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Abstract 

United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG) entered into force on the 

1st August 2011 in Turkey. CISG is accepted with the purpose of development and encouragement of 

international trade and application of uniform rules for resolution of disputes arising from the contracts for the 

international sale of goods. CISG applies to contracts of sale of goods between parties whose places of business 

are in different states when the states are contracting states; or when the rules of private international law lead to 

the application of the law of a contracting state. Neither the nationality of the parties nor the civil or commercial 

character of the parties or of the contract is to be taken into consideration in determining the application of 

CISG. In order to apply CISG, there has to be a contract about international sale of goods and the parties shall be 

from different contracting states or the rules of private international law shall lead to the application of the law of 

a contracting state. The parties may totally or partially exclude the application of this CISG. CISG does not 

apply in terms of third party rights and the validity of the contract or of any of its provisions or of any usage.  

 1  Giriş 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu satıma ilişkin hükümleri düzenlenirken Milletlerarası Mal Satımına İlişkin 

Viyana Sözleşmesinden yararlanılmıştır. Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Sözleşme’ye Türkiye 2011 yılında 

katılmıştır. Sözleşmenin uygulama alanı önemli hale gelmiştir. Bu nedenle sözleşmenin uygulama alanının 

incelenmesi gereği hissedilerek çalışma konusu yapılmıştır.  

 2  Zaman Bakımından Uygulanma Alanı 

Viyana Satım Sözleşmesi’nin “Son Hükümler” başlıklı dördüncü kısmında, Sözleşme’nin zaman bakımından 

uygulama alanına ilişkin düzenlemelere yer verilmiştir. Sözleşme’nin 99’uncu maddesi yürürlüğe gireceği tarihi, 

100’üncü maddesi taraflar arasındaki satım sözleşmesi bakımından Viyana Satım Sözleşmesi’nin geçerli olacağı 

tarihi, 101’inci maddesi ise Sözleşme’den çekilme usulünü ve çekilmek için gerekli bildirimin hüküm 

doğuracağı tarihi düzenlemektedir. 

Sözleşme’nin yürürlüğe girdiği tarihten sonra Sözleşme’yi onaylayan veya Sözleşme’ye katılan ülkeler 

bakımından Sözleşme, 99’uncu maddenin 2’nci fıkrasına göre, “Bir Devletin, onuncu onay, kabul, uygun bulma 

veya katılma belgesinin tevdi edilmesinden sonra bu Antlaşmayı onaylaması, kabul etmesi, uygun bulması veya 

Antlaşmaya katılması halinde, bu Antlaşma, hariç bırakılan Kısım dışında, bu maddenin 6. fıkrası saklı kalmak 

kaydıyla, o Devlet bakımından, onay, kabul, uygun bulma veya katılma belgesinin tevdi edildiği tarihten itibaren 

on iki ayın tamamlanmasını izleyen ayın ilk gününde yürürlüğe girer”. 

Viyana Satım Sözleşmesi’nin 100’üncü maddesinde, “(1) Bu Antlaşma bir sözleşmenin kurulmasına ancak, o 

sözleşmenin akdi konusundaki icabın, 1. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde anılan taraf Devletler veya 1. 

fıkrasının (b) bendinde anılan taraf Devlet bakımından bu Antlaşmanın, yürürlüğe girdiği tarihte veya bu tarihten 

sonra yapılması halinde uygulanır. (2) Bu Antlaşma, sadece 1. maddenin 1. fıkrasının (a) bendinde anılan taraf 

Devletler veya 1. fıkrasının (b) bendinde anılan taraf Devlet bakımından Antlaşmanın yürürlüğe girdiği tarihte 

veya bu tarihten sonra akdedilen sözleşmelere uygulanır” denmektedir. Viyana Satım Sözleşmesi’nin bu 

maddesinden anlaşılacağı üzere, satım sözleşmesinin kuruluşunda Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulanabilmesi 

için, icabın Sözleşme’nin yürürlüğünden sonra yapılması gerekirken; satım sözleşmesinin ifasında 

uygulanabilmesi için ise icabın yürürlükten sonra yapılması gerekmemekte, satım sözleşmesinin, Viyana Satım 

Sözleşmesi’nin yürürlüğünden sonra yapılmış olması yeterli olmaktadır. O halde, Sözleşme’nin hükümleri geriye 

yürümez. İcabın yapılmasından kastedilen ise icabın gönderildiği andır, icabın vardığı anın bir önemi yoktur. 

