conclusion of the contract.
(3) Bu Antlaşmanın uygulanmasında ne
(3) Neither the nationality of the parties nor
tarafların vatandaşlığı, ne tacir olup
the civil or commercial character of the
olmadıkları, ne de sözleşmenin adî veya ticarî
parties or of the contract is to be taken into
nitelikte olması dikkate alınır.
consideration in determining the application
of this Convention.
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Article 2
This Convention does not apply to sales:
(a) of goods bought for personal, family or
household use, unless the seller, at any time
before or at the conclusion of the contract,
neither knew nor ought to have known that
the goods were bought for any such use;
(b) by auction;
(c) on execution or otherwise by authority of
law;
(d) of stocks, shares, investment securities,
negotiable instruments or money;
(e) of ships, vessels, hovercraft or aircraft;
(f) of electricity.
Article 3
(1) Contracts for the supply of goods to be
manufactured or produced are to be
considered sales unless the party who orders
the goods undertakes to supply a substantial
part of the materials necessary for such
manufacture or production.
(2) This Convention does not apply to
contracts in which the preponderant part of
the obligations of the party who furnishes the
goods consists in the supply of labour or
other services.
Article 4
This Convention governs only the formation
of the contract of sale and the rights and
obligations of the seller and the buyer arising
from such a contract. In particular, except as
otherwise expressly provided in this
Convention, it is not concerned with:
(a) the validity of the contract or of any of its
provisions or of any usage;
(b) the effect which the contract may have on
the property in the goods sold.
Article 5
This Convention does not apply to the
liability of the seller for death or personal
injury caused by the goods to any person.
Article 6
The parties may exclude the application of
this Convention or, subject to article 12,
derogate from or vary the effect of any of its
provisions.
Chapter II

Madde 2
Bu Antlaşma aşağıdaki satımlara
uygulanmaz:
(a) Kişisel veya ailevî ihtiyaç veya ev
ihtiyacı için mal alınması; meğerki satıcı,
sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde,
malların böyle bir kullanım için alındıklarını
bilmesin ve bilmesi gerekmesin;
(b) Açık artırma yoluyla yapılan
satımlar;
(c) Cebri icra veya diğer kanun gereği
yapılan satımlar;
(d) Menkul kıymet, kambiyo senedi ve
para;
(e) Gemi, tekne, hava yastıklı taşıt veya
hava taşıtı satımı;
(f) Elektrik satımı.
Madde 3
(1) İmal edilecek veya üretilecek
malların teminine ilişkin sözleşmeler satım
sözleşmesi sayılır; meğerki, bunları sipariş
eden taraf imalat veya üretim için gerekli
olan malzemenin esaslı bir bölümünün
teminini taahhüt etmiş olsun.
(2) Bu Antlaşma, mal temin eden
tarafın ediminin, ağırlıklı olarak, işgücü veya
diğer bir hizmetin sağlanmasından oluştuğu
sözleşmelere uygulanmaz.
Madde 4
Bu
Antlaşma,
sadece
satım
sözleşmesinin kurulmasını ve alıcı ile
satıcının böylesi bir sözleşmeden doğan hak
ve borçlarını düzenler. Antlaşmada aksine bir
düzenleme bulunmadığı sürece, özellikle;
(a) sözleşmenin veya sözleşmenin
hükümlerinin veya teamüllerin geçerliliği;
(b) sözleşmenin, satılan malların
mülkiyeti
üzerindeki
olası
etkileri
düzenlenmemiştir.
Madde 5
Bu Antlaşma satıcının, malların bir
kimsenin ölümüne veya yaralanmasına sebep
olmasından kaynaklanan sorumluluğuna
uygulanmaz.
Madde 6
Taraflar,
bu
Antlaşmanın
uygulanmamasını kararlaştırabilecekleri gibi,
12. madde saklı kalmak şartıyla, hükümlerine
istisna
getirebilir
veya
hükümlerinin
doğurabileceği etkileri değiştirebilirler.
Bölüm II
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GENERAL PROVISIONS
Article 7
(1) In the interpretation of this Convention,
regard is to be had to its international
character and to the need to promote
uniformity in its application and the
observance of good faith in international
trade.
(2) Questions concerning matters governed
by this Convention which are not expressly
settled in it are to be settled in conformity
with the general principles on which it is
based or, in the absence of such principles, in
conformity with the law applicable by virtue
of the rules of private international law.
Article 8
(1) For the purposes of this Convention
statements made by and other conduct of a
party are to be interpreted according to his
intent where the other party knew or could
not have been unaware what that intent was.
(2) If the preceding paragraph is not
applicable, statements made by and other
conduct of a party are to be interpreted
according to the understanding that a
reasonable person of the same kind as the
other party would have had in the same
circumstances.
(3) In determining the intent of a party or the
understanding a reasonable person would
have had, due consideration is to be given to
all relevant circumstances of the case
including the negotiations, any practices
which the parties have established between
themselves, usages and any subsequent
conduct of the parties.
Article 9
(1) The parties are bound by any usage to
which they have agreed and by any practices
which they have established between
themselves.
(2) The parties are considered, unless
otherwise agreed, to have impliedly made
applicable to their contract or its formation a
usage of which the parties knew or ought to
have known and which in international trade
is widely known to, and regularly observed
by, parties to contracts of the type involved in
the particular trade concerned.
Article 10

Genel Hükümler
Madde 7
(1) Bu Antlaşmanın yorumunda,
Antlaşmanın milletlerarası niteliği dikkate
alınacağı gibi yeknesak uygulanmasının
teşviki ve milletlerarası ticarette dürüstlük
kuralının korunması gereği de gözetilir.
(2) Bu Antlaşmada düzenlenen
konulara ilişkin olup Antlaşmada açıkça
cevaplanmamış
sorular
Antlaşmanın
temelinde yatan genel ilkelere veya bu tür
ilkelerin
mevcut
olmaması
halinde
milletlerarası özel hukuk kuralları uyarınca
uygulanması
gereken
hukuka
göre
çözümlenir.
Madde 8
(1) Bu Antlaşmanın amacı çerçevesinde
taraflardan birinin beyanları ve diğer
davranışları onun iradesine uygun olarak
yorumlanır, yeter ki karşı taraf bu iradeyi
bilsin veya bilmemesi mümkün olmasın.
(2) Eğer fıkra 1 uygulanamıyorsa,
taraflardan birinin beyanları ve diğer
davranışları, karşı taraf ile aynı konumda
makul bir kişinin aynı koşullarda bunlara
vereceği anlama göre yorumlanır.

(3) Taraflardan birinin iradesini veya
makul bir kişinin anlayışını tespit edebilmek
için özellikle taraflar arasındaki sözleşme
görüşmeleri, aralarında oluşmuş alışkanlıklar,
teamüller ve tarafların sonraki davranışları da
dahil olmak üzere olayın ilgili tüm koşulları
dikkate alınır.
Madde 9
(1) Taraflar, uygulanmasını kabul
ettikleri teamüller ve aralarında yerleşmiş
olan alışkanlıklarla bağlıdır.
(2) Aksi kararlaştırılmadıkça, tarafların
bildiği
veya
bilmesi
gerektiği
ve
milletlerarası ticarette aynı tür sözleşmeleri
ilgili ticari branşta akdedenler tarafından
yaygın olarak bilinen ve düzenli olarak
uygulanan teamüllerin sözleşmelerine ve
sözleşmenin
kurulması
aşamasına
uygulanmasını zımnen kabul ettikleri
varsayılır.
Madde 10

3

For the purposes of this Convention:
(a) if a party has more than one place of
business, the place of business is that which
has the closest relationship to the contract and
its performance, having regard to the
circumstances known to or contemplated by
the parties at any time before or at the
conclusion of the contract;
(b) if a party does not have a place of
business, reference is to be made to his
habitual residence.
Article 11
A contract of sale need not be concluded in or
evidenced by writing and is not subject to any
other requirement as to form. It may be
proved by any means, including witnesses.

Bu Antlaşmanın amacı çerçevesinde,
(a) taraflardan birinin birden fazla
işyerinin olması halinde, sözleşmenin akdi
sırasında veya öncesinde taraflarca bilinen
veya dikkate alınan koşullar değerlendirilerek
sözleşme ve sözleşmenin ifası ile en yakın
irtibat içinde olan işyeri esas alınır,
(b) taraflardan birinin hiçbir işyerinin
olmaması halinde mutat meskeni esas alınır.

Madde 11
Satım sözleşmesinin kurulması veya
ispatı yazılı şekilde yapılmak zorunda
olmadığı gibi başka herhangi bir şekil
hükmüne de bağlı değildir. Sözleşme, tanık
dahil her usulle ispat edilebilir.
Madde 12
Article 12
Taraflardan birinin işyeri, 96. madde
Any provision of article 11, article 29 or Part
II of this Convention that allows a contract of uyarınca beyanda bulunmuş âkit bir devlette
bulunduğu takdirde, satım sözleşmesinin
sale or its modification or termination by
kurulmasını,
değiştirilmesini
veya
agreement or any offer, acceptance or other
mutabakatla ortadan kaldırılmasını veya bir
indication of intention to be made in any form icabın, kabulün yahut diğer herhangi bir irade
other than in writing does not apply where
beyanının, yazılı şekilden başka şekilde
yapılmasını mümkün kılan bu Antlaşmanın
any party has his place of business in a
11. ve 29. maddesinin veya II. Kısmının
Contracting State which has made a
hükümleri uygulanmaz. Taraflar bu maddeye
declaration under article 96 of this
istisna getiremeyecekleri gibi maddenin
Convention. The parties may not derogate
etkilerini de değiştiremezler.
from or vary the effect or this article.
Madde 13
Article 13
Bu Antlaşmanın amacı çerçevesinde
For the purposes of this Convention "writing"
“yazılı” terimi telgraf ve teleksle yapılan
includes telegram and telex.
bildirimleri de kapsar.
Kısım II
PART II
Sözleşmenin
Kurulması
FORMATION OF THE CONTRACT
Madde 14
Article 14
(1) Bir veya birden çok belirli kişiye
(1) A proposal for concluding a contract
sözleşmenin kurulması için yöneltilen bir
addressed to one or more specific persons
constitutes an offer if it is sufficiently definite teklif, yeterince kesin olması ve teklifte
bulunanın, kabul halinde bağlanma iradesini
and indicates the intention of the offeror to be yansıtması durumunda icap sayılır. Malların
bound in case of acceptance. A proposal is
saptandığı ve açık veya örtülü olarak miktar
sufficiently definite if it indicates the goods
ve semenin belirlendiği veya belirlenmesi
için gerekli düzenlemenin yapıldığı teklifler
and expressly or implicitly fixes or makes
provision for determining the quantity and the yeterince kesin sayılır.
price.
(2) Belirli olmayan kişilere yöneltilmiş
(2) A proposal other than one addressed to
teklif
sadece icaba davet sayılır; meğerki,
one or more specific persons is to be
teklifte
bulunan aksini açıkça belirtmiş olsun.
considered merely as an invitation to make
offers, unless the contrary is clearly indicated
by the person making the proposal.
Madde 15
Article 15
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(1) An offer becomes effective when it
reaches the offeree.
(2) An offer, even if it is irrevocable, may be
withdrawn if the withdrawal reaches the
offeree before or at the same time as the
offer.
Article 16
(1) Until a contract is concluded an offer may
be revoked if the revocation reaches the
offeree before he has dispatched an
acceptance.
(2) However, an offer cannot be revoked:
(a) if it indicates, whether by stating a fixed
time for acceptance or otherwise, that it is
irrevocable; or
(b) if it was reasonable for the offeree to rely
on the offer as being irrevocable and the
offeree has acted in reliance on the offer.
Article 17
An offer, even if it is irrevocable, is
terminated when a rejection reaches the
offeror.
Article 18
(1) A statement made by or other conduct of
the offeree indicating assent to an offer is an
acceptance. Silence or inactivity does not in
itself amount to acceptance.
(2) An acceptance of an offer becomes
effective at the moment the indication of
assent reaches the offeror. An acceptance is
not effective if the indication of assent does
not reach the offeror within the time he has
fixed or, if no time is fixed, within a
reasonable time, due account being taken of
the circumstances of the transaction,
including the rapidity of the means of
communication employed by the offeror. An
oral offer must be accepted immediately
unless the circumstances indicate otherwise.
(3) However, if, by virtue of the offer or as a
result of practices which the parties have
established between themselves or of usage,
the offeree may indicate assent by performing
an act, such as one relating to the dispatch of
the goods or payment of the price, without
notice to the offeror, the acceptance is
effective at the moment the act is performed,
provided that the act is performed within the
period of time laid down in the preceding

(1) İcap muhataba vardığı anda
hükümlerini doğurur.
(2) İcap geri alınamaz nitelikte olsa
bile, geri alma beyanının muhataba, icaptan
önce veya icapla aynı anda varması halinde
geri alınabilir.
Madde 16
(1) İcapta bulunanın geri alma beyanı,
muhatabın kabul beyanını göndermesinden
önce muhataba ulaşmış olmak koşuluyla,
icap, sözleşme kuruluncaya kadar geri
alınabilir.
(2) Ancak;
(a) icapta kabul için kesin bir süre
öngörülmüş veya icabın geri alınmaz olduğu
başka bir şekilde ifade edilmişse veya
(b) muhatap açısından icabın geri
alınamaz olduğuna güvenmek makul
sayılabiliyorsa ve muhatap bu icaba
güvenerek hareket etmişse icap geri alınamaz.
Madde 17
İcap geri alınamaz olsa bile, red beyanı
icapta bulunana vardığı anda hükmünü yitirir.
Madde 18
(1) Muhatabın icaba onay verdiğini
ifade eden herhangi bir beyanı veya diğer
davranışı kabul hükmündedir. Susma veya
eylemsizlik tek başına kabul sayılmaz.
(2)
Bir
icabın
kabulü,
kabul
açıklamasının icapta bulunana varması anında
hüküm
doğurur.
Bir
kabul,
kabul
açıklamasının icapta bulunana, tespit ettiği
süre içinde veya süre tespit edilmemesi
halinde, icapta bulunan tarafından kullanılan
iletişim araçlarının hızı da dahil olmak üzere
işlemin koşulları dikkate alındığında, makul
bir süre içinde ulaşmazsa, hüküm doğurmaz.
Aksi hal ve şartlardan anlaşılmadıkça sözlü
icap derhal kabul edilmelidir.

