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GİRİŞ
Satım Sözleşmesi’nde hasarın geçişi kavramı, uluslararası satımların
çoğaldığı global bir dünyada oldukça önemli bir kavram olarak karşımıza
çıkmaktadır. Nitekim, bugün Türkiye’de tüketebildiğimiz herhangi bir ürün, belki de
birden fazla farklı ülkede işlem görerek, pek çok farklı vasıta değiştirerek elimize
ulaşmaktadır. Bu gibi durumlarda satım sözleşmesine konu malların taşınması
sırasında yahut yerinden teslim alınacaksa muhafazası sırasında malı taşıyan geminin
batması, depoda yangın çıkması, uçağın arızalanması gibi durumlarda meydana
gelebilecek olan zarara kimin katlanacağı hususunun belirlenmesi önem taşıyacaktır.
Hasara ya alıcı ya da satıcı katlanır. Önemli olan hangi durumda kimin ne derecede
hasara katlanacağı yani ifa yükümlülüğünün devam edip etmeyeceğidir. Bu soruna
ilişkin olarak hem Borçlar Kanununda hem de karşılaştırmalı hukukta düzenlemeler
mevcuttur. Tezimizde Türk Yasa koyucusunun bu konudaki tercihi ile karşılaştırmalı
hukuktaki düzenlemeler incelenecektir.

Tezimizin

birinci

bölümde,

genel

olarak

hasar

kavramı,

satım

sözleşmelerinde hasarın geçişi, tarihsel gelişimi ve karşılaştırmalı hukukta hasarın
geçişi incelenecektir. Hasar kavramı günlük dilde kullanılan ve şeyin doğal ya da
insana dayalı olaylar neticesinde yok olması, yanması, bozulması, kırılması,
parçalanması gibi fiziksel durumları ifade etmektedir. Hukuk tarafından irdelenen
hasar kavramı ise sözleşmeden doğan bir borç ilişkisine konu olmaksızın kişinin
üzerinde ayni hakka sahip olduğu şeyin kırılması, bozulması, parçalanması ya da yok
olması durumlarında ortaya çıkan şeye ilişkin hasar ile sözleşme ve benzeri borç
ilişkisinde borcun doğumu ile ifası arasında borçlunun kusuru olmaksızın ortaya

çıkan ve ifanın imkansızlaşması halidir. Ancak tezimizde hasar daha dar anlamı ile
ele alınacak ve özellikle satım sözleşmelerinde malın yok olması ya da zarara
uğraması halinde satıcının malı ifa yükümlülüğünün; alıcının ise bedel ödeme
yükümlüğünün devam edip etmeyeceği ve bu yükümlülüklerin hangi ana kadar
devam edeceği incelenecektir.

Tezimizin başlığı ve konusu olan satım sözleşmesinde hasarın geçişi hususu
ise 818 sayılı Borçlar Kanunu ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanununda yer alan
düzenlemeler açısından tezimizin ikinci bölümünde irdelenecektir. 818 sayılı Borçlar
Kanunu’nda yer alan hasar düzenlemesi, doktrinde eleştirilen, Yargıtay içtihatları ve
karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler dikkate alınarak yapılan değişiklik sonucu
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile köklü olarak değiştirilmiştir. Bu anlamda 818
sayılı Kanun’un 183. maddesi ile getirilen hasarın satım sözleşmesinin kurulması anı
ile birlikte alıcıya geçeceğine ilişkin oldukça eleştirilen kuralın yerini, 6098 sayılı
Kanunun 208. maddesi ile getirilen, hasarın satım konusu malın zilyetliğinin devri ile
alıcıya geçeceği kuralı almıştır. Yasa koyucu bu şekilde bir tercihte bulunarak
uluslararası hukuk düzenlemelerini ve gelişmeleri dikkate almıştır.

Tezimizin üçüncü bölümünde ise uluslararası nitelikli taşınır mal satımları
açısından Türkiye’nin de taraf olduğu Viyana Taşınır Mal Satım Sözleşmesi
(CISG)’nde yer alan hasar düzenlemesi incelenecektir.
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I. BÖLÜM
HASAR KAVRAMI, SATIM SÖZLEŞMESİNDE HASARIN
GEÇİŞİ VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM

§ 1. GENEL OLARAK HASAR KAVRAMI
I.

Genel Olarak

Günlük hayatta bir malın doğal ya da insan iradesine dayalı bir olay
sonucunda fiziksel olarak kırılması, bozulması, yanması, parçalanması ya da yok
olması durumunu ifade etmek için hasar terimi kullanılmaktadır. Mülkiyetimizde
bulunan bir televizyonun bozulması, sokak lambasının rüzgar nedeniyle çalışamaz
hale gelmesi durumunda malın hasara uğramış olduğundan bahsedilebilecektir.

Ancak geniş anlamda kullanılan hasar terimi aslen hukuk dışı bir kavram
olarak karşımıza çıkmakta ise de günlük hayatta kullanılan dışında hasar kavramı,
ticaret hukuku ve ticari işletmelerle ilgili olarak ve sözleşme ilişkileri açısından da
riski oluşturan olaylara gönderme yapılmadan kullanılmaktadır.

Örnek vermek

gerekirse, bir satıcı ile alıcı arasında gıda mallarının 1 sene içerisinde alıcıya teslim
edileceğine ilişkin olarak ve satım konusu bedelin satım sözleşmesinin imzalandığı
anda peşin olarak ödeneceğine dair bir satım sözleşmesi imzalanmış olsun. Böyle bir
durumda, 12 aylık süreçte satım sözleşmesine konu gıda mallarının fiyatının pazarda
düşme ya da yükselme riski mevcuttur. Malların fiyatının 12 aylık süreçte düşmesi
durumunda alıcı, peşin olarak daha fazla para ödediği için zarara uğrayacak ve hasara
katlanmak durumunda kalacaktır. Satım konusu malların fiyatının bu 12 aylık süreçte

yükselmesi durumunda ise satıcı, alıcıdan daha az para elde etmiş olduğu için zarara
uğramış olacaktır. İşte bu durumlarda satıcı ve alıcı açısından, malların bedelinin
yükselmesi ya da düşmesi ihtimali mevcuttur ve bu ihtimallerden birinin
gerçekleşmesi durumunda karşı taraf açısından zarar doğacak ve bir taraf bu hasara
katlanmak durumunda kalacaktır.

Bu anlamda, hasar terimi geniş anlamda hem hukuk dışı bir kavram olarak
hem de hukuki ve ticari ilişkilerde alınan riskler sonucu ortaya çıkan zarar ve ziyan
durumlarını kapsar şekilde kullanılmaktadır. Ancak çalışmamıza konu edilen hasar
kavramı, hukukun ifaya konu edimin zarar görmesi ya da yok olmasına ilişkin
olarak bağladığı sonuçlara ilişkindir.

II.

1

Şeye İlişkin Hasar

Sözleşmeden doğan bir borç ilişkisi söz konusu olmaksızın, kişinin üzerinde
ayni hakka sahip olduğu eşyanın kırılması, bozulması, parçalanması ya da yok
olması durumunda ortaya çıkan mal varlıksal azalma ve ekonomik kayba kimin
katlanacağı eşyaya ilişkin hasar kavramını karşımıza çıkarır. Hukuk düzenince genel
olarak kabul edildiği üzere, eşyaya ilişkin hasara eşyanın maliki katlanacaktır.
Ancak, eşyaya ilişkin hasara malik katlanır kuralı sadece mülkiyet hakkı sahibinin bu
hasara katlanacağı anlamında değildir. Bu kural tüm ayni hak sahiplerini de kapsar

1

Gümüş (2012), s. 34; Akıntürk, s. 22; Yavuz (2012), s. 67; Cimbar, s. 38; Altay, s. 56.
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ve eşyaya ilişkin hasara sınırlı ayni hak sahipleri ve/veya mülkiyet hakkı sahibinin
katlanacağı kabul edilir.2

III.

Borca İlişkin Hasar

Sözleşme veya benzeri bir borç ilişkisinde borcun doğumu ile ifası arasında
geçen süreçte edimin borçluya yüklenmeyen haller nedeniyle, kusursuz olarak
imkansızlaşması sonucunda ortaya çıkan ve sözleşme taraflarının birini ya da her
ikisini de tehdit eden bir tehlikeyi anlatmak için kullanılan terim “hasar” dır. Bu
anlamdan Türkçede “hasar” olarak ifade edilen kavram, Roma Hukuku’nda
“periculum”, Fransızcada “risque”, İngilizcede “risk”, Almancada “Gefahr” olarak
ifade edilmektedir. Tehlike, tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde alacaklı
açısından, borç konusu edimi elde edememek ve ifasını talep edememek; borçlu
açısından ise borç konusu şeyi ifa edememek şeklinde kendini göstermektedir. Bu
anlamda, borca ilişkin hasar, sözleşme tarafları arasındaki bir risk dağılımını ifade
etmektedir.

Tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde “borcun ifası borçlunun sorumlu
olmadığı sebeplerle imkansızlaşırsa borç sona erer” kuralı hem Türk hukukunda hem
de uluslararası hukuk düzenlemelerinde kabul edilmektedir. Sözleşme taraflarından
sadece birinin ifa yükümlüsü olması durumunda, borçlu olan tarafın ediminin ifası,
sözleşmenin kurulması ve fakat ifasının gerçekleştirilmesinden önce borçlunun

2

Gümüş (2012), s . 34; Gümüş (2008), s. 60; Yavuz (2012), s. 68; Akıntürk, s. 23; Çakırca, s.179;

Zevkliler, s. 42; Özdemir, s. 122.
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kusuru olmaksızın imkansızlaşırsa, o halde borçlunun borcu sona erecektir. Bu
prensip Türk yasa koyucusu tarafından da benimsenmiş ve 818 sayılı B.K m.117’de
6098 sayılı T.B.K m.136’da düzenlenmiştir. Her iki hükümde de borcun ifasının
borçlunun sorumlu tutulamayacağı sebeplerle imkansızlaşması durumunda borcun
sona ereceği hüküm altına alınmıştır. 3

Ancak, özellikle tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler açısından borca
ilişkin hasarın daha iyi açıklanabilmesi adına “edim hasarı”- “karşı edim (bedel)
hasarı” ayrımı yapılmaktadır. İlk olarak Alman hukukçuları tarafından ortaya atılan
bu ayrım, açıkça hukuki metinlerde yer almasa da konunun anlaşılması açısından
önem taşıdığı gibi uygulamada da karşımıza çıkmaktadır.4

A. Edim Hasarı
Edim hasarı, sözleşmeye konu borç ilişkisinin borçlu olan tarafı ve borçlunun
edimi ile ilgili olarak ortaya çıkar. Borç ilişkisinin kurulması ve ifasının
gerçekleştirilmesi arasında geçen sürede borçlunun borcunu ifası umulmayan hal
nedeni ile ve borçlunun sorumlu olmayacağı şekilde imkansızlaşmış ise borçlunun
borcundan kurtulup kurtulmayacağı sorusunun cevabı, edim hasarına kimin
katlanacağı ile ilgilidir. Bu durum, alacaklı açısından da sözleşmeye konu borç

3

Zevkliler, s. 41; Gümüş (2012), s. 34; Gümüş (2008), s. 60; Yavuz (2012), s. 68; Akıntürk, s. 25;

Aydoğdu, s. 61; Acar, s. 4.
4

Acar, s. 10; Akıntürk,s. 26.
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ilişkisine konu edimin, imkansızlığa rağmen talep edilip edilemeyeceği ya da borç
konusu edim yerine geçen bir tazminat talep edip edemeyeceği ile ilgilidir.

Sözleşmeye konu borç ilişkisinin kurulması ile ifası arasında geçen sürede
borcun imkansızlaşması durumunda, borçlunun borcunun sona ermesi ve alacaklının
edimin ifasını talep yetkisinin sona ermesi durumunda edim hasarına, edimi elde
edemeyen alacaklı katlanacaktır.

Borcun imkansızlaşmasına rağmen, borçlunun borcunun ifa ile ya da ifa
yerine geçen tazminatı ifa ile yükümlü olması ve alacaklının borçludan borcun ifasını
talep etme yetkisinin devam etmesi durumunda, edim hasarına borçlu katlanacaktır.

Edim hasarı, sözleşmeye konu borç ilişkisindeki edim ile ilişkili olduğundan,
hem tek tarafa borç yükleyen sözleşmelerde hem de iki tarafa borç yükleyen
sözleşmelerde gündeme gelecektir. Nitekim edim hasarı, borçlanılan edimin ifadan
evvel imkansızlaşması durumunda borçlu açısından taahhüt ettiği edimi ikinci defa
ifa etme riski; alacaklı açısından ise taahhüt edilen edimi hiç elde edememe riski
anlamına gelmektedir. Bu tür bir risk ise taraflar arasındaki borç ilişkisinin tek tarafa
borç yükleyen ya da iki tarafa borç yükler nitelikte olmasından bağımsızdır. Tek
tarafa borç yükleyen bir sözleşmede, taraflardan sadece biri borçludur ve borçlunun
borcuna karşılık alacaklının herhangi bir edim yükümlülüğü söz konusu değildir.
Örneğin, taraflar arasında kurulan sözleşmenin tek tarafa borç yükleyen bir bağış
sözleşmesi olması durumunda, bağışlanan malın, tarafların anlaşmasından ve fakat
7

alacaklının bağış konusu malı teslim almasından önce, ifasının imkansızlaşması
durumunda, edim hasarı söz konusu olacaktır. İki tarafa borç yükleyen bir sözleşme
olması durumunda da bu durum değişmeyecek, edim hasarı yine imkansızlaşan edim
için söz konusu olacaktır. Örneğin bir kira sözleşmesinde de tarafların kira
sözleşmesini kurmaları ve fakat kiracının kiralananı teslim etmesinden önce ifanın
imkansızlaşması halinde edim hasarı gündeme gelecektir. 5

B. Karşı Edim Hasarı
Edim hasarı, hem tek tarafa borç yükleyen hem de iki tarafa borç yükleyen
sözleşmelerde gündeme gelirken, karşı edim hasarı kavramı ancak tam iki tarafa borç
yükleyen sözleşmelerde karşımıza çıkan bir kavramdır. Tam iki tarafa borç yükleyen
sözleşmelerde edim ve karşı edim söz konusu olduğundan, taraflardan her biri hem
borçlu hem de alacaklı konumundadır. Bu nedenle hasarın, her iki taraf açısından ve
her iki tarafın edimi açısından da ayrı olarak değerlendirilmesi gerekmektedir. Tam
iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmede borçlu olan tarafın borcunun umulmayan bir
hal nedeni ile ve borçlunun kusuru olmaksızın sözleşmenin kurulmasından ve
ifasından önceki sürede imkansızlaşması durumunda, borcu imkansızlaşan
borçlunun, bu borcun alacaklısı olan karşı taraftan karşı edimi talep edip
edemeyeceği sorunu, karşı edim hasarını gündeme getirmektedir. Başka bir deyişle,
imkansızlaşan borcun alacaklısı olan tarafın, karşı taraftan karşı edimi talep edip
edemeyeceği ve karşı edim borçlusu (edim alacaklısı) tarafında karşı edimi ifa ile
yükümlü olup olmadığı ile ilgilidir.
5

Altay, s. 10,11;Acar, s. 9; Aral, s. 75; Tandoğan, s. 56; Atamer, s. 260; Gümüş (2008), s. 60;

Akıntürk, s. 27; Bingöl, s. 98.
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Karşı edim hasarından bahsedebilmenin önkoşulu, edim hasarının alacaklıda
olması, yani alacaklının borçludan imkansızlaşan edimi talep hakkının olmaması,
borçlunun ise imkansızlaşan edimi ifa ile yükümlü olmaması gerekmektedir. Bu
nedenle aslında karşı edim hasarı kavramı, edim hasarı kavramı ile zorunlu bir
bağlılık içerisindedir.

Edim hasarına alacaklının katlandığı, yani imkansızlaşan edimi borçludan
talep edemeyeceği

halde, imkansızlaşan edimin

borçlusunun (karşı edim

alacaklısının) karşı edim borçlusu alacaklıdan karşı edimi talep yetkisinin devam
ettiği ve alacaklının da karşı edimi ifa yükümlülüğünün devam ettiği durumda, karşı
edim hasarına alacaklı katlanacaktır. Örneğin bir kira sözleşmesinde, kira
sözleşmesinin kurulmasından sonra ve ancak kiralananın tesliminden önce ifa
imkansızlaştığında, edim hasarına kiracı katlanıyor ve kiralananı teslim alamıyorsa,
edim hasarına kiracı katlanmaktadır. Kiraya verenin buna rağmen kiracıdan karşı
edim alacağı olan bedeli talep etme yetkisi ve kiracının da bu bedeli ödeme
yükümlülüğü devam ediyorsa, o halde karşı edim hasarına da kiracı katlanacaktır.

Edim hasarının alacaklıda olması ve buna karşılık, alacaklının da borcu
imkansızlaşan borçluya, karşı edimi ifa yükümlülüğünün ortadan kalkması
durumunda, karşı edim hasarına borçlu katlanacaktır. Kira sözleşmesi örneğinden
yola çıkarsak, kiralananı teslim alamayan kiracının, kira bedelini ödeme

9

yükümlülüğü mevcut değilse, o halde karşı edim hasarına borcu imkansızlaşan kiraya
veren katlanacaktır.

Ancak, edim hasarının alacaklıda olmadığı bir durumda, yani borcu
imkansızlaşan borçlunun edimi ifa yükümlülüğü devam etmekte ya da imkansızlaşan
edim

yerine

başka

bir

edim

ifa

etmekte

ise

karşı

edim

hasarından

bahsedilemeyecektir.6

IV.

İmkansızlık Kavramı İle Hasar Kavramı Arasındaki İlişki

İmkansızlık ve hasar kavramları arasında büyük bir farklılık mevcut değildir.
Her iki kavramda da sözleşmenin kurulmasından sonra ortaya çıkan bir takım olaylar
neticesinde ifanın imkansızlaşması söz konusu olmaktadır.

Ancak, “hasar” ve “imkansızlık” kavramları aynı sorunu farklı yanlarından
ele almaktadırlar. Şöyle ki, kusursuz sonraki imkansızlık, sözleşme konusu edimin
ifasını ortadan kaldıran durumları işaret ederken; Hasar, satım konusu malın yok
olma ya da bozulması yüzünden ortaya çıkan mali kayıpları göstermektedir.

Hasar ve imkansızlık kavramlarının farklılaştığı diğer bir nokta ise
kapsamlarıdır. İmkansızlık malın yok olmasına neden olan tüm halleri kapsamakla
6

Gümüş (2008), s. 60,61; Akıntürk, s. 28,29; Bingöl, s. 98; Atamer, s. 262; Altay, s. 11,12 Acar, s.

11.
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beraber, hasar satıcının kusurunun bulunmadığı ve eşyanın yok olmasına neden olan
tüm halleri kapsamına almaz. Hasara neden olan hallerin kapsamına sadece mücbir
sebep ve kaza halleri girmektedir.

Kavramlar arasındaki bir diğer fark ise uygulama açısından mevcuttur. Hasar,
satıcının kusuru olmaksızın malın yok olması ya da malın zarara uğraması nedeniyle
değerinin düşmesi sonucuna kimin katlanacağı ile ilgilenirken, imkansızlık
hükümleri sadece malın yok sonucuna kimin katlanacağı ile ilgilenir. Malın zarara
uğrayarak

değerinin

düşmesi,

malın

ifasının

imkansızlaşması

kapsamına

girmemektedir.7

V.

Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi Kavramı

Satım sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olduğundan hem
edim hasarı hem de karşı edim hasarı gündeme gelecektir. Satım sözleşmesinde
hasarın geçişi ve hasara kimin katlanacağı, satım sözleşmesinin kurulması ile ifa
edilmesi arasındaki aşamada taraflardan herhangi birinin kusuru olmaksızın, satım
konusu malın yok olması ya da zarara uğraması riskine ve bundan doğacak zarara
kimin katlanacağını belirlemeye çalışır. Satım sözleşmelerinde, hasar satıcı açısından
bakıldığında bedelden yoksun kalma, alıcı açısından bakıldığında ise sözleşme
konusu maldan yoksun kalma tehlikesi şeklinde ortaya çıkar. Ancak edim hasarı ve
karşı edim hasarının geçişi sorunu ancak satım sözleşmesinin kurulmasından sonra
ve ifanın gerçekleşmesinden önce geçen sürede umulmayan hal nedeni ile ifanın
7

Tunçomağ, s. 48,49; Aydoğdu, s. 62, 63.
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imkansızlaşması hali ile sınırlıdır. Alıcının ifa sonrası satım konusu mala malik
olduğu andan itibaren artık sadece eşyaya ilişkin hasar gündeme gelebilecektir.

Satım sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olduğundan,
hasarın hem edim hasarı hem de karşı edim hasarı olarak ayrı ayrı değerlendirilmesi
gerekecektir. Satım sözleşmelerinde edim hasarı kavramı, satım konusu malın yok
olması ya da zarara uğraması durumunda satıcının hangi ana kadar bu mal yerine
yeni mal tedarik etmesi ve ifa etmesi ya da bu mümkün değilse tazminatla yükümlü
olması gerektiği sorusuna cevap arar.8

Satım sözleşmeleri açısından bedel hasarı olarak da nitelendirilebilen karşı
edim hasarı ise satım konusu malın yok olmuş ya da zarara uğramış olmasına
rağmen, alıcının yine de satım bedelini ödemek durumunda olup olmadığı sorusuna
cevap arar.

Karşı edim hasarından bahsedebilmenin ön koşullu, edim hasarına alacaklının
katlanması olduğuna göre, satım sözleşmesinde de karşı edim hasarı ancak edim
hasarına alıcının katlanacağı durumlarda ortaya çıkacaktır. Satım sözleşmesi
açısından ise edim hasarına çoğunlukla alıcı katlandığından edim hasarı karşı edim

8

Atamer, s. 259; Aral, s. 75; Tandoğan, s. 56; Acar, s. 10; Akıntürk, s. 26.

12

hasarı ayrımı açıkça yapılmadığı taktirde, bahsi geçen hasar kavramı ile karşı edim
hasarı ifade edilecektir. 9

Satım sözleşmesinde edim hasarı ve karşı edim hasarının hangi andan itibaren
karşı tarafa geçeceği, hukuk sistemlerinin kendi tercihi olmakla beraber, satım
sözleşmesinde hasardan bahsedebilmek için, satım sözleşmesinin geçerli olarak
kurulmuş olması; sözleşmenin henüz ifa edilmemiş olması; satım sözleşmesinin
kurulması ve ifasının gerçekleştirilmesi arasında geçen sürede borçlunun borcunu
ifası umulmayan hal nedeni ile ve borçlunun sorumlu olmayacağı şekilde
imkansızlaşmış olması şartları birlikte var olmalıdır.

A. Satım Sözleşmesinin Kurulmuş Olması
Satım sözleşmesinin genel hükümler çerçevesinde, geçerli olarak kurulmuş
olması ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başlamış olması, hasar ve hasarın
geçişinden bahsedebilmenin ilk şartını oluşturmaktadır. Nitekim taraflar arasında
satım sözleşmesi mevcut değilse borca ilişkin hasardan ve hasarın geçişinden de söz
edilemeyecektir. Elinde satmak üzere mal bulunduran ve henüz bu malı satmak üzere
bir girişimde bulunmayan satıcının, elindeki malın umulmayan hal nedeni ile yok
olması durumunda ancak eşyaya ilişkin hasardan söz edilebilecek ve hasara o malın
maliki olarak malı elinde bulunduran; satıcı konumuna gelmek isteyen kişi

9

Aral, s.75; Atamer, s. 260; Tandoğan, s.56; Acar, s. 10; Akıntürk, s. 26.
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katlanacaktır. Böyle bir durumda borç ilişkisi mevcut olmadığından ne edim
hasarından ne de karşı edim hasarından bahsedilemeyecektir.10

Satım sözleşmesi, satım konusu şey ile satım bedelinin birbiri ile
değiştirilmesi hususunda tarafların anlaşması ile kurulan ve karşılıklı borç doğuran
rızai bir sözleşmedir. Satım sözleşmesi tüm diğer sözleşmeler gibi sözleşme
taraflarının karşılıklı ve birbirine uygun iradelerini açıklamaları ile kurulacaktır.
Satım sözleşmesinde ise bu iradelerden biri satım konusu malın satın alınması ve
bedel ödenmesi; diğeri ise satım konusu malın mülkiyetinin devri ve bedel talep
edilmesi şeklindeki hukuksal sonuca yönelik iradelerdir. 11

Sözleşmenin kurulması ve hüküm ve sonuçlarını doğurması, Türk Borçlar
Kanunu ilgili hükümleri ve genel hukuk prensiplerine göre, sözleşme taraflarının
karşılıklı ve birbirlerine uygun iradelerini (icap(öneri) ve kabul) açıklamaları ile
gerçekleşmektedir. İcap, sözleşmenin kurulması için, sözleşmenin esaslı unsurlarını
içeren ve bağlanma iradesini taşıyan irade açıklaması olarak tanımlanmaktadır. Satım
sözleşmesi açısından bakıldığında icapta bulunan satım sözleşmesinin esaslı
unsurlarını, yani satılan mal ve bedel konusundaki teklifini ve karşı tarafında kabulü
halinde sözleşmenin kurulması niyet ve amacını açıklamalıdır.12 Kabul ise

10

Aydoğdu, s .64; Yavuz, s. 73; Tunçomağ, s. 51;Akıntürk, s. 30; Erişgin, s. 37; Nomer, s. 41.

11

Kılıçoğlu, s. 52; Yavuz, s. 24; Oğuzman-Öz, Borçlar Hukuku, s. 61; Bozer, s. 33; Eren, s. 243;

Altay, s. 35; Aral (2007), s. 59,60.
12

Kılıçoğlu, s. 55-66; Oğuzman-Öz, Borçlar Hukuku, s. 45; Eren, s. 244; Hatemi/Gökyayla, s. 32;

Gülerci/Kılınç, s. 82,83; Bozer, s. 33,35 Kayıhan, s. 85; Reisoğlu (Borçlar Genel), s. 64-66.
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sözleşmenin karşı tarafı olması beklenen kişinin, icabı değiştirmeyen ve icap ile
uyumlu

olan,

icapçıya

tanımlanmaktadır.

cevap

Satım

niteliğinde

sözleşmesinin

olan

irade

kurulabilmesi

açıklaması
için,

kabul

olarak
irade

açıklamasının, icapta belirtilen satım konusu ve satım bedeli hususlarını aynen kabul
eden bir açıklama olması gerekmektedir. İcabı tamamen kabul etmeyip, icapta
değişiklik yapılmasını öneren açıklama ise kabul değil, yeni bir icap olabilecektir. O
halde, geçerli şekilde satım sözleşmesinin kurulabilmesi için Kanunda belirtilen
kurallar çerçevesinde geçerli bir icap beyanı ile bu icap beyanını tamamen uyan bir
kabul beyanının sözleşme taraflarınca karşılıklı olarak açıklanması gerekmektedir. 13

Sözleşmenin kurulması ve sözleşmenin kurulduğu anın saptanması, pek çok
açıdan önem teşkil ettiği gibi hasarın geçişi açısından da önem taşımaktadır. Satım
sözleşmesinin kurulma anı ile hüküm ve sonuçlarını doğurma anı ise kimi zaman
farklı zamanlarda gerçekleşebilmektedir. Sözleşmenin kurulduğu ve hüküm ve
sonuçlarını doğurduğu an ise hazırlararası sözleşmeler ve hazır olmayanlar arasında
kurulan sözleşmeler açısından farklı şekilde belirlenmektedir. Türk Borçlar Kanunu
hükümleri ve uluslararası satımlarda uygulanan CISG hükümleri uyarınca
hazırlararası satım sözleşmeleri, kabulcünün kabul haberini açıkladığı anda kurulur
ve kurulma anı ile sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını meydana getirme anı aynıdır.
Ancak hazır olmayanlar arasında sözleşmelerin kurulması, açık bir kabule ihtiyaç
varsa, süreli bir icapsa, süre sonuna kadar açıklanması gereken kabul haberinin
icapçıya vardığı anda gerçekleşir. Açık bir kabule ihtiyaç olan ve fakat süresiz bir

13

Kılıçoğlu, s. 66-68; Oğuzman-Öz, Borçlar Hukuku, s.47; Eren, s.254; Hatemi/Gökyayla, s. 32;

Gülerci/Kılınç, s.85; Bozer;39,40; Kayıhan, s.90,91; Reisoğlu(Borçlar Genel), s.68,69.
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icap söz konusu ise bu durumda ise icapta bulunan tarafından kullanılan iletişim
araçlarının hızı ve işlemin koşulları dikkate alınarak tespit edilecek makul sürenin
sonuna kadar kabul haberinin icapçıya vardığı anda satım sözleşmesi kurulmuş
sayılır. Hazır olmayanlar arasında sözleşmenin kurulması için açık bir kabule ihtiyaç
olmaması durumunda ise icap iradesinin kabulcüye vardığı anda satım sözleşmesinin
kurulmuş olacağı ve kabul edecek tarafın icabı reddettiğini makul süre içerisinde
icapçıya bildirmediği halde kurulmuş sayılacaktır. CISG ilgili 23. maddesinde ise
“kabul beyanının bu anlaşmaya uygun olarak hüküm doğurduğu anda sözleşme
kurulmuş sayılır” şeklinde düzenleme yer almaktadır. Hazır olmayanlar arasında
kurulan sözleşmelerde sözleşmenin kurulma ve hüküm ve sonuçlarını doğurma anı
ise farklı zamanlar olabilmektedir. Nitekim hazır olmayanlar arasında icaba olumlu
yanıt verilmesi ile sözleşme hüküm ve sonuç doğururken, sözleşmenin kurulması,
kabul beyanının satıcının hakimiyet alanına ulaşması ile mümkün olabilecektir.
Örneğin, hazır olmayanlar arasında kurulacak olan satım sözleşmesinde açık bir
kabule ihtiyaç varsa sözleşme kabul beyanının gönderildiği anda hüküm ve
sonuçlarını doğururken, kabul haberinin icapçıya vardığı anda satım sözleşmesi
kurulmuş olacaktır. Ancak açık bir kabule ihtiyaç duyulmayan satım sözleşmelerinde
sözleşme kabulcünün makul bir süre içerinde icabı reddetmemesi koşuluyla, icabın
kabulcüye vardığı anda kurulacak ve aynı anda hüküm ve sonuçlarını doğurmaya
başlayacaktır.14

14

Kılıçoğlu, s. 71,72; Eren, s. 262,263; Hatemi/Gökyayla, s. 35,37; Gülerci/Kılınç, s. 86; Kayıhan, s.

92,93; Reisoğlu (Borçlar Genel), s. 69,70.
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Satım sözleşmesinin kurulmuş olması ve hüküm ve sonuçlarını doğurmaya
başlamış olması durumlarının hasarın geçişi açısından önemi ise hasarın geçişi
açısından hangi sistemin uygulandığına bağlı olarak ortaya çıkmaktadır. Aşağıda
ayrıntılı olarak anlatılacağı üzere, teslim prensibinin kabul edildiği hukuk
sistemlerinde hasarın geçişinden söz edebilmek için satım sözleşmesinin kurulması
yeterli iken, sözleşme prensibinin uygulandığı hukuk sistemlerinde özellikle
geciktirici şarta bağlı olarak kurulan sözleşmeler açısından; satım sözleşmesinin
kurulmuş olması hasarın geçişi için yeterli değildir ve sözleşmenin hüküm ve
sonuçlarını doğurması gerekmektedir. Örneğin, 818 sayılı Borçlar Kanunu’nun BK
m. 183/I’de “taliki şartla yapılan akitlerde temlik edilen şeyin nefi ve hasarı ancak
şartın tahakkuku anından itibaren iktisap edene geçer” hükmü, beğenme koşulu ile
kurulan satım sözleşmelerinde, yani geciktirici şarta bağlı olarak kurulan satım
sözleşmelerinde
sözleşmesinin

hasarın,
hüküm

beğenme
ve

koşulunun

sonuçlarını

gerçekleşmesi,

gerçekleştirdiği

yani

anda

satım

geçeceğini

düzenlemektedir. Ancak, hasarın satım konusu malın alıcıya teslim ile geçeceğini
kabul eden teslim prensibinin uygulanması durumunda artık tespit edilmesi gereken
tek an satım sözleşmesinin kuruluş anı olacaktır. Bu nedenle satım sözleşmesinin
kurulma anı ve sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını doğurmaya başladığı an, hasarın
geçişinde hangi prensibin uygulandığı açısından önem teşkil etmektedir.15

15

Yavuz (2012), s. 73; Tunçomağ, s. 51; Aydoğdu, s. 66-67; Gümüş (2012), s. 45,46.
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B. Satım Konusu Malın İfasının Umulmayan Hal Nedeni İle
İmkansızlamış Olması
Hasar, satım sözleşmesinin kurulması ve fakat ifasından önce satım konusu
malın imkansızlaşması nedeni ile ifa edilmemesi dolayısıyla ortaya çıkmaktadır.
İmkansızlığa neden olan olayların, doğal, hukuki, beşeri ya da maddi sebeplere
dayanabileceği kabul edilmektedir. Borca konu edimin, deprem, sel, yangın gibi
nedenlerde imkansızlaşması doğal nedenden kaynaklanmaktadır. Bir malın alınıp
satılmasının, ihraç ya da ithal edilmesinin bir kanun hükmü ile yasaklanması
durumunda, imkansızlık hukuki sebepten kaynaklanmakta; imkansızlığın savaş,
isyan, genel grev gibi insani olaylar nedeni ile ortaya çıkması durumunda ise
imkansızlık beşeridir.

Hasara ve ifanın imkansızlaşmasına neden olan olay,

umulmayan hal, mücbir sebep ya da üçüncü bir kişinin fiillinden meydana gelebilir.
Bu durumda sözleşmenin kurulmasından ve borçlanılan edimin imkansızlaşmasına
neden olan olayların neticelerinin satıcıya yükletilmemesi gerektiği genel olarak
kabul edilmektedir. 16

Umulmayan Hal; kısaca, sorumlunun faaliyet alanında meydan gelen
kaçınılmaz,

önceden

öngörülmeyen

ve

engellenemeyen

olaylar

olarak

tanımlanmaktadır. Bir üreticinin fabrikasında çıkan bir yangın ya da o işyerindeki
grev, umulmayan hal olarak nitelendirilebilmektedir. Umulmayan hal ile mücbir
sebep kavramları aslında oldukça benzer kavramlardır, ancak günümüzde kabul
edilen görüş uyarınca, iki kavram arasındaki temel farklılık, haricilik ya da dışsallık
16

Topuz/Canbolat, s. 687;Kılıçoğlu, s.821; Kayıhan, s.274;

Kocayusufpaşaoğlu/Hatemi/Serozan/Arpacı, s. 184,185; Oğuzman/Öz, s.443.

18

olarak adlandırılan, imkansızlığa neden olan olayın, ilkinde herkes için imkansız
olması, ikincisinde sadece o borçlu için imkansız olmasıdır. Örneğin genel grev
mücbir sebep olarak adlandırılırken, sadece o satıcının işyerinde meydana gelen grev
umulmayan hal olarak nitelendirilmektedir. 17

Mücbir Sebep; Kısaca borçlunun borcunu mutlak ve kaçınılmaz şekilde ihlal
etmesine neden olan, borçlunun şahıs, faaliyet ve işletmesine yabancı olarak
gerçekleşen, en yüksek derecedeki dikkat ve özenin gösterilmesi halinde bile
önlenemeyecek olağanüstü dış olaylar olarak tanımlanmaktadır. O halde, mücbir
sebep kavramı objektif olarak öngörülemeyen, kaçınılmaz ve karşı konulması
mümkün olmayan, dışsal olaylardır.

18

Umulmayan halde borçlu, kendisinden

beklenen tüm tedbirleri almasına rağmen borcun ihlalini önleyemeyeceği olaylar
mevcutken, mücbir sebebe daha istisnai ve daha ağır şiddetli olaylar neden olur.
Deprem, sel, yıldırım, savaş gibi olaylar, hiç kimsenin önleyemeyeceği ve borçlunun
etki alanının tamamen dışında gelişen olaylardır. Ancak borçlunun işletmesinin
bünyesinde çıkan yangın, grev, boykot gibi olaylar, umulmayan hal olarak
değerlendirilmektedir. 19

Umulmayan hal ve mücbir sebep halleri arasında yapılan bu ayrım aslında,
imkansızlık nedeniyle ortaya çıkan durumun sonuçları açısından önem teşkil
17

Aydoğdu, s. 61; Bozer, s. 221; Altay, s. 99; Akıntürk, s. 49,50.

18

Aydoğdu, s. 62; Bingöl, s. 71-87; Özçelik, s. 140-143; Altay, s. 98,99; Bozer, s. 223; Akıntürk, s.

51-53; Yargıtay Hukuk Genel Kurulu 1966/844E., 1966/313K, sayı ve 07.12.1966 tarihli kararı .
19

Altay, s. 99; Bozer, s. 223; Hatemi/Gökyayla, s. 313.
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etmektedir. Nitekim, mücbir sebep nedeniyle borcun ifasının imkansızlaşması
durumunda, borcun tamamen sona ermesi söz konusu olurken, umulmayan hal
nedeniyle ortaya çıkan imkansızlık durumunda ise aşırı ifa güçlüğü nedeniyle işlem
temelinin çökmesi anlamında değerlendirilmekte ve sözleşmenin değişen şartlara
uyarlanması yolu tercih edilmektedir.

20

Ancak, satım sözleşmesinde hasarın geçişi

açısından yapılacak değerlendirmede bu ayrım ve sonuçları dikkate alınmayacaktır.
Nitekim, hasar satım konusu malın zarara uğraması ya da tamamen yok olması
durumlarının tamamını kapsamaktadır.

Üçüncü kişinin fiili; satım konusu malın imkansızlaşması, satıcı ya da
satıcının yanında çalışan kişi dışında kalan bir üçüncü kişinin fiilinin sebep olması
halidir. Üçüncü kişinin fiili, satım konusu malların çalınması, gasp edilmesi gibi
kasıtlı bir haksız fiilden kaynaklanabileceği gibi örneğin üçüncü kişinin trafik kazası
ile satım konusu malların taşındığı araca çarpması gibi kasıtlı olmayan bir haksız
fiilden de kaynaklanabilecektir. Ancak üçüncü kişinin fiilinin neden olduğu
imkansızlık durumlarında, satıcının kusurunun bulunup bulunmadığı hususunun daha
dikkatli değerlendirilmesi gerekmektedir. Satıcının her türlü tedbiri aldığını
kanıtlaması gerekecektir. 21

Ancak her ne kadar hasarın geçişi açısından ortaya çıkan imkansızlık, mücbir
sebep, umulmayan hal ve üçüncü kişinin fiilinden kaynaklanabilecek ise de, hasarın

20

Altay, s. 99; Bozer, s. 221; Reisoğlu, s. 411-413; Hatemi/Gökyayla, s. 312; Gülerci/Kılınç, s. 86.

21

Aydoğdu, s. 61; Akıntürk, s. 57.

20

geçişi açısından aşağıdaki açıklamalarda tüm bu kavramların bir üst kavramı olarak
“umulmayan hal” kavramı kullanılmıştır.

C. İmkansızlıktan Borçlunun Sorumlu Olmaması
Hasardan bahsedebilmek için, satıcının imkansızlığa neden olan olayda
herhangi bir kusurunun bulunmaması gerekmektedir. Hasarın hangi andan itibaren
alıcıya geçeceği, hukuk sistemlerine ve Kanun koyucunun tercihine göre farklılık
gösterse de hasarın geçiş anına kadar satım konusu mal üzerine meydana gelen
bozulma ya da eksikliklerin satıcının sorumluluğunda olduğu kabul edilmektedir. O
halde, her halükarda, hasara alıcının katlanması yani, satım konusu mal üzerinde
meydana gelen zarar ya da malın yok olmasına rağmen o malı o haliyle kabul etmek
ya da yok olmuş olan malı hiç elde edemeyerek edim hasarına; buna rağmen bedel
ödemek durumunda kalarak da karşı edim hasarına alıcının katlanması için, mal
üzerinde meydana gelen zarar ya da malın yok olmasında satıcının herhangi bir
kusurunun bulunmaması gerekmektedir Borçlu satıcının satım konusu malın
umulmayan hal nedeni ile yok olması ya da zarara uğramasına neden olan olaya ne
kendi kusuruyla ne de fiillerinden sorumlu olduğu ifa yardımcılarının eylemleri ile
yol açmamış olmalıdır. Bu konudaki tartışmalara ileriki bölümlerde yer
verilecektir.22

22

Yavuz (2012), s. 77; Bingöl, s. 89; Altay, s. 98; Hatemi/Gökyayla, s. 313; Eren, s. 1301; Canbolat,

s. 133; Kılıçoğlu, s. 822.
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§ 2. SATIM SÖZLEŞMESİNDE HASARIN GEÇİŞİNDE UYGULANAN
SİSTEMLER VE KARŞILAŞTIRMALI HUKUKTAKİ DURUM
I. Genel Olarak
Hasarın hangi andan itibaren alıcıya geçeceği ve buna bağlı olarak karşı edim
hasarının hangi andan itibaren karşımıza çıkacağı sorunu, hukuk sistemlerine göre
farklılık göstermektedir. Edim hasarının, satım konusu malın, satım sözleşmesinin
kurulmasından ve fakat ifasından önce, umulmayan hal nedeniyle ve satıcının kusuru
olmaksızın yok olması ya da zarara uğraması durumunda ortaya çıkacağından
yukarıda bahsedilmiştir. Karşı edim hasarı sorununun ise ancak, edim hasarının
alıcıya geçmiş olduğu hallerde ortaya çıkacağı açıktır. Nitekim, edim hasarına
satıcının katlanacağı bir durumda, satıcı ya o malı tekrar temin etmekle yükümlü
olacak ya da o mal yerine geçen bir ikame değer temin edecektir.

Bu nedenle hukuk sistemleri, edim hasarının alıcıya geçtikten sonra karşı
edim hasarının hangi andan itibaren alıcıya geçeceği konusunda düzenleme
getirmişlerdir. Ancak çeşitli hukuk sistemlerinin karşı edim hasarının geçişi ile ilgili
hükümleri birbirinden oldukça farklıdır. Bu anlamda olmak üzere karşımıza üç temel
sistem çıkmaktadır: Karşı edim hasarının satım konusu malın mülkiyetinin devrine
gerek olmaksızın, salt satım sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte alıcıya
geçeceğini düzenleyen sözleşme prensibi; karşı edim hasarının satım konusu malın
alıcıya teslimi ile birlikte alıcıya geçeceğini düzenleyen teslim prensibi; sözleşmenin

22

kurulması anı ile mülkiyetin devri anının aynı anda olduğu ve hasarın bu anda alıcıya
geçtiğini kabul eden prensip. 23

II. Sözleşme Prensibi Sistemi
A. Genel Olarak
Sözleşme prensibinde, satım sözleşmesinin kurulması ve fakat sözleşmesinin
ifa edilmesinden önceki aşamada, satım konusu malın ifasının satıcının kusuru
olmaksızın, umulmayan hal nedeni ile imkansızlaşması durumunda hasarın alıcıya
geçeceği kabul edilmektedir. Ancak bu prensibi benimseyen sistemlerde de hasarın
hangi andan itibaren alıcıya geçeceği ve buna mukabil olarak karşı edim hasarının da
hangi andan itibaren kimde olacağı yine de ciddi tartışmalara yol açmıştır. Hasarın
geçişine ilişkin sözleşme prensibi ise ilk olarak Roma Hukukçuları tarafından ortaya
atılmış ve geliştirilmiş olan “periculum est emptoris” kurallının günümüzdeki
uzantısıdır. 24

Satım sözleşmesinde hasarın geçişi kurumunun, Roma hukukunda M.S
2.yüzyılda rızai sözleşme kavramının ortaya çıkışından sonra ortaya çıktığı kabul
edilmektedir. Nitekim, Roma Hukuku’nda rızai sözleşmesi kavramının ortaya çıkışı
ile birlikte, sözleşmeler tek aşamalı hukuki işlem niteliğinden evrilerek, tamamen
farklı iki aşamadan oluşan bir hukuki işlem niteliği kazanmıştır. Taahhüt ve tasarruf
muameleleri olarak adlandırılan bu iki aşamanın ayrılması ise hasar kavramının daha
23

Tunçomağ, s. 49; Erişgin, s. 22.

24

Bingöl, s. 94-95; Yavuz (2012), s. 68; Hoffman, s. 269; Buydaert, s. 18.

23

dikkatli incelenmesi gereğini ortaya çıkarmıştır. 25 Roma

Hukuku’nda

satım

sözleşmesinin kurulmasından ve fakat satım konusu malın alıcıya tesliminden önceki
aşamada, satım konusu malın, umulmayan hal nedeniyle ve tarafların kusuru
olmaksızın yok olması ya da zarara uğraması durumunda satıcının borcunu ifa ile ve
alıcının da satım konusu malın bedelini ödemekle yükümlü olup olmayacağı sorunu
hasar kavramını ortaya çıkartmıştır. Roma hukukunda bu sorunun cevabı ise
“periculum est emptoris” kuralı ile verilmiştir. Kural uyarınca hasar, hem edim hem
de karşı edim hasarı, satım sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte alıcıya
geçmekteydi. Yani iki aşamalı olarak gerçekleştirilen satım sözleşmesinde taahhüt
muamelesinin tamamlanması anı olan satım sözleşmesinin kurulması aşamasından
sonra artık her türlü hasar riski alıcıya ait olmaktaydı. Böylece, satım sözleşmesinin
kurulmasından

ve

fakat

satım

konusu

malın

mülkiyetinin

alıcıya

devri

gerçekleştirilmeden önce malın hasara uğraması durumunda, alıcı satım konusu mala
hiç kavuşamayacak veya kötüleşmiş hali ile teslim alacak ve buna rağmen satım
bedelini ödemekle yükümlü olacaktır.

Ancak satım sözleşmesinin kurulması, alıcıyı malik haline getirmez, alıcı
ancak, satım konusu malın devir işlemi gerçekleştiği anda satım konusu mala malik
olabilir. O halde satım sözleşmesinin kurulması ile satım konusu malın mülkiyetinin
devri arasında geçen aşamada satıcı malik olmaya devam etmektedir. Satıcı hem
malik, hem de satım konusu malın zilyetliğine sahip olmasına rağmen, malın

25

Johnston, s. 79; Yaron, s. 62,63; Schwarz, s. 160.

