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ÖZ 

 
 Çalışmamız Borçlar Kanunu m. 32-40’da düzenlenen Temsil kurumunu konu 

almaktadır. Borçlar Kanununda Temsil kurumu yeterli bir düzenleme ile yer almış ve 

temsil konusuna ilişkin çok sayıda Yargıtay içtihadı da yayımlanmıştır.   

 

 Ticari hayatın gelişmesi ve hatta uluslar arası bir nitelik kazanması, 

mesafelerin uzaklığı, işlerin yoğunluğu ve zamanın kısıtlı olması gibi durumlar 

gerçek veya tüzel kişilerin bir takım işlerini temsil kurumu aracılığı ile 

gerçekleştirmelerine zemin hazırlamış ve temsil günlük yaşantımız içerisinde önemli 

bir yer almıştır. 

 

 Biz yüksek lisans çalışmamızda Türk Borçlar Hukukunda Temsil kavramına 

değinirken özel olarak yetkiye dayanan temsilin hüküm ve sonuçlarını incelemeyi 

amaçladık. Yetkisiz temsil ve dolaylı temsil kurumlarını bu incelemenin kapsamı 

dışında bıraktık. Bu tezin ilk yazımı bittikten sonra yayımlanan Prof. Dr. Şener 

Akyol’un kapsamlı ve değerli monografisinden de nihai yazımda yararlandık. 

Tezimiz genelinde temsille ilgili genel hukuki nitelendirmeleri ve karşılaştırmaları 

yaparak oldukça ayrıntılı olan bu kurumu bir yüksek lisans tezi boyutlarında ele 

almaya özen gösterdik. Türk Hukuku’na çok mütevazi de olsa bir katkı sağlamış isek 

bu tez amacına ulaşmış demektir. 
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ABSTRACT 
 

The subject of our work is the Representation Institution that is framed in 

articles 32-40 in the Code of Obligations. The Representation Institution has taken a 

place with a sufficient arrangement and a lot of case laws of Supreme Court of 

Appeals have been published about the representation subject.  

 

 Situations like development of trade and its getting and international quality, 

the remoteness of the distances, the heavy load of work and time limit have laid the 

groundwork for real and artificial people’s having their some work via representation 

institution and representation has had an important place in our lives.   

 

 In our aster’s degree work, we aim at examining judgments and conclusions 

of representation based on authorization especially while dealing with the 

representation notion in Turkish Code of Obligations. In this dissertation, we omitted 

the institutions representation without authority and indirect representation. In the 

final writing, we have benefited from Prof. Dr. Şener Akyol’s comprehensive and 

valuable monograph which was published after the first writing of this dissertation. 

We have tried to deal with this institution which is very detailed by having general 

jural characterization and analogies about the representation in our dissertation. If we 

have made even a modest attribution to the Turkish Law, it means that this 

dissertation has carried its point . 
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ÖNSÖZ 

 
Temsil kurumu Borçlar Kanununun “Umumi Hükümler” kısmında “Borçların 

Teşekkülü” babının “Akitten Doğan Borçlar” başlıklı birinci faslında (BK. m. 32-40) 

düzenlenmiştir. Kanunumuz temsili “yetkiye dayanan temsil” (BK. m. 32-37) ve 

“yetkisiz temsil” (BK. m. 38-40)olmak üzere iki kısımda ele almıştır. Yüksek lisans 

tez çalışmamızın konusunu da “Türk Borçlar Hukukunda Yetkili Temsil” kurumu 

oluşturmaktadır. 

 

Genel bir ifade ile temsil bir kimsenin başka bir kimse adına hukuki işlem 

yapma yetkisidir. Sosyal, ekonomik, ticari ihtiyaçlarla önem kazanan temsil günlük 

hayatta pek sık rastladığımız bir kurum haline gelmiştir. Örneğin işlerini veli, vasi 

aracılığı ile yaptıran ehliyetsiz veya sınırlı ehliyetsiz kimseler yine kendisine kanuni 

müşavir tayin edilen şahıslar temsil ilişkisinden yararlanarak kendilerini ilgilendiren 

hukuki işlemleri bir kişi vasıtası ile gerçekleştirebileceklerdir. Hukuki işlemlerin o 

işleme taraf olan kimseler tarafından bizzat gerçekleştirilmesi genel bir hukuk kuralı 

iken bu işlemleri tek başına yapma iktidarından yoksun olan kimseler temsil aracılığı 

ile işlerini daha bilgili, deneyimli kimselere yaptırabileceklerdir. 

 

Eski hukuk sistemlerinden bugüne kullanılan temsil kurumunun sosyal 

hayattaki yeri ve önemi dolayısıyla incelenmesi gereken bir konu olduğunu 

düşündük. Temsil hakkında daha önce Turhan Esener tarafından kaleme alınmış 

ayrıntılı bir çalışmanın varlığı bu konuda bize rehber olurken yeni içtihatlar ışığında 

kurumun tekrar ele alınmasının yararlı olacağına olan inancımız sebebiyle tezimizin 

konusunu “Türk Borçlar Hukukunda Temsil” olarak belirledik. 

 

Çalışmamızda öncelikle temsil konusunda genel kavramlar ve hukuki 

nitelendirmelere değindik. İkinci bölümde temsil yetkisini verme ve yetkilendirme 

işleminin geçerlilik şartlarını anlattık. Üçüncü bölümde temsil yetkisinin 

kullanılmasının doğurduğu hükümlere değinirken, son bölümde ise temsil yetkisinin 

sona erme şekillerini inceleyerek çalışmamızı tamamladık. 
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GİRİŞ 

 

A. KONUNUN SUNULMASI 

 
 Hukuki işlemler etkisini o hukuki işlemi gerçekleştiren kişilerin hukuki 

alanında göstermektedir. Bu sebeple kişilerin kendileri ile ilgili işlemleri 

gerçekleştirmeleri genel bir hukuk kuralıdır. Ancak bu kuralın her zaman istisnasız 

bir şekilde işlemesi mümkün olmamaktadır. Nitekim hukuki, maddi ve manevi bir 

takım ihtiyaçlar hukuki işlemlerin bir kimse vasıtası ile gerçekleştirilmesini zorunlu 

kılmakta ve böylece temsil kurumu devreye girmektedir.  

 

 Temsil kurumu ile anlatılmak istenen bir kişinin başka bir kişiye kendisi 

adına hukuki işlem gerçekleştirme yetkisini tanımasıdır. Temsil ilişkisinde her zaman 

üç kişi bulunmaktadır. Bunlar temsil edilen, temsilci ve sözleşmenin karşı tarafı olan 

üçüncü kişidir. 

 

 Türk Hukuk sisteminde temsil kurumu asıl olarak Borçlar Kanunumuzda 

düzenlenmiş olmakla birlikte temsile ilişkin hükümler MK. m. 5’e dayanarak Medeni 

Hukuk alanında da geçerli olacaktır.1 Bununla birlikte HUMK.’da da Medeni 

Kanunun genel hükümlerine yollama yapılarak temsil ve vekalet hükümleri ifade 

edilmek istenmiştir.  

 

 Temsilin tanımını yaparken yetki vermeden bahsettik. Gerçekten bir kimsenin 

başka bir kişi adına hukuki işlem yapabilmesi için kendisine bir yetkinin verilmesi 

gerektiği görülmektedir. Burada verilen yetki kanundan kaynaklanabileceği gibi, 

kişinin iradesinden de doğabilir. Eğer bu her iki halden biri gerçekleşmemiş ise 

yetkisiz temsil söz konusu olacaktır.  

 

                                                 
1Turhan Esener, Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından 
Selahiyete  Müstenit Temsil, Ankara, Ajans Türk Matbaası, 1961, s. 13  



 2

 Borçlar Kanununun temsil kurumunu düzenlerken kullandığı sistem öncelikle 

BK. m. 32 ve devamında yetkiye dayanan temsili düzenlemek olurken, BK. m. 38 ve 

devamında ise Yetkisiz Temsil hükümleri ifade edilmiştir.  

 

 Yetkiye dayanan temsil de yetkinin kaynağının iradi ve kanuni olabileceğini 

ifade etmiştik. Burada yetkinin kaynağı hangisi olursa olsun temsilci ile temsil edilen 

arasında bir temsil ilişkisi, temsilci ve üçüncü kişi arasında da bir hukuki işlem 

ilişkisi söz konusu olacaktır.  

 

 Doğrudan temsil ilişkisinde temsille gerçekleştirilen hukuki işlemin hüküm 

ve sonuçları üçüncü kişi ve temsil edilen arasında sonuç doğururken, dolaylı temsilde 

bu iki kişi arasında bir hukuki bağ söz konusu olmayacaktır. Buradan hareketle 

temsilden daha ayrıntılı bir tanımla yetkiye dayanan temsili şu şekilde ifade 

edebiliriz. Bir şahsın sahip olduğu yetkiye dayanarak kendisine bu yetkiyi veren 

kişinin nam ve hesabına veya sadece hesabına hukuki işlem yapmasıdır.2  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
2 Özdemir Erdal, Türk Hukukunda Yetkiye Dayanan Temsil Ve Nam-ı Müstear Uygulaması, 
Ankara, 1994, s. 35 vd. 
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B. KONUNUN SINIRLANMASI 

 
Biz tezimizde temsil başlığı altında yetkiye dayanan temsili esas alarak 

Borçlar Hukuku açısından ayrıntılı olarak ele alacağız. Tezimiz konusunun içeriğini 

belirlerken, yetkisiz temsil kurumunu ayrı bir bölüm başlığı altında ele almayıp söz 

konusu temsil türüne inceleyeceğimiz konular arasında yeri geldiğinde değinmekle 

yetineceğiz. Dolaylı temsil konusunda da aynı tutum ve yöntemi benimseyeceğiz..  

 

Çalışmamızın ilk bölümünde temsil kurumunun Türk Hukukunda ve eski 

hukuk sistemlerinde geçmişten bugüne düzenleniş şekillerine yabancı doktrindeki 

tartışmalara girmeden genel olarak değindikten sonra temsil kurumuna ilişkin 

kavramların karşılaştırmasını yapacağız. Burada asıl konumuzu yetkiye dayanan 

temsil oluşturduğu ve bunu ayrı bir başlık altında işleyeceğimiz için diğer temsil 

türlerini kısaca ifade edeceğiz. Diğer taraftan temsil kurumunun günümüzdeki 

temsile benzeyen vekalet, ulak ve acente gibi diğer hukuki kurumlardan ayrılan 

yönlerini göstereceğiz.  

 

İkinci bölümde ise, doğrudan temsil yetkisinin verilmesini ve yetkilendirme 

işleminin geçerlilik şartlarını ehliyet şekil ve ispat bakımından inceleyeceğiz.  Bu 

bölümde temsil yetkisinin temel ilişkiden bağımsızlığı prensibinin ortaya çıkış 

şeklini açıklarken, doktrinde konuya ilişkin görüşlere de değineceğiz. 

 

Üçüncü bölümde ise, temsil yetkisinin kapsamı içerisinde genel ve özel yetki 

hallerini ifade edeceğiz. Temsil yetkisinin kişi, konu süre ve yer yönünden 

sınırlandırmasını yaptıktan sonra temsil yetkisinin hangi hallerde kötüye 

kullanıldığını ifade edeceğiz. Yine temsil ilişkisinde özellik gösteren durumlardan 

biri olan çifte temsil ve temsilcinin kendisi ile sözleşme yapmasını bu bölüm başlığı 

altında inceleyeceğiz. 

