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Milletlerarası Ticaret Hukuku
1

Lex Mercatoria
Uygulamadan doğmuştur. Milletlerarası ticarette zaman
içinde oluşan ve milli hukuklardan bağımsız örf ve adetler

İyiniyet kurallarına göre hareket etmek (goodfaith)

Dürüst davranmak (fair dealing)

Makul davranmak (reasonable behavior)
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UNIDROIT İlkeleri
Özel Hukukun Birleştirilmesi Hakkında Milletlerarası
Enstitü
(Institut International Pour L’unification de Droit
Prive)

Milletlerarası Ticaret Hukuku
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UNCITRAL
Birleşmiş Milletler Milletlerarası Ticaret Hukuku Komisyonu
(United Nations Commission on International Trade Law)
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Viyana Mal Satım Sözleşmesi
Uluslararası Mal Satım Sözleşmeleri Hakkında Birleşmiş
Milletler Anlaşması (VSA) (1980)
(CISG-United Nations Convention for the International Sale
of Goods)
1 Ağustos 2011’de TR’de yürürlüğe girdi.

VSA Uygulama Şartları
Yersel Uygulama Alanı
•

İşyerlerinin farklı devletlerde bulunması
 İşyerlerinin bulunduğu devletler VSA’ya taraf olmalı veya
 Kanunlar İhtilafı veya Sözleşme uyarınca VSA’ya taraf olan bir devletin
hukukunun uygulanması

Maddi Uygulama Alanı
• Genel kural: Milletlerarası mal satışı
Mal-Maddi Taşınır
• İstisnalar: Kişisel ve Tüketici satışları, artırma ile yapılan satışlar, adli,
makam satışları, menkul kıymetler ve ticari senetler, gemi, tekne hava
taşıtı, elektrik satışı, fason mal üretim satışı (ağırlıklı edim üretim veya
hizmet olan) sözleşmeleri

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmesi
Tanım
•

•

Farklı milletlerden birden fazla kişinin bir araya gelerek bir malın satışına
ilişkin esaslı noktalarda karşılıklı olarak irade beyanıyla oluşturdukları hukuki
işlemdir.
Sözleşmeler taraflar arasındaki herhangi bir sorunu ortaya çıkmadan önce
öngörmeyi ve çözmeyi hedefler.

Sözleşme Serbestisi İlkesi
• Sözleşme yapıp yapmama
• Sözleşme hükümlerini serbestçe belirleme
İstisna: Hukuka uygunluk

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmesi
Sözleşme Öncesi Dikkat Edilecek Konular
•

•
•
•
•
•

•

Müşteri hakkında Bilgi Sahibi Olma
 Ticari itibarı nedir? Yeni kurulmuş bir firma mı?
 Güvenilirliği, ödeme gücü
Sözleşme Yapma Ehliyeti
Sözleşme Yapma Yetkisi
Gizlilik
Aydınlatma ve Bilgilendirme Yükümlülüğü
Şekil şartları
 Şekil şartına tabi değil
 Yazılı olması ispat açısından önemli
Milletlerarası ticari örf, adet ve ilkelere uyum
 İyi niyet
 Dürüstlük kuralı
 Makul davranma

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmesi
Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar
•
•

Sözleşme Tarihi, Yürürlük Tarihi ve İmza (yetki belgeleri)
Tarafların Tam Unvanları ve Adresleri
 Tüzel kişi ise kendi ülkelerindeki ticaret sicil kaydı ve faaliyet belgesi

•

Mal Tanımı
 Cinsi
 Miktarı
 Kalite Standartları

•

Malın Fiyatı





Birim fiyat
Toplu fiyat
Iskonto veya indirim şartları ve oranları
Fiyat belirlenirken hangi yükümlükler alıcıda dikkat edilmeli, gizli maliyetleri
hesaplamak uygun olur(taşıma bedeli, sigorta vb.)
 Herhangi bir borsa veya endekse bağlı fiyat değişikliği olacaksa açıkça düzenlenmeli