24

satıcının fiili hakimiyetindeyken hasara uğraması durumunda, hasara geçmişe etkili
olarak alıcının katlanıyor olması ise, bu dönemde eleştirilmiştir.26

Bu nedenle sözleşme prensibinin uygulanması ve hasarın alıcıya geçişinin,
satım sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren alıcıya geçebilmesi için halen malik
olan ve satım konusu mal kendi zilyetliğinde olan satıcının bu durumu kötüye
kullanmaması gerektiği hususu özellikle vurgulanmış ve uygulama ile prensip
yumuşatılmıştır. Satıcının, satım konusu malı kendi zilyetliğinde bulundurduğu
dönemde satım konusu mala kendi kusuru ile zarar vermesinin önüne geçebilmek
adına, özellikle Roma Hukukunda Klasik dönem olarak adlandırılan dönemde, satıcı,
aynı zamanda “ariyet alan” olarak nitelendirilmiş ve satıcıya, yan edim yükümlülüğü
olarak “satım konusu malı gözetim sorumluluğu” da yüklenmiştir.

Söz konusu

sorumluluk ise bir kusursuz sorumluluk hali olarak, “custodia sorumluluğu” olarak
öngörülmüş ve satıcıya kurtuluş kanıtı getirme imkanı dahi tanınmamıştır. Satım
konusu malın, satıcının kusuru olmaksızın üçüncü bir kişinin fiili sonucunda zarara
uğraması halinde dahi sözleşme prensibin uygulanmasının önüne geçilmiştir. Satıcı,
satım konusu malın, kendi gözetimindeyken hasara uğramaması için her türlü dikkat
ve özeni gösterdiğini kanıtlasa dahi, sözleşme prensibinin uygulanmayacağı kabul
edilmiştir. Böylece, sözleşme prensibi ancak ve ancak satım konusu malın
“öngörülemeyen ve önüne geçilemeyen güç” nedeniyle yani mücbir sebeple hasara
uğraması halinde uygulanmıştır.27

26

Erişgin, s. 26; Ayiter, s. 130; Schwarz, s. 162; Tahiroğlu, s. 203; Erdoğmuş, s. 80; Rado, s. 122;

Zulueta, s. 31-33.
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Erişgin, s. 27-29; Ayiter, s. 131; Altay, s. 106; Tahiroğlu, s. 206; Zulueta, s. 33.
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Klasik dönem sonrası Roma Hukuku döneminde ise, hasarın geçişinde
satıcının sorumluluğu açısından “custodia sorumluluğu” yerini kusur sorumluluğu
almış ve periculum est emptoris kuralı bu kez satıcı lehine yumuşatılmıştır. Kusursuz
sorumluluğun yerini kusur sorumluluğunun alması ile birlikte satıcının satım konusu
mal üzerindeki sorumluluğu “özel denetim ve özen yükümlüğü” ile sınırlandırılmış
ve yükümlülükte “iyi bir aile babasının kendi işinde göstermiş olduğu özen” dikkate
alınarak değerlendirme yapılmıştır. Böylece, satım konusu malın satım sözleşmesinin
kurulmasından ve fakat edimin ifasından önce umulmayan hal nedeni ile yok olması
durumunda, malı henüz alıcıya teslim etmemiş olan satıcı, satım konusu malın hasara
uğramaması için en yüksek düzeyde özen ve dikkati göstermiş olduğu taktirde hasar,
satım sözleşmesinin kurulmuş olduğu andan itibaren alıcıya geçmiş olacaktır. Bu
durumda alıcı satım konusu malı hasarlı olarak elde edecek ya da hiç elde
edemeyecek ve fakat satım bedelini yine de satıcıya ödemekle yükümlü olacaktır.
Roma Hukukunda sözleşme prensibinin uygulanmasını yumuşatan bir diğer seçenek
ise tarafların hasarın geçişine ilişkin olarak başkaca bir kuralı kabul etmiş
olmalarıdır. Sözleşme prensibi, emredici bir hukuk kuralı olarak kabul edilmemiş;
satım sözleşmesi taraflarının hasarın geçişine ilişkin başka bir anı esas almaları
mümkün kılınmıştır. 28

Roma hukuku sonrası dönemde sözleşme prensibi İsviçre Hukuku ve Türk
Hukuku’nda da kabul edilmiş ve taşınır satım sözleşmelerinde hasarın geçişinde
uygulanmıştır. Ancak her iki Hukuk düzeninde de satım konusu taşınır malın bu
28

Erişgin, s. 30-32; Ayiter, s. 131; Tahiroğlu, s. 207.

26

amaçla zilyetliğinin devri ile alıcıya geçerken, hasarın geçişi açısından satım
sözleşmesi esas alınmış; ancak uygulamada kabul edilen ve istisnalar ile söz konusu
prensip yumuşatılmaya çalışılmıştır.

B. Sözleşme Prensibini Açıklayan Görüşler
1. Fiksiyon görüşü:
Bu görüş taraftarları, kusursuz imkansızlık halinde edimin ifa edilmiş
varsayılması gerektiğini savunurlar. Şöyle ki, satıcının edimini ifası satıcının kusuru
olmaksızın ve umulmayan bir hal nedeni imkansız hale geldiğinde, satıcı sanki o
edimi ifa etmiş gibi ve alıcı edim ifa olunmuş gibi tatmin olmuş farz edilecektir.
Nitekim, kusursuz imkansızlık durumunda kural, ifası imkansızlaşan borcun sona
ermesidir. Bu kuralın genel olarak tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler açısından
da uygulanması gerekir. Yani, tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde taraflardan
birinin borcu umulmayan hal nedeniyle imkansızlaştığında borç ilişkisi tamamen
sona ermelidir. Ancak satım sözleşmesi gibi bazı özel sözleşmelerde, taraflardan
birinin ediminin imkansızlaşması durumunda, o edim ifa edilmiş varsayılacak ve bu
durumda karşı edim borçlusu alıcının da halen borcunu ifa etmesi gerekecektir.
Sözleşme prensibinin uygulanması ve hasarın satım sözleşmesinin kurulması anı ile
birlikte alıcıya geçmesinin nedeni, satım konusu malın imkansızlık nedeni ile ifa
edilememiş olmasına rağmen ifa edilmiş varsayılmasıdır.29

29

Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Akıntürk, s. 83.
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Bu görüşü savunan yazarlardan bir kısmı ise, sözleşme prensibinin sadece
satıcının ediminin kusursuz olarak ve umulmayan hal nedeni ile imkansızlaşması
durumunda, edimin ifa edilmiş varsayılması dışında bir de hakkaniyet ilkesinin
dikkate alınması gerektiğini belirtirler. Umulmayan hal nedeni ile borcunun ifası
imkansızlaşan satıcı, aslında borcunu ifa etmek istemekte ancak bu isteğini yerine
getirememektedir. Böyle bir durumda, hasarı satıcı-borçluya yüklemek adalet
duygusunu zedeleyecek ve hakkaniyete aykırılık teşkil edecektir. Sözleşme prensibi
ise bu hakkaniyet olgusunu korumaktadır. 30

Ancak fiksiyon görüşü olarak adlandırılmış olan ve kusursuz imkansızlığı
ifaya eşdeğer sayan bu görüşün sözleşme prensibinin uygulanmasını açıklamaktan
uzak olduğu bir gerçektir. Nitekim görüş hem Borçlar Hukuku genel prensiplerine
aykırı olduğu hem de tek taraflı olduğu gerekçeleri ile eleştirilmiştir. Görüş, kusursuz
imkansızlık halinde borcun ifa edildiğini varsayımı üzerine kurulmuştur. Ancak bir
hukuk kuralını varsayım ile açıklamak ve bir varsayıma dayalı olarak Evrensel
Hukukça kabul edilmiş genel hukuk kuralına istisna kabul etmek, mantıken de kabul
edilebilir gözükmemektedir. Ayrıca bu görüş taraftarları, satım sözleşmesinin
taraflarından sadece satıcı açısından bakarak hareket etmişler ve hakkaniyet ilkesini
sadece satıcı açısından işletmek gibi bir yanılgıya düşmüşlerdir. Bu nedenle fiksiyon
görüşü, sözleşme prensibini açıklayamamıştır. 31

30

Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Akıntürk, s. 84.
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Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Akıntürk,s. 86.
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2. Ayırma görüşü:
Borçların birbirinden bağımsızlığı olarak da adlandırılan bu görüşü savunan
yazarlar,

satım

sözleşmesinde

sözleşme

prensibinin

uygulanmasını,

satım

sözleşmesinde, tarafların borçlarının bağımsız olmasıyla açıklamaya çalışırlar. Tek
tarafa borç yükleyen sözleşme ya da borç ilişkilerinde edim konusunun umulmayan
hal nedeni ile imkansızlaşması durumunda, borçlunun edimini ifa yükümlülüğünün
sona ereceği kabul edilmektedir. Borcu imkansızlık nedeniyle sona eren borçlunun
herhangi bir tazminat yükümlülüğü de mevcut olmayacaktır. Bu kural tam iki tarafa
borç yükleyen bir sözleşme olan satım sözleşmesi açısından da uygulanmalıdır.
Şöyle ki, he ne kadar satım sözleşmesi gibi sözleşmeler karşılıklı borç doğuran
sözleşmeler olarak nitelendirilseler de burada bahsi geçen karşılıklılık borcun
doğumu ve geçerliliği ile ilgilidir. Oysa borçların ifası açısından bakıldığında her bir
borç diğerinden bağımsızdır. Bu nedenle her bir borç birbirinden bağımsızdır ve
satıcının borcunun satım sözleşmesinin kurulmasından ve fakat satım konusu malın
tesliminden önce yok olması ya da zarara uğraması durumunda artık satıcının borcu
imkansızlık nedeniyle sona erecektir. Ancak, satıcının borcundan bağımsız olan,
alıcının bedel ödeme borcu devam edecek ve alıcı bedel ödemekle yükümlü
olacaktır. 32

Ayırma görüşünü savunan bir diğer grup yazar ise satım sözleşmesindeki
edimlerin karşılıklı olduğu ve tarafların edim taleplerinin karşılıklı olduğu görüşünün

32

Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Akıntürk, s. 87; Erişgin, s. 183;Altay, s. 107.
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aslında karşılıklı sözleşmelerin tarihi gelişimi ile çelişki oluşturduğunu ileri sürer.
Nitekim satım sözleşmesinin her iki tarafının da edimlerin ifasını dava hakkı
mevcuttur. Şöyle ki, satım sözleşmesinde satıcı, satım konusu malı teslim etme borcu
altında, alıcı ise sözleşmede belirlenen bedeli ödeme borcu altındadır. Bu durumda
satıcı, edimini ifa etmemiş olmasına rağmen alıcıdan bedeli talep ediyor ise bu
durumda alıcı satıcıya karşı ödemezlik def’ini ileri sürerek borcunu ödemekten
kurtulabilirdi. Ancak satım konusu malın umulmayan bir hal nedeniyle yok olması
ya da ifasının imkansız hale gelmesi durumunda, satıcı alıcıdan bedeli ödemesini
talep ettiği taktirde artık alıcının ödemezlik def’ini ileri sürmesi mümkün
olamayacaktır. Nitekim alıcının ve satıcının borçları birbirinden bağımsız iki borçtur.
Satım konusu malın umulmayan hal nedeniyle yok olması durumunda satıcı artık
borcundan kurtulmuş olur. Ancak satıcının borcundan bağımsız bir şekilde var olan
bedel borcu ortadan kalkmamıştır. Bu nedenle, alıcı kendi borcu olan bedel borcunu
ifa etmekle yükümlü olacaktır ve bu nedenle de sözleşme prensibinin uygulanması
mantıklı ve akılcı bir çözümdür.33 Ancak bu görüş de tam iki tarafa borç yükleyen
sözleşmeler arasında yer alan satım sözleşmesinin karşılıklılık ilkesine tabi olmadığı
savının çelişkili olduğu gerekçesi ile kabul görmemiştir.

Ayırma görüşünü kabul eden, ancak satım sözleşmesi taraflarının borçlarının
tamamen karşılıklı olmadığını fikrine katılmayan bir diğer görüş ise iki tarafa borç
yükleyen satım sözleşmelerde asıl kuralın borçların karşılıklı olarak ifası olduğunu
ve ancak sözleşme prensibinin genel kuralın bir istisnası olduğunu belirtmektedir. Bu
hususu ise satım sözleşmesinden doğan borçların karşılıklı olmaları bakımından iki

33

Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Akıntürk, s. 89; Erişgin, s. 184.
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ayrım yaparak açıklar. Buna göre, borçlar, doğuş bakımından karşılıklı ve görev
bakımından karşılıklı olmak üzere ayrılır. Satım sözleşmesinde edimler doğuş
açısından karşılıklıdır; çünkü satıcının borcunun varlık kazanması, alıcının borcunun
varlık kazanmasına bağlıdır. Satıcının borcunun mevcudiyetinin sebebi, alıcının
borcu; alıcının borcunun mevcudiyetinin sebebi ise satıcının borcudur. Ancak,
borcun varlık kazanmasından sonraki aşamada artık bu borçların görev bakımından
karşılıklı olmaları gerekmeyebilecektir. Sözleşme prensibi, yani, hasarın satım
sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte alıcıya geçişi kuralı da bu şekilde
açıklanmaktadır. Nitekim satım sözleşmeleri açısından uygulanan sözleşme prensibi
aslında Roma Hukuku’nda klasik dönemde var olan satım sözleşmesi anlayışı ile
ilintilidir. Roma Hukukunda, Klasik dönemde sadece ferden muayyen mallar ile belli
bir stoktan ölçüp tartılarak ayrılmış olan mallar satım sözleşmesinin konusunu
oluşturabiliyordu. Ayrıca, satım konusu olan mal, aranacak borç olarak
nitelendirilmekte ve satım konusu malı teslim alma yükümlülüğü alıcıya
yüklenmekteydi. Satıcının, tek yükümlülüğü satım konusu olan malı teslime hazır
etmekti. Sözleşme prensibi ise malı teslim alma borcu altında olan alcının, malı
zamanında teslim alması hususunda alıcıyı zorlayıcı bir etkiye de sahipti ve bu
kurallın uygulanması soncunda, sözleşme konusu malı zamanında teslim almayan
alıcının hasara katlanması oldukça adil bir durum oluyordu. 34.

Ancak hem tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler hem de bu tür
sözleşmelerin bir alt türü olan satım sözleşmesinde, borçlar arasında hem doğum
hem de görev bakımından bir karşılıklılık olduğu hususu, hem Türk-İsviçre Borçlar

34

Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Akıntürk, s. 90, 91.
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Kanunda hem de uluslararası metinlerdeki hükümlerden anlaşılmaktadır. Bu görüşün
de sözleşme prensibini ve uygulanmasını açıklamakta yetersiz kaldığı açıktır.

3. Kusur görüşü:
Hasarın, satım sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte alıcıya geçmesi bu
görüşü ileri süren yazarlar tarafından, alıcının kusurlu hareketi ile açıklanmaya
çalışılmıştır. Önemli olan satım sözleşmesinin kurulması anı ile satım konusu malın
ifası arasında süre geçmesine kimin neden olduğunun tespitidir. Çoğu zamanda satım
konusu malı derhal teslim almayan ve ifanın ertelenmesini talep eden alıcıdır. Alıcı
satım konusu malın teslimini kendi yararına geciktirmekte ve bu gecikme esnasında
hasar meydana gelmektedir. Bu nedenle satım konusu malın teslimini kendi yararına
geciktiren alıcının hasara katlanması gerekmektedir. Nitekim, Roma hukuku ve satım
sözleşmesinin gelişiminin tarihi süreci incelendiğinde, satım sözleşmesinin
kurulması ile sözleşme ile belirlenmiş olan edimlerin ifası arasında bir zaman mevcut
değildir. Satım sözleşmesi kurulduğu anda tarafların edimlerini derhal ifa etmesi
gerekmektedir. Bu nedenledir ki, sözleşme kurulduktan sonra edimlerin ifası süresini
geciktiren taraf, bu süre zarfında satım konusu malın umulmayan hal nedeniyle yok
olması veyahut zarara uğramasından sorumlu olacak ve hasara katlanmak durumunda
kalacaktır. Sözleşme prensibini kusur görüşü ile açıklayan yazarlar, alıcının satım
konusu malın teslimi kendi yararına erteleyerek, kusurlu bir davranışta bulunduğunu
ve kusuru ile malın yok olması ya da zarar uğramasına sebep olduğunu bu nedenle de
sözleşme prensibine ilişkin yasa koyucu tarafından yapılan düzenlemelerin haklı

32

olduğunu savunurlar. Kusuru ile ifayı erteleyen tarafın satıcı olması, yani satıcının
temerrüde düşmesi halinde ise hasara zaten satıcı katlanmak durumunda kalacaktır. 35

Ancak, sözleşme prensibinin uygulanmasını alıcının kusuruna bağlayan bu
görüş eleştirilmiştir; çünkü bu görüş, derhal ifanın gerçekleştirilmediği her durumda
alıcıyı kusurlu varsaymıştır. Ancak, alıcının kusuru sadece alıcının temerrüde
düştüğü anda ya da alıcının asli ya da yan edim yükümlülüklerini ihlal ettiği
durumlarda tartışılabilecek bir kavramdır. Kaldı ki karşılıklı borç yükleyen
sözleşmelerde aynı anda ifa kuralı geçerlidir ve alıcının öncelikli olarak bedeli
ödemek ve satım konusu edimin ifasını talep etme yükümlülüğü de mevcut değildir.
Bu nedenle, ifanın ertelenmesine sadece alıcının sebep olduğunu ileri sürmek de
doğru olmayacaktır. Ayrıca, bu görüş vadeye bağlı satımlarda da sözleşme
prensibinin uygulanması hususunu açıklayamamıştır. 36

Kusur görüşü ile sözleşme prensibini açıklamaya çalışan bir diğer grup yazar
ise prensibin Roma Hukuku dönemindeki sosyal ve ekonomik durumun dikkate
alarak değerlendirme yapılması gerektiğini savunurlar. Şöyle ki, Roma Hukuku
döneminde yaygın olan satım türleri peşin satım ve Pazar satımıydı ve bu tür
satımlarda işin doğası gereği ifanın ertelenmesi söz konusu olamayacaktır. Pazar
yerine gelen satıcı, malı pazara ifaya hazır durumda getirmiştir. Bu nedenle ifanın
ertelenmesi satıcı açısından yük oluşturacak, malın taşınması, pazarda peşin olarak
satın alacak kişiye satamaması gibi olumsuzluklar doğuracaktır. Bu nedenle ifanın
35

Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Akıntürk, s. 95, 96; Erişgin, s. 192.
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Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Erişgin, s. 193; Akıntürk, s. 97.
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ertelenmesine neden olan alıcının, satım sözleşmesinin kurulması anından itibaren
hasarın geçişine katlanması ve satıcının bu açıdan korunması sözleşme prensibini
açıklayabileceğini savunurlar. Sözleşme prensibinin temelinde Pazar yeri satışlarının
olduğunu savunan bu görüş ise, Roma Hukuku döneminde ticaret ve satım
sözleşmeleri açısından sadece Pazar yeri satışlarının uygulanmadığı ve pek çok ayrı
sözleşme türünün var oluğu gerekçesi ile kabul görememiştir. 37

4. Ferağ görüşü:
Temlik görüş olarak da adlandırılan bu görüş mülkiyet ve hasarın aynı anda
alıcıya geçeceği şeklinde düzenleme getiren Fransız Hukuku’ndan etkilenerek satım
sözleşmesinin ayni etkiye sahip bir sözleşme olması nedeniyle hasarın geçişinde
sözleşme prensibinin uygulandığını savunur. Satım sözleşmesinin kurulması ile
birlikte, alıcı fiilli olarak satım konusu malı elde etmemiş olsa bile hukuken o malın
maliki haline gelmiştir ve satım konusu mal satıcının malvarlığından çıkmış
bulunmaktadır. Artık alıcın malvarlığına geçmiş olan satım konusu malın
umulmayan hal nedeni ile yok olması ya da kötüleşmesi durumuna ise artık alıcının
katlanması gerekmektedir.

Nitekim satım sözleşmesinin kurulmasından sonra artık satıcının o mal
üzerinde herhangi bir çıkarı da kalmamıştır. Satıcı, satım sözleşmesinin
kurulmasından sonra satım konusu mala artık kendi olarak bakmaz ve o malı kendi
malı olarak algılamaz. Malın halen satıcının fiili hakimiyetinde olması ya da satıcının
37

Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Erişgin, s. 193; Akıntürk, s. 97; Altay, s. 106.
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tasarruf alanında bulunması da bu durumu etkilemez. Mal üzerindeki haklar artık
alıcıya aittir ve mal üzerinde çıkarı olan kişi alıcıdır. Bu nedenler hasarın satım
sözleşmesinin kurulması ile birlikte alıcıya geçeceğine ilişkin düzenleme getiren
sözleşme prensibi haklıdır. 38

Yukarıda bahsi geçen tüm bu görüşler arasında en çok kabul gören görüş
olmakla beraber, ferağ görüşünün de sözleşme prensibini tam olarak açıklayamadığı
kabul edilmektedir. Nitekim satım konusu malın satım sözleşmesinin kuruması anı
ile birlikte alıcını malvarlığına geçeceği fikri, özellikle Türk İsvirçe Hukuku’ndaki
uygulamayı açıklamakta yetersiz kalmıştır. Şöyle ki, Roma hukukunda satıcının
satım konusu malı, alıcıya sattıktan sonra fakat mal halen kendi hakimiyet
alanındayken bir kez daha başka bir alıcıya satması ceza ile engellenmiştir. Satıcı
alıcıya bir kez satmış olduğu malı, mal henüz alıcı tarafından teslim alınmadan başka
bir alıcıya satıp teslim ederse “falsum” suçu nedeniyle cezalandırılmaktaydı. Ancak
Türk İsviçre Hukuku’nda satıcı açısından bu şekilde bir ceza öngörülmemiş, satıcının
sadece borca aykırılık nedeniyle sorumlu olacağı kabul edilmiştir. Bu nedenle mal
henüz satıcının filli hakimiyetindeyken alıcının o malın tam olarak kendi malı
olduğunu iddia etmesi mümkün olmayacaktır. Nitekim satıcı o malı bir başka alıcıya
da satıp teslim edebilecektir. Böyle bir durumda ise alıcı malı teslim alana kadar mal
üzerinde tasarrufta bulunamayacaktır. Bu nedenle ferağ görüşü de sözleşme
prensibini açıklamakta yetersiz kalmıştır. 39

38
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III. Hasarın Geçişi İle Mülkiyetin Geçişini Bağlayan Sistem
Doğal hukuk felsefesini kabul eden yazarlar, hasarın geçişini mülkiyetin
geçişi ile birlikte değerlendirmişler ve hasarın ancak mülkiyetin karşı tarafa geçişi
anı ile birlikte alıcıya geçmesi gerektiğini kabul etmişlerdir. Bu anlamda olmak üzere
hasar alıcıya ancak mülkiyetin devri işlemi gerçekleştiği anda geçmelidir. Şöyle ki,
örneğin Türk Hukuk sisteminde taşınır mülkiyeti alıcıya zilyetliğin devri anında
geçmekte, taşınmaz malın mülkiyeti ise tapuda tescil işleminin gerçekleşmesi ile
geçmektedir. O halde bu düzende, hasar, taşınmaz mal satışı sözleşmesinde alıcıya
tapuda tescil işleminin gerçekleştirilmesi ile taşınır mal satış sözleşmesinde ise
zilyetliğin alıcıya teslimi anında geçecektir. Taraflar satım konusu malın
mülkiyetinin satım sözleşmesinin kurulduğu anda alıcıya geçeceğine ilişkin
düzenleme getirmişler ya da o hukuk sisteminde mülkiyetin geçiş anı satım
sözleşmesinin kurulduğu an olarak belirlenmiş ise o halde hasar satım sözleşmesinin
kurulduğu anda alıcıya geçecektir.

Mülkiyet prensibi olarak da adlandırılabilen bu görüş, mülkiyetin geçiş anını,
hasarın geçişinin bir koşullu olarak belirlemiş ve hasarın geçiş anı açısından tek bir
an belirlemekten kaçınmıştır. Bu nedenle, hasarın geçişi, mülkiyetin geçiş anı
açısından farklı düzenleme getiren her bir hukuk sisteminde farklı şekilde
uygulanacak ve hasar ancak mülkiyetin alıcıya geçtiği anda alıcıya geçecektir. O
halde satım konusu malın umulmayan hal nedeniyle ifasının imkansızlaşması
durumunda satım konusu malın mülkiyetinin alıcıya geçip geçmediğine bakılacak,
malın mülkiyeti imkansızlığın gerçekleştiği anda alıcıya devredilmiş ise edim hasarı
36

ve karşı edim hasarı alıcıya geçecektir. Malın mülkiyetini elde etmiş olan alıcı hem
satım konusu malı fiilli olarak elde edemeyecek ya da kötüleşmiş hali ile teslim
alacak ve satım konusu bedeli satıcıya tamamen ödemekle yükümlü olacaktır.
Mülkiyet prensibi, İngiliz Hukuku’nda ve Kıta Avrupası’nda Fransız, İtalyan Borçlar
Hukuku’nda uygulanmaktadır. 40

Fransız hukukunda hasarın geçişinde kabul edilen prensip, mülkiyet prensibi
olmakla beraber, prensip doğal hukukçular tarafından ortaya atılan kuraldan
sapmalar göstermektedir. Fransız Hukuku’nda da sözleşme taraflarından sadece
birinin ifa yükümlüsü olması durumunda borçlu olan tarafın, ediminin ifası,
sözleşmenin kurulması ve fakat ifasının gerçekleştirilmesinden önce borçlunun
kusuru olmaksızın imkansızlaşırsa, o halde borçlunun borcu sona ereceği kuralı
kabul edilmektedir. Tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler açısından ise açık bir
düzenleme yer almasa da edimlerin karşılıklı olması nedeniyle, taraflardan birinin
edimin kusursuz imkansızlık nedeniyle sona ermesi durumunda karşı tarafın da edimi
ifa borcunun sona ereceği kabul edilmektedir. Nitekim hem tek tek tam iki tarafa
borç yükleyen sözleşmelere ilişin sevk edilen hükümler incelendiğinde, hem de
Yargı içtihatları dikkate alındığında bu durum anlaşılmaktadır. O halde Fransız
hukukunda tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler açısından taraflardan birinin
borcu imkansızlaştığında edim hasarına edimin ifa edilmesi ile tatmin olacak taraf;
karşı edim hasarına ise karşı edimin ifası ile tatmin olacak sözleşme tarafı
katlanacaktır. Örneğin bir istisna sözleşmesi ele alındığında esere vücut verecek
malzemelerin tamamen ve her iki tarafında kusuru olmaksızın yok olması
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durumunda, iş sahibi eserin inşa edilerek teslimini talep edemeyecek, buna karşılık,
müteahhit ücret talep edemeyecektir. O halde umulmayan hal nedeni ile ortaya çıkan
imkansızlık nedeniyle edim hasarına iş sahibi, karşı edim hasarına ise ücretini elde
edemeyen müteahhit katlanacaktır. 41

Ancak Fransız Hukuku’nda konusu mülkiyetin geçişi olan sözleşmelerde
hasarın geçişi açısından bir istisna kabul edilmiştir. Konusunu mülkiyetin naklinin
oluşturduğu satım, trampa, şirkete mülkiyetin sermaye olarak konulması gibi tam iki
tarafa borç yükleyen sözleşmelerde hasarın mülkiyetin geçtiği anda geçeceği kuralı
kabul edilmiş ve hasarın geçişi ile mülkiyetin nakli arasında bağ kurmuştur. Fransız
hukukunda, mülkiyetin satım konusu malın, taşınır ya da taşınmaz olması fark
etmeksizin, satım sözleşmesinin kurulduğu anda alıcıya geçeceği kabul edilmektedir.
O halde hasar, satım sözleşmesinin kurulduğu ve eş zamanlı olarak mülkiyetin
alıcıya geçtiği anda alıcıya geçecektir. O halde, satım konusu malın umulmayan hal
nedeniyle ve tarafların kusuru olmaksızın imkansızlaşması durumunda edim hasarı
ve karşı edim hasarı, satım sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte alıcıya geçecektir.
Bu durumda, satım konusu malın mülkiyetini, satım sözleşmesinin kurulması anı ile
birlikte elde eden alıcı, hem satım konusu malın yok olmasına ya da zarara
uğramasına katlanacak, hem de bedel ödemek durumunda kalacaktır. Hasarın geçişi
açısından mühim olan, fiili olarak malın el değiştirmesi ya da satım sözleşmesinin
kurulması değil, satım konusu malın mülkiyetinin alıcıya devredilmiş olmasıdır.42
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IV. Teslim Prensibi Sistemi
Teslim prensibini kabul eden yazarlar, hasarın hangi andan itibaren alıcıya
geçeceği konusunda, Roma Hukuku’ndan itibaren uygulanan sözleşme prensibinden
tamamen ayrılmışlar ve hasarın geçişinde fiilli hakimiyet olgusuna önem
vermişlerdir. Satım konusu malın mülkiyetinin geçiş anında değil satım konusu
malın alıcının fiilli hakimiyetine girdiği anda hasarın alıcıya geçeceği teslim
prensibini kabul eden hukuk sistemlerinde düzenlenmiştir.43

Teslim prensibinin kabul edildiği, Almanya, Avusturya gibi ülkelerde hasarın
geçişinde, fiilli teslim anı olarak alıcının satım konusu malın dolaysız zilyetliğini
elde ettiği an esas alınmaktadır. Bu anlamda hasar, alıcıya, satım konusu malın
dolaysız zilyetliğini elde ettiği ve mal üzerinde gerçek anlamda fiilli hakimiyet
kurduğu anda geçecektir. Ancak, teslim prensibinin kabul edildiği hukuk
sistemlerinde, hasarın teslim anı ile birlikte alıcıya geçeceği kuralının katı bir şekilde
uygulanmadığı ve bu prensibin kilit noktası olan “fiilli hakimiyet” ile hasarın
geçeceği hususunun tarafların anlaşması ve bazı istisnalarla yumuşatıldığı
görülmektedir. Örneğin, satım sözleşmesi taraflarının satım konusu malın teslimi için
bir tarih kararlaştırdıkları durumda, alıcının satım konusu malı teslim almakta
temerrüde düşmesi durumunda hasarın teslim için belirlenen tarihte alıcıya geçeceği
kabul edilmektedir. Bu durum ise hasarın geçişi açısından malın fiilen teslimine
43
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verilen önemin bir istisnasını oluşturmaktadır. Bunun dışında, teslim prensibi, satım
konusunun götürme borcu olarak belirlendiği hallerde, taşınmaz satımlarında ve
tarafların hasarın geçişine ilişkin başkaca hüküm sevk etmiş olmaları halinde, hasarın
fiilli teslim dışındaki durumlarda, örneğin, satım konusu malın dolaysız zilyetlik
dışında başkaca zilyetliğin nakli yöntemleri ile devri halinde geçebileceği kabul
edilmektedir.44

V. Karşılaştırmalı Hukukta Hasarın Geçişi
Günümüz hukuk sistemlerinde ortak kabul edilen hasar kavramı, satım
konusu malın, ancak umulmayan hal neticesinde yok olması ya da zarara uğraması
durumunda gündeme gelen bir kavram olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çoğu hukuk sisteminde, hasar kavramının kapsamı hakkında ayrıntılı
düzenlemeler getirilmekten ziyade, satım konusu malın “zarara uğraması ya da yok
olması” durumundan bahsedilmekle yetinilmiş ve hasar tanımına açıkça yer
verilmekten kaçınılmıştır. Ancak, özellikle Kuzey Avrupa ülkelerinin hukuk
sistemlerinde, hasar kavramının kapsamına ilişkin olarak daha ayrıntılı hükümler
sevk edildiği gözlemlenmiştir. Örneğin, Norveç hukukunda hasar, bozulmuş, yok
olmuş, kaybolmuş ya da değer kaybetmiş mal olarak tanımlanmıştır. Danimarka
hukukunda ise hasar, değer kaybetmiş ya da telef olmuş mal, hasara uğramış mal
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olarak tanımlanmıştır. Çek Cumhuriyeti ticaret kanununda ise hasar; zarara uğramış,
telef olmuş, bozulmuş ya da değer kaybetmiş mal olarak tanımlanmıştır.45

Hasar kavramı ile bağlantılı olarak çoğu hukuku sisteminde kabul edilen bir
diğer kural ise hasarın geçişine ilişkin hükümlerin uygulanmasının, satıcının
sözleşme konusu malı, ayıpsız ve sözleşmeye uygun olarak teslim etmesi
yükümlülüğünü kaldırmayacağıdır. Örneğin Hollanda Medeni Kanunu’nda hasarın
alıcıya geçişinin, alıcının sözleşmeyi fesih ya da tazminat talep etmiş olması halinde
uygulanmayacağına ilişkin kural yer almaktadır.

Söz konusu hükmün, istisnai

olarak, ancak satım konusu malın, alıcıya teslim anında ayıplı olması ya da
sözleşmeye uygun olmaması ve alıcının bu nedenle sözleşmeyi fesih ya da tazminat
talep etme hakkını kullanabileceği hallerde uygulanabileceği kabul edilmektedir..
İspanya satım hukukunda ise sözleşme konusu malın sözleşmeye uygun olmaması
durumunda hasara neden olan olayın umulmayan hal olarak nitelendirilmesi
durumunda dahi malın alıcıya teslim edilmesinden sonra hasara satıcının katlanacağı
hüküm altına alınmıştır. Polonya satım hukukunda ise satıcı, mal üzerinde mevcut
olan fiziksel ayıptan sorumlu tutulmamış, mal üzerinde mevcut olan ayıbın
sözleşmenin kurulması anından önce mevcut olup olmadığına bakılması gerektiğini
ve satıcının ancak ve ancak satım sözleşmesinin kurulma anından önce mevcut olan
ayıplar nedeni ile sorumlu olacağı belirlenmiştir.
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Diğer bazı hukuk sistemlerine ise sözleşmeye uygunluk hükümleri ile hasarın
geçişi

ve

hasara

ilişkin

hükümler

arasında

çatışmanın

mevcut

olduğu

gözlemlenmektedir. İngiliz ve İskoçya Hukuk sisteminde bu şekilde bir çatışma,
satım konusu mala ilişkin hasarın, malın alıcıya tesliminden önce alıcıya geçtiği
zamanlar için söz konusu olmaktadır. Özellikle malın taşıyıcıya teslim edildiği ve
fakat henüz alıcının hakimiyet alanına girmediği durumlarda bu çatışma söz konusu
olacaktır. Nitekim, alıcı satım konusu malın satım sözleşmesi hükümlerine uygun
olup olmadığını ancak malı teslim aldığı zaman kontrol edebilecektir ve malın
tesliminden önce hasarın alıcıya geçtiği hallerde hasarın geçiş anında satım konusu
mal aynı zamanda sözleşmeye uygun nitelikte olmayabilecektir. İşte bu haller için
hasarın, malın mülkiyetinin alıcıya geçtiği anda alıcıya geçeceğinden ve bunun zımni
bir teslim olarak kabul edileceğinden bahsedilmekte ve malın alıcının hakimiyet
alanında bulunmamasına rağmen hasarın geçişi ve buna ilişkin hükümlerin
uygulanması, bu şekilde açıklanmaktadır. 46
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II. BÖLÜM
818 SAYILI BORÇLAR KANUNU VE 6098 SAYILI TÜRK
BORÇLAR KANUNU’NDA HASARIN GEÇİŞİ

§. 3. 818 SAYILI BORÇLAR KANUNUA GÖRE HASARIN GEÇİŞİ
I. Genel Kural
Edim ve karşı edim hasarının geçişi sorunu, bir sözleşmenin kurulmasından
sonra, fakat ifası tamamlanmadan önce borçlunun borcunu ifasının umulmayan hal
nedeniyle ve borçlunun sorumlu olmayacağı şekilde sonradan objektif olarak
imkansızlaşması durumunda ortaya çıkar. Karşı edim hasarı ise tam iki tarafa borç
yükleyen sözleşmelerde, borçlunun umulmayan hal nedeni ile borcundan kurtulup
kurtulmayacağına göre belirlenecektir. Borçlu, ifası imkansızlaşan edimi ifa
borcundan kurtulmaz, alacaklının da borçludan ifası imkansızlaşan edimi talep ya da
yerine geçen tazminatı talep hakkı devam ederse, edim hasarına borçlu katlanır.
Edim hasarına borçlunun katlanacağı durumda ise karşı edim hasarından söz
edilemeyecektir.

Şayet borçlu, imkansızlaşan borcunu ifa yükümlülüğünden kurtulur ve
alacaklı da sözleşme konusu edimin ifasını talep hakkını yitirirse, edim hasarına
alacaklının katlanacağı kabul edilir. Bu durumda, karşı edim hasarına kimin
katlanacağının tespiti gerekecektir. Alacaklı borçludan herhangi bir karşılık talep
edemeyecek ama buna rağmen kendi edimi ifa etmekle yükümlü olacak; borçlu ise
hem alacaklıdan edimin ifasını talep edebilecek hem de karşılık olarak ifada

bulunmayacaksa karşı edim hasarına alacaklı katlanır. Ancak, borçlunun borcunun
sona ermesiyle birlikte alacaklının da borcu sona eriyorsa, o halde karşı edim
hasarına borçlu katlanacaktır.47

Borçlunun borcunun parça borcu olarak belirlendiği sözleşmeler açısından
hasarın geçişi sorunu BK m. 117/I, ”borçluya isnad olunamayan haller münasebetiyle
borcun ifası mümkün olmazsa borç sakıt olur.” cümlesiyle belirlenmiştir. Hükme
göre, tek tarafa borç yükleyen sözleşmeler ve eksik iki tarafa borç yükleyen bir
sözleşme kurulduktan sonra, fakat sözleşmenin ifası tamamlanmadan önce,
borçlunun borcunu ifasının, borçlunun sorumluluğu olmaksızın, sonradan ve objektif
olarak umulmayan hal nedeni ile imkansızlaşması durumunda borçlu borcundan
kurtulur. Bu nedenle, kural olarak, edim hasarı alacaklıya ait olur.

Tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme olması durumunda ise BK m.
117/II uygulanacaktır. Buna göre, borçlu, ifası imkansızlaşan borcunu ifa etmekten
kurtulacak ve edim hasarına alacaklı katlanacaktır. Karşı edimi ifa etmekle yükümlü
alacaklının da borcu sona erecek ve alacaklı karşı edimi ifa etmeyecektir. Borçlu
alacaklıdan karşı edimi ifa etmesini talep edemeyecek ve alacaklı tarafından önceden
ifa edilmiş karşı edimin de alacaklıya iadesi gerekecektir. O halde karşı edim
hasarına, karşı edimi elde edemeyen borçlu katlanacaktır. Bu hüküm ile alacaklı ve
borçlu arasında hasar paylaştırılmıştır.
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Konusunu çeşit borcu oluşturan sözleşmeler açısından ise “tür yok olmaz
kuralı” gereği imkansızlıktan bahsedilemeyeceği kabul edilir. Bu nedenle konusu
çeşit borcu olan sözleşmelerde, edim hasarı, edimini ifa edene kadar borçludadır.
Edim hasarı borçluda olmaya devam ettiği sürece ise karşı edim hasarından
bahsedilemeyecektir.48

Genel olarak hasarın geçişi sorununu düzenleyen BK m. 117 hükmünün son
cümlesi ise, kuralın emredici nitelik taşımadığını, kanun ya da sözleşmeden doğan
istisnaların, genel kuralın uygulanmasını engelleyeceğini belirtmiştir. Kanun ya da
tarafların anlaşması ile oluşturulacak istisnai durum hem edim hasarının geçişine
ilişkin hem de karşı edim hasarının geçişine ilişkin olabilecektir. BK’da farklı
sözleşmelere ilişkin olarak hasarın geçişini düzenleyen hükümler mevcut olmakla
beraber, ana kuralın istisnası, BK m. 183’de satım sözleşmelerinde hasarın geçişini
düzenleyen hükümdür.
Satım sözleşmelerinde hasara kimin katlanacağı hususu BK m.183 ile
düzenlenmiştir.
B.K m. 183, “Halin icabından veya hususi şartlardan mütevellit istisnaların
maadasında, satılan şeyin nefi ve hasarı akdin in'ikadı anından itibaren müşteriye
intikal eder.
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Bununla beraber yalnız nevan tayin edilmiş olan mebiin ayırt edilmiş olması da
lazımdır ve başka bir yere gönderilecek ise bayiın bu maksatamebi üzerinden yedini
refetmiş bulunması da şarttır.
Taliki şart ile yapılan akitlerde temlik edilen şeyin nefi ve hasarı ancak şartın
tahakkuku anından itibaren iktisap edene geçer. “

Madde ile parça borçları açısından karşı edim hasarına kimin katlanacağı;
çeşit borçları açısından edim ve karşı edim hasarına kimin katlanacağı sorununa
cevap verilmiştir. Hüküm ile özellikle çeşit borcu niteliğindeki yerinden satım ve
gönderilecek borçlara ilişkin satım sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin hüküm
sevk edilmiş, ancak götürülecek borçlar açısından herhangi bir düzenleme
yapılmamıştır. Götürülecek borçlara ilişkin bu boşluk doktrin ve mahkeme içtihatları
ile doldurulmaya çalışılmıştır.

BK m. 183’ün uygulama alanı ise satıcının borcunun, satım sözleşmesinin
kurulmasından sonra ancak satım konusu malın mülkiyetinin devri ya da satım
konusu malın tesliminden önce, umulmayan hal nedeni ile imkansızlaştığı haller ile
sınırlıdır. Nitekim ifadan sonra meydana gelen hasar durumunda, alıcı artık o mala
malik olmakla eşyaya ilişkin zarara kendisi katlanacaktır.

Satıcının, sözleşmeye aykırı davranışı, sözleşme dışı sorumluluğunun
bulunması ya da yan yükümlülüklerini ihlali halinde BK m. 183 uygulama dışı kalır.
Nitekim hasarın geçişi ancak ve ancak satım konusu malın borçlunun sorumluluğu
46
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uygulanacaktır.49

A. Parça Satımında Hasarın Geçişi
Satıcının borcunun parça borcu olarak belirlendiği satım sözleşmelerinde
edim hasarı, BK m. 117/I'deki genel kural uyarınca borçlu olan alıcıya aittir. Satım
sözleşmesinin kurulmasından ve fakat edimin tam ve doğru olarak ifa edilmesinden
önce malın umulmayan hal nedeniyle imkansızlaşması durumunda artık satıcıdan o
malı teslim etmesi ve malın mülkiyetini alıcıya geçirmesi beklenmeyecek ve
satıcının ifa borcu sona erecektir. Alıcı ise ifasını beklediği satım konusu malı elde
edemeyecek ve bu nedenle hasara katlanacaktır.

Ancak, satım sözleşmelerinde, satımın konusunun parça borcu olarak
belirlendiği durumlarda, karşı edim hasarına kimin katlanacağı hususu, BK m.
117/II’de belirlenen genel kuraldan ayrılmıştır. BK m. 117 sözleşmenin
kurulmasından ifa anına kadar meydana gelen karşı edim hasarına da alıcının
katlanacağını belirlemiştir. BK m. 183/I hükmü parça borçları için öngörülmüş kuralı
içerir. Bu sonuç ise çeşit borçları için öngörülen BK m.183/II hükmünün karşıt
kavramından çıkarılmaktadır. BK m. 183/I " Halin icabından veya hususi şartlardan
mütevellit istisnaların maadasında, satılan şeyin nefi ve hasarı akdin in’ikadı anından
itibaren müşteriye intikal eder” şeklinde düzenleme getirmiştir. Düzenleme ile karşı
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edim hasarının, BK m. 117/II'den farklı olarak, taraflar arasında satış sözleşmesinin
kurulması anı ile alıcıya geçeceği belirlenmiştir.50

1. Yerinden Satımlara İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
BK m. 183/ I kuralı, öncelikle yerinden satım sözleşmelerinde yani, satım
konusu malın parça borcu ve “aranacak borç” olarak belirlendiği, ancak tarafların ifa
yerini açık ya da zımni olarak belirlemediği (BK m. 73/I) satım sözleşmelerinde
uygulanır.
Satım konusu malın nerede ifa edileceğinin sözleşmenin taraflarınca
belirlenmediği durumlarda, ifa yeri kanuna göre belirlenecektir. Aranacak borçlarda
ifa yerine ilişkin düzenleme getiren, BK m. 73/b. uyarınca ise borçlu, borcunu,
teslimi gereken parça borcunun sözleşme kurulduğu anda bulunduğu yerde ifa ederek
borcundan kurtulabilecektir. Parça borcunu teslimle yükümlü satıcı, satım konusu
malı, satım sözleşmesinin kurulduğu anda bulunduğu yerde teslim ettiği taktirde
borcunu tam ve doğru ifa etmiş sayılacaktır. Bu gibi durumlarda ise hasarın hangi
anda alıcıya geçeceğini BK m.183/I belirlemektedir. Hasar, taraflar arasında satım
sözleşmesinin kurulması ile birlikte alıcıya geçecek ve alıcı henüz malı ifa yerinde
teslim almadan önce, satım konusu malın umulmayan hal nedeniyle imkansız hale
gelmesi durumunda, satım konusu malı elde edememesine rağmen satım bedelini
ödemek durumunda kalacaktır. 51
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Aral,s.76; Tandoğan, s. 56; Gümüş (2008), s. 62-63; Akıntürk, s. 130; Zevkliler (2008), s. 56,57;
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2. Götürülecek Borca İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
Satım konusu malın, alıcının ikametgahı veya alıcının işyerinde veya alıcıya
teslim edileceğinin taraflarca belirlendiği hallerde satıcı açısından götürme borcu söz
konusudur. Satıcının götürme borcu, satıcının ifa fillinin bir parçasını oluşturur ve
satıcının yükümlülüğü, sadece satım konusu malı alıcıya göndermekle sınırlı
değildir. Satıcı, aynı zamanda masrafı kendine ait olmak üzere satım konusu malın
alıcıya ulaşmasını sağlamakla yükümlüdür. Götürülecek borca ilişkin satım
sözleşmeleri açısından kanunda açık bir hüküm bulunmamaktadır. Doktrinde
azınlıkta kalan bir görüş, bu tür bir satımda karşı edim hasarının geçişi açısından BK
m.183/I genel kurallının uygulanması gerektiğini savunur. Maddenin lafzı dikkate
alındığında parça borçlarında hasarın geçişi açısından edim hasarı ve karşı edim
hasarının

geçiş

anları

arasında

bir

farklılaşmanın

söz

konusu

olmadığı

anlaşılmaktadır. Bu nedenle karşı edim hasarının sözleşmesinin kurulma anından
başka bir anda alıcıya geçmesi düşünülemez.