 

Tezimizin son kısmı olan dördüncü bölümde ise temsil yetkisinin sona erme 

şekillerini ifade ederken, sonuç bölümünde ise çalışmamız boyunca edindiğimiz 
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bütün bilgileri bir araya toplayıp konu ile ilgili kendi fikirlerimizi de belirterek genel 

bir kanıya varmaya çalışacağız    
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           A.  GENEL OLARAK TEMSİL 

 

     1.TÜRK HUKUKUNDA TEMSİL 
 

Borçlar Kanununun genel bölümünde sözleşmeden kaynaklanan borçlar 

ayrımında (BK. m. 32-40) düzenlenen temsil, bir kimsenin başka bir kişi adına 

hüküm ve sonuçları onun hukuk alanında doğmak üzere hukuki işlem yapma 

yetkisidir.3  

 

Hukuki işlemler kural olarak o hukuki işlemi gerçekleştiren kimseler üzerinde 

hüküm ifade eder. Temsil kurumu sayesinde kendi başına hukuki işlemler yapması 

maddi veya hukuki engeller nedeniyle mümkün olmayan kimseler de bu işlemleri bir 

temsilci aracılığı ile yaptırabilecek ve temsil yolu ile gerçekleşen işlemler bizzat 

temsil edilen tarafından yapılmış gibi sonuç doğuracaktır. Örneğin iş hayatının 

yoğunluğu nedeniyle belirli bir yerde bulunamama, hastalık ya da medeni hakları 

kullanmada ehliyetsizlik gibi hallerde hukuki işlemi doğrudan doğruya yapma 

imkanı bulamayan kimseler için temsil kurumu devreye girerek o kimsenin hukuki 

muamele yapmasını kolaylaştıracaktır. Özellikle ekonomik yaşamın büyük bir 

çeşitlilik içerisinde olduğu düşünülürse temsil kurumunun modern hayatın getirdiği 

ihtiyaçları karşılamada önemli bir rol oynadığı görülmektedir.4 

 

                                                 
3Necip Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukukuna Giriş Hukuki İşlem Sözleşme, 4. bs., İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 2008 s. 620; Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 10.bs, Beta, 2009, s. 383; 
Turhan Esener, a.g.e., s.1 vd.; Şahin Akıncı, Borçlar Hukuku Bilgisi Genel Hükümler, Konya, 
2000, s. 98; Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 20. bs, İstanbul, 2008, s.128; Ayfer 
Kutlu Sungurbey , Yetkisiz Temsil, İstanbul, 1988, s. 9 vd.; Cevdet Yavuz, Türk-İsviçre Fransız 
Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil, İstanbul, 1983, s.1 vd.; Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, 5.bs., İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s. 163 vd.; Turgut Akıntürk, Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler Özel Borç İlişkileri, 22. bs., Beta, 2009, s. 63 vd.; Aydın Aybay , 
Borçlar Hukuku Dersleri Genel Bölüm, 12. bs., Filiz Kitabevi, İstanbul 2000, s. 66; Aydın 
Zevkliler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2001, s. 102; Mehmet Ayan , Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler, Konya, s. 178; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, 7.bs., Filiz Kitabevi, İstanbul 1993, s. 167. 
4  Esener, a.g.e., 1961, s.1 vd.; Eren ,a.g.e., s. 393; Reisoğlu , a.g.e., s.128; Akıncı , a.g.e., s. 98; 
Doğan Şenyüz, Borçlar Hukuku, Ezgi Kitabevi, 2003, s. 38 vd.; Aybay, a.g.e. s. 66; Zevkliler, 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 102. 
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 Temsil ilişkisi bir çok sebepten kaynaklanabilir. Temsil ilişkisinin sebebi 

kişinin iradesinden doğacağı gibi kanuna da dayanabilir. Örneğin fiil ehliyeti 

olmayan kişilerin hukuki işlemleri veli, vasi veya kayyımları tarafından 

gerçekleştirilecektir. Bu da temsil kurumunun uygulamada çok geniş bir yer 

tutmasını ve MK. m. 5 gereğince özel hukuk alanında uygulanmasını sağlayacaktır.5 

 

Temsil hukuksal işlemlerde özellikle sözleşmelerde önemli bir rol oynadığı 

için BK.’nun 32-40 maddeleri arasında düzenlenmiş bunun dışında kanun koyucu 

temsille ilgili özel düzenlemelere de BK.’nun 449-456 maddeleri arasında ayrıca yer 

vermiştir. Bununla birlikte temsil ile ilgili özel bir düzenlemenin yokluğunda genel 

hükümler uygulama alanı bulacaktır.6 Hukuksal işlemlerin yanında hukuki işlem 

benzeri fiillerde ve yenilik doğuran haklarda da temsil yoluna başvurulabilecektir. 

Örneğin alacaklının borçluya ihtar çekmesi veya BK.’nu m. 106 f. 1’de belirtilen 

mehil tayini gereken hallerde temsilci tayin edilebilecektir.7   

  

 Maddi fiillerde temsil söz konusu olmamaktadır. Mesela hukuki tağyir, 

lükata, ikametgah kurma halleri bu şekildedir. Bunun dışında bir hakkın kullanılması 

ya da borcun ifa edilmesi maddi fiillerle gerçekleştiriliyorsa temsil ilişkisi söz 

konusu olmayacak bu fiilleri yerine getiren yardımcı kişi olarak tanımlanacaktır.8  

 

Kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları hak sahibinin kendisinin kullanacağı 

düşüncesinden hareketle Türk- İsviçre hukukunda bu hakların temsil yolu ile 

kullanılmasına izin verilmemiştir.  Örneğin nişanlanma, evlenme, evlat edinme, 

vasiyet ve miras sözleşmesinde temsil kurumundan yararlanılamayacaktır.9 Ancak bu 

hakların kullanılabilmesi için hakkı kullanacak kişinin irade açıklamasına ihtiyaç 

                                                 
5 “4721 sayılı Türk Medeni Kanunun 426. maddesine göre, bir işte yasal temsilcinin veya küçüğün 
veya kısıtlının menfaati çatışıyorsa, vesayet makamı tarafından ilgilinin isteği üzerine veya resen 
temsil kayyımı atanır. Evlat edinmek isteyen vasi ile evlat edinilmek isteyen küçük arasında menfaat 
çatışması meydana geldiğinden mahkemece küçük S….in kayyımla temsilinin sağlanması, gösterildiği 
takdirde onun da delillerinin toplanması, bütün delillerin birlikte değerlendirilmesi ve sonucuna göre 
karar verilmesi gerekirken, eksik hasım ve inceleme ile hüküm kurulması usul ve yasaya aykırıdır.(Y. 
2.HD.E:2004/3733,K:2004/4606). 
6 Ahmet Kılıçoğlu , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 8. Bası, 2007, s. 154. 
7 Esener , a.g.e., 1961, s. 70. 
8 Eren ,a.g.e.,  s. 384. 
9 Eren ,a.g.e., s. 384; Reisoğlu , a.g.e., s. 128. 
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vardır. Bu sebeple tam ehliyetsizler iradeleri olmadığı için bu hakları 

kullanamayacaklardır. Burada dikkat edilmesi gereken temsil edilen kimsenin tam 

ehliyetsiz olması halinde istisnaen temsilci tayin edilebileceğidir.10 

 

Temsil yetkisi temsilciye temsil edilen  kişinin hukuksal alanında hüküm ve 

sonuç doğurmak üzere verilen bir yetki olduğu için kural olarak temsilcinin temsil 

ettiği kimse adına her türlü hukuki işlemi yapabileceği düşünülmüştür. Ancak maddi 

fiillerde temsil mümkün olmadığına göre haksız fiillerde de temsil mümkün 

olmayacaktır. Konusu hukuka veya ahlaka aykırı hukuki işlemler de temsil mümkün 

fakat işlem BK. m. 20 dolayısıyla batıldır. Haksız fiili gerçekleştiren kişi fiil 

sonucunda gerçekleşen hukuki neticeye bizzat katlanmak zorundadır. Bu 

sorumluluğu başka bir şahsa devrederek kurtulması mümkün değildir. Ancak haksız 

fiili gerçekleştiren şahsı bu fiili yapmaya iten kimselerin varlığı halinde 

sorumluluğun kapsamı genişleyecek, BK. m. 50 gereğince fiili gerçekleştiren kimse 

ile fiile yönlendiren kişilerin müteselsilen sorumlu olup olmadığı ve bu 

sorumluluğun kapsamı hakim tarafından dikkate alınacaktır.11 

 

B. TEMSİLİN TARİHÇESİ 

 

 1. VEKALET VE TEMSİLİN BİRLİKTE ELE ALINDIĞI 

DÖNEM 

     a. Roma Hukuku 

 
Roma’da doğrudan doğruya temsil söz konusu değildi.12 Bunun nedeni Roma 

anlayışına göre bir hukuki işlemin sonuçlarının ancak taraflar arasında doğmasıydı. 

Borç ilişkisi borçluyu alacaklıya bağlı kılan ve fizik varlığı ile sorumlu tutan bir 

                                                 
10 Esener, a.g.e., s. 71; Öğreti ve uygulamada boşanma sebebinin zina ve pek fena muamele olması 
halinde yasal temsilcinin kişiye sıkı sıkıya bağlı bu hakları kullanmasına müsaade edilmektedir.(Bilge 
Öztan , Medeni Hukukun Temel Kavramları, Turhan, 2006, s. 259). 
11 Esener, a.g.e., s. 72; Aynı düşünce de; Reisoğlu, a.g.e., s. 129; Mustafa, Reşit Karahasan , Türk 
Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 1, 2004, s. 367 vd. 
12 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 630. 
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ilişkiydi.13 Roma Hukuku’nun sıkı kaidelerle şekle bağlı oluşu temsil fikrinin ortaya 

çıkmasını engelliyordu. Bu sebeple yetkilendirme, temsil yetkisi verme gibi 

kavramlar Roma Hukukunda kullanılmamaktaydı.14 

 

Bir hukuki işlemin meydana getirdiği sonuçların bizzat o hukuki işlemi 

gerçekleştiren için sonuç doğurması, üçüncü kişilerin bu hukuki işlemden fayda ve 

zarar görmemeleri Roma Hukukundan gelen genel bir hukuk kuralıdır.15 Bu sebeple 

kanuni temsilci olan vasi ve kayyımlar ile kendilerine bir hukuki işlemi 

gerçekleştirme yetkisi verilmiş kimselerin yaptıkları işlemlerin sonuçları ilk önce 

kendileri için hüküm ifade ediyordu. Yani bu kimseler hukuki işlemi kendisi için 

gerçekleştirir alacaklı ve borçlu sıfatlarına sahip olur; daha sonra yapacağı ayrı bir 

işlem ile işi asıl kişiye devrederlerdi. Bu da Roma hukukunda gerçek anlamda 

doğrudan temsilin söz konusu olmadığını, temsilden sadece dolaylı temsilin 

anlaşıldığını göstermektedir.16  

 

Roma Hukukunda doğrudan doğruya temsilin tanınmamasının sebebi Roma 

ailesinin özelliği ile de açıklanabilir. Şöyle ki Roma ailesi kapalı bir yapıya sahip 

olduğu için yabancıların pater familias’ın iradesini temsil ederek işlem yapması arzu 

edilen bir durum değildi.17 Bununla birlikte doğrudan temsile ihtiyaç kalmamasının 

en önemli sebebi aile evlatlarının ve kölelerin yaptığı hukuki işlemlerden doğan 

hakların doğrudan doğruya aile babasına ya da efendiye ait olmasıydı. 

 

 Temsilin özel kişi sayılan kimseler arasında gerçekleşebileceği de 

düşünüldüğünde Roma Hukukuna göre kişi sayılmayan aile evlatları ve kölelerin 

                                                 
13Belgin Erdoğmuş, Roma Hukuku,  İstanbul, Filiz Kitabevi, 1992, s. 181. 
14 Esener, a.g.e., s. 2. 
15 Turgut Önen, Borçlar Hukuku, Anakara, Siyasal Kitabevi, 1996, s.72. 
16 Sungurbey, a.g.e., s. 1;Özcan Karadeniz-Çelebican, Roma Hukuku, 6. bs., Ankara 1997, s. 263; 
Nitekim Gaius, İnstituiones’lerinde “Hakimiyetimiz altında bulunmayan hür kimseler aracılığı ile bir 
şey iktisap edemeyiz” demekte ve Roma hukukunda dolaylı temsilin varlığını ortaya koymaktadır.( 
Naklen, Ziya Umur, Roma Hukuku, Fakülteler Matbaası, İstanbul, 1974 s. 446);Örneğin Roma 
hukukunda doğrudan temsilin tanınmaması vekalet aktinde vekilin yaptığı muamelelerin hüküm ve 
sonuçlarının doğrudan doğruya  vekalet veren üzerinde doğmamasına sebep olmaktadır. Şu halde 
vekilin vekalet verene elde ettiği hak ve borçları ayrı bir işlem ile devretmesi gerekmektedir.( Türkan 
Rado, Roma Hukuku Dersleri, İstanbul, Filiz Kitabevi,  2006 s. 153).  
17 Umur, Roma Hukuku, s. 446. 
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yaptıkları hukuki işlemlerde doğrudan temsilin hukuki açıdan söz konusu 

olamayacağı ortadaydı. Bu durum aile babaları ve efendilerin egemenlik haklarının 

bir gereği olarak algılanmakta ve Roma ıus cıvıle’sinde doğrudan doğruya temsilin 

tanınmasına imkan vermemekteydi. Fakat zaman içerisinde iş hayatının gerekleri 

doğrultusunda ıus cıvıle’deki bazı kurallardan ayrılınmış ve preatorlar tarafından aile 

babasına ve efendilere karşı kölelerin ve aile evlatlarının yaptıkları hukuki 

işlemlerden kaynaklanan borçlardan dolayı dava açılabilmesi imkânı sağlanmıştır. 