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmesi
Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar
•

Ödeme Şekli, Yeri, Zamanı
 Milletlerarası ticaretteki ödeme şekilleri ayrı bir başlık altında birazdan incelenecektir

•

Nakliye
 Taşıma sözleşmesi kimin sorumluluğunda?
 Taşıyıcının kusuru nedeniyle malın kaybı, hasarı ve geç tesliminden doğan zararlar kimin
sorumluğunda?
 Taşıyıcının sorumluğu sigortası

•

Teslim Yeri ve Zamanı/ farklı ise mülkiyetin geçiş anı
 Incoterms’de detaylıca anlatılacak

•

Denetim Gözetim Hakkı
 Kalite standartlarının açıkça belirlenmesi
 Bağımsız ve tarafsız uzman kurumca denetlenmesi ve bu kurumun Sözleşmede belirlenmesi

•
•

Gizlilik
Fikri Sınai Mülkiyet Hakları

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmesi
Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar
•

Teminatlar
 Banka Teminat Mektubu
 Bankaların belirli bir malın teslimini veya bir borcun ödenmesini muhataba taahhüt eden
müşterisinin, önceden belirlenen koşullara uygun olarak bu borcun yerine getirilmemesi
halinde belirli bir paranın ilgili banka tarafından muhataba ödeneceğini garanti altına alan
belgedir.
 Türk Bankası tarafından teminat verilmesi
 Yabancı banka tarafından teminat verilmesi
 Türk Bankasının vereceği kontrgaranti
 Teminat mektubunun süresi (geçici, süreli, süresiz)
 Kesin, şartsız ve geri dönülemez olması önemli
 ICC’nın model sözleşmeleri ve uygulamaları var
 Teminat Akreditifi (Stand By Letter of Credit)
 Esasen teminat nitelikli bir akreditiftir
 Amir Banka, akreditif amirinin akreditif lehtarına aralarındaki sözleşme uyarınca
yükümlüklerini yerine getirmemesi haline akreditifte gösterilen tutardaki parayı lehtara
ödemeyi taahhüt eder.

Milletlerarası Mal Satım Sözleşmesi
Sözleşmede Bulunması Gereken Unsurlar
•

Sözleşmeye Aykırılık Hali ve Fesih
 Esaslı veya esaslı olmayan aykırılık
 Esaslı hallerin sözleşmede açıkça belirlenmesi önemlidir
 İflas, yeniden yapılanma, tasfiye, kontrolün el değiştirmesi
 Esaslı halde derhal fesih
 Esaslı olmayan hallerde ihbar öneli ve aykırılığın giderilmesi

•

Mücbir Sebep, Beklenmeyen Hal
 Mücbir sebep öngörülemeyen, en büyük dikkat ve özenle dahi önüne geçilemeyen ve önlenemeyen
(yasal değişiklikler, deprem vs.)
 Beklenmeyen, umulmayan halde ise birdenbire ortaya çıkan fakat öncesinden öngörülse dahi
önlenebilir olmayan

•
•

Uygulanacak Hukuk ve İhtilafların Çözüm Yolu
Diğer Hükümler






Sözleşmede Değişiklik Yapılmasının şartları
Sözleşme maddelerinin birbirinden ayrılabilir olması
Fesih veya süre sona ermesi halinde geçerliliğini koruyacak maddeler (sır saklama yükümlülüğü)
Bildirimler
Temlik yasağı

ICC INCOTERMS
• ICC (Milletlerarası Ticaret Odası) tarafından milletlerarası
ticarette uygulanan başta teslim, paketleme, taşıma ve sigorta
gibi yükümlülüklere ilişkin kullanılan terimlerin yeknesak hale
getirilmesine ilişkin yayındır

ICC INCOTERMS
• Kapsam





Malların teslimi
Hasarın geçişi
Masrafların paylaşımı
Belgelere ilişkin yükümlülükler