52

Ancak hakim görüş taraftarları, bu

tür satımların, BK m. 183/I’de yer alan karşı edim hasarının alıcıya satım
sözleşmesinin kurulması anı ile geçeceği kurallının kapsamında yer almayacağını
savunurlar. Götürme borcu niteliğindeki satım sözleşmelerinde, tarafların kanunla
belirlenmiş ifa yerini, aralarında anlaşarak değiştirdikleri kabul edilir. Yani, satıcı ve
alıcı satım konusu malın satıcı tarafından, ifa yerine götürülmesi hususunda
anlaşarak, o sözleşmeye ilişkin ifa yerini değiştirmektedirler. Hakim görüş ise
götürme borcu niteliğindeki satım sözleşmelerinde, ifa yerinin tarafların anlaşması
ile değiştirilmiş olması nedeniyle artık hasarın geçişinin, BK m. 183/I “halin
icabından veya hususi şartlardan mütevellit istisnalar” kapsamında değerlendirilmesi
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Altay, s. 127.
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gerektiğini belirtir. O halde, götürme borcuna ilişkin satım sözleşmelerinde hasar,
satım sözleşmesinin kurulması ile birlikte değil, satım konusu malın alıcıya,
yerleşim yerinde veya işyerinde hazır edilmesi ile birlikte hasar alıcıya geçecektir.
Hatta, doktrinde çoğunluk tarafından kabul edildiği üzere bu tür satımlarda, satım
konusu malın satıcı tarafından sözleşmeye uygun, tam ve doğru olarak ifa yerine
götürülmesinin hasarın alıcıya geçişi için yeterli olduğu kabul edilir. Nitekim, satıcı
zaten satım konusu malı, alıcıya götürmek külfetini yüklenmiştir ve malı ifa yerinde
hazır etmiştir. Bu nedenle, satıcının satım konusu malları, zamanında, tam ve doğru
olarak ifa yerinde alıcıya sunduğu anda hasar alıcıya geçecektir. Alıcının, alacaklı
temerrüdüne düşmesi ya da satıcının alıcıya malları elden teslim etmesi, hasarın
geçişi için aranmayacaktır.53

Genel kabul gören görüş,

götürme borcu niteliğindeki parça satımı

sözleşmelerinde hasarın, satım konusu malların alıcının işyeri ya da yerleşim yerinde
ifaya hazır şekilde alıcıya sunulduğu anda geçtiğini kabul etmekte ise de öğretide
azınlıkta kalan bir diğer görüş, hasarın geçiş anının belirlenebilmesi için satıcının
kusurunun da değerlendirilmesi gerektiğini savunur. Şöyle ki, satım sözleşmesinin
konusu, götürme borcu niteliğinde bir parça borcu ise, o halde hasar ancak satıcının o
malın telef olmasında kusuru varsa, ya da satıcının malı taşıması için teslim ettiği
taşıyıcının, satıcıya yüklenebilir bir kusuru varsa, malın ifa yerinde alıcıya sunulduğu
anda alıcıya geçecektir. Ancak satıcı, malların taşınmasında hiçbir kusuru
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Aral, s. 76; Gümüş (2008), s. 65; Altay, s. 127.
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bulunmadığı ispat ettiği taktirde, hasarın geçişine ilişkin olarak BK m. 183/I kuralı
uygulanacak ve hasar, satım sözleşmesi kurulduğu anda alıcıya geçmiş olacaktır.54

3. Gönderilecek Borçlara İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
Borçlunun satım konusu edimi bir yan yükümlülük olarak ifa yerinden başka
yere göndermeyi üstlendiği parça borçlarına ilişkin satım sözleşmelerine ilişkin
olarak 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda parça satımı niteliğindeki gönderme
satımlarında hasarın geçişine ilişkin açık bir düzenlemenin bulunmadığı kabul
edilmektedir.55

Ancak, çeşit satımı niteliğindeki gönderme satımlarında uygulanacak olan
hüküm, BK m. 183/II, “ Bununla beraber yalnız nevan tayin edilmiş olan satılanın
ayırt edilmiş olması da lazımdır ve başka yere gönderilecek ise satıcının bu maksatla
satılan üzerinden yedini refetmiş bulunması şarttır” diyerek gönderme satımlarında
hasarın geçişine ilişkin düzenleme getirmiştir. BK m. 183/II, çeşit olarak belirlenen
satım konusu bir malın, alıcıya gönderileceğinin kararlaştırılmış olması durumunda,
satıcının o mal üzerindeki fiilli hakimiyetini sona erdirmesi ile hasarın alıcıya
geçeceği belirtmektedir. Satıcının mal üzerindeki fiilli hakimiyetinin sona ermesi ise
satım konusu malın taşıyıcı ya da temsilciye teslimi şeklinde gerçekleşebilecektir.
Ancak II. fıkra hükmünün gönderilecek borcun parça satımı olması hallerinde de
uygulanıp uygulanamayacağı hususu tartışmalıdır.
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Aral, s. 76; Gümüş (2008), s. 66; Akıntürk, s. 113; Altay, s. 123.
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Öğretide bir görüş, BK m. 183/II hükmünün lafzına uygun olarak sadece çeşit
satımı niteliğindeki gönderme satımlarında hasarın geçişine ilişkin olarak
uygulanabileceğini, parça borcu niteliğindeki gönderme satımlarında ise BK m.
183/I’deki genel kuralın uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüş uyarınca,
parça borcu niteliğindeki gönderme satımlarında hasar alıcıya, satım sözleşmesinin
kurulması anı ile geçer. Bu görüşü savunanlar, Türk/İsviçre hukuk sisteminde
gönderme satımında sadece çeşit borcuna ilişkin olarak istisnai bir hasar düzenlemesi
getirildiğini ve BK m. 183/II hükmünün sadece çeşit satımları açısından uygulanması
gerektiğini savunurlar. Türk/İsviçre hukukunun aksine, Alman hukukunun,
gönderme satımına ilişkin hükümde çeşit borcu, parça borcu ayrımı yapılmaksızın
tüm gönderme satımlarında hasarın alıcıya geçiş anı olarak, satım konusu malın
taşıyıcı ya da taşıma komisyoncusuna teslim anı belirlenmiştir. Alman hukukundaki
düzenleme her iki borç türünü de kapsarken Türk/İsviçre hukukunda sadece çeşit
satımları açısından genel kuraldan ayrılan istisnai bir düzenleme getirilmesi ise
bilinçli bir tercihtir. Bu nedenle de parça borcuna ilişkin gönderme satımlarında
hasar, BK m. 183/I uyarınca satım sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte alıcıya
geçecektir. Alıcı, ancak satıcının kusuru ile gönderme yükümlülüğünün ihlali halinde
BK m. 96 hükmü uyarınca satıcıdan tazminat talep edebilecektir.56

Öğretideki diğer görüş ise Alman hukukundaki gönderme satımlarında
hasarın geçişine ilişkin düzenlemenin, BK m. 183/II’nin düzenlenme amacından
hareketle kıyasen, parça borcu niteliğindeki gönderme satımları açısından da
56

Gümüş (2008), s. 67; Akıntürk, s. 138; Tunçomağ, s. 59; Altay, s. 125.
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uygulanması gerektiğini savunmaktadır. Bu görüş uyarınca, parça borcunu ifa
yerinden başka yere göndermeyi üstlenmiş olan sarıcının, satım konusu malı
sözleşmeye uygun olarak teslime hazır ederek, taşıyıcı ya da temsilcisine teslim
etmesi ile hasar alıcıya geçecektir. Satıcının, satım konusu parça borcunun ifası ile
kendisine

yüklenen

tüm

yükümlülüklerini

yerine

getirerek,

malı

fiilli

hakimiyetinden çıkartarak taşıyıcıya ya da gönderme işini gerçekleştirecek kişi ya da
makama teslimi ile hasar alıcıya geçecektir.

Ancak, BK m. 183/II hükmü, “Bununla beraber yalnız nevan tayin edilmiş
olan satılanın ayırt edilmiş olması da lazımdır ve başka yere gönderilecek ise
satıcının bu maksatla satılan üzerinden yedini refetmiş bulunması şarttır” diyerek,
hem edim hasarının hem de karşı edim hasarının geçişini düzenlemektedir. Satıcının
borcunun çeşit borcu olarak belirlendiği gönderme satımlarında, edim hasarı da karşı
edim hasarı da, satıcının mal üzerinde fiilli hakimiyetini sona erdirdiği anda alıcıya
geçmektedir. BK m. 183/II’nin parça borcuna ilişkin gönderme satımlarında
uygulanması gerektiğini savunanlar içinde çoğunluk,

hükmün parça borçları

açısından sadece karşı edim hasarının geçişine ilişkin olarak uygulanabileceğini
savunurlar. O halde, satım konusu malın parça borcu olarak belirlendiği satımlarda
edim hasarı BK m. 183/I’deki genel kural uyarınca satım sözleşmesinin kurulduğu
anda alıcıya geçecek, ancak gönderme satımında karşı edim hasarı BK m. 183/II
uyarınca satıcının o parça borcu üzerinde fiilli hakimiyetini sona erdirdiği anda
alıcıya geçecektir. Ayrıca, gönderme satımında, satıcının mal üzerinde fiilli
hakimiyetini sona erdirerek malı taşıyıcı ya da gönderme işlemini gerçekleştirecek
kişi ya da makama teslimi ile sadece karşı edim hasarının değil, “gecikme hasarının”
53

da alıcıya geçeceği kabul edilmektedir. Yani alıcı, hem satım konusu malın taşıyıcıya
teslimden sonra umulmayan hal nedeni ile imkansızlaşması hasarına katlanacak hem
de taşımanın gecikmesi nedeniyle meydana gelebilecek zararlara katlanacaktır.57

BK m. 183/II’nin parça borcuna ilişkin gönderme satımları açısından
uygulanması gerektiğini savunan bir diğer görüş ise hükmün, hem edim hasarının
hem de karşı edim hasarının alıcıya geçişi açısından uygulanması gerektiğini
savunmaktadır. O halde gönderme satımının konusu parça borcu olarak belirlenmişse
edim hasarı genel kural uyarınca satım sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte değil,
satıcının mal üzerinde fiilli hakimiyetini sona erdirdiği anda alıcıya geçecektir. Aynı
şekilde karşı edim hasarı da satıcının satım konusu mal üzerinde fiilli hakimiyetini
sona erdirdiği anda alıcıya geçecektir.58 Ancak bu görüş fazla kabul görmemiştir.

BK m. 183/II kuralının uygulanabilmesi için ise satım konusunu gönderme
satımı olması, yani borçlunun satım konusu edimi, ifa yerinden başka yere
göndermeyi bir yan yükümlülük olarak üstlenmiş olması gerekir. Bu konuda dikkat
edilmesi gereken ilk husus, satımın gönderme satımı niteliğine haiz olmasıdır. Bunun
içinse, satım konusu malın, ifa yerinden başka yere gönderilmesi gerekmektedir.
Satım konusu malın ifa yeri dışında başka bir yerden gönderilmesi durumunda, bir
gönderme satımının varlığından bahsedilemeyecek ve hasarın geçişi açısından BK m.
183/II değil, BK m. 183/I uygulanacak ve hasar satım sözleşmesinin kurulması ile
birlikte alıcıya geçecektir. Nitekim, bir gönderme satımında, satıcının satım konusu
57
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Gümüş (2008), s. 67; Altay, s. 125;Berki, s. 6; Tunçomağ, s. 59.
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malı istediği yerden gönderme yetkisi olsa dahi satıcı bu yetkisini dürüstlük
kurallarına aykırı olarak kullandığı taktirde sorumlu olacaktır. Bu nedenle, hasarın
geçiş anının belirlenmesi ve hasarın geçişinde hangi hükmün uygulanacağının
tayininde satım sözleşmesinin gönderme satımı olup olmadığının tespiti önem arz
etmekte ve bu nedenle de satım konusu malın ifa yerinden gönderilip
gönderilmediğinin tespiti gerekmektedir. BK m. 183/II hükmü uyarınca satım konusu
malın ifa yerinden bir yere gönderilmesi halinde hasar, malın ifa yerinde taşıyıcıya
teslimi ile birlikte alıcıya geçecektir.59

Malın ne tür bir taşıyıcıya teslim edileceği hususu da hasarın geçişi açısından
önem taşımaktadır. Nitekim, satım konusu malın, alıcıya bizzat ya da BK m.100
anlamında bir ifa yardımcısı ile taşındığı hallerde bir gönderme satımının söz konusu
olmadığı kabul edilir. Bu nedenle de hasar, alıcıya satıcının satım konusu mal
üzerindeki fiilli hakimiyetini sona erdirmesiyle değil, genel kural uyarınca satım
sözleşmesinin kurulması ile geçer. Gönderme satımından bahsedebilmek ve hasarın
geçişi açısından BK m. 183/II hükmün uygulanabilmesi için koşul, satım konusu
malın bağımsız taşıyıcıya teslim edilmesidir. 60 Bu konuda öğretide bir görüş; önemli
olanın, satım konusu malın gönderilmesi amacıyla taşıyıcıya teslim edilmesi
olduğunu belirtmiş ve malların bağımsız taşıyıcı tarafından taşınması ile satıcının ifa
yardımcıları tarafından taşınmasının hasarın geçiş anı açısından bir fark
yaratmayacağını savunmuşlardır.

61

Ancak kanımızca bu görüşün kabulü mümkün
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değildir. Nitekim Viyana Taşınır Mal Satım Sözleşmesi gibi uluslararası
sözleşmelerde ve pek çok modern hukuk düzenlemesinde de bu görüşe riayet
edilmemiştir.

B. Çeşit Satımında Hasarın Geçişi
Satım konusunun çeşit olarak belirlendiği sözleşmelerde, hasarın nasıl
geçeceği BK m. 183/II’de düzenlenmiştir. Söz konusu hüküm, parça satımından
farklı olarak hem edim hasarının hem de karşı edim hasarının geçişini
düzenlemektedir. Buna göre BK m. 183/II, “Bununla beraber yalnız nevan tayin
edilmiş olan satılanın ayırt edilmiş olması da lazımdır ve başka bir yere gönderilecek
ise satıcının bu maksatla satılan üzerinden yedini refetmiş bulunması da şarttır”.

Çeşit satımlarında kural, satım konusu türün yok olmamasıdır. Bu nedenle,
çeşit borcu, satıcının kusuru olmaksızın imkansızlaşmış olsa dahi satıcıdan bu malı
tekrar temin etmesi beklenecektir. Bu durumun yaratacağı adaletsizliğin önüne
geçebilmek adına BK m. 183/II ile alıcının, satıcıdan umulmayan hal nedeniyle
imkansızlaşan çeşit borcu yerine yenisini temin etmesini talep etme imkanı belli
koşullar altında kaldırılmıştır. Bu koşullar, malın ayırt edilmesi veya satıcının o mal
üzerinde yed’ini ref etmesi, yani filli hakimiyetini sonlandırmasıdır. Burada dikkat
edilmesi gereken bir diğer husus ise çeşit borcunun konusunun hem misli mal hem de
misli olmayan mal olabileceğidir. Misli olmayan malın çeşit borcu konusu olması
durumunda söz konusu misli olmayan malların bireyselleştirilmesi, malın yeteri
derecede açık biçimde ayırıcı işaretlerle belirlenmesi ile sağlanacaktır. Örneğin, aynı
56

fabrikada üretilmiş otomobilin, plakası, rengi, ruhsatı, o otomobili diğerlerinden ayırt
edecek ve otomobil bireyselleşmiş olacaktır. Satıcının satım konusu malı ayırt ettiği
veya mal üzerinde filli hakimiyetini sonlandırdığı anda çeşit satımı parça satımına
dönüşmez, ancak satım konusu bireyselleştirilmiş olur ve bu bireyselleşme ile
birlikte hasarın geçişi açısından çeşit satımı parça satımı ile aynı hukuki duruma tabi
kılınır. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, parça borcu niteliğindeki
gönderme borcunun aksine, BK m. 183/II hem edim hasarının hem de karşı edim
hasarının geçişi açısından uygulanacaktır. Bu nedenle çeşit borcunda hasarın geçişine
ilişkin açıklamalarımızda hasarın geçişinde hasar kavramı kullanılırken edim hasarı
ve karşı edim hasarı ayrı ayrı belirtilecektir.62

1. Yerinden Satımlara İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
Çeşit borcu niteliğindeki yerinden satım sözleşmelerinde BK m. 183/II
hükmü uyarınca edim hasarı ile karşı edim hasarı satım konusu malın ayırt
edilmesiyle birlikte alıcıya geçecektir. Kanun koyucu, satım konusu malın
bireyselleştirilmesinin, satım konusu malın ayırt edilmesi ile gerçekleşeceğini kabul
etmiştir. O halde, yerinden satım olarak belirlenmiş, yani satım konusu malın ifa
yerinden başka bir yere gönderilmesine gerek olmayan satımlarda edim hasarı ve
karşı edim hasarı aynı anda, satım konusu malın ayırt edilmesiyle birlikte alıcıya
geçecektir.
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Ayrıt etme işlemi öncelikle satım konusu çeşit borcunun miktarının tespiti
için ölçme, tartma, sayma, paketleme şeklinde gerçekleşir. Sonraki aşama ise satım
konusu malın, tam ve doğru ifası için gerekli diğer ifaya hazırlık hareketlerinin
gerçekleştirilmesi gerekir. Ayırt etme işleminin sonucu ise satıcının ediminin
somutlaşması, malın diğer mallardan ayrılarak bireyselleştirilmesidir. Ancak, 818
sayılı BK’unda ayırt etme işlemi ile ilgili bir düzenleme mevcut olmadığından, ayırt
etme işleminin kim tarafından ve hangi şekilde gerçekleştirileceği hususunda
öğretide farklı görüşler mevcuttur. 63

Öğretide hakim görüş, ayırt etmenin, alıcının katılımını gerektirmeyen ve
satıcının tek taraflı fiili ile gerçekleştirdiği ölçme, tartma, sayma, paketleme gibi
eylemler olduğunu savunur. Alıcının, ayırt etme işlemine katılması, ayırt etmeden
haberdar edilmesi gerekmez, tüm ayırt etme fiili satıcı tarafından gerçekleştirilir.
Ancak, ayırt etme işlemine hiçbir şekilde dahil olamayan alıcı korunmalıdır. Bu
nedenle de satım konusu malların satım sözleşmesine uygun olarak ve ayırt edilmiş
olunduğunu ispat yükü satıcıya yüklenmiştir. 64

Diğer görüş ise ayırt etme işlemi her ne kadar satıcının tek taraflı hukuki fiili
ile başlasa da, tamamlanabilmesi için alıcıya ihbar edilmesi gerektiğini savunur.
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Şöyle ki, ayırt etme demek satıcının sadece ölçme, tartma, sayma, paketleme gibi
eylemleri gerçekleşmesinden ibaret değildir. Ayırt etmenin tam ve geçerli biçimde
sonlandırılabilmesi için, bu hususun alıcıya bildirilmesi gerekir. Mallar, ancak alıcıya
malların ayırt edilmiş olduğu ve ifaya hazır olduğu hususunun bildirilmesi ile
tamamlanır ve hasar ancak bu ihbar ile birlikte alıcıya geçer. 65Yargıtay, ayırt etme
işleminin alıcıya ihbarında, önemli olanın ayırt edilen malların alıcı tarafından
anlaşılabilir olması gerektiği ve malların ayırt edilmiş ve bu işlemin alıcıya ihbar
edilmiş olduğunu ispat yükünün satıcı da olduğunu kabul etmiştir. 66

Doktrinde azınlıkta kalan bir diğer görüş ise, ayırt etme işleminin
tamamlanabilmesini bir adım daha öteye taşımakta ve satım konusu çeşit borcunun
ölçme, tartma, sayma, paketleme işlemlerinin satıcı tarafından gerçekleştirilmesi ve
ardından söz konusu malların alıcıya teslim edilmesi gerektiğini belirtir. Satıcının,
ayırt etme yükümlülüğünün kapsamına malların alıcıya teslim edilmesini de dahil
eden bu görüş uyarınca, hasar alıcıya ancak malların teslim edilmesiyle birlikte
geçecektir. Ancak buradaki teslim, ayırt etme işleminin bir parçası ve
tamamlayıcısıdır.67

Ayırt etme işlemine sadece satıcıyı dahil eden bu görüşlerin aksine öğretide
ileri sürülen bir diğer görüş, ayırt etme işleminin hem satıcı hem de alıcının dahil
65
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olması gereken bir olgu olduğunu savunur. Bu görüş taraftarlarına göre, satıcı,
alıcıya malları ayırt edeceğini bildirmekle yükümlüdür. Bu ihbara uygun olarak
alıcının ya da temsilcisinin ayırt etme işleminin gerçekleşeceği yer ve zamanda
bulunması beklenir. Alıcı ya da temsilcisinin ayıt etme işlemi gerçekleşirken hazır
olması, ayırt etmenin gerçekleşmesi açısından yeterli olacaktır. Alıcı ya da
temsilcisinin söz konusu ayırt edilmiş malı teslim alması gerekmez. Hasar, satım
konusu çeşit borcunun alıcı ya da temsilcisinin huzurunda ayırt edilmesi ile alıcıya
geçecektir. Özellikle ifa zamanının ayırt etme işleminin gerçekleşeceği zamandan
farklı bir gün olarak belirlendiği durumlar açısından açıklık getirilmiştir.

Alıcı ya da temsilcisinin, satıcının ihbarına rağmen ayırt etme işlemine
katılmamış olmaları durumunda ise ayırt etme, satıcı tarafından tek taraflı olarak
gerçekleştirilecek ve hasar bu andan itibaren alıcıya geçecektir. Bu görüş açısından
önemli olan satıcının ayırt etme işlemine alıcıyı dahil etmek için gerekeni yapmış
olmasıdır. Satıcı, ayırt etme işlemini gerçekleştireceğini alıcıya bildirmez ve ayırt
etme işlemini tek başına gerçekleştirirse bu durumda hasarın alıcıya ancak satıcının o
mallar üzerindeki fiili hakimiyetini sonlandırması halinde geçeceği kabul edilir.68
Filli hakimiyeti sonlandırmak ise sadece malların alıcıya teslimi ile değil, malların
üçüncü bir kişiye tevdi ile de gerçekleşebilecektir. 69
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Satıcının satım konusu malı belli bir stoktan teslim yükümlülüğünün
bulunduğu satım türünde sınırlı çeşit borcundan söz edilir. Bu tür stoklar uygulamada
genellikle satıcıya ait ya da satıcının hakimiyetindedir. Satıcının ifa yükümlülüğünün
stok yettiği sürece devam ettiği kabul edilir. Satıcının ifa yükümlülüğü ancak tüm
stok umulmayan hal nedeniyle telef olursa sona erecektir. Satıcı o alıcıya ifa edeceği
malları ayırt etmiş olsa ve satıcının ayırt etmiş olduğu mallar umulmayan hal
nedeniyle imkansızlaşmış olsa dahi, satıcının edim yükümlülüğünün devam edeceği
kabul edilir. O halde stokta mal bulunduğu sürece edim hasarı alıcıya geçmeyecek ve
karşı edim hasarından da bahsedilemeyecektir. Satıcının birden fazla alıcı ile stoktan
satıma

ilişkin

sözleşme

imzalamış

olduğu

ve

stoktaki

malların

kısmen

imkansızlaştığı bir durumda ise satıcın ifa yükümlülüğünün halen sona ermediği
kabul edilir. Ancak bu durumda satıcı stoktaki malları birden fazla alıcıya, orantılı
olarak ifa ile yükümlü olur. Edim hasarı kısmen alıcılara geçecek, karşı edim hasarı
da kısmen satıcıya geçecektir. Alıcılar ihtiyaçları olandan daha az miktarda edimi
elde edecek, satıcının ise bedelde indirime gitmesi beklenecektir.

70

Aksi yöndeki

görüş ise stok satımı da olsa, hasarın ayırt etme ile birlikte alıcıya geçeceğini
belirtmektedir.71

2. Götürülecek Borca İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
Satım sözleşmesi taraflarınca satıcının borcunun götürülecek borç olarak
belirlenmiş olması durumunda, satıcı satım konusu malı alıcının ikametgahı ya da
ticari işletmesinin merkezinde teslim etmeyi üstlenir. Bu tür satımlar, gönderme
70
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borcu niteliğindeki satımlardan farklı olarak satıcının o malı göndermeyi değil, bizzat
alıcıya götürmeyi üstlendiği satımlardır. Götürme borcu niteliğindeki çeşit
satımlarında ise BK m. 183/II’nin uygulanmayacağı kabul edilmektedir. Parça borcu
niteliğindeki götürme satımlarında olduğu gibi burada da tarafların kanunla
belirlenmiş ifa yerini aralarında anlaşarak değiştirdikleri kabul edilir. Yani, satıcı ve
alıcı satım konusu malın satıcı tarafından, ifa yerine götürülmesi hususunda
anlaşarak, o sözleşmeye ilişkin ifa yerini değiştirmektedirler. Bu nedenle, çeşit
borçlarında hasarın geçişini düzenleyen BK m. 183/II’nin değil, götürme borcu
niteliğindeki satım sözleşmelerinde, ifa yerinin tarafların anlaşması ile değiştirilmiş
olması nedeniyle artık hasarın geçişinin, BK m. 183/I “halin icabından veya hususi
şartlardan mütevellit istisnalar” kapsamında değerlendirilmesi gerektiğinin kabulü
gerekir. O halde, satım konusu çeşit borcunun, götürülecek borç olarak belirlenmiş
olduğu durumlarda hasar, malın ayırt edilmesi anında ve satıcının fiili hakimiyetini
sonlandırması zamanında alıcıya geçmez. Bu gibi satımlarda hem edim hasarı hem
de karşı edim hasarı, satım konusu malın alıcıya, alıcının yerleşim yerinde ya da
işyerinde ifa olarak sunulması ile birlikte alıcıya geçecektir. Bu nedenle satım
konusu çeşit borcunun nerede ve ne zaman ayırt edilmiş olduğunun bir önemi
kalmayacaktır. Satıcı, satım konusu çeşit borcunu ayırma işlemini ifa yerinde ya da
ifa yerinden başka yerde gerçekleştirebilecektir.

Satım

konusu

malın

teslimi

için

bir

vadenin

kararlaştırılıp

kararlaştırılmadığının da hasarın geçişi açısından dikkate alınması gerekmektedir.
Nitekim edim ve karşı edim hasarı, ancak kararlaştırılan vade anında alıcıya teslim
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edildiği anda alıcıya geçecek vadeden önceki teslim durumunda alıcı malı kabul
etmekle zorunlu olmadığından hasar vade tarihine kadar satıcıda kalacaktır. 72

3. Gönderilecek Borca İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
Satıcının yükümlülüğünün satım konusu çeşit borcunu bir başka yere
gönderilmesi olarak belirlendiği satım sözleşmesinde hasarın geçişi, BK m. 183/II’de
düzenlenmiştir. Satıcının borcu çeşit borcu olarak belirlenmiş ise hüküm
uygulanacak ve madde uyarınca hem edim hasarı hem de karşı edim hasarı, satıcının
satım konusu mal üzerinde yed’ini refettiği anda yani fiili hakimiyetini sona erdirdiği
anda alıcıya geçecektir.

BK m. 183/II kuralının uygulanabilmesi için ise satım konusunu gönderme
satımı olması, yani borçlunun satım konusu edimi ifa yerinden başka yere
göndermeyi bir yan yükümlülük olarak üstlenmiş olması gerekir. Satım konusu malın
ifa yeri dışında başka bir yerden gönderilmesi durumunda, bir gönderme satımının
varlığından bahsedilemeyecek ve hasar BK m. 183/II de belirlendiği üzere satıcının o
mal üzerinde fiili hakimiyetini sonlandırması anı ile birlikte alıcıya geçmeyecek,
fakat malın belirlenen ifa yerinde alıcıya sunulması ile birlikte alıcıya geçecektir.
Nitekim, daha öncede bahsetmiş olduğumuz üzere bir gönderme satımında satıcının
satım konusu malı istediği yerden gönderme yetkisi olsa dahi satıcı bu yetkisini
dürüstlük kurallarına aykırı olarak kullandığı taktirde sorumlu olacaktır. Tam tersi bir
durumda, yani satım konusu malın alıcının talebiyle, satıcı tarafından hatır için
72
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taşınması halinde ise, yine BK m. 183/II uygulanmayacak ve fakat hasar alıcıya
gönderme işleminin başladığı anda, yani satım konusu malın ifa yerinde bağımsız
taşıyıcıya teslim edileceği anda hasar alıcıya geçecektir. Ancak burada özellikle
dikkat edilmesi gereken husus hasarın alıcıya geçmesine neden olan satım konusu
malın taşıyıcıya teslimi fiilidir. Bu nedenle, yükleme belgesi, konşimento ya da
taşıma senedi gibi belgelerin alıcıya gönderilmesi ile hasar alıcıya geçmeyecektir.73

Çeşit borcu niteliğindeki satım sözleşmelerinde satım konusu malın ifa
yerinden bir yere gönderileceğinin belirlenmesi halinde hasar BK m.183/II hükmü
uyarınca, malın ifa yerinde taşıyıcıya teslimi ile birlikte alıcıya geçer. Ancak BK m.
183/II, çeşit olarak belirlenmiş mallarda hasarın geçişi açısından bir de önkoşul
öngörmüş ve satım konusu borcunun ayırt edilmiş olarak taşıyıcıya teslim edilmesi
gerektiğini belirtmiştir. Satım konusu malın ayırt edilmesi işlemi ise yerinden satıma
konu çeşit borçlarında anlatmış olduğumuz üzere; malın ölçme, tartma, sayma,
paketleme gibi unsurlarla bireyselleştirilmesi ile gerçekleştirilecektir. O halde, çeşit
niteliğindeki gönderilecek borçlara ilişkin satım sözleşmelerinde hem edim hasarı
hem de karşı edim hasarı, satıcının satım konusu malı ayırt ettiği ve ayırt etmiş
olduğu mal üzerindeki fiili hakimiyetini sona erdirdiği anda alıcıya geçecektir.
Ancak burada, ayırt etme fiilinin daha geniş değerlendirilmesi, satıcının satım
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konusu malın gönderilmesine ilişkin yükümlülüklerini, satım konusu malın zarar
görmeden taşınabilmesi için alması gereken önlemleri alması gerektiği kabul edilir.74

Çeşit borcu niteliğindeki malların, toplu gönderime konu edilmesi halinde de
hasarın geçişi açısından BK m. 183/II’de belirlenen kuraldan farklılaşan bir
değerlendirme yapılması gerekmektedir. Toplu gönderim, birden çok alıcıya ait aynı
çeşit malın ayırt edilmeksizin aynı taşıma aracı içinde birlikte taşınması
durumlarında söz konusu olur. Toplu gönderime konu edilmiş çeşit borcunda hasarın
geçişi hususunun belirlenmesinde ilk olarak malların her bir alıcı için ayırt edilmiş
olup olmamasına bakılır. Şayet, toplu şekilde gönderilen mallar her bir alıcı için ayırt
edilmiş, işaretlenmiş ise hasarın geçişişinde BK m. 183/II uygulanacak ve hasar her
bir alıcıya satım konusu malların ayırt edilerek taşıyıcıya teslim anı ile geçecektir.
Ancak, satım konusu malların ayırt edilmeksizin, birbirine karışmış şekilde toplu
gönderime konu edilmiş olması halinde hasarın geçişinin tespitinde, alıcıların satım
konusu malların ayırt edilmeksizin toplu olarak taşınmasına rıza gösterip
göstermediklerine göre yapılır. Alıcılara, ayırt edilmeksizin, birbirine karışık şekilde
yapılacak olan toplu gönderime rıza göstermemişlerse, hem ayırt etme işlemi hem de
hasarın geçişi ifa yerinde malların ayırt edilerek teslimi ile gerçekleşecektir. Ancak
alıcıların, malların toplu olarak, ayırt edilmeksizin ve birbirine karışık şekilde
taşınmasına rıza göstermişlerse, hasar alıcılara satım konusu malların taşıyıcıya
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teslimi anı ile geçecektir. Ancak bu durumunda her bir alıcının hem edim hasarın
hem de karşı edim hasarın payları oranında katlanmaları gerektiği kabul edilir. 75

C. Şarta Bağlı Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
1. Geciktirici Şarta Bağlanmış Sözleşme
BK m. 813/III, geciktirici şarta bağlı satım sözleşmelerinde parça satımı çeşit
satımı ayrımı yapmaksızın, BK m. 149’da yer alan şarta bağlı sözleşmenin ancak
şartın gerçekleştiği anda hüküm ifade edeceği düzenlemesine paralel olarak, hasarın
şartın gerçekleşmesi ile birlikte alıcıya geçeceğini hüküm altına almıştır. O halde,
satım konusu malın, şart gerçekleşmeden evvelki dönemde telef olması durumunda
hasara satıcı katlanacak, hasar ancak şart gerçekleştikten sonra alıcıya geçecektir.

Satım konusu malın şart gerçekleşmeden önce alıcıya teslim edildiği hallerde
dahi, hasarın ancak şart gerçekleştikten sonra alıcıya geçeceği genel olarak kabul
edilmektedir. Hakim olan bu görüşün taraftarları, tecrübe ve muayene şartıyla satım
gibi satıcının, satım konusu malı sözleşmenin kurulmasından önce alıcıya teslim
ettiği halleri örnek vererek; hasarın ancak tecrübe ve muayene şartının gerçekleşmesi
ile birlikte alıcıya geçeceğini belirtmişlerdir.76 Nitekim Yargıtay uygulamasında da
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hasarın ancak şart gerçekleştikten sonra alıcıya geçeceğini ve bu tür satımlarda BK
m. 183/I hükmünün uygulanmayacağını kabul etmiştir.77

Diğer bir görüş ise şarta bağlı satım sözleşmelerinde şartın hiç
gerçekleşmeme ve mülkiyetin hiçbir zaman alıcıya geçememe ihtimali bulunduğu
gerçeğinin göz önünde bulundurulması gerektiğinden yola çıkarak, hasarın şartın
gerçekleşmesi ile değil, şart gerçekleşmemiş olsa dahi satım konusu malın alıcıya
teslimi ile alıcıya geçeceğini belirtmişlerdir. Bu görüş taraftarları şartın
gerçekleşmesinden önce satım konusu malı teslim alan alacaklının, şartın
gerçekleşmesi halinde teslim ile şartın gerçekleşmesi arasında elde ettiği yararlara
sahip olacağını düzenleyen BK m. 151/I hükmünde belirtilen “yarar (menfaat)”
kavramının “hasar ve yarar” olarak yorumlanması gerektiğini savunurlar. Alıcı malı
teslim almakla yararlara sahip oluyorsa, hasara da katlanması gerekir düşüncesinden
hareketle; hasar satım konusu malın teslimi ile birlikte alıcıya geçecektir. Bu görüşü
savunanların bir diğer açıklaması ise satım konusu malın teslim ile birlikte artık
alıcının hakimiyet alanına girmesi ve artık alıcının o malı korumasının daha kolay
olacağıdır.78 Ancak bu görüş, alıcının şart gerçekleştiği taktirde elde ettiği yararları
iade etmesi gerektiğini belirten BK m. 151/II kuralı nedeniyle uygulanabilir bir görüş
olmadığı gerekçesiyle eleştirilmiştir.79
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Satım sözleşmesinin değil, tasarruf işleminin geciktirici şarta bağlandığı
mülkiyeti muhafaza kaydıyla satım gibi sözleşmelerde hasarın geçişinde ise BK m.
183/III’ün değil, BK m. 183/I’de belirlenmiş olan genel kuralın uygulanacağı ve
hasarın satım sözleşmesinin kurulduğu anda alıcıya geçeceği kabul edilir. Bu

tür

sözleşmelerde, satım sözleşmesinin hüküm ve sonuçlarını doğurması değil,
mülkiyetin alıcıya geçişi geciktirici şarta bağlanmıştır.80 81

2. Bozucu Şarta Bağlanmış Satım Sözleşmesi
Bozucu şarta bağlı kurulmuş satım sözleşmesinde hasarın geçişinde BK m.
183/I’deki genel kural uygulanır ve hasarın genel kurala uygun olarak sözleşmenin
kurulması anında alıcıya geçeceği kabul edilir. Nitekim bozucu şarta bağlı olarak
kurulan satım sözleşmesinde satım, sözleşme kurulduğu andan itibaren hüküm ve
sonuçlarını

doğurmaya

başlar

ve

sözleşmenin

kurulmasına

bağlı

olarak

gerçekleşecek olan tüm sonuçlar gerçekleşir. Bu nedenle de sözleşmenin kurulması
ile birlikte hasar alıcıya geçer. Ancak, bozucu şartın gerçekleşme ihtimali varlığını
devam ettirdiği sürece, sözleşmenin hüküm ve sonuçlarını devam ettirip ettirmemesi
gibi bir belirsizlik mevcuttur. Bu belirsiz dönemde, satım konusu malın umulmayan
hal nedeniyle telef olması durumunda hasar, BK m. 183/I uyarınca alıcıya geçmiş
olur ve hasara alıcı katlanır. Satım konusu malın telef olması, bozucu şartın
gerçekleşmesinden sonra gerçekleştiğinde ise artık satım sözleşmesi ileriye etkili
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Aral, s. 84; Tandoğan, s. 67; Gümüş (2008), s. 71; Akıntürk, s. 124; Zevkliler, s. 62; Yavuz (2008),

s. 30; Karahasan, s. 80; Tunçomağ, s. 52.
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Aynı yönde Yargıtay Kararı, 4.H.H, 15.10.1979, 5763E., 11355K. (Karahasan, s. 80-85).
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olarak sona erecek ve satıcı, alıcıdan satım sözleşmesinin geçersizliğine dayanarak
satım bedelini ödemesini talep edemeyecektir.82

II. Özel Durumlar
A. Halin İcabından Doğan İstisnalar
BK m. 183/I, “hususi şartlar” yani anlaşma dışında; ”halin icabından” doğan
istisnai durumların varlığı halinde karşı edim hasarının satım sözleşmesinin
kurulması ile birlikte alıcıya geçeceği kurallının uygulanmayacağını düzenlemiştir.
Halin icabından doğan istisnaların ise sadece parça satımında karşı edim hasarının
geçişini düzenleyen BK m. 183/I kuralı açısından değil, çeşit satımında hasarın (edim
ve karşı edim hasarı) geçişini düzenleyen BK m. 183/II kuralı açısından da
uygulanacağının kabulü gerekir.

Bu şekilde bir hüküm sevk edilmesindeki temel amaç, taraflarca kurulan
satım sözleşmesinde ayrıca bir hüküm bulunmamasına rağmen hasara satıcının
katlanmasını gerektiren haklı durumların bulunması halinde hakkaniyet düşüncesiyle
sözleşmenin tamamlanmasıdır. Nitekim BK m. 183’ün katı bir şekilde uygulanması,
alıcı açısından çoğu zaman adaletsiz bir durum yaratmaktadır. Kuralın yarattığı
adaletsizliği en aza indirgeyebilmek adına hem doktrin hem de içtihatlar, halin
icabından doğan istisnaların geniş yorumlanması gerektiğini kabul etmektedir.

82

Akıntürk, s. 125; Gümüş (2008), s. 71,72; Tandoğan, s. 67; Yavuz (2008), s. 30; Zevkliler, s. 62;

Altay, s. 149,150; Karahasan, s. 85; Tunçomağ, s. 52.
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Kanun koyucu halin icabının ne olacağı konusunda bir tanım yapmamış, nelerin
halin icabı olarak değerlendirileceğinin tespitini doktrin ve uygulamaya bırakmıştır.83

1. Aynı Malın Birden Çok Kişiye Satımı Durumu
Aynı malın birden çok kişiye satılması halinde bir görüş, ilk alıcının, ilk satım
sözleşmesinin kurulması anından ikinci bir alıcı ile başka bir satım sözleşmesi
kurulması anına kadar karşı edim hasarına katlanacağını savunur. Bu görüşe göre
satıcı, ilk satım sözleşmesine aykırı davranarak ikinci bir satım sözleşmesi kurduğu
için satıcının bu ikinci satım sözleşmesini kurduğu andan itibaren artık karşı edim
hasarına satıcının katlanması gerekmektedir. İkinci satım sözleşmesi açısından ise
BK m. 183’deki genel kural uygulanır ve alıcı borç, parça borcu ise satım
sözleşmesinin kurulması anı itibariyle karşı edim hasarına, çeşit borcu ise satım
konusu malın ayırt edilmesi anı itibariyle hasara katlanır. 84

Diğer bir görüş ise aynı malın birden çok kişiye satılması halinde satıcının her
iki satım açısından da karşı edim hasarına katlanması gerektiğini savunur. Bu
düşünceyi kabul edenler ise satıcının ikinci satım sözleşmesini kurarken iyiniyetli
olup olmasının dahi fark yaratmayacağını belirtirler. Satıcı, ikinci satım sözleşmesini
iyiniyetli olarak kurmuş olsa bile her iki satım sözleşmesi açısından karşı edim
hasarına katlanmak durumunda kalacaktır. Örneğin, ilk sözleşmeyi satıcının yetkili
83

Aral, s. 78; Gümüş (2008), s. 73; Tandoğan, s. 61; Akıntürk, s. 146; Yavuz (2008), s. 31 ; Zevkliler,

s. 58; Altay, s. 152; Tunçomağ, s. 64,65.
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Gümüş (2008), s. 74; Tandoğan, s. 62; Akıntürk, s. 155; Yavuz (2008), s. 32; Karahasan, s. 88;
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temsilcisi, ikinci sözleşmeyi ise ilk sözleşmenin kurulduğundan habersiz asıl satıcı
kurdu ise de satıcı her iki satım sözleşmesi bakımından da karşı edim hasarına
katlanacak ve telef olan mala ilişkin satım bedelini alıcıların her ikisinden de talep
edemeyecektir.85

Aynı malın birden fazla alıcıya satılmış olması durumunu BK m. 183/I
uyarınca halin icabından doğan istisnalara dahil eden bu görüşlerin aksine, doktrinde
azınlıkta kalan bir diğer görüş ise bu tür durumun istisna sayılmasına gerek
olmadığını belirtir. Nitekim, satım konusu malın, her iki alıcıya da teslim edilmeden
önce imkansızlaşması durumunda, ilk alıcının, satıcının ikinci bir satım sözleşmesi
gerçekleştirmesi nedeniyle satıcıdan sözleşmeye aykırılık hükümleri uyarınca
tazminat talep hakkı olacak; ikinci alıcının ise irade sakatlığı nedeniyle sözleşmeyi
iptal hükümlerine başvurma hakkı mevcuttur. Bu nedenle ise zaten BK m. 183/I’de
belirlenen halin icabından doğan istisnalar hükmünün uygulanmasına gerek yoktur.86

2. Seçimlik Borçlarda Satıcının Seçim Hakkını Henüz Kullanmamış
Olması Durumu
Satım sözleşmesinin konusunun bir seçimlik borç olarak belirlenmiş olması
durumunda, karşı edim hasarının, seçim hakkını kullanana kadar satıcıda olduğu
kabul edilir. Satım sözleşmesi kurulduktan ve fakat satıcı tarafından seçim hakkı
kullanılmadan önce satım konusu malın umulmayan hal nedeniyle imkansızlaşması
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Gümüş (2008), s. 74; Tandoğan, s. 155; Dalamanlı/İzgi, s. 180.
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Aral, s. 79; Tandoğan, s. 156.
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durumunda satıcı ifa borcundan kurtulamayacaktır. Satıcının borcu diğer seçimlik
satım borcu üzerinden devam edecektir. Satıcı, telef olan seçimlik malı seçtiğini
söyleyerek teslim borcundan kurtulamayacak ve alıcıdan buna dayanarak bedel talep
edemeyecektir. Karşı edim hasarı ancak satıcının seçim yetkisini kullanmasından
sonra alıcıya geçecektir.87 Buna karşılık, öğretideki bir diğer görüş, satıcının telef
olmuş olan satım konusunun ifasını tercih ederek, BK m. 117/I uyarınca borcundan
kurtulabileceğini ve satıcıdan satım bedelini ödemesini talep edebileceğini savunur.
O halde seçimlik borç söz konusu olduğunda BK m. 117/I uyarınca edim hasarına
alacaklı katlanacak ancak, karşı edim hasarına BK m. 183/I uyarınca yine alıcı, satım
sözleşmesinin kurulması anından itibaren katlanacaktır. O halde, seçimlik borçlar
açısından özel bir durum söz konusu olamayacaktır. Ancak satıcı seçim hakkını
henüz telef olmamış mal açısından kullanırsa bu durumda, karşı edim hasarının artık
satıcının seçim hakkını kullanması ile birlikte alıcıya intikal edeceğinin kabulü
gerekir.88

Aksi görüşteki yazarlar ise seçimlik borca konu satım sözleşmesinde hasarın
geçişinin, halin icabından doğan istisnalardan biri olarak kabul edilemeyeceğini
savunurlar. Seçimlik hakkın kullanılmasından önce umulmayan hal nedeniyle satım
konusu malın telef olması, satıcının borcunu sona erdirmez; satıcının borcu diğer
seçimlik malı ifa olarak devam eder. O halde burada bir imkansızlık söz konusu
olmayacak ve dolayısıyla da ancak satıcının borcunun imkansızlık nedeni ile sona
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Gümüş (2008), s. 74; Aral, s. 78; Tandoğans, s. 81; Zevklilier, s. 58; Yavuz (2008), s. 32;

Karahasan, s. 88; Dalamanlı/İzgi, s. 180; Tunçomağ, s. 65.
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ermesi durumunda ortaya çıkan karşı edim hasarına ilişkin değerlendirme
yapılmasına gerek olmayacaktır. Seçimlik borçlarda satıcının seçim konusu henüz
belli değildir. Tıpkı çeşit borcunda olduğu gibi, neyin ifa edileceğinin
bireyselleştirilmesi gerekir. Bu bireyselleştirme ise satıcının seçim hakkını
kullanması ile gerçekleşir. Bu noktadan sonra ise hasarın geçişi açısından
uygulanması gereken kural BK m. 183/I olacaktır. 89

3. Satım Konusu Malın Tesliminin Satıcı Yararına Geciktirilmesi
Durumu
Satım konusu malın alıcıya tesliminin, satıcı yararına geciktirilmesi halinde,
hasarın teslim ile birlikte alıcıya geçmesi gerektiği kabul edilmektedir. Hakim görüş,
ifa

zamanının

belirlendiği

durumlarda,

hasarın,

ifa

zamanında

teslimi

gerçekleşmemiş olsa bile, ifa zamanında geçeceğini kabul etmektedir. O halde, ifa
zamanının satıcının menfaatine olacak şekilde ertelendiği durumlar açısından da aynı
şekilde davranılması gerekmektedir. Öğretideki bir görüş, satım sözleşmesi
taraflarının ifa zamanını belirlemiş oldukları durumlarda artık hasarın alıcıya geçiş
anının da ifa zamanına kadar ertelendiğinin satıcı tarafından kabul edilmiş olduğunu
belirtir. Bir diğer açıklama ise tarafların ifa zamanını erteleyen anlaşmasının zımni
olarak hasarın geçişini de ertelediği şeklindedir.90
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Bu görüşü savunan yazarların görüşleri için Bkz. Akıntürk, s. 150-153; Tandoğan, s. 61; Altay, s.