Örneğin üçüncü şahısların, hâkimiyet altındaki kimselerin borçlarından kendilerinin 

sorumlu olmaları ve dava edilememeleri nedeniyle aile evlatları ve kölelerle hukuki 

işlem gerçekleştirmekten çekinmelerini önlemek önemli bir sebep olarak 

düşünülmüştür.18 

 

  Doğrudan temsil Roma Hukukunda uygulanmadığı için hukuki işlemin 

imkan vermesi halinde haberci (nuntius) vasıtası ile başkası adına irade beyanı 

açıklanması kabul edilmiş, bu kimsenin(haberci) herhangi bir üçüncü şahıs olması da 

önemsenmemiştir. Burada habercinin görevi kendi iradesini beyan eden temsilciden 

farklı olarak hukuki işlemde aracılık yapmaktan ibarettir. Aracılığın sözle veya yazılı 

olması önemli olmadığı gibi habercinin ulaştırdığı iradenin içeriğini bilmesine de 

gerek yoktur.19 

 

Roma Hukukunda başlarda kabul edilmeyen temsil yetkisinin müşterek 

hukukun ilk aşaması olan 17. yüzyılda (ius receptum) iktisap edilmiş hukuk 

döneminde geçerli olduğu kabul edilmeye başlanmış temsil yetkisinin her zaman bir 

sözleşme ilişkisi içerisinde verilmesi gerektiği kabul edilmiştir. Bu durum temsil 

yetkisinin her zaman bir vekalet sözleşmesi ile verilmesi gerektiği inancını doğursa 

da vekalet ve temsil kavramlarının birbirinden çok farklı olduğu Jhering tarafından 

ifade edilmiştir.20  

 

                                                 
18 Çelebican- Karadeniz , a.g.e.,  s. 264; Erdoğmuş, a.g.e., s. 182; Ziya Umur, Roma Hukuku Ders 
Notları, 3. bs, Beta, s. 193. 
19 Erdoğmuş, a.g.e., s. 183; Umur, Roma Hukuku, s. 444; “… haberci kullanma bir irade beyanı 
şeklinden başka bir şey değildir..”(Naklen, Çelebican- Karadeniz , a.g.e.  s. 263). 
20 Şener Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2009, s. 91 vd. 
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    b.İslam Hukuku 

 
İslam Hukukunda temsil öteden beri bilinmekteydi. Nitekim Mecelle’nin 

Onbirinci kitabında düzenlenmiş bulunan vekalet akdine ilişkin kurallarda hukuki 

işlemlerde doğrudan doğruya temsile geniş ölçüde yer verildiği görülmektedir.21 

 

Mecelle’de temsil ilişkisine Vekalet kitabında “emr” adı verilerek yer 

verilmekle birlikte vekalet akdi ile temsil yetkisi verme işlemi birbirinden belirgin bir 

şekilde ayırt edilmiş değildi.22 

 

C. TEMSİL YETKİSİNİ AÇIKLAYAN TEORİLER 
 

1. PANDEKT HUKUKUNDA İLERİ SÜRÜLEN GÖRÜŞLER 
 

Pandekt Hukuku doğrudan Temsilin günümüz hukuk sistemi içerisinde genel 

bir ilke olarak yer almasını sağlamış Roma hukuku Iustinianus döneminde dahi tam 

anlamıyla uygulanmayan doğrudan temsilin uygulanma imkânını oldukça 

arttırmıştır.23 

 

Pandekt Hukuku Almanya’da Medeni Hukukun kanunlaştırılması evresinde 

dönemin önemli hukukçuları tarafından ileri sürülen görüşleri ifade etmektedir.24 

Özellikle bu dönemde temsil teorisinin babası sayılan Laband’ın temsilin 

bağımsızlığını ileri sürmesi ve Alman Doktrininde Laband’ı takiben temsil yetkisinin 

vekalet sözleşmesinden ayrıldığı fikrinin açıkça kabul edilmesi önemli bir 

gelişmedir.25Bu konuya temsil yetkisinin bağımsızlığı başlığı altında ayrıntılı olarak 

değineceğiz.  

 

                                                 
21 Sungurbey, a.g.e., s. 4; Esener, a.g.e., s. 3. 
22 Bu konuda bkz: Hatemi, İslam Hukuku Dersleri, 3. bs, İstanbul, 1997. 
23 Sungurbey, a.g.e., s. 1; Çelebican- Karadeniz, a.g.e.,  s. 264. 
24 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 94. 
25 Esener, a.g.e., s. 64. 
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          Temsil kurumunu açıklayabilmek için bir çok teori ileri sürülmüştür. Özellikle 

doğrudan temsilde gerçekleştirilen hukuki işlemin hüküm ve sonuçlarının doğrudan 

doğruya temsil edilen üzerinde nasıl hüküm doğurduğu bu teoriler vasıtasıyla 

açıklanmak istenmiştir.26  

 

 Aşağıda ifade edilen görüşlerden bir kısmı temsil ilişkisini temsil edilen, bir 

kısmı ise temsilci bakımından açıklarken, bazıları ise hem temsilci hem temsil 

edileni esas alarak bir değerlendirmeye varmıştır.  

 

    a. Savigny (İşlem Sahibi Teorisi) 
 

 Savigny’nin ileri sürdüğü bu teoriye göre temsilci temsil edilenin iradesini 

taşıyan bir haberci (nuntius’dan) ibaretti.27 Temsilde gerçek hareket sahibi ve hukuki 

fiili gerçekleştiren temsil edilendir. Hukuki işlem onun iradesi ile gerçekleşmekte 

temsilci ise onun bir organı olarak hareket etmektedir. Hiç kimsenin yabancı bir irade 

ile bağlanamayacağı düşüncesinden hareketle temsil edilenin beyan ettiği irade 

dikkate alınmakta ve kurulan sözleşmenin hüküm ve sonuçları temsil edilenin 

şahsında gerçekleşmektedir.  

 

 Fakat modern hukuk bu görüşü reddetmiştir.28 Çünkü bir hukuki işlemin 

yapılması sırasında taraflardan birine ait irade beyanını diğer tarafa ulaştıran 

haberciden farklı olarak29  temsilcinin başkasının beyanını sadece nakletmekle 

kalmayıp, başkası adına ve hesabına kendi iradesini açıklamaya yetkili olması bu 

reddin gerekçesini oluşturur.  

 

    b. Fiksiyon Teorisi 
 

                                                 
26 Esener , a.g.e., s. 4. 
27 Şener Akyol, Temsil Teorisinde Ulak (Nuntıus), İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2007, s. 22. 
28 Esener , a.g.e., s. 5; Eren, a.g.e., s. 385. 
29 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e. s. 170. 



 13

 Bazı yazarlar tarafından temsil kurumu bir varsayıma dayandırılmıştır. Buna 

göre, temsilci temsil edilen adına bir hukuki işlem yapmak için bir irade beyanı 

açıkladığında adeta temsil edilenin iradesini beyan ettiği varsayılmaktadır.30 

  

 Bu teoriye göre hukuki işlemi ortaya çıkaran irade beyanı temsilciye ait 

olduğu halde temsil edilenin iradesine aitmiş gibi hüküm ve sonuç doğuracağı 

düşünülmüştür. Ve teori bu yaklaşımı nedeniyle reddedilmiştir.31 

 

    c. Halefiyet veya Mamelek Teorisi 
 

 Bu teoriyi savunanlar Jhering’in ifade ettiği hukuki işlemlerin bölünmezliği 

ilkesinden hareket etmişlerdir. Buna göre hukuki işlem geçerliliği ve sonuçları 

bakımından bir bütündür. Ancak temsil halinde bu bütünlük yapay olarak sona 

ermektedir. Nitekim Esener tarafından eski hukukun temsili reddetmesinin sebebi 

olarak hukuki işlemin sebebi ile hüküm ve neticelerini ayırmayı düşünememeleri 

ifade edilmiştir.32  

 

 Buradaki bölünme ile temsilci o hukuki işlem ile ortaya çıkan sonuçlara 

yabancı kalmakta, ve hak ve borçlar temsil edilene ait olmaktadır. Böylece temsilci 

temsil edilenin halefi sayılmakta, temsilcinin iradesinin temsil edilenin iradesi yerine 

geçtiği kabul edilmektedir.   

 

 Halefiyet görüşüne yeni bir anlam kazandırmaya çalışan Fransız 

hukukçularından Pilon objektif borç anlayışından hareket ederek borcun iki mamelek 

arasında bir bağ olduğunu ifade etmiş, Levy Ulmann ise aynı görüşü ele alarak temsil 

ile borç arasındaki ilişkiye değinmiştir. Ve geniş anlamda borcu alacaklının 

mamelekine dahil olan bir unsur olarak açıklamıştır.33  

 

                                                 
30 Esener, a.g.e., s. 4. 
31 Esener, a.g.e., s. 5. 
32 Esener, a.g.e., s. 6. 
33 Esener, a.g.e., s. 6 vd; Erdal Özdemir, a.g.e.,  s. 24. 
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     d. Mitteis Teorisi 
 

 Bu teoriye göre temsil vasıtası ile gerçekleştirilen hukuki işleme temsil edilen 

kişi ile temsilci birlikte iştirak ederler. Temsilci ve temsil edilen tek başına bir 

hukuki işlemi ortaya koyamamakta, temsil edilen kimsenin iradesi ile temsilcinin 

temsil yetkisi kapsamı içerisindeki iradesi diğer tarafın iradesi ile birleşerek bir 

hüküm ifade etmektedir. Bu sebeple temsil ile gerçekleştirilen bir hukuki işlemin 

geçerliliği bu iradelerin ayrı ayrı incelenmesi ile anlaşılacaktır. 34 

 

 

    e. Temsil Teorisi 
 

 Hukuki işlemi temsilcinin kurduğu, sonuçlarının ise temsil edilene ait olduğu 

ifade edilen bu teoride Jhering, Dernburg, Guhl ve Von Buren gibi hukukçular, 

temsilcinin temsil edilenin iradesini nakleden aracıdan farklı olduğunu ve bir hukuki 

işlemi gerçekleştirirken kendi iradesini kullanarak hareket ettiğini ileri sürmüşlerdir. 

Alman hukukçularının ileri sürdüğü bu teoride hukuki işlemi gerçekleştiren 

temsilcidir. Temsil edilenin kendisine verdiği yetkiyle temsilci bizzat hukuki işlemi 

gerçekleştirmekte ve yapılan hukuki işlem temsil edilenin sahasında hüküm ve 

sonuçlarını doğurmaktadır. Burada hüküm ve sonuçların doğrudan temsil edilene ait 

olması iradi temsil ilişkisinde temsilciye verilen yetkiyle, kanuni temsilde ise 

kanunun verdiği yetkiye dayanılarak açıklanmıştır.35 

 

 Türk-İsviçre hukuklarında hâkim görüş haline gelen bu teori ile temsilcinin 

yaptığı işlemin kurucu unsurları, geçerlik şartları ve sonuçları temsilci dikkate 

alınarak değerlendirilecektir. Yani Teoriye göre temsilcinin irade beyanı ile 

gerçekleşen işlemde temsilcinin gerçekleştirdiği muamele göz önünde tutulacak ve 

bu işlemin sonuçları temsil edilene ait olacaktır.36 

 

                                                 
34 Esener, a.g.e.,  s. 8. 
35 Esener, a.g.e.,  s. 4 vd. 
36 Esener , a.g.e., s. 8; Eren, a.g.e.,  s. 385; Sungurbey , a.g.e., s. 37. 
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    f. Birlikte Hukuki İşlem Teorisi 
 

 Temsilcinin yaptığı hukuki işlemin sonuçlarının, temsil edilen bakımından 

hüküm ifade edebilmesi için temsilcinin kendisine verilen temsil yetkisine dayanarak 

hukuki işlemi gerçekleştirmesi gerekir. Bu teoriye göre yetkiye dayalı temsilde 

temsilci ve temsil edilen birlikte hareket edecekler ve ortaya çıkan hukuki işlem her 

ikisinin iradesinin bir sonucu olacaktır. Alman hukukçu Müler-Freienfels teoriyi 

açıklarken bir temsil ilişkisinde temsilci tarafından yapılan hukuki işlemin temsil 

edilenin sahasında hüküm ve sonuçlarını doğurmasının sebebi olarak iki ayrı ve 

müstakil birer hukuki işlem olarak açıklanan temsil yetkisi ve vertretergeschaeft’a 

dayanmamış, özellikle müstakil olmayan ve her iki hukuki işlemin birleşmesi ile 

meydana gelen bir hukuki işlemin ortaya çıktığını söylemiştir.37   

 

 Bu durum Esener tarafından icap ve kabul beyanına benzeyen ve ayrılan 

yönleri dikkate alınarak şöyle açıklanmıştır. İcabın kabul edilmesi ile yeni bir 

sözleşme ortaya çıkmaktadır. Nitekim temsil ilişkisinde de icap ve kabulde olduğu 

gibi yeni birleşik bir muamele meydana gelecektir. Fakat temsilde icap kabul 

ilişkisinden farklı olarak iradeler birbirine paralel iken, icapta bulunan ve kabul 

edenin irade beyanları birbiri ile karşılaşmaktadır38. 

 

 Sonuç olarak birlikte hukuki işlem teorisine göre hukuk düzeni temsil 

yetkisinin verildiği hukuki işleme ya da sadece temsilcinin gerçekleştirdiği hukuki 

işleme bakarak değil her ikisini birden dikkate alarak temsil ilişkisini açıklamıştır.   