 3  Yer Bakımından Uygulama Alanı 

 3.1  İşyerlerinin Farklı Ülkelerde Bulunması 

Viyana Satım Sözleşmesi’nin 1’inci maddesinin ilk fıkrasına göre, Sözleşme’nin yer bakımından 

uygulanabilmesi için, satım sözleşmesi taraflarının işyerlerinin farklı ülkelerde bulunması gerekmektedir. 

Viyana Satım Sözleşmesi’nin yer bakımından uygulama alanı, satım sözleşmesi taraflarının işyerlerinin nerede 

olduğu ile belirlenir, sözleşmenin kurulduğu yer veya ifa yeri dikkate alınmaz. 
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Viyana Satım Sözleşmesi’nde, işyeri kavramından ne anlaşılması gerektiği hakkında bir tanım yoktur. 

Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Odası Temsilcisi işyeri kavramını, “mal veya hizmet satmak amacıyla 

memurlardan ve bürolardan oluşan sürekli bir ticarî organizasyon” şeklinde tanımlamıştır. Doktrinde bazı 

yazarlar ise işyeri kavramını, merkez gibi katı kurallara tâbi olmayan, sürekli ve düzenli iş yapılan yer şeklinde 

tanımlamaktadır. Bazı yazarlarca da işyeri, sözleşme tarafının meslekî faaliyetini fiilen ve ağırlıklı olarak 

yürüttüğü yer olarak ifade edilmiştir. Bir başka yazar ise işyerini, millî ve milletlerarası planda ticarî işlemlerde 

bulunmak amacıyla oluşturulan, devamlı ve düzenli bir organizasyonun bulunduğu yer olarak tanımlamaktadır. 

Satım sözleşmesi taraflarının farklı ülkelerde birden fazla işyerinin bulunması halinde, tarafların hangi işyerinin 

esas alınacağı Viyana Satım Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesine göre belirlenecektir. Sözleşme’nin 10’uncu 

maddesi, “taraflardan birinin birden fazla işyerinin olması halinde, sözleşmenin akdi sırasında veya öncesinde 

taraflarca bilinen veya dikkate alınan koşullar değerlendirilerek sözleşme ve sözleşmenin ifası ile en yakın irtibat 

içinde olan işyeri esas alınır, taraflardan birinin hiçbir işyerinin olmaması halinde mutat meskeni esas alınır” 

demektedir. O halde sözleşme ve sözleşmenin ifası ile en sıkı ilişkili olan işyeri esas alınacaktır. En sıkı ilişkili 

işyerinin tespitinde, yeknesaklığı sağlamak açısından, Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulanabilmesini 

sağlayacak işyeri hangisi ise daha çok o tercih edilmelidir. Burada tarafların, sözleşmenin kuruluşu sırasında 

dikkate aldıkları ve bildikleri hususlar da değerlendirilmelidir. 

Taraflardan birinin işyerinin bulunmaması durumu da, Viyana Satım Sözleşmesi’nin 10’uncu maddesiyle, 

tarafın mutat meskeni esas alınır denilerek çözüme kavuşturulmuştur. Satım sözleşmesinin temsilci aracılığı ile 

yapıldığı durumlarda, temsil doğrudan temsil ise temsil edilenin işyeri, dolaylı temsil ise temsilcinin işyeri 

Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulama alanında belirleyicidir. 

Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulanabilmesi için tarafların işyerlerinin farklı ülkelerde bulunması gerekir. 

İşyerlerinin farklı ülkelerde bulunup bulunmadığı değerlendirilirken, sözleşmenin kurulması anındaki durum 

dikkate alınır. Ancak işyerlerinin farklı ülkelerde bulunması, Sözleşme’nin uygulanabilmesi için yeterli değildir. 

Sözleşme’nin 1’inci maddesine göre, “(a) bu devletlerin âkit devletlerden olması veya (b) milletlerarası özel 

hukuk kurallarının âkit bir devletin hukukuna atıf yapması” da gerekmektedir. 

Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulanabilmesi için, Sözleşme’nin 1’inci maddesine göre ilk seçenek, tarafların 

işyerlerinin bulunduğu farklı ülkelerin Sözleşme’nin tarafı olmasıdır. Bir başka ifadeyle, satım sözleşmesi 

taraflarının işyerleri, Viyana Satım Sözleşmesi’nin tarafı olan farklı ülkelerde bulunmalıdır. O halde, Viyana 

Satım Sözleşmesi’ne taraf ülkelerde, bu ülkelerin kanunlar ihtilâfı kuralları uygulanmayacak, doğrudan Viyana 

Satım Sözleşmesi hükümleri uygulanacaktır. Ancak bu şart, sadece Sözleşme’ye taraf olan ülkelerin 

mahkemelerini bağlar. Viyana Satım Sözleşmesi’ne taraf olmayan bir ülkenin mahkemesinde davanın açılmış 

olması halinde, bu şart gerçekleşse bile, hâkim, Sözleşme’yi uygulamak zorunda değildir. 

Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulama alanı bulabilmesi için, Sözleşme’nin 1’inci maddesine göre ikinci 

seçenek, ülkenin kanunlar ihtilâfı kurallarının Sözleşme’ye taraf bir ülke hukukuna atıfta bulunmasıdır. Bu 

kurala göre, yine satım sözleşmesi taraflarının işyerlerinin farklı ülkelerde olması gerekirken, işyerlerinin 

bulunduğu ülkelerin Viyana Satım Sözleşmesi’ne taraf olması gerekmez43. Burada hâkim, kanunlar ihtilâfı 

kurallarına göre yetkili hukuku Sözleşme’ye taraf olan bir ülkenin hukuku olarak tespit ederse, Viyana Satım 

Sözleşmesi’nin hükümleri o ülkenin iç maddî hukuku sıfatıyla uygulama alanı bulur. 

 3.2  İşyerlerinin Farklı Ülkelerde Bulunduğunun Anlaşılır Olması 

Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulanabilmesi için, Sözleşme’nin 1’inci maddesinin 2’nci fıkrasına göre, 

“tarafların işyerlerinin ayrı devletlerde bulunması olgusu sözleşmeden veya sözleşmenin akdi sırasında veya 

öncesinde gerçekleşmiş olan görüşmelerden veya verilmiş olan bilgilerden…” anlaşılır olmalıdır. Aksi durumda 

işyerlerinin farklı ülkelerde olması olgusu dikkate alınmaz. Bir başka ifadeyle, Viyana Satım Sözleşmesi 

uygulama alanı bulmaz. Bunun sebebi, bu durumda işlemin milletlerarası niteliğinin açık olmamasıdır. Satım 

sözleşmesinin milletlerarası niteliğinin objektif olarak anlaşılır olması yeterlidir; taraflar işyerlerinin farklı 

ülkelerde bulunduğunu bilmeseler de, objektif olarak bunun farkına varabileceklerse, Viyana Satım Sözleşmesi 

uygulama alanı bulacaktır. Bunun yanı sıra tarafların, işyerlerinin farklı ülkelerde olduğunu bilmeleri yeterli 

olup, Viyana Satım Sözleşmesi’nin tarafı olan bir ülkede olduğunun bilinmesinin önemi yoktur. Satım 

sözleşmesinin, Viyana Satım Sözleşmesi’nin kapsamına giren bir sözleşme olduğunun da taraflarca bilinmesi 

gerekmez. 

 4  Viyana Satım Sözleşmesi’nin Uygulanmasında Dikkate Alınmayacak Durumlar  

Viyana Satım Sözleşmesi’nin 1’inci maddesinin 3’üncü fıkrasına göre, “bu Antlaşmanın uygulanmasında ne 

tarafların vatandaşlığı, ne tacir olup olmadıkları, ne de sözleşmenin adî veya ticarî nitelikte olması dikkate 

alınır”. O halde, Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulanması bakımından maddede sayılan durumlar önemli 

değildir. Satım sözleşmesinin taraflarının aynı ülke vatandaşı olması veya Viyana Satım Sözleşmesi’ne üye 

olmayan ülkenin vatandaşı olması, Sözleşme’nin uygulama alanı bakımından önem taşımaz. Önemli olan 

işyerlerinin farklı ülkelerde bulunmasıdır. Tarafların tacir sıfatı veya sözleşmenin ticarî niteliği ise, Viyana Satım 

Sözleşmesi’nin tüm hükümleri bakımından değil, sadece Sözleşme’nin yer bakımından uygulama alanının 
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belirlenmesinde dikkate alınmamaktadır. Tarafların tacir sıfatı, örneğin satıcının malı teslim etmesi gereken 

sürenin belirlenmesi gibi başka konularda göz önüne alınabilir. 