152.
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4. Hasarın Üçüncü kişinin Haksız Fiillinden İleri Gelmiş Olması
Durumu
Satım sözleşmesi kurulduktan ve fakat zilyetlik ve malın mülkiyeti henüz
alıcıya geçmeden önce satım konusu malın 3. kişinin haksız fiilli nedeniyle imkansız
hale gelmesi durumunda, hasarın geçişi açısından ayrı bir değerlendirme yapılması
gerektiği kabul edilmektedir. Normal şartlar altında, satım sözleşmesinin kurulması
ile birlikte hasar alıcıya geçecektir. Bu durumda satım konusu malın telef olması
durumunda alıcı hem malı elde edemeyecek hem de satım bedelini satıcıya ödemekle
yükümlü olacaktır. Satım konusu malın imkansızlaşmasına 3. Kişinin haksız fiilinin
sebebiyet verdiği bir durumda ise halen mala malik olan ve malın zilyetliğini elinde
bulunduran satıcının haksız fiili geçekleştirmiş olan 3.kişiye karşı tazminat davası
açma hakkı olacak ve fakat henüz malın mülkiyetini elde etmemiş olan alıcının bu
şekilde bir hakkı olamayacaktır. Ancak, BK m. 183/I uyarınca satım sözleşmesinin
kurulmasıyla birlikte karşı edim hasarı alıcıya geçmiş olacağından, satıcı zaten satım
bedelini elde edecektir ve bunun dışında satıcının satım konusu mal üzerinde
herhangi bir menfaati kalmamış olacaktır. Bu nedenle durumdan zararlı çıkabilecek
tek taraf alıcıdır. Alıcı hem satım konusu malı elde edemeyecek, hem satım bedelini
ödeyecek hem de haksız fiil sahibi 3. kişiden herhangi bir tazminat talep hakkına
sahip olamayacaktır. Bu nedenle, hasarın geçişi açısından bu durumun halin icabı
olarak değerlendirilmesi gerekir. Hasarın, satım konusu mal alıcıya teslim edilene
kadar satıcıda kalması gerektiğinin kabulü gerekir.

Ancak, imkansızlığın 3. kişinin haksız fiilinden meydana geldiği hallerin
halin icabı olarak değerlendirilebilmesi için gereken önkoşul, alıcının haksız fiili
74

gerçekleştiren 3.kişiye karşı doğrudan tazminat talep etme imkanının bulunmadığı
hallerle sınırlıdır.91

5. Önalım Hakkının Dava Yoluyla Kullanılması Durumu
Bir önalım hakkının dava yoluyla kullanılmasıyla meydana gelen satım
ilişkisinde hasar, alıcı tarafından önalım bedelinin depo edilmesiyle birlikte alıcıya
geçecektir. 92

6. Alıcının Alacaklı Temerrüdüne Düşmemesine Rağmen Satım Konusu
Malın Tevdi Edilmiş Olması Durumu
BK m. 91, “alacaklı mütemerrüd olduğu taktirde borçlu hasar ve masrafları
alacaklıya ait olmak üzere vereceği şeyi tevdi ederek borcundan beraat edebilir.”
Hüküm ile satıcının satım konusu malı tevdi ederek borcundan kurtulabilmesi,
alacaklının temerrüde düşmesi koşuluna bağlanmış ve satıcının keyfi olarak tevdi ile
borcundan kurtulmasının önüne geçilmiştir. Ancak, satıcı hükme aykırı olarak,
alacaklı henüz alacaklı temerrüdüne düşmüş olmadan satım konusu malı tevdi
ettirirse, satıcının borcundan kurtulmuş olduğu kabul edilemeyecektir. Satıcı, ifa
modalitelerine aykırı davranmıştır. Bu nedenle hasarın BK m. 183/I’de belirlenen
genel kuralla göre sözleşmenin kurulması anı ile alıcıya geçeceği kabul edilemez. Bu
durum, “halin icabından doğan özel durum” olarak değerlendirilmelidir. 93
91

Tandoğan, s. 62; Akıntürk, s. 156-158; Berki, s. 7; Dalamanlı/İzgi, s. 180.
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Gümüş (2008), s. 75; Zevkliler, s. 58; Yavuz (2008), s. 32; Karahasan, s. 88.
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7. Satıcının Henüz Malik Olmadığı Malı Satmış Olması Durumu
Satıcının bir başkasına ait malı alıcıya satmış olması durumunda, sonraki
imkansızlık kurallarının uygulanamaması durumunda karşı edim hasarının BK m.
183/I uyarına alıcıya geçişinin kabul edilmesi alacaklı açısından oldukça adaletsiz bir
durum yaratacaktır. Bu nedenle, karşı edim hasarının satıcıda kalmaya devam
edeceği genel olarak kabul edilmektedir. Ancak aksi görüş, bu durumda halin
icabından doğan bir istisnadan bahsedilemeyeceğini ileri sürer. Nitekim satılan malın
ifası, malın satıcının mülkiyetinde olmaması nedeniyle imkansızlaşmıştır. Bu hal ise
satıcının kusurundan kaynaklanmaktadır. Umulmayan hal nedeniyle ortaya çıkmış
bir imkansızlık söz konusu olmadığından ise hasarın geçişinden söz edilemeyeceğini
savunur. 94

Ancak satım konusu malı, tedarikçiden temin edeceği inancıyla satım
sözleşmesi kurmuş olan satıcının kusurlu olmasından bahsedilemeyecektir. Satıcının
kusuru olmaksızın meydana gelen bu tür bir imkansızlık ise halin icabından doğan
istisna olarak nitelendirilecektir ve karşı edim hasarının satım sözleşmesinin
kurulmasından sonra dahi satıcıda kalacağının kabulü gerekecektir. 95

94

95

Akıntürk, s. 148,149; Yavuz (2008), s. 32.
Gümüş (2008), s. 73; Tandoğan, s. 62.

76

8. Satıcının Satım Konusu Mal Üzerinde Tek başına Tasarruf Etme
Gücü Mevcut Olup, Alıcının Zararı Engelleyeme Fırsat ve Olanağı
Olamaması Durumu
Öğretide hakim olarak kabul edilen görüşe göre satım sözleşmesinin
kurulmasına rağmen satıcının satım konusu mal üzerinde tek başına tasarruf etme
gücü mevcutsa ve fakat alıcının zarar tehlikesini önleyecek tedbirler alma olanağı
mevcut değilse, hasarın geçişine ilişkin BK m. 183/I kurallı uygulanmamalı ve bu tür
bir durum halin icabından doğan istisna olarak kabul edilmelidir. Yazarlar, bu
konuda İsviçre Federal Mahkemesi ve Yargıtay tarafından da aynı doğrultuda verilen
kararları örnek göstermişlerdir. Bu tür kararlarla BK m. 183/I’in uygulama alanı
oldukça daraltılmış ve hasarın alıcıya adeta teslimle geçeceği hususu benimsenmiştir.
Nitekim pek çok satımda satım konusu mal üzerinde tasarrufta bulunma imkanı
teslim anına kadar satıcıda bulunmaktadır ve alıcı ancak o malı teslim aldıktan sonra
o mal üzerinde hakimiyet kurabilmekte ve zarar tehlikesini önleyici tedbirler
alabilmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, halin icabı olarak kabul
edilen bu durumun, gönderme satımında ve götürme borcu doğuran satımlarda
uygulanmayacak

olmasıdır.

Nitekim,

gönderme

borcu

doğuran

satımlarda

uygulanacak kural, BK m. 183/II’de ayrı olarak düzenlenmiş; götürme borcu
niteliğindeki satımlar açısından ise ifa yerini değiştiren anlaşmanın zaten hasarın
geçişi kuralını değiştirdiği kabul edilmektedir. 96
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9. Satıcının Borçlu Temerrüdüne Düşmüş Olması Durumu
Burada halin icabından ziyade kanundan doğan bir istisnadan bahsedilebilir.
BK m. 102 hükmü uyarınca satıcının satım sözleşmesinin kurulmasında sonra satım
konusu malın tesliminde borçlunun temerrüde düşmesi durumunda, sözleşmenin
kurulması ile alacaklıya geçen hasarın, borçlu satıcının temerrüdü ile satıcıya geri
döneceğini belirtmiştir. Ancak madde ile getirilen hasar düzenlemesi karşı edim
değil, edim hasarına ilişkindir. BK m.102, borçlu-satıcının borçlu temerrüdüne
düşmesi durumunda, edim hasarının alacaklı-alıcıdan, borçlu-satıcıya geçmesi
sonucunu doğuracaktır. Burada BK m. 183/I’deki karşı edim hasarının değil, BK m.
117/I’deki edim hasarına ilişkin kuralın istisnası söz konusudur. Edim hasarının
satıcıda olduğu sürece ise zaten karşı edim hasarının kimde olduğuna ilişkin bir
sorun gündeme gelmeyecek ve halin icabından doğan bir istisnadan söz
edilemeyecektir. 97

A. Sözleşmeden Doğan Özel Durumlar
BK m. 183/I ve II’nin diğer bir istisnası ise tarafların anlaşmasıdır. BK
m.183, emredici bir hukuk kuralı değil yedek hukuk kuralıdır. Bu nedenle taraflar
maddede öngörülen hasarın geçişine ilişkin esasları, aralarında yapacakları zımni ya
da açık sözleşme ile değiştirebileceklerdir. Götürülecek borç niteliğindeki satım
sözleşmelerinde bahsetmiş olduğumuz üzere ifa yerini değiştiren bir anlaşmanın
zımni olarak hasarın geçişi kuralını değiştiren bir anlaşmaya da vücut verdiğinin
kabulü gerekmektedir. Bu çerçevede Milletlerarası Ticaret Örgütü tarafından
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78

hazırlanan INCOTERMS’e dayalı kurulan satım sözleşmelerinde hasarın geçiş anı
tarafların anlaşması ile değiştirilebilmektedir. Taraflar bunun dışında açık olarak
satım sözleşmesine koyacakları kayıtlarla ya da ayrı bir sözleşme ile hasarın geçiş
anına ilişkin olarak düzenleme yapabileceklerdir. Ancak, taraflar arasında hasara
ilişkin yapılan anlaşmanın karşı edim hasarını mı, edim hasarını mı yoksa her ikisini
birden mi düzenlendiğinin tespiti sözleşmenin yorumu ile tespit edilmelidir. Çoğu
zaman çeşit borcu niteliğindeki satım sözleşmelerinde hasara ilişkin düzenlemenin
hem edim hasarını hem de karşı edim hasarına ilişkin olduğunun ileri sürmek
mümkündür. Parça satımı açısından ise daha dikkatli bir yorum yapılmasının yerinde
olduğunun kabulü gerekir.98

B. Taşınmaz Satımı
Taşınmaz satımında hasar, satım sözleşmesinin kurulması ile birlikte alıcıya
geçecektir. BK m. 216 ise satılanın teslimi için bir süre belirlenmiş ise bu sürenin
tamamlanarak taşınmazın teslimi ile hasarın alıcıya geçeceği hükmünü getirmiştir.
Ancak, taşınır satımından ayrı olarak taşınmaz satımlarında, Türk Hukuku
uygulamasında taahhüt ve tasarruf işlemi aynı anda gerçekleştirilmekte ve taşınmazın
mülkiyeti de sözleşmenin kurulması anı ile alıcıya geçmektedir. Taşınmaz satım
sözleşmesi,

Tapu Sicil Memuru önünde kurulan ve hemen sözleşmenin

imzalanmasının ardından tescili gerçekleştirilen bir bütün olarak uygulanmaktadır.
Bu nedenle satılan malın tesliminin başka bir zamanda yapılacağı kararlaştırılmış
olduğunda da hasar taşınmazın tescili ile birlikte alıcıya geçecektir.
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BK m. 216’nın anlam ifade edebileceği taşınmaz satım türü ise ihtiyari açık
arttırma ile yapılan satımla olabilecektir. Bu tür satımlarda satım sözleşmesi, ihalenin
tamamlanması ile satım sözleşmesi tamamlanacaktır. Ancak mülkiyet ancak Tapuda
tescil işleminin gerçekleşmesiyle geçecektir. İhalenin tamamlanması ile tescil
öncesinde bir satım konusu taşınmazın teslimi için belirli bir süre öngörülmüşse bu
durumda hasarın bu sürenin dolması ve satım konusu malın teslimiyle; süre dolmuşsa
her halükarda tescil ile alıcıya geçeceğinin kabulü gerekir.99

§ 4. 6098 SAYILI TÜRK BORÇLAR KANUNUNA GÖRE HASARIN GEÇİŞİ
Viyana Taşınır Mal Satım Sözleşmesi’nin 01.08.2011 tarihi itibari ile
ülkemizde yürürlüğe girişi ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 01.07.2012
tarihi ile yürürlüğe girmesi sonucunda her iki hukuk metninin birlikte
uygulanmasının Borçlar Hukuku ve özellikle satım sözleşmelerine ilişkin olarak yeni
bir uygulama alanı getireceği açıktır. Ancak TBK’nun getirmiş olduğu yenilikler ile
tam anlamıyla bir reform gerçekleştirilememiş olduğu hususu eleştirilmektedir.
Nitekim, özellikle uluslararası hukuktaki gelişmeler, AB hukuku çerçevesinde
yapılan değişiklikler dikkate alınarak pek çok ülkenin medeni kanunlarında önemli
reformlar yaptıkları görülmektedir. Bu anlamda Borçlar Hukuku alanında yapılan
değişikliklerde Viyana Taşınır Mal Satım Sözleşmesi hükümleri oldukça önemli
ilham kaynağı teşkil etmişse de Türk yasa koyucusunun biraz daha geride kaldığını
söylemek hatalı olmayacaktır.
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Tandoğan, s. 180; Aral, s. 177; Karahasan, s. 410; Tunçomağ, s. 63.
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I.

Genel Kural
6098 sayılı Kanun’un 136, 208 ve 245. maddelerinde edim ve karşı edim

hasarının hangi andan itibaren alıcıya geçeceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır. TBK
m.136 genel olarak tüm borç ilişkilerinde hasarın geçişine ilişkin düzenleme
getirmektedir. TBK m. 136/I uyarınca, bir sözleşme kurulduktan sonra ve fakat
sözleşme konusu edim ifa edilmeden önce borçlunun borcunun, borçlunun sorumlu
olmadığı bir umulmayan hal nedeni ile sonradan imkansızlaşması durumunda, borçlu
borcundan kurtulacaktır. Bu nedenle, madde uyarınca edim hasarı alacaklıya ait
olacaktır.

Karşı edim hasarından bahsedilebilmesi için daha öncede bahsetmiş
olduğumuz üzere, edim hasarının mevcut olması gerekmektedir. TBK eski BK m.
117’deki düzenlemeye paralel olarak tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmeler
açısından TBK m. 136/II hükmünü getirmiştir. TBK m. 136/II’ye göre, tam iki tarafa
borç yükleyen bir sözleşmede borcu imkansızlaşan borçlu borcundan kurtulacak,
buna karşın edimini elde edemeyen alacaklı da karşı edim borcunu ifa etme
yükümlülüğünden kurtulacak ve ifa etmiş olduğu edimin iadesini talep edecektir. O
halde, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmenin varlığı halinde, edim hasarına
sözleşme konusu edimin ifasını talep edemeyen alacaklı katlanacak, karşı edim
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hasarına ise borcu imkansızlaşmış ve artık alacaklıdan karşı edimi talep edemeyecek
olan borçlu katlanacaktır. 100
TBK 208 ve 245. maddelerinde hasarın hangi andan itibaren alıcıya
geçeceğine ilişkin düzenleme yapılmıştır.
MADDE 208- “Kanundan, durumun gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel
koşullardan doğan ayrık hâller dışında, satılanın yarar ve hasarı; taşınır
satışlarında zilyetliğin devri, taşınmaz satışlarında ise tescil anına kadar satıcıya
aittir.
Taşınır satışlarında, alıcının satılanın zilyetliğini devralmada temerrüde düşmesi
durumunda zilyetliğin devri gerçekleşmişçesine satılanın yarar ve hasarı alıcıya
geçer.
Satıcı alıcının isteği üzerine satılanı ifa yerinden başka bir yere gönderirse, yarar ve
hasar, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği anda alıcıya geçer.”

Hükmün gerekçesinde ise söz konusu düzenlemenin, Viyana Sözleşmesi ile
Alman Medeni Kanunu(BGB) ilgili hükümlerinin etkisi olduğu belirtilmiştir.
Nitekim, hükmün gerekçesinin atıf yapmakta olduğu BGB madde 446; “satılan
eşyanın teslimi ile birlikte satılanın beklenmedik halden ortadan kalkması ve
kötüleşmesi tehlikesi (hasar) alıcıya intikal eder. Teslim anından itibaren alıcı
yararlara hak kazanır ve eşyanın masraflarını taşır. Alıcının, teslim elmada temerrüdü
hali de teslim ile aynı sonucu doğurur.”
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Türk yasa koyucusunun, hasarın geçişine ilişkin olarak dikkate almış olduğu
bir diğer düzenleme Viyana Sözleşmesi, madde 69 ise şu şekildedir.
“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.”

BGB’de yer alan hasar düzenlemesi ile Viyana sözleşmesi 69. madde bir
arada değerlendirildiğinde, dikkat çeken husus her iki hükümde de hasarın geçiş anı
olarak satılan malın alıcı tarafından teslim alındığı anın esas alınmış olmasıdır. TBK
madde 208 ile getirilen düzenleme ise teslim kavramını kullanılmak yerine “taşınır
satımlarında zilyetliğin devri anı” nı hasarın geçiş anı olarak belirlenmiştir. Hasarın,
teslim kavramından daha geniş bir kavram olan “zilyetliğin geçiş anı” ile birlikte
alıcıya geçeceğine ilişkin düzenleme ile Yasa koyucu, taşınır mülkiyetinin teslim
dışında zilyetliğin devrine ilişkin diğer yollarla da geçeceği hususunu dikkate alarak
yaptığı kabul edilmektedir. Ancak hem Alman Hukuku Doktrini ve uygulaması hem
de Viyana Sözleşmesi doktrin ve uygulamasında, “teslim” kavramının geniş
yorumlandığı ve alıcının satım konusu malı dolaylı zilyetliğin geçişi ile elde ettiği
hallerde de teslim koşulunun sağlanmış olduğunun kabul edildiği görülmektedir.
Aslen her üç düzenlemede de hasarın geçiş anı olarak temel alınan an, satım konusu
malın teslim anıdır. Ancak diğer mülkiyetin devir yollarında aslen, satım sözleşmesi
ile amaçlanan ekonomik sonucun gerçekleşmiş olması, hasarın geçişi için koşul
teşkil etmektedir. Bu kriterin özellikle satılan malın mülkiyetinin, satılan malın
83

alıcıya naklinin ertelendiği durumlarda ve satılan malın zilyetliğinin teslim dışı
yollarla alıcıya devrinin gerçekleştiği hallerde geçerli olduğu kabul edilmektedir. Bu
noktada hasarın geçişi açısından dikkate alınması gereken husus alıcının halihazırda
satılan maldan ekonomik olarak faydalanıp faydalanmadığının tespit edilmesidir.
Ancak kabul edilen bir görüşe göre, elbette ki alıcının mal üzerine hukuki ya da
ekonomik olarak yarar sağlayamadığı bir durumda, zilyetlik alıcıya geçmiş olsa
dahi” hasarın alıcıya geçmiş olmasından bahsedilemeyecektir.
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6098 sayılı TBK ile hasarın geçişine ilişkin olarak yapılan en önemli yenilik
parça borcu, çeşit satımı ayrımının ortadan kaldırılmış olmasıdır. 818 sayılı Borçlar
Kanunu düzenlenmesinde yapılan ayrım ortadan kaldırılmış, TBK m. 208 hükmünün
I. ve II fıkraları hem çeşit satımı hem de parça satımı niteliğindeki yerinden satım ve
götürülecek borçlara ilişkin satım sözleşmelerinde uygulanacak; III. fıkra hem çeşit
hem de parça satımı niteliğindeki gönderme satımlarında uygulanacak hükümler
olarak düzenlenmiştir.

Ancak her ne kadar madde lafzında yapılan yenilikle çeşit borcu, parça borcu
ayrımının kaldırıldığı belirtilmekte ise de söz konusu ayrımın hasarın geçişi
açısından halen önem arz ettiği açıktır. Hasarın, satım konusu mala ilişkin zilyetliğin
devri anında alıcıya geçeceği hallerde, satım konusunun çeşit borcu olması
durumunda ayırt etmenin en geç hasarın geçişi olan, yani zilyetliğin devri anında
gerçekleşeceğinden bu konuda bir sıkıntı çıkmayacaktır. Ancak, aşağıda daha
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ayrıntılı olarak açıklayacağımız, üzere, alacaklının temerrüdü halinde geçişini
düzenleyen 2. fıkra hükmü açısından yapılacak değerlendirmede, “çeşit borcunda
ayırt etmenin” önemi ortaya çıkacaktır. Nitekim, asıl kuralın aksine, hasar alıcıya
malın teslimi anında değil fakat alacaklının satım konusu malı teslim almada
geciktiği anda geçecektir. Hasarın geçişi açısından ayırt etmenin bir gereklilik olup
olmadığı açısından TBK m. 208’de açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Ancak, bu
eksikliğin

CISG

ve

diğer

uluslararası

sözleşme

hükümleri

yorumlanarak

doldurulması doğru olacaktır. Bu konuda, aşağıda inceleyeceğimiz CISG 69. madde
hükmü uyarınca, satım konusu malın çeşit borcu olması durumunda hasarın alıcıya
geçebilmesi için en geç teslim anında veyahut alacaklının temerrütte düştüğü anda
ayırt edilmiş olması gerekliliği kabul edilmiştir. Maddenin yorumlanması neticesinde
ise söz konusu ayırt etme olgusunun halen çeşit borçlarında hasarın geçişi açısından
satıcı için bir külfet olduğunun kabulü gerekmektedir. 102

A. Zilyetlik Ve Zilyetliğin Devri
TBK m. 208 ile satım sözleşmesinde hasarın geçişine ilişkin olarak getirilen
en önemli yeniliklerden biri yenilik ile taşınır mallarda hasarın satıcıdan alıcıya geçiş
anı olarak zilyetliğin devri anı esas alınmıştır. Burada “teslim” sözcüğü yerine
“zilyetliğin devri” tabirinin kullanılması bilinçli bir tercihin sonucu olduğu genel
olarak kabul edilmektedir. Nitekim teslim sözcüğünün zilyetliğin devri hallerinden
sadece birini kapsamasına rağmen, “zilyetliğin devri” ibaresi, sadece teslimi değil,
zilyetliğin tüm hallerinde hiçbir ayrım gözetilmeksizin hasarın alıcıya geçeceğini
102
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belirtmekte ve bu anlamda ortaya çıkacak soru işaretlerinin önüne geçmekte olduğu
kabul edilebilir.

Zilyetliğin devri anı ile karşı edim hasarının geçmesinden anlaşılması
gerekenin ne olduğu doktrinde tartışılmıştır. Hakim görüşe göre, karşı edim hasarının
alıcıya geçebilmesi için sırf satım konusu malın zilyetliğinin alıcıya devredilmesi
yeterli olacaktır. Karşı edim hasarının geçişi için zilyetliğinin devrine ek olarak, o ifa
fiillinin tamamlanması, yani satım konusu malın mülkiyetinin de alıcıya
devredilmesine gerek yoktur.103 Karşıt görüş ise TBK m. 208/I ile karşı edim
hasarının alıcıya geçişi için belirlenen “zilyetliğin devri” olgusunun aslında taşınır
mülkiyetin devri için yapılmış tasarruf işlemini ifade etmek için kullanıldığını
savunur. Dayanak olarak ise taşınır mal mülkiyetinin devri için yapılan tasarruf
işleminin, günümüzde kabul edilen hakim görüşe göre ayni akit ve zilyetliğin devri
olarak tanımlandığını ve bu nedenle Kanunun koyucunun “zilyetliğin devri”
kavramını kullanırken aslında ayni akit ve zilyetliğin devri ile meydana gelen ve
mülkiyetin devri sonucunu doğuran tasarruf işleminden bahsetmekte olduğunu
belirtir. O halde, mülkiyetin devrine yol açmamış bir zilyetlik devri, karşı edim
hasarının alıcıya geçmesine yol açmayacaktır ve karşı edim hasarının alıcıya geçişi
için zilyetlik devrinin aynı zamanda satım konusu malın mülkiyetinin de devrine yol
açması gerekecektir.104 Ancak her şekilde karşı edim hasarının geçişi anının tespiti
açısından zilyetliğin devri yöntemlerinin incelenmesi gerekecektir.
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Özdemir, s. 369; Akıntürk/Karaman, s. 233; Zevkliler/Gökyayla, s. 43; Atamer (Taşınır Satımı), s.
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Gümüş (2012), s. 38,39.
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1.Zilyetliğin Teslim Yoluyla Devri
a. Eşyanın Teslimi ile Zilyetliğin Devri
Teslim yolu ile zilyetliğin devri, tarafların birbirine uygun irade ile zilyetlik
konusu malın önceki zilyet tarafından, kazananın iktidarına sokulması olarak
tanımlanabilir. Gündelik uygulamada ve ticari nitelik taşımayan çoğu satım
sözleşmesinde en çok rastlanan zilyetliğin devri yolu budur. Satıma konu malın
fiziksel olarak, satıcı tarafından yeni zilyet olan alıcının eline verilmesi durumunda
eşyanın teslimi ile zilyetliğin devri söz konusu olacaktır. Diğer bir deyişle satım
konusu malın zilyetliği kazanacak kişinin eline verilmesi, o kişinin mal üzerinde
hakimiyet kullanacak duruma sokulmasını ifade eder.105 Hasarın, alıcının mal
üzerinde hakimiyet kazandığı anda alıcıya geçecek olması ise hakkaniyete uygun bir
çözümdür. Nitekim, alıcı bu şekilde malı kontrol edebilecek ve maldan
yararlanabilecektir.

b. Araçların Teslimi ile Zilyetliğin Devri
Satıma konu malın elden teslimi her durumda mümkün olamayacaktır. Bu
nedenle, o mal üzerinde hakimiyet sağlayan araçların alıcıya teslimi ile zilyetliğin
devredileceği kabul edilmektedir.106 Bu şekilde bir devir gerçekleştirildiğinde,
örneğin, satıma konu olan otomobile ait anahtarlar, alıcıya teslim edildiği anda
hasarın alıcıya geçeceği ve satım konusu otomobilin anahtarının teslim edildiği ve
105

Oğuzman/Seliçi/Oktay, s. 65; Özdemir, s. 66; Reisoğlu, s. 56-57; Ayan, s. 64.
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Oğuzman/Seliçi/Oktay, s. 66; Özdemir, s. 66; Resioğlu, s. 57; Ayan, s. 65; Sirmen, s. 65.
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mal üzerinde artık sadece alıcının tasarruf edebilmesi hususu sağlandıktan sonra
hasara alıcının katlanması gerektiğinin kabulü gerekecektir.

c. Fiilli Hakimiyet Kurmaya Yarayan Anlaşma ile Zilyetliğin Devri
Zilyetlik anlaşması olarak adlandırılabilen bu devir yolunda zilyetliği
devralacak olan alıcı ile devredecek olan satıcı arasında alıcının, satım konusu mallar
üzerinde derhal egemenlik kurmasına elverişli, açık ve dolaysız, genellikle sözlü bir
hukuki işlem söz konusudur. Diğer bir deyişle, zilyetliği devralacak olan alıcıya, ne
eşyanın kendisi verilmekte, ne eşyaya ilişkin vasıta teslimi yapılmakta ve fakat
devralan alıcıya, o eşya üzerinde filli hakimiyet kurmasını sağlayacak imkanlar
yaratılmaktadır. Örneğin malı ariyet alan, rehin alan ya da intifa hakkı sahibi olan
kişi zilyet olduğu malı satın alacak olursa bu durumunda satım sözleşmesi fiilli
hakimiyet kurmaya yarayan sözleşme olacak ve zilyetlik bu şekilde devredilmiş
olacaktır. Bu durumda satım konusu malın alıcıya teslim edilmiş sayılması için
devralanın bizzat şahsına teslim edilmiş olması da şart olmadığı kabul
edilmektedir.107 Hasarın geçişi açısından, satım konusu mal alıcıya teslim edilmemiş
olsa dahi zilyetliğinin fiilli hakimiyetini kurmaya yarayan anlaşma ile alıcıya devri
sonunda malın zilyetliği alıcıya geçeceğinden, satım konusu malın daha henüz alıcı
tarafından teslim alınmadan önce her iki tarafında kusur olmaksızın yok olması
durumunda artık, burada hasara alıcının katlanması gerektiği kabul edilecektir.

108

Ancak, elbette ki satıcının satım konusu malı korumak için gerekli önlemleri almış
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Oğuzman/Seliçi/Oktay, s. 67; Ayan, s. 66.
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Serozan, s. 110.
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olmaması durumunda satıcının kusurunun varlığının kabul edilmesi ve bu nedenle
hasarın geçişinden söz edilememesi gerekecektir.

2. Zilyetliğin Teslimsiz Devri
Zilyetliğin devrinde şekilcilikten uzaklaşıp, özellikle ticari satımlarda her
zaman maddi anlamda bir el değiştirmenin mevzubahis olamayacağı da
anlaşıldığında teslimin gereğinin de törpülendiği görülmektedir. Bu noktada önemli
olan husus maddi teslim yerini tutan yollar ile devrinin işleri, ticari hayatı
kolaylaştırdığı ve çabuklaştırdığı bir gerçek olmakla beraber, zilyetliğin kamuya
açıklık işlevinin bir anlamda kısıtlandığı söylenebilir.109 Nitekim zilyetliğin teslimsiz
devrine ilişkin kimi bazı durumlar, hasarın geçiş anının tespiti ve ispatı açısından
zorluklara yol açabilecektir.

a. Zilyetliğin Temsilci Aracılığı ile Devri
MK m. 978, temsilciye yapılan teslimin, temsil edilene yapılmışçasına
zilyetliği geçirebileceğini hüküm altına almış ve hazır olmayanlar arasında zilyetliğin
devren kazanılması, şeyin, zilyetlik kazanacak olana veya temsilcisine teslim
edilmesiyle birlikte gerçekleşeceği belirtilmiştir. Her ne kadar temsilci aracılığıyla
zilyetliğin kazanılması, hükümde hazır olmayan kişiler bakımından öngörülmüşe de,
bu şekilde zilyetlik devri hazır olanlar arasında da gerçekleşebilecektir. Düzenlenen
ikinci halde ise satım konusu malın zilyetliğini devredecek olan satıcının karşısında
alıcının temsilcisi bulunmamaktadır. Böyle bir durumda ise temsilci durumundaki
109
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kişinin, mesela nakliyecinin zilyet sayılıp sayılmayacağı somut olayın özelliklerine
göre değerlendirilmelidir.110Bu husus, özellikle mesafeli satım sözleşmelerinde
hasarın geçişi açısından önem taşıyacaktır.

b. Zilyetliğin Hükmen Teslim Yoluyla Devri
MK m. 979’de yer alan kuralın bir bölümünde de zilyetliğin fiilen teslimi
yerini tutan hükmen teslim yoluna yer verilmiştir. Zilyetliğin hükmen teslim yoluyla
devri, zilyetliği devreden kimsenin özel bir hukuki ilişkiye dayanarak malı kendi
hakimiyetinde alıkoyarak, zilyetliği kazanan kişiye sadece bir dolaylı zilyetlik
tanıması durumu olarak tanımlanmaktadır. Satım sözleşmesi ile tarafların malların
teslim zamanı olarak ileriki bir tarihi kararlaştırdıkları ve satım konusu şeyin
mülkiyetinin alıcıya devredildiği ve fakat ifa tarihine kadar satıcıda bulunacağı
hallerde hükmen teslimin gerçekleştiğinden söz edilebilmektedir. Burada önemli olan
husus, malın önceki zilyedin elinde kalması ve hükmen teslim ile zilyetliğin devrinin
gerçekleşebilmesi için bunun özel bir hukuki ilişkiye dayanmasının gerekliliğidir. Bu
hal ise dar yorumlanmalıdır. Satım sözleşmesinde satıcının, malı teslim etmekte
temerrüde düşmüş olması durumunda, zilyetliğin hükmen teslim yolu ile alıcıya
devredilmiş olduğundan bahsedilemeyecektir.111
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c. Zilyetliğin Havale Yoluyla Devri
Teslim yerini tutan zilyetliğin devri yöntemlerinden biri de MK m. 979’da
düzenlenmiş olan zilyetliğin havale yolu ile devridir. Bu devir yolunda, eşya
üzerinde dolaylı zilyet olan kişi, zilyetliğini alacağın temlikine benzer biçimde ve
fakat herhangi bir şekle bağlı olmaksızın karşı tarafa geçirmektedir. Bu devir
yönteminde amaç “dolaylı zilyetliğin” devredilmesidir. Bu devir yöntemine
uygulamada en çok dolaylı zilyet olan kişinin, dolaysız zilyet olan bankada duran
hisse senetlerini, bir çift sözü ile 3. kişiye devrinde karşılaşırız. Satıcıya ait olan ve
dolaysız zilyet konumundaki bankada bulunan hisse senetlerinin belli bir bedel
karşılığında alıcıya kolay yoldan geçirilebilmesinin yolu, zilyetliğin havale yolu ile
devridir. Zilyetliğin havalesinin gerçekleşebilmesi ve dolaysız zilyet açısından etki
doğurabilmesi için, bu havalenin dolaysız zilyede bildirilmesi gerekmektedir.
Nitekim kanunda, her ne kadar zilyetliğin devri herkese karşı etkili sayılmışsa da
zilyetliğin devrinin ancak dolaysız zilyede ihbar edildikten sonra dolaysız zilyet
açısından etkili sayılacağı belirtilmiştir. Söz konusu ihbar ise, zilyetliğin havalesini
gerçekleştiren ya da havaleyi gerçekleştiren kişinin temsilcisi sıfatıyla zilyetliği
havale alan kişi de yapabilecektir. İhbarın etkisi şu açıdan önemlidir ki, kendisine
ihbarda bulunulmayan dolaysız zilyet, malı yeni dolaylı zilyette vermekten
kaçınabileceği gibi bunu zilyetliğin havalesini gerçekleştiren kişiye de verebilecektir
ve zilyetliğin havalesi bu sebeple hüküm ve sonuç doğuramayacaktır. Burada ayrıca
paranın havale edilmesinden farklı olarak, dolaysız zilyet olan Bankaya parayı
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ödeme yetkisi verilmemekte, sadece yeni dolaysız zilyet olacak alıcıya zilyetliği
gidip o bankadan teslim alma yetkisi verilmektedir. 112

d. Zilyetliğin Emtia Senetlerinin Teslimi ile Devri (Nitelikli Zilyetlik
Havalesi)
Belgesel zilyetlik havalesi olarak da isimlendirilebilen bu zilyetliğin devri
halinde dolaylı zilyetliği havale edilecek olan eşya, bir taşıyıcı ya da ardiyecinin
elinde bulunmaktadır. Bu durumda söz konusu eşya için “emtia senedi” diye bir
“kıymetli “evrak” düzenlenmişse sadece bu şekilde bir emtia senedinin devri ile
eşyanın zilyetliği MK m. 980 uyarınca devredilmiş (havale edilmiş) sayılacaktır. Söz
konusu hüküm uyarınca, zilyetliğin devrinin gerçekleşebilmesi için, bir taşıyıcı ya da
umumi mağazaya teslim edilmiş mal bulunmalı ve bu mal için kıymetli evrak
niteliğinde bir senet verilmiş olmalıdır. TTK m. 832 hükmü uyarınca, emtiayı teslim
edecek kıymetli evrakı düzenleme yetkisi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izniyle
kurulabilen “umumi mağazalara” verilmiştir. Söz konusu umumi mağazalar, malın
mülkiyetini geçirmeye yarayan “makbuz senedi” ve malı rehin etmeye yarayan
“varant” verme karşılığında serbest veya gümrüklenmemiş mal ve hububatı, saklama
sözleşmesi uyarınca kabul eder ve tevdi edenlere de bu senetlerle tevdi olunan mal ve
hububatı satabilmek veya rehin edebilmek imkanı vermektedirler. Makbuz senedinin
bir kişiden diğerine devri ile malın, malik sıfatıyla dolaylı zilyetliği, varantın teslimi
ile ise malın rehin hakkı sebebiyle dolaylı fer’i zilyetliği geçer.
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Taşıyıcılar tarafından düzenlenen kıymetli evrak ise deniz taşımacılığında
TTK m.1228 maddesinde tanımlanış olan “konişmento”, diğer taşıma hallerinde ise
TTK

m.

837

maddesinde

düzenlenmiş

olan

“taşıma

senedi“

olarak

adlandırılmaktadır.113

Yukarıda belirtilen emtia senedini, geçerli biçimde teslim alan kişi malın
dolaylı zilyetliğini elde edecektir. Taşıma senedi, TTK m. 856. hükmünde de
belirtilmiş olduğu üzere üç nüsha olarak düzenlenir. Bir nüsha gönderene aittir ve
gönderende kalır, diğeri eşyaya eşlik eder, üçüncüsü taşıyıcıda kalır. Bu durumda,
malların taşıyıcıya teslimi ile dolaysız zilyetlik taşıyıcıya geçecektir. Emtia senedinin
alıcıya teslim ile de malların dolaylı zilyetliği alıcıya geçecektir. Bu durumda da
hasar, malların taşıyıcıya teslimi ile birlikte alıcıya geçecektir. .Nitekim Viyana
Taşınır Mal Satım Sözleşmesi’nin, satım konusu malların gönderilmesini içeren
satım sözleşmelerinde hasarın geçişini düzenleyen ilgili 67. maddesinde, hasarın,
satım konusu malların ilk taşıyıcıya teslimi alıcıya geçeceğini düzenlemektedir.
Satım sözleşmesi taraflarının malların özellikle belirli bir yerde teslimini
kararlaştırmış oldukları hallerde ise hasar malların belirli yerde taşıyıcıya teslimi ile
birlikte alıcıya geçecektir. Maddenin son cümlesi ile “satıcının malları temsil eden
belgeleri alıkoyma hakkı olsa dahi, bu hasarın geçişine etki etmez” denilerek,
hasarın geçişinin teslim dışında tüm zilyetlik hallerini kapsayıcı şekilde düzenlenmiş
olduğu vurgulandığı kabul edilmektedir.114
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B. Parça Satımında Hasarın Geçişi
Satıcının borcunun parça borcu olarak belirlendiği satım sözleşmelerinde
edim hasarı, TBK m. 136/I’de belirlenmiş olan genel kural uyarınca alacaklıya, yani
alıcıya ait olacaktır. Satım sözleşmesinin kurulmasından sonra ve fakat tam ve doğru
olarak alıcıya ifa edilmeden önce, satım konusu malın umulmayan hal nedeniyle
imkansızlaşması durumunda, alıcı satım konusu malın ifasını talep edemeyecek ve
satıcının zilyetliği devir ve mülkiyeti devir borcu ortadan kalkacaktır.
136. maddenin II. fıkrasında ise tam iki taraf borç yükleyen sözleşmelerde
karşı edim hasarına kimin katlanacağına ilişkin düzenleme getirilmiştir.
“Karşılıklı borç yükleyen sözleşmelerde imkânsızlık sebebiyle borçtan
kurtulan borçlu, karşı taraftan almış olduğu edimi sebepsiz zenginleşme hükümleri
uyarınca geri vermekle yükümlü olup, henüz kendisine ifa edilmemiş olan edimi
isteme hakkını kaybeder. Kanun veya sözleşmeyle borcun ifasından önce doğan
hasarın alacaklıya yükletilmiş olduğu durumlar, bu hükmün dışındadır.”
TBK m. 136/II fıkra hükmü karşı edim hasarına borçlunun katlanacağını
belirtmektedir. Fıkranın son cümlesinde ise kanun ya da sözleşme ile hasarın
alacaklıya yüklendiği durumlar ayrı tutulmuştur. Satım sözleşmesi açısından hasarın
geçişini düzenleyen TBK m. 208/I ise TBK m. 316/II, ikinci cümlesinde belirtilen
özel hallerden biridir ve satım sözleşmeleri açısından, karşı edim hasarının durumun
gereği ve sözleşmede öngörülen özel durumlar mevcut olmadıkça, taşınır
satımlarında zilyetliğin devri ile birlikte alıcıya geçeceğini belirten 208. maddenin
uygulanması gerekecektir.
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Ancak her ne kadar TBK m. 208/I ile satım sözleşmeleri açısından özel bir
düzenleme getirilmiş olarak görünse de 208 maddede yer alan esasların uygulanması
ile ortaya çıkacak sonuç, çoğu olayda TBK m. 136/II nin hasara kimin katlanacağına
ilişkin getirmiş olduğu çözümden farklı olmayacaktır. Her iki durumda da karşı edim
hasarına alacaklı, satım sözleşmesinde ise alıcı katlanacaktır. 818 sayılı Borçlar
Kanunu’nda yer alan ve sadece satım sözleşmesinde hasarın geçişini düzenleyen BK
m. 183, genel kuralı düzenleyen BK m. 117’nin istisnası iken, 6098 sayılı Türk
Borçlar Kanunu’nda yer alan 208. madde, TBK m. 136/II’yı teyid eden bir
düzenleme getirmiştir.
818 sayılı BK döneminde BK m.183/I, edim hasarının ve tam iki tarafa borç
yükleyen sözleşmelerde karşı edim hasarının sözleşmenin kurulmasından mülkiyetin
devri anına kadar borçluda kalacağını düzenleyen kuraldan ayrılarak, karşı edim
hasarının satım sözleşmesinin kurulması ile birlikte alıcıya geçeceğini düzenlemişti.
Yani BK m. 183/I ile karşı edim hasarının geçiş anı hasarın geçişine ilişkin genel
kuraldan ayrılarak, önceki bir zamana çekilmişti. TBK m. 208/I ise karşı edim
hasarının geçiş anını taşınırlarda zilyetliğin devri anı olarak belirlemiştir.
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1. Yerinden Satımlara İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
TBK m. 208/I, öncelikli olarak parça borcu niteliğindeki yerinden satım
sözleşmelerinde karşı edim hasarının geçişi açısından uygulanacaktır. Hükümde
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belirtildiği üzere, karşı edim hasarı alıcıya satım konusu malın zilyetliğini alıcıya
devredildiği anda geçecektir.116

2. Götürülecek Borca İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
818 sayılı borçlar kanunu ilgili BK m. 183’de götürme niteliğindeki
satımlarda karşı edim hasarının geçişine ilişkin bir düzenleme bulunmamaktaydı.
Hakim görüş ise, satım sözleşmesinin götürme niteliğindeki satımlar için kurulmuş
olması durumunda, bunun BK m. 183/I, karşı edim hasarının satım sözleşmesinin
kurulması ile alıcıya geçeceği kuralının tarafların anlaşması ile değiştirilebilen
istisnası olduğunu kabul etmekte ve bu durumda tarafların kanunla belirlenen ifa
yerini değiştirmek suretiyle hasarın geçiş anını da değiştirdiklerini belirtmekteydiler.
Buna göre ise karşı edim hasarı, satım sözleşmesinin kurulması ile değil, satım
konusu malın alıcıya, alıcının işyeri ya da yerleşim yerinde teslimi ile alacaklıya
geçeceği kabul edilmekteydi.

TBK m. 208/I’in getirdiği düzenleme ise, yerinden satım ve götürülecek
borca ilişkin satımları açısından bir ayrım yapmaksızın, her iki satım türünde de karşı
edim hasarının satım konusu malın zilyetliğinin devri ile alıcıya geçeceğini
belirtmiştir. Bu nedenle, bu tür satımlarda hasarın geçişi, tarafların anlaşmasına
dayalı bir istisnai hal oluşturmayacak ve götürme niteliğindeki parça borçları
açısından da TBK m. 208/I genel kuralı uygulanacaktır. O halde, satım konusu malın
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alıcının işyeri ya da yerleşim yerinde ifa edileceğinin kararlaştırıldığı satımlarda
karşı edim hasarı, satım konusu malın ifa yerine götürülerek, malın zilyetliğinin
alıcıya devri ile alıcıya geçecektir. 117

3. Gönderilecek Borçlara İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
818 sayılı BK m. 183’de parça borcu niteliğindeki gönderilecek borçlar
açısından herhangi bir kural içermemekteydi. BK m. 183’de gönderme borçları
açısından yapılan tek düzenleme ise maddenin II. fıkrasında yer alan çeşit
borçlarında hem edim hem de karşı edim hasarının geçişine ilişkindi. BK m.183/II
uyarınca edim hasarı ve karşı edim hasarı, satıcının satım konusu çeşit borcunu ayırt
etmesi ve ayırt edilmiş mal üzerindeki fiili hakimiyetini sona erdirmesi ile alıcıya
geçmekteydi. Bu kural ise kıyas yoluyla, parça borcu niteliğindeki gönderme
satımlarında karşı edim hasarının geçişi hususunda uygulanmaktaydı.