 

D. TEMSİL YETKİSİ VE BENZER KAVRAMLARLA 
KARŞILAŞTIRILMASI  
 
 

1. TEMSİL YETKİSİ VE VEKÂLET 
 

                                                 
37 Naklen, Esener, a.g.e., s. 10. 
38 Esener, a.g.e., s. 10. 
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Borçlar Kanunumuzun 386. maddesi ve devamında düzenlenen vekalet 

kanundaki tanımı da dikkate alındığında geniş anlamda bir iş görme sözleşmesi 

olarak karşımıza çıkmaktadır.39 Bu maddeden hareketle değişik tanımlar ortaya 

atılmış olsa da genel olarak vekalet sözleşmesi; vekilin, ücret alarak veya almayarak 

müvekkilin menfaati ve iradesine uygun, ve belirli şartlar altında bağımsız bir 

biçimde, bir iş veya işlemi yapmak için özenli bir faaliyette bulunma yükümlülüğü 

altında olduğu bir sözleşmedir.40 

 

Vekalet iki taraflı bir işlemken, temsil yetkisi vermek ise tek taraflı bir hukuki 

işlemdir. Bu sebeple vekalet iç ilişkiyi ilgilendirirken, temsil yetkisinin verilmesi ise 

dış ilişkiyi ilgilendirmektedir.41  Temsil ilişkisinin kurulabilmesi için temsilcinin 

kabul beyanı aranmaz. Temsil edilenin tek taraflı ve varması gereken irade beyanı 

yeterli olacaktır. Oysa vekalet diğer rızai sözleşmeler gibi icap ve kabulle 

kurulacaktır.42 

 

Vekâlet akdinin konusunu mutlaka bir hukuki işlemin yapılması oluşturmaz. 

Nitekim vekâlet sözleşmesinin konusu vekilin hukuki işlem dışındaki işleri görmesi 

ise burada vekâlet ile temsilin bir ilişkisi olmayacaktır. Fakat burada vekalet 

sözleşmesinin konusu sadece bir hukuki işlem ise veya sözleşme ilişkisi içerisinde 

bazı hukuki işlemleri yapma yetkisi ise vekil üçüncü kimseye karşı temsilci olarak 

hareket edecektir.43 Vekalet sözleşmesi maddi fiillerin yapılmasını içerirken temsil 

kurumu bahsettiğimiz gibi hukuki işlemlerde söz konusu olabilecek, temsille maddi 

işlerin görülmesi mümkün olmayacaktır.44 

                                                 
39 Suat Sarı , Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul, Beşir Kitabevi, 
2004, s. 4;Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), 6. bs., İstanbul, Beta, 
2008, s. 407; Fahrettin Aral, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 7.bs., Ankara, Yetkin, 2007; 
Aydın Zevkliler, Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 10. bs., Ankara, Turhan Kitabevi, 2008, s. 
335. 
40 Sarı, a.g.e., s. 36. 
41 Hüseyin Hatemi/Rona Serozan/Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 1992 s. 392. 
42Hüseyin Hatemi, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, Filiz Kitabevi, 1999, s. 9; 
Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 626; Şahin, a.g.e., s. 99; Ayan, a.g.e., s. 179; Haluk 
Tandoğan, Borçlar Hukuku Özel Borç İişkileri, C. 2, 3. bs., Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma 
Enstitüsü, s. 387.  
43 Hüseyin Hatemi , Borçlar Hukuku Fasikülleri,  s.81. 
44 Akıncı , a.g.e., s. 99; Ayan, a.g.e., s. 179. 
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Vekalet sözleşmesi vekili kendisine bırakılan işleri yapmak ve sonuçlarını 

müvekkiline devretmek borcu altına sokarken, temsil ilişkisinde temsilci bir borç ile 

yükümlü olmayacak ona verilen yetkiyi dilerse kullanacaktır.  

 

 Temsil ile vekalet arasındaki önemli farklardan bir tanesi de vekaletin her 

zaman beraberinde temsil yetkisini getirmemesidir. Yani vekalet sözleşmesinden 

veya başka bir temel ilişkiden bağımsız bir şekilde temsil yetkisi verilebilecektir. 

Örneğin, Vekalet dışındaki sözleşmelerden olan hizmet veya şirketle ilgili 

sözleşmelerde temsil yetkisinin bulunması böyledir.45  

 

 Temsil yetkisi verilmeksizin vekalet sözleşmesi de mevcut olabilecektir. 

Nitekim bu durumlarda vekalet sözleşmesi bir hukuksal işlem için değil, sadece 

maddi bir fiilin gerçekleştirilmesi için yapılmış olacaktır.46 Örneğin mimari proje 

çizimi için yapılan sözleşmelerde ve bir konunun araştırılması için verilen 

vekaletlerde fiili mahiyetteki işlemler söz konusu olacaktır.47    

 

 Yukarıda yapılan bütün açıklamalar doğrultusunda vekalet ve temsil 

kurumlarının başkası hesabına hareket olgusu ile yakından ilişkili olduğu 

görülmektedir. Bu olgu ile ilişkisi olan diğer bir kurum ise vekaletsiz iş görmedir. 

Vekaletsiz iş görme ve temsil kavramları arasında bu yönde bir benzerlik bulunsa 

bile uygulanma alanları birbirinden oldukça farklıdır. Vekaletsiz iş görmede işi 

gerçekleştiren ile iş sahibi arasındaki iç ilişki dikkate alınacaktır.  İşi gerçekleştiren iş 

sahibi adına hareket etse dahi üçüncü kimseler karşısında iş sahibini borç altına 

sokamayacaktır. Bu da vekaletsiz iş görmenin sadece iç ilişki ile sınırlı olduğunu 

göstermektedir. Bunun sonucu olarak işi gerçekleştirenin kendisi veya iş sahibi adına 

hareket etmiş olup olmaması önemli olmayacaktır. Çünkü işi gerçekleştirenin kendisi 

                                                 
45 (Vekalet sözleşmesi yapılmadan temsil yetkisinin mevcut olacağına ilişkin bkz: Esener , a.g.e., s. 
62); Akıncı, a.g.e., s. 99; Ayan Mehmet, a.g.e., s. 179; Farklı görüşte Hatemi, Borçlar Hukuku 
Fasikülleri,  s.81. 
46 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e.,  s. 175 vd. 
47Cem Akbıyık, “Temsil Yetkisi Ve Temel İlişki”, İÜHFM, Prof. Dr. Orhan Münir Çağıl’a 
Armağan Sayısı, C.LV, S. 4, 1997 s. 222.  
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ya da iş sahibi adına hareket etmesi sadece dış ilişki bakımından dikkate 

alınacaktır.48  

 

 Vekaletsiz iş görmenin sadece içi ilişki ile sınırlı olmasının diğer bir sonucu 

ise iş sahibinin vereceği yetkiye dayanarak gerçekleşme şartının olmamasıdır. 

Nitekim vekaletsiz iş görmeden bahsedebilmemiz için işi gerçekleştirenin iş sahibine 

karşı bir yükümlülük altına girmemesi gerekli ve yeterlidir. Yani vekaletsiz iş 

görmede işin vekalet olmaksızın gerçekleştirilmesi, hükümlerinin uygulanabilmesi 

bakımından yeterlidir.49 

 

2. TEMSİL YETKİSİ VE ACENTE  
 

 Acente tacirin ürettiği mal ve hizmetlerin satımı konusunda ya sadece sürekli 

bir biçimde aracılıkta bulunmak veya bu sözleşmeleri tacir nam ve hesabına 

gerçekleştirmek şeklinde faaliyet gösteren ayrı bir işletme sahibi olan bağımsız tacir 

yardımcılarındandır. Acente tacirin bağımsız yardımcılarından olduğundan ticari 

mümessil, ticari vekil, satış veya müstahdem gibi tacire bağımlı bir durumda 

değildir.50 

 

 Acente ve temsil kurumları arasındaki farklılıkları şu şekilde belirleyebiliriz. 

Öncelikle acentelik ilişkisi bir sözleşmeye dayanmaktadır. Oysa temsil kurumunda 

temsil yetkisinin verilmesi tek taraflı bir irade beyanı ile de mümkün olabilecektir.51 

 

 Acente ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık yetkisine sahipken 

temsilci aracılık yapma hakkına sahip değildir. Acenteye tacir nam ve hesabına 

sözleşme yapabilmek için yetki verilmemiş olmasına rağmen acente müvekkili nam 

                                                 
48İsmail Kırca, “Vekaletsiz İş Görmenin Temsil Hukukunda Uygulama Alanı Bulduğu Haller”, 
Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, C.44, S:1, s. 443 vd. 
49 Kırca, a.g.m., s. 443 vd. 
50 Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Banka Ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü, 7. bs., s. 
186; Oğuz İmregün , Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 13. bs., Filiz Kitabevi, 2005, s. 127. 
51 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.171; Acenteye müvekkili adına sözleşme yapma yetkisi 
verilmek istendiğinde bu yetkinin özel olarak yazılı şekilde verilmesi gerekmektedir. Yetkinin bu 
şekilde verilmesi bir sıhhat şartıdır. (Naklen, Arkan, a.g.e.,  s. 201). 
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ve hesabına bir sözleşme yaparsa müvekkil sözleşmenin yapıldığını öğrenir 

öğrenmez sözleşmeye icazet vermediğini diğer tarafa bildirmelidir. Bildirmez ise 

sözleşmeye icazet vermiş sayılacaktır. İcazet verilmez ise acente yaptığı sözleşmeden 

bizzat mesul olacaktır. Ancak temsil ilişkisinde temsilcinin yetkisiz olarak veyahut 

yetkisini aşarak yapacağı sözleşmeler temsil edileni bağlamayacaktır. Temsil edilen 

icazet verdiğinde sözleşme ile bağlı hale gelecektir. Nitekim acenteden farklı olarak 

temsil kurumunda temsil edilen icazet vermez ise temsilci sözleşmeden bizzat mesul 

olmayacaktır.52   

 

 Acentelikte başkası adına aracılık veya sözleşme yapan kişinin bu işi meslek 

haline getirmiş olması gerekir. Bu durum acentenin faaliyetinin süreklilik arz 

etmesinden ileri gelmektedir. Acentelik ilişkisine sürenin sona ermesi dışında ancak 

haklı sebeplerle son verilebilirken, temsil kurumunda temsil edilen temsilciyi her 

zaman görevinden alabilecektir.53 

 

3. TEMSİL YETKİSİ VE ULAK 
 

 Temsil yetkisi ulaktan (haberciden)54 farklıdır. Temsil ulak ayrımına 

baktığımızda bir kimsenin temsilci mi yoksa ulak mı olduğunu belirleyebilmek için 

ölçüt dış görünüş olacaktır.55 Ulak sadece taşımak, ulaştırmak görevini üstlenirken 

temsilci temsil edilen kimse adına irade beyanını kullanmakta ve gerçekleştirdiği 

hukuki işlemin sonuçları temsil edilen için doğmaktadır. Oysa ulak (haberci) bir 

hukuki işlem yapılırken bir tarafın iradesini diğer tarafa ulaştırmaktadır. Muhataba 

iletilmek üzere kendisine yöneltilen açıklamayı bir katkıda bulunmaksızın muhataba 

iletmekle görevlidir. Yani haberci bir tarafın iradesini bir başkasına nakleden bir 

vasıtadır.56 Temsilci bizzat kendi iradesini açıklayarak hukuki bir görevi 

                                                 
52 Arkan , a.g.e., s. 190; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.172. 
53 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.172. 
54 Ulak teriminin kullanılmasının işleve daha uygun olduğu düşüncesinde Şener Akyol, Temsil 
Teorisinde Ulak (Nuntıus), Prof. Dr Mustafa Kemal Oğuzman’ın Anısına Armağan, İstanbul, 
Vedat Kitapçılık, 2007 s. 9. 
55Akyol , Temsil Teorisinde Ulak, s. 30. 
56Akyol , Temsil Teorisinde Ulak, s. 8; Kılıçoğlu , a.g.e.,  s. 156. 
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gerçekleştirirken, haberci bir tarafın iradesini karşı tarafa ileterek fiili nitelikte bir 

görev yapmaktadır.57 

 

 Ulak kendisine bildirilen irade açıklamasını karşı tarafa ulaştırdığında 

açıklama ulağı, başka kimse tarafından yapılmış irade beyanına muhatap olduğunda 

ise kabul ulağı olarak isimlendirilecektir.58 

 

 Ulakın irade açıklamasını sözlü veya yazılı olarak iletmesi arasında kural 

olarak bir fark yoktur. Çünkü ulak bu açıklamayı değiştirmeden muhataba iletmek 

zorundadır. Ulak kendi iradesini açıklamadığı için fiil ehliyetine sahip olması 

aranmaz. Ancak gerçekleştirdiği işi anlayabilecek zihni ve akli durumda olması 

gerekir.59  

 

E. TEMSİLİN ÇEŞİTLERİ 
 

 Temsil farklı düşüncelerden hareketle çeşitli kısımlara ayrılmıştır. Örneğin 

temsil yetkisi kaynağına göre kanuni ve iradi temsil olmak üzere ikiye ayrılırken 

sonuçlarına göre doğrudan (vasıtalı) ve dolaylı (vasıtasız) temsil şeklinde ifade 

edilmiştir. Bununla birlikte temsil yetkisinin bulunup bulunmamasından hareketle 

yetkili temsil ve yetkisiz temsil şeklinde de bir ayrıma gidilmiştir.60  

 

Temsil kurumu için yapılan diğer bir ayrım ise aktif temsil ve pasif temsil 

olarak karşımıza çıkmaktadır. Bu ayrımı diğer temsil çeşitleri gibi ayrı bir başlık 

altında incelemek yerine kısaca açıklayalım. Bu çeşit temsilde, temsil yetkisi temsil 

edilenin verilecek beyana muhatap olması bakımından farklı adlandırılmıştır. 