 5  Konu Bakımından Uygulama Alanı 

 5.1  Sözleşme Kapsamındaki Satımlar 

Sözleşme’nin 1. maddesinin 1. fıkrasına göre Viyana Satım Sözleşmesi, taşınır mal satımı akitlerine 

uygulanacaktır. Ancak mal satım akitlerinin Sözleşme hükümlerinden hiçbirinde tanımlanmaması nedeniyle 

pratikte bazı sorunlarla karşılaşılabilir. Bu nedenle Sözleşme’nin kapsamı belirlenirken öncelikle hem satım akdi, 

hem mal kavramları tanımlanmalıdır. Satım akdi kavramı, bir hukuki ilişki türü olarak Sözleşme içerisinde 

açıkça tanımlanmamakla birlikte Sözleşme’de satım akdinin tanımlanmasına hizmet edecek pek çok maddi norm 

bulunmaktadır. Satıcının malı teslim ederek malın mülkiyetini alıcıya teslim etmekle yükümlü olduğunun 

düzenlendiği m. 30 ile alıcının semeni ödemek ve malları teslim almakla yükümlü olduğunun belirtildiği m. 53 

birlikte değerlendirildiğinde, satım akdi şu şekilde tanımlanabilir: Satım akdi, satıcının alıcıya malları teslim 

etmek ve malların mülkiyetini geçirmek, alıcının ise bu edimin karşılığı olarak semeni ödemek ve malları teslim 

almakla yükümlü olduğu bir akittir. Sözleşme kapsamındaki satım türleri, Sözleşme’nin 1. maddesinde 

belirtildiği üzere yalnızca mal satımlarıdır. Sözleşme’nin getirdiği mal kavramının, Sözleşme metninde açıkça 

belirtilmemekle birlikte yalnızca taşınır malları kapsadığı, taşınmazların mal kavramına dâhil olmadığı 

şüphesizdir. Doktrinde görüş birliğine varıldığı üzere, gayri maddi ve cisimleşmiş olmayan şeyler, mal 

kapsamında değerlendirilmez. 

Viyana Satım Sözleşmesi, Sözleşme’ye tâbi bir satım sözleşmesine ilişkin ön sözleşmeye ve bir dizi satım 

sözleşmesi akdetmenin yükümlenildiği çerçeve sözleşmelere uygulanmazken; alım, önalım ve geri alım 

haklarının kullanılması sonucu meydana gelen satım sözleşmelerinde uygulama alanı bulmaktadır. 

 5.2  Sözleşme Kapsamı Dışında Bırakılan Satımlar 

Sözleşme’nin uygulama alanı dışına çıkarılan satım türlerinden ilki, Sözleşmede kişisel kullanım için mal 

temini olarak tanımlanan tüketici satımlarıdır. Sözleşme’nin ikinci maddesinin a bendinde yapılan tüketici 

satımlarına ilişkin bir tanımla söz konusu tanımın kapsamına giren satımlar, Sözleşme’nin uygulama alanı dışına 

çıkarılmıştır. Dolayısıyla Sözleşme’nin uygulama alanı belirlenirken somut hukukî ilişkide mevcut olan satım 

türünün m. 2/(a)’da yapılan tanımın kapsamı dışında kalıp kalmadığına bakılacak; satım türü, tanımı verilen bir 

tüketici satımı ise Sözleşme uygulanmayacaktır. Sözleşme’ye göre tüketici satımı, kişisel kullanım ya da aile 

veya ev ihtiyaçlarında kullanılmak amacıyla malların satımını konu edinen satımlardır. Ancak, satıcının 

Sözleşme’nin kuruluş anında veya kuruluş anından önce malların böyle bir kullanım için alıcı tarafından satın 

alındığını bilmemesi ya da bilmek zorunda olmaması durumunda satım, tüketici satımı olmayacak ve dolayısıyla 

Sözleşme’nin uygulama alanına girecektir. 