TBK m. 208/III ise gönderme satımlarında hasarın geçişine ilişkin kuralı
düzenlenmiş ve ancak bu kuralın uygulanması açısından parça borcu çeşit borcu
ayrımı yapmamıştır. Hüküm uyarınca, “Satıcı alıcının isteği üzerinde satılanı ifa
yerinden başka yere gönderirse, yarar ve hasar, satılanın taşıyıcıya teslim edildiği
anda alıcıya geçer”. O halde, hasarın geçişi açısından esas alınacak an, satım konusu
malın taşıyıcıya teslim edildiği andır. Ancak, her ne kadar maddenin lafzında

117

Gümüş (2012), s. 40; Yavuz (2012), s. 76; Aydoğdu, s. 74 ; Zevkliler/Gökyayla, s. 42

97

“taşıyıcıya teslim” anı esas alınmışsa da bu andan anlaşılması gereken satıcın o mal
üzerindeki fiili hakimiyetini sona erdirerek taşıyıcıya teslim etmesi gerekliliğidir. 118

Taşıyıcıya malların teslim edilmesinin, satıcının satım konusu mallar
üzerindeki fiili hakimiyetini sona erdirmesi olarak da kabul edilmesinin bir sonucu
olarak, taşıyıcının bağımsız olması gerektiği kabul edilir. O halde, satıcının, satım
konusu malları bizzat kendisinin alıcıya taşıdığı ya da TBK m. 116 anlamında bir ifa
yardımcısı ile taşıdığı durumlarda bir gönderme satımının mevcut olmadığı kabul
edilir. Böyle bir halde ise hasarın geçişi açısından TBK m. 208/III’deki kural değil,
TBK m. 208/I’deki genel kural uygulanır. Daha önce de belirtmiş olduğumu üzere
TBK m. 208/III düzenlemesi, 818 sayılı BK’da yer alan BK m. 183/II’de yer alan
düzenlemeyi bir adım ileriye taşımış, uygulamada parça borçlarında karşı edim
hasarının geçişi açısından da uygulanan madde, lafzındaki çeşit borcu parça borcu
ayrımını kaldırarak düzenlemiştir. Bir diğer değişiklik ise, kanun koyucunun TBK m.
208/III ile hasarın geçiş anı olarak satıcının mal üzerindeki fiili hakimiyetinin sona
ermesi anı değil, daha somut olan satım konusu malın taşıyıcıya teslim edildiği anın
esas alınmış olmasıdır. Buradaki taşıyıcının, satıcının ifa yardımcısı ya da çalışanı
olmaması gerektiği, ancak bağımsız taşıyıcıya teslimi ile hasarın geçeceği kabul
edilmektedir. TBK m. 208/III hasarın geçişine ilişkin ana kuralın istisnası olmakla
beraber, gönderilecek borçlar açısından CISG m. 67 hükmüne göre daha basit ve
ayrıntısız bir hüküm getirmiş ve sadece “malın taşıyıcıya” teslim anından
bahsetmiştir. Aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olan CISG m. 67 de ise gönderme
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borcu içeren satım sözleşmelerinde hasarın geçiş anı olarak, satım konusu malın “ilk
bağımsız taşıyıcıya” teslim anı esas alınmıştır. Bu düzenleme ile uluslararası
satımlarda birden fazla vasıta ile taşınan satım konusu mallara ilişkin hasarın geçişi
açısından bir açıklık getirilmiştir. O halde, birden fazla vasıta ile ifa yerinden
başkaca yere gönderilecek satım sözleşmelerinde CISG’in uygulama alanına girmesi
durumunda, yani uluslararası ve ticari nitelikli satım sözleşmelerinde, satım konusu
malın CISG kapsamına giren bir taşınır mal olması durumunda artık Türk
Hukuku’nun bir parçası olan CISG m. 67’nin uygulanması gerekecek ve birden fazla
taşıyıcı mevcutsa hasar, TBK m. 208/III’e göre değil, CISG m .67 uyarınca ilk
bağımsız taşıyıcıya teslimle alıcıya geçecektir.119

TBK m. 208/III, CISG m. 67’de düzenlenen, “gönderme borcunu doğuran
satım sözleşmelerinde hasarın geçişi” başlıklı hükümle paralellik sağlamak amacıyla
ve BGB 447’de yer alan düzenleme esas alınmak suretiyle yapılmıştır ve TBK m.
208/III metnine “alıcının isteği üzerine” ifadesi eklenmiştir. Eklenen ifade ile
amaçlanan ise satıcının alıcıya satım konusu malı göndereceği zaman bu
göndermenin

alıcının

rızasına

aykırı

biçimde

gerçekleştirilmesinin

önüne

geçilmesidir. Şöyle ki, satım konusu malın alıcının yararına ve fakat alıcının rızası ve
bilgisi dışında satıcı tarafından alıcıya gönderilmesi durumunda öncelikle, alıcının
rızasına bakılacak, alıcının malların gönderilmesine rızası yoksa satıcının, alıcının
yararına hareket ettiği gibi hususlar dahi dürüstlük kurallı değerlendirmesinde
dikkate alınmayacaktır.
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Gümüş (2012), s. 42; Yavuz (2012), s. 71; Aydoğdu, s. 75-78; Çetiner, s. 27; Özdemir, s. 373,374;
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Ancak elbette ki, yeni kanun ile eklenen “alıcının isteği üzerine” ifadesi,
sadece satıcının gönderme borcunun taraflarca sözleşme ile belirlendiği durumlarla
sınırlı kalacağı şeklinde dar yorumlanmamalı ve ticari örf ve adetin gerektirdiği ya da
taraflar arasında uzun süredir devam eden yerleşmiş anlaşma halinde de uygulama
alanı bulacağının kabulü gerekir. 120

TBK m. 208/III’ün hem parça borcu niteliğindeki hem de çeşit borcu
niteliğindeki gönderme satımlarında uygulandığı hakim görüş olmakla beraber,
fıkranın hangi tür hasarı hangi tür borç açısından düzenlediği konusunda açıklık
mevcut değildir. Şöyle ki, TBK m. 208/III düzenlemesinin çeşit satımları açısından
hem edim hasarının geçişini hem de karşı edim hasarının geçişini düzenlediği açıktır.
Ancak, fıkranın parça borcu niteliğindeki gönderme satımları açısından da her iki
hasarın geçişine ilişkin düzenleme getirip getirmediği belirsizdir. Bu konuda hakim
görüş, TBK m. 208/III hükmünün parça borcu niteliğindeki gönderme satımlarında
sadece karşı edimin geçişi açısından uygulanması gerektiğini savunur. Parça
borçlarında, edim hasarı her daim TBK m. 136/I hükmüne göre, satım sözleşmesinin
kurulması anı ile birlikte alıcıya geçecektir.121
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Aydoğdu, s. 75; Özdemir, s. 373; Çetiner, s. 103; Gümüş (2012), s. 41; Yavuz (2012), s. 71;

Atamer, (Taşınır Satımı), s. 192.
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Gümüş (2012), s. 42; Yavuz (2012), s. 76.
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C. Çeşit Satımında Hasarın Geçişi
Satım konusun çeşit borcu olarak belirlendiği satımlar açısından TBK, parça
borçlarından ayrılan ve farklı bir düzenleme getirmiş olduğu ve hasarın geçişi
açısından parça borcu çeşit borcu ayrımının ortadan kaldırıldığı söylenmekte ise de
ayrım halen hasarın geçişi açısından devam etmektedir. Maddenin lafzından çeşit
borcu ya da parça borcunda hasarın geçişine ilişkin ayrı hükümler sevk edilmemiş ve
hükümde açıkça çeşit borcunun ayırt edilmesinden bahsedilmemiş ise de, “tür yok
olmaz” kuralının bir sonucu olarak, çeşit borçlarında hasarın geçişi tartışması
yapılabilmesi için, satım konusu malın ayırt edilmesi gerektiği açıktır. Bu nedenle,
çeşit borçlarında hasarın geçişi açısından öncelikle 818 sayılı BK döneminde olduğu
gibi “ayırt etmenin” önkoşul olduğu açıktır.

BK m. 183/II, satım konusunun çeşit borcu olarak belirlenmiş olduğu satım
sözleşmelerinde edim ve karşı edim hasarının geçişinde satım konusu malın ayırt
edilmesini önkoşul olarak belirlemişti. Ayırt etme satım konusu çeşit borcunu parça
borcuna dönüştürmemekte, fakat çeşit borçları açısında da hasarın geçişi
hükümlerinin uygulanmasını sağlamaktaydı. 818 sayılı BK döneminde, bu ayırt
edilmenin ne şekilde gerçekleştirilmesi gerektiği hususu tartışılmış ve 4 görüş ortaya
atılmıştı. İşte TBK m.208/I ile çeşit borcunda hasarın geçişi açısından ayırt etmenin
önkoşul olması gerekliliği kaldırılmamış ancak ayırt etmenin ne şekilde
gerçekleşeceği konusunda bir tercih yapılmış ve bu tartışmalar ortadan kalkmıştır.
Nitekim “tür yok olmaz” kuralı nedeniyle ayırt edilmemiş bir çeşit borcunda hasarın
geçişinden bahsedilemeyeceği açıktır. Yasa koyucu teknik anlamda ayırt etmenin,
satım konusu çeşit borcunun, fiilen ayırt edilerek alıcıya teslim edilmesi olduğu
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görüşünü benimsemiştir. O halde, çeşit borçlarında, ayırt etme satım konusu malın,
ölçme, tartma, sayma, paketleme gibi eylemlerle fiilen ayırt edilerek alıcıya teslim
edilmesi ile tamamlanan bir fiildir. Bu fiilin tamamlanması ve aynı zamanda
zilyetliğin alıcıya devri ile hasar alıcıya geçecektir. Kanunumuzda ayırt etme hususu
hasarın geçişi açısından bir koşul olarak sayılmamıştır. Ayrıca, TBK m. 208’e ilişkin
gerekçede getirilen düzenleme ile uluslararası satım hukuku hükümleri ile paralellik
kurulmasının amaçlandığı belirtilmiştir. O halde bu konuda CISG hükümlerinin
incelenmesi doğru olacaktır. CISG m. 69/III, hasarın ve yararın alıcıya geçebilmesi
için satım konusu malın ayırt edilmesi gerektiğini belirtmektedir. Hatta, CISG m.
69/III ile ayırt etme fiilli hasarın alıcıya geçebilmesi için satıcıya yüklenmiş bir
külfet niteliğindedir. Her ne kadar 208. maddede açık bir düzenleme yer almasa da,
CISG m. 69 hükmünün de değerlendirmesi ile birlikte çeşit borçlarında hasarın geçişi
açısından, öncelikli olarak çeşit borcunun ayırt edilmiş olması gerektiği açıktır.
Elbette ki gerçekleştirilecek olan ayırt etme işlemi, kanunla belirlenmiş olan
kıstaslara uygun olarak gerçekleştirilecek, satıcı, satım konusu çeşit borcunu kendisi
ayırt edecekse, ayırt edilen satım konusu malı, TBK m. 86/c.2 uyarınca, ortalama
nitelikten daha düşük olamayacak ve söz konusu mal ayıplı olmayacaktır. Nitekim
satıcı tarafından ayırt edilen çeşit borcunun ortalama kaliteden daha kötü olması ya
da ayıplı olması durumunda, hasarın alıcıya geçişi gerçekleşmeyecektir. Alıcının
ayıplı malı kabul etme gibi bir yükümlülüğünün mevcut olmadığı kabul
edilmektedir.122
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Gümüş (2012), s. 43; Aydoğdu, s. 71; Çetiner, s. 102; Özdemir, s. 365.

102

Hasarın geçişi açısından parça borcu ve çeşit borçları arasındaki bir diğer fark
ise, 818 sayılı BK döneminde de var olan edim hasarı ve karşı edim hasarına ilişkin
farklılıktır. Şöyle ki, çeşit borçlarında edim hasarı ve karşı edim hasarı aynı anda
alıcıya geçmekte iken parça borçları açısından edim hasarı tüm sözleşmelerde
uygulanan genel kurala göre, TBK m. 136/I; BK m. 117/I uyarınca; karşı edim hasarı
ise TBK m. 208/I; BK m. 183/I’e göre alıcıya geçmektedir. Satım sözleşmelerinde
hasarın geçişini düzenleyen kural ise, parça borçlarında sadece karşı edim hasarının
geçişi, çeşit borçlarında ise hem edim hasarının geçişi hem de karşı edim hasarının
geçişinde düzenleme getirmektedir. Bu nedenle BK m. 208 hükmü uyarınca çeşit
satımlarında hasarın geçişi incelenirken hem edim hasarı hem de karşı edim hasarının
geçişi incelenecektir.123

1. Yerinden Satımlara İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
Satım

konusunun

çeşit

borcu

olarak

belirlendiği

yerinden

satım

sözleşmelerinde hasarın geçişinde, genel kural olan TBK m. 208/I uygulanacak ve
satım konusu malın zilyetliğinin alıcıya devri ile birlikte hasar alıcıya geçecektir.
Madde uyarınca, zilyetliğin alıcıya devri ile birlikte hem edim hasarı hem de karşı
edim hasarı alıcıya geçecektir. Burada edim hasarının geçişi açısından TBK m.136/I
hükmü uygulanmayacaktır. Ancak bir çeşit satımı söz konusu olduğu için öncelikle
satım konusu malın ayırt edilmesi gerekecektir. Ayırt etme ise satım konusu malın
ölçme, tartma, sayma, paketleme gibi eylemlerin gerçekleştirerek alıcıya teslim
edilmesi ile tamamlanacaktır. Ayırt edilerek belirlenen satım konusu malın
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Gümüş (2012), s. 44; Aydoğdu, s. 62.
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zilyetliğinin alıcıya devri anı ile birlikte ise edim hasarı ve karşı edim hasarı alıcıya
geçecektir. 124

2. Götürülecek Borca İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
Satım konusu malın çeşit borcu olarak belirlendiği götürme satımlarında
hasarın geçişi açısından TBK m. 208/I hükmü ile belirlenen genel kural
uygulanacaktır. 818 sayılı BK yürürlük döneminde konusu çeşit borcu olan götürme
satımlarında, hem edim hasarının hem de karşı edim hasarının, satım konusu malın
ifa yerinde hazır edilerek alıcıya sunulmasıyla birlikte alıcıya geçeceği kabul
edilmekteydi. 6098 sayılı TBK ise götürme borçları açısından ana kuraldan sapan bir
istisna getirmemiş ve hasarın TBK m. 208/I’de düzenlenen genel kural ile götürme
borçlarını da kapsayacak bir hüküm sevk etmiştir. Ancak konusunu çeşit borcunun
oluşturduğu satım sözleşmelerinde TBK m. 208/I, parça borçlarında olduğu gibi
sadece karşı edim hasarının geçişi açısından değil, edim hasarının geçişi ile ilgili
olarak da uygulanacaktır. O halde, hem edim hasarı hem de karşı edim hasarı, satım
konusu malın zilyetliği alıcıya devredildiği anda alıcıya geçecektir.

Daha öncede belirtildiği üzere, kanun koyucunun zilyetliğin devri ile hasarın
geçeceğine ilişkin düzenlemesi, çeşit borçlarında ayırt etme kavramını ortadan
kaldırmamış, fakat ayırt etmeyi satıcının, satım konusu malın ölçme, tartma, sayma,
paketleme gibi eylemlerini gerçekleştirerek alıcıya teslim etmesi ile tamamlanan bir
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Gümüş (2012), s. 44; Yavuz (2012), s. 70,71; Aydoğdu, s. 75; Zevkliler/Gökyayla, s. 44; Özdemir,
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kavram olarak kabul etmiştir. Kanun koyucu, ayırt etmenin satıcının satım konusu
malı alıcıya teslim etmesi ile tamamlanan bir olgu olarak kabul etmesinin bir sonucu
olarak, edim hasarı ve karşı edim hasarı alıcıya, ayırt etmenin sona erdiği ve
zilyetliğin devredildiği anda geçecektir. Ya da diğer bir deyişle, zilyetliğin devri
anında satım konusu mal da zaten ayırt edilmiş olacak ve edim ve karşı edim hasarı
bu andan itibaren alıcıya geçecektir. 125

3. Gönderilecek Borçlara İlişkin Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
TBK m. 208/III, çeşit satımı parça satımı ayrımı yapmaksızın satım
sözleşmesinin gönderme borcu niteliğinde olması durumunda, hasarın taşıyıcıya
teslim ile geçeceğini düzenlemiştir. Çeşit borçları açısından daha öncede bahsetmiş
olduğumuz üzere, hangi nitelikte satım olursa olsun hasarın geçişi açısından önkoşul
satım konusu çeşit borcunun ayırt edilmesidir. Ayırt etmenin ise satıcının fiili ile
gerçekleştirilen, ölçme, tartma, sayma, paketleme ardından taşıyıcıya teslim ile sona
ereceğinin kabulü gerekir. Satım konusu çeşit borcu ayırt edilerek taşıyıcıya teslim
edildiği anda mala ilişkin edim hasarı ve karşı edim hasarı alıcıya geçecektir. 126

Toplu taşımaya konu çeşit borcu niteliğindeki gönderme satımlarında ise
hasarın geçiş anının tespitinde alıcıların toplu taşımaya konu malların ayırt
edilmeksizin taşınmasına rıza gösterip göstermediklerine bakılacaktır. Alıcılar, satım
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Gümüş (2012), s. 45; Aydoğdu, s. 75; Özdemir, s. 374; Çetiner, s. 103.
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Gümüş (2012), s. 45; Yavuz (2012), s. 76; Aydoğdu, s. 71; Zevkliler/Gökyayla, s. 44; Özdemir, s.
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konusu malların ayırt edilip, bireyselleştirilmeden, toplu ve karışık olarak
taşındıklarını bilmiyorlarsa, edim hasarı ve karşı edim hasarı, her bir alıcı için ayrı
ayrı olarak, malların ayırt edildiği ve zilyetliğinin ifa yerinde teslim ile alıcıya
devredildiği anda geçecektir. Alıcıların karışık toplu taşımaya rıza göstermediği ya
da bilgilerinin olmadığı halde TBK m. 208/I uyarınca hasar geçişi gerçekleşecektir.
Ancak alıcıların satım konusu malların ayırt edilmeksizin toplu olarak taşındığı
konusunda bilgileri var ve bu duruma rıza göstermişlerse, o halde her bir alıcı
malların taşıyıcıya teslim anından itibaren edim ve karşı edim hasarına, payları
oranında katlanacaktır. 127

C. Şarta Bağlı Satım Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
1. Geciktirici Şarta Bağlı Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi
818 sayılı BK m. 183/III, geciktirici şarta bağlı satım sözleşmelerinde, parça
borcu çeşit borcu ayrımı yapmaksızın, hasarın geciktirici şartın gerçekleşmesi ile
alıcıya geçeceğini düzenlemişti. Ancak BK m. 183/I de düzenlenmiş olan satım
sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin ana kural, karşı edim hasarının satım
sözleşmesinin kurulması ile birlikte alıcıya geçeceğini düzenlemekteydi. Ancak,
satım sözleşmesinde karşı edim hasarının geçişini düzenleyen ana kural ile geciktirici
şarta bağlı satım sözleşmelerinde hasarın geçişini düzenleyen istisnai kuralın
birbiriyle çelişkili olması nedeniyle tartışmalar meydana gelmişti. Nitekim söz
konusu hüküm nedeniyle hasarın hangi anda alıcıya geçeceğinin tespiti
zorlaşmaktaydı. Hasarın, geciktirici şartın gerçekleştiği anda mı yoksa geciktirici şart
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Gümüş (2012), s. 45; Aral/Ayrancı, s. 77; Zevkliler/Gökyayla, s. 45; Aydoğdu, s. 80.
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gerçekleşmemiş olsa dahi mal alıcıya teslim edildiği anda mı alıcıya geçeceği ve
hükmün, hasarın sözleşmenin kurulduğu anda alıcıya aittir kuralı ile birlikte ne
şekilde yorumlanacağı hususunda açıklık mevcut değildi. 6098 sayılı kanunun satım
sözleşmesinde hasarın geçişini düzenleyen ilgili TBK m. 208’de ise geciktirici şarta
bağlı kurulmuş satım sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin bir düzenleme
yapılmayarak, BK m. 183/III hükmü terk edilmiş ve kanunda bilinçli bir kanun
boşluğu oluşturulmuştur. 128

Bir görüş, 6098 sayılı kanun ve ilgili maddenin gerekçesinde oldukça sıklıkla
Alman

Medeni

Kanunu’na

yapılan

atıflar

nedeniyle,

şarta

bağlı

satım

sözleşmelerinde Alman Hukukçuları tarafından benimsenen çözümün kanun
boşluğunun doldurmada dikkate alınması gerektiğini ileri sürülmüştür. Satım konusu
malın zilyetliğinin, henüz taraflarca belirlenmiş olan şart gerçekleşmeden alıcıya
geçirilmiş olması halinde yapılan bu zilyetlik devri işlemi genellikle şartın
gerçekleşeceğine olan inançla yapılan, şartın gerçekleşmesi ile ifa edilmesi gereken
edimin, vaktinden evvel ifasıdır. Satıcı, böyle bir durumda, şartın gerçekleşmesi
halinde kalıcı hale gelecek edimini geçici olarak ifa etmektedir. İşte burada Alman
Hukukçuları tarafından getirilmiş olan çözüm şu şekildedir; Taraflarca belirlenmiş
olan geciktirici şart gerçekleşmeden ifayı elde etmiş olan alıcı, şart gerçekleşinceye
kadarki süreçte ortaya çıkan hasara katlanacaktır. Şöyle ki, malı teslim alan alıcı,
koşul gerçekleşirse, koşul gerçekleşene kadarki sürede satım konusu malın hasar
uğramasına katlanacak, hem de satım bedelini ödemek durumunda kalacaktır. Ancak,
burada önemli olan, taraflarca belirlenmiş olan geciktirici şartın gerçekleşmemesidir.
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Satım konusu mal alıcıya teslim edilmiş, mal hasara uğramış ve fakat geciktirici şart
gerçekleşmemiş ise, o halde alıcı satım bedelini satıcıya ödemekten kurtulacak ve
alıcı da hasara uğramış satım konusu malı iade etmek durumunda kalmayacak ve bu
durumda ifa imkansızlığının düzenlendiği TBK m.136 hükmü devreye girecektir.
Zira koşul gerçekleşmediğinden aslında sözleşmenin her iki tarafı açısında da edim
borcu doğmamıştır. Bu çözüm tarzının, geciktirici şarta bağlı kurulan sözleşmelerde
koşul gerçekleşinceye kadar elde edilen yararların kime ait olacağını düzenleyen
TBK m. 172 hükmü ile de paralellik gösterdiği kabul edilir. TBK m. 172’de
düzenlenen bozucu şarta bağlı olarak kurulmuş satım sözleşmelerine ilişkin olarak da
söz konusu hüküm dikkate alınarak bir değerlendirme yapılması isabetli bir çözüme
ulaşılmasına yardımcı olacaktır. Maddenin ikinci fıkrasında yer alan, “Bozucu koşula
bağlanmış sözleşmenin hükümleri, koşulun gerçekleştiği anda ortadan kalkar”
hükmü neticesinde artık satım konusu malı elinde bulunduran alıcı, satım konusu
malın kötüleşmesi ya da yok olması neticesinde ne satım bedelini ödemekle yükümlü
olacak ne de satım konusu malı iade sorumluluğu olacaktır.

Zira, bozucu koşulun gerçekleşmesi ile birlikte artık satım sözleşmesi
taraflarının herhangi bir edim ifa borcu mevcut olmayacaktır. O halde, geciktirici
şarta bağlı kurulan satım sözleşmesinde hasar, TBK m. 208/I hükmünde belirlenmiş
olan genel kurala uyarınca satım konusu malın zilyetliğinin devri ile birlikte alıcıya
geçecektir. Zilyetliğin koşul gerçekleşmeden önce devri halinde de koşul
gerçekleştikten sonra devri halinde de ana kural uygulanacaktır. 129
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Azınlıkta kalan diğer bir görüş ise satım sözleşmesinde hasarın geçişini
düzenleyen TBK m. 208/I hükmünün geciktirici şarta bağlı satımlar açısından
uygulanmayacağını savunur. O halde satım konusu malın zilyetliğinin koşul
gerçekleşmeden önce alıcıya devredilmesi halinde şartın gerçekleşmesine kadar
hasar satıcıda kalacak, hasar ancak şartın gerçekleşmesiyle birlikte alıcıya geçecektir.
Bu görüşe göre hasarın alıcıya geçebilmesinin koşulu, geciktirici şart olarak
belirlenen olgunun gerçekleşmesidir. Geciktirici şartın hiç gerçekleşmemesi
durumunda ise hasar alıcıya hiç geçmeyecektir. Nitekim, geciktirici şarta bağlı olarak
kurulan bir satım sözleşmesinde şartın gerçekleşmemesi zaten satım sözleşmesinin
kurulmasına engel olacaktır. Bu nedenle verilenlerin iadesi gerekecektir. 130

Beğenme koşuluna bağlı satım sözleşmeleri açısından ise farklı bir
değerlendirmenin

yapılması

gerekmektedir.

Nitekim

beğenme

koşulunun

oluşabilmesi için genellikle alıcının satım konusu mal üzerinde zilyet kılınması
gerekecektir. Satım konusu mal üzerinde zilyet kılınan alıcının satım konusu malı
beğenmesi halinde ise taraflar arasında zilyetliğin kısa elden teslimine ilişkin
sözleşme ve satım sözleşmesi yapılacaktır. Zilyetliğin kısa elden teslimi sözleşmesi
ile satım sözleşmesi, alıcının satım konusu malı beğenmesine bağlı olarak aynı anda
gerçekleşecektir. O halde, satım konusu mal beğenme koşulu gerçekleşmeden önce
alıcının zilyetliğinde, hakimiyetinde ise hasar alıcının beğenmesi koşulunun
gerçekleşmesi ile birlikte alıcıya geçecektir. Nitekim, burada artık alıcının hükmen
130

Aydoğdu, s. 67, 68; Yavuz (2012), s. 75; Özdemir, s. 367; Çetiner, s. 104; Zevkliler/Gökyayla, s.
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teslim yoluyla dolaysız zilyet kılınması ile zilyetliğin devri söz konusudur. Ancak,
satım konusu mal beğenme koşulu gerçekleşmeden önce alıcının zilyetliğinde
değilse, bu durumda hasarın geçişi açısında TBK m. 208/I hükmü uygulanacak ve
hasar, alıcının malı beğenmesi ile değil, alıcının zilyet kılınması ile alıcıya
geçecektir.131

Satım sözleşmesinin değil tasarruf işleminin geciktirici şarta bağlandığı
mülkiyeti saklı tutma anlaşmalarında ise satım konusu malın zilyetliği alıcıya teslim
edilmiş ve tasarruf işleminin gerçekleştirilmesi, yani malın mülkiyetinin alıcıya
devredilmesi, alıcının satım bedelinin tamamını ödemesi geciktirici koşuluna
bağlanmıştır. Bu durumda ise hakim görüş, tasarruf işleminin geciktirici şarta
bağlanmış olması durumunun durumun gereğinden doğan bir istisna olarak kabul
edilmemesi gerektiğini ve hasarın, satım konusu malın zilyetliğinin alıcıya devri ile
birlikte alıcıya geçeceğini belirtir. 132

2. Bozucu Şarta Bağlı Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişi
Bozucu şarta bağlı olarak kurulmuş satım sözleşmeleri açısından hasarın
geçişi açısından hangi kuralın uygulanacağı konusunda tereddüt yoktur. Nitekim
bozucu şart, sözleşmenin kurularak hüküm ve sonuç doğurmasına etki etmez. Ancak
bozucu şartın gerçekleşmesiyle birlikte satım sözleşmesinin hükümleri ileriye etkili
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Gümüş (2012), s. 46; Aydoğdu, s. 66; Yavuz (2012), s. 74; Zevkliler/Gökyayla, s. 44.
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Gümüş (2012), s. 46; Aydoğdu, s. 68; Zevkliler/Gökyayla, s. 44; Yavuz (2012), s. 71, 74.
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olarak sona erecektir. Bu nedenle hasarın geçişinde TBK m. 208/I uygulanır ve hasar
satım konusu malın alıcıya devri ile birlikte alıcıya geçer. 133

II. Özel Durumlar
A. Alacaklının Temerrüdü
6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun hasarın geçişine ilişkin düzenlemeleri
açısından getirilen önemli bir yenilik ise TBK m. 208/II ile getirilmiş olan
hükümdür. Söz konusu düzenleme ile satım konusu malı teslim almakta yani
zilyetliğini

devralmakta

gerçekleşmişçesine

karşı

temerrüde
edim

düşen

hasarına

alıcının,

katlanacağı

zilyetliğin

belirtilmiştir.

devri
Taşınır

satımlarında alacaklı alacağını kendisine sunulan uygun bir vakitte almamış veya ifa
için gerekli hazırlık hareketlerinden kaçınmış ise, bu durumlarda alacaklının
temerrüdü söz konusu olacaktır. Kanun koyucu, burada alacaklının kendi ihmal
fiilinden sorumlu olması gerektiği gerekçesi ile hasarın geçişi açısından zilyetlik
devrinin gerektiği ve alıcının alacaklı temerrüdüne düştüğü anı belirlemiştir.

Alıcıya geçecek olan hasar, hem edim hasarı hem de karşı edim hasarıdır.
Şöyle ki, temerrüde düşen alıcı hem satılan malın, satıcının zilyetliğinde iken
satıcının sorumlu olmadığı bir nedenle yok olması ya da kötüleşmesi nedeni ile
edimden yoksun kalacak, hem de satım konusu malı hiç elde edemediği yahut
kötüleşmiş hali ile elde etmiş olmasına rağmen satım bedelini ödemek durumunda
kalacaktır. Hasarın alıcıya geçiş anı olarak ise alıcının satım konusu malı teslim
133
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almada temerrüde düştüğü an, diğer bir deyişle alacaklının alacaklı temerrüdüne
düştüğü an belirlenmiştir.

Satım sözleşmesi taraflarınca belirlenmiş olan, teslim anı veyahut zilyetliğin
devir anında satım konusu malı teslim almada gecikmiş olan alıcıya karşı edim
hasarının zilyetliği teslim almasa dahi geçecek olmasının bir diğer koşulu olarak ise,
elbette ki, satıcının satım konusu malın hasara uğramasından sorumlu olmamasıdır.
Ancak, satıcının satım konusu malın kendi zilyetliğinde bulunduğu anda meydana
gelen hasar nedeniyle sorumlu olması durumunda dahi meydana gelen zararın
alacaklının temerrüde düştüğü an itibariyle ortaya çıktığı hususu dikkate alınarak
değerlendirme yapılması gerektiği kabul edilmektedir.

Alacaklının, satım konusu malı teslim almada temerrüde düşmesi halinde,
hasarın alıcıya temerrüt anından itibaren geçeceği düzenlemesi parça borçları
açısından tam anlamıyla uygulanabilir bir hüküm olmakla beraber; satım konusu
malın çeşit borcu olması durumunda hükmün uygulanmasında, çeşit borcunun ayırt
edilmesi olgusu da dikkate alınmalıdır. Bu nedenle, hasarın geçişini düzenleyen 208.
madde hükmü ile mülga 818. Sayılı kanunda yapılan parça borcu, çeşit borcu
ayrımının kaldırıldığını söylesek de söz konusu ayrım, alacaklının temerrüde
düşmesi ve satım konusu malın çeşit borcu olması durumunda önem kazanmaktadır.
Satım konusu çeşit borcunun ifa zamanında ayırt edilmemiş olması ve alacaklının da
temerrüde düşmüş olması durumunda, satıcının, çeşit borcu olan satım konusu malı
ayırt etmesi ve alıcının bu rağmen satım konusu malı teslim almada gecikmesi
halinde, hasar alacaklının temerrüdü anı itibari ile alıcıya geçecektir. Ancak, satıcının
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satım konusu çeşit borcunu alacaklının temerrüde düştüğü anda ayırt etmemiş
olduğunun anlaşıldığı durumlarda hasarın geçişi gerçekleşmeyecek ve hasara satıcı
katlanmak durumunda kalacaktır. Aynı şekilde, satıcının ayırt etme borcunu gereği
gibi yerine getirmemesi, yani orta kaliteden daha düşük kalitede mal ayırt etmesi
yahut ayıplı mal ayırt etmesi durumunda ise hasar yine alacaklı temerrüde düşmüş
olsa dahi alıcıya geçmeyecektir.134

B. Durumun Gereğinden Doğan İstisnalar
TBK m. 208/I, satım sözleşmesinde hasarın geçişi kurallının istisnasını,
sözleşmede tarafların kuralın aksini kararlaştırmasını, kanun ve durumun gereği
olarak belirlemiştir. Durumun gereğinin, hasarın geçişinde ana kuraldan ayrılması
gerektirdiği hallerde sadece TBK m. 208/I kuralından değil, TBK m. 208/II
kuralından da sapma imkanı mevcut olacaktır.

Satım konusu malın tesliminin satıcı yararına geciktirilmesi halinde; satıcının
henüz malik olmadığı malı satması halinde; satıcı tarafından alınan tedbirler sonucu,
alıcının satılan üzerinde teslime kadar tasarrufta bulunabilme veya muhtemel zararı
önleme imkanına sahip olmaması halinde; aynı şeyin birden çok kişiye satımı
halinde; önalım hakkının kullanılmasına rağmen hak sahibinin önalım bedelini henüz
depo etmemesi halinde, satıcının henüz malik olmadığı malı satmış olması
durumunda hasarın geçişi açısından BK m. 183’de belirlenmiş olan genel kuralın
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uygulanamayacağı ve yukarıda sayılan hallerin BK m.183’de belirtilen halin
icabından doğan istisnalar olarak kabul edilmesi gerektiği hususunda doktrin ve
uygulamada görüş birliği mevcuttu. Sayılan durumlarda hasarın, satım sözleşmesinin
kurulması ile birlikte alıcıya geçmeyeceği, satıcıda kalmaya devam edeceği kabul
edilmekteydi. Ancak TBK m. 208, hasarın alıcıya geçişinde satım konusu malın
zilyetliğinin alıcıya devredilmesi gerektiğini düzenlediğinden, sayılan hallerin artık
durumun gereğinden doğan istisna kabul edilmesi bir anlam ifade etmeyecek, hasar
TBK m. 208, genel kurala göre alıcıya geçecektir. 135 Sayılan hallerin halen durumun
gereğinden doğan istisna olarak kabul edilmesi gerektiğini belirten bazı yazarlar da
mevcuttur. 136

Satıcının seçim hakkının kullanılmasından önce satım konusu malın hasara
uğraması halinde, hasara satıcının katlanacağı kabul edilmekteydi. Hasar BK m. 183
uyarınca, satım sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte alıcıya geçeceğinden, aslında
ana kuraldan biraz farklı olarak, hasarın seçim hakkının kullanılarak malın
belirlenmesi ile alıcıya geçeceği kabul edilmekte idi. Ancak TBK m.208 ile hasarın,
satım konusu malın zilyetliğini devri ile alıcıya geçeceği kuralı getirilmiştir. Bu
nedenle hasar, satım sözleşmesinin kurulması ile birlikte değil satım konu malın
zilyetliğinin alıcıya devri ile geçecektir. Bu nedenle, 818 sayılı BK döneminde halin
icabından doğan istisna olarak kabul edilen bu durumun artık istisna olarak kabul
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edilmesi

mümkün

değildir.

Seçimlik

borcun

söz

konusu

olduğu

satım

sözleşmelerinde de TBK m. 208 genel kural uygulanacaktır.137

TBK m. 208’in uygulanmasına engel olan durumun gereğinden doğan
istisnaların kapsamına hasarın geçişine ilişkin adetler girecek ve bu hallerde hasar
ana kurala göre alıcıya geçmeyip, satıcıda kalmaya devam edecektir.

Satım konusu malın zilyetliğinin alıcının menfaatine olarak ertelenmiş olması
durumunda karşı edim hasarının alıcıya; satım konusu malın zilyetliğinin devri ile
değil,

daha öncesinde satım sözleşmesinin kurulması anı ile geçtiğinin kabulü

gerekir. Nitekim, malın halen satıcının zilyetliğindeyken, umulmayan hal nedeni ile
hasara uğraması, alıcının menfaatine bir hareketten kaynaklanmıştır. Satıcı malın
zilyetliğini alıcıya geçirecekken alıcı bu durumun daha geç bir tarihte olmasını
istemiş ve satıcı da alıcının isteğine boyun eğmiştir. Bu nedenle hasarın geçişi
zilyetliğin devrinin belirlendiği tarihten önce, satım sözleşmesinin kurulduğu tarihte
gerçekleşecektir.138

C. Sözleşmeden Doğan İstisnalar
TBK m. 208 düzenlemesi emredici bir hukuk kurallı olmayıp, taraflarca aksi
kararlaştırılabilir bir hüküm niteliğindedir. Bu nedenle, satım sözleşmesi tarafları

137

Yavuz (2012), s. 75; Gümüş (2012), s. 49; Aydoğdu, s. 71,72; Özdemir, s. 378.
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aralarında anlaşmak suretiyle hasarın geçişine ilişkin farklı düzenlemeleri kabul
edebileceklerdir. Nitekim özellikle uluslararası satım sözleşmelerinde tarafların,
hasarın geçişine ilişkin olarak Milletlerarası Ticaret Odası (ICC) tarafından
INCOTERM kayıtlarını kullandıkları görülmektedir. Taraflar, maktu olan ve genel
düzenleme niteliğindeki bu kayıtları sözleşmelerine koymak suretiyle sadece hasarın
geçişi değil, sigorta yükümlülükleri, taşıma masrafları gibi hususlarda kurallar
koyabilmektedirler.139

D. Kanunundan Doğan İstisnalar
Herhangi bir kanunda veyahut usulüne uygun kabul edilmiş CISG gibi
milletlerarası sözleşmelerde hasarın geçişine ilişkin ayrı bir kural getirilmiş olması
durumunda kanundan doğan istisnanın varlığı kabul edilecektir.

TBK m. 119’da düzenlenmiş olan borçlunun temerrüdü halinin de, TBK m.
208/I kuralının kanunun doğan istisnası olduğu ve satıcının, satım konusu malı ifada
temerrüde düşmesi durumunda hasarın alıcıya geçmeyeceği belirtilmektedir.140
Ancak hakim görüş, TBK m. 208/I genel kuralı uyarınca zaten hasarın geçmesi için
satım konusu malın zilyetliğinin devri gerektiğini, temerrüde düşen satıcının ise
malın zilyetliğini gerçekleştirmek konusunda zaten temerrüde düşmüş olacağını, bu
nedenle

139
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temerrüdü

halinin
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nitelendirilmesine gerek olmadığı savunmaktadır. Ancak elbette ki aşağıda
açıklanacak olan TBK m. 245, taşınmaz satımlarında hasarın geçişi açısından
kanundan doğan bir istisna niteliğindedir.141

E. Taşınmaz Satımı
Taşınmaz satımlarında hasarın geçişine ilişkin genel kural TBK m. 208’de,
istisnası ise TBK m. 245’de düzenlenmiştir. TBK/208. madde, “…taşınmaz
satışlarında hasar ise tescil anına kadar satıcıya aittir” kurallını getirmiştir. Bu
hükümden hareketle, hasar tescil anına kadar satıcıda olacak, tescil anı ile birlikte ise
edim hasarı ve karşı edim hasarı alıcıya geçecektir. Kanunun tescil anından
bahsetmesi nedeniyle, bu hükmün ancak tapuya kayıtlı taşınmazlar bakımından
uygulanabilecektir. Tapusuz taşınmazlar açısından ise TBK m. 208/I’de taşınır
mallar açısından belirlenmiş olan ana kural uygulanacak ve karşı edim hasarı
taşınmaz malın zilyetliğinin alıcıya devri ile birlikte alıcıya geçecektir. Tapuda
kayıtlı taşınmazda ise kural olarak taşınmazın yeni malik adına tapu sicilinde tescili
anında taraflar aksine bir sözleşme yapmadıkları taktirde hasar alıcı olan yeni malike
geçecektir.142

Tapuya kayıtlı taşınmaz satımlarında hasarın geçişi kurallının istisnası ise
TBK m. 245 düzenlemesidir. Hükme göre, “Satılanın tescilden sonraki bir zamanda
alıcı tarafından teslim alınması için sözleşmeyle bir süre belirlenmişse, onun yarar
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ve hasarı, alıcıya teslimle geçer. Bu hüküm, alıcının satılanı teslim almada
temerrüde düşmesi durumunda da uygulanır. Bu sözleşmenin geçerliliği yazılı olarak
yapılmasına bağlıdır.”

TBK m. 245 ile satım sözleşmesi taraflarının taşınmaz malın tesliminin
tescilden sonraki bir tarihte gerçekleştirileceğine dair bir yazılı anlaşma yapmış
olmaları durumunda, hasarın tescil tarihinde değil, belirlenen bu teslim tarihinde
alıcıya geçeceği istisnası getirilmiştir. Burada önemli olan taraflar arasında teslim
tarihini erteleyen bir yazılı anlaşma bulunmasıdır. Kanunun koyucu sadece
anlaşmanın yazılı şekilde olması gerektiğini belirtmiştir. Bu nedenle taşınmaz satım
sözleşmesinin resmi yazılı şekilde yapılmış olması aranacakken, teslim tarihini
erteleyen anlaşma açısından bu şekilde katı bir şekil şartı aranmayacaktır. Ayrıca,
madde gerekçesi de dikkate alındığında, yapılacak bu teslimi erteleme anlaşmasında
hasarın geçişine ilişkin bir hüküm bulunmasına da gerek olmadığı ortaya
çıkmaktadır. Taraflar erteleme anlaşmasını yaptıkları anda artık TBK m. 245 hükmü
uygulanacak ve hasar, taşınmazın alıcıya fiili teslim tarihi ile birlikte geçecektir.

Yasa koyucu, TBK m. 245 düzenlenmesiyle hasarın geçişi açısından
zilyetliğin devri anından değil, bu hallerden biri olan teslim anından bahsetmektedir.
Taşınır satımlarında hasarın geçişi açısından zilyetliğin devri anının kullanılıp,
taşınmaz satımlarında teslim anının esas alınmasının yasa koyucunun bilinçli bir
tercihi olduğu savunulmaktadır. Yani burada kanun koyucunun amacı zilyetliğin
devrinin dar yorumlanması ve sadece zilyetliğin devri hallerinden teslimin hasarın
geçiş anının belirlenmesinde dikkate alınmasını sağlamaktır. Satım konusu mal
118

üzerinde doğrudan fiili hakimiyet sağlamayan diğer zilyetlik devir halleri dışlanarak,
taşınmaz satımları açısından hasarın ancak taşımaz mal üzerinde fiilli hakimiyet
kurulması halinde geçeceği kabul edilmiştir.

Satım sözleşmesi taraflarının aralarında yazılı bir teslimi erteleme sözleşmesi
yapmış olmaları, elbette ki alıcının taşınmazı teslim tarihinde teslim almada
temerrüde düşmesi durumunda mutlak olarak uygulanmayacak, alıcının alacaklı
temerrüdüne düşmesi durumunda hasar, alıcı taşınmazı teslim almışçasına alacaklıya
geçecektir. 143

TBK m. 208 ve TBK m. 245 ile getirilen düzenlemeler, tescil anında ve
tescilden sonra taşınmaz malın alıcıya teslimi ile ilgili hüküm getirmişlerdir. Ancak,
taşınmaz satımlarında satım konusu malın tescilden önceki bir tarihte alıcıya teslim
edilmesi halinde, hasarın hangi andan itibaren alıcıya geçeceğine ilişkin açık bir
hüküm mevcut değildir. Bu durumun TBK m. 208, f. I’de yer alan “durumun
gereğinden veya sözleşmede öngörülen özel koşullardan doğacak istisnalardan” biri
olarak değerlendirilmesi ve satım sözleşmesi taraflarının hasarın, taşınmazın alıcıya
teslim anı ile birlikte alıcıya geçeceği konusunda örtülü olarak anlaştıklarının
kabulünün gerektiği savunulmaktadır.144
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Aydoğdu, s. 72; Özdemir, s. 376; Çetiner, s. 100; Gümüş (2012), s. 39; Yavuz (2012), s. 79.
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Çetiner, s. 101.
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III. BÖLÜM
MİLLETLERARASI MAL SATIMINA İLİŞKİN BİRLEŞMİŞ
MİLLETLER (VİYANA) SÖZLEŞMESİ’NDE HASARIN GEÇİŞİ

§. 5. CISG’İN TARİHÇESİ, AMACI VE UYGULAMA ALANI
I. Tarihsel Gelişim Ve Amaç
Milletlerarası ticari satımlarda uygulanmak üzere yeknesak kurallar sevk eden
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Bileşmiş Milletler Viyana Sözleşmesi (CISG), 62
ülke temsilcisinin katılımıyla, Viyanda 10 Nisan 1980 tarihinde imzalanmış ve
Aralık 1986 yıllına kadar 11 ülke tarafından onaylanmıştır. Ocak 2013 itibari ile
Viyana Sözleşmesi’ne taraf olan, Türkiye‘de dahil olmak üzere 80 ülke
bulunmaktadır.145

CISG’in ortaya çıkmasını sağlayan grup, 1920’li yıllarda ve 1930’lu yılların
başında çalışmalara başlamışlardır. Uluslararası Hukukun Birleştirilmesi Enstitüsü,
bir grup akademisyenden milletlerarası satım sözleşmelerinde uygulanacak yeknesak
kuralları oluşturan bir çalışma yapmalarını istemiştir. 1935 yılında çalışma grubu ilk
taslağı yayınlamıştır. II. Dünya savaşı nedeniyle çalışmaların bir süre durmasının
ardından ise çalışmalar 21 devletin desteği ile tekrar 1951 yılında başlatılmıştır. Bu
çalışmalar Lahey Konferansı çatısı altında gerçekleştirilmiş ve Konferansın Satım
Komisyonu (Sales Commission) ilk iki taslağı geliştirerek, 1964 yılında Lahey
Konferansı’nda kabul edilmiştir. Lahey Konferansı’nda kabul edilen bu sözleşmeler,
145

http://cisg.bilgi.edu.tr/taraf-devletler-3

Uluslararası Mal Satımı Hakkında Birörnek Hukuka İlişkin Sözleşmeler (Convention
on a Uniform Law of International Sales (ULIS) ve Uluslararası Mal Satım
Sözleşmelerinin Kuruluşu Hakkında Birörnek Hukuka İlişkin Konvansiyon
(Convention on a Uniform Law in the Formation of Contractsforthe International
Sale of Goods (ULFC)) olarak adlandırılmaktadır. Ancak sözleşmelerin çok az
sayıda

ülke

tarafından

imzalanmış

olması

sözleşmelerin

başarısızlığını

göstermektedir. Lahey sözleşmelerinin başarısız olmasının nedeni ise sadece 9 ülke
tarafından imzalanmış olması, gelişmekte olan ülkelerin gereken şekilde temsil
edilmemiş olması ve en önemlisi ticari satım sözleşmeleri ile adi satım sözleşmeleri
arasında bir ayrım yapılmamış olmasıdır. Lahey sözleşmelerinde uluslararası
nitelikte ve hem adi satımlarda uygulanacak hem de ticari satımlarda uygulanacak
yeknesak kurallar oluşturulmaya çalışılmış ancak bu durum sözleşmenin
başarısızlığında önemli rol oynamıştır.146

Bu iki sözleşme uluslararası ticaret açısından önemli bir alt yapı oluşturmuş
ve gelişme olarak görülmüş, ancak ülkelerce kabul oranının az olması nedeniyle
milletlerarası ticarette fazla bir etkisi olamamıştır. Nitekim bu şekilde bir
kodifikasyonun başarılı olabilmesi uluslararası camia tarafından yüksek bir kabul
oranını gerektirmektedir. Bu nedenle Birleşmiş Milletler Genel Kurulu (General
Assembly of the United Nations) dünya çapında temsilcilerden oluşan ve
milletlerarası ticaret hukukunun uyumlaştırılması ve birleştirilmesi konusunda
çalışacak, Birleşmiş Milletler Uluslararası Ticaret Hukuku Komisyonunu (United
Nations Commission on International Trade Law (UNCITRAL) ) kurmuştur.