Doğrudan temsil ilişkisinde temsilcinin temsil edilen adına irade beyanında bulunma 

yetkisine sahip olmasına aktif temsil denilmektedir. Fakat temsilci temsil edilenin 

iradesini açıklayamıyor ve sadece kendisine yapılan beyanları kabul edebiliyor ise 

pasif temsil söz konusu olacaktır. Örneğin, acentanın satılan malda ayıp olduğuna 
                                                 
57 Eren, a.g.e., s. 387. 
58 Akyol, Temsil Teorisinde Ulak, s. 8. 
59 Akyol ,Temsil Teorisinde Ulak, s. 11 vd. 
60 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 634; Ayan , a.g.e.,  s. 179. 
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dair yapılacak ihbara muhatap olması böyledir.61 Borçlar Kanunu aktif temsil 

yetkisini esas almıştır. Nitekim aktif temsil yetkisi içerisinde pasif temsil yetkisini de 

barındırmaktadır.62 

 

1. SONUÇLARINA GÖRE TEMSİL 

 

a. Doğrudan Temsil 
 

Temsilcinin temsil edilenin adına ve hesabına hukuki işlem yaptığı temsil 

türüne doğrudan (vasıtasız) temsil denir. Doğrudan temsilde temsilci temsil yetkisine 

dayanarak üçüncü bir kimse ile temsil edilenin adına ve hesabına hareket ederek bir 

hukuki işlemi gerçekleştirmektedir. Yani bu hukuki işlem sonucu ortaya çıkan hak ve 

borçlar ikinci bir işlem yapmaya gerek olmadan doğrudan temsil edilene geçecek ve 

temsilci meydana gelen bu işlem sebebi ile hiçbir hak iktisap edemeyeceği gibi 

borçlardan da sorumlu olmayacaktır.63 

 

 Borçlar Kanununun 32-40 maddeleri arasında düzenlenen doğrudan doğruya 

temsile göre temsilci hiçbir zaman üçüncü bir kimse ile yapılan hukuksal işlemin 

tarafı olmayacaktır. Nitekim işlemin gerçekleştirildiği üçüncü kimse de bu işlemin 

temsil edilen kişi ad ve hesabına yapıldığını da bilmektedir. Bu sebeple bu temsil 

türünde iki ayrı işleme64 gerek duyulmamakta tek bir işlem ile temsilci temsil edilen 

ad ve hesabına hukuksal işlemi gerçekleştirmektedir.65Bu sayede işlemin karşı tarafı 

olan üçüncü kişi doğrudan doğruya temsil edilene başvurabilecektir. Üçüncü kişiye 

karşı temsil edilenin alacaklı ve borçlu olmasının diğer bir sonucu da temsil edilenin 

borcunu ifa etmemesi halinde temsilcinin üçüncü kişiden hiçbir şey talep 

edemeyeceğidir. Bunun sebebi hukuki işlemin gerçekleştirilmesi ile temsilcinin bu 

hukuki işlemi yapma görevinin kural olarak sona ermesidir.66   

                                                 
61 Esener, a.g.e., s. 77. 
62 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 180. 
63 Akıncı, a.g.e., s.101; Ayan, a.g.e., s.181; Kılıçoğlu, a.g.e., s.157. 
64 Zevkliler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 103. 
65 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 157; Eren, a.g.e., s. 386. 
66 Akıncı , a.g.e., s. 101. 
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Temsil kurumunun en olağan şekli olan67 ve hukuksal işlemlerde ve 

ekonomik hayatta büyük bir öneme sahip olan temsil çeşidi doğrudan temsildir. Bu 

temsil türünü yakından incelediğimizde temsilcinin yaptığı sözleşmenin hüküm ve 

sonuçlarının doğrudan temsil edilenin sahasında meydana geldiği görülmektedir. 

Nitekim doğrudan temsil hükümlerini esas alan BK.’da (BK. m. 32/1) işlem 

tamamlanınca temsilcinin aradan çıkarak temsil edilen ile üçüncü kişinin karşılıklı 

alacaklı ve borçlu olacağını ifade etmiştir. 

 

Doğrudan doğruya temsilden bahsedebilmemiz için bazı şartlarında 

bulunması gerekmektedir. Bunlar temsil yetkisi ve başkası adına hareket etme 

şeklinde ifade edilebilir 

.  

 

(1) Temsil Yetkisinin Bulunması 
 

 Doğrudan temsilden bahsedebilmemiz için gereken başlıca şart temsilcinin 

temsil yetkisine sahip olmasıdır. Bu yetki kanundan ya da hukuki işlemden (rızai 

temsil yetkisi) kaynaklanabilir.68 Nitekim kaynağına göre temsil çeşitleri başlığında 

inceleneceği gibi küçüklerin ve kısıtlanmış kimselerin temsilcileri yetkileri kanundan 

doğduğu için kanuni temsilcilerdir.  

 

 Temsil yetkisi olmadan başkası adına işlem yapılmış ise ve bu işleme icazet 

de verilmiyorsa temsil edilen yapılan işlemle bağlı olmayacaktır. Bu durumda 

temsilcinin yaptığı hukuki işlem yetkisiz temsil hükümlerine göre dikkate 

alınacaktır.69 

 

(2) Başkası Adına Hareket Etme 
 

                                                 
67Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 681; Aybay , a.g.e., s. 69. 
68 Reisoğlu, a.g.e., s. 130; Akıntürk, a.g.e., s. 66. 
69 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 169. 
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 Doğrudan temsilde temsilcinin temsil yetkisine sahip olması gerektiği gibi 

ayrıca temsil edilen adına da hareket etmesi gerekmektedir. Temsilci hukuki işlemi 

gerçekleştirirken bu işlemi temsil edilen adına yaptığını üçüncü kişiye bildirmelidir. 

Bu bildirim sözle yazı ile veya hareket ile yapılabilir.70 Bununla birlikte temsilci bazı 

işlemlerde temsil edilen kişinin ismini ifade etmeden o kişi adına da hukuki işlem 

gerçekleştirebilecektir.71 

 

 Temsilci temsil yetkisine sahip olmakla birlikte başkası adına hareket ettiğini 

karşı tarafa bildirmemiş ise temsilci işlemi kendi adına gerçekleştirmiş olacaktır. 

Fakat BK.’nu bu duruma iki istisna getirmiş ve bu durumda gerçekleşen hukuki 

işlemin hüküm ve sonuçlarının temsil edilene ait olacağını ifade etmiştir.72 

 

 Bunlardan ilki temsilcinin temsil edilen adına hareket ettiğini bildirmemesine 

rağmen üçüncü kişinin bir temsil ilişkisinin varlığını hal ve vaziyetten 

anlamasıdır.73İkinci durum ise üçüncü kişi bakımından hukuki işlemin temsilci veya 

temsil edilen ile yapılmasının farksız olmasıdır. Bu her iki halde temsilcinin üçüncü 

kişi ile yaptığı hukuki işlemin hüküm ve sonuçları temsil edilene ait olacaktır.74 

 

 Sözleşmenin yapılması sırasında temsilcinin sıfatını açıklamamasına rağmen 

gerçekleştirilen işlemin doğrudan temsil edilen için sonuç doğurabilmesi yani üçüncü 

kişi bakımından işlemin temsil edilen veya temsilci ile yapılması arasında bir fark 

bulunmaması halinde ilgili için işlem teorisi uygulanabilecektir.75 Bu teorinin 

uygulanması bakımından gerçekleştirilen işlemin konusunun farksız bulunması 

önemli değildir. Aranılan farksızlık temsil edilenin kimliğine ilişkindir. Burada 

                                                 
70 Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 167. 
71Esener, a.g.e., s. 102 vd.; Geçerliliği şekil koşuluna bağlı sözleşmelerde doğrudan doğruya 
temsilden bahsedebilmesi temsil edilenin ad ve kimliğinin sözleşme yapıldığı esnada resmi senette 
gösterilmesine bağlıdır. Naklen, Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, s. 373. 
72 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 168; Reisoğlu, a.g.e., s. 130.  
73Reisoğlu, a.g.e., s. 130; Akıntürk, a.g.e., s. 67; Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 168; Üçüncü kişi 
sözleşmenin varolan bir temsil ilişkisine dayanarak yapıldığını hal ve şartlardan anlayabiliyorsa kapalı 
beyan söz konusu olacaktır. Naklen, Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, 
2004, s. 373. 
74 Esener, a.g.e.,  s. 102; Oğuzman/Öz , a.g.e., s. 168. 
75 Teoman Akünal, Türk-İsviçre Borçlar Kanununda İlgili İçin İşlem Teorisi, İstanbul, Sulhi 
Garan Matbaası Koll.Şti., 1975, s. 26. 
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üçüncü kişinin kararlaştırılan edimi yerine getirecek kimse ile sözleşmeyi yapacağı 

konusunda farazi iradesinin olaydaki fiili bulgulardan çıkarılması yeterli olacaktır. 

Nitekim İsviçre-Türk Hukukunda da bu görüş benimsenmekte Borçlar Kanunu m. 

32/II’de ifade edilen farksızlığın yapılacak yorum sonucunda tesbit edileceği kabul 

edilmektedir.76   

 

 Temsil yetkisi ve ulak kavramını incelerken görüldüğü üzere temsilci başkası 

adına ve hesabına hukuki işlemi gerçekleştirirken kendi iradesini açıklamaktadır. Bu 

sebeple temsilcinin başkası adına hukuki işlem yapabilmesi ayırt etme gücüne sahip 

olması ile mümkün olacaktır. Burada temsilcinin ergin olması şart değildir. Çünkü 

yapılan hukuki işlem sonucunda temsilci bir hak kazanmayacak ve borç altına da 

girmeyecektir.77  

 

b. Dolaylı Temsil 
 

 Temsil ilişkisinin kurulması için en az üç kişinin (temsil edilen, temsilci ve 

kendisi ile hukuki işlem gerçekleştirilen üçüncü şahıs) bulunması gerekmektedir. 

Yetkiye dayanan temsilde temsil edilen ile temsilci arasında her zaman bir hukuki 

işlem ilişkisi varken dolaylı temsilde üçüncü kimse ile temsil edilen arasında 

herhangi bir hukuki bağ yoktur. Bu sebeple dolaylı temsilde doğrudan temsilden 

farklı olarak temsilcinin şahsında doğup temsil edilene geçirilmeyen hak ve borçlar 

yüzünden üçüncü şahsın temsil edilene karşı bir talep hakkı olmayacak bu hakkını 

temsilciye karşı kullanabilecektir. 

 

 Vasıtalı temsil olarak da ifade edilen dolaylı temsilde temsilci hukuki işlemi 

kendi adına fakat temsil edilen hesabına gerçekleştirmektedir.78 Şu durumda 

                                                 
76 Ayrıntılı bilgi için bkz: Akünal, a.g.e., s. 46. 
77 Akıntürk, a.g.e., s. 68. 
78 Daha fazla bilgi için bkz: Cevdet Yavuz, Türk-İsviçre Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı 
Temsil, s. 1. vd.; Eren, a.g.e., s. 388; Oğuzman /Öz , a.g.e., s. 165; Reisoğlu , a.g.e., s. 129; Esener, 
a.g.e., s. 13; Sungurbey, a.g.e., s. 9 vd. 
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temsilcide hukuki işlemi başkası hesabına yapmak niyeti mevcut değilse temsil 

ilişkisi söz konusu olmayacaktır.79 

 

 Dolaylı temsil sonucunda gerçekleşen hukuki işlemden doğan hak ve borçlar 

temsilcinin hukuki alanında ortaya çıkacak daha sonra ikinci bir işlem yapılarak 

temsil edilene devredilecektir Bu durumda hak ve borçlar alacağın temliki ve borcun 

nakli kurallarına göre temsil edilene devredilecektir.80 

 

 Görüldüğü üzere dolaylı temsil BK.’nun 32-40. maddeleri arasında 

düzenlenen temsilden, temsil edilen ve üçüncü kişi arasında bir hukuki ilişki 

meydana gelmemesi yönünden farklıdır. Bu durum dolaylı temsilcinin hak ve 

borçları temsil edilene devretmesi ile sona erecektir.81 

 