(3) Ancak taraflar arasında yerleşmiş
alışkanlıklar, teamüller veya icap nedeniyle,
muhatap, icapta bulunana haber vermeksizin
malın gönderilmesi veya semenin ödenmesi
gibi bir eylem icra etmek suretiyle
muvafakatini ifade etmişse, kabul, fıkra 2’de
öngörülen müddet içinde yapılmak kaydıyla
eylem anından itibaren hüküm doğurur.
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paragraph.
Article 19
(1) A reply to an offer which purports to be
an acceptance but contains additions,
limitations or other modifications is a
rejection of the offer and constitutes a
counter-offer.
(2) However, a reply to an offer which
purports to be an acceptance but contains
additional or different terms which do not
materially alter the terms of the offer
constitutes an acceptance, unless the offeror,
without undue delay, objects orally to the
discrepancy or dispatches a notice to that
effect. If he does not so object, the terms of
the contract are the terms of the offer with the
modifications contained in the acceptance.
(3) Additional or different terms relating,
among other things, to the price, payment,
quality and quantity of the goods, place and
time of delivery, extent of one party's liability
to the other or the settlement of disputes are
considered to alter the terms of the offer
materially.
Article 20
(1) A period of time for acceptance fixed by
the offeror in a telegram or a letter begins to
run from the moment the telegram is handed
in for dispatch or from the date shown on the
letter or, if no such date is shown, from the
date shown on the envelope. A period of time
for acceptance fixed by the offeror by
telephone, telex or other means of
instantaneous communication, begins to run
from the moment that the offer reaches the
offeree.
(2) Official holidays or non-business days
occurring during the period for acceptance
are included in calculating the period.
However, if a notice of acceptance cannot be
delivered at the address of the offeror on the
last day of the period because that day falls
on an official holiday or a non-business day
at the place of business of the offeror, the
period is extended until the first business day
which follows.
Article 21
(1) A late acceptance is nevertheless effective
as an acceptance if without delay the offeror
orally so informs the offeree or dispatches a

Madde 19
(1) Bir icabın kabulüne yönelik, fakat
eklemeler, sınırlamalar veya başkaca
değişiklikler içeren cevap, icabın reddi olup
bir karşı icap oluşturur.
(2) Buna karşılık, kabul beyanı
oluşturması düşünülen, fakat icabın şartlarını
esaslı olarak değiştirmeyen eklemeler veya
sapmalar içeren icaba yönelik cevap, kabul
sayılır; meğerki icapta bulunan, haklı bir
gecikme olmaksızın bu uyumsuzluklara sözlü
olarak itiraz etmiş veya bu yönde bir bildirim
göndermiş olsun. Bunu yapmadığı takdirde
icabın
şartları
kabul
beyanındaki
değişikliklerle birlikte sözleşmenin içeriğini
oluşturur.
(3) Özellikle, semene, ödemeye,
malların kalitesi ve miktarına, teslim yeri ve
zamanına, taraflardan birinin diğerine karşı
sorumluluğunun
kapsamına
veya
uyuşmazlıkların
çözümüne
ilişkin
tamamlayıcı veya farklı hükümler icabın
şartlarını esaslı şekilde değiştirmiş sayılır.
Madde 20
(1) Bir telgraf veya mektupta icapta
bulunan kimse tarafından belirlenmiş olan
kabul süresi, telgrafın gönderilmek üzere
verildiği tarihten veya mektupta gösterilen
tarihten veya bu yoksa zarf üzerindeki
tarihten itibaren işlemeye başlar. Telefon,
teleks veya eşzamanlı diğer haberleşme
araçları yoluyla icapta bulunan tarafından
belirtilen kabul süresi icabın muhataba
vardığı andan itibaren işlemeye başlar.

(2) Kabul süresi içine düşen resmi tatil
veya iş günü dışındaki günler bu sürenin
hesabına dahil edilir. Ancak, kabul bildirimi,
sürenin son gününün icapta bulunanın
işyerinin bulunduğu yerde resmi tatil veya
işgünü dışındaki günlerden birine rastlaması
nedeniyle, icapta bulunanın adresine teslim
edilmezse süre, takip eden ilk iş gününe uzar.

Madde 21
(1) Gecikmiş bir kabul ancak icapta
bulunanın gecikmeksizin muhatabı bu yönde
sözlü olarak haberdar etmesi veya bu içerikli
bir bildirim göndermesi halinde kabul gibi
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notice to that effect.
(2) If a letter or other writing containing a
late acceptance shows that it has been sent in
such circumstances that if its transmission
had been normal it would have reached the
offeror in due time, the late acceptance is
effective as an acceptance unless, without
delay, the offeror orally informs the offeree
that he considers his offer as having lapsed or
dispatches a notice to that effect.
Article 22
An acceptance may be withdrawn if the
withdrawal reaches the offeror before or at
the same time as the acceptance would have
become effective.
Article 23
A contract is concluded at the moment when
an acceptance of an offer becomes effective
in accordance with the provisions of this
Convention.
Article 24
For the purposes of this Part of the
Convention, an offer, declaration of
acceptance or any other indication of
intention "reaches" the addressee when it is
made orally to him or delivered by any other
means to him personally, to his place of
business or mailing address or, if he does not
have a place of business or mailing address,
to his habitual residence.
PART III
SALE OF GOODS
Chapter I
GENERAL PROVISIONS
Article 25
A breach of contract committed by one of the
parties is fundamental if it results in such
detriment to the other party as substantially to
deprive him of what he is entitled to expect
under the contract, unless the party in breach
did not foresee and a reasonable person of the
same kind in the same circumstances would
not have foreseen such a result.
Article 26
A declaration of avoidance of the contract is
effective only if made by notice to the other
party.
Article 27
Unless otherwise expressly provided in this
Part of the Convention, if any notice, request

hüküm doğurur.
(2) Gecikmiş bir kabul içeren mektup
veya başkaca yazılı belgeden, gereğince
iletilmiş olsaydı, icapta bulunana zamanında
ulaşacak koşullarda yollanmış olduğu
anlaşılıyorsa, gecikmiş kabul de geçerli bir
kabul gibi hüküm doğurur; meğerki, icapta
bulunan, icabını düşmüş addettiğini muhataba
gecikmeksizin sözlü olarak bildirmiş veya bu
içerikli bir bildirim göndermiş olsun.
Madde 22
Geri alma beyanı, icapta bulunana,
kabulün hüküm doğurma anından önce veya
aynı anda varmışsa kabul beyanı geri
alınabilir.
Madde 23
Kabul beyanının, bu Antlaşmaya uygun
olarak hüküm doğurduğu anda sözleşme
kurulmuş sayılır.
Madde 24
Antlaşmanın bu Kısmının amacı
çerçevesinde; icap, kabul beyanı ve diğer tüm
irade açıklamaları muhataba sözlü olarak
yapıldıkları veya diğer herhangi bir yoldan
şahsen kendisine veya işyerine veya posta
adresine, bunlar da yoksa, mutat meskenine
teslim edildiklerinde "varmış" sayılırlar.

Kısım III
Malların Satımı
Bölüm I
Genel Hükümler
Madde 25
Taraflardan birinin sözleşme ihlâli,
diğer tarafı, sözleşme uyarınca beklemekte
haklı olduğu şeyden önemli ölçüde yoksun
bırakacak bir olumsuzluğa sebep oluyorsa,
esaslıdır; meğerki, böyle bir sonucu
sözleşmeyi ihlâl eden taraf öngörmemiş ve
aynı konum ve koşullar içindeki makul bir
kişi de öngöremeyecek olsun.
Madde 26
Sözleşmenin
ortadan
kaldırılması
beyanı, ancak diğer tarafa bildirimle
yapılması halinde hüküm ifade eder.
Madde 27
Antlaşmanın bu Kısmında açıkça aksi
düzenlenmedikçe, sözleşme taraflarından
birinin bu Kısma uygun bildirim, talep veya
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or other communication is given or made by a
party in accordance with this Part and by
means appropriate in the circumstances, a
delay or error in the transmission of the
communication or its failure to arrive does
not deprive that party of the right to rely on
the communication.
Article 28
If, in accordance with the provisions of this
Convention, one party is entitled to require
performance of any obligation by the other
party, a court is not bound to enter a
judgement for specific performance unless
the court would do so under its own law in
respect of similar contracts of sale not
governed by this Convention.
Article 29
(1) A contract may be modified or terminated
by the mere agreement of the parties.
(2) A contract in writing which contains a
provision requiring any modification or
termination by agreement to be in writing
may not be otherwise modified or terminated
by agreement. However, a party may be
precluded by his conduct from asserting such
a provision to the extent that the other party
has relied on that conduct.
Chapter II
OBLIGATIONS OF THE SELLER
Article 30
The seller must deliver the goods, hand over
any documents relating to them and transfer
the property in the goods, as required by the
contract and this Convention.
Section I. Delivery of the goods and
handing over of documents
Article 31
If the seller is not bound to deliver the goods
at any other particular place, his obligation to
deliver consists:
(a) if the contract of sale involves carriage of
the goods - in handing the goods over to the
first carrier for transmission to the buyer;
(b) if, in cases not within the preceding
subparagraph, the contract relates to specific
goods, or unidentified goods to be drawn
from a specific stock or to be manufactured
or produced, and at the time of the conclusion
of the contract the parties knew that the goods
were at, or were to be manufactured or

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.

Madde 28
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.
Madde 29
(1) Bir sözleşme, tarafların salt
anlaşması ile değiştirilebilir veya sona
erdirilebilir.
(2) Her türlü değişiklik veya sona
erdirme anlaşmasının, yazılı yapılması
gerektiği hükmünü içeren yazılı bir sözleşme,
başka şekilde bir anlaşmayla değiştirilemez
veya ortadan kaldırılamaz. Ancak taraflardan
biri, kendi davranışı ile diğer tarafın bu
davranışa güven duymasına yol açtığı ölçüde
bu hükme dayanamaz.
Bölüm II
Satıcının Yükümlülükleri
Madde 30
Satıcı sözleşmede ve bu Antlaşmada
öngörüldüğü şekilde malları teslim etmek,
onlara ilişkin belgeleri vermek ve malların
mülkiyetini geçirmekle yükümlüdür.
Ayrım I Malların Teslimi ve Belgelerin
Verilmesi
Madde 31
Satıcı malları belirli başka bir yerde
teslim etmek zorunda değilse, teslim borcu
aşağıdaki gibidir:
a)
satım
sözleşmesi
malların
taşınmasını gerektiriyorsa, malları alıcıya
ulaştırılmaları için ilk taşıyıcıya vermek;
b) önceki bendin kapsamına girmeyen
hallerde; sözleşmenin, ferden belirlenmiş
mallara veya belirli bir stoktan karşılanacak
nev'en belirlenmiş mallara veya imal edilecek
veya üretilecek mallara ilişkin olması ve
tarafların sözleşmenin kurulduğu sırada
malların belirli bir yerde bulunduğunu veya
orada imal edileceğini yahut üretileceğini
8

produced at, a particular place - in placing the
goods at the buyer's disposal at that place;
(c) in other cases - in placing the goods at the
buyer's disposal at the place where the seller
had his place of business at the time of the
conclusion of the contract.
Article 32
(1) If the seller, in accordance with the
contract or this Convention, hands the goods
over to a carrier and if the goods are not
clearly identified to the contract by markings
on the goods, by shipping documents or
otherwise, the seller must give the buyer
notice of the consignment specifying the
goods.
(2) If the seller is bound to arrange for
carriage of the goods, he must make such
contracts as are necessary for carriage to the
place fixed by means of transportation
appropriate in the circumstances and
according to the usual terms for such
transportation.
(3) If the seller is not bound to effect
insurance in respect of the carriage of the
goods, he must, at the buyer's request,
provide him with all available information
necessary to enable him to effect such
insurance.
Article 33
The seller must deliver the goods:
(a) if a date is fixed by or determinable from
the contract, on that date;

bilmeleri durumunda malları bu yerde
alıcının tasarrufuna hazır bulundurmak;
c)
diğer
hallerde,
sözleşmenin
kurulduğu
sırada
satıcının
işyerinin
bulunduğu yerde malları alıcının tasarrufuna
hazır bulundurmak.
Madde 32
(1) Satıcı, sözleşmeye veya bu
Antlaşmaya uygun olarak, malları bir
taşıyıcıya vermiş ancak mallar, üzerlerine
ayırt edici bir işaret konulmak suretiyle,
taşıma belgeleriyle veya başka herhangi bir
şekilde
açıkça
sözleşmeye
tahsis
edilmemişse, satıcının göndermeyi alıcıya
bildirmesi ve malları özel olarak belirlemesi
gerekir.
(2)
Satıcı,
malların
taşınmasını
sağlamayı
üstlenmiş
ise,
taşımanın
kararlaştırılan
yere
kadar,
koşulların
gerektirdiği nakil araçlarıyla ve böyle bir
naklin mutat şartlarına uygun bir biçimde
gerçekleşmesi için gerekli sözleşmeleri
yapmak zorundadır.
(3) Satıcı, malların taşınması ile ilgili
sigortayı yaptırmak zorunda değilse, alıcının
talebi üzerine, onun böyle bir sigortayı
yaptırmak için ihtiyaç duyacağı mevcut bütün
bilgileri alıcıya vermek zorundadır.