146

Enderlein/Maskow, s. 2; Buydaert, s. 3; Apaydın, s. 222, 223; Kaya, s. 6; Lookofsky, s. 19,20.
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Komisyon ilk toplantısını 1968 yılında gerçekleştirmiş ve 1978 yılında, satım
sözleşmesinin kurulması ve satım sözleşmesine ilişkin kuralları içeren ilk sözleşme
tasarısı olan New York tasarısını hazırlamıştır. İki yıl sonra Viyana’da
gerçekleştirilen toplantıda 62 ülke New York tasarısını çekincesiz kabul etmiş ve o
yıldan itibaren sözleşmeyi kabul eden ülke sayısı giderek artmış, CISG başarı
sağlamıştır. Bu anlamda CISG pek çok akademisyen tarafından dünya üzerinde
egemen olan iki hukuk sitemi olan Kıta Avrupası Hukuk Sistemi ve Anglo- sakson
hukuk sistemini birleştiren ve buna rağmen uygulama alanı içerisinde yer alan
neredeyse her konuyu düzenleyen başarılı bir kodifikasyon çalışmasının sonucu
olarak kabul edilmektedir. Nitekim 80 ülkenin onaylayarak, sözleşmeyi iç hukuk
kaynağı haline getirmesi bunun en büyük göstergesidir.147

Viyana Sözleşmesi ile hedeflenen ise sözleşmede düzenlenmiş olan yeknesak
maddi hukuk kuralları aracılığı ile uluslararası nitelikli satım sözleşmeleri açısından,
hukuksal belirsizliklerin ortadan kalkması ve bu şekilde, belirsizliklerden
kaynaklanan ticaret engellerinin ortadan kaldırılmasıdır. Nitekim milletlerin maddi
hukuk kuralları birbirinden farklı olmakla, milletlerarası ticaretin uygulanmasında
pek çok sorun ile karşılaşılmakta ve ticaretin gelişimi bir bakıma duraksamaktaydı.
Sözleşme ile bu belirsizlik ve uyumsuzluklar giderilerek tek bir sistem kurulmaya
çalışılmıştır.148Söz konusu amaç, Viyana Sözleşmesi’nin önsözünde, “Bu Sözleşmeye
taraf Devletler; Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nun Yeni Milletlerarası Ekonomik
Düzen'in kurulmasına ilişkin altıncı özel oturumunda kabul edilmiş olan

147

Buydaert, s. 3,4; Apaydın, s. 226, 227; Kaya, s. 4,5; Enderlerin/Maskow, s. 2.
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Enderlein/Maskow, s. 6,7; Aydın, s. 25; Bolle, s. 290.
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kararlardaki genel hedefler çerçevesinde, milletlerarası ticaretin eşitlik ve karşılıklı
menfaatler temelinde gelişmesinin, Devletlerarasındaki dostane ilişkilerin teşvik
edilmesinde önemli bir unsur olduğunun bilincinde, milletlerarası mal satımına
ilişkin akitlere uygulanacak ve farklı sosyal, ekonomik ve hukuki sistemleri dikkate
alacak yeknesak kuralların kabul edilmesinin milletlerarası ticarette hukuki
engellerin kaldırılmasına yardımcı olacağı ve milletlerarası ticaretin gelişmesini
teşvik edeceği inancı içinde, aşağıdakileri kararlaştırmışlardır”149olarak ifade
edilmiştir. Türkiye’nin de taraf olduğu Viyana Sözleşmesi, 07.04.2010 tarih ve
27545 sayılı Resmi gazetede yayımlanmış ve 01.08.2011 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Viyana Sözleşmesi artık Türk Hukuku’nun bir parçasıdır.

II. CISG Uygulama Alanı
Viyana

Taşınır

Mal

Satım

Sözleşmesinin

I.

Bölümü

sözleşmenin

uygulanmasına ilişkin hükümler sevk etmiştir. Herhangi bir sözleşmenin CISG’in
uygulama alanına girebilmesi için, taraflar arasında imzalanacak olan sözleşmenin
milletlerarası bir satım sözleşmesi olması gerekmektedir. Ancak taraflar arasında
imzalanacak olan sözleşmenin milletlerarası olmasına rağmen CISG 6. madde de
belirtildiği üzere CISG’in imzaladıkları satım sözleşmesinde uygulanmamasını açık
ya da örtülü iradeleri ile kararlaştırabileceklerdir. O halde CISG’in uygulama
alanında

149

bulunan

bir

sözleşme

için,

satım

sözleşmesi

tarafları

aksini

Viyana Taşınır Mal Satım Sözleşmesi, http://cisg.bilgi.edu.tr/?page_id=399
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kararlaştırmadıkça CISG hükümleri kendiliğinden uygulanacaktır. Ancak bu aslında
6. madde hükmünden değil, irade özerkliği ilkesinden kaynaklanan bir sonuçtur. 150

Satım sözleşmesinin CISG’in uygulama alanına girebilmesinin öncelikli
koşulu satım sözleşmesinin “milletlerarası” nitelikte olmasıdır. Milletlerarası
kavramı, yabancılık unsuru olarak da adlandırılmaktadır ve bu kavramdan
anlaşılması gereken ise satım sözleşmesi taraflarının işyerlerinin bulunduğu farklı
devletlerin CISG’e taraf olmalarıdır.

Bu durumlarda CISG hükümleri, satım

sözleşmesi tarafları aksini kararlaştırmadıkları halde, doğrudan uygulanabilir
niteliktedir.151 Ancak CISG madde 1, 1 (b) uyarınca CISG hükümleri, anlaşmanın
uygulama alanına girmeyen sözleşmeler açısından da uygulanabilecektir. Şöyle ki,
satım sözleşmesi tarafları CISG’e taraf olan bir devletin hukukunun uygulanmasına
karar vererek CISG hükümlerinin uygulanmasını sağlayabileceklerdir. Böylece satım
sözleşmesi taraflarının yapmış olduğu hukuk seçimi ile CISG’e taraf devletin iç
hukukunun uygulanması gündeme gelecek ve bu halde de o devletin yerel hukuku
değil CISG hükümleri uygulanacaktır. Nitekim devletlerce CISG onaylanmakla,
CISG o devletin iç hukukunun bir parçası haline gelir ve satım sözleşmesinde iç
hukuk kurallarından öncelikli olarak uygulanması gerekir. Böylece, örneğin CISG’e
taraf olmayan iki farklı ülke vatandaşının imzalamış oldukları satım sözleşmesinde
Türk Hukuku’nun uygulanmasına karar vermeleri durumunda sözleşmelerine CISG

150
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Buydaert, s. 5; Bingöl, s. 25; Lookofsky, s. 22; Bolle, s. 247,248.
Buydaert, s. 5; Bingöl, s. 24; Lookofsky, s. 22; Yıldırım, s. 1068.
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hükümleri uygulanabilecektir.152 Ancak devletler CISG 95. madde hükmü uyarınca
çekince koyarak, bu şekilde bir uygulamanın gerçekleşmesini engelleyebileceklerdir.

CISG, taşınabilir ve maddi (fiziksel varlığı olan) malların satımına ilişkin
sözleşmeler açısından uygulanabilecektir. Ancak CISG’in kapsamına giren malların
kapsamının olabildiğine geniş anlaşılması gerekmektedir. Nitekim CISG madde 2
uyarınca sözleşme 6 özel kategoriyi CISG uygulama alanının dışında tutmuştur. Bu
dışlamanın sebebi ise hem sayılan malların yapısı hem de bu tip mallar için
uygulanacak işlemin yapısıdır. Sözleşmenin uygulama alanı dışında tutulan satım
sözleşmeleri; kişisel, ailevi veya ev ihtiyacı için alınan mallara ilişkin tüketici
satımları, açık arttırma yoluyla yapılan satımlar, cebr-i icra ve kanun gereği yapılan
diğer satımlar, menkul kıymet, kambiyo senedi, para, gemi, tekne, hava yastıklı taşıt,
hava taşıtı ve konusu elektrik satımı olan satım sözleşmeleridir.153

O halde Viyana Taşınır Mal Satım özleşmeleri konu bakımından, anlaşmanın 2.
maddesinde özel olarak sayılan sözleşmelerden biri olmayan her türlü milletlerarası
satım sözleşmesinde uygulanabilecektir. Ancak elbette ki CISG’in uygulanabilmesi
için, yabancılık unsurunun gerçekleşmesi yani satım sözleşmesini kuran tarafların
işyerlerinin CISG’e taraf olan farklı ülkelerde bulunması gerekecek ve satım
sözleşmeleri taraflarının CISG hükümlerinin uygulanmamasına karar vermemiş
olması gerekecektir.

152

Buydaert, s. 5; Bingöl, s. 26; Lookofsky, s. 23; Yıldırım, s. 1071,1072.
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Bingöl, s. 21,22; Buydaert, s. 6; Lookofsky, s. 23; Yıldırım, s. 1078,1079.
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§ 6. CISG’E GÖRE HASARIN GEÇİŞİ
I. Genel Olarak
CISG pozitif hukuk kuralları oluşturduğundan hasarın geçişine ilişkin
hükümler, taraflar bu hususa ilişkin olarak aralarında herhangi bir zımni ya da açık
düzenleme konusunda anlaşma sağlamadıkları ve CISG’in uygulanmamasını
kararlaştırmadıkları takdirde uygulama alanı bulacaktır. Nitekim taraflar CISG
hükümlerinin tamamen uygulanmasını ya da CISG hükümlerinin sadece bir kısmının
aralarındaki sözleşmeye uygulanmasını kararlaştırabilmektedirler.

CISG’in hasarın geçişine ilişkin seçtiği yöntem ne ulusal mevzuatlara ne de
geleneksel hukuk kurallarına üstünlük kurmamaktadır. Ancak sözleşme ile getirilen
hasarın geçişi hükümleri, mülkiyetin geçişi, satıcının sözleşmeye aykırı davranışı, ya
da taşıma masrafları ile bağlantı kurmamaktadır. Ayrıca sözleşme ile getirilen
hükümler, hasarın geçişine ilişkin tek bir kural getirmekten ziyade, milletlerarası
satımlarda ortaya çıkabilecek farklı durumlar için ayrı ayrı hükümler sevk ederek bir
tipoloji oluşturmayı tercih etmiştir.

154

Hasarın geçişinde, ne sözleşme prensibi, ne

mülkiyet ile hasarın geçişini bağlayan prensip ne de hasarın mülkiyet ile geçeceğine
ilişkin kural getiren prensip CISG’de yer almamaktadır.

CISG’de hasarın geçişine ilişkin düzenlemeler sözleşmenin 4. Bölümü, III.
Kısımda 66-70. maddeler arasında yer almaktadır. Hasarın dağılımına ilişkin
düzenlemeler getiren bu maddelerde “bedel hasarının” dağılımından söz edilmekte
154

Hoffman, s. 297, 298.
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ve kazara meydana gelen kayıp ya da hasar durumunda alıcının, meydana gelen
hasardan bağımsız olarak, bedel ödeme yükümlülüğünün devam edip etmeyeceği ve
satıcının halen bedelin kendisine ödenmesini talep hakkının devam edip etmeyeceği
sorularının cevabı verilmektedir.155

Diğer bazı iç hukuk düzenlemelerinin aksine, CISG hasarın geçişine ilişkin
maddelerden oluşan bu bölümde, edim hasarına, yani satıcının, satım konusu mal
üzerinde zarar ya da kayıp meydana gelmesi durumunda satıcının halen edimi ifa ile
sorumlu tutulup tutulmayacağı ve alacaklının edimin ifasını talep hakkının bulunup
bulunmadığı sorusuna ilişkin bir düzenleme getirmemektedir.156

Taraflarca borcun ifa edilmemesi durumunda hasarın geçişi ve satıcının tekrar
gönderme yükümlüğünü halinde hasarın geçişine ilişkin düzenlemenler CISG, 3136. maddeler arasında yer almıştır. Bu maddeler uyarınca, hasar alıcıya satıcının
satım konusu malın, tüm yükümlülüklerini yerine getirerek teslim ettiği ya da satım
konusu malın teslimi için gerekli olan tüm yükümlülüklerini yerine getirdiği anda
geçecektir ve ancak bu andan sonra artık hasar alıcıya geçmiş olduğundan satıcı,
tekrar ifa yükümlülüğünden kurtulacaktır. 36. maddenin I. fıkrası uyarınca satıcı,
satım konusu mallar satım sözleşmesi kurulduğu anda sözleşmeye uygun değilse,
hasar alıcıya geçtikten sonrada bu malların sözleşmeye uygun olmaması nedeni ile
sorumlu olmaya devam edecektir. Maddenin ikinci fıkrasında ise satıcının ayrıca
sözleşmeye aykırı ve kusurlu olarak ve garanti yükümlüklerine aykırı olarak
155

Valioti, s. 10.
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meydana gelen zararlardan da sorumlu olacağını düzenlemiştir. Satım konusu malın
tamamen yok olması durumunda, malların çeşit borcu olması durumunda, satıcının
teslim yükümlülüğünü yerine getirmesi çok daha kolay olacaktır. Zira, satıcının aynı
çeşit maldan tekrar temin etmesi kolaydır. Satım konusu mallar kayboldu ya da
tamamen yok oldu ve satıcının söz konusu malları tekrar teslimi imkansız ise alıcının
sözleşmeden dönme ve ödemiş olduğu bedelin iadesini talep hakkı mevcut olacaktır.
Buna ek olarak ise CISG, 79 ve 80. maddelerde, alıcının ayrıca, tazminat talep
imkanının bulunup bulunmayacağı hususu düzenlenmiştir. 157

CISG’in hasar dağılımına ilişkin olarak sevk ettiği hükümler incelenirken
öncelikle, hasarın hangi andan itibaren geçeceğinden, ardından ise hasarın geçişinin
sonuçlarından bahsedilecektir.

II. CISG Uyarınca Hasar kavramı Edim Hasarı Ve Karşı Edim Hasarı
Kavramları
Uluslararası hukuk düzenlenmeleri incelendiğinde, çoğu düzenlemede edim,
karşı edim hasarı gibi bir ayrımı yapılmaksızın ve hatta edim hasarı kavramına ilişkin
herhangi bir düzenlemeye yer verilmeksizin doğrudan karşı edim hasarına ilişkin
hükümler sevk edildiği görülmektedir. Tıpkı Türk Borçlar Kanunu düzenlemesinde
olduğu gibi çoğunlukla borçlunun sorumlu olmadığı sonraki imkansızlık hali ile ilgili
hükümler sevk edilmiş ve fakat doğrudan edim hasarına ilişkin düzenlemeler
uluslararası hukuk normlarında yer almamış ve edim hasarı irdelenmemiştir. Hasarın
157

Valioti, s. 10.
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geçişine ilişkin olarak CISG’de de ilk dikkat çeken husus, sözleşmede, edim
hasarının geçişine ilişkin olarak herhangi bir düzenlemenin yer almamasıdır.
Sözleşmede edim hasarına ilişkin bir açıklama yapılmaksızın karşı edim hasarı ve
karşı edim hasarının geçişine ilişkin düzenleme yapılmıştır. Bu nedenle uluslararası
satım sözleşmelerinde hasarın geçişi açısından edim hasarı ve karşı edim hasarının
alıcıya geçiş anlarının farklı anlar olarak mı değerlendirileceği yoksa her iki hasarın
da aynı anda mı alıcıya geçeceğinin öncelikle değerlendirilmesi gerekecektir. Bu
hususun belirlenmesinde ise CISG m.36’nın öncelikle olarak incelenmesi gerekir.

CISG m.36/I, “ 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.”

Hükümde karşı edim hasarının geçiş anında satım konusu malların satım
sözleşmesinde belirlenen koşullara uygun olması gerektiğinden bahsedilmekte ise de
bu cümleden anlaşılan edim hasarı ile karşı edim hasarının aynı anda alıcıya
geçeceğidir.158

Hoffman, taşımayı içeren satım sözleşmelerinde hasarın dağılımına ilişkin
politikanın altında yatan nedenin aslında, satım sözleşmesine konu malların taşıma
hasarına karşı sigortalanmış olmalarından kaynaklandığını savunur. Bu nedenle hasar
dağılımında karşımıza çıkacak en önemli soru, aslında hasar nedeniyle doğan zararın
158

Atamer (CISG), s. 277; Enderlein/Maskow, s. 260.
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giderilmesini sigorta şirketinden alıcı ya da satıcının daha kolay nasıl talep
edebileceğidir. Mallar alıcıya gönderildikten sonra artık o mallar üzerinde zarar
meydana gelip gelmediğini en iyi alıcı tespit edebilecektir. Bu açıdan bakıldığında en
makul olan çözüm, hasarı alıcı üzerinde bırakmak ve satıcıyı sigorta şirketleri ile
uğraştırmamaktır. Diğer açıdan bakılacak olursa satıcıyı hasara katlanmak
durumunda bırakmak, satıcının sigorta şirketi ile ilişkisi açısından daha zor olacaktır
çünkü önce alıcı satıcıya malların hasara uğradığı konusunda bilgi vermelidir. Satıcı
ancak bu bilgiyi elde ettikten sonra sigortacıya gidebilmektedir. Hasar dağılımı işte
tüm bu bileşenler dikkate alınarak milletlerarası satım uygulamaları dikkate alınarak
yapılmıştır.159

III.

Satım

Konusu

Malların

Gönderilmesini

İçeren

Satım

Sözleşmelerinde Hasarın Geçişi
Madde 67, “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.
Ancak mallar, üzerlerindeki ayırt edici işaretler, taşıma belgeleri, alıcıya
yapılacak bildirim veya diğer herhangi bir yolla açıkça sözleşmeye tahsis edilmediği
sürece hasar alıcıya geçmez.”

159
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Satım konusu malların taşınmasını içeren satım sözleşmelerinde, yani konusu
yollanacak borç olan satım sözleşmelerinde hasarın geçişi hususu CISG m.67’de
düzenlenmiştir. Hüküm ile hasarın geçişi konusunda, mülkiyetin nakli, taşıma
işleminin kim tarafından organize edildiği, taşıma ücretinin kim tarafından
karşılandığı ve veya taşıma sırasında satım konusu malın kim tarafından sigorta
ettirildiği hususlarından bağımsız olarak düzenleme yapılmıştır.

160

Ancak CISG m.

67/I’in uygulanmasında bir takım yorum sorunlarının ortaya çıkabileceği, bu nedenle
fıkra hükmünün CISG m. 69 ile birlikte değerlendirilmesi gerektiği kabul
edilmektedir. Bu nedenle, aşağıda ayrıntılı olarak anlatılacak olan ve hasarın geçişine
ilişkin genel bir düzenleme niteliğindeki CISG m. 69’nin CISG m. 67’nin uygulama
alnına girmeyen hallerde uygulanacağı açıktır.

Uluslararası satım sözleşmelerinin oldukça büyük bir kısmı malların
taşınmasını da içerdiğinden, CISG m. 67 aslında hasarın geçişine ilişkin olarak
temel madde olarak da değerlendirilebilir. CISG m. 67’nin ilk fıkrasında kural ve
istisnadan bahsedilmektedir.

1. Satım sözleşmesi taraflarının aralarında satım konusu malların belirli yerde
teslim edilmesi konusuna herhangi bir anlaşma yapmamaları halinde, hasar alıcıya,
satım konusu malların satım sözleşmesine uygun olarak taşıma konusu malların,
taşıma sürecindeki ilk taşıyıcıya verilmesi anında geçecektir.
160
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2. Satım sözleşmesinin tarafları, satım konusu malların taşıyıcıya belirli bir
yerde teslimi hususunda aralarında anlaşmışlarsa, bu durumda hasar alıcıya, malların
taşıyıcıya aralarında belirlemiş oldukları belirli teslim yerinde teslimi ile birlikte
geçecektir.161

A. Satım Konusu Malların Taşınmasını İçeren Satım Sözleşmesi Tanımı
Hasarın geçiş anının belirlenmesi açısından, öncelikle satım sözleşmesinin
malların taşınmasını içermesinden yani satım sözleşmesinin konusunun yollanacak
borç olarak belirlenmesinden CISG hükümleri uyarınca ne anlaşılması gerektiğinin
değerlendirilmesi gerekmektedir. Taşıma işleminin ise satım konusu malların tren,
gemi, uçak ya da kamyona yüklenerek alıcıya gönderilmesinden daha geniş bir
şekilde değerlendirmesi gerekir. Maddede yer alan “malların taşınmasını içeren”
satım sözleşmesi kavramının kapsamının sadece satım sözleşmesi taraflarının
malların taşınması konusunda anlaşmalarını içermediği, ancak taşımaya ilişkin olarak
taraflarca daha ayrıntılı bir anlaşma yapılması gerektiği kabul edilmektedir. Şöyle ki,
tarafların taşıma işleminin ne şekilde, hangi vasıtalarla gerçekleştirileceği tabirinden
anlaşılması gereken sadece satım sözleşmesi sonucunda malların taşınması değil,
ancak satım konusu malların ne şekilde taşınacağına, kimin taşımayla ilgili olarak
yetkilendirileceğine ilişkin olarak satım sözleşmesinde, açık ya da zımni olarak
hüküm yer alması gerektiğidir. Uluslararası ticarette ise çoğu zaman, malların
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taşınmasının

organizasyonunun

satıcı

tarafından

yapılacağının

kararlaştırılmaktadır.162

Taşıma, satıcının malların taşınmasını düzenlemek yükümlülüğü ve satıcının
malların alıcıya nakli için elinden geleni yapmak yükümlülüğünü de içermektedir.
Bu konuda diğer bir husus ise, maddede, “sözleşmeye uygun olarak” ifadesi yer
almasıdır. Bu ifade, hasarın geçişinin, uygunluk ile birlikte değerlendirilmesi
gerekliliği olarak yorumlanabilir gibi gözükmekte ise de “sözleşmeye uygun olarak”
ifadesi aslen satım konusu malların teslimine ilişkindir.

B. Hasar Satım Konusu Malların İlk Taşıyıcıya Teslimi ile Alıcıya Geçer
Kuralı
Bu noktada, CISG İngilizce metninde yer alan, Türkçe’ye “teslim” olarak da
çevrilebilen fakat aslında “vermek” anlamına gelen “hand-over” kavramının tercih
edilmiş olması hususunun da değerlendirilmesi gerekmektedir. CISG İngilizce
metninde “delivery”(teslim) kavramının değil, “hand-over”(yed’ini ref) sözcüğünün
kullanılması ise bilinçli bir tercihtir ve bu tercihin sebebi CISG’de hasarın geçişinin
kurumunun teslim ve mülkiyetin naklinden tamamen bağımsız olarak ele alınmış
olmasıdır. Ayrıca, “hand-over” (yed’ini ref) kavramının kullanılmış olmasının diğer
bir sebebi de teslim kavramından daha geniş olması ve tüm zilyetliğin devri hallerini
kapsaması olarak ifade edilmektedir. Yed’ini ref kelimesi ile basitçe, malın
hakimiyet alanının değişmesi ifade edilmektedir. O halde, hasar satım konusu malın
162
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ilk taşıyıcıya verilmesiyle, yani malların ilk taşıyıcının hakimiyet alanına
sokulmasıyla alıcıya geçecektir.163

67.

maddenin

I.

fıkrasında,

“malların

taşınmasını

içeren

satım

sözleşmelerinde” tabiri kullanılmıştır. Buradan anlaşılan, satımın sonucu olarak
malların bir yerden başka bir yere götürülmesidir ki bu da zaten uluslararası satım
sözleşmelerinin doğasında vardır. Ancak, “taşıma” ve “taşıyıcı” kelimelerinin tercih
edilmesinin nedeni, gerçekleştirilecek olan naklin, satım sözleşmesi taraflarının
bizzat kendileri tarafından gerçekleştirilmesi durumunun maddenin uygulama alanına
dahil edilmediğini göstermektedir. Bu nedenle de nakliyeyi gerçekleştirecek olan
kişinin bağımsız bir üçüncü kişi olması gerektiği kabul edilmektedir. Taşıma
prosedüründe ilk olarak karşımıza çıkan ve taşımayla doğrudan bağlantılı olan ilk
kavram ise “ilk taşıyıcı” kavramıdır. Satıcının, satım konusu malları kendi imkanları
ile ve hatta kendi personeli ile taşıması, taşıtması mümkün olabileceği gibi satıcı
malları “bağımsız” bir taşıyıcıya da verebilecektir. 67. maddede bahsedilen “ilk
taşıyıcının” illaki bağımsız bir taşıyıcı mı olması gerektiği konusu tartışmalıdır.

Günümüzde baskın olarak kabul edilen görüş taraftarları CISG madde 67’nin
ancak taşıyıcının, bağımsız üçüncü bir kişi olması halinde uygulama alanı bulacağını
ve satıcının satım konusu malların taşınmasını kendi imkanları ve kendi personeli ile
gerçekleştirdiği durumlarda maddenin uygulanmaması gerektiğini belirtmektedirler.
Nitekim madde 67, 1.cümlesinde açık olarak, “ satım konusu mallar ilk taşıyıcıya
163
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verildiği anda…. eğer ki satıcı, malları ilk taşıyıcıya teslim ile yükümlü tutulmuşsa”
ifadeleri yer almakta ve satıcının malları ilk taşıyıcıya verilmesi gerektiğinin altı
çizilmektedir. Nitekim satıcının malları, taşımak amacıyla kendi kendine teslimi
mümkün değildir.

164

Hasarın satım konusu malların satıcı tarafından ya da satıcının

emir ve talimatları ile çalışan bir üçüncü kişi tarafından taşınması durumunda alıcıya
geçmemesi, aslında adaletli bir durum sağlamaktadır. Nitekim satım konusu malların
taşınmasının satıcı tarafından gerçekleştirilmesi durumunda, satıcı doğal olarak
taşıma maliyetini de alıcıya yansıtacak ve satım bedeli de bu oranda artış
gösterecektir. O halde alıcıya bir de hasarı alıcıya yüklemek adaletsiz bir durum
yaratacaktır.165

Schlechtriem, nakliye organizatörü ilk taşıyıcı olarak nitelendirilmesi
gerektiğini ve hasarın alıcıya malların ilk taşıyıcı olarak nakliye organizatörüne
teslim edildiği anda geçeceğini çünkü malların hakimiyetinin artık nakliye aracısında
olacağını belirtmiştir.166 Fakat Flambouras bu konuda, bir “sorumluluk kriteri”
koyarak ayrım yapılması gerektiğini savunmuş ve nakliye aracısının, sadece taşıma
işleminin işleyişine ilişkin olarak yetkilendirilmiş ve sorumluluğu saklı tutulmuş ise
bu durumda, nakliye organizatörü, madde 67, 1. cümle uyarınca ilk taşıyıcı olarak
nitelendirilemeyeceğini belirtmiş ancak nakliye organizatörü taşıma prosedüründe
yer alacak ve buna ilişkin sorumluluk alacak ise bu durumda nakliye aracısının ilk
taşıyıcı olarak nitelendirilebileceğini ifade etmiştir. Yazar, sorumluluk kriterine
164
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dayanan ayrımın, aynı şekilde, MTO (çoklu taşıma operatörü) açısından da
uygulanması gerektiğini belirtmiştir. Bu anlamda yazar, “bağımsız” kavramına önem
atfetmiş ve her türlü nakliye organizatörünün ancak bağımsız bir kurum olması
durumunda ilk taşıyıcı olarak nitelendirilebileceğini savunmuştur.167

Maddenin ilk fıkrasının, özellikle çoklu taşıma biçimlerinin kullanıldığı
satımlarda uygulanmakta olduğu kabul edilir. Çoklu taşıma biçiminden anlaşılması
gereken ise, satım konusu malların birden farklı taşıma biçimine konu olması,
örneğin malların taşınmasını içeren uluslararası satım sözleşmelerinde oldukça
yaygın bir durum olan malların önce bir kamyon ya da trene yüklenerek en yakın
limana götürülmesi ve o limandan alıcının bulunduğu ülkeye gönderilmek üzere
gemiye yüklenilmesini ifade etmektedir.168 Bu durumda ise hasar, malların ilk
taşıyıcıya, verdiğimiz örnekte kamyon ya da trene yüklenilmesi anında alıcıya
geçecektir. Bu kural ile taşıma hasarı bölünmeyerek çözüm getirilmekte ve deniz
kara ya da hava taşımasını içeren tüm bu sürece ilişkin hasara alıcı katlanmaktadır.
Nitekim, taşıma işlemi esnasında hasarın bölünmesi uluslararası ticari satımlarda pek
de tercih edilen bir durum değildir, çünkü taşıma işlemi sırasında hasara kimin
katlanacağı hususunda bir ayrım yapıldığı taktirde ispat açısından büyük zorluklar
çıkacağı hususu göz önünde bulundurularak bu şekilde bir düzenleme yapılmıştır.

Nitekim satım konusu mal üzerinde meydana gelen zararın hangi anda
meydana geldiğinin ispatı oldukça zordur. Zararın, hasarın alıcıya geçişinden, yani
167
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malın taşıyıcıya teslimden önce mi sonra mı meydana geldiğinin tespiti ve özellikle
taşıma esnasında beklenmeyen olay neticesinde meydana gelen zararın hangi anda
ortaya çıktığının tespiti oldukça zordur. Ancak satıma konu malın hasara uğramış
olduğu genellikle, taşıma işlemi sona erince ve mal alıcı tarafından teslim alındığı
anda anlaşılabilmektedir. Bu nedenle, 67. maddenin 1.cümlesi ile alıcıya hasarın
taşıma işleminden önce meydana geldiğini ispatlama yükümlülüğü getirilmektedir.
Bu hüküm ise ancak malların artık satıcının hakimiyet alanından çıkmış olduğu ve
artık satıcının o mallar üzerinde kontrol imkanının sahip olmadığı için satıcı
tarafından ispatının mümkün olmadığı gerekçesi ile getirilmiştir. Ancak mallar,
satıcının hakimiyet alanında olmadığı gibi alıcının da hakimiyetinde değil, taşıyıcının
zilyetliği ve hakimiyet alanındadır. İşte bu nedenle, hükmün alıcı açısından katı bir
düzenleme getirdiği bazı yazarlarca ileri sürülmüştür. Ancak, hasarın, malların ilk
taşıyıcıya teslim ile birlikte alıcıya geçmesi, en adil çözüm olarak görülmektedir.
Nitekim, mallar son olarak alıcıya teslim edilecek ve alıcı, malların hasara uğrayıp
uğramadığını tespitte, satıcıdan çok daha avantajlı bir pozisyonda olacak ve hasara
uğramamış olan malları kabz etmek ve geri kalanlar için zararının tazmini için
sigortacıya başvurma şansına sahip olacaktır.169Ancak bu görüşün aksini savunan
yazarlarda mevcuttur. Aksi görüşteki bu yazarlara göre, malların taşınmasını içeren
satım sözleşmelerinde, satıcının malları alıcının işyerinde ifa gibi bir yükümlülüğü
olmadığından, satıcının teslim yükümlülüğünün malların taşıyıcıya teslimi ile birlikte
sona ereceği ve bu andan itibaren satıcının malların zarara uğraması ya da
kaybolmasında

meydana

gelen

zararı

alıcıyla

paylaşmasının

adaletsizlik

doğuracağını belirtmektedir. Zira satıcının tek yükümlülüğü sözleşme konusu malları
sözleşmeye uygun olarak taşıyıcıya teslim etmektir ve satıcı malları ilk taşıyıcıya
169
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teslim ile bu yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Bu nedenle artık hasara katlanması
gereken kişi alıcıdır. 170

C. Satım Konusu Malların Belirli Yerde Teslimi Durumunda Hasarın
Geçişi Kuralı
“Satıcının malları belirli bir yerde taşıyıcıya vermesi gerekiyorsa malların o
yerde taşıyıcıya verilmesine kadar hasar alıcıya geçmez.“

CISG m. 67/I. fıkranın ikinci cümlesi ile sözleşme özgürlüğü ilkesinin bir
sonucu olarak, satım sözleşmesi taraflarının satım konusu malların kendi
belirleyecekleri

belli

yerde

teslim

edileceği

durumda

hasarın

geçişini

düzenlemektedir. I. fıkrada belirlenmiş olan ana kurallın istisnası olarak
nitelendirilebilecek olan hüküm, satım sözleşmesi taraflarının satım konusu malların
taşıyana “belli bir yerde” verilmesini kararlaştırmış olmaları durumunda uygulanacak
kural olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu tür durumlarda hasar, satım konusu mallar ilk
taşıyıcıya teslim edildiği anda, fakat malın ilk taşıyıcıya taraflarca anlaşılmış olan
belli bir yerde verildiği anda geçecektir. O halde satım konusu malın bu belli yerden
başka bir yerde ikinci taşıyana ve ya devam eden taşıyıcılara verildiği hallerde artık
hasarın geçişinden bahsedilemeyecektir.171 Yerel mahkemelerin bu hükmü nasıl
yorumladığına bakacak olursak, İspanya Yerel Mahkemesi’nin önünde gelen bir olay
bu hususa ışık tutabilecektir. Olayda, İtalyan satıcı ile İspanyol alıcı arasında çelik
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profillerinin satımına ilişkin olarak satım sözleşmesi imzalanmış ve sözleşmede
INCOTERMS 1999’un kullanılacağı hususunda anlaşma sağlanmış; mallar alıcının
teslim alacağı yere vardığında ise malların ayıplı olduğu ortaya çıkmıştır. Ancak,
malların ilk taşıyıcıya verileceği, teslim limanı olan İtalya’da gemiye yüklenmesi
sırasında mallar gemi kaptanı tarafından kontrol edilmiş ve taşıma belgeleri, kaptan
tarafından “hasarsız yüklenmiştir” ifadesi ile imzalanmış ve kaptan malların ayıpsız
ve hasarsız olarak teslim alındığını onaylamıştır. Tüm bu hususları değerlendiren
yerel mahkeme ise satım sözleşmesinin koşulları, CISG 31 ve 67. maddelerini
dikkate alındığında hasarın alıcıya satım konusu malların geminin bağlı olduğu
limanda, yani ilk taşıyıcıya taraflarca belirlenen belli yerde teslim edildiği anda
geçmiş olduğuna karar vermiştir.172

Ancak 67. maddenin ikinci cümlesinde yer alan bu düzenleme yeteri kadar
açık olmadığı gerekçesi ile eleştirilmiştir. Öyle ki bazı somut olaylarda 67. Madde 1.
fıkrasındaki ilk cümleye göre mi yoksa ikinci cümleye göre mi hasarın geçeceğinin
tespiti oldukça zor olacaktır. Bu konuda şu şekilde bir örnek verilebilir. Kurulan
satım sözleşmesi uyarınca, satıcı satım konusu malları, kendi ülkesinde yer alan X
limanında bir gemiye teslim edecektir. Ancak malların X limanındaki gemiye
taşınması ve yüklenmesi için ayrıca bir taşıyıcı da gerekmektedir. Bu durumda satıcı,
malların X limanındaki gemiye taşınması ve gemiye yüklenmesi için bir taşıyıcı ile
anlaşır. İşte bu halde, satım konusu malların ilk taşıyıcı tarafından X limanındaki
gemiye taşınması ve yüklenmesi satıcının talimatı ile malların, belirli yerde asıl
taşıyıcıya verilmesi olarak yorumlanırsa, bu durumda hasarın geçişi ikinci cümleye
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göre gerçekleşecek ve hasar, belirlenen yerde, yani X limanında malların gemiye
yüklenmesi anında alıcıya geçmiş olacaktır. Ancak her ne kadar satıcı, satım
sözleşmesi ile malları belirli bir yerde taşıyıcıya vermekle yükümlü tutulmuşsa da
malları söz konusu belirli yere kendisi götürmek zorunda değildir. Bu nedenle hasar
aslında 67. madde I. fıkra ve 1. Cümlesine göre alıcıya, ilk taşıyıcıya teslim anında
geçmelidir. Çoğunlukla kabul edilen görüş uyarınca ise 67. madde I. fıkra ikinci
cümlesi sadece ve sadece satıcının satım konusu malları kendi imkanları ile malların
taşıyıcıya verileceği belli bir yere taşımak zorunda olduğu hallerde uygulanmalıdır.
Yani, ikinci cümlede belirtilen hasar geçişi prensibinin uygulanabilmesi için, satım
konusu malların belirli bir yerde taşıyıcıya verilmesi yeterli olmayacak, belirli yerde
taşıyıcıya verilecek olan malların o yere, satıcının kendi tarafından ya da satıcının
emir ve talimatları doğrultusunda hareket eden bir üçüncü kişi tarafından taşınması
gerekecektir.173

D. Satım Konusu Teslim Eden Belgeler ile Hasarın Geçişi Arasındaki
Bağlantı
“Satıcının malları temsil eden belgeleri alıkoyma hakkı olsa bile, bu, hasarın
intikaline etki etmez.”

CISG/67 I. fıkranın üçüncü cümlesi ile satıcının elinde malları temsil eden ve
mallar üzerindeki tasarruf yetkisini içeren belgeler olsa dahi, bu durumun hasarın
alıcıya geçişini engellemeyeceği şeklinde bir düzenleme getirilmiştir. Bu ifadenin
173

Nicholas(67), s. 491; Honnold, s. 405.
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önemi, CISG’in hasarın geçişine ilişkin izlemiş olduğu yolu göstermesidir. Nitekim,
hüküm ile CISG’in hasarın geçişi ile mülkiyetin geçişi arasında bir bağlantı
kurmadığı ifade edilmek istenmiştir. Üçüncü cümle ile getirilen düzenlemenin amacı,
ilk iki cümle ile belirlenmiş olan kurallara aykırılık oluşturmak veyahut satıcının,
satım bedelini talep edebilmek için malları teslim eden belgeleri elinde tutma hakkını
engellemek için getirilmiş değildir. Aksine getirilen düzenleme ile özellikle, hasarın
geçişi ile mülkiyetin bağlantılı olduğu hukuk sistemlerindeki düzenlemeler nedeniyle
ortaya çıkabilecek yanlış anlamaların önüne geçilmesi hedeflenmiştir. 174

E. Satım Konusu Mallar Üzerindeki Ayırt Edici İşaretler, Taşıma
Belgeleri İle Hasarın Geçişi Arasındaki Bağlantı
“Ancak mallar, üzerlerindeki ayırt edici işaretler, taşıma belgeleri, alıcıya
yapılacak bildirim veya diğer herhangi bir yolla açıkça sözleşmeye tahsis edilmediği
sürece hasar alıcıya geçmez.”

Satım konusu ve gönderilecek borcun çeşit borcu olması durumunda malın
taşıyıcıya teslim edilmesi hasarın alıcıya geçişi için yeterli değildir. 67. maddenin II.
fıkrası uyarınca mal taşıyıcıya teslim edilmekle beraber henüz sözleşmeye tahsis
işlemi gerçekleştirilmemişse hasar ancak sözleşmeye tahsisin gerçekleştirildiği anda
alıcıya geçecektir. Sözleşmeye tahsisin ne şeklide yapılacağı hususunda bir açıklama
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Valioti, s. 14; Nicholas(67), s. 494; Bridge, s. 208,209; Enderlin/Maskow, s. 268; Honnold, s. 406;
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yapılmamış ve satıcı serbest bırakılmış ve CISG madde 32/I175 tekrar edilmiştir. O
halde tahsis, alıcıya yapılacak bir ihbarla yapılabileceği gibi ihbarla olmadan da
gerçekleştirilebilecektir. Ancak böyle bir durumda, sevkiyatın başladığından
haberdar olmayan alıcının sigorta yaptırabilecek bir bilgi olmadığı için hasarın geçişi
açısından

sorun

yaratabileceği

söylenmektedir.

Satıcıların

alıcılara

sigorta

yaptırabilmeleri için gerekli bilgiyi sağlama yükümlülükleri CISG 32. madde de
belirtilmişse de söz konusu hüküm hasara ilişkin değildir. Bu nedenle tahsisin illaki
alıcıya bildirim ile gerçekleşmesi gerektiği söylenemez. 176

Ancak CISG’de mülkiyetin geçişine ilişkin herhangi bir düzenleme
getirilmediğinden tahsis/özgüleme kavramından ne anlaşılması gerektiği hususunda
bir açıklık mevcut değildir. Genel olarak kabul edilen, sözleşmeye tahsis/özgüleme
kavramı ile anlatılmak istenenin, satıcının tahsis edilen malları alıcı ile yapılan
sözleşmenin ifasında kullanmak niyetini ortaya koyan bazı davranışları olduğudur.
Bu anlamda sözleşmeye tahsis malların o sözleşmede kullanılmak üzere ayırt
edilmesi anlamını taşımaktadır. Ayırt etme, doğrudan satım konusu mal üzerine,
malların ne oldukları, hangi satım sözleşmesine özgülendiği ya da nereden nereye
taşındığına ilişkin adreslerin yazılması şeklinde gerçekleştirilebilecektir. Bunun
dışında, mallara eklenen paketleme listelerinde malların ayırt edilmesine ilişkin
bilgiler yer alabilecektir. Satıcı tarafından yapıldığı belli olan, paketin alıcıya
175

CISG, madde 32/I, ”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."
176
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gönderileceğine ilişkin bilgi yer alması, örneğin alıcının isim ve adresinin yazılması,
paket üstünde markanın yer alması gibi durumlarda da malın ayırt edilmiş olduğunu
belli edecektir. Ayrıca satım konusu malın ayırt edilmiş olduğu, her ne kadar ayırt
etmeye ilişkin belgeler kaybolmuş olsa da, bu belgelerin var olan fotokopileri ile de
ispatlanabilecektir.