Sözleşme’nin uygulama alanı dışında bırakılan bir diğer satım türü, açık artırmayla yapılan satımlardır. 

Tüketici satımlarında olduğu gibi açık artırma yoluyla yapılan satımların kapsam dışı bırakılmasının nedeni de 

pek çok ülkede bu konuya ilişkin özel kurallar getirilmiş bulunmasıdır. Bunun yanında açık artırma yoluyla 

yapılan satımlarda açık artırma sonuna kadar alıcının kimliğinin bilinmemesi nedeniyle Sözleşme’nin 

uygulanmasını bir olasılık hesabına dayandırmamak için bu satımlar, kapsam dışı bırakılmıştır. Açık artırmanın 

kapsam dışı bırakılması lehinde bir diğer gerekçe olarak doktrinde açık artırmalarda maldaki ayıptan doğan 

sorumluluğun daha sıkı sınırlamalara tâbi tutulmuş olması da ifade edilmektedir. 

 5.3  Sözleşme Kapsamında Satım Sözleşmesi Olarak Değerlendirilen Sözleşme Türleri 

İmal Edilmek veya Üretilmek Üzere Mal Temini Akitleri; Hükmün ilk fıkrasında satım akdi ile istisna akdi 

arasında bir ayırım yapılarak yeni mal imal etmeye veya üretmeye yönelik akitler ele alınmıştır. Buna göre, imal 

edilmek veya üretilmek üzere mal teminini konu edinen akitler, imalat veya üretimde bulunmak için siparişte 

bulunan tarafın, imalat veya üretim esnasında gerekli olan maddelerin esaslı bir bölümünü karşılamayı taahhüt 

etmediği hallerde satım akdi olarak kabul edilecek ve Viyana Sözleşmesi’nin kapsamına girecektir. Ancak 

siparişi veren tarafın imalât veya üretim için gerekli olan maddelerin asli kısmını karşılamayı taahhüt ettiği 

hallerde taraflar arasındaki akit, istisna akdi olarak kabul edilecektir. 

Satıcı Tarafından İfa Edilecek Bir Hizmet Edimini İçeren Satım Akitleri; Üçüncü maddenin ikinci 

fıkrasında ise satım akdi ile hizmet akdi arasında bir ayrıma gidilerek satıcının borçlarının ağırlıklı olarak kendisi 

tarafından ifa edilecek bir hizmet veya çalışma edimini gerektirmediği hallerde taraflar arasındaki akit, satım 

akdi olarak nitelendirilmiş ve Sözleşme kapsamında değerlendirilmiştir. Buna karşılık, satıcının borçlarının 

önemli kısmının hizmet veya çalışma edimini gerektirdiği akitler, hizmet akdi olarak kabul edilerek Sözleşme 

kapsamı dışında bırakılmıştır. 

 5.4  Sözleşme Kapsamı Dışında Bırakılan Mallar  

Sözleşme, 2. maddesinin d, e ve f bentlerinde bazı malların satımını kapsama alanı dışında bırakmıştır. Anılan 

maddenin d bendinde menkul kıymet, kambiyo senedi ve para satımını konu edinen akitler; e bendinde gemi, 

tekne, hovercraft (hava yastıklı tekne) ve uçak satımını konu edinen akitler ve f bendinde elektrik satımları, 

Sözleşme’nin kapsamı dışında bırakılmıştır. 
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Mala ilişkin belgelerin teslimi ile yapılan satımlar, bir başka ifadeyle senedin doğrudan malı temsil ettiği, 

örneğin konişmento, emtia senedi gibi belgelerle yapılan satımlar, Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulama 

alanına girmektedir. Sözleşme’nin kapsamına girmeyen para ise, bir ülke içinde tedavülde bulunan paradır; 

tedavülü olmayan, örneğin antika bir para, Sözleşme’nin uygulama alanına girer. Gemi veya teknelerin motorlu 

yahut yelkenli olması ya da denizlerde veya iç sularda kullanılıyor olması önemli değildir. Elektrik satımı 

Sözleşme’nin uygulama alanı dışında tutulmuşken, diğer enerji kaynakları ise, doğal gaz, petrol gibi, 

Sözleşme’nin uygulama alanına dâhildir. Bu tür malların satımında daha çok, ülkelerin emredici iç hukuk 

kuralları mevcuttur. Bu sebeple Viyana Satım Sözleşmesi’nin emredici iç hukuk kuralları ile çatışmasını ve 

Sözleşme’nin uygulanmasında çıkabilecek farklılıkları önlemek; bunun yanı sıra Sözleşme’nin daha fazla ülke 

tarafından imzalanmasını sağlamak amacıyla bu şekilde bir düzenleme getirilmiştir. 