Madde 33
Satıcı malları
(a) sözleşme ile belirlenmiş veya
sözleşmeye dayanarak belirlenebilir bir tarih
varsa bu tarihte;
(b) sözleşme ile belirlenmiş veya
(b) if a period of time is fixed by or
sözleşmeye
dayanarak belirlenebilir bir
determinable from the contract, at any time
zaman
dilimi
varsa,
koşullardan tarih saptama
within that period unless circumstances
yetkisinin alıcıda olduğu anlaşılmadıkça, bu
indicate that the buyer is to choose a date; or zaman dilimi içinde herhangi bir anda;
(c) diğer tüm hallerde, sözleşmenin
(c) in any other case, within a reasonable time
kurulmasından
itibaren makul bir süre içinde
after the conclusion of the contract.
teslim etmek zorundadır.
Madde 34
Article 34
Satıcının mallara ilişkin vermesi
If the seller is bound to hand over documents
gereken
belgeler varsa, bunları sözleşmede
relating to the goods, he must hand them over
öngörülen
zamanda, yerde ve şekilde vermesi
at the time and place and in the form required
gerekir. Belgelerin erken verilmesi halinde,
by the contract. If the seller has handed over
satıcı, belgelerin verilmesi için öngörülen ana
documents before that time, he may, up to
kadar,
belgelerdeki
tüm
sözleşmeye
that time, cure any lack of conformity in the
aykırılıkları gidermek hakkına sahiptir, yeter
ki bu hakkın kullanımı alıcı için makul
documents, if the exercise of this right does
olmayan zahmete veya masrafa yol açmasın.
not cause the buyer unreasonable
Bununla birlikte alıcının bu Antlaşmaya
inconvenience or unreasonable expense.
However, the buyer retains any right to claim uygun olarak tazminat talep etme hakkı
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damages as provided for in this Convention.
Section II. Conformity of the goods and
third party claims
Article 35
(1) The seller must deliver goods which are
of the quantity, quality and description
required by the contract and which are
contained or packaged in the manner required
by the contract.
(2) Except where the parties have agreed
otherwise, the goods do not conform with the
contract unless they:
(a) are fit for the purposes for which goods of
the same description would ordinarily be
used;
(b) are fit for any particular purpose expressly
or impliedly made known to the seller at the
time of the conclusion of the contract, except
where the circumstances show that the buyer
did not rely, or that it was unreasonable for
him to rely, on the seller's skill and
judgement;
(c) possess the qualities of goods which the
seller has held out to the buyer as a sample or
model;
(d) are contained or packaged in the manner
usual for such goods or, where there is no
such manner, in a manner adequate to
preserve and protect the goods.
(3) The seller is not liable under
subparagraphs (a) to (d) of the preceding
paragraph for any lack of conformity of the
goods if at the time of the conclusion of the
contract the buyer knew or could not have
been unaware of such lack of conformity.
Article 36
(1) The seller is liable in accordance with the
contract and this Convention for any lack of
conformity which exists at the time when the
risk passes to the buyer, even though the lack
of conformity becomes apparent only after
that time.
(2) The seller is also liable for any lack of
conformity which occurs after the time
indicated in the preceding paragraph and
which is due to a breach of any of his
obligations, including a breach of any
guarantee that for a period of time the goods
will remain fit for their ordinary purpose or
for some particular purpose or will retain

saklıdır.
Ayrım II Malların Sözleşmeye Uygunluğu
ve Üçüncü Kişilerin Hak veya Talepleri
Madde 35
(1) Satıcı, miktarı, kalitesi ve türü
sözleşmede öngörülen malları, sözleşmede
belirtilen paket veya muhafaza içinde teslim
etmek zorundadır.
(2) Taraflarca aksi kararlaştırılmadığı
takdirde, mallar ancak aşağıdaki hallerde
sözleşmeye uygun sayılırlar:
(a) aynı türden malların mutat olarak
tahsis edildiği kullanım amacına uygun iseler;
(b) sözleşmenin kurulması esnasında
açıkça veya zımnen satıcıya bildirilen her
türlü özel kullanım amacına uygun iseler;
meğerki koşullardan, alıcının, satıcının
bilgisine ve değerlendirmesine güvenmediği
veya
güvenmesinin
makul
olmadığı
anlaşılsın;
(c) satıcının alıcıya örnek veya model
olarak sunduğu malların kalitesine sahip
iseler;
(d) ilgili türden mallar için mutat
sayılan şekilde veya böyle mutat bir şeklin
var olmadığı hallerde, malın muhafazası ve
korunmasına uygun olan şekilde paketlenmiş
iseler.
(3) Alıcının sözleşmenin kurulması
anında bildiği veya bilmemesinin mümkün
olmadığı sözleşmeye aykırılıklardan satıcı,
fıkra 2'nin (a) ilâ (d) bendleri çerçevesinde
sorumlu değildir.
Madde 36
(1) Satıcı, hasarın alıcıya geçtiği anda
mevcut olan sözleşmeye aykırılıktan,
sözleşmeye aykırılık bu andan sonra belirgin
hale gelmiş olsa dahi, sözleşme ve bu
Antlaşma uyarınca sorumludur.
(2) Satıcı, fıkra 1’de belirtilen andan
sonra ortaya çıkan ve malların belirli bir süre
için, mutat amaçlarına veya belirli bir amaca
elverişli kalacağı veya belirli nitelikleri veya
özellikleri muhafaza edeceği konusundaki
garantinin ihlâli de dahil olmak üzere
herhangi bir yükümlülüğünün ihlâline
dayanan sözleşmeye aykırılıktan sorumludur.
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specified qualities or characteristics.
Article 37
If the seller has delivered goods before the
date for delivery, he may, up to that date,
deliver any missing part or make up any
deficiency in the quantity of the goods
delivered, or deliver goods in replacement of
any non-conforming goods delivered or
remedy any lack of conformity in the goods
delivered, provided that the exercise of this
right does not cause the buyer unreasonable
inconvenience or unreasonable expense.
However, the buyer retains any right to claim
damages as provided for in this Convention.
Article 38
(1) The buyer must examine the goods, or
cause them to be examined, within as short a
period as is practicable in the circumstances.
(2) If the contract involves carriage of the
goods, examination may be deferred until
after the goods have arrived at their
destination.
(3) If the goods are redirected in transit or
redispatched by the buyer without a
reasonable opportunity for examination by
him and at the time of the conclusion of the
contract the seller knew or ought to have
known of the possibility of such redirection
or redispatch, examination may be deferred
until after the goods have arrived at the new
destination.
Article 39
(1) The buyer loses the right to rely on a lack
of conformity of the goods if he does not give
notice to the seller specifying the nature of
the lack of conformity within a reasonable
time after he has discovered it or ought to
have discovered it.
(2) In any event, the buyer loses the right to
rely on a lack of conformity of the goods if he
does not give the seller notice thereof at the
latest within a period of two years from the
date on which the goods were actually
handed over to the buyer, unless this timelimit is inconsistent with a contractual period
of guarantee.
Article 40
The seller is not entitled to rely on the
provisions of articles 38 and 39 if the lack of
conformity relates to facts of which he knew

Madde 37
Malların teslim tarihinden önce teslim
edilmesi halinde satıcı, teslim tarihine kadar,
eksik bölümleri veya eksik kalan miktarı
teslim edebilir veya sözleşmeye uygun
olmayan malları ikame eden yeni mallar
teslim edebilir veya malların diğer
sözleşmeye aykırılıklarını giderebilir; yeter
ki, bu hakkın kullanımı alıcı için makul
olmayan zahmet veya masrafa yol açmasın.
Bununla birlikte alıcının bu Antlaşmaya
uygun olarak tazminat talep etme hakkı
saklıdır.
Madde 38
(1) Alıcı, malları, koşulların izin verdiği
ölçüde kısa bir süre içerisinde muayene
etmek veya ettirmek zorundadır.
(2) Sözleşme, malların taşınmasını
gerektiriyorsa, muayene, malların varma
yerine ulaşması sonrasına ertelenebilir.
(3) 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 ertelenebilir.
Madde 39
(1) Alıcı, bir sözleşmeye aykırılık
saptadığı veya saptaması gerektiği tarihten
itibaren makul bir süre içinde satıcıya,
sözleşmeye aykırılığı türünü de belirterek
bildirmezse, bu sözleşmeye aykırılığa
dayanma hakkını kaybeder.
(2) Her halde, alıcı, malların fiilen
kendisine verildiği tarihten itibaren en geç iki
yıllık bir süre içinde sözleşmeye aykırılığı
satıcıya bildirmezse, bu sözleşmeye aykırılığa
dayanma hakkını kaybeder; meğerki, bu süre
sözleşmesel bir garanti süresiyle bağdaşmıyor
olsun.
Madde 40
Sözleşmeye aykırılık, satıcının bildiği
veya bilmemesinin mümkün olmadığı ve
alıcıya açıklamadığı olgulara dayanıyorsa,
satıcı 38 ve 39. madde hükümlerine
11

or could not have been unaware and which he
did not disclose to the buyer.
Article 41
The seller must deliver goods which are free
from any right or claim of a third party,
unless the buyer agreed to take the goods
subject to that right or claim. However, if
such right or claim is based on industrial
property or other intellectual property, the
seller's obligation is governed by article 42.
Article 42
(1) The seller must deliver goods which are
free from any right or claim of a third party
based on industrial property or other
intellectual property, of which at the time of
the conclusion of the contract the seller knew
or could not have been unaware, provided
that the right or claim is based on industrial
property or other intellectual property:
(a) under the law of the State where the goods
will be resold or otherwise used, if it was
contemplated by the parties at the time of the
conclusion of the contract that the goods
would be resold or otherwise used in that
State; or
(b) in any other case, under the law of the
State where the buyer has his place of
business.
(2) The obligation of the seller under the
preceding paragraph does not extend to cases
where:
(a) at the time of the conclusion of the
contract the buyer knew or could not have
been unaware of the right or claim; or
(b) the right or claim results from the seller's
compliance with technical drawings, designs,
formulae or other such specifications
furnished by the buyer.
Article 43
(1) The buyer loses the right to rely on the
provisions of article 41 or article 42 if he
does not give notice to the seller specifying
the nature of the right or claim of the third
party within a reasonable time after he has
become aware or ought to have become
aware of the right or claim.
(2) The seller is not entitled to rely on the
provisions of the preceding paragraph if he
knew of the right or claim of the third party
and the nature of it.

dayanamaz.
Madde 41
Satıcı, üçüncü kişilerin her türlü hak ve
taleplerinden ari mallar teslim etmek
zorundadır, meğerki, alıcı bu hak ve taleplere
konu malları almayı kabul etmiş olsun.
Bununla birlikte, bu hak veya talep sınaî ya
da diğer bir fikrî mülkiyete dayanmaktaysa,
satıcının borcu 42. maddeye tabidir.
Madde 42
(1) Satıcı, üçüncü kişilere ait sınaî veya
diğer bir fikrî mülkiyete dayanan ve
sözleşmenin akdedilmesi sırasında bildiği
veya bilmemesinin mümkün olmadığı hak
veya taleplerden ari mallar teslim etmek
zorundadır, şu şartla ki, hak ya da talep,

(a) malların yeniden satılacağı veya
diğer bir şekilde kullanılacağı devletin
hukukuna göre mevcut olan bir sınaî veya
fikrî mülkiyete dayansın ve taraflar
sözleşmenin kurulması sırasında malların bu
devlette
yeniden
satılacağını
veya
kullanılacağını hesaba katmış olsun; veya
(b) bunun dışındaki her halde, alıcının
işyerinin bulunduğu devletin hukukuna göre
mevcut olan bir sınaî veya fikri mülkiyete
dayansın.
(2) Satıcının fıkra 1 uyarınca
yükümlülüğü,
(a) sözleşmenin kurulduğu anda alıcının
hakkı ya da talebi bildiği veya bilmemesinin
mümkün olmadığı halleri; veya
(b) hak ya da talebin, alıcının, satıcının
kullanımına sunduğu teknik çizim, tasarım,
veya başkaca veriden kaynaklandığı halleri
kapsamaz.
Madde 43
(1) 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 bulunmazsa 41. veya 42. madde
hükümlerine dayanma hakkını kaybeder.
(2) Satıcı, üçüncü kişinin hakkını ya da
talebini ve bunun mahiyetini biliyor idiyse
fıkra 1’e dayanamaz.
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Article 44
Notwithstanding the provisions of paragraph
(1) of article 39 and paragraph (1) of article
43, the buyer may reduce the price in
accordance with article 50 or claim damages,
except for loss of profit, if he has a
reasonable excuse for his failure to give the
required notice.
Section III. Remedies for breach of
contract by the seller

Madde 44
Alıcının, gerekli bildirimi yapmama
konusunda makul bir özrü varsa, 39.
maddenin 1. fıkrası ile 43. maddenin 1.
fıkrası hükümlerine bakılmaksızın 50. madde
uyarınca semende indirim yapması veya
yoksun kalınan kâr dışındaki zararının
tazminini talep etmesi mümkündür.