 Kapsam dışı konular
 Ödeme ve ödeme yöntemleri
 Mülkiyetin geçişi
 Taşıma
Kimin tarafından yapılacağı ve masrafları kimin karşılayacağı düzenlenmiştir. Ancak
taşıma sözleşmesine ilişkin hiçbir hüküm içermez
 Sigorta
Kimin tarafından yapılacağı ve masrafları kimin karşılayacağı düzenlenmiştir. Ancak
taşıma sözleşmesine ilişkin hiçbir hüküm içermez
 Uygulamada kullanılan değişkeler örneğin FOB istiflenmiş
 Uyuşmazlıkların çözümü
 Sözleşmenin ifasına ilişkin diğer konular

ICC INCOTERMS
• Yükümlülüklere göre gruplandırılmıştır
• Grup E – Çıkış
 EXW – İşyerinde Teslim

• Grup F – Ana taşıma ödenmemiş olarak teslim
 FCA – Taşıyıcıya masrafsız
 FAS – Gemi doğrultusunda masrafsız
 FOB – Gemide masrafsız

• Grup C – Ana Taşıma ödenmiş olarak teslim





CFR – Masraflar ve navlun
CIF – Masraflar, sigorta ve navlun
CPT – Taşıma ödenmiş olarak
CIP – Taşıma ve sigorta ödenmiş olarak

• Grup D – Varış
 DAT – Terminalde teslim
 DAB – Belirlenen yerde teslim
 DDP – Gümrük resmi ödenmiş olarak teslim

ICC INCOTERMS

ICC INCOTERMS


EXW

 Taşıma Ücreti: Alıcı öder

 Hasarın Geçişi: Satıcının işyerinde yani fabrikada, depoda, mağazada kısaca kendi
mahallinde teslim edildiği anda
 Teslim: Satıcının kendi mahallinde teslim
 Sigorta: Alıcı (isteğe bağlı)

 FCA







Taşıma Ücreti: Alıcı öder
Hasarın Geçişi: Alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya teslimden itibaren
Teslim: Yükleme yerinde alıcı tarafından belirlenen taşıyıcıya
Sigorta: Alıcı (isteğe bağlı)

FOB

 Taşıma Ücreti: Alıcı öder

 Hasarın Geçişi: Yükleme limanında mallar küpeşteyi aştığı veya malların alıcı için ayırt
edildikleri andan itibaren
 Teslim: Yükleme limanında alıcı tarafından belirlenen gemide
 Sigorta: Alıcı (isteğe bağlı)



ICC INCOTERMS
 CIF

 Taşıma Ücreti: Satıcı öder

 Hasarın Geçişi: Yükleme limanında mallar küpeşteyi aştığı veya malların alıcı için ayırt
edildikleri andan itibaren
 Teslim: Yükleme limanında gemide
 Sigorta: Satıcı öder

 DAP





Taşıma Ücreti: Satıcı öder
Hasarın Geçişi: Boşaltma yerinde taşıyıcıdan boşaltılmaksızın alıcıya teslimden itibaren
Teslim: Boşaltma yerinde taşıma aracında alıcı için hazır ederek
Sigorta: Alıcı (isteğe bağlı)

 DDP





Taşıma Ücreti: Satıcı öder
Hasarın Geçişi: Boşaltma yerinde taşıyıcıdan boşaltılmaksızın alıcıya teslimden itibaren
Teslim: Boşaltma yerinde taşıma aracında alıcı için hazır ederek
Sigorta: Alıcı (isteğe bağlı)

ÖDEME ŞEKİLLERİ
Peşin ödeme
•
•
•
•

Alıcı henüz malları teslim almadan peşin olarak öder
Alıcı riski azaltmak için satıcıdan banka teminat mektubu yada garanti akreditifi (stand by
letter of credit) talep edebilir
Kısmi veya tamamen peşin ödeme sözkonusu olabilir
Uygulamada peşin ödeme
 Satıcının tekel gücüne sahip olduğu
 Malın talebinin çok olduğu veya peşin ödemenin ciddi bir fiyat indirimi sağladığı hallerde
uygulanır