177

. O halde satım konusu mallar ayırt edilerek sözleşmeye tahsis

edildikleri anda hasar alıcıya geçecektir ve sözleşmeye tahsisin etkisi geleceğe
yöneliktir.178

II. fıkra ile satım konusu malların açıkça ayırt edilmiş olması hususunun
hasarın alıcıya geçişinde bir önkoşul olarak belirtmektedir. Fıkra ile getirilen bu
önkoşul ile alıcının, satıcının kısmi kayıp ya da zarar iddiasından korunması, yani
satıcının, özellikle toplu olarak gönderilmiş olan mallardan telef olmuş olan kısmın o
alıcıya ait olduğu şeklinde iddiasından korunması amaçlanmıştır. Bu hüküm,
özellikle ambalajsız mallar ve toplu konsinye şeklindeki mallar, örneğin, buğday, yağ
ya da sıvı kargolar açısından uygulanmaktadır.179 Satım konusu malların ayırt
edilmesi işlemi ise, malların taşıma belgesinde açıklanan şekilde işaretlendiği ve bu
husus alıcıya bildirildiği anda veya satım konusu malların belirlenen diğer bir şekilde
ayırt edildiği anda gerçekleşecektir. Nitekim madde 67/II bu konuda ayrıntılı bir
düzenleme getirmemiştir. CISG, madde 27’deki düzenleme uyarınca ise bildirim ile
ayırt etme işleminde, bildirimin karşı tarafa varması değil fakat bildirimin karşı
tarafa gönderilmiş olması gerekmektedir. Bu durumda ise hasar, alıcıya satım konusu
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Enderlein/Maskow, s. 269; Honnold, s. 408; Bridge, s. 207; Buydaert, s. 38; Nicholas (67), s. 494.
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malların taşıyıcıya teslim edildiği andan itibaren geçmişe etkili olarak değil, satım
konusu malların ayırt edilmiş olduğu bildirimi alıcıya gönderildiği anda
geçecektir.180

Özellikle toplu halde gönderilen misli mallar181 ve kolektif konsinye
satımlarında hasarın hangi anda geçeceğinin tespiti oldukça zordur. Bu konuda pek
çok görüş ileri sürülmüş olmakla beraber, halen tam olarak bir cevap verilebilmiş
değildir. Toplu konsinye gönderimler ki böyle bir işlemin gerçekleştirilebilmesi için
taraflar arasındaki satım sözleşmesinde izin verilmiş olması şartı aranacaktır, aynı
niteliklere sahip malların, örneğin yağ, buğday, doğalgaz gibi malların aynı zamanda
aynı taşıma aracı ile taşınması halinde söz konusu olacaktır. Bu durumda, satıcı,
birden çok alıcı ile farklı satım sözleşmeleri imzalamıştır. Fakat tüm alıcıların malları
aynı taşıma aracında taşınmaktadır. Örneğin, satıcı birden çok alıcı ile buğday
satımına ilişkin satım sözleşmesi yapmış ve toplamda 5 ton buğday ayırt etmeksizin
her bölümü farklı alıcıya teslim edilmek üzere yüklenilmiş ve bu buğdayın 3 tonluk
kısmı taşıma esnasında meydana gelen aşırı sıcak nedeniyle, mallar henüz ayırt
edilmeden zarara uğramış ise hasarın geçişi ne şekilde gerçekleşeceği sorunu
karşımıza çıkmaktadır. Bir görüş, sadece toplu gönderimlerle sınırlı olmak üzere,
alıcıların toplu gönderim esnasında meydana gelen hasara, satın aldıkları mallar ile
orantılı katlanması gerektiğini savunmaktadır. Şöyle ki, taşıma sırasında toplu
gönderime konu olan tüm malların telef olması durumunda hasara tüm alıcılar
180

Enderlein/Maskow, s. 268; Bolle, s. 256; Honnold, s. 407; Schlechtreim, s. 89.
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415. maddesinde, “misli mal ya da materyaller, birbiri ile değiştirilebilen, birbirinin yerine geçebilen
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katlanacak, malların belirli kısmının zarara uğraması durumunda ise alıcılar hasara
satın aldıkları mallarla orantılı olarak katlanacaklardır.182 İkinci görüş ise, satım
konusu malların ayrılması ancak söz konusu malların alıcılar tarafından malların
teslim alınması ile gerçekleşebileceğini, bu nedenle de malların ayırt edilmesinden
önce malların zarar veya ziyana uğraması durumunda alıcının bedel ödeme
yükümlülüğünün devam etmeyeceğini ve hasara satıcının katlanacağını savunur.183

Satım konusu malların ayırt edilmesinden önce, zarara uğraması ya da yok
olması halinde hasara satıcının katlanacağının düzenlemesi, alıcının malların yok
olması ya da zarara uğraması durumunda satıcıyı suçlamasının önüne geçmek için
getirilmiştir. Satıcı tarafından gerçekleştirilmesi gereken ayırt etme işleminin ne
şekilde gerçekleştirileceğinin, taraflarca akdedilmiş satım sözleşmesinde belirlenecek
olması durumunda ise, tarafların ayırt etmenin tüm bu süreçteki fonksiyonunu
dikkate alarak, ne fazla katı ne de soyut ayırt etme yöntemleri benimsememesi
gerektiği doktrinde kabul edilmektedir. Ne yazık ki CISG’de kolektif konsinye satış
ve misli malların toplu gönderiminde hasarın geçişine ilişkin açık düzenlemeye yer
verilmemiştir. Bu nedenle konunun uzmanları, kolektif konsinye satış veya toplu
misli mal gönderimine ilişkin satım sözleşmesi akdeden tarafların, hasarın geçiş
anına ilişkin açık düzenleme yapmaya yönlendirmektedirler.184
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IV. Taşıma Halinde Bulunan Malların Satımında Hasarın Geçişi
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 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.”

A. Genel Kural: Hasar Satım Sözleşmesinin Kurulması ile Alıcıya Geçer
Kuralı
CISG, taşıma halinde satılan mallara ilişkin olarak ayrı bir hüküm getirmiştir.
Taşıma halindeyken satılan maldan kastedilen, satım sözleşmesine konu malların,
satım sözleşmesinin akdedildiği anda gemi, kamyon ya da tren gibi bir nakliye
aracında bulunmasıdır. Bu durumda, satım konusu mallar genellikle toplu olarak
taşıyıcıya teslim edilmiş ve taşıma aracı belirli bir yerden yola çıkmış ve ancak ne
mallar henüz satılmış ne de malları kimin satın alacağı belli değildir. Alıcı, özellikle
büyük kargolarda bulunan yağ, buğday, doğalgaz ve materyali, taşıma esnasında,
satın almaktadır. Henüz nakil halinde bulunan malların hemen yeniden el
değiştirerek ikinci bir alıcıya satılması anında hasarın geçiş anının tespit edilmesi
gerekir.

185

Satım sözleşmesi, malların taşınması esnasında imzalanmakta ve hatta

bazı durumlarda, taşınma sırasında, mallar son teslim yerine varana kadar, alıcıya,
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konşimento, makbuz, mallara ilişkin sigorta sözleşmesi, malların niteliğine ilişkin
sertifika gibi gerekli belgelerin gönderilmesi suretiyle aynı malların satımına ilişkin
birden fazla satım sözleşmesi bile akdedilebilmektedir. İşte 68. madde ile getirilen
düzenlemede, bu tür satımlarda hasarın hangi anda alıcıya geçeceği belirlenmiş ve
hasarın, taraflar arasında satım sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte alacaklıya
geçeceği hükmünü getirmiştir. O halde madde ile getirilen düzenleme ile satım
sözleşmesine konu olacak malların halen taşınmakta olduğu sırada satım
sözleşmesinin imzalandığı ve malların hasara uğramış olduğunun ancak alıcıya
teslim edildikleri noktada anlaşılabileceği durumlar açısından hasarın geçişi hüküm
altına alınmaktadır. 67/I fıkrada yer alan ana kuralın bu tür satımlarda uygulanması
mümkün değildir. Zira nakliye halinde imzalanan satım sözleşmelerinde mallar,
taşıyıcıya alıcıya götürülmesi amacı ile verilmemektedir.

186

68. maddenin ilk cümlesi taşıma halindeyken satılan mallara ilişkin olarak
ana kuralı belirlemekte ve kural olarak hasarın, satım sözleşmesinin imzalanması anı
ile birlikte alıcıya geçeceğinin altını çizmektedir. Hasarın, fırtına, çarpışma gibi
belirlenebilir olaylar neticesinde meydana gelmesi durumunda bu kurallın
uygulanması ve hasarın neden meydana geldiğinin ispatında herhangi bir sıkıntı
oluşmayacaktır. Ancak, öyle bazı durumlar olabilir ki mal üzerinde zarara ya da
malın yok olmasına hangi olayın neden olduğunun tespiti mümkün olmayabilir.
Ayrıca, malın zarara uğraması ya da yok olmasına neden olan ya da olabilecek
olaylardan birinin satım sözleşmesinin kurulmasından önce bir de satım
sözleşmesinin kurulmasından sonra ayrı ayrı ortaya çıkması durumunda ise hem
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satıcının hem de alıcının talepte bulunma imkanı mevcut olabilecektir. Hasara neden
olan olay malların belli bir kısmına satım sözleşmesi kurulmadan önce zarar vermiş;
olay satım sözleşmesinin kurulmasından sonra ise malların kalan kısmına zarar
vermiş ise bu durum söz konusu olacaktır. Zarara neden olan olayın hangi evrede
gerçekleştiğinin tespitinin güç olması nedeniyle 68. madde ile getirilen kural
eleştirilmektedir. Zararın hangi anda gerçekleştiği araştırmasının oldukça zor olması
nedeniyle de maddede aşağıda ayrıntılı olarak açıklanacak olan “koşulların haklı
göstermesi halinde” hasarın geçmişe etkili olarak geçişi imkanı getirilmiştir.187

B. Taşıma Sözleşmesine İlişkin Belgelerin Taşıyıcıya Verilmesi ile Hasar
Alıcıya Geçtiği Durumlar
Taşıma halinde satılan mallarda hasarın satım sözleşmesinin kurulduğu anda
alıcıya geçeceğine ilişkin kuralın istisnası ise 68. maddenin ikinci cümlesi ile
getirilmiştir. Hasarın, bazı özel durumlarda, “koşulların haklı göstermesi halinde”
alıcıya satım konusu malların taşıma sözleşmesine ilişkin belgeleri düzenleyen
taşıyıcıya verilmesi anında ve satım sözleşmesinin kurulmasından önceki bir
zamanda geçmişe etkili olarak, geçeceği hüküm altına alınmıştır. 188

Maddeye ilişkin olarak ilk sorgulanması gereken husus, taşıma sözleşmesine
ilişkin belgeleri düzenleyen taşıyıcı kavramıdır. Tek bir taşıyıcı ile süren nakliye
sürecinde bahsi geçen taşıyıcı açıktır. Ancak nakliye sürecinde birden çok taşıyıcının
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dahil olması halinde hangi taşıyıcıya teslim anında hasarın geçeceğinin tespiti
güçlükler doğuracaktır.189 . Bunun dışında, “taşıma sözleşmesine ilişkin belgeleri
düzenleyen” taşıyıcıdan bahsedilmekte ancak 67. maddede yer alan “satım
sözleşmesine uygun olarak ilk taşıyıcıya verilmesi” gibi bir taşıyıcının hakimiyet
alanına sokulmasında bahsedilmektedir. O halde 68. maddenin ikinci cümlesinin
uygulanabilmesi için ortada her şekilde taşıma sözleşmesinin bulunduğuna ilişkin
belgelerin bulunması gerekmektedir. Bu belgeler, elbette ki taşıma sözleşmesinin
varlığına ilişkin delil niteliğindedir.

Ancak, 68. maddede açıkça belirtilmesi

nedeniyle bu şekilde belgelerin bulunmaması halinde 68. madde II. Cümlesi
uygulanamayacaktır.190

Madde 68, Viyana Konferansı’nda oldukça kapsamlı tartışmalara neden
olmuştur. Bu hüküm iki farklı düşüncenin uzlaşması sonucunda ortaya çıkmış ve
bunun doğal sonucu olarak da bir takım problem ve çelişkileri içinde
barındırmaktadır. Maddenin ilk cümlesi, taşıma halindeyken satılan mallara ilişkin
hasar, satım sözleşmesinin kurulduğu andan itibaren alıcıya geçer diyerek hasarın
nakil sırasında, taraflar arasında paylaşılmasına neden olmuştur. Nitekim, daha
öncede bahsetmiş olduğumuz gibi, zarar ve malların yok olmasına neden olan olayın,
taşıma aracında patlama meydana gelmesi ya da iki aracın çarpışması sonucunda
zarar meydana gelmesi halleri hariç olmak üzere, taraflar arasında satım sözleşmesi
kurulmadan önce mi yoksa sonra mı meydana geldiğinin tespiti ve ispatı oldukça
zordur. Bu durum özelliklede, satım konusu malların taşıma aracına yüklendikten
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sonra konteynırlar olarak mühürlendiği ve son varma yerine kadar açılmadığı
hallerde ispat açısından sorun yaratacaktır.

68. maddenin ikinci cümlesi ise taşıma sırasında hasarın paylaştırılmasını
yumuşatıcı bir istisna getirmiştir ve bu anlamda daha uygulanabilir bir düzenleme
olarak nitelendirilebilir.191Maddenin ikinci cümlesi ile hasarın, taşıma sözleşmesine
ilişkin belgeleri düzenleyen taşıyıcıya, malların verilmesi anı ile birlikte geçmişe
etkili olarak, alıcıya geçebileceği de düzenlenmiştir. Bu belgeler, taşıyıcı ile satıcı
arasında bir taşıma sözleşmesinin varlığına kanıt teşkil edecek ve zaten böyle bir
taşıma sözleşmesinin var olmaması halinde II. cümle hükmü uygulanmayacaktır.
Ancak, taşıma hasarının paylaşımına ilişkin olarak II. cümle hükmü ile getirilen bu
düzenlemeye, “koşulların haklı göstermesi durumunda” şeklinde belirsiz bir önkoşul
getirilmiştir. Hangi koşulların haklı koşul olarak nitelendirileceği hususu ise
belirsizdir. Ayrıca, hasarın sadece bazı durumlarda geçmişe etkili olarak alıcıya
geçmesi, taşıma sırasında malların hasarın alıcıya geçişinden önce ayırt edilmiş
olmasına gerek olmadığı şeklinde bir varsayıma da neden olmaktadır denerek
eleştirilmiştir. Maddede bu konuda bir açıklık mevcut değildir.192

Viyana Konferansı sırasında getirilen bir diğer eleştiri ise, tarafların
iradelerine atıf yapmak yerine “koşullar” tabirinin kullanılmasıdır. Nitekim, II. cümle
ile getirilen bu istisna, taraf iradelerinin önüne geçilerek, emredici bir hüküm
yaratıldığı şeklinde de yorumlanabilecektir. Ancak, Viyana konferansında,
191
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“koşulların haklı göstermesi” halinin ancak satım sözleşmesi taraflarının iradelerinin
açıkça anlaşılamadığı durumlarda uygulanabileceği şeklinde yorumlanması gerektiği
kabul edilmiştir.193 Çoğunlukla kabul edilen görüş, “koşullar” tabirinden anlaşılması
gerekenin, tarafların zımni iradelerinin yorumlanması sonucunda II. cümle
hükmünün uygulanmasını tercih ettiklerinin çıkartılması olduğunu belirtmektedir.
Bunun dışında, yine oldukça kabul edilen bir diğer görüş uyarınca ise 69. maddenin
ilk cümlesinde belirlenmiş olan, hasarın satım sözleşmesinin kurulması anı ile
birlikte alıcıya geçer kuralının istisnasını teşkil eden “haklı gösteren koşul” olarak
değerlendirilebilecek bir hal de satım konusu mallar üzerinde kurulmuş olan taşıma
sigortası sözleşmesinin imzalanmış ve poliçenin alıcıya devredilmiş olması
durumudur. Böyle bir halde alıcının hasara geriye etkili olarak katlanması
gerekmeyecek, alıcı her halükarda sigorta sözleşmesinin sağladığı korumadan
faydalanabilecektir.194 Sigorta sözleşmesinin ikinci alıcıya devri durumunda ise
yapılan taşıma sigortası devri ile alıcı, taşıma sigortasından doğan hakları ileri
sürebilecek tek kişi haline getirilecek ve artık tarafların tüm yolculuğa ilişkin hasara
alıcının katlanması hususunda anlaştıklarına da delil teşkil edecektir. 195 Uluslararası
satım sözleşmelerinde taşıma sigortasının devri ise oldukça yaygın bir durum
olduğundan, aslında pratikte 68. maddenin ilk cümlesindeki kural değil, ikinci
cümlesindeki kural ana kural haline gelecektir.
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C. Hasarın Geçişinde Satıcının İyiniyetli Olması Koşullu
68. maddenin üçüncü cümlesi ile hasarın geçişine ilişkin olarak bir koşul daha
getirilmiş ve hasarın maddede belirtilen kural uyarınca alıcıya geçişi için satıcının
iyiniyetli olması koşulu aranmıştır. Cümlede, “Satım sözleşmesinin akdi anında
malın zayi olduğunu veya zarar gördüğünü satıcının bildiği veya bilmesi gerektiği
hallerde bu bilgiyi alıcıya açıklamamışsa ziya veya zarar hasarını satıcı taşır”
denmek suretiyle satıcı açısından iyiniyet koşullu getirilmiş ve satıcı bir anlamda
iyiniyetli

olmaması

durumunda

hasara

katlanmak

durumunda

bırakılarak

cezalandırılmıştır. Ancak bu düzenleme iki açıdan yorum sorunu doğurmaktadır.

İlk olarak bu cümlede açıkça belirtilmeyen husus, iyiniyet koşulunun sadece
68. maddenin ilk cümlesinde düzenlenen kural açısından mı yoksa ikinci cümleyi de
kapsayacak şekilde mi uygulanacağıdır. Ayrıca satıcının bilmesi gereken zarar ve
ziyan sadece satım sözleşmesinin kurulduğu anda mevcut olanlar mı olacaktır, yoksa
satım sözleşmesi imzalandıktan sonra zarar meydana gelmiş, satıcı bu durumdan
haberdar ancak ilgisiz davranmışsa da mı satıcı iyiniyetli kabul edilmeyecek ve
hasara satıcı mı katlanacaktır? Bir diğer durumda, satıcının iyiniyetli olması koşulu
satım sözleşmesinin kurulmasından sonra meydana gelen ve fakat asıl zararla
bağlantılı olan zararlarda içinde aranacak mıdır? Tüm bu hususlar Viyana
Konferansı’nda 68. madde müzakereleri sırasında tartışılmıştır.

Nicholas, bu konudaki tartışmaları şu şekilde bir yorumla sona erdirmeye
çalışmıştır. Eğer ki satıcı satım sözleşmesi kurulmadan önce malların zarar ya da ziya
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uğradığını biliyor ve bilmesi gerekiyor ve bu durumu alıcıya bildirmemiş ise artık
satıcı, sadece bildiği ve bilmesi gereken zarar ve ziyandan dolayı sorumlu
olmayacak, satım sözleşmesinin kurulmasından sonra ortaya çıkan zararlardan ve
hatta asıl zarara bağlı olarak ortaya çıkmış tüm zararlardan sorumlu tutulacaktır. Bu
şekilde bir yorum ile de artık taşıma hasarının bölünmesi nedeniyle ortaya çıkacak
zorluklar ve ispat zorlukları ortadan kalkacaktır.196

Üçüncü cümle ile getirilen düzenlemenin maddenin ilk cümlesi için mi
aranacağı yoksa ikinci cümlesi için mi aranacağı sorusunun cevabı ise cümledeki
ifadelerin açıkça incelenmesi sonucunda ortaya çıkacaktır. 68. maddenin üçüncü
cümlesinde sözleşmenin akdi anında malın hasara uğradığını bilen ya da bilmesi
gereken satıcıdan bahsedilmekte, maddenin ikinci cümlesi uyarınca ise hasar alıcıya,
sözleşmenin kurulduğu anda değil, geçmişe etkili olarak malların taşıyıcıya verilmesi
anında geçmektedir. O halde üçüncü cümle ile getirilen iyi niyet koşullunun ikinci
cümlenin tamamlayıcısı olduğu söylenebilir. Zira hasar alıcıya sözleşmenin
kurulduğu anda değil daha önceki bir zamanda geçmekte ve satıcıda bunu satım
sözleşmesinin kurulduğu anda biliyor ya da bilmesi gerekiyorsa artık hasarın alıcıya
geçişini engellemektedir. Üçüncü cümle ile getirilen bu düzenleme ile iyiniyetli olma
koşullunun sadece ikinci cümlede yer alan hasarın taşıma belgelerini düzenleyen
taşıyıcıya teslimi ile geçmişe etkili olarak alıcıya geçeceği kuralı için uygulanacağı
aslında CISG genelinde yer alan hasar ve sözleşmeye uygunluk kavramları
arasındaki ilişkiye de uygundur. Nitekim CISG 36. madde de satıcının, sözleşmeye
aykırılıktan, hasarın geçeceği ana kadar sorumlu olacağı belirtilmiştir. 68. maddenin
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I. Cümlesinde hasarın satım sözleşmesinin kurulması anı ile birlikte alıcıya geçeceği
belirtilmiştir. O halde satım sözleşmesinin kurulmasından önceki hallerde
sözleşmeye aykırılık hükümleri uygulanacak, hasar ise ancak sözleşme kurulduktan
sonra gündeme gelecektir. 68. maddenin üçüncü cümlesinin, ilk cümle için getirilen
kural içinde uygulandığından bahsetmek ise aslında hasar ile sözleşmeye aykırılık
kavramları arasında yapılan bu ayrımı ortadan kaldırmak anlamına gelecektir. Bu
nedenle üçüncü cümle ile getirilen iyi niyet kurallı sadece 68. maddenin ikinci
cümlesi ile getirilen kural açısından, taşıma belgelerini taşıyan taşıyıcıya malların
teslim edildiği anda hasarın geçişinin gerektiği haller için uygulanacaktır.197

Üçüncü cümlenin sevk ettiği hükümle ilgili bir diğer bir yorum problemi ise
hükümde satıcının, satım konusu malın yok olduğu veya zarara uğraması hasarına
katlanacağını belirtmiş olmasına rağmen hangi zarar ve ziyandan bahsettiği
konusunda açıklık getirmemiş olmasıdır. Şöyle ki, cümlede bahsedilen zarar ve
ziyan, sözleşmenin kurulmasından önce meydana gelen ve satıcının bildiği veya
bilmesi gereken zarar ve ziyan mı, satım sözleşmesi kurulmasından sonra meydana
gelen ve fakat satıcı tarafından bilinmeyen zarar ve ziyan mıdır, bu konuda açıklık
mevcut değildir.198Azınlıkta kalan bazı yazarlar, bu konuda, satıcının satım
sözleşmesinin kurulması aşamasına kadar bildiği ve bilmesi gereken zarar ve ziyan
olarak yorumlanması gerektiğini belirtmektedirler.199 Ancak, bu şekilde bir yorumun
kabulü ile istenmeyen bir durum olarak taşıma hasarının taraflar arasında
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paylaştırılması gibi bir sonuç ortaya çıkacaktır.200 Böyle bir dezavantajın önüne
geçilmesi düşüncesinden yola çıkan yazarlar ise savunulan görüşün aksine, yukarıda
belirtmiş olduğumuz Nicholas’ın görüşüne de paralel olarak, zarar ve ziyanın ilk
hasara yol açan olayla bağlantısı olması durumunda, satıcının satım sözleşmesinin
kurulmasından önce ya da sonra meydana gelen her türlü zarar ve ziyana katlanması
gerektiğini ve bu durumlarda satıcının biliyor ya da bilmesi gerekiyor koşullunun
aranmayacağını belirtmektedirler.201

68. maddede açık olmayan bir diğer husus ise taşıma halindeyken satılan
malların ayırt edilip edilmeyeceğidir. Nitekim 68. maddede malların CISG m. 67/II
ya da 69/III. Maddelerde olduğu gibi ayırt edilmiş olmasından bahsedilmemektedir.
Ancak genel kabul edilen görüş, taşıma halinde satılan mallara ilişkin olarak da diğer
maddelerden kıyas yolu ile ayırt etmenin uygulanması gerektiğini savunur.202
Schlechtriem ise bu konuyu bir adım daha ileri götürerek, 68. madde düzenlemesinin
henüz alıcılara bölünmemiş toptan satışlarda da uygulanabileceğini belirtmiştir.
Şöyle ki, eğer taraflar arasında yapılan satım sözleşmesi uyarınca satıcı toplu
gönderim yapıyorsa, bu durumda alıcılara hasar 68. maddede bahsedilen anda
geçecek ve alıcılar hasara alacakları ile orantılı olarak katlanacaklardır. Ancak
satıcının toplu gönderim yapmasında izin verilmediği taktirde bu durumda 67/II
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hükmü kıyas yolu ile uygulanacak ve hasar alıcıya satım konusu malların ayırt
edildiği anda geçecektir. 203

V. Aranacak Veya Götürülecek Borç Doğuran Satım Sözleşmesinde
Hasarın Geçişi
Madde 69, “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.
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.
Sözleşmenin, henüz ayırt edilmemiş mallara ilişkin olması halinde bunların
ancak

açıkça

sözleşmeye

tahsis

edilmesi

ile

alıcının

tasarrufuna

hazır

bulundurulduğu kabul edilir.”

CISG, Satım konusu malların taşıyıcı aracılığı ile taşınmasını içeren satım
sözleşmesi ve taşıma halindeyken satılan mallara ilişkin satımlara ilişkin özel
düzenlemeler getirdikten sonra 69. madde ile 67 ve 68. maddelerin düzenleme alanı
dışında kalan tüm diğer halleri kapsayan bir düzenleme getirmiştir. Bu anlamda 69.
madde aslında genel düzenlemeyi oluşturmaktadır. 69. maddenin ilk fıkrasında,
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satım konusu malların satıcının işyerinden teslim alındığı; ikinci fıkrasında, satım
konusu malların satıcının işyerinden farklı bir yerden yani üçüncü kişinin işyerinden
ya da kamuya açık bir depodan teslim alındığı ya da satım konusu malların alıcıya
veya alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya

204

teslim edildiği hallerde hasarın geçişine

ilişkin hükümler sevk etmiştir.205

A. Aranacak Borçlarda Hasarın Geçişi
Maddenin ilk fıkrasında, hasarın, satım konusu malların, satıcının
tasarrufunda bulunması ve malların alıcı tarafından satıcının işyerinden teslim
alınacağının

satım

sözleşmesinde

kararlaştırıldığı

hallerde

hasarın

geçişi

düzenlenmiştir. Hasar, alıcının tasarrufuna hazır edilmiş olan malların alıcı
tarafından teslim alındığı anda alıcıya geçecektir.206 Fıkranın düzenleme alanı
aranılacak borçlardır. Bu hallerde ise kural olarak, satım konusu mal üzerinde
hakimiyeti elde etmek veya en azından hakimiyeti ele geçirme imkanına sahip
olmakla beraber hasar alıcıya geçecektir.207 Satım konusu malların alıcının
tasarrufuna hazır edilmesi ise söz konusu malların, alıcının teslim alabilmesi için tüm
gerekli işlemlerin yapılarak, örneğin paketleme ya da ayırt etme, alıcının teslimine
hazır edilmesidir. Özellikle, çeşit borçları açısından malların ayırt edilmiş olması
önem taşıyacaktır.
204

Burada bahsedilen taşıyıcı CISG madde 67 de bahsedilen taşıyıcıya kavramı ile aynı anlamda
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Bu şekilde bir düzenleme yapılmış olmasının nedeni ise daha öncede
bahsetmiş olduğumuz gibi, malların doğrudan zilyetliğine sahip olmak ile
açıklanmaktadır. Nitekim satım konusu mallar üzerinde satıcının fiziksel hakimiyeti
mevcut olmakla beraber malların korunması açısından satıcı daha kolay önlem
alabilecektir. Bu nedenle ise satım konusu mallar alıcı tarafından teslim alınana
kadar hasara satıcı katlanmalıdır.208 Ancak 69. maddenin I. fıkrasında “alıcının
malları teslim aldığı anda” ifadesi, malların alıcı tarafından fiziksel olarak mı teslim
alması gerektiği yoksa malları temsil eden belgeleri teslim almasının yeterli mi
olacağı konusunda bir yorum sorununa neden olabilecektir. Bu nedenle I. fıkranın
ikinci kısmında yer alan, “…teslim almayarak sözleşmeye aykırı davrandığı...”
şeklindeki ifade dikkate alınmalıdır. Bu ifadeden satım konusu malların alıcı ya da
temsilcileri tarafından fiziksel olarak teslim alınması gerektiği çıkmaktadır. 209

B. Alıcının Sözleşmeye Aykırı Davranması Durumunda Hasarın Geçişi
Her ne kadar satıcının, satım konusu mallar kendisinin hakimiyet
alanındayken hasara katlanacağı şeklindeki düzenleme adil gözükse de satıcının
hasara uzun süre katlanmasını beklemek de bir o kadar hakkaniyete aykırı olacaktır.
Ayrıca, alıcının, tasarrufuna hazır edilmiş olan malları almakta temerrüde düşmesi,
alıcının aynı zamanda sözleşmeye aykırı hareket etmesi anlamını taşıyacak ve bu
durumda, temerrüt anı itibari ile hasara alıcının katlanması gerekecektir. Bu durumu
208
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gözeten 69. madde I. fıkrası alıcının temerrüdünün sözleşmeye aykırılık oluşturması
halinde hasarın alıcıya geçeceğini ve alıcının satım konusu mal hasara uğramış olsa
dahi artık sözleşme ile belirlenen bedeli ödemek yükümlülüğü altında olacağını
hüküm altına almıştır.210 Şöyle ki, satım konusu malın alıcının tasarrufuna hazır
bulundurulması ve fakat alıcının söz konusu malı vadesinde teslim almaması
durumunda da aynı hükmün uygulanacağı ve hasarın alacaklının temerrüde düştüğü
vade tarihinde alıcıya geçeceği kabul edilmektedir.211

Örneğin, satım sözleşmesi ile satıcının satım konusu malları üretip
paketleyerek, 1 Mayıs tarihine kadar hazır edeceği ve alıcının söz konusu malları
kendi imkanları ile teslim alacağı ve bu teslimatın Mayıs ayı içerisinde herhangi bir
gün gerçekleştirileceği belirlenmiştir. Satıcı, malları sözleşme hükümleri uyarınca 1
Mayıs tarihinde paketlemiş ve teslime hazır hale getirmiş ve ancak 10 Mayıs
tarihinde satıcının işyerinde çıkan bir yangın neticesinde mallar yok olmuştur. Bu
durumda, satım sözleşmesi alıcıya mayıs içerisinde herhangi bir gün içinde malları
gelip teslim etme hakkı tanımış ve bu örnekte alıcı sözleşmeye aykırı
davranmamıştır. Çıkan yangın sırasında mallar halen satıcının hakimiyet alanındadır.
Bu nedenle hasara satıcı katlanacaktır. Ancak, aynı örnekte, alıcının satım konusu
malları Mayıs ayı içerisinde teslim almakta gecikmiş olsa ve mallar 2 Haziranda
çıkan bir yangın sonucunda telef olduğunda artık hasara alıcı katlanmak durumunda
kalacaktır. Nitekim bu halde alıcı malları teslim almada temerrüde düşmüştür. Satım
sözleşmesinde, satıcıya alıcıya malları teslim alması için herhangi bir bildirimde
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bulunma yükümlülüğü yüklenmediğinden alıcıya ihbarda bulunulmasına da gerek
yoktur ve bu nedenle satıcının sözleşmeye aykırı bir davranışta bulunduğundan söz
edilemeyecektir.212 Ancak elbette ki, taraflar arasında akdedilmiş olan satım
sözleşmesinde, örneğin, alıcının malları satıcının teslime hazır ettiğini alıcıya
bildirmesinden 30 gün sonra teslim alacağı şeklinde bir hüküm mevcutsa, bu
durumda mallar ancak satıcının alıcıya bildirimde bulunması halinde, alıcının
tasarrufuna hazır olacaktır.

Bildirimde bulunmayan satıcı artık bildirim

yükümlüğüne aykırı davranmasının sonuçlarına katlanacak ve yangın nedeniyle
meydana gelen hasar satıcıda kalacaktır. Alıcının satım konusu malların hazır
olduğundan ancak bildirim ile haberinin olabileceği ve taraflar arasındaki satım
sözleşmesinde bu şekilde bir hüküm bulunduğu hallerde hasar ancak alıcının
bilgilendirmesi ile geçebilecektir.213

Hasarın dağılımına ilişkin düzenlenmenin amacının, satım konusu malları
hakimiyetinde bulunduran ve malları koruma olanağı olan kişinin hasara
katlanmasının daha adil olacağı fikrinden kaynaklandığını belirtmiştik. Yukarıda
verilen örnekte de satım konusu mallar satıcının hakimiyet alanında ve hasar, mallar
hallen satıcının korumasında iken meydana gelmiştir. Bu nedenle, her ne kadar alıcı
satım konusu malları teslim almakta temerrüde düşmüş olsa ve mallar bu esnada
zarara uğramış ya da zayi olmuş olsa da satıcının alıcıdan bedeli talep etmesi halinde
alıcı bir takım savunmalar ileri sürebilecektir. Alıcı, zarar veya ziyanın satıcının
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bakım eksikliğinden kaynaklandığını, satım konusu malların uygun olmayan bir
depoda, örneğin metal ya da tahtadan yapılmış bir depoda saklandığını ileri sürerek,
bedeli ödemekten imtina edebilecektir. Nitekim bu nedenle, malların depo edildiği
bina ve eklentilerinin de hasar riskine karşı sigortalanması, ticari gelenek halini
almıştır. 214

Bu hükmün uygulanmasında dikkate alınması gereken bir diğer önemli husus
ise hasarın 69. madde I. fıkra uyarınca alıcıya geçişini engelleyen tek sözleşmeye
aykırılık halinin alıcının satım konusu malları teslim almada gecikmesi yani alıcı
temerrüdü hali olmasıdır. Diğer sözleşemeye aykırılık halleri, hasarın geçiş anını
değiştirmeyecektir. Diğer bir deyişle CISG madde 70 sadece satıcının sözleşmeye
aykırı hareket etmesi durumunda uygulanacak bir maddedir ve alıcının sözleşmeye
aykırı hareket etmesi durumunda uygulanmayacaktır. Şöyle ki, alıcının sözleşemeye
aykırı davranışı, alıcının edimini ifa etmesini imkansız hale getirmiyor, satıcının ifa
etmesini erteliyorsa, bu hasarın geçişinin değişmesi ve hasarın alıcıya geçmesi için
yeterli değildir. Örneğin, satım sözleşmesi tarafları, satım bedelinin, satıcının satım
konusu malların teslimini teklif ettiği anda ödeneceğini kararlaştırmışlar ve satıcı
teklifi yapmasına rağmen, alıcı bedeli ödememiştir. Satıcı da bedel ödenmediği ve
alıcının sözleşmeye aykırı davrandığı gerekçesi ile malları teslim etmemişse, bu
durumda alıcının bedel ödemekte temerrüde düşmesi hali hasarın alıcıya geçmesine
neden olmayacaktır. Nitekim Viyana Konferansı’nda, alacaklının temerrüdü
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dışındaki alıcının sözleşmeye aykırı davranışlarının da hasarın alıcıya geçmesi
gerektiği şeklinde teklif sunulmuşsa da bu teklif kabul edilmemiştir.215

C. Götürülecek Borçlarda - Teslim Yeri olarak Satıcının İşyerinden
Farklı Bir Yerin Belirlenmesi Durumunda Hasarın Geçişi
Teslim yerinin, satıcının işyerinden farklı bir yer olarak belirlendiği satım
sözleşmeleri de CISG madde 69/II’nin uygulama alanına girer. Bu fıkra, satım
konusu malların teslim yeri olarak; alıcının işyerinin belirlenmesi halinde
(götürülecek borç), satım konusu malların alıcının belirlediği bir ifa mahalline veya
alıcının belirlediği bir taşıyıcıya teslim edilmesi gerektiğinin belirlendiği hallerde
uygulama alanı bulacaktır. Pratikte, bu maddenin uygulama alanına, malların umuma
açık mağaza ya da kamuya açık bir depo alanında saklanması halleri girmektedir.216

İlk fıkra hükmünden farklı bir ilkeden hareket edilmiştir. Fıkranın uygulama
alanına giren hallerde satıcı malları korumak, sigorta ettirmek açısından alıcıdan
daha iyi bir konumda değildir. Bu nedenle bu fıkrada hasarın, alıcının malı teslim
alabileceği ilk anda alıcıya geçebilmesi amaçlanmıştır. 21769. maddenin ilk fıkrasında
hasar alıcıya, “malları teslim aldığı anda” geçmektedir.218 Bu nedenle 69. maddenin
215
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II. fıkrası uyarınca hasarın alıcıya geçişi daha erken bir zamana alınmış ve hasarın
“ teslim borcunun muaccel olduğu ve alıcının, o yerde malların tasarrufuna hazır
bulundurulduğundan haberdar olduğu anda geçeği” düzenlenmiştir. Hasarın
geçişinin daha erken bir zamana alınmasının nedeni ise hasarın geçişi açısından adil
bir düzenleme yapabilmektir.219

Örneğin, satım sözleşmesinde, satıcının satım konusu malları depo sahibinin
deposunda alıcının tasarrufuna Mart ayı içerisinde hazır edeceği kararlaştırılmıştır.
Satıcı, söz konusu malları 1 Mart tarihinde, belirlenen depoda alıcının tasarrufuna
hazır etmiştir. Bu durumda hasar alıcıya, malların hazır edildiğini öğrendiği anda
geçecektir. Teslim tarihi olarak 1 Mart ya da sonraki bir tarihin belirlenmesi
durumunda ya da alıcının satım konusu malların tasarrufuna hazır edildiğini
öğrendiği anda, 69. maddenin I. fıkradaki düzenlemenin aksine hasar,

alıcının

temerrüde düşmesinden veya satım sözleşmesini ihlal etmesinden bağımsız olarak
teslim tarihinde alıcıya geçecektir.220 69. maddenin II. fıkrası yukarıda da belirtildiği
üzere, sadece alıcının satım konusu malları, 3. bir kişiden teslim almakla yükümlü
olduğu sözleşmelerde değil, satım sözleşmesinin malların taşınmasını içerdiği ve
fakat madde 67’nin kapsamına girmeyen tüm hallerde uygulanacaktır. Bu hallerde
alıcı satım konusu malları satıcının işyeri dışında herhangi başka bir yerden teslim
alacaktır.221
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69. maddenin II. fıkrasında “…alıcının, satıcının işyerinden farklı bir yerde
malı teslim almasının öngörüldüğü hallerde…” ifadesi yer almaktadır. Peki fıkra
satım sözleşmesinin taşımayı da içerdiği ve satıcının malları, alıcının belirlediği bir
yerde ve alıcı tarafından seçilmiş bir taşıyıcıya teslim etmesinin kararlaştırıldığı
hallerde de uygulanacak mıdır? Bu durumda ortaya çıkabilecek sorunlara ilişkin
olarak verilen klasik örnek, satıcının, satım konusu malları alıcı adına teslime hazır
ettiği ve fakat teslim zamanında alıcının, satıcıya malların hangi taşıyıcıya teslim
edileceğini ya da taşıma işleminin ne şekilde gerçekleştirileceğini bildirmemiş olması
olasılığıdır. Madde, hasarın satım konusu mallar taşıyıcıya teslim edilene kadar
satıcıda kalacağını belirtir. Nitekim maddede malların taşıyıcıya teslimi ya da
taşıyıcının aracına yüklenmesinin tamamen satıcının kontrolü altında olduğu
varsayımından hareket edilmiştir. Maddenin II. fıkrasını bu şekilde bir olayda
uygulanabilmesinin önündeki tek engel, maddede “alıcının teslim almayarak
sözleşmeye aykırı bir davranışta bulunduğu” ndan bahsedilmiş olmasıdır. O halde
madde sadece, alıcının malları teslim almakta geciktiği hallerde mi uygulanacaktır.
Bu şekilde bir yorum yapmak doğru olmayacaktır. Nitekim, düzenleme sadece malın
alıcı tarafından teslim alınması halinde değil, alıcının malların teslim alınmasını
sağlaması gerektiği durumlarda uygulanması gereken bir düzenlemedir, ki bu durum
madde gerekçeleri incelendiğinde anlaşılmaktadır. O halde hasar, her ne kadar alıcı
malların hangi taşıyıcıya teslim edileceğini bildirmemiş ise de, satıcının malları
teslim için hazır ettiği ve alıcının bu durumdan haberdar edildiği anda alıcıya
geçecektir. Azınlıkta kalan görüşe göre ise bu konuda CISG’de bir düzenleme
boşluğu bulunduğundan, bu boşluk CISG, 7. madde uyarınca temel ilkelere göre
doldurulmalıdır.222
222
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Madde uyarınca hasarın alıcıya geçebilmesi içinse iki koşulun bir arada
bulunması gerekmektedir. İlk olarak, borcun muaccel olması, ikinci olarak ise satım
konusu malların alıcının tasarrufuna hazır edilmesi gerekmektedir. Ancak burada
önemli olan husus, 69. maddenin I. fıkrasındaki düzenlemenin aksine, II. fıkranın,
hasarın alıcıya geçebilmesi için alıcının fiziksel olarak satım konusu malları teslim
alması koşulu aranmamasıdır. Satıcının tek taraflı olarak satım konusu malları
alıcının tasarrufuna hazır hale getirmesi ve alıcının söz konusu malları teslim
alabilmesi için gereken her türlü imkanı sağlaması yeterli ve gereklidir. Satım
konusu malların bir depoda bulunması durumunda, satıcı, depo sahibine gerekli
bilgilendirmeyi

yapmakla veya alıcıya geçerli bir bildirimde bulunmakla

yükümlüdür. Ancak, satım konusu malların alıcının tasarrufuna, teslim borcunun
muaccel olduğu andan önce hazır edilmesi gibi bir durumda, alıcının söz konusu
mallara ihtiyacı olmayabilir ama yine de malları teslim almayı tercih edebilecektir.
Bu durumda, II. fıkra hükmünün katı yorumlanması, hasarın satıcıda kalmasına
neden olabilecektir ve bu durumda maddenin düzenlenme amacına ters düşecektir
şeklinde eleştiriler yapılmıştır. 223

Bunlara ek bir koşul olarak, alıcının, satım konusu malların tasarrufuna hazır
edildiğinden haberdar olması gerekmektedir. Taraflar aralarında satım konusu
malların hangi anda teslime hazır edileceği hususunda anlaşmamışlarsa, bu durumda
satıcının alıcıya ihbarda bulunması gerekmektedir. Söz konusu ihbar ise CISG madde
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27224 deki düzenlemenin aksine ihbarın gönderim anından itibaren değil, ihbarın alıcı
tarafından tebellüğü anından itibaren geçerli olacaktır.225 Satım konusu malların
depoda saklanması durumunda hasar alıcıya, ancak malların alıcının tasarrufuna
hazır edildiğinin alıcıya bildirilmesi ve hatta alıcının depo sahibinden söz konusu
malların kendisine teslimini isteyebileceği anda geçecektir. Bu ise depo sahibinin,
alıcının satım konusu mallar üzerindeki mülkiyet hakkını onayladığı veya satıcının
alıcıya, depo sahibinin satım konusu malları alıcıya teslim edeceğine ilişkin belgeleri
verdiği anda gerçekleşecektir. Bu nedenle satıcı, alıcıya satım konusu malların hangi
anda teslim alınabileceğini açıkça içeren bir sevk irsaliyesi vermekle yükümlüdür.
Aksi taktirde verilen sevk irsaliyesinin, hasarın geçişine etki etmeyeceğinin kabulü
gerekmektedir. 226

Bu konuyla ilgili olarak, Alman Mahkemesi önüne gelen bir uyuşmazlık
örnek gösterilebilir. Söz konusu uyuşmazlık, Alman alıcı ile iki Avusturyalı satıcı
arasında, üretilmiş ve Macaristan’da bir depoda saklanmakta olan ev eşyasının
satımına ilişkin satım sözleşmesinden kaynaklanmaktadır. Satıcı, alıcıya,

depo

faturasını göndermiş ve alıcının malları kısmi olarak teslim alabileceğini belirtmiştir.
Satım konusu mallar ise vagonlara ya da alıcının tırlarına yüklenerek taşınacaklardır.
Satıcı, faturalar ve satım sözleşmesinden doğan haklarını bir 3. Kişiye (davacıya)
224
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devrettiklerini alıcıya bildirmişlerdir. Alıcı ise söz konusu devir işlemini yazılı olarak
onaylamıştır. Ancak, alıcı, depo faturalarında listelenmiş olan ev eşyaları kendine
teslim edilmediği gerekçesi ile satım bedelini ödemekten imtina etmiştir. Nitekim,
Macaristan’daki depo sahibi iflas etmiş ve depodaki tüm mallar kaybolmuştur.
Sözleşmenin tarafı haline gelmiş olan 3. Kişi ise satım bedelinin kendisine
ödenmesini talep ederek, alıcıyı dava etmiştir. Ancak söz konusu dava, ilk derece
mahkemesince reddedilmiş, ardından da karar, Temyiz Mahkemesi tarafından
onanmıştır. Mahkeme, kararında, davacının satım konusu malların, hasarın alıcıya
geçişinden sonra kaybolduğunu kanıtlayamaması nedeniyle, alıcının CISG madde 66
hükmü gereği, bedel ödeme yükümlülüğünün olmadığına hükmetmiştir. Mahkeme
kararında, hasarın geçiş anının, taraflarca satım konusu malların satıcının işyeri
dışında başka bir yerden teslimi hususunda anlaşma sağlandığından, CISG 69/II
uyarınca belirleneceğini belirtmiştir. O halde, madde 69/II’de belirtilen şartların
sağlanmış olması gerekmekte, alacağın muaccel hale gelmiş olması ve satım konusu
malların alacaklının tasarrufuna hazır edilmiş olduğundan alacaklının haberdar
edilmiş olması gerekmektedir. Ancak, somut olayda bu koşullar sağlanmamıştır.
Satıcı, CISG/31/b uyarınca, satım konusu malları, alıcının tasarrufu için hazır
etmemiş, malların, alıcı tarafından teslim alınabilmesi için gerekli koşulları
yaratmamıştır. 227
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D. Satım Sözleşmesinin Henüz Ayırt Edilmemiş mallara İlişkin Olması
Durumunda Hasarın Geçişi
Maddenin

III.

fıkrasında taraflar arasında

imzalanmış

olan satım

sözleşmesinin henüz ayırt edilmemiş mallara ilişkin olması halinde, bunların ancak
açıkça sözleşmeye tahsis edilmesi ile alıcının tasarrufuna hazır bulundurulduğu kabul
edilir, şeklinde hüküm sevk edilmiştir. Buna benzer bir hüküm CISG madde/67/II de
de yer almaktadır. Satıcının, alıcıya satım konusu malların ayırt edildiği ve alıcının
teslimine hazır edildiğini belirten ihbarda bulunması gerekmektedir. Ancak bu iki
şart yerine getirildiği taktirde satıcının yükümlülükleri sona ermiş olacaktır.228 Satım
konusu çeşit borcunun ayırt edilmiş olup, sözleşmeye tahsis edilmesi hali sadece
hasarın geçiş anı belirlemesinde önem taşıyacaktır.229Toptan satıma konu olan ayırt
edilmiş misli mallara ilişkin olarak, ayırt etmenin ne şekilde gerçekleştirileceği
hususu tartışılmıştır. III. fıkra hükmü ile ayırt etmenin gerçekleşeceği ve hasarın
alıcıya geçeceği an, satılmış olan malların bir kısmının gerçekten toplu maldan
ayrıldığı ve örneğin depo sahibinin (eğer ki mallar bir depoda depolanmışlarsa),
alıcının satın almış olduğu malları, alıcı adına elinde tuttuğunu onayladığı an olarak
belirlenmiştir. Ancak bu konuda, baskın görüş ayırt etme gerekliliğinin katı
yorumlanmaması gerektiğini ve bu maddede aslen getirilmek istenenin satıcının,
alıcının satım konusu malları teslim alabilmek için her türlü imkanı sağlaması olarak
algılanması gerektiğini savunmaktadır. 230
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VI. Hasarın Geçişinin Hüküm Ve Sonuçları
Madde 66. “Hasarın alıcıya geçişinden sonra satım konusu mal üzerinde
meydana gelen zarar ya da kayıp, alıcının bedel ödeme yükümlülüğünü ortadan
kaldırmaz, meğerki zarar ya da kayba satıcının ihmali ya da kastı sebebiyet vermiş
olsun.”231

A. Genel Kural
CISG hükümlerinde hasar, tesadüfen ortaya çıkan, sözleşme taraflarından
herhangi birinin ihmal ya da kastı olmaksızın ortaya çıkan kaza nedeniyle satım
konusu malların zarara uğraması ya da kaybolması şeklinde algılanmıştır.232

Daha öncede belirtmiş olduğumuz üzere, CISG edim hasarının geçişi
açısından özel bir düzenleme içermemektedir. Yani, satıcının ne zaman ifa etmiş
sayılacağı ve hangi andan sonra yeniden ifa etme yükümlülüğü olup olmayacağı
hususlarında bir açıklık mevcut değildir. 66. madde ile getirilen düzenleme de aslen
edim hasarına değil bedel hasarına ilişkindir.233Madde uyarınca hasarın geçişi ile
alıcının bedel ödeme yükümlülüğünün, satım konusu mal zarara uğramış ya da yok
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olmuş olsa dahi devam edeceği düzenlenmektedir. Bu anlamda alıcı hem bedel
ödeme yükümlülüğünü hem de satım sözleşmesi ile belirlenmiş olan diğer
yükümlülüklerini yerine getirmeye devam etmelidir. Bu anlamda 66. madde satım
sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin genel hükmü düzenlemekte ve hasarın
geçişinden anlaşılması gerekenin ne olduğu konusunda ipucu vermektedir. Hasarın
hangi anda alıcıya geçeceği konusunda asıl düzenlemeler madde 67-69. maddelerde
yer almaktadır.