Ayrım III Sözleşmenin Satıcı Tarafından
İhlâli Halinde Alıcının Sahip Olduğu
Hukukî İmkânlar
Madde 45
Article 45
(1) Satıcı, sözleşmeden veya bu
(1) If the seller fails to perform any of his
Antlaşmadan
doğan yükümlülüklerinden
obligations under the contract or this
herhangi
birini
yerine
getirmezse, alıcı:
Convention, the buyer may:
(a) Madde 46 ilâ 52'de öngörülen
(a) exercise the rights provided in articles 46
haklarını kullanabilir.
to 52;
(b) Madde 74 ilâ 77'de öngörülen
(b) claim damages as provided in articles 74
tazminatı
talep edebilir.
to 77.
(2) Alıcı diğer hukukî imkânlardan
(2) The buyer is not deprived of any right he
may have to claim damages by exercising his yararlanmakla tazminat talep etme hakkını
kaybetmez.
right to other remedies.
(3) Alıcı, sözleşmenin ihlâl edilmesi
(3) No period of grace may be granted to the
seller by a court or arbitral tribunal when the halinde sahip olduğu hukukî imkânlardan
birine başvurduğu takdirde, satıcıya, bir
buyer resorts to a remedy for breach of
mahkeme veya hakem tarafından ek süre
contract.
tanınamaz.
Madde 46
Article 46
(1) Alıcı, satıcıdan yükümlülüklerini ifa
(1) The buyer may require performance by
etmesini
talep edebilir, meğerki bu talebiyle
the seller of his obligations unless the buyer
bağdaşmayan
bir
hukukî
imkândan
has resorted to a remedy which is inconsistent
yararlanmış olsun.
with this requirement.
(2) Mallar sözleşmeye uygun değilse,
(2) If the goods do not conform with the
alıcı ancak bu uygunsuzluğun sözleşmeye
contract, the buyer may require delivery of
esaslı bir aykırılık oluşturması ve 39. madde
substitute goods only if the lack of
uyarınca
yapılacak
bildirimle
veya
conformity constitutes a fundamental breach
bildirimden itibaren makul bir süre içinde
of contract and a request for substitute goods talepte bulunması halinde ikame mal
is made either in conjunction with notice
teslimini isteyebilir.
given under article 39 or within a reasonable
time thereafter.
(3) Mallar sözleşmeye uygun değilse,
(3) If the goods do not conform with the
alıcı, satıcıdan sözleşmeye aykırılığın onarım
contract, the buyer may require the seller to
yoluyla giderilmesini isteyebilir; meğerki tüm
remedy the lack of conformity by repair,
koşullar gözönüne alındığında bu, makul
unless this is unreasonable having regard to
olmayan bir talep oluştursun. Onarım talebi
all the circumstances. A request for repair
39. madde uyarınca yapılacak bildirimle veya
must be made either in conjunction with
bildirimden itibaren makul bir süre içinde
yöneltilmelidir.
notice given under article 39 or within a
reasonable time thereafter.
Madde 47
Article 47
(1) Alıcı satıcıya, yükümlülüklerini ifa
(1) The buyer may fix an additional period of
etmesi
için makul uzunlukta ek bir süre
time of reasonable length for performance by
tanıyabilir.
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the seller of his obligations.
(2) Unless the buyer has received notice from
the seller that he will not perform within the
period so fixed, the buyer may not, during
that period, resort to any remedy for breach
of contract. However, the buyer is not
deprived thereby of any right he may have to
claim damages for delay in performance.
Article 48
(1) Subject to article 49, the seller may, even
after the date for delivery, remedy at his own
expense any failure to perform his
obligations, if he can do so without
unreasonable delay and without causing the
buyer unreasonable inconvenience or
uncertainty of reimbursement by the seller of
expenses advanced by the buyer. However,
the buyer retains any right to claim damages
as provided for in this Convention.
(2) If the seller requests the buyer to make
known whether he will accept performance
and the buyer does not comply with the
request within a reasonable time, the seller
may perform within the time indicated in his
request. The buyer may not, during that
period of time, resort to any remedy which is
inconsistent with performance by the seller.
(3) A notice by the seller that he will perform
within a specified period of time is assumed
to include a request, under the preceding
paragraph, that the buyer make known his
decision.
(4) A request or notice by the seller under
paragraph (2) or (3) of this article is not
effective unless received by the buyer.
Article 49
(1) The buyer may declare the contract
avoided:
(a) if the failure by the seller to perform any
of his obligations under the contract or this
Convention amounts to a fundamental breach
of contract; or
(b) in case of non-delivery, if the seller does
not deliver the goods within the additional
period of time fixed by the buyer in
accordance with paragraph (1) of article 47 or
declares that he will not deliver within the
period so fixed.
(2) However, in cases where the seller has

(2) Bu süre içinde yükümlülüklerini ifa
etmeyeceği konusunda satıcıdan bir bildirim
almadıkça, alıcı, bu ek süre içinde,
sözleşmeye aykırılık halinde sahip olduğu
hukukî imkânlardan hiçbirine başvuramaz.
Ancak bu yüzden alıcı, gecikmiş ifa
nedeniyle tazminat talep etme hakkını
kaybetmez.
Madde 48
(1) 49. madde saklı kalmak üzere satıcı,
yükümlülüklerinin ifasına ilişkin her türlü
eksikliği, masrafları kendisine ait olmak
üzere teslim tarihinden sonra da giderebilir;
yeter ki bu, makul olmayan bir gecikmeye yol
açmasın ve alıcı için, makul olmayan
zahmete veya onun tarafından yapılan
masrafların
satıcı
tarafından
karşılanmayacağı konusunda bir tereddüde
sebep olmasın. Ancak, alıcının bu Antlaşma
uyarınca tazminat talep etmeye ilişkin her
türlü hakkı saklıdır.
(2) Satıcı, alıcıdan, ifayı kabul edip
etmeyeceğini kendisine açıklamasını talep
ederse ve alıcı makul bir süre içinde bu talebe
cevap vermezse, satıcı, talebinde ifade ettiği
süre içinde ifayı gerçekleştirebilir. Alıcı bu
süre içinde, satıcının ifası ile bağdaşmayacak
bir hukukî imkâna başvuramaz.
(3) Satıcının belirli bir süre içinde ifa
edeceğine ilişkin bildiriminin, fıkra 2
uyarınca, alıcının kararını açıklamasına
ilişkin bir talep içerdiği varsayılır.
(4) Satıcının 2. veya 3. fıkra
çerçevesindeki talep veya bildirimleri alıcıya
ulaşmış olmadıkça hüküm doğurmaz.
Madde 49
(1)
Alıcı
aşağıdaki
durumlarda
sözleşmenin ortadan kalktığını beyan
edebilir:
(a) Satıcının sözleşmeden veya bu
Antlaşmadan doğan yükümlülüklerinden
herhangi
birini
yerine
getirmemesi
sözleşmeye esaslı bir aykırılık oluşturuyorsa
veya
(b) Teslim etmeme durumunda satıcı,
alıcı tarafından 47. maddenin 1. fıkrası
uyarınca verilmiş ek süre içinde malları
teslim etmez veya verilmiş süre içinde bunları
teslim etmeyeceğini açıklarsa.
(2) Ancak, satıcının malları teslim ettiği
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delivered the goods, the buyer loses the right
to declare the contract avoided unless he does
so:
(a) in respect of late delivery, within a
reasonable time after he has become aware
that delivery has been made;
(b) in respect of any breach other than late
delivery, within a reasonable time:
(i) after he knew or ought to have known of
the breach;
(ii) after the expiration of any additional
period of time fixed by the buyer in
accordance with paragraph (1) of article 47,
or after the seller has declared that he will not
perform his obligations within such an
additional period; or
(iii) after the expiration of any additional
period of time indicated by the seller in
accordance with paragraph (2) of article 48,
or after the buyer has declared that he will not
accept performance.
Article 50
If the goods do not conform with the contract
and whether or not the price has already been
paid, the buyer may reduce the price in the
same proportion as the value that the goods
actually delivered had at the time of the
delivery bears to the value that conforming
goods would have had at that time. However,
if the seller remedies any failure to perform
his obligations in accordance with article 37
or article 48 or if the buyer refuses to accept
performance by the seller in accordance with
those articles, the buyer may not reduce the
price.
Article 51
(1) If the seller delivers only a part of the
goods or if only a part of the goods delivered
is in conformity with the contract, articles 46
to 50 apply in respect of the part which is
missing or which does not conform.
(2) The buyer may declare the contract
avoided in its entirety only if the failure to
make delivery completely or in conformity
with the contract amounts to a fundamental
breach of the contract.
Article 52
(1) If the seller delivers the goods before the
date fixed, the buyer may take delivery or
refuse to take delivery.

hallerde alıcı, sözleşmenin ortadan kalktığını
beyan etme hakkını yitirir; meğerki
(a) gecikmiş teslim halinde, teslimin
yapıldığını öğrendiği andan itibaren makul
bir süre içinde sözleşmenin ortadan kalktığını
beyan etmiş olsun,
(b) gecikmiş teslimden farklı bir
sözleşmeye aykırılık halinde,
(i) bu aykırılığı bildiği veya bilmesi
gerektiği andan itibaren;
(ii) alıcı tarafından 47. maddenin 1.
fıkrası uyarınca verilmiş herhangi bir ek
sürenin geçmesinden sonra veya satıcının bu
ek süre içinde yükümlülüklerini yerine
getirmeyeceğini açıklamasından sonra; veya
(iii) satıcı tarafından 48. maddenin 2.
fıkrası
uyarınca
belirlenmiş
sürenin
tamamlanmasından sonra veya alıcının ifayı
kabul etmeyeceğini açıklamasından sonra;
sözleşmenin ortadan kalktığını makul bir süre
içinde beyan etmiş olsun.
Madde 50
Malların sözleşmeye uygun olmaması
durumunda semen ödenmiş olsun veya
olmasın alıcı semeni, fiilen teslim edilen
malların teslim anındaki değeri ile
sözleşmeye uygun malların aynı andaki
değeri arasındaki farkla orantılı olarak
indirebilir. Ancak satıcı 37. veya 48.
maddeler
uyarınca
yükümlülüklerinin
ifasındaki bütün eksiklikleri giderirse veya
alıcı, satıcının bu maddelere uygun olarak
yaptığı ifayı red ederse, alıcı semeni
indiremez.

Madde 51
(1) Satıcı malların yalnızca bir kısmını
teslim etmiş ise veya teslim edilmiş malların
yalnızca bir kısmı sözleşmeye uygun ise, 46
ilâ 50. maddeler eksik veya sözleşmeye
uygun olmayan kısım için uygulanır.
(2) Eksik veya sözleşmeye uygun
olmayan ifanın sözleşmeye esaslı aykırılık
teşkil etmesi halinde alıcı sözleşmenin
tamamının ortadan kalktığını beyan edebilir.
Madde 52
(1) Satıcı, malları belirlenen tarihten
önce teslim ederse, alıcı bu teslimi kabul veya
red edebilir.
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(2) If the seller delivers a quantity of goods
greater than that provided for in the contract,
the buyer may take delivery or refuse to take
delivery of the excess quantity. If the buyer
takes delivery of all or part of the excess
quantity, he must pay for it at the contract
rate.
Chapter III
OBLIGATIONS OF THE BUYER
Article 53
The buyer must pay the price for the goods
and take delivery of them as required by the
contract and this Convention.
Section I. Payment of the price
Article 54
The buyer's obligation to pay the price
includes taking such steps and complying
with such formalities as may be required
under the contract or any laws and
regulations to enable payment to be made.
Article 55
Where a contract has been validly concluded
but does not expressly or implicitly fix or
make provision for determining the price, the
parties are considered, in the absence of any
indication to the contrary, to have impliedly
made reference to the price generally charged
at the time of the conclusion of the contract
for such goods sold under comparable
circumstances in the trade concerned.
Article 56
If the price is fixed according to the weight of
the goods, in case of doubt it is to be
determined by the net weight.
Article 57
(1) If the buyer is not bound to pay the price
at any other particular place, he must pay it to
the seller:
(a) at the seller's place of business; or
(b) if the payment is to be made against the
handing over of the goods or of documents, at
the place where the handing over takes place.
(2) The seller must bear any increases in the
expenses incidental to payment which is
caused by a change in his place of business
subsequent to the conclusion of the contract.
Article 58
(1) If the buyer is not bound to pay the price
at any other specific time, he must pay it
when the seller places either the goods or

(2) Satıcı, sözleşmede belirtilenden
daha fazla miktarda mal teslim ederse, alıcı
bu fazla miktarı kabul veya red edebilir.
Alıcı, fazlayı kısmen veya tamamen teslim
alırsa, bunun için sözleşmede öngörülen fiyat
üzerinden ödeme yapması gerekir.
Bölüm III
Alıcının Yükümlülükleri
Madde 53
Alıcı, sözleşme ve bu Antlaşmanın
gerektirdiği şekilde semeni ödemek ve
malları teslim almakla yükümlüdür.
Ayrım I Semenin Ödenmesi
Madde 54
Alıcının
semeni
ödeme
borcu,
sözleşmede veya mevzuatta öngörülmüş olan,
semenin ödenmesini sağlayacak önlemleri
almayı ve formaliteleri gerçekleştirmeyi
içerir.
Madde 55
Sözleşme, açıkça veya örtülü olarak
semen belirlenmeksizin veya semenin
belirlenmesini sağlayacak bir düzenleme
içermeksizin geçerli olarak kurulmuşsa,
aksine herhangi bir emare bulunmadıkça,
tarafların sözleşmenin kurulduğu anda ilgili
ticari branşta benzer koşullarda satılan aynı
türden mallar için uygulanan cari fiyata örtülü
olarak gönderme yapmış oldukları varsayılır.
Madde 56
Semen, malların ağırlığına göre
belirlenmişse, şüphe halinde, net ağırlık esas
alınarak saptanır.
Madde 57
(1) Alıcı semeni belirli başka bir yerde
ödemekle yükümlü değil ise, bunu satıcıya:
(a) onun işyerinde, veya
(b) ödemenin, malların veya belgelerin
verilmesi karşılığında yapılması gerekiyor
ise, verme yerinde ödemelidir.
(2) Sözleşmenin kuruluşundan sonraki
iş yeri değişikliğinden kaynaklanan ödemeye
ilişkin ek masrafları satıcı taşır.
Madde 58
(1) Alıcının semeni belirli başka bir
anda ödeme yükümlülüğü yoksa, satıcının
sözleşme veya bu Antlaşma uyarınca malları
veya malları temsil eden belgeleri tasarrufuna
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documents controlling their disposition at the
buyer's disposal in accordance with the
contract and this Convention. The seller may
make such payment a condition for handing
over the goods or documents.
(2) If the contract involves carriage of the
goods, the seller may dispatch the goods on
terms whereby the goods, or documents
controlling their disposition, will not be
handed over to the buyer except against
payment of the price.
(3) The buyer is not bound to pay the price
until he has had an opportunity to examine
the goods, unless the procedures for delivery
or payment agreed upon by the parties are
inconsistent with his having such an
opportunity.
Article 59
The buyer must pay the price on the date
fixed by or determinable from the contract
and this Convention without the need for any
request or compliance with any formality on
the part of the seller.
Section II. Taking delivery
Article 60
The buyer's obligation to take delivery
consists:
(a) in doing all the acts which could
reasonably be expected of him in order to
enable the seller to make delivery; and
(b) in taking over the goods.
Section III. Remedies for breach of
contract by the buyer
Article 61
(1) If the buyer fails to perform any of his
obligations under the contract or this
Convention, the seller may:
(a) exercise the rights provided in articles 62
to 65;
(b) claim damages as provided in articles 74
to 77.
(2) The seller is not deprived of any right he
may have to claim damages by exercising his
right to other remedies.
(3) No period of grace may be granted to the
buyer by a court or arbitral tribunal when the
seller resorts to a remedy for breach of
contract.
Article 62