Mal Mukabili Ödeme
•
•
•
•
•

Peşin ödemenin tam tersidir
Satıcı malları gönderir ve mal bedelini daha sonra almayı kabul eder
Satıcı için riskli bir yöntemdir, zorunlu olmadıkça tercih edilmemelidir
Konsinye satışlarda uygulanmaktadır
Satıcı riski azaltmak için alıcıdan banka teminat mektubu yada garanti akreditifi (stand by
letter of credit) talep edebilir

ÖDEME ŞEKİLLERİ
Vesaik Mukabili Ödeme
•
•

•
•
•

İhracatçı açısından güvenilir bir tahsil türüdür
Mallar satıcı tarafından gönderilmekte, satıcı mallara ilişkin belgeleri tahsil bankasına
sunmakta, alıcı malların bedelini tam ve sözleşmeye uygun olarak ödemesi halinde tahsil
bankası belgeleri alıcıya teslim etmektedir. Böylelikle mallar gümrükten çekilmeden önce
mal bedeli tahsil edilmiş olur.
Poliçe kabulü karşılığında vesaikin teslimi
Taahhütname karşılığında vesaikin teslimi
Banka garantisi karşılığında vesaikin teslimi

ÖDEME ŞEKİLLERİ
Akreditif
• Milletlerarası ticarette ülkelerin hukuk ve yargılama sistemlerindeki farklılıklar, farklı ticari
uygulamalar ile döviz mevzuatlarındaki kısıtlamalar sınır aşan ödemeler bakımından risk
oluşturur
• Bu risklerin önlenmesi için kullanılan yöntem akreditiftir
• Tanım
 Akreditif, alıcının talep ve talimatına dayanarak bir bankanın belirli bir tutar kadar belli
bir vadede belli belgelerin ibrazı karşılığında ve öngörülen şartların yerine getirilmesi
kaydıyla satıcıya ödeme yapacağını satıcıya karşı yazılı olarak taahhüt etmesidir.
 Ödeme bank garantisi altındadır. İki taraflı koruma sağlamaktadır. Banklara sadece belge
kontrolü yapıp parayı öder. Banka garanti vermek için bir ücret aldığında maliyetleri
artırır. Alıcının ülkesindeki bankanın güvenilirliği hakkında şüpheye düşülür ise satıcı
kendi ülke bankalarından birisinin teyit vermesini isteyebilir. Bu halde o banka da ödeme
garantisi altına girmiş olur.

ÖDEME ŞEKİLLERİ
Akreditif
•

•

•

Dönülebilir Akreditif
 Alıcı veya amir banka tarafından lehtara önceden haber verilmeksizin değiştirilebilir veya
iptal edilebilir
 Kısım kısım yapılan sevkiyatlarda alıcının gönderilen malların sözleşmeye uygun olmadığı
kanısına varması halinde alıcıyı koruma amacı taşır
Dönülemez Akreditif
 Satıcı tarafından ibraz edilen belgeler talimata uygun olduğu taktirde banka bedeli
ödemekle yükümlüdür. Akreditifi değiştiremez veya dönemez.
Kırmızı kayıtlı (red clause) Akreditif
 Mal bedelinin belli bir kısmının belgelerin ibrazından önce banka tarafından satıcıya
ödenmesini öngören akreditif

ÖDEME ŞEKİLLERİ
Akreditif
•

Yeşil kayıtlı (green clause) Akreditif
 Malın sevkiyat için hazırlanıp depolanması üzerine ambar teslim makbuzları veya
antrepo makbuzlarının muhabir bankaya ibrazı ile akreditif bedelinin tamamı veya bir
kısmının tahsilini öngören akreditif
• Back to Back Akreditif (Karşılıklı Akreditif)
 Kendi lehine akreditif açılan bir alıcının (lehtarın) bu akreditifi teminat alarak göstererek
banka bir satıcı(lehtar) adına akreditifi açması demektedir
• Stand by Akreditif
 Banka teminat mektubu niteliğini taşır