66. madde ile satım konusu mal üzerinde meydana gelen zarar ya da kaybın,
hasar alıcıya geçtikten sonraki etkisi düzenlemekte ve hasarın alıcıya geçişinden
sonra mal üzerinde zarar meydana gelmiş veyahut mal kaybolmuş olsa dahi, satıcının
bedel ödeme borcunun devam edeceğini belirtilmektedir. Bazı yazarlar bu bakış
açısının oldukça katı olduğunu savunmuşlarsa da satım sözleşmesi tarafları
arasındaki risk dengesini sağlayabilmek adına bu yaklaşımın daha ziyade faydacı
olduğunun kabulü gerekir. Nitekim uluslararası ticarette, özelliklede doğası gereği
oldukça riskli bir alan olan uluslararası satımlarda beklenmeyen kazaların meydana
gelmesi olağandır. Hasarın geçişine ilişkin olarak 66. maddede hasarın geçişi ile
birlikte alıcının satım konusu malı zarar görmüş hali ile teslim almak zorunda
bırakılması ya da yok olan malı hiç teslim alamamasına rağmen satım bedeli ödemek
durumunda bırakılmasında pek çok şeyin etkili olduğu da savunulmuştur. Öne
sürülen en önemli argüman ise satım sözleşmesine konu olan malı sonunda alıcının

170

teslim alacağı ve alıcının bu malı kontrol etme ve mal üzerinde meydana gelen hasarı
tespit etmesi daha kolay ve olanaklı olacağıdır. 234

Özellikle transit satımlarda, satım konusu malın sigorta ettirilmesi gibi bir
teamül mevcuttur. Bunun dışında, mal üzerinde zararın meydana gelmesi ya da kayıp
durumları genellikle ancak taşıma işleminin sonunda anlaşılabilecek ve alıcı,
meydana gelen zararı değerlendirmede, sigortacıdan talepte bulunma konusunda
satıcıdan daha iyi bir pozisyonda olacaktır. 235

Bunun dışında 66. maddenin iç hukuklara nasıl yansıdığı hususunun da
değerlendirilmesi gerekmektedir. Nitekim maddeye ilişkin mahkeme içtihatları
maddenin yorumlanmasında farklı yollar da izleyebilmektedirler. Alman Federal
Mahkemesinin önüne gelen bir olayda Fransız davacı satıcı ile Alman davalı alıcı
şirket arasında donmuş tavuk satımına ilişkin uzun süreli borç ilişkisi mevcuttur.
Olayda davacı satıcı, satım konusu malları “masrafsız teslim, gümrük verileri
ödenmiş ve vergiden muaf” şekilde taşıyıcıya teslim yükümlülüğü altındadır. Alıcı
malları teslim almadığını iddia etmiş ve alıcının bu iddiası üzerine satıcı, teslimatı
kanıtlamak için davalı alıcının kaşesinin bulunduğu fakat alıcı tarafından henüz
imzalanmamış olan bir makbuz hazırlamıştır. Ancak davalı alıcı satım bedelini
mallar eline ulaşmadığı ve hasarında kendisine geçmediğini belirterek satım bedelini
ödemekten kaçınmıştır. Bunun üzerine satıcı, satım bedelinin ödenmesi için yetkili
234
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Alman ilk derece mahkemesinde dava açmış ve ilk derece mahkemesi davacı
satıcının davasını kabul ederek, alıcının satım bedelini ödemesi gerektiğine
hükmetmiştir. Anca temyiz mahkemesi satıcının iddiasını, henüz imzalanmamış olan
makbuzun teslimatın gerçekleştirildiği konusunda yeterli kanıt oluşturmadığı ve bu
nedenle de satıcının CISG 53 ve 58. maddeleri uyarınca bedeli talep hakkının
bulunmadığı gerekçesiyle reddetmiştir. Ancak burada asıl önemli olan, satıcının
talebini kabul etmeyen temyiz mahkemesinin hasar ve hasarın geçişine ilişkin olarak
yapmış olduğu değerlendirmedir. Yüksek mahkeme, hasarın CISG madde 66 ve 67/I
hükümleri uyarınca, malların taşıyıcıya teslimi ile birlikte alıcıya geçmiş olmadığını
ve dolayısıyla satıcının bedel talep hakkının ve alıcının da bedeli ödeme
yükümlülüğünün

bulunmadığını

belirterek

davayı

reddetmiştir.

Mahkeme,

“masrafsız teslim” tabirinin, hasarın ancak satım konusu malların alıcının iş yerine
teslim edildiği anda alıcıya geçeceği ve malların taşınması esnasında hasara satıcının
katlanacağını anlamını taşıyacağını belirtmiştir. Mahkeme kararında, satıcının satım
konusu malların taşınmasına ilişkin olarak taşıma sigortası yaptırmış olduğu ve
satıcının malların taşınmasını kendi imkanları ile sağlamış olduğundan bahsetmiş ve
buradan yolla çıkarak tarafların iradelerinin, hasarın malların alıcının işyerine teslim
edildiği anda alıcıya geçeceği konusunda birleştiğinin anlaşıldığını belirtmiştir. Satıcı
ise satım konusu malların alıcıya teslim edilmiş olduğunu kanıtlayamamış ve hasar
hiçbir zaman alıcıya geçmemiştir; bu nedenle CISG madde 66 uyarınca alıcının
herhangi bir bedel ödeme yükümlülüğü mevcut olmayacaktır çünkü alıcı ancak
hasarın kendisine geçtiği andan itibaren bedel ödeme yükümlülüğü altındadır. 236
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66. madde ile hasarın geçişinin hukuki sonuçları düzenlenmiş olmakla
beraber hasarın geçiş anı özellikle satım sözleşmesinin hangi tarafının sigortacı ya da
karşı taraftan talepte bulunabileceği açısından önem taşımaktadır. Yukarıda ayrıntılı
olarak açıklanmış olduğumuz 67-69. maddeler arasında düzenlenmiş olan hasarın
geçiş

anına

ilişkin

hükümler

dikkate

alınarak

değerlendirme

yapılması

gerekecektir.237

B. Hasarın Satıcının Hareket ya da İhmalinde Kaynaklanmış Olması
Durumu
66. madde, hasarın geçmesi ile birlikte artık, alıcının satım konusu malların
zarara uğraması ya da yok olması nedeniyle doğan hasara katlanacağı ve satım
bedelini ödeme yükümlülüğünün devam edeceğine ilişkin genel kuralı belirledikten
sonra durumun istisnasını da hüküm altına almıştır. Mal üzerinde meydana gelen
zarar ya da malın yok olmasında satıcının herhangi bir kusuru mevcut ise artık hasara
satıcı katlanmak durumunda kalacaktır. Bu durumda artık alıcının bedel ödeme
yükümlülüğünden bahsedilemeyecektir. Satım konusu mallar üzerinde meydana
gelen hasarın satıcının ihmal ya da kasıtlı davranışı neticesinde ortaya çıkması
durumunda, alıcı malları teslim almayı reddedebilecek ve CISG’in III. Bölümünde
düzenlenmiş olan yollara başvurabilecektir. Alıcı, CISG, 49/I ve 51. maddeleri
uyarınca sözleşmeden kısmen ya da tamamen dönebilecek; 46/II uyarınca malların
değişimini talep edebilecek; madde 46/III uyarınca malların tamir edilmesini talep
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edebilecek; madde 50 uyarınca bedelde indirim talep edebilecek ve /veya 74-77
maddeler uyarınca uğramış olduğu zararın tazminini talep edebilecektir. 238

Satıcının sorumluluğunun devam etmesine neden olan satıcının ihmal ya da
kasıtlı davranışlarının sınırının ne olacağı hususunda ise CISG’de açık bir düzenleme
mevcut değildir. Hangi durumlarda, hasarın alıcıya geçmiş olmasına rağmen satıcının
sorumluluğunun devam edeceği ve dolayısıyla hangi hallerin satıcının ihmal ya da
kasıtlı hareketi sayılacağı hususu tartışılmıştır. Bu konuda iki görüş mevcuttur.

Bir görüş, satıcının ihmal ya da kastı ile hasar sebep olması olgusunun,
sözleşmeye aykırılık ve CISG hükümlerine aykırılık ile sınırlanması ve satıcının
yükümlüğünün hasar alıcıya geçtikten sonrada devam edeceğine ilişkin kuralın ancak
ve ancak satıcının ihmal ya da kastının bir sözleşmeye aykırılık durumu oluşturması
halinde geçerli olması gerektiğini savunmuştur. Örneğin, taraflar arasında imzalanan
bir uluslararası satım sözleşmesinde satıcı, alıcıya no.1 kalitede 100 torba pirinç
teslim etmeyi taahhüt etmiştir. Söz konusu torbalardan 1 tanesi ise eskimiş ve ikinci
eldir ve bu torba malların taşınması sırasında yırtılmış ve torba içerisindeki pirinçler
kaybolmuştur. Bu durumda CISG 67. madde uyarınca malların taşınmasında içeren
bir sözleşme mevcut olduğundan ve aksine bir belirleme yapılmaması halinde hasar
alıcıya satım konusu malların ilk taşıyıcıya teslim anında geçeceği kabul edilir. O
halde, hasar alıcıya mallar ilk taşıyıcıya teslim edildiğinde geçmiştir. Ancak hasar
alıcıya geçmiş olmasına rağmen satıcının ihmali nedeniyle satıcının sorumluluğunun
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devam edeceğinden bahsedilebilir mi? Bu halde sadece 1 torba pirincin satıcının
ihmali

nedeniyle

kaybolması

sözleşmeye

esaslı

aykırılık

durumu

oluşturmayacağından, madde 66 hükmündeki istisnai durumun uygulanmayacağı
savunulmuştur.

Diğer bir örnekte ise, satıcının ifa yükümlülüğünde olan satım konusu
meyvelerin sözleşmeye uygun nitelik ve biçimde taşınmak amacıyla yüklenmesi
gerekmektedir. Satıcı temerrütte düşmüş ve neticesinde meyveler bozulmuş ise, bu
durumda sözleşmeye esaslı aykırılık hali söz konusu olacak ve hasar alıcıya geçmiş
olsa dahi satıcının, satım konusu malları ifa yükümlülüğü devam edecek ve alıcının
bedel ödeme yükümlülüğü sona erebilecektir.239

Diğer görüş ise, hasara neden olan satıcının “ihmal ya da kasıtlı davranışı”
nın illaki bir sözleşmeye aykırılık ya da CISG hükümlerine aykırılık hali
oluşturmasının gerekli olmadığını ve satıcının haksız fiillinin ya da herhangi bir
Borçlar Hukuku düzenlemesini ihlalinin de hasarın alıcıya geçişine engel olması
gerektiğini savunmuştur. Nitekim Schlechtriem ve Honnold bu ikinci görüşü
desteklemişler ve madde 66 da yer alan bu istisnai düzenlemenin satıcının
davranışının

sözleşmeler

hukuku

çerçevesinde

hukuka

aykırılık

durumu

oluşturmadığı ve fakat bir haksız fiil olarak değerlendirilebileceği hallerde de
uygulanacak şekilde yorumlanması gerektiğini savunmuşlardır. 240
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Maddede yer alan “meğerki zarar ve ziya satıcın eyleme ya da
eylemsizliğinden kaynaklansın” cümlesi, sadece satıcının sözleşmeye aykırılığa
neden olan eylem ya da eylemsizliği ile sınırlandırılmadığına açıklık getirmektedir.
Nitekim CISG 66. maddenin tartışmaları sırasında bu şekildeki talep kabul
edilmemiştir. Elbette ki eylem ya da eylemsizlik genellikle aynı zamanda sözleşmeye
aykırılık hali teşkil edecektir. Örneğin, satım konusu malların düzgün paketlenmemiş
olması nedeni ile hasara uğraması durumunda satıcının sözleşmeye aykırı davranışı
söz konusu olacaktır. Ancak her zaman satıcının eyleme ya da eylemsizliği bir
sözleşmeye aykırılık hali oluşturmayacaktır. Örneğin, imzalanan bir satım
sözleşmesinde taraflar hasarın mallar gemiye yüklendiği anda alıcıya geçeceğini
kararlaştırmışlar ve mallar gemiye, satıcıya ait olan konteynırlar içine konularak
yüklenmişlerdir. Satıcı, mallar konteynırlar aracılığı ile mallar gemiye yüklemiş ve
bu sırada mallara zarar verilmiştir. Bu durumda, hasar alıcıya malların yüklendiği
anda geçmiş olacak ve alıcının bedel ödeme borcu devam edecek ve fakat satıcının
neden olduğu zarar, uygulanabilir haksız fiil hükümlerine göre alıcının ödeyeceği
bedelden düşülecektir. 241

1977 tarihli UNICITRAL toplantısında, satıcının ihmal ya da kasıtlı davranışı
ile sözleşme konusu malların telef olmasına sebebiyet vermesi halinin, satıcının
davranışının sözleşmeye aykırılık ile sınırlandırılması teklifi reddedilmiş ve satıcının
sorumluluğunun sözleşmeye aykırılık hali ile sınırlanmasının önüne geçilmiştir.
Honnold, UNICITRAL toplantısında alınan bu kararın akılcı bir karar olduğunu
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vurgulamaktadır. Yukarıda örneği verilmiş olduğu üzere öyle bazı durumlar olabilir
ki satıcı satım konusu mal üzerinde meydana gelen zarar ya da kayba ihmal ya da
kasıtlı bir hareketi ile sebebiyet vermiş olmasına rağmen bu durum bir sözleşmeye
aykırılık hali oluşturmayabilecektir.

242

Bu nedenle, ihmal ya da kasıtlı hareketin

zarar ya da kayba yol açmış olması ile satıcının hareketinin sözleşmeye aykırılık
oluşturması hususları birbiri ile bağlantılı değildir.

Nitekim 66. maddede, sözleşmenin, Malların sözleşmeye uygunluğu ve
üçüncü kişilerin hak veya taleplerinin düzenlendiği, II. Bölümünde yer alan 36.
maddeden farklı olarak sözleşmeye aykırılıktan bahsedilmemektedir. 36. maddeye
göre,” (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.” 66. maddede zarara neden
olan kasıt ya da ihmal açısından bu şekilde bir ayrım yapılmamış ve 36. maddeye
göre daha geniş bir kapsam tercih edilmiştir.243 Satıcının ihmal ya da kasıtlı hareketi
ile satım konusu malların zarara uğraması ya da kaybolmasına yol açmış olması
durumlarına, satım konusu malların düzgün paketlenmemiş olması, ayıp nedeniyle
kötüleşme ya da malın tamamen telef olması halleri örnek verilebilmektedir. Ancak
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bu tür bir durumun hasarın alıcıya geçişinin sonucunu ve istisnasını düzenleyen 66.
maddenin uygulama alanının dışına çıkmaktadır.244

Bu konuda CIETAC (Çin Uluslararası Ekonomi ve Ticari Tahkim
Komisyonu)’nun vermiş olduğu bir karar örnek teşkil etmektedir. 1992 yılında Çinli
satıcı ile Kaliforniyalı alıcı arasında 10,000 kg yasemin aldehiti satımı konusunda
CIF New York şeklinde bir satım sözleşmesi imzalanmıştır. Alıcı, satıcıyı kargonun
hassasiyeti konusunda ve satım konusu malların teslimata kadar soğuk bir yerde
muhafazası için gerekli önlemlerin alınması hususunda uyarmış ve malların taşınma
işleminin direk hat üzerinden gerçekleştirilmesini talep etmiştir. Satıcı, alıcıya
malların teslim edildiği limanda hava sıcaklığının uygun seviyede olduğunu belirtmiş
ve mallar Hong Kong limanı üzerinden taşınarak New York limanına vardığında,
malların büyük bir kısmının, seyahat sırasında aşırı sıcak nedeniyle eridiği ve akmış
olduğu alıcı tarafından görülmüştür. Kargo son alıcıya teslim edildiğinde ise alıcı
malları teslim almayı reddetmiş ve alıcı bu andan sonra satıcıyı, malları kontrol
ettirdiğine ve malların hasara uğradığı konusunda bilgilendirmiştir. Taraflar arasında
yapılan sulh anlaşması neticesinde ise satıcı, alıcının zararlarını karşılamak için
20,000$ nakit olmak üzere toplamda 60,000$ tazminat ödemekle yükümlü tutulmuş
ve 60,000$ den geri kalan bedelin ise taraflar arasında var olan sürekli borç
ilişkisinin devam ettiği sürece satıcı tarafından diğer işlemler sırasında telafi
edileceği belirlenmiştir. Ancak satıcı ödemekle yükümlü olduğu 20,000$ ı
ödemekten kaçınmış ve bu nedenle taraflar arasındaki sürekli borç ilişkisinin devamı
sağlanamamıştır. Alıcı ise, CIETAC nezdinde satıcının ödemesi gerekli olan 60,000$
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ın faiz ve zararlar ile birlikte tarafına ödenmesini talep etmiştir. Tahkim Komisyonu,
her ne kadar taraflar arasında CIF ‘in uygulanacağı ve CIF uyarınca hasarın alıcıya
malların taşınmak amacıyla gemiye teslimi anında geçeceği konusunda anlaşılmışsa
da bu durumda taraflar arasındaki sözleşmede, satım konusu malların taşınması
sırasında sıcaklığın belli seviyede tutulmasına ilişkin özel bir düzenleme
bulunduğundan bahisle hasarın alıcıya CIF hükümlerine göre geçmeyeceğine
hükmetmiştir. Böyle bir durumda satıcı CISG madde 66 uyarınca alıcının uğramış
olduğu zarardan sorumlu tutulacaktır çünkü satıcı, satım sözleşmesi ile belirlenen
özel yükümlülüklerine aykırı davranmıştır. Satıcı, öncelikle taşıyıcıya, malların
belirli sıcaklıkta taşınması gerektiğine ilişkin talimat ve bilgi verme yükümlülüğüne
aykırı davranmış, bunun dışında ise malların direk hat üzerinden taşınmasına ilişkin
yükümlülüğüne aykırı olarak malların Hong Kong üzerinden taşınmasını sağlayarak
malların telef olmasına neden olmuştur. Mallar üzerinde meydana gelen hasar ise
madde 66 da düzenlendiği üzere satıcının “ihmal ya da kasıtlı davranışı” neticesinde
ortaya çıkmış ve bu nedenle hasar alıcıya geçmemiştir. 245

Zarar ve kaybın satıcının hareketinden kaynaklanması durumlarında, alıcının
bedel ödeme yükümlülüğünden kurtulacağını düzenleyen bu istisnai düzenleme
satıcının, sözleşmenin 79. maddesi246 uyarınca sorumluluktan kurtulduğu hallerde
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CISG, 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
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dahi uygulanabilecektir. Öyle ki, satım konusu malların zarara uğraması ya da
kaybolmasından satıcı sorumlu tutulabiliyorsa, bu durumda alıcı sadece bedeli
ödeme yükümlülüğünden kurtulmayacak, ayrıca alıcı sözleşmeye aykırılık nedeniyle
tazminat talep hakkını da kullanabilecektir. 247

Ancak, satıcının hukukun bahsetmiş olduğu haklarını kullanması durumunda
66. maddenin istisnai hükmünün uygulanmasından bahsedilemeyecektir. Şöyle ki,
alıcının CISG/69/I hükmüne göre satım konusu malları teslim alması gerekirken
bunu gerçekleştirmemiş olması durumunda malların zarara uğramış olması halinde,
mallar o sırada satıcının hakimiyetine olsalar dahi ve satının CISG 85. madde hükmü
uyarınca gerekli önlemleri alması gerektiğinden bahsedilse de hasarın satıcıya
yüklenmemesi gerekecektir. Ayrıca alıcının bedeli ödemesi gerektiği vade tarihinde
bedeli ödememesi durumunda satıcının satım konusu malların taşıma işleminin
durdurması durumunda da satıcının hukuken kendisine tanınmış bir hakkı
kullandığının kabulü gerekmektedir. O halde malların bu esnada zarara uğraması ya
da yok olması durumunda hasarın 66. madde hükmü uyarınca satıcıda kalacağından
üçüncü kişinin ifa etmemesinden kaynaklanıyorsa, bu tarafın sorumluluktan kurtulması ancak;(a) fıkra
1 uyarınca sorumluluktan kurtulmuş olduğu takdirde ve, (b) Görevlendirmiş olduğu kişiye 1. fıkra
hükmünün uygulanması durumunda görevlendirilen kişi de sorumluluktan kurtulacak olduğu takdirde
mümkündür. (3) Bu maddede öngörülen sorumluluktan kurtulma, engelin var olduğu dönem için
geçerlidir.

(4) İfa etmeyen taraf, engeli ve kendisinin ifa kabiliyeti üzerindeki etkilerini diğer tarafa

bildirmek zorundadır. Bu bildirim, ifa etmeyen tarafın engeli bildiği veya bilmesi gerektiği andan
itibaren makul bir süre içinde karşı tarafa ulaşmazsa, ulaşmama olgusundan kaynaklanan zararı ifa
etmeyen taşır. (5) Bu madde, tarafların bu Antlaşma uyarınca tazminat talebi dışındaki herhangi bir
hakkını kullanmasını engellemez.
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bahsedilmemesi

gerekecek,

ayrıca

bir

kusur

değerlendirmesi

yapılması

gerekecektir.248

VII. CISG Hasar Hükümlerinin Değerlendirilmesi
CISG 66 ve 70 maddeleri uluslararası satım sözleşmelerinde hasarın geçişine
ilişkin hükümler sevk etmektedirler. CISG’i hazırlayanlar da sözleşme hükümlerinin
ticari teamüllere ve uygulamaya uygun olmasına öncelik vermişler ve bu şekilde bir
yol izlemişlerdir. Sözleşmenin mimarlarının bu konuda başarılı olduğunun da kabulü
gerekmektedir. Nitekim CISG 80 ülke tarafından kabul edilmiş bir sözleşmedir ve
bunun nedeni sevk ettiği hükümlerin ticari teamüller dikkate alınarak hazırlanmış
olmasıdır. Nitekim CISG, hasarın geçişi hükümlerinde özellikle satım konusu
malların taşınmasını içeren satım sözleşmelerine ilişkin ve taşıma halinde olan
malların satımına ilişkin olarak hasarın geçişi düzenlemeleri yer almaktadır. Bu tür
satımlara ilişkin olarak düzenlemeler getirilmiş olması ticari hayatın gerekliliklerinin
farkında olunduğunun göstergesidir.

Ancak yukarıda incelenmiş olan madde hükümlerine bakılınca, bazı
noktalarda boşluklar olduğu ve bu nedenle kimi zaman yorum problemleri ile
karşılaşılınabilindiği görülmektedir. Örneğin ‘handing over’ (yed’ini ref), ‘the first
carrier’(ilk taşıyıcı)gibi önemli kavramlar tanımlanmamıştır. Bu gibi boşlukların
bulunması ise CISG’in temel amacı olan yeknesak hukuk kurallı oluşturulması
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Enderlein/Maskow, s. 263.
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amacından bir anlamda sapılmasına neden olmaktadır. Nitekim, açık olmayan
konularda akademisyenler ve uygulama farklı yorumlar yapabilmektedir. 249

249

Buydaert, s. 71; Bolle, s. 290.
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SONUÇ
Hasar, temelde hukuk dışı bir kavram olarak karşımıza çıkan, bir eşyanın
doğal ya da insan iradesine dayalı bir olay neticesinde bozulması, yanması,
parçalanması ya da yok olmasıdır. Günlük dilde kullanılan hasar kavramı daha çok
eşya hasarına ilişkindir. Hukuk ise sözleşmesel bir borç ilişkisi mevcut olmadıkça
eşyanın uğradığı hasara eşyanın malikinin katlanacağını, eşyanın hasara uğraması
neticesinde o eşyanın malikinin malvarlığında azalma meydana geleceğini
düzenlemiştir. Tezimizin konusu olan satım sözleşmelerinde hasarın geçişi ise
eşyaya ilişkin hasar değil, sözleşmesel borç ilişkisinden kaynaklı borca ilişkin hasar
kavramı altında incelenmiş ve özellikle Türk Hukuku’nda satım sözleşmesinde
hasarın geçişine ilişkin uygulanacak hükümlerin çerçevesi çizilmeye çalışılmıştır.
Satım sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin kuralların amacı, satım sözleşmesinin
kurulması ile ifa edilmesi arasındaki aşamada taraflardan herhangi birinin kusuru
olmaksızın satım konusu malların yok olması ya da zarar uğraması riskine ve bundan
doğacak zarara kimin katlanacağının belirlenmesidir.

Hasar, satım sözleşmesinde alıcı açısından edimden yoksun kalma, satıcı
açısından ise bedelden yoksun kalma şeklinde ortaya çıkmaktadır. Satım konusu
malın yok olması ya da zarara uğraması durumunda satıcının hangi ana kadar bu mal
yerine yeni mal tedarik edeceği ve ifa edeceği ya da bu mümkün değilse tazminatla
yükümlü olup olmayacağı sorusuna verilecek cevapta edim hasarı kavramı karşımıza
çıkmaktadır. Karşı edim hasarı ise satım konusu malın yok olmuş olmasına rağmen
alıcının yine de satım bedelini ödemek zorunda olup olmadığı sorusuna cevap
aramaktadır. Karşı edim hasarının önkoşulu ise edim hasarına alacaklının

katlanmasıdır. Bu nedenle tezimizde, daha çok karşı edim hasarına kimin katlanacağı
hususu incelenmiştir.

Satım sözleşmesinde edim ve karşı edim hasarının hangi andan itibaren karşı
tarafa geçeceğinin belirlenmesinde ise farklı sistemler ortaya çıkmıştır. Söz konusu
sistemler, hasarın satım sözleşmesinin sadece kurulması ile birlikte alıcıya
geçeceğini düzenleyen ve 818 sayılı Borçlar Kanunumuzun kabul etmiş olduğu
sözleşme prensibi sistemi; hasarın satım sözleşmesinin kurulması ve eş zamanlı
olarak mülkiyetin devri anı ile birlikte alıcıya geçeceğini düzenleyen sistem ve
hasarın satım konusu malın alıcıya teslimi ile birlikte alıcıya geçeceğini düzenleyen
ve 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunumuzun da kabul ettiği sistemlerdir.

İlk olarak Roma Hukukçuları tarafından ortaya atılmış olan sözleşme prensibi
uyarınca hem edim hem de karşı edim hasarı satım sözleşmesinin kurulması anı ile
birlikte alıcıya geçmekteydi. Yani satım sözleşmesinin kurulmasından ve fakat satım
konusu malın mülkiyetinin alıcıya devri henüz gerçekleşmeden önde satım konusu
malın bozulması, yanması, parçalanması gibi bir durumda alıcı satım konusu mala
hiç kavuşamayacak ya da malı kötüleşmiş olarak teslim alacak olsa dahi satım
bedelini ödemekle yükümlü olacaktır. Bu prensip oldukça fazla eleştiri almakla
beraber Türk ve İsviçre Hukuklarında da kabul edilmiştir. Satım sözleşmesinde
hasarın geçişine ilişkin düzenleme sevk eden eski Borçlar Kanununun 183. maddesi
hükmü ile parça borçları açısından karşı edim hasarının geçişi ile çeşit borçları
açısından edim ve karşı edim hasarının geçişi düzenlenmiştir. Konusunu parça
borcunun oluşturduğu yerinden satım sözleşmelerinde hasar, satım sözleşmesinin
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kurulması anında ve fakat satım konusu malın alıcı tarafında henüz ifa yerinde teslim
alınmasından önce geçecektir. Madde ile, götürülecek borçlar açısından açık bir
düzenleme getirilmemiş ancak hakim görüş uyarınca, konusunu parça borcu olan
götürülecek borca ilişkin satım sözleşmelerinin, 183. maddede belirtilen istisnalardan
biri olarak değerlendirilmesi gerektiği ve hasarın satım konusu malın alıcıya teslim
ile birlikte alıcıya geçeceğini kabul etmiş ve uygulamada bu yönde olmuştur. Madde
ile konusu parça borcu olan gönderme niteliğindeki satım sözleşmelerinde hasarın
geçişine ilişkin bir kural getirilmemiştir. Ancak konusu çeşit borcu olan gönderme
niteliğindeki satım sözleşmelerinde hasarın hangi anda alıcıya geçeceğine ilişkin
kural belirlenmiştir. Bu nedenle gönderilecek borçlara ilişkin satım sözleşmelerinin
konusunun parça borcu olması durumunda da çeşit borçları için öngörülen kuralın,
yani hasarın satıcının satım konusu mal üzerinde fiilli hakimiyetini sona erdirdiği
anda alıcıya geçeceği kurallının, parça borçları açısından da uygulanacağı öğreti ve
uygulamada kabul edilmiştir.

Madde ile çeşit borçlarında hasarın geçişine ilişkin olarak ise hem edim hem
de karşı edim hasarının, satım konusu çeşit borcunun ayırt edilmesi, yani borcun
miktarının tespiti için ölçme, tartma, paketleme ve ifaya hazırlık hareketlerinin
tamamlanması ile geçeceği kurallı getirilmiştir. Bu kural yerinden satım
sözleşmelerinde

aynen

uygulanacak,

gönderilecek

borca

ilişkin

satım

sözleşmelerinde ise hasarın alıcıya geçebilmesi için çeşit borcunun ayırt edilmesi ve
alıcının ayırt edilmiş mal üzerindeki fiilli hakimiyetini sona erdirmesi gerekecektir.
Konusunu çeşit borcu oluşturan götürülecek borçlar da ise açık bir düzenleme
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olmamakla beraber öğreti ve uygulamada tıpkı parça borçlarında olduğu gibi satım
konusu malın belirlenen ifa yerinde teslimi ile alıcıya geçeceği kabul edilmiştir.

818 sayılı Borçlar Kanunu ile getirilen düzenleme Türk- İsviçre Borçlar
Kanununda, satım konusu malın mülkiyetinin, taahhüt muamelesi niteliğindeki satım
sözleşmesinin kurulması anında değil, tasarruf muamelesi niteliğindeki zilyetliğin
devri ya da tescil ile alıcıya geçtiği halde, alıcıyı henüz malik olmadığı bir malın
hasarına katlanmak ve satım bedelini ödemek durumunda bırakmanın hakkaniyete
aykırı olması nedeniyle hem doktrinde hem de uygulamada oldukça eleştirilmiştir.

Bu nedenle 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanunu ile bu hakkaniyete aykırılık giderilmeye çalışılmış ve satım hukukundaki
uluslararası gelişmeler ve kodifikasyonlar da dikkate alınarak yeni ve daha
hakkaniyetli olduğuna inandığımız bir düzenleme getirilmiştir. 208. madde ile
getirilen düzenleme ile hasarın tasarruf muamelesinden önceki bir zamanda alıcıya
geçeceği anlayışından tamamen vazgeçilerek, hasarın satım konusu malın
zilyetliğinin alıcıya devri anı ile birlikte alıcıya geçeceği kuralı benimsenmiştir. 208.
madde ile 818 sayılı Borçlar Kanunu’nda yer alan ve hasarın geçişinde yapılan çeşit
borcu- parça borcu ayrımı ortadan kaldırılmış, maddenin I. ve II. fıkralarında hem
parça hem de çeşit satımı niteliğindeki yerinden satım ve götürülecek borçlara ilişin
olarak uygulanacak olan genel kural düzenlemiştir. Hasar, yerinden satım
sözleşmelerinde satım konusu malın ifa yerinde alıcıya teslimi (zilyetliğinin devri)
ile, götürülecek borca ilişkin satım sözleşmelerinde ise eşyanın götürüldüğü yerde
alıcıya teslimi (zilyetliğinin devri) ile alıcıya geçecektir. Maddenin III. fıkrasında ise
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gönderilecek borçlara ilişkin olarak yine parça ve çeşit borcu ayrımı yapılmaksızın
hasarın, satım konusu malın taşıyıcıya teslim anı ile birlikte alıcıya geçeceğini
düzenlemiştir.

208. madde ile getirilen düzenlemeyle çeşit borcu ve parça borcu ayrımı
ortadan kaldırılmış olmakla beraber, çeşit borcunda hasarın geçişinden söz
edebilmek için yerinden satım ve götürme borcunu ihtiva eden satım sözleşmelerinde
çeşit borcunun ayırt edilmesi ön koşulu ortadan kaldırılmamıştır. Aksine ayırt
etmenin, ölçme, tartma paketleme ve ifaya hazırlık hareketlerinden sonra
zilyetliğinin alıcıya devri ile tamamlanacağını zımni olarak kabul etmiştir. O halde
çeşit borçlarında hasar, satım konusu malın ayırt edilerek zilyetliğinin alıcıya devri
ile birlikte alıcıya geçecektir. Gönderilecek borca ilişkin satım sözleşmelerinde ise
ayırt etme işlemi satım konusu malın taşıyıcıya teslimi ile sona erecek ve hasar satım
konusu malın ayırt edilerek taşıyıcıya teslimi ile birlikte alıcıya geçecektir.
Tezimizde 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu ile getirilen değişiklikler ile ilgili
olarak varılan başlıca sonuçlar ise şu şekilde özetlenebilir;
İlk olarak satım sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin hüküm istisna
niteliğinde olmaktan çıkartılmış ve tam iki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde
imkansızlığı düzenleyen TBK 136.maddeyi teyit eden bir düzenleme haline
getirilmiştir. 208. madde Kanunda ayrı bir hüküm olarak yer almakla beraber
m.136/II’nin istisnası olmaktan çıkartılmıştır. Böylece hasarın geçişinde alıcı
açısından 818 sayılı Kanun zamanında yaratılan mağduriyet giderilmiştir.
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Hasarın geçiş anı olarak “zilyetliğin devri” anı kabul edilmiş ve hasarın
sadece teslim değil, teslim dışı zilyetliğin devri hallerinde alıcıya geçeceği kabul
edilmiştir. Bu anlamda kanun koyucunun Alman Hukuku ve CISG hükümlerindeki
“teslim” kelimesi yerine bu kavramı tercih etmiş olması ilginç olmakla beraber,
kanımızca hasarın geçiş anında asıl dikkate alınılması gereken an alıcının satım
konusu maldan halihazırda faydalanmaya başladığı, satım sözleşmesi ile amaçlanan
sonucun gerçeklemesi anıdır ve zilyetliğin devri anının tespitinde bu şekilde yorum
yapılmalıdır. Nitekim her ne kadar kelime olarak teslim kelimesi tercih edilmiş olsa
da Alman Hukuk doktrini ve uygulamasında teslim kavramının geniş yorumlandığı
ve çoğu zaman zilyetliğin teslim dışındaki diğer devri durumlarının da kavrama dahil
edildiği görülmektedir.
208. madde yerinden satım ve götürülecek satımlar açısından bir ayrım
yapmaksızın hasarın satım konusu malın zilyetliğinin devri anı ile alıcıya geçeceğini
düzenleyerek, götürülecek satımlar açısından 818. sayılı Kanun dönemindeki yorum
yolu ile ortaya çıkmış olan uygulamaya son vermiştir. Bu şekilde hem kanundaki
boşluk doldurulmuş hem de hasarın geçişi açısından gerekli uyum sağlanmıştır.
Gönderilecek borçlar açısından ise 818 BK m. 183/II’de sadece çeşit borçları
açısından getirilmiş olan hasarın geçişi düzenlemesi hem çeşit hem de parça
borçlarında geçerli olacak şekilde düzenlenmiş ve 818 sayılı Kanun döneminde var
olan bu konudaki tartışmalara son verilmiştir. Hasarın satım konusu malın taşıyıcıya
teslimi anı ile birlikte alıcıya geçişi hem çeşit hem parça borçları için geçerli bir
kural olarak kabul edilmiştir. Taşıyıcıya teslim kavramı elbette ki uluslararası hukuk
düzenlemeleri d dikkate alınarak yorumlanmalı ve satım konusu malın fiilli
hakimiyetinin taşıyıcıya devredildiği an esas alınmalıdır.
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Gönderilecek borçlar açısından önemli olan bir diğer husus ise kanun
koyucunun, alıcının bilgi ve isteği dışında gönderimin önüne geçmek için “alıcının
isteği” ibaresini de madde metnine eklemiş olmasıdır. Eklenen bu ibare alıcıyı kötü
niyetli satıcının fiillerinden korumak açısından isabetli olmuşsa da kanımızca sadece
sözleşme hükümleri değil ticari örf ve adetler ile taraflar arasında yerleşmiş
uygulama da dikkate alınarak yorum yapılması gerekecektir.
Kanımızca 208. madde ile çeşit borçları açısından yapılan önemli değişiklik
çeşit borcunun hangi andan itibaren ayırt edilmiş olacağı konusunda bir açıklık
getirmiş olmasıdır. Ayırt etme fiilinin, satım konusu malın ölçme, tartma, sayma,
paketleme gibi fiiller neticesinde ayırt edilerek alıcıya teslim edildiği anda
tamamlanacağı madde metninden anlaşılmaktadır. Böylece 818 sayılı Kanun
dönemindeki tartışmaların sona ereceği kanaatindeyiz.
Konusunu çeşit borcunun oluşturduğu, yerinden satım, götürülecek borç ve
gönderilecek borç doğuran satım sözleşmeleri açısından ise 208.maddedeki genel
kurala bağlı kalınmış, ayrı bir düzenleme yapılmamıştır. Bu anlamda hasarın geçişi
hükümleri açısından birlik sağlanmış ve uluslararası düzenlemelerle paralellik
sağlanmıştır.
Kanundan, durumun gereğinden ve sözleşmeden doğan istisnai haller dışında,
208. maddenin istisnası olarak ise alıcının alacaklı temerrüdüne düşmesi hali hükim
altına alınmış ve hasarın, alıcının temerrüde düştüğü anda zilyetlik devri
gerçekleşmişçesine alıcıya geçeceği hükme bağlanarak adil bir çözüm benimsemiştir.
Böylece ifa zamanının teslim almayan alıcının ihmali bir anlamda cezalandırılmıştır.
208. madde de şarta bağlı satım sözleşmelerinde hasarın geçişine ilişkin
olarak eski kanundakinin (hasar, şartın tahakkuku anından itibaren iktisap edene
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geçer) aksine, herhangi bir düzenleme mevcut değildir, bilinçli bir boşluk
yaratılmıştır. Bunun nedeni ise artık hasarın satım sözleşmesinin kurulması anı ile
birlikte değil, satım konusu malın zilyetliğinin alıcıya devri ile birlikte alıcıya
geçecek olmasıdır ve kanımızca yaratılan bu boşluk olumlu olmuştur. Nitekim
madde gerekçesinde Alman Medeni Kanunu’na atıf yapılmış ve uygulamacıya
hükmün ne şekilde yorumlanması gerektiği konusunda yol gösterilmiştir.
Taşınmaz satımları açısından ise tasarruf muamelesi olan tescil anı hasarın
geçişinde dikkate alınmış ve taşınır satımlarındaki hasarın geçişi düzenlemesine
uyumlu bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca taşınmaz satımında 818 sayılı Borçlar
Kanunu’nda da yer alan bir düzenlemeye yer verilmiş ve 245.madde ile taşınmaz
satımlarının tesliminin yazılı bir anlaşma ile tescilden sonraki bir tarihe
ertelenmesinin kararlaştırıldığı durumlarda hasarın zilyetliğin devri ile değil “teslim”
anında alıcıya geçeceği kabul edilmiştir. Bu hüküm taşınmaz satımlarında kanundan
doğan bir istisna olarak yer almaktadır. Taşınmaz satımında zilyetliğin devri anından
ziyade teslim anının kabul edilmiş olması bilinçli bir tercihin sonucudur ve bu
durumda hasar ancak zilyetliğin teslim yolu ile devri hallerinde alıcıya geçecek,
zilyetliğin teslimsiz devrinde bu hüküm uygulanmayacaktır. 818 sayılı kanundan
farklı olarak teslimi erteleme sözleşmesi açısından yazılı şekil şartı getirilmiştir.
Burada önemli olan bir diğer husus ise 818 sayılı Kanundan farklı olarak, teslim için
belirlenen sürenin ancak tescilden sonraki bir tarih olarak belirlenmiş olması
durumunda 245.maddenin uygulanacağıdır. Teslim tarihinin tescilden önceki bir
tarih olarak belirlenmiş olması durumunda ise genel kural uygulanacak ve hasar,
tescil ile birlikte alıcıya geçecektir. Teslimin tescilden sonraki bir tarihe
ertelenmesine rağmen alıcının teslim almada temerrüde düşmesi durumda da yine
208. maddedeki genel kural uygulanacak ve hasar alıcının teslim alması gerektiği
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tarihte alıcıya geçecektir. Bu anlamda yapılan düzenleme ile taşınır ve taşınmaz
satımlarında hasarın geçişi ve istisnaları açısından tam bir uyum sağlanmıştır.
Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Viyana Taşınır Mal Satım
Sözleşmesi ile Anglo Sakson Hukuk sistemi ile Kıta Avrupası hukuk sistemindeki
hasarın geçişi hükümleri arasında yeknesaklık oluşturma ve tek elden uygulama
getirmek hedeflenmiş ve hasarın geçişi açısından mülkiyetin geçişinden tamamen
bağımsız bir sistem kabul edilmiştir.

CISG’in uygulama alanı ise sadece

milletlerarası taşınır mal satımları ile sınırlıdır. Bu anlamda CISG’e taraf olan farklı
ülkelerde işyeri bulunan taraflar arasında imzalanan ve sadece taşınır mal satımına
ilişkin ve CISG’in uygulama alanına giren satım sözleşmeleri açısından hasarın
geçişi hükümleri uygulanabilecektir. CISG’de hasarın geçişi 66-70. maddeler
arasında düzenlenmiştir. Bahsi geçen hasar kavramı ise karşı edim hasarı, yani bedel
hasarıdır. Ancak CISG ile hasarın geçişine ilişkin tek bir kural getirmek yerine
milletlerarası satımlarda ortaya çıkabilecek farklı durumlar için ayrı hükümler sevk
edilmiştir. Söz konusu hükümlerde ise, sigortacılık sektörünün gelişmiş olduğu
gerçeği yadsınmamış ancak bir anlamda sigorta tazminatının sigorta şirketinden
talebinin, alıcı açısından mı yoksa satıcı açısından mı daha avantajlı ve kolay olacağı
hususu dikkate alınarak düzenlemeler yapılmıştır.
01.08.2011 tarihi itibari ile ülkemizde de yürürlüğe giren CISG hükümleri
artık Türk satım hukukunun parçası haline gelmiş ve satım sözleşmesi taraflarından
birinin işyerinin Türkiye’de birinin işyerinin ise CISG’e üye devletlerden birinde
bulunması halinde CISG hükümleri uluslararası satım sözleşmesine doğrudan
uygulanacaktır. CISG’in uygulanabilmesi içinse hem tarafların açık ya da örtülü
iradeleri ile CISG’in uygulanmasını kararlaştırmamış olmaları ve satım sözleşmesi
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konusunun CISG 2.maddesi ile uygulama alanı dışı tutulanlardan biri olmaması
gerekmektedir. O halde Türkiye’de işyeri bulunan bir alıcı ya da satıcının yabancı bir
devlette işyeri bulunan kişi ile yapmış olduğu taşınır satım sözleşmeleri açısından
CISG ve CISG hasar hükümleri uygulanacaktır.
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ÖZET
Tezimizin konusu Satım Sözleşmesinde Hasarın Geçişidir. Çalışmamızda
satım sözleşmesinde hasarın geçişi kavramı ve bu kavrama ilişkin olarak Türk Hukuk
sistemindeki düzenlemeler ile karşılaştırmalı hukuktaki düzenlemeler üç bölüm
halinde incelenmiştir.

İlk bölümde, hasar kavramı, satım sözleşmesinde hasarın geçişi, tarihi
gelişimi, hasarın geçişinde uygulanan sistemler ve kısaca karşılaştırmalı hukuktaki
uygulama incelenmiştir.

Tezimizde 818 Sayılı Borçlar Kanunu ile 6098 sayılı Türk Borçlar
Kanununda yer alan satım sözleşmelerinde hasarın geçişi düzenlemeleri ayrı ayrı ve
her boyutu ile ele alınmıştır.

Tezimizin üçüncü ve son bölümünde ise Milletlerarası ticari satımlarda
uygulanmak üzere kurallar sevk eden Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Birleşmiş
Milletler Viyana Sözleşmesi (CISG)’in hasarın geçişine ilişkin hükümleri
incelenmiştir.

SUMMARY
The subject of our thesis is the passing of risk in sales contract. In our study,
the concept of passing risk in sales contract, concept of passing of risk regarding
Turkish Law of Obligation’s system and Comparative Law systems are examined.

First part of our thesis dealt with the term of risk, the term of passing risk,
what is included in the term of passing of risk in sales contract, historical background
of the term and brief comparison of different systems and comparative law
implementations.

In the second part of our study articles of the law no 818 The Code of
Obligation and articles of no 6098 The Turkish Code of Obligations relating the
passing of risk in sales contract are examined in every aspect.

Third and last part of our study deals with the passing of risk according to the
rules of United Nations Convention of Contracts for International Sale of Goods
(CISG) which sets rules providing a uniform law for international sale of goods.
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