hazır bulundurduğu anda ödemeyi yapması
gerekir. Satıcı, malların veya belgelerin
verilmesini, ödemenin yapılması koşuluna
bağlayabilir.
(2) Sözleşme, malların taşınmasını
gerektiriyorsa, satıcı göndermeyi, malların
veya malları temsil eden belgelerin alıcıya
ancak semenin ödenmesi karşılığında
verilmesi koşulu ile gerçekleştirebilir.
(3) Alıcı, semeni, malları muayene
olanağına sahip olmadan önce ödemekle
yükümlü değildir, meğerki taraftarca üzerinde
anlaşılmış olan teslim veya ödeme usulleri
buna olanak tanımasın.
Madde 59
Alıcı, satıcının hiçbir talebine veya
başka bir formaliteye uymasına gerek
olmaksızın, sözleşmede tespit edilen veya
sözleşme ve bu Antlaşma uyarınca
belirlenebilen tarihte semeni ödemelidir.
Ayrım II Teslim Alma
Madde 60
Alıcının teslim alma borcu
(a) satıcının teslimi gerçekleştirebilmesi
için kendisinden makul olarak beklenebilecek
her türlü eylemde bulunmayı ve
(b) malları fiilen devralmayı kapsar.
Ayrım III Sözleşmenin Alıcı Tarafından
İhlali Halinde Satıcının Sahip Olduğu
Hukukî İmkânlar
Madde 61
(1) Alıcı sözleşmeden veya bu
Antlaşmadan doğan yükümlülüklerinden
herhangi birini yerine getirmezse, satıcı:
(a) Madde 62 ilâ 65'te öngörülen
hakları kullanabilir.
(b) Madde 74 ilâ 77'de öngörülen
tazminatı talep edebilir.
(2) Satıcı diğer hukuki imkânlardan
yararlanmakla tazminat talep etme hakkını
kaybetmez.
(3) Satıcı, sözleşmenin ihlal edilmesi
halinde sahip olduğu hukuki imkânlardan
birine başvurduğu takdirde, alıcıya, bir
mahkeme veya bir hakem tarafından ek süre
tanınamaz.
Madde 62
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The seller may require the buyer to pay the
price, take delivery or perform his other
obligations, unless the seller has resorted to a
remedy which is inconsistent with this
requirement.
Article 63
(1) The seller may fix an additional period of
time of reasonable length for performance by
the buyer of his obligations.
(2) Unless the seller has received notice from
the buyer that he will not perform within the
period so fixed, the seller may not, during
that period, resort to any remedy for breach
of contract. However, the seller is not
deprived thereby of any right he may have to
claim damages for delay in performance.
Article 64
(1) The seller may declare the contract
avoided:

Satıcı alıcıdan semeni ödemesini,
malları teslim almasını veya diğer
yükümlülüklerini ifa etmesini talep edebilir,
meğerki bu taleplerle bağdaşmayan bir
hukuki imkândan yararlanmış olsun.

Madde 63
(1) Satıcı alıcıya, yükümlülüklerini ifa
etmesi için makul uzunlukta ek bir süre
verebilir.
(2) Bu süre içinde yükümlülüklerini ifa
etmeyeceği konusunda alıcıdan bir bildirim
almadıkça, satıcı, bu ek süre içinde,
sözleşmeye aykırılık halinde sahip olduğu
hukukî imkânlardan hiçbirine başvuramaz.
Ancak bu yüzden satıcı, gecikmiş ifa
nedeniyle tazminat talep etme hakkını
kaybetmez.
Madde 64
(1) Satıcı aşağıdaki durumlarda
sözleşmenin ortadan kalktığını beyan
edebilir:
(a) Alıcının sözleşmeden veya bu
(a) if the failure by the buyer to perform any
Antlaşmadan
doğan yükümlülüklerinden
of his obligations under the contract or this
herhangi
birini
yerine
getirmemesi
Convention amounts to a fundamental breach
sözleşmeye esaslı bir aykırılık oluşturuyorsa,
of contract; or
veya
(b) Alıcı, satıcı tarafından 63. maddenin
(b) if the buyer does not, within the additional
1.
fıkrası
uyarınca verilmiş ek süre içinde
period of time fixed by the seller in
semeni
ödeme
borcunu yerine getirmez veya
accordance with paragraph (1) of article 63,
malları teslim almaz veya verilmiş süre içinde
perform his obligation to pay the price or take bunu yapmayacağını açıklarsa.
delivery of the goods, or if he declares that he
will not do so within the period so fixed.
(2) Ancak, alıcının semeni ödediği
(2) However, in cases where the buyer has
hallerde,
satıcı,
sözleşmenin
ortadan
paid the price, the seller loses the right to
kalktığını
beyan
etme
hakkını
yitirir;
meğerki
declare the contract avoided unless he does
so:
(a) alıcının gecikmiş ifası halinde,
(a) in respect of late performance by the
ifanın gerçekleşmiş olduğunu öğrenmeden
buyer, before the seller has become aware
önce sözleşmenin ortadan kalktığını beyan
that performance has been rendered; or
etmiş olsun, veya
(b) alıcının gecikmiş ifa dışındaki bir
(b) in respect of any breach other than late
sözleşmeye
aykırılığı halinde,
performance by the buyer, within a
reasonable time:
(i) bu aykırılığı bildiği veya bilmesi
(i) after the seller knew or ought to have
gerektiği andan itibaren makul bir süre içinde
known of the breach; or
veya
(ii) satıcı tarafından 63. maddenin 1.
(ii) after the expiration of any additional
fıkrası
uyarınca verilmiş herhangi bir ek
period of time fixed by the seller in
sürenin
geçmesinden sonra veya alıcının bu
accordance with paragraph (1) of article 63,
ek süre içinde yükümlülüklerini yerine
or after the buyer has declared that he will not getirmeyeceğini açıklamasından sonra makul
perform his obligations within such an
bir süre içinde sözleşmenin ortadan kalktığını
additional period.
beyan etmiş olsun.
Madde 65
Article 65
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(1) If under the contract the buyer is to
specify the form, measurement or other
features of the goods and he fails to make
such specification either on the date agreed
upon or within a reasonable time after receipt
of a request from the seller, the seller may,
without prejudice to any other rights he may
have, make the specification himself in
accordance with the requirements of the
buyer that may be known to him.
(2) If the seller makes the specification
himself, he must inform the buyer of the
details thereof and must fix a reasonable time
within which the buyer may make a different
specification. If, after receipt of such a
communication, the buyer fails to do so
within the time so fixed, the specification
made by the seller is binding.
Chapter IV
PASSING OF RISK
Article 66
Loss of or damage to the goods after the risk
has passed to the buyer does not discharge
him from his obligation to pay the price,
unless the loss or damage is due to an act or
omission of the seller.
Article 67
(1) If the contract of sale involves carriage of
the goods and the seller is not bound to hand
them over at a particular place, the risk passes
to the buyer when the goods are handed over
to the first carrier for transmission to the
buyer in accordance with the contract of sale.
If the seller is bound to hand the goods over
to a carrier at a particular place, the risk does
not pass to the buyer until the goods are
handed over to the carrier at that place. The
fact that the seller is authorized to retain
documents controlling the disposition of the
goods does not affect the passage of the risk.
(2) Nevertheless, the risk does not pass to the
buyer until the goods are clearly identified to
the contract, whether by markings on the
goods, by shipping documents, by notice
given to the buyer or otherwise.
Article 68
The risk in respect of goods sold in transit
passes to the buyer from the time of the
conclusion of the contract. However, if the
circumstances so indicate, the risk is assumed

(1) Sözleşme uyarınca malların şeklini,
ölçüsünü veya diğer niteliklerini alıcının
belirlemesi gerekiyor ise ve alıcı bu
belirlemeyi kararlaştırılan tarihte veya
satıcının talebinin ulaşmasından itibaren
makul bir süre içinde yapmamışsa, satıcı,
sahip olduğu diğer haklara halel gelmeksizin,
alıcının, kendisi tarafından bilinebilecek
ihtiyaçlarına göre bu belirlemeyi bizzat
yapabilir.
(2) Satıcı belirlemeyi bizzat yaparsa,
bunun
ayrıntıları
hakkında
alıcıyı
bilgilendirmesi ve ona farklı bir belirleme
yapması için makul bir süre tanıması gerekir.
Alıcı, satıcının açıklamasının ulaşmasından
sonra, bu olanağı, verilmiş süre içinde
kullanmazsa, satıcı tarafından yapılmış
belirleme bağlayıcı olur.
Bölüm IV
Hasarın İntikali
Madde 66
Hasarın alıcıya geçmesinden sonra
malların zayi olması veya zarar görmesi,
alıcıyı semeni ödeme yükümlülüğünden
kurtarmaz, meğerki, ziya veya zarar satıcının
bir eyleminden veya eylemsizliğinden
kaynaklansın.
Madde 67
(1)
Satım
sözleşmesi
malların
taşınmasını gerektiriyorsa ve satıcı malları
belirli bir yerde vermeye mecbur değilse
hasar, malların, alıcıya ulaştırılması amacıyla,
satım sözleşmesine uygun olarak ilk
taşıyıcıya verilmesi ile alıcıya geçer. Satıcının
malları belirli bir yerde taşıyıcıya vermesi
gerekiyorsa malların o yerde taşıyıcıya
verilmesine kadar hasar alıcıya geçmez.
Satıcının malları temsil eden belgeleri
alıkoyma hakkı olsa bile, bu, hasarın
intikaline etki etmez.

(2) Ancak mallar, üzerlerindeki ayırt
edici işaretler, taşıma belgeleri, alıcıya
yapılacak bildirim veya diğer herhangi bir
yolla açıkça sözleşmeye tahsis edilmediği
sürece hasar alıcıya geçmez.
Madde 68
Taşıma halindeyken satılan mallara
ilişkin hasar, satım sözleşmesinin kurulduğu
andan itibaren alıcıya geçer. Ancak koşulların
haklı
göstermesi
durumunda,
taşıma
sözleşmesine ilişkin belgeleri düzenleyen
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by the buyer from the time the goods were
handed over to the carrier who issued the
documents embodying the contract of
carriage. Nevertheless, if at the time of the
conclusion of the contract of sale the seller
knew or ought to have known that the goods
had been lost or damaged and did not disclose
this to the buyer, the loss or damage is at the
risk of the seller.
Article 69
(1) In cases not within articles 67 and 68, the
risk passes to the buyer when he takes over
the goods or, if he does not do so in due time,
from the time when the goods are placed at
his disposal and he commits a breach of
contract by failing to take delivery.
(2) However, if the buyer is bound to take
over the goods at a place other than a place of
business of the seller, the risk passes when
delivery is due and the buyer is aware of the
fact that the goods are placed at his disposal
at that place.
(3) If the contract relates to goods not then
identified, the goods are considered not to be
placed at the disposal of the buyer until they
are clearly identified to the contract.

taşıyıcıya malların verilmesi anında hasar
alıcı tarafından üstlenilir. Buna karşılık, satım
sözleşmesinin akdi anında malın zayi
olduğunu veya zarar gördüğünü satıcının
bildiği veya bilmesi gerektiği hallerde bu
bilgiyi alıcıya açıklamamışsa ziya veya zarar
rizikosunu satıcı taşır.

Madde 69
(1) Madde 67 ve 68 kapsamına
girmeyen hallerde hasar, 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.
(2) Ancak alıcının, satıcının işyerinden
farklı bir yerde malı teslim almasının
öngörüldüğü hallerde hasar, teslim borcunun
muaccel olduğu ve alıcının, o yerde malların
tasarrufuna
hazır
bulundurulduğundan
haberdar olduğu anda intikal eder.

(3) Sözleşmenin, henüz ayırdedilmemiş
mallara ilişkin olması halinde bunların ancak
açıkça sözleşmeye tahsis edilmesi ile alıcının
tasarrufuna hazır bulundurulduğu kabul
edilir.
Madde 70
Article 70
Satıcı sözleşmeyi esaslı şekilde ihlâl
If the seller has committed a fundamental
etmişse,
67, 68 ve 69. madde hükümleri,
breach of contract, articles 67, 68 and 69 do
alıcının
ihlâl
dolayısıyla sahip olduğu hukukî
not impair the remedies available to the buyer
imkânlara halel vermez.
on account of the breach.
Bölüm V
Chapter V
Satıcının ve Alıcının Yükümlülüklerine
PROVISIONS COMMON TO THE
İlişkin Ortak Hükümler
OBLIGATIONS OF THE SELLER AND
OF THE BUYER
Ayrım I Öne Alınmış Sözleşmeye
Section I. Anticipatory breach and
Aykırılıklar
ve Art Arda Teslimli
instalment contracts
Sözleşmeler
Madde 71
Article 71
(1) Taraflardan biri, sözleşmenin
(1) A party may suspend the performance of
kurulmasından
sonra, karşı tarafın;
his obligations if, after the conclusion of the
contract, it becomes apparent that the other
party will not perform a substantial part of his
obligations as a result of:
(a) ifa veya ödeme kabiliyetindeki ciddi
(a) a serious deficiency in his ability to
bir
yetersizlik
nedeniyle, veya
perform or in his creditworthiness; or
(b) sözleşmeyi ifaya hazırlanmasındaki
(b) his conduct in preparing to perform or in
veya
sözleşmenin
ifası
sırasındaki
performing the contract.
davranışları nedeniyle yükümlülüklerinin
esaslı bir kısmını ifa etmeyeceğinin
anlaşılması
durumunda,
kendi
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(2) If the seller has already dispatched the
goods before the grounds described in the
preceding paragraph become evident, he may
prevent the handing over of the goods to the
buyer even though the buyer holds a
document which entitles him to obtain them.
The present paragraph relates only to the
rights in the goods as between the buyer and
the seller.
(3) A party suspending performance, whether
before or after dispatch of the goods, must
immediately give notice of the suspension to
the other party and must continue with
performance if the other party provides
adequate assurance of his performance.
Article 72
(1) If prior to the date for performance of the
contract it is clear that one of the parties will
commit a fundamental breach of contract, the
other party may declare the contract avoided.
(2) If time allows, the party intending to
declare the contract avoided must give
reasonable notice to the other party in order
to permit him to provide adequate assurance
of his performance.
(3) The requirements of the preceding
paragraph do not apply if the other party has
declared that he will not perform his
obligations.
Article 73
(1) In the case of a contract for delivery of
goods by instalments, if the failure of one
party to perform any of his obligations in
respect of any instalment constitutes a
fundamental breach of contract with respect
to that instalment, the other party may declare
the contract avoided with respect to that
instalment.
(2) If one party's failure to perform any of his
obligations in respect of any instalment gives
the other party good grounds to conclude that
a fundamental breach of contract will occur
with respect to future instalments, he may
declare the contract avoided for the future,
provided that he does so within a reasonable
time.
(3) A buyer who declares the contract
avoided in respect of any delivery may, at the

yükümlülüklerinin ifasını askıya alabilir.
(2) Satıcı, I. fıkradaki nedenlerin ortaya
çıkmasından önce, malları göndermiş olduğu
takdirde, malların alıcıya verilmesini, alıcının
elinde kendisine bu malları edinme hakkı
veren bir belge bulunsa dahi engelleyebilir.
Bu fıkra hükümleri, sadece alıcı ve satıcı
arasında mallar üzerindeki haklara ilişkindir.