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
1

Yabancılık Unsuru

2

Uygulanacak Hukuk

3

Mahkeme Yargılaması

4

Tahkim

5

Diğer Dostane Çözüm Yolları

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
Yabancılık Unsuru
• Milletlerarası Sözleşmeler yabancılık unsuru içerir.
• Bu nedenle doğrudan Türk Hukukunun uygulanması veya ihtilafın Türk mahkemeleri önünde
görülmesi mümkün olmayabilir.
• Öncelikle sözleşme hükümlerinin incelenmesi gerekir.
• Sözleşmede hüküm olmaması halinde milletlerarası özel hukuk hükümlerinin incelenmesi
gerekir.

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
Uygulanacak Hukuk
•
•
•
•

Tarafların hukuk seçimi serbestisi vardır.
Sözleşmede yer alan hukuk seçimi açık olmalıdır.
Taraflar herhangi bir milli hukuku seçebilecekleri gibi uluslararası bir sözleşmeyi örneğin
VSA’yı da seçebilirler.
Taraflar herhangi bir hukuk seçimi yapmamışlarsa MÖHUK m. 24/4 uygulanır.
 Karakteristik edim borçlusunun sözleşme kuruluşu sırasındaki mutat meskeni hukuku
 Karakteristik edim borçlusunun işyeri varsa sözleşme ile en sıkı ilişki içerisinde bulunan
yerin hukuku uygulanır.
 Ancak durumun bütün şartları birlikte değerlendirildiğinde sözleşme ile daha sıkı ilişkili
bir hukuk bulunuyorsa sözleşme bu hukuka tabi olur.
 Satım sözleşmesinde karakteristik edim mal teslimi olduğundan satıcının işyeri hukuku
sözleşme ile en sıkı ilişki içerisinde bulunan hukuk olarak değerlendirilir.

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
Mahkeme Yargılaması
• Sözleşmede yetki şartı var mı?
• Sözleşme içerisinde yetki şartı yer alabilir veya ayrıca yetki sözleşmesi yapılabilir.
• Türk mahkemesi yetkisiz olsa dahi karşı taraf yetki itirazında bulunmazsa veya yetkili
mahkeme kendisini yetkisiz sayarsa Türk Mahkemesi yetkili mahkeme olarak görülür.
• Yabancı bir gerçek veya tüzel kişi Türk mahkemesinde dava açar veya davaya katılır veya icra
takibi yaparsa yargılama giderleri ve karşı tarafın muhtemel zararını karşılamak üzere
mahkemenin belirleyeceği bir teminatı göstermek zorundadır. Ancak mahkeme karşılıklılık
esasına göre talepte bulunanları teminat göstermekten muaf tutabilir.

•
•
•
•
•
•

Yabancı mahkeme kararlarının tenfiz ve tanınması
Türkiye ile kararın verildiği ülke arasında karşılıklılık
Karar Türk mahkemelerinin münhasır yetkisine giren bir konuda verilmemiş olmalı
Karar kamu düzenine açıkça aykırı olmamalı
Karar davalının savunma hakları ihlal edilmeden verilmiş olmalı
Türk vatandaşlarının kişi halleri ile ilgili ise MÖHUK uyarınca yetkili kılınan maddi hukuk
uyarınca verilmiş olmalı