 6  Viyana Satım Sözleşmesinin Uygulandığı ve Uygulama Alanı Dışında Kalan Konular  

Viyana Satım Sözleşmesi’nin 4’üncü maddesinde, “bu Antlaşma, sadece satım sözleşmesinin kurulmasını ve 

alıcı ile satıcının böylesi bir sözleşmeden doğan hak ve borçlarını düzenler. Antlaşmada aksine bir düzenleme 

bulunmadığı sürece, özellikle; (a) sözleşmenin veya sözleşmenin hükümlerinin veya teamüllerin geçerliliği; (b) 

sözleşmenin, satılan malların mülkiyeti üzerindeki olası etkileri düzenlenmemiştir” denmektedir. O halde bu 

maddeye göre, Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulama alanı içinde kalan satım sözleşmesine ilişkin konular, 

satım sözleşmesinin kurulması ve satım sözleşmesinin tarafları arasında doğurduğu haklar ve borçlardır.  

Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulama alanı dışında kalan satım sözleşmesine ilişkin konular, 4’üncü madde 

dışında, 5’inci ve 6’ncı maddelerde de düzenleme alanı bulmuştur. Sözleşme’nin 5’inci maddesine göre, “bu 

Antlaşma satıcının, malların bir kimsenin ölümüne veya yaralanmasına sebep olmasından kaynaklanan 

sorumluluğuna uygulanmaz”. 6’ncı maddeye göre ise, “taraflar, bu Antlaşmanın uygulanmamasını 

kararlaştırabilecekleri gibi, 12. madde saklı kalmak şartıyla, hükümlerine istisna getirebilir veya hükümlerinin 

doğurabileceği etkileri değiştirebilirler”.  

Satım sözleşmesinin kurulması ve sözleşmenin tarafları arasında doğurduğu hak ve borçlar dışında kalan 

konular hakkında, satım konusu malın sebep olduğu cismanî zararlardan veya ölümden doğan zararlardan dolayı 

satıcının sorumluluğu hakkında ve satım sözleşmesinin taraflarının Viyana Satım Sözleşmesi’nin 

uygulanmamasını kararlaştırdıkları durumlarda, Viyana Satım Sözleşmesi uygulama alanı bulmaz. Üçüncü 

kişilerin hakları da Viyana Satım Sözleşmesi’nin uygulama alanı dışındadır. 

 7  Sonuç 

Milletlerarası Mal Satımına İlişkin Viyana Sözleşmesinin iç hukukumuzun bir parçası haline getirilmesinden 

sonra sözleşmenin zaman bakımından uygulanması konusunda 99. Maddeye göre işlem yapılacaktır. 

Sözleşmenin yer bakımından uygulama alanı konusunda sözleşmenin taraflarının iş yerinin farklı ülkelerde 

bulunması gerekmektedir. 

Sözleşmenin konu bakımından uygulama alanı sözleşmenin birinci maddesinde düzenlenmiştir. Sözleşme 

taşınır mal satımı akitlerine uygulanacaktır. Bazı satımlar sözleşmenin kapsamı dışında bırakılmıştır. Bazı 

sözleşme türleri de sözleşme kapsamında satım sözleşmesi olarak değerlendirilmiştir. Sözleşmenin uygulama 

alanı dışında kalan satım sözleşmesine ilişkin konular 4. Maddenin dışında 5. ve 6. Maddelerde de düzenleme 

alanı bulmuştur. Sözleşmenin uygulanabilmesi için uygulama alanının belirlenmesi önemli olduğundan konu ile 

ilgili düzenlemelerin daha açık ve net olarak yapılması çıkacak tereddütleri giderir.  
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