(3) Malların gönderilmesinden önce
veya sonra sözleşmenin ifasını askıya alan
taraf, askıya alma keyfiyetini derhal karşı
tarafa bildirmek ve karşı tarafın sözleşmeyi
ifa edeceğine dair yeterli teminat göstermesi
durumunda ifaya devam etmek zorundadır.
Madde 72
(1) Sözleşmenin ifa tarihinden önce,
taraflardan birinin sözleşmeyi esaslı şekilde
ihlâl edeceği aşikar ise, diğer taraf
sözleşmenin ortadan kalktığını beyan
edebilir.
(2) Sözleşmenin ortadan kalktığını
beyan etmek niyetinde olan taraf, süre
elverdiği
takdirde
karşı
tarafa,
yükümlülüklerinin ifasına dair yeterli teminat
göstermesine olanak tanımak amacıyla,
keyfiyete ilişkin makul bir bildirimde
bulunmalıdır.
(3) Karşı taraf yükümlülüklerini ifa
etmeyeceğini beyan ettiği takdirde 2. fıkra
hükümleri uygulanmaz.
Madde 73
(1) Malların art arda teslim edilmesinin
öngörüldüğü bir sözleşmede, taraflardan
birinin münferit teslimatlardan birine dair
yükümlülüklerini ifa etmemesinin bu
teslimata dair sözleşmenin esaslı şekilde
ihlâlini teşkil etmesi halinde, karşı taraf, bu
teslimata ilişkin olarak sözleşmenin ortadan
kalktığını beyan edebilir.
(2) Taraflardan birinin münferit
teslimatlardan
herhangi
birine
dair
yükümlülüklerinden birini ifa etmemesi, karşı
taraf açısından, gelecek teslimatlara ilişkin
olarak sözleşmenin esaslı şekilde ihlâl
edileceğine dair ciddi bir gerekçe teşkil ettiği
takdirde, karşı taraf, makul bir süre içerisinde
sözleşmenin ileriye dönük olarak ortadan
kalktığını beyan edebilir.
(3) Münferit bir teslimata ilişkin olarak
sözleşmenin ortadan kalktığını beyan eden
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same time, declare it avoided in respect of
deliveries already made or of future deliveries
if, by reason of their interdependence, those
deliveries could not be used for the purpose
contemplated by the parties at the time of the
conclusion of the contract.
Section II. Damages
Article 74
Damages for breach of contract by one party
consist of a sum equal to the loss, including
loss of profit, suffered by the other party as a
consequence of the breach. Such damages
may not exceed the loss which the party in
breach foresaw or ought to have foreseen at
the time of the conclusion of the contract, in
the light of the facts and matters of which he
then knew or ought to have known, as a
possible consequence of the breach of
contract.
Article 75
If the contract is avoided and if, in a
reasonable manner and within a reasonable
time after avoidance, the buyer has bought
goods in replacement or the seller has resold
the goods, the party claiming damages may
recover the difference between the contract
price and the price in the substitute
transaction as well as any further damages
recoverable under article 74.
Article 76
(1) If the contract is avoided and there is a
current price for the goods, the party claiming
damages may, if he has not made a purchase
or resale under article 75, recover the
difference between the price fixed by the
contract and the current price at the time of
avoidance as well as any further damages
recoverable under article 74. If, however, the
party claiming damages has avoided the
contract after taking over the goods, the
current price at the time of such taking over
shall be applied instead of the current price at
the time of avoidance.
(2) For the purposes of the preceding
paragraph, the current price is the price
prevailing at the place where delivery of the
goods should have been made or, if there is
no current price at that place, the price at such
other place as serves as a reasonable
substitute, making due allowance for

alıcı, aynı zamanda, gerçekleşmiş teslimatlara
ve gelecekteki teslimatlara ilişkin olarak da
sözleşmenin ortadan kalktığını beyan
edebilir, yeter ki teslimatlar arasındaki
bağlantı nedeniyle bunlar artık sözleşmenin
kurulması sırasında taraflarca öngörülen
amaç doğrultusunda kullanılamayacak olsun.
Ayrım II Tazminat
Madde 74
Taraflardan birinin sözleşmeyi ihlâli
halinde ödenecek tazminat, mahrum kalınan
kâr dahil olmak üzere, ihlâlden dolayı diğer
tarafın uğradığı zararın toplamına eşittir. Söz
konusu tazminat, ihlâl eden tarafın
sözleşmenin kurulması sırasında sözleşme
ihlâlinin muhtemel sonucu olarak öngördüğü
veya o tarihte bildiği veya bilmesi gerektiği
veriler ışığında öngörmesi gerektiği zararı
aşamaz.

Madde 75
Sözleşmenin
ortadan
kaldırılması
halinde, ortadan kaldırmadan itibaren makul
bir süre içerisinde ve makul bir şekilde
alıcının ikame mallar satın alması veya
satıcının malları yeniden satması durumunda,
tazminat talep eden taraf, sözleşmede
kararlaştırılan fiyat ile ikame işlem fiyatı
arasındaki farkı talep edebileceği gibi, 74.
madde uyarınca da tazminat talep edebilir.
Madde 76
(1) Sözleşmenin ortadan kaldırıldığı ve
mallar için cari bir fiyatın var olduğu
hallerde, tazminat talep eden taraf, 75. madde
uyarınca ikame alış veya satış yapmamış olsa
da, sözleşmede kararlaştırılan fiyat ile
sözleşmenin ortadan kaldırıldığı andaki cari
fiyat arasındaki farkı talep edebileceği gibi,
74. madde uyarınca da tazminat talep
edebilir. Bununla birlikte, tazminat talep eden
taraf, malları devraldıktan sonra sözleşmeyi
ortadan kaldırırsa, ortadan kaldırma anındaki
cari fiyat yerine deviralma anındaki cari fiyat
uygulanır.
(2) Fıkra 1 anlamında cari fiyat,
malların teslim edilmesi gereken yerde
geçerli olan fiyattır; ancak, o yerde bir cari
fiyat mevcut değilse, makul ikame yeri kabul
edilebilen diğer bir yerdeki fiyat, malların
taşıma
masraflarındaki
farklılıklar
gözetilerek, esas alınır.
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differences in the cost of transporting the
goods.
Article 77
A party who relies on a breach of contract
must take such measures as are reasonable in
the circumstances to mitigate the loss,
including loss of profit, resulting from the
breach. If he fails to take such measures, the
party in breach may claim a reduction in the
damages in the amount by which the loss
should have been mitigated.
Section III. Interest
Article 78
If a party fails to pay the price or any other
sum that is in arrears, the other party is
entitled to interest on it, without prejudice to
any claim for damages recoverable under
article 74.
Section IV. Exemptions
Article 79
(1) A party is not liable for a failure to
perform any of his obligations if he proves
that the failure was due to an impediment
beyond his control and that he could not
reasonably be expected to have taken the
impediment into account at the time of the
conclusion of the contract or to have avoided
or overcome it or its consequences.
(2) If the party's failure is due to the failure
by a third person whom he has engaged to
perform the whole or a part of the contract,
that party is exempt from liability only if:

Madde 77
Sözleşmenin ihlâline dayanan taraf,
mahrum kalınan kâr dahil, ihlâlden doğan
zararı azaltmak için koşullar dikkate
alındığında makul olan bütün önlemleri
almak zorundadır. Bu önlemleri almaması
halinde,
ihlâl
eden
taraf,
zararın
azaltılabilecek olduğu miktarda tazminattan
indirim yapılmasını isteyebilir.
Ayrım III Faiz
Madde 78
Taraflardan biri semeni veya muaccel
diğer bir meblağı ödemezse diğer taraf, 74.
madde uyarınca talep etme hakkına sahip
olduğu tazminata halel gelmeksizin, bu
meblağ üzerinden faize hak kazanır.

Ayrım IV Sorumluluktan Kurtulma
Madde 79
(1) Taraflardan biri yükümlülüklerinden
birini ifa etmemesinin, denetimi dışında kalan
bir engelden kaynaklandığını ve bu engeli,
sözleşmenin kurulması anında hesaba
katmasının veya engelden ve sonuçlarından
kaçınmasının veya bunları aşmasının
kendisinden makul olarak beklenemeyeceğini
ispatlaması halinde ifa etmemeden dolayı
sorumlu tutulmaz.
(2)
Taraflardan
birinin
yükümlülüklerini ifa etmemesi, sözleşmeyi
kısmen veya tamamen ifa etmek ile
görevlendirdiği bir üçüncü kişinin ifa
etmemesinden kaynaklanıyorsa, bu tarafın
sorumluluktan kurtulması ancak;
(a) Fıkra 1 uyarınca sorumluluktan
(a) he is exempt under the preceding
kurtulmuş
olduğu takdirde ve,
paragraph; and
(b) Görevlendirmiş olduğu kişiye 1.
(b) the person whom he has so engaged
fıkra hükmünün uygulanması durumunda
would be so exempt if the provisions of that
görevlendirilen kişi de sorumluluktan
paragraph were applied to him.
kurtulacak olduğu takdirde mümkündür.
(3)
Bu
maddede
öngörülen
(3) The exemption provided by this article
sorumluluktan
kurtulma,
engelin
var
olduğu
has effect for the period during which the
dönem
için
geçerlidir.
impediment exists.
(4) İfa etmeyen taraf, engeli ve
(4) The party who fails to perform must give
kendisinin ifa kabiliyeti üzerindeki etkilerini
notice to the other party of the impediment
diğer tarafa bildirmek zorundadır. Bu
and its effect on his ability to perform. If the
bildirim, ifa etmeyen tarafın engeli bildiği
notice is not received by the other party
veya bilmesi gerektiği andan itibaren makul
within a reasonable time after the party who
bir süre içinde karşı tarafa ulaşmazsa,
fails to perform knew or ought to have known ulaşmama olgusundan kaynaklanan zararı ifa
etmeyen taşır.
of the impediment, he is liable for damages
resulting from such non-receipt.
(5) Bu madde, tarafların bu Antlaşma
(5) Nothing in this article prevents either
23

party from exercising any right other than to
claim damages under this Convention.
Article 80
A party may not rely on a failure of the other
party to perform, to the extent that such
failure was caused by the first party's act or
omission.
Section V. Effects of avoidance
Article 81
(1) Avoidance of the contract releases both
parties from their obligations under it, subject
to any damages which may be due.
Avoidance does not affect any provision of
the contract for the settlement of disputes or
any other provision of the contract governing
the rights and obligations of the parties
consequent upon the avoidance of the
contract.
(2) A party who has performed the contract
either wholly or in part may claim restitution
from the other party of whatever the first
party has supplied or paid under the contract.
If both parties are bound to make restitution,
they must do so concurrently.
Article 82
(1) The buyer loses the right to declare the
contract avoided or to require the seller to
deliver substitute goods if it is impossible for
him to make restitution of the goods
substantially in the condition in which he
received them.
(2) The preceding paragraph does not apply:
(a) if the impossibility of making restitution
of the goods or of making restitution of the
goods substantially in the condition in which
the buyer received them is not due to his act
or omission;
(b) if the goods or part of the goods have
perished or deteriorated as a result of the
examination provided for in article 38; or

uyarınca tazminat talebi dışındaki herhangi
bir hakkını kullanmasını engellemez.
Madde 80
Bir taraf, diğer tarafın yükümlülüklerini
ifa etmemesine, bu ifa etmeme durumu kendi
eyleminden
veya
eylemsizliğinden
kaynaklandığı ölçüde dayanamaz.
Ayrım V Sözleşmenin Ortadan
Kaldırılmasının Sonuçları
Madde 81
(1) Sözleşmenin ortadan kaldırılması,
tazminat yükümlülüğü saklı kalmak kaydıyla
her iki tarafı da sözleşme ile üstlendikleri
yükümlülüklerden kurtarır. Sözleşmenin
ortadan
kaldırılması,
uyuşmazlıkların
çözümüne ilişkin sözleşme hükümlerini veya
sözleşmenin ortadan kaldırılması sonrasında
tarafların haklarını ve borçlarını düzenleyen
diğer sözleşme hükümlerini etkilemez.
(2) 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.
Madde 82
(1) Alıcının, teslim aldığı malları,
teslim aldığı andaki duruma esaslı surette
yakın
bir
durumda
iade
etmesi
imkansızlaşmışsa,
sözleşmeyi
ortadan
kaldırma veya satıcıdan ikame mal talep etme
hakkı düşer.
(2) Önceki fıkra hükmü aşağıdaki
hallerde uygulanmaz:
(a) malların iade edilmesinin veya
teslim alındığı andaki duruma esaslı surette
yakın bir durumda iade edilmesinin
imkansızlaşması alıcının bir eyleminden veya
eylemsizliğinden kaynaklanmıyorsa;

(b) mallar veya malların bir bölümü 38.
maddeye dayalı olarak yapılan muayene
sonucunda ziya'a veya hasara uğramışsa;
veya
(c) mallar veya malların bir bölümü
(c) if the goods or part of the goods have been
sold in the normal course of business or have sözleşmeye aykırılığın tespit edildiği veya
tespit edilmesi gerektiği tarihten önce ticarî
been consumed or transformed by the buyer
faaliyetin olağan seyri içinde satılmış veya
in the course of normal use before he
olağan kullanım kapsamında alıcı tarafından
discovered or ought to have discovered the
tüketilmiş veya şekil değiştirmişse.
lack of conformity.
Madde 83
Article 83
Sözleşmeyi ortadan kaldırma hakkını
A buyer who has lost the right to declare the
veya satıcıdan ikame mal talep etme hakkını
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contract avoided or to require the seller to
deliver substitute goods in accordance with
article 82 retains all other remedies under the
contract and this Convention.
Article 84
(1) If the seller is bound to refund the price,
he must also pay interest on it, from the date
on which the price was paid.
(2) The buyer must account to the seller for
all benefits which he has derived from the
goods or part of them:

82. maddeye göre kaybeden alıcı, sözleşmede
ve bu Antlaşmada tanınan diğer bütün
imkanlardan yararlanma hakkını muhafaza
eder.