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
• Tahkim
• Uyuşmazlıkların çözümünde tahkim yolu benimsenmesi ulusal mahkemelerin yargı yetkisini
büyük ölçüde devre dışı bırakır
• Tahkim millî veya milletlerarası olabilir
• AD HOC tahkim
 Tarafların aralarında yaptıkları sözleşme ile hakem seçimini esas ve uygulanacak hukuk
kurallarını kendi iradelerine göre belirlemesidir.
 Bir kuruma bağlı değildir.
 Taraflara tam bir özgürlük sağlar.
 UNCITRAL AD HOC Tahkim Kuralları
 Kurumsal tahkim
 Tahkime ilişkin hususlar ilgili kurum tarafından kurallara bağlanır. Belli bir kurumun
tahkim kurallarına atıfta bulunmak yeterlidir.
 ICC Tahkimi
 Izmir Ticaret Odası Tahkimi
 TOBB Tahkimi

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
• Tahkim Anlaşması
• Yazılı olmalıdır.
 İmza ve atıf
• Belli bir hukuki ilişkiye ait olmalıdır.
• Ehliyet
• Yetki
• Temsil yetkisi
• Tahkime elverişlilik
• Tahkim anlaşmasının bağımsızlığı
 Asıl sözleşmenin geçersizliğinden bağımsızdır.
• Hakemlerin atanması
• Tahkimde yargılama usulü
• Tahkime uygulanacak hukuk
 Belli bir milli hukuk veya lex mercatoria veya unidroit ilkeleri
 Tahkim yeri
 Tahkim dili

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
• Tahkim Kuralları
•
•
•
•

Milletlerarası Tahkim Kanunu
2001’de kabul edilmiştir.
Yabancılık unsuru taşıyan ve tahkim yerinin Türkiye olarak belirlendiği uyuşmazlıklar
Yada MTK hükümlerini taraflar, hakem veya hakem kurulunca uygulanacak hukuk olarak
seçildiği uyuşmazlıklara uygulanır.

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
• Yabancı Hakem Kararlarının Tanınması ve Tenfizi
•
•

•
•

Kural olarak yabancı hakem kararlarının Türkiye’de icra edilmesi için tenfizi gerekir.
Türkiye, yabancı hakem kararlının tanınması ve icrası hakkında New York Sözleşmesini 1991 yılında
kabul etmiş ve böylece New York Sözleşmesi Türkiye açısından yürürlüğe girmiştir.
New York Sözleşmesi yabancı mahkeme kararlarında aranan karşılıklılık esasını hakem kararları için bu
Sözleşmeye taraf olan ülkeler açısından karşılamış olur.
Uygulama Koşulları
 Yabancı hakem kararı olması
 Tahkim sözleşmesi şartının yazılı olması
 Tahkim sözleşmesi taraflarının ehliyetli olması
 Tahkim sözleşmesinin geçerli olması
 Davalıya savunma hakkı tanınmış olması
 Kararın hakemlerinin yetkisi çerçevesinde verilmiş olması
 Hakem mahkemesinin kuruluşu veya tahkim usulünün hukuka uygun olması
 Tahkim kararının bağlayıcı olması
 İptal edilmemiş veya icrasının geri bırakılmamış olması
 Tahkime elverişli bir konuda olması

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
• Tahkimin Avantajları
•
•
•
•
•

Bağımsızlık ve tarafsızlık
Gizlilik
Uzmanlık
Tenfiz kolaylığı
Yargılama sürecinin kısaltılması

• Tahkimin Dezavantajları
•
•
•
•

Konunun tahkime elverişli olmaması
İhtiyati haciz ihtiyati tedbir gibi kararlara hakem heyetinin yetkisinin olmaması
Dava arkadaşlığının mümkün olmayabileceği
Masrafların yüksek olabilmesi

Milletlerarası Uyuşmazlıkların
Çözüm Yolları
• Dostane Çözüm
• Arabuluculuk (mediation)
• Müzakere (negotiation)
• Uzlaştırma (conciliation)

Teşekkür Ederiz

BAYDAR & HUNTÜRK
HUKUK BÜROSU
Cumhuriyet Bulvarı No: 4/12 Alyans Apt.
Alsancak/İzmir
0 232 402 87 87
0 533 697 45 03 – 0 532 452 99 14