 Dolaylı temsilde gerçekleştirilen hukuki işlemler sonucunda ortaya çıkan 

neticeler, temsil edilenin hukuk sahasına iki aşamada geçmektedir. Bu tür temsilde 

temsilci temsil edilenin hesabına hareket ettiği halde bu durumdan sözleşmenin karşı 

tarafının haberi yoktur. Bu nedenle dolaylı temsil günümüzün ticari ve ekonomik 

hayattaki hızlılık anlayışına uymayan kullanışsız bir temsil türüdür. Roma Hukuk 

sisteminde temsil bahsini açıklarken uygulanan temsil türünün dolaylı temsil 
                                                 
79 Esener , a.g.e.,  s. 13. 
80 Eren, a.g.e., s. 388; Reisoğlu, a.g.e. 130; Akıntürk, a.g.e. s. 65. 
81 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 165; Borçlar Kanunun 32. maddesinde düzenlenen temsil, bir kimsenin 
mümessil sıfatı ile diğer bir kişi adına hukuki işlem yapmasıdır. Dolaylı temsil ise, hukuki işlemin 
kendi adına ancak başkası hesabına yapılmasıdır. Bu tür temsilde hukuki işlemin hüküm ve sonuçları 
önce mümessile, ondan sonra da temsil olunana geçer. Dava konusu olayda davacı ile davalılardan 
Ahmet arasında düzenlenen sözleşmede, arsa sahipleri ile ........ Limited Şirketi arasında akdedilmiş 
olan 17.3.1994 tarihli gayrimenkul satış vaadi ve kat karşılığı inşaat sözleşmesi gereğince yapılacak 
binadan 5. kat 11 nolu dairenin davacıya satıldığı anlaşılmaktadır. Adı geçen inşaat sözleşmesinde 
arsa sahibi,  davalı Ahmet'in babası olan diğer davalı Remzi'dir davalı Ahmet, babasına ait arsa 
üzerinde yapılacak inşaattan, yine babası Remzi'ye düşecek olan bir daireyi kendi adına ancak babası 
Remzi nam ve hesabına davalıya satışını yapmış olduğundan olayda, az yukarda açıklanan ve Borçlar 
Kanunun 32. maddesinde düzenlenen dolaylı temsil söz konusu olup, uyuşmazlığa buna ilişkin 
hükümlerin uygulanması gereklidir. Nitekim inşaat sözleşmesinin tarafı olan Remzi'de, temsilci 
Ahmet'in yapmış olduğu sözleşmeye değer izafe etmek suretiyle satıma konu olan daireyi alıcı davacı 
adına tapuda devrederek sözleşmeye icazet vermiştir. Bu nedenle dolaylı temsilci Ahmet'in davacı ile 
yapmış olduğu sözleşmenin gerektirdiği yükümlülükler, temsil edilen Remzi'yi bağlar. Dolayısıyla 
anılan sözleşmeye aykırılıktan dolayı Remzi'ye husumet düşer. Mahkemece, Remzi yönünden işin 
esasının incelenmesi gerekirken, Borçlar Kanununun 32. maddesinde düzenlenen temsil hükümleri 
gözardı edilerek, sözleşmede taraf olmadığından bahisle adı geçen davalı hakkındaki davanın husumet 
nedeniyle reddedilmiş, olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirir.Y.13.HD. 
E:2003/9750,K:2003/13343, http//portal.mso.adalet.gov.tr.UYAP.Mevzuat, 10.03.2009. 
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olduğunu ifade etmiştik. Günümüz uygulamasında ise dolaylı temsile temsil edilenin 

gerçekleştirmek istediği hukuki işlemlerde daha çok gizli kalmak amacı ile 

başvurduğu görülmektedir. Nitekim dolaylı temsilin bu şekilde kullanılması Nam-ı 

Müstear kurumunun uygulanmasını karşımıza çıkarmaktadır.82 

 

 BK’nun yanında TTK’da da dolaylı temsile ilişkin bazı hükümlere dağınık 

biçimde yer verilmiştir. Örneğin BK’nun 416 vd. maddelerde düzenlenen komisyon 

ile TTK’ da düzenlenen taşıma işleri komisyonculuğunda dolaylı temsil hükümleri 

uygulanacaktır.83 

 

2. KAYNAĞINA GÖRE TEMSİL 

 

a. İradi Temsil 
 

 Başkası adı ve hesabına hukuki bir işlem yapabilmek için temsilciye verilen 

temsil yetkisi ya kanundan veya temsil edilenin iradesinden kaynaklanabilir. Yetki 

kanundan kaynaklanıyorsa burada kanuni temsil, iradeden ortaya çıkıyorsa da iradi 

temsil söz konusu olacaktır.84 

 

 İradi temsilde bir kişi kendi adına ve hesabına işlem yapılması için diğer bir 

kimseye yetki vermektedir. Hukuksal bir işlem ile verilen temsil yetkisine iradi 

temsil, bunu ortaya koyan irade beyanına ise “yetki verme”, “yetkilendirme” beyanı 

denilmektedir.85 BK’nun 32 ve 39. maddeleri arasında genel olarak iradi temsil 

düzenlenmiştir.86 İradi temsilde temsil yetkisi verme temsil edilen tarafından 

temsilciye ulaşmasıyla birlikte sonuçlarını ortaya çıkaran bir irade açıklamasıdır. Bu 

                                                 
82 Özdemir, a.g.e.,  s. 32 vd. 
83 Eren, a.g.e., s. 388; Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler,  C. 1, s. 370. 
84 Akıntürk , a.g.e., s. 69 vd. 
85 Naklen, Akbıyık, a.g.m., s. 218. 
86 Eren , a.g.e., s. 389; Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, s. 370; Şenyüz, 
a.g.e., s. 40; Oğuzman/Öz , a.g.e., s. 170; Aybay, a.g.e., s. 67.  
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sebeple temsilcinin bu yetkiyi kabul ettiğini bildirmesine ihtiyaç yoktur.  Çünkü 

burada tek taraflı bir hukuki işlem vardır.87 

 

 İradi temsilde temsil edilen kendi iradesi ile yetki verdiği için temsil 

ilişkisinin başında veya sonrasında temsilcinin yetkisinin sınırlarını istediği gibi 

belirleyebilmesi ya da verdiği yetkiyi geri alabilmesi söz konusu olabilecektir.88 

 

 Genel olarak açıkladığımız iradi temsil (rızaya dayalı temsil) kavramını 

temsil yetkisi verme ve yetkilendirme işleminin geçerlilik şartları başlığı altında 

ayrıntılı bir biçimde inceleyeceğiz.  

 

b. Kanuni Temsil 
 

 Kanuni temsil iradi temsilden farklı olarak temsil edilenin iradesine değil 

kanuna dayanmaktadır. Bu çeşit temsil ilişkisinde temsilin tabi olduğu hükümler yasa 

tarafından ayrıca belirtilmiştir. Burada temsil yetkisinin dayanağı kanun hükmünün 

kendisidir.89 Kanuni temsil kişinin yaş küçüklüğü, akıl hastalığı ve kısıtlılık gibi 

sebeplere bağlı olarak tek başına hukuki işlem yapamayacağı durumlarda önemini 

gösterir. Örneğin velayet altındaki küçüğün temsilcisinin yetkisi ya da vesayet 

altındaki kimseler için verilen yetki yasa tarafından kendilerine verilmiştir. Burada 

temsil yetkisi küçüğün veya kısıtlının verdiği iradi bir yetkilendirmeden 

kaynaklanmamaktadır. (MK. m. 335 vd) 

 

 Bunun sonucu olarak işlemleri gerçekleştirirken velayet altındaki küçüğün  

yasal temsilcisinin velayet hakkına sahip olduğunu kanıtlaması yeterli olacaktır. 

Burada yasal temsilci olarak adlandırılan  (veli ya da vasiler) temsil yetkilerini 

doğrudan MK.’dan aldıkları için bu kimselerin yetkilerinin sınırları, ne zaman sona 

ereceği ve bu süre içerisindeki sorumlulukları yasa tarafından ayrıca 

                                                 
87 Akıntürk , a.g.e.,s. 69. 
88 Akıncı, a.g.e., s. 100. 
89 Eren, a.g.e.,s. 389; Akıntürk, a.g.e., s. 68; Ayan, a.g.e., s.179; Kılıçoğlu , a.g.e., s.156; Şenyüz, 
a.g.e., s. 40.  
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düzenlenmiştir.90 Bununla birlikte kanuni temsil bazı hallerde vesayet makamının 

kararı ile de ortaya çıkabilir. Örneğin MK.’ nun 640. maddesinde miras ortaklığına 

paylaşmaya kadar bir temsilci atanması bu şekildedir.91 

 

  Kanuni temsile diğer bir örnek ise eşlerden her birinin aile birliğini temsil 

etmesi durumudur. Bu durum MK. m. 188/1’de şu şekilde ifade edilmiştir. “Eşlerden 

her biri, ortak yaşamın devamı süresince ailenin sürekli ihtiyaçları için evlilik 

birliğini temsil eder.”92 

 

3. YETKİNİN BULUNUP BULUNMAMASINA GÖRE TEMSİL 

 

a. Yetkiye Dayanan Temsil 
 

Bir kimsenin temsil yetkisine sahip olarak hukuki işlem yapması halinde 

yetkiye dayanan temsil ilişkisi söz konusu olacaktır. Temsilcinin temsil edilen kişi 

adına ve hesabına hukuki işlemler yapma izni var ise kendisine bu konuda yetki 

verilmişse yetkiye dayanan temsil söz konusu olacaktır.93 Nitekim doğrudan doğruya 

temsilde temsil ilişkisinden doğan hak ve borçların temsil edilene ait olması için 

temsilcinin temsil yetkisine sahip olması gerekmektedir.94  

 

b. Yetkisiz Temsil 
 

                                                 
90 Akıntürk, a.g.e., s. 68; Eren, a.g.e., s. 389; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 156. 
91  Miras bırakan tarafından atanan vasiyeti tenfiz memuru da kanuna dayanmakta fakat burada kanuni 
temsilci özel bir kişi tarafından atanmaktadır. Eren, a.g.e., s. 389; Vasiyeti yerine getirme görevlisinin 
kanuni temsilci olmayacağı yönünde bkz. Ayan, a.g.e., s. 180. 
92Sürekli ihtiyaç kavramına nelerin gireceği hukuki işlemlere göre değişecektir. Sürekli ihtiyaçların 
haricinde kalan aile birliğinin diğer ihtiyaçları için eşlerden birinin tek başına hareket  etmesi için 
diğer eşin izni veya hakimden izin alınmasını gereklidir. Fakat diğer eşin hasta veya başka yerde 
olması ya da benzer diğer  sebeplerle rıza alınması mümkün değilse  ve  rızanın alınamaması  aile 
birliğinin menfaati bakımında gecikmesi sakıncalı ise diğer eşin rızası alınmadan hukuki işlem 
yapılabilecektir. (Naklen  Öztan, a.g.e., s. 436). 
93 Akıntürk, a.g.e., s. 68. 
94 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 169; Akıntürk, a.g.e., s. 68. 
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 Bir kişinin gerekli yetkiye sahip olmamasına rağmen başka bir kişi adına 

hukuki işlemler yapmasına yetkisiz temsil, yetkisi olmadan işlem yapan temsilciye 

ise yetkisiz temsilci denilmektedir.95 

 

Yetkisiz temsil genel olarak şu durumlarda ortaya çıkmaktadır. Temsilciye 

temsil yetkisi hiç verilmemiş olabileceği gibi yetkilendirme işlemi hata, hile, ikrah 

gibi sebeplerle kesin hükümsüz olabilir. Temsilci verilen yetkinin sınırını aşarak 

üçüncü bir kişi ile temsil edilenin talimatlarına uymadan işlem yapmış olabilir. Veya 

temsilciye başta verilen yetki sonradan geri alınmış ya da BK. m. 35’deki sebepler 

gerçekleşmiş olabilir.  Bu gibi hallerde yetkisiz temsil kuralları uygulanacaktır.96 

 

Yetkisiz temsilin hukuki sonuçlarını incelediğimizde temsil yetkisi olmadan 

sözleşme yapan kimsenin yaptığı hukuki işlemlerin temsil edileni bağlamadığı 

görülecektir. Yani temsil edilen kişi yapılan işlemden etkilenmeyecek alacaklı ve 

borçlu olmayacaktır97 

 

Yetkisiz temsilde temsil edilen kişi bu işlemle bağlı olmasa da üçüncü kişi bu 

işlemle bağlı olacaktır. Sözleşme icazet verilinceye kadar askıdadır. Bu durumda tek 

taraflı bağlamazlık olduğu kabul edilmektedir.98 

 

                                                 
95 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s 199; Zevkliler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 
109; Nomer, a.g.e., s. 176; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 189; Aybay, a.g.e., s. 72; Akıntürk, a.g.e., s.73; 
Ayan, a.g.e., s. 186;  Eren, a.g.e., s. 410; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 173; Kişinin kanundan veya bir hukuki 
işlemden kaynaklanan temsil yetkisi olmaması halinde yetkisiz temsilden bahsederiz. Reisoğlu, a.g.e., 
s. 138. 
96 Yetkisiz temsil hakkında ayrıntılı bilgi için bkz. Sungurbey, a.g.e., s. 11; Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 
189;  Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s 199; Eren, a.g.e., s. 411;Kocayusufpaşaoğlu, 
Borçlar Hukuku, s. 720.               
97 Aybay, a.g.e., s. 72; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 172; Reisoğlu, a.g.e., 139; Akıntürk, a.g.e., s. 74; “Yetkisiz 
temsil ilişkisinde temsilcinin yaptığı işlem temsil olunanı bağlamayacağı ve dolayısıyla onun leh ve 
aleyhinde bir borç ve alacak doğurmayacağı gibi onun aleyhinde bir tazminata da sebep olmayacaktır. 
Zira yetkisiz temsilcinin yaptığı işlemin tarafı kendisine yetki vermediği için temsil olunan değildir.” 
(Y.13.HD. E:2002/414 K:2002/1200 T:4.2.2002) Yargıtay Kararları Dergisi, C.28, S.8, Ağustos 
2002, s. 1165; TK'nun 590. maddesinde “ yetkisi olmadığı halde bir şahsın mümessili sıfatıyla 
poliçeye imzasını koyan şahıs bu poliçeden dolayı bizzat sorumludur” hükmü sözleşme nedeniyle 
temsil olunanın borçlu veya alacaklı sıfatını kazanamamasının istisnasıdır.(Naklen Eren, a.g.e., s. 
413). 
98 Hatemi, Borçlar Hukuku Fasikülleri, s. 85;Eren, a.g.e., s. 411; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 172; Reisoğlu, 
a.g.e., s. 139.    
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Sungurbey bu durumu şarta bağlı sözleşmelere benzetmiş ve şu şekilde 

açıklamıştır. Şarta bağlı sözleşmelerin sonuç doğurması veya ortadan kalkması 

tarafların iradesi ile gelecekte belli olmayan bir olaya bağlanmıştır. Yetkisiz temsilde 

ise yetkisiz temsilcinin üçüncü kişiyle yaptığı sözleşmenin hükümlerini doğurması 

yasa tarafından temsil edilenin icazet vermesi ile mümkün kılınmıştır. Bu durum 

Sungurbey tarafından yasaca aranan bir şart (condicio juris)olarak ifade edilmiştir.99 