Madde 84
(1) Satıcı semeni geri ödeme borcu
altında ise, bu meblağın kendisine ödendiği
tarihten itibaren faizini de ödemesi gerekir.
(2) Aşağıdaki hallerde alıcı, mallardan
veya malların bir bölümünden elde ettiği
yararların karşılığını satıcıya ifa borcu
altındadır:
(a) alıcı malların tamamını veya bir
(a) if he must make restitution of the goods or
bölümünü iade etmekle yükümlü ise; veya
part of them; or
(b) malların tamamen veya kısmen iade
(b) if it is impossible for him to make
edilmesinin
veya tamamen veya kısmen
restitution of all or part of the goods or to
teslim
alındığı
andaki duruma yakın bir
make restitution of all or part of the goods
durumda iade edilmesinin imkânsızlaşmasına
substantially in the condition in which he
rağmen alıcı sözleşmeyi ortadan kaldırmış
received them, but he has nevertheless
veya satıcıdan ikame mal teslim etmesini
declared the contract avoided or required the talep etmişse.
seller to deliver substitute goods.
Ayrım VI Malın Muhafazası
Section VI. Preservation of the goods
Madde 85
Article 85
Alıcı malları teslim almakta geciktiği
If the buyer is in delay in taking delivery of
veya
bedelin ödenmesi ile malların teslimi
the goods or, where payment of the price and
borçlarının
aynı anda ifa edilmesi gerektiği
delivery of the goods are to be made
hallerde bedeli ödemediği takdirde, malların
concurrently, if he fails to pay the price, and
zilyetliğini halen elinde bulunduran veya
the seller is either in possession of the goods
başka şekilde onları kontrol edebilecek
or otherwise able to control their disposition, durumda olan satıcının, malların muhafazası
için koşulların gerekli kıldığı makul
the seller must take such steps as are
önlemleri alması gerekir. Yapmış olduğu
reasonable in the circumstances to preserve
makul
masraflar
alıcı
tarafından
them. He is entitled to retain them until he
karşılanıncaya
kadar
malları
alıkoyabilir.
has been reimbursed his reasonable expenses
by the buyer.
Madde 86
Article 86
(1) Malları teslim almış olan alıcı,
(1) If the buyer has received the goods and
sözleşmeden
veya bu Antlaşmadan doğan,
intends to exercise any right under the
malları
reddetme
hakkını kullanmak isterse,
contract or this Convention to reject them, he
onların muhafazası için koşulların gerekli
must take such steps to preserve them as are
kıldığı makul önlemleri alması gerekir.
reasonable in the circumstances. He is
Yapmış olduğu makul masraflar satıcı
entitled to retain them until he has been
tarafından karşılanıncaya kadar malları
alıkoyabilir.
reimbursed his reasonable expenses by the
seller.
(2) Alıcıya gönderilen mallar, varış
(2) If goods dispatched to the buyer have
yerinde
alıcının
tasarrufuna
hazır
been placed at his disposal at their destination
bulundurulmuş
ve
alıcı
bunları
reddetme
and he exercises the right to reject them, he
hakkını kullanmışsa, bunların zilyetliğini
must take possession of them on behalf of the satıcı adına devralması gerekir. Şu kadar ki
seller, provided that this can be done without devralmak,
semenin
ödenmesini
payment of the price and without
gerektirmesin ve makul olmayan zahmet veya
unreasonable inconvenience or unreasonable masraflara sebep olmasın. Bu hüküm, varma
expense. This provision does not apply if the yerinde satıcı veya malları satıcı adına
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seller or a person authorized to take charge of
the goods on his behalf is present at the
destination. If the buyer takes possession of
the goods under this paragraph, his rights and
obligations are governed by the preceding
paragraph.
Article 87
A party who is bound to take steps to
preserve the goods may deposit them in a
warehouse of a third person at the expense of
the other party provided that the expense
incurred is not unreasonable.
Article 88
(1) A party who is bound to preserve the
goods in accordance with article 85 or 86
may sell them by any appropriate means if
there has been an unreasonable delay by the
other party in taking possession of the goods
or in taking them back or in paying the price
or the cost of preservation, provided that
reasonable notice of the intention to sell has
been given to the other party.
(2) If the goods are subject to rapid
deterioration or their preservation would
involve unreasonable expense, a party who is
bound to preserve the goods in accordance
with article 85 or 86 must take reasonable
measures to sell them. To the extent possible
he must give notice to the other party of his
intention to sell.
(3) A party selling the goods has the right to
retain out of the proceeds of sale an amount
equal to the reasonable expenses of
preserving the goods and of selling them. He
must account to the other party for the
balance.
PART IV
FINAL PROVISIONS
Article 89
The Secretary-General of the United Nations
is hereby designated as the depositary for this
Convention.
Article 90
This Convention does not prevail over any
international agreement which has already
been or may be entered into and which
contains provisions concerning the matters
governed by this Convention, provided that
the parties have their places of business in
States parties to such agreement.

hâkimiyeti altına almaya yetkili bir kimsenin
bulunduğu hallerde uygulanmaz. Alıcı
malların zilyetliğini bu fıkra uyarınca
devralırsa hakları ve borçları 1. fıkraya göre
belirlenir.
Madde 87
Malların muhafazası için önlem
almakla yükümlü olan taraf bunları, masrafı
karşı tarafa ait olmak üzere üçüncü bir kişinin
ardiyesine tevdi edebilir; meğerki doğan
masraflar makul olmasın.
Madde 88
(1) 85 veya 86. madde uyarınca malları
muhafaza etmekle yükümlü olan taraf, diğer
taraf, malların zilyetliğini devralmakta veya
bunları geri almakta veya semeni veyahut
muhafaza masraflarını ödemekte makul
olmayan ölçüde geç kalmış ise bunları uygun
bir şekilde satabilir. Şu kadar ki, satma
niyetine ilişkin olarak diğer tarafa makul bir
bildirimde bulunulmuş olsun.
(2) Mallar çabuk bozulacak türdense
veya
bunların
muhafazası
makul
sayılamayacak masrafı gerektirecekse, 85
veya 86. madde uyarınca malları muhafaza
etmekle yükümlü olan taraf, bunları satmak
için uygun önlemleri almak zorundadır.
Mümkün olduğu ölçüde diğer tarafa satma
niyetine ilişkin bildirimde bulunulmalıdır.
(3) Malları satan tarafın, malların
muhafazası ve satımı için yapılan makul
masraflara eşit bir miktarı satımdan elde
edilen gelirden alıkoyma hakkı vardır.
Bakiyeyi diğer tarafa borçludur.
Kısım IV
Son Hükümler
Madde 89
Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri işbu
Antlaşmanın tevdi makamı olarak atanmıştır.
Madde 90
Bu
Antlaşma,
akdedilmiş
veya
akdedilebilecek olan ve işbu Antlaşmanın
düzenlediği konulara ilişkin hükümler içeren
uluslararası
Antlaşmaların,
tarafların
işyerlerinin o Antlaşmaya taraf olan
Devletlerde
bulunması
kaydıyla
uygulanmasını etkilemez.
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Article 91
(1) This Convention is open for signature at
the concluding meeting of the United Nations
Conference on Contracts for the International
Sale of Goods and will remain open for
signature by all States at the Headquarters of
the United Nations, New York until 30
September 1981.
(2) This Convention is subject to ratification,
acceptance or approval by the signatory
States.
(3) This Convention is open for accession by
all States which are not signatory States as
from the date it is open for signature.
(4) Instruments of ratification, acceptance,
approval and accession are to be deposited
with the Secretary-General of the United
Nations.
Article 92
(1) A Contracting State may declare at the
time of signature, ratification, acceptance,
approval or accession that it will not be
bound by Part II of this Convention or that it
will not be bound by Part III of this
Convention.
(2) A Contracting State which makes a
declaration in accordance with the preceding
paragraph in respect of Part II or Part III of
this Convention is not to be considered a
Contracting State within paragraph (1) of
article 1 of this Convention in respect of
matters governed by the Part to which the
declaration applies.
Article 93
(1) If a Contracting State has two or more
territorial units in which, according to its
constitution, different systems of law are
applicable in relation to the matters dealt with
in this Convention, it may, at the time of
signature, ratification, acceptance, approval
or accession, declare that this Convention is
to extend to all its territorial units or only to
one or more of them, and may amend its
declaration by submitting another declaration
at any time.
(2) These declarations are to be notified to the
depositary and are to state expressly the
territorial units to which the Convention
extends.
(3) If, by virtue of a declaration under this

Madde 91
(l) Bu Antlaşma, Milletlerarası Mal
Satımına ilişkin Sözleşmeler Hakkında
Birleşmiş Milletler Konferansının sonuç
toplantısında imzaya açılmıştır ve 30 Eylül
1981 tarihine kadar Birleşmiş Milletler’in
New York'taki Merkezinde tüm Devletlerin
imzasına açık olacaktır.
(2) Bu Antlaşma, imzacı Devletlerin
onay, kabul veya uygun bulmasını gerektirir.
(3) Bu Antlaşma, imzaya açıldığı
tarihten itibaren, imzacı olmayan tüm
Devletlerin katılımına açıktır.
(4) Onay, kabul, uygun bulma ve
katılma belgeleri Birleşmiş Milletler Genel
Sekreterine tevdi edilecektir.
Madde 92
(1) Her bir taraf Devlet imza, onay,
kabul, uygun bulma veya katılım anında bu
Antlaşmanın II. Kısmı ile bağlı olmayacağını
veya bu Antlaşmanın III. Kısmı ile bağlı
olmayacağını beyan edebilir.
(2) Bu Antlaşmanın II. Kısmı veya III.
Kısmı hakkında yukarıdaki fıkra uyarınca bir
beyanda bulunan taraf Devlet, beyanın ilgili
olduğu
Kısımda
düzenlenen
konular
bakımından, bu Antlaşmanın 1. maddesinin 1.
fıkrası anlamında taraf Devlet olarak kabul
edilemez.
Madde 93
(1) Bir taraf Devletin, bu Antlaşmada
ele alınan konularla ilgili olarak kendi
anayasası
uyarınca
değişik
hukuk
sistemlerinin uygulandığı iki veya daha fazla
ülkesel birimi varsa, taraf Devlet imza, onay,
kabul, uygun bulma veya katılım anında bu
Antlaşmanın tüm ülkesel birimlere veya
bunlardan sadece bir veya birkaçına teşmil
edileceğini beyan edebilir ve herhangi bir
zamanda yapacağı başka bir beyan ile, bu
beyanını değiştirebilir.
(2) Bu beyanlar tevdi makamına
bildirilecek ve beyanlarda, Antlaşmanın
uygulanacağı ülkesel birimlerin hangileri
olduğu açıkça belirtilecektir.
(3) Bu Antlaşma, bu madde uyarınca
yapılmış bir beyan nedeniyle bir âkit Devletin
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article, this Convention extends to one or
more but not all of the territorial units of a
Contracting State, and if the place of business
of a party is located in that State, this place of
business, for the purposes of this Convention,
is considered not to be in a Contracting State,
unless it is in a territorial unit to which the
Convention extends.
(4) If a Contracting State makes no
declaration under paragraph (1) of this article,
the Convention is to extend to all territorial
units of that State.
Article 94
(1) Two or more Contracting States which
have the same or closely related legal rules on
matters governed by this Convention may at
any time declare that the Convention is not to
apply to contracts of sale or to their formation
where the parties have their places of
business in those States. Such declarations
may be made jointly or by reciprocal
unilateral declarations.
(2) A Contracting State which has the same
or closely related legal rules on matters
governed by this Convention as one or more
non-Contracting States may at any time
declare that the Convention is not to apply to
contracts of sale or to their formation where
the parties have their places of business in
those States.
(3) If a State which is the object of a
declaration under the preceding paragraph
subsequently becomes a Contracting State,
the declaration made will, as from the date on
which the Convention enters into force in
respect of the new Contracting State, have the
effect of a declaration made under paragraph
(1), provided that the new Contracting State
joins in such declaration or makes a
reciprocal unilateral declaration.
Article 95
Any State may declare at the time of the
deposit of its instrument of ratification,
acceptance, approval or accession that it will
not be bound by subparagraph (1)(b) of
article 1 of this Convention.
Article 96
A Contracting State whose legislation
requires contracts of sale to be concluded in
or evidenced by writing may at any time

ülkesel birimlerinin tümüne değil sadece bir
veya birkaçına uygulanıyorsa ve bir tarafın
işyeri o Devlette bulunuyorsa, bu işyeri
Antlaşmanın uygulandığı bir ülkesel birimde
bulunmadıkça,
Antlaşmanın
amaçları
çerçevesinde bir âkit Devlette bulunmuyor
kabul edilir.
(4) Bir taraf Devletin bu maddenin 1.
fıkrası uyarınca hiçbir beyanda bulunmaması
halinde, Antlaşma o Devletin tüm ülkesel
birimlerine uygulanır.
Madde 94
(1) Bu Antlaşmada düzenlenen konular
hakkında aynı veya birbirine çok yakın
hukukî kurallara sahip olan iki veya daha
fazla âkit Devlet, bu Antlaşmanın, işyeri o
Devletlerde bulunan taraflar arasındaki satım
sözleşmelerine veya bunların kurulmasına
uygulanmayacağını her zaman beyan edebilir.
Bu tür beyanlar birlikte veya karşılıklı tek
taraflı beyanlarda bulunulması yoluyla
yapılabilir.
(2) Bu Antlaşmada düzenlenen konular
hakkında, Antlaşmaya taraf olmayan bir veya
birden fazla Devletle aynı veya birbirine çok
yakın hukukî kurallara sahip olan bir âkit
Devlet, bu Antlaşmanın, işyeri o Devletlerde
bulunan
taraflar
arasındaki
satım
sözleşmelerine veya bunların kurulmasına
uygulanmayacağını her zaman beyan edebilir.
(3) Fıkra 2'deki beyanın konusu olan bir
Devlet, sonradan bir taraf Devlet haline
gelirse, yapılan beyan, Antlaşmanın yeni taraf
Devlet bakımından yürürlüğe girdiği tarihten
itibaren 1. fıkra uyarınca yapılmış bir beyan
hükmünde olur; şu kadar ki, yeni taraf Devlet
bu beyana katılmalı veya tek taraflı bir karşı
beyanda bulunmalıdır.

Madde 95
Her Devlet, onay, kabul, uygun bulma
veya katılma belgesinin tevdi edilmesi
sırasında, bu Antlaşmanın 1. maddesinin 1.
fıkrasının b bendi ile bağlı olmayacağını
beyan edebilir.
Madde 96
Mevzuatı, satım sözleşmelerinin yazılı
olarak kurulmasını veya ispat edilmesini şart
kılan bir taraf Devlet, her zaman 12. madde
uyarınca, satım sözleşmesinin kurulmasını,
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make a declaration in accordance with article
12 that any provision of article 11, article 29,
or Part II of this Convention, that allows a
contract of sale or its modification or
termination by agreement or any offer,
acceptance, or other indication of intention to
be made in any form other than in writing,
does not apply where any party has his place
of business in that State.
Article 97
(1) Declarations made under this Convention
at the time of signature are subject to
confirmation upon ratification, acceptance or
approval.
(2) Declarations and confirmations of
declarations are to be in writing and be
formally notified to the depositary.
(3) A declaration takes effect simultaneously
with the entry into force of this Convention in
respect of the State concerned. However, a
declaration of which the depositary receives
formal notification after such entry into force
takes effect on the first day of the month
following the expiration of six months after
the date of its receipt by the depositary.
Reciprocal unilateral declarations under
article 94 take effect on the first day of the
month following the expiration of six months
after the receipt of the latest declaration by
the depositary.
(4) Any State which makes a declaration
under this Convention may withdraw it at any
time by a formal notification in writing
addressed to the depositary. Such withdrawal
is to take effect on the first day of the month
following the expiration of six months after
the date of the receipt of the notification by
the depositary.
(5) A withdrawal of a declaration made under
article 94 renders inoperative, as from the
date on which the withdrawal takes effect,
any reciprocal declaration made by another
State under that article.
Article 98
No reservations are permitted except those
expressly authorized in this Convention.
Article 99
(1) This Convention enters into force, subject
to the provisions of paragraph (6) of this
article, on the first day of the month

değiştirilmesini veya mutabakatla ortadan
kaldırılmasını veya bir icabın, kabulün yahut
diğer herhangi bir irade beyanının, yazılı
şekilden başka şekilde yapılmasını mümkün
kılan bu Antlaşmanın 11. ve 29. maddesinin
veya II. Kısmının herhangi bir hükmünün,
taraflardan birinin işyerinin bu Devlette
olması
durumunda
uygulanmayacağına
ilişkin bir beyanda bulunabilir.
Madde 97
(l) Bu Antlaşma uyarınca imza
esnasında yapılan beyanların, onay, kabul
veya uygun bulma anında teyit edilmesi
gerekir.
(2) Beyanlar ve beyanların teyitleri,
yazılı olarak yapılacak ve tevdi makamına
resmi olarak bildirilecektir.
(3) Beyan, ilgili Devlet bakımından bu
Antlaşmanın yürürlüğe girdiği anda hüküm
ifade eder. Ancak yürürlüğe girişten sonra
tevdi makamına resmi bildirimi ulaşan
beyanlar, tevdi makamına ulaştığı tarihten
itibaren altı ayın tamamlanmasını izleyen
ayın ilk gününde hüküm ifade etmeye başlar.
94. madde uyarınca yapılan karşılıklı tek
taraflı beyanlar, sonuncu beyanın tevdi
makamına ulaşmasından itibaren altı ayın
tamamlanmasını izleyen ayın ilk gününde
hüküm ifade etmeye başlar.

(4) Bu Antlaşma uyarınca bir beyanda
bulunan Devlet, tevdi makamına yapacağı
yazılı bir resmi bildirimle herhangi bir
zamanda bunu geri çekebilir. Böyle bir geri
çekme, bildirimin tevdi makamına ulaştığı
tarihten itibaren altı ayın tamamlanmasını
izleyen ayın ilk gününde hüküm ifade eder.
(5) 94. madde uyarınca yapılmış bir
beyanın geri çekilmesi, diğer bir Devlet
tarafından aynı madde uyarınca yapılmış
herhangi bir karşı beyanı, geri çekmenin
hüküm ifade ettiği tarihten itibaren etkisiz
hale getirir.
Madde 98
Bu Antlaşmada açıkça izin verilmiş
olanlar dışında hiçbir çekince kabul edilemez.
Madde 99
(1) Bu Antlaşma, bu maddenin 6.
fıkrası saklı kalmak kaydıyla, 92. madde
uyarınca yapılmış bir beyanı içeren bir belge
dahil olmak üzere, onuncu onay, kabul,
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following the expiration of twelve months
after the date of deposit of the tenth
instrument of ratification, acceptance,
approval or accession, including an
instrument which contains a declaration made
under article 92.
(2) When a State ratifies, accepts, approves or
accedes to this Convention after the deposit
of the tenth instrument of ratification,
acceptance, approval or accession, this
Convention, with the exception of the Part
excluded, enters into force in respect of that
State, subject to the provisions of paragraph
(6) of this article, on the first day of the
month following the expiration of twelve
months after the date of the deposit of its
instrument of ratification, acceptance,
approval or accession.
(3) A State which ratifies, accepts, approves
or accedes to this Convention and is a party
to either or both the Convention relating to a
Uniform Law on the Formation of Contracts
for the International Sale of Goods done at
The Hague on 1 July 1964 (1964 Hague
Formation Convention) and the Convention
relating to a Uniform Law on the
International Sale of Goods done at The
Hague on 1 July 1964 (1964 Hague Sales
Convention) shall at the same time denounce,
as the case may be, either or both the 1964
Hague Sales Convention and the 1964 Hague
Formation Convention by notifying the
Government of the Netherlands to that effect.
(4) A State party to the 1964 Hague Sales
Convention which ratifies, accepts, approves
or accedes to the present Convention and
declares or has declared under article 52 that
it will not be bound by Part II of this
Convention shall at the time of ratification,
acceptance, approval or accession denounce
the 1964 Hague Sales Convention by
notifying the Government of the Netherlands
to that effect.
(5) A State party to the 1964 Hague
Formation Convention which ratifies,
accepts, approves or accedes to the present
Convention and declares or has declared
under article 92 that it will not be bound by
Part III of this Convention shall at the time of
ratification, acceptance, approval or accession

uygun bulma veya katılma belgesinin tevdi
edildiği tarihten itibaren on iki ayın
tamamlanmasını izleyen ayın ilk gününde
yürürlüğe girer.

(2) Bir Devletin, onuncu onay, kabul,
uygun bulma veya katılma belgesinin tevdi
edilmesinden
sonra
bu
Antlaşmayı
onaylaması, kabul etmesi, uygun bulması
veya Antlaşmaya katılması halinde, bu
Antlaşma, hariç bırakılan Kısım dışında, bu
maddenin 6. fıkrası saklı kalmak kaydıyla, o
Devlet bakımından, onay, kabul, uygun
bulma veya katılma belgesinin tevdi edildiği
tarihten itibaren on iki ayın tamamlanmasını
izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer.

(3) 1 Temmuz 1964 tarihinde Lahey'de
hazırlanan
Milletlerarası
Mal
Satım
Sözleşmelerinin
Kurulması
Hakkında
Yeknesak Kanuna İlişkin Antlaşma (1964
Lahey Kurulma Antlaşması) veya 1 Temmuz
1964
tarihinde
Lahey'de
hazırlanan
Milletlerarası Mal Satımı Hakkında Yeknesak
Kanuna İlişkin Antlaşma (1964 Lahey Satım
Antlaşması)'dan herhangi birine veya her
ikisine taraf olan ve bu Antlaşmaya onay
veren veya kabul eden, uygun bulan veya bu
Antlaşmaya katılan Devlet, aynı anda, 1964
Lahey Kurulma Antlaşması veya 1964 Lahey
Satım Antlaşması'ndan, duruma göre birini
veya her ikisini, Hollanda hükümetine bu
yönde yapacağı bir bildirimle feshedecektir.
(4) 1964 Lahey Satım Antlaşmasına
taraf olup işbu Antlaşmaya onay veren veya
kabul eden, uygun bulan veya bu Antlaşmaya
katılan ve işbu Antlaşmanın II. Kısmı ile
bağlı olmayacağını 92. madde uyarınca beyan
eden veya beyan etmiş bulunan bir Devlet
onay, kabul, uygun bulma veya katılma
anında, Hollanda hükümetine bu yönde
yapacağı bir bildirimle 1964 Lahey Satım
Antlaşmasını feshedecektir.
(5) 1964 Lahey Kurulma Antlaşmasına
taraf olup işbu Antlaşmaya onay veren veya
kabul eden, uygun bulan veya bu Antlaşmaya
katılan ve işbu Antlaşmanın III. Kısmı ile
bağlı olmayacağını 92. madde uyarınca beyan
eden veya beyan etmiş bulunan bir Devlet,
onay, kabul, uygun bulma veya katılma
anında, Hollanda hükümetine bu yönde
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denounce the 1964 Hague Formation
Convention by notifying the Government of
the Netherlands to that effect.
(6) For the purpose of this article,
ratifications, acceptances, approvals and
accessions in respect of this Convention by
States parties to the 1964 Hague Formation
Convention or to the 1964 Hague Sales
Convention shall not be effective until such
denunciations as may be required on the part
of those States in respect of the latter two
Conventions have themselves become
effective. The depositary of this Convention
shall consult with the Government of the
Netherlands, as the depositary of the 1964
Conventions, so as to ensure necessary coordination in this respect.
Article 100
(1) This Convention applies to the formation
of a contract only when the proposal for
concluding the contract is made on or after
the date when the Convention enters into
force in respect of the Contracting States
referred to in subparagraph (1)(a) or the
Contracting State referred to in subparagraph
(1)(b) of article 1.
(2) This Convention applies only to contracts
concluded on or after the date when the
Convention enters into force in respect of the
Contracting States referred to in
subparagraph (1)(a) or the Contracting State
referred to in subparagraph (1)(b) of article 1.
Article 101
(1) A Contracting State may denounce this
Convention, or Part II or Part III of the
Convention, by a formal notification in
writing addressed to the depositary.
(2) The denunciation takes effect on the first
day of the month following the expiration of
twelve months after the notification is
received by the depositary. Where a longer
period for the denunciation to take effect is
specified in the notification, the denunciation
takes effect upon the expiration of such
longer period after the notification is received
by the depositary.
DONE at Vienna, this day of eleventh day of
April, one thousand nine hundred and eighty,
in a single original, of which the Arabic,
Chinese, English, French, Russian and

yapacağı bir bildirimle 1964 Lahey Kurulma
Antlaşmasını feshedecektir.
(6)
Bu
maddenin
amaçları
çerçevesinde,
1964
Lahey
Kurulma
Antlaşmasına veya 1964 Lahey Satım
Antlaşmasına taraf olan Devletler bakımından
anılan iki Antlaşma ile ilgili olarak
gerekebilecek fesihler hüküm ifade etmeden,
söz konusu Devletlerin bu Antlaşmayı onayı,
kabulü, uygun bulması ve katılması hüküm
ifade etmeyecektir. Bu Antlaşmanın tevdi
makamı bu noktada koordinasyonu sağlamak
amacıyla, 1964 Antlaşmasının tevdi makamı
olan
Hollanda
Hükümetiyle
irtibata
geçecektir.

Madde 100
(1) Bu Antlaşma bir sözleşmenin
kurulmasına ancak, o sözleşmenin akdi
konusundaki icabın, 1. maddenin 1. fıkrasının
(a) bendinde anılan taraf Devletler veya 1.
fıkrasının (b) bendinde anılan taraf Devlet
bakımından bu Antlaşmanın, yürürlüğe
girdiği tarihte veya bu tarihten sonra
yapılması halinde uygulanır.
(2) Bu Antlaşma, sadece 1. maddenin 1.
fıkrasının (a) bendinde anılan taraf Devletler
veya 1. fıkrasının (b) bendinde anılan taraf
Devlet bakımından Antlaşmanın yürürlüğe
girdiği tarihte veya bu tarihten sonra
akdedilen sözleşmelere uygulanır.
Madde 101
(1) Bir taraf Devlet, tevdi makamına
yapacağı yazılı bir resmi bildirimle bu
Antlaşmayı veya bu Antlaşmanın II. Kısmını
veya III. Kısmını feshedebilir.
(2) Fesih, bildirimin tevdi makamına
ulaşmasından itibaren on ikinci ayın
tamamlanmasını izleyen ayın ilk gününde
hüküm ifade eder. Bildirimde, feshin hüküm
ifade etmeye başlaması için daha uzun bir
sürenin belirtilmiş olması halinde, fesih, tevdi
makamına bildirimin ulaşmasından itibaren
anılan daha uzun sürenin geçmesi ile hüküm
ifade eder.
1980 yılının 11 Nisanında Viyana'da,
her bir metin aynı derecede muteber olmak
üzere Arapça, Çince, İngilizce, Fransızca,
Rusça ve İspanyolca tek bir nüsha halinde
tanzim edilmiştir.
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Spanish texts are equally authentic.
IN WITNESS WHEREOF the undersigned
plenipotentiaries, being duly authorized by
their respective Governments, have signed
this Convention.

Bunu belgelemek üzere, hükümetleri
tarafından usulünce yetkilendirilmiş aşağıda
imzaları bulunan temsilciler bu Antlaşmayı
imzalamıştır.
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