 

Yetkisiz temsilde hukuksal işlemle bağlılık süresi içinde icazetin verilmesi ile 

hukuksal işlemdeki eksiklik sona erecektir. İcazet temsilciye yöneltilmesi gerekli tek 

taraflı bir irade beyanı ile verilecektir. Bazı hallerde durumun gerektirdiği koşullar 

çerçevesinde ve dürüstlük ilkesi gereğince susarak, hareketsiz kalarak da icazet 

verilebilecektir. Temsil edilen icazet verdiğini yetkisiz temsilciye bildirebileceği gibi 

sözleşmenin karşı tarafına da bildirebilecektir. Asıl işlemin şekle bağlı olması 

icazetin de aynı şekille yapılmasını gerektirmez. İcazet şarta bağlı yapılamayacağı 

gibi temsil edilen bir kez icazet verdikten sonra bundan vazgeçemeyecektir. Bu 

durum icazetin yenilik doğuran bir hak olmasının sonucudur.100 

 

Temsil edilen sözleşmeye icazet verince sözleşme temsilci tarafından 

yapıldığı andan itibaren temsil edileni bağlayacaktır. Ve yapılan sözleşme 

başlangıçtan itibaren geçerli bir şekilde hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.101  

 

Yetkisiz temsilcinin yaptığı sözleşmeye temsil edilen tarafından açıkça veya 

zımnen icazet verilmez ise sözleşme geçersiz olacaktır. Temsil edilen sözleşmeye 

icazet vermediği için üçüncü şahsın uğradığı zararları ise yetkisiz temsilci tazmin 

etmek zorunda kalacaktır. Buradaki zarar menfi zarardır. Ve temsilcinin tazminatla 

sorumlu tutulabilmesi için kusurlu olması şart değildir.102 Hakkaniyet ilkesinin 

gerektirdiği durumlarda menfi zararı aşan ve müspet zarar olarak adlandırılan bir 

                                                 
99 Sungurbey, a.g.e., s. 49. 
100 Eren, a.g.e., s. 413; Sungurbey , a.g.e., s. 56. 
101 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 173; Reisoğlu, a.g.e., s. 139. 
102 Oğuzman/ Öz, a.g.e., s. 191; Ayan, a.g.e., s. 187. 
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giderim de söz konusu olacaktır.103 Üçüncü kişinin uğradığı zararlar nedeni ile 

yetkisiz temsilcinin sorumlu tutulması culpa in contrahendo’ ya(sözleşme öncesi 

kusur sorumluluğuna) dayandırılmaktadır.104Üçüncü kişinin temsilciden tazminat 

isteyebilmesi için temsilcinin yetkisiz olduğunu bilmemesi gerekir. Bundan 

anlaşılması gereken ise üçüncü kişinin temsilcinin yetkisiz olduğunu bilmemesi ya 

da bilmesinin gerekmemesidir. Bu durumu temsilci ispat edecektir. Üçüncü kişi 

temsilcinin yetkisiz olduğunu veya sınırını aşarak sözleşme yapıldığını biliyor ise 

tazminat talep edemeyecektir.105 

 

Temsil yetkisi icazet verilmediği için elde edilemez ise hukuki işlem 

hükümsüz olacak ve bu da iktisap edilen hakların iadesini gerektirecektir. Buna göre 

hakların iadesinde mülkiyetin geçip geçmemesine göre istihkak veya sebepsiz 

zenginleşme hükümlerine başvurulacaktır. 106 

 

Yetkisiz temsilci hukuki işlem nedeniyle temsil edileni bir zarara uğratmışsa 

temsil edilen ve yetkisiz temsilci arasındaki ilişkiye vekaletsiz iş görme hükümleri 

uygulanacaktır. Burada vekaletsiz iş görme iç ilişkinin bir sonucudur. Dış ilişkide 

yetkisiz temsil hükümleri uygulanacaktır. Eğer temsil edilen ve yetkisiz temsilci 

arasında bir sözleşme ilişkisi var ise temsilci sözleşmeden kaynaklanan sorumluluk 

hükümlerine tabi olacaktır.107 Bunun dışında tazminat talebi haksız fiil hükümlerine 

de tabi olabilir.108 

 

Yetkisiz temsilde üzerinde durulması gereken diğer bir konu ise temsilci 

olarak görünen kişinin sahte veya görünürde temsilci olması halidir. Bu durumda 

kural olarak yetkisiz temsil hükümleri dikkate alınacaktır. Ancak temsil yetkisi sona 

                                                 
103 Hatemi, Borçlar Hukuku Fasikülleri, s. 85 “ Daha  fazla zarardan kastedilen müsbet zararın 
tamamıdır.” Naklen Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 205. 
104 Tekinay/ Akman/ Burcuoğlu/ Altop, a.g.e., s. 205; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 174; Oğuzman/Öz , a.g.e., s. 
191; Bu durumda federal mahkeme sözleşmeden doğan sorumluluğa ilişkin hükümlerin kıyas yolu ile 
uygulanacağını belirtmiştir. Naklen, Reisoğlu, a.g.e., s. 140, dn. 28. 
105 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 205; Reisoğlu, a.g.e., s. 140;Kılıçoğlu, a.g.e., s. 174;  
Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 191; Ayan, a.g.e., s. 187. 
106 Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 191; Reisoğlu, a.g.e., s. 140. 
107  Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 191; Ayan, a.g.e., s. 188; Eren, a.g.e., s. 417. 
108 Daha fazla bilgi için bkz. Sungurbey, a.g.e., s. 125 vd. 
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erdiği halde üçüncü kişinin ve temsilcinin iyi niyetli olduğu ve yetki işleminin 

üçüncü kişiye bildirildiği ancak geri alındığının bildirilmediği durumlarda hukuki 

görünüşe güven ilkesi gereğince temsil edilen yapılan sözleşmenin sonuçlarına 

katlanacak ve işlem temsil yetkisi varmış gibi hüküm doğuracaktır. Bu durum 

hukukumuzdaki güven ilkesinin bir sonucudur.109 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
109 Hatemi, Borçlar Hukuku Fasikülleri, s. 85; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 207. 
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A. GENEL OLARAK TEMSİL YETKİSİ  
 

Temsil yetkisi başkası ad ve hesabına hukuki bir işlem gerçekleştirebilmek 

için temsilciye verilmiş bir izindir.110(BK m. 33/I) Temsil yetkisinin ilk aşaması 

temsilcinin temsil edilen adına bir hukuki işlemi ona verilen “yetkiyle” 

gerçekleştirebilmesidir. Temsil yetkisi temsil edilen tarafından temsilciye ulaşması 

gereken bir irade beyanına dayanarak verilir. Yani tek taraflı bir hukuki işlemle 

verilen temsil yetkisi temsil edilenin temsilciye üçüncü kişiler karşısında kendisini 

temsil yetkisine sahip olduğunu bildirmesidir. Tek taraflı bir hukuki işlem 

olmasından ötürü temsilcinin bu beyanı kabul etmesi aranmaz. Temsil yetkisinin 

kurulabilmesi için yetkilendirme beyanının temsilcinin hakimiyet alanına ulaşması 

yeterli olacaktır. Burada üçüncü kişilere yetki verildiğinin bildirilmesine de gerek 

yoktur.111 

 

Temsil yetkisinin niteliği hukuk sistemlerine göre birbirinden farklı bir 

şekilde ifade edilmiştir. Örneğin Fransız hukuk sisteminde temsil yetkisinin vekalet 

akdinden farklı olduğu ifade edilmediği için temsil ilişkisi temsil edilenle temsilci 

arsında oluşturulan bir sözleşme niteliğinde kabul edilirken, Türk hukuk sisteminde 

tek taraflı bir hukuki işlem olarak görülmekte, temsil yetkisi temsile konu işlemden 

ayrılarak bağımsız bir mahiyet arzetmektedir. Nitekim Borçlar Kanunu m. 33/1 ve 

devamındaki maddelerde temsil yetkisinin “hukuki muamele” olarak ifade edilmesi 

de buna bir göstergedir.  

 

Doktrinde Von Tuhr  temsil yetkisini gerçekleştirilen bir hukuki işlem ile 

başkasının malvarlığı üzerinde etkisini gösteren “selahiyetler” olarak ifade ettiği fer’i 

haklar içerisine koymaktadır.112 Bununla birlikte temsil yetkisinin tasarruf 

yetkisinden farklı olduğunu ve temsilde hukuki muamele yapmak iradesinin sadece 

temsilciye ait bulunduğu, temsil yetkisinin verildiği işlemin ise temsil vasıtası ile 

                                                 
110 Akıntürk , a.g.e., s. 68. 
111 Eren, a.g.e., s. 393. 
112 Von Tuhr, s. 168(allg Teil), Naklen, Esener, a.g.e., s. 27. 
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gerçekleştirilen işlemin bir geçerlilik şartı olduğunu ifade eden görüşler de ileri 

sürülmüştür.113 

 

İsviçre Türk hukukunda çoğunlukta olan görüşe ve İsviçre federal 

mahkemesinin görüşüne göre temsil yetkisi sadece temsilciye yöneltilecek bir 

beyanla verilmelidir.114 Temsil edilen bu durumu üçüncü kişilere açıklayıcı bir 

beyanla bildirebilir. Eğer iç temsil ilişkisi kurulmamış ise dış temsil yetkisinin varlığı 

yani yetkinin üçüncü kişilere bildirilmesi temsil ilişkisini kurmayacaktır.115Fakat 

Alman Hukukunda temsil yetkisi temsilciye yapılan bir beyan ile verilebileceği gibi, 

doğrudan doğruya ya da temsilcinin kendisi ile hukuki işlem yapacağı üçüncü kişiye 

bir beyanla da verilebilir.116  

 

Temsilci verilen yetkiyi kullanırsa temsil söz konusu olacakken bu yetkiyi 

kullanmaz ve reddederse temsil ilişkisinden bahsedilemeyecektir. 

 

 

B. TEMSİL YETKİSİNİN VERİLMESİ 
 

 1. İç Temsil Yetkisi 
  

 Temsil edilenin tek taraflı irade beyanının temsilciye ulaşması ile ortaya 

çıkan hukuki ilişkiye iç temsil yetkisi denilmektedir. Yani iç temsil yetkisi temsilciye 

iletilmesi gerekli tek taraflı bir beyanla verilmesi ile hüküm ifade edecek temsilcinin 

yetkiyi kabul etmesi aranmayacaktır.117  

 

                                                 
113 Bu konu hakkındaki görüşlerin incelemesi için bkz. Esener, a.g.e., s. 29  vd.  
114 Eren, a.g.e., s. 393; Esener, a.g.e., s. 44-45; Aksi düşüncede Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, 
a.g.e. s. 172. 
115 Akbıyık, a.g.m., s. 218. 
116 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 172. 
117 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 172; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 159; Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel 
Hükümler, C. 1, s. 376; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 173; Eren, a.g.e., s. 393; Ayan, 
a.g.e., s. 182. 
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 İç temsil ilişkisinden kaynaklanan yetkiye ise iç temsil yetkisi denilmektedir. 

İç temsil ilişkisi ve yetkisi sonucunda temsilcinin yapacağı hukuki işlemlerin hüküm 

ve sonuçları temsil edilenin hukuki alanında gerçekleşecektir.118 

 

 İç temsil yetkisi özellikle temsil edilenin menfaatini korumayı amaçlar. 

Nitekim bu durum Türk-İsviçre Hukukunda da kabul edilmiştir. Burada temsil 

edilenin irade beyanı dikkate alınarak bir yoruma gidilecektir. Temsil yetkisine sahip 

olduğunu iddia eden kimse ile hukuki işlem yapan üçüncü kişilerin bu sebeple ortaya 

çıkabilecek risk ve tehlikelere katlanmaları gerekir. Fakat bu halde dış temsil yetkisi 

sebebi ile iyiniyetli üçüncü kişiler korunacaktır.119 

 

 Temsil yetkisi açık bir şekilde verilebileceği gibi örtülü olarak da verilebilir. 

Bu kanaat verici bir davranış da olabilir.120  Nitekim temsil yetkisinin kapalı bir 

biçimde verilmesine vekalet akdini düzenleyen BK’nun 388. maddesinin ikinci 

fıkrası örnek gösterilebilir. Buna göre “ Vekalet vekilin tekabül eylediği işin 

yapılması için icap eden hukuki tasarrufları ifa salahiyetini şamildir.” Denilerek bir 

işin idaresi kendisine bırakılan kimseye (vekile) bu işi yaparken gerekli hukuki 

muameleleri de yapma yetkisi verileceği ifade edilmiştir.121 Yani bu halde de vekile 

açık bir şekilde temsil yetkisi verilmese dahi iş için gereken diğer hukuki işlemleri 

yapma yetkisi örtülü olarak tanınmış olacaktır.122 

 

 Temsil yetkisi şarta bağlı olarak da verilebilecektir. Burada yenilik doğuran 

bir hakkın kullanılması için verilen temsil yetkisinin şarta bağlanabileceği, yetkiyi 

şarta bağlı olarak vermenin yetkinin kullanılması için yapılacak işlemin şarta 

bağlanması anlamına gelmeyeceği Oğuzman tarafından ifade edilmiştir.123 Yani bu 

durum yenilik doğuran hakların bir şarta tabi tutulamayacağı prensibi124 ile 

çelişmeyecektir. 

                                                 
118 Eren, a.g.e., s. 394.  
119 Esener, a.g.e., s. 27. 
120 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 636. 
121 Aral, a.g.e., s. 396. 
122 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 173. 
123 Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 173, dn. 585. 
124 Öztan, a.g.e., s. 73. 
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 2.Dış Temsil Yetkisinin Verilmesi 
 

 Temsil yetkisinin temsil yetkisini veren tarafından sözleşmenin yapılacağı 

üçüncü kişilere duyurulmasına dış temsil yetkisi denilmektedir.125 Temsilcinin belli 

bir yetkiye sahip olduğu hususunun temsil edilen tarafından üçüncü şahısların 

bilgisine sunulması ile dış temsil yetkisi verilmiş olacaktır. Borçlar Kanunumuz 

özellikle iç temsil yetkisine yer verirken, dış temsil yetkisine ise BK. m.33/II ve m. 

34/III’ de genel olarak değinmiştir. Türk Hukuk sisteminde iç temsil yetkisi esas 

alındığı için temsil edilenin üçüncü kişilere yapacağı bildirim yani dış temsil yetkisi 

verilmesi iç temsil yetkisini kurmak için yeterli olmayacak bu durumda sadece 

“görünüşte temsil” hali söz konusu olacaktır.126 

 

  Temsil yetkisinin üçüncü kişilere duyurulması temsilciye verilecek bir belge 

ile olabileceği gibi üçüncü kişilere gönderilecek yazı, sirküler, gazete ve ilanla da 

olabilir. Temsil yetkisi uygulamada  “vekaletname” olarak adlandırılan bir belge ile 

de ortaya konmuş olabilir. Bu belge üçüncü kişilere gösterildiğinde bildirilme 

gerçekleşmiş olacaktır.127 

 

 Temsil yetkisinin verildiği üçüncü kişiler tarafından temsil edilenin fiili 

davranışları ile de anlaşılabilir. Örneğin temsil edilen temsilciye bir işle ilgili olarak 

önemli bir mevki verdiğinde üçüncü kişiler temsilcinin temsil yetkisine sahip 

olduğunu düşünebilirler. Bu durum iş hayatının gerekleri doğrultusunda üçüncü 

kişiler tarafından haklı kabul edilebilir.  Yukarıda ifade ettiğimiz gibi sadece dış 

temsil yetkisinin varlığı yani yetkinin üçüncü kişilere bildirilmesi temsilci ile temsil 

edilen arasındaki temsil ilişkisini kurmayacaktır. Çünkü temsil yetkisi Türk-İsviçre 

Hukukunda iç temsille kurulacak yani temsil edilen tarafından temsilciye verilen 

beyanla ortaya çıkacaktır.128  Ancak dış temsil yetkisi kurulduğunda üçüncü kişilerin 

iyiniyetli olması halinde temsil ilişkisi hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Bu 

durumda temsilcinin yaptığı sözleşme ile temsil edilen bağlı olacaktır. 
                                                 
125 Eren, a.g.e., s. 394; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 173. 
126 Esener, a.g.e., s. 44. 
127 Karahasan, Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.1, s. 377. 
128 Eren, a.g.e., s. 395. 
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 İç temsil yetkisinden farklı olarak dış temsil yetkisinde iyiniyetli üçüncü 

şahısların menfaatleri korunmuştur. İyiniyetli üçüncü kişilerin menfaatlerinin 

korunması söz konusu olduğundan buradaki iyiniyet subjektif iyiniyet olmalıdır. 

Yani üçüncü kimsenin sadece yetkinin olmadığını bilmemesi değil ayrıca MK. m. 3 

gereğince kendisinden beklenen özeni göstermiş olması gerekir.129 

 

 Bu durum BK’nu m. 33 f.2 ve 34 f.3’de ifade edilmiştir. BK’nu m. 33 f. 2’ye 

göre mümessilin temsil salahiyetinin derecesi üçüncü şahsa beyan ve tebliğ edilmişse 

ancak bu beyana itibar olunur. Örneğin temsil edilen temsilciye bir yetki vermese ve 

ancak iyiniyetli üçüncü kişiye yetkinin varlığını bildirse bu madde dikkate alınacak 

ve temsil ilişkisi kurulmuş gibi hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır. Burada temsil 

edilen temsil yetkisini üçüncü kişilere bildirmekle bir görünüş ortaya çıkarmaktadır. 

Bu sebeple bunun sonuçlarına katlanması gerekir.130 

 

 Dış temsil yetkisi açık bir biçimde üçüncü şahıslara bildirilmiş olacağı gibi 

kapalı bir şekilde de bildirilmiş olabilir. Bu durumda temsil edilen açık veya kapalı 

bir biçimde verdiği temsil yetkisini geri alır ve bunu üçüncü kişiye bildirmez ise 

üçüncü kişinin iyiniyetli olarak (daha önce verilmiş olan yetkinin varlığına 

güvenerek) yaptığı işlemler BK’nu m. 34/ f.3 gereğince geçerli olacaktır.131 Bu 

duruma görünüşte temsil yetkisi denilmekle birlikte katlanma yetkisi ya da yetki 

benzeri gibi kavramlarda kullanılmaktadır.132 

 

 Temsil yetkisi üçüncü şahıslara karşı temsil edilenin temsilciye karşı 

hareketlerinden veya meydana gelen hukuki görünüşten anlaşılabilir. Bu durumda 

üçüncü kimse temsil edilenin beyanını iyiniyet kaidelerine göre yorumlayarak temsil 

yetkisinin temsilciye verilip verilmediğini ve temsil yetkisinin kapsamını tayin 

edecektir. İyiniyetin dış temsil yetkisinin esaslı unsurlarından bir olması sebebiyle 

üçüncü kişiler temsil yetkisine ait beyana, örf adet ve ticari doğruluk kurallarına göre 
                                                 
129 Esener, a.g.e., s. 47. 
130 Esener, a.g.e., s. 49.  
131 Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 174; Esener, a.g.e., s. 48. 
132 Eren, a.g.e., s. 395. 
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iyiniyetle yapacakları bir yorum sonucunda ve “güven teorisi” prensiplerine 

dayanarak itimat edeceklerdir. Temsil yetkisinin yorumlanmasında rehber niteliğinde 

olan güven teorisi sadece temsil yetkisinin kapsamını ve temsilcinin bulunup 

bulunmadığını belirlemekle kalmayacak, bununla birlikte sözleşme görüşmelerinden 

itibaren üçüncü kişi ve temsilcinin davranışlarını da etkileyecektir.133 

 

 Doktrinde ve yargı kararlarında dış temsil yetkisinin verildiğinin ayrıca 

üçüncü şahıs tarafından araştırılması ve öğrenilmesi aranmamakta ise de üçüncü 

şahıs her hal ve durumu gözeterek kendisinde beklenenleri yapmalı ve şüphe 

duyduğu durumlarda dikkatli olmalıdır.134  

 

Sonuç olarak dış temsil yetkisinin varlığı ve buna bağlı olarak üçüncü 

şahısların korunabilmesi için üç şartın beraber bulunması gerekmektedir. İlk şart 

temsil yetkisinin temsil edilen tarafından üçüncü şahsa bildirilmesidir. İkinci olarak 

yetkinin bildirildiği üçüncü kişilerin iyiniyetli olmasıdır. (MK. m. 3 anlamında 

subjektif hüsnüniyet sahibi olmaları) Son ve en önemli şart ise dış temsil yetkisine 

dayanarak iyiniyetin korunması kanunun üçüncü şahısların himayesini öngördüğü 

haller için mümkündür. Yani dış temsil yetkisine dayanılarak bu iyiniyetin himayesi 

gerekmektedir.  

 

 

C. TEMSİL YETKİSİNİN GEÇERLİLİK ŞARTLARI 
 

     1. Temsil Yetkisinde Şekil Ve İspat 
 

 Kural olarak temsil yetkisinin verilmesi herhangi bir geçerlilik şekline tabi 

değildir. Bu konu hakkında bir hüküm de söz konusu değildir.  Öğretideki baskın 

görüşe göre temsilcinin yapması gereken işlemin geçerliği özel bir şekle bağlı olsa da 

                                                 
133 Şener Akyol, “Temsil Yetkisinin Yorumu”, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara, 
Seçkin, 2009, s.109. 
134 Esener , a.g.e., s. 48. 
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durum aynıdır.135Nitekim Yargıtay bazı kararlarında temsil ilişkisinin bir şekle bağlı 

olmadan kurulabileceğini de kabul etmiştir. 

 

 Ancak öğretide bu görüşün akside savunulmuş buna göre hukuksal işlemlerin 

geçerlilik şekline tabi tutulmasında sadece ispat kolaylığı sağlamanın olmadığı 

bununla birlikte koruma amacının da bulunduğu ifade edilmiştir. Örneğin temsilcinin 

yapacağı işlem bir geçerlilik şekline tabi ise (kefalet akdinde durum böyledir) temsil 

yetkisinin de aynı geçerlilik şekline uygun verilmesi gerekir.136 Örneğin tapuda 

gerçekleştirilecek işlemlerde temsil yetkisinin yazılı hatta noterlikçe re’sen 

düzenlenmiş resmi bir belge ile kanıtlanması gerekir. Nitekim bu belgeye 

selahiyetname ya da yetki belgesi denir. Ancak yetki belgesi BK’ya göre temsil 

yetkisinin geçerliliği için şart olmayıp sadece yetkinin üçüncü kişilere 

kanıtlanmasına yardım etmektedir. 137  

 

Taşınmaz alım satım işlemlerinde temsil yetkisinin verilmesinin kanunun tabi 

tuttuğu şekle bağlı olması Yargıtayın bazı kararlarında da dile getirilirken, belli bir 

şekle bağlı olarak yapılan muamelelerin temsil yetkisi verildiğinde o şekle bağlı 

olmadan yapılacağı fikri beraberinde kanuna karşı hile yolunu açabileceği endişesini 

de doğurmuştur.138 

 

 Temsil yetkisinin verilmesi herhangi bir şekle tabi olmadığı için açık bir irade 

beyanı ile verilebileceği gibi kapalı bir beyanla da verilebilir. Bu durumda temsil 

edilenin kapalı irade beyanı yorumlanırken “güven teorisi” prensiplerinden 

yararlanılacaktır. Burada temsilci makul ve orta zekalı bir insana göre verilen kapalı 

irade beyanını yetki verme işlemi olarak değerlendirebiliyor ise temsil edilen ile 

arasında iç temsil ilişkisi kurulmuş olacaktır.139   

 

                                                 
135 Esener, a.g.e., s. 35; Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 667; Tandoğan, a.g.e., s. 252; 
Yavuz, a.g.e., s. 148; Eren, a.g.e.,  s. 396; Akıntürk, a.g.e., s. 69; Reisoğlu, a.g.e., s. 133. 
136 Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 175; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 160. 
137 Akıntürk Turgut, a.g.e., s. 69 vd. 
138 Esener, a.g.e., s. 38. 
139 Esener, a.g.e., s. 39. 
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 Uygulamada kolaylık ve güven sağlamak için temsilciye temsil yetkisi bir 

belge ile verilebilir. Temsil yetkisinin verilmesi ile ilgili bir uyuşmazlık olduğunda 

HUMK’da belirtilen belge ile ispat kuralı söz konusu olacaktır.   

  

 Bununla birlikte BK. m. 33/f. 2’de belirtildiği üzere temsil edilen temsil 

yetkisini temsilciye vereceği bir belge dışında hukuksal işlemi gerçekleştireceği 

üçüncü kişiye ya da kişilere bildirebilir. Bu hallerde temsilcinin ayrıca yetkisini ispat 

etmesi aranmayacaktır. Temsil ilişkisi çok sayıda belirsiz kişilerle de yapılabilir. Bu 

durumda temsil edilenin temsil yetkisini ilan yolu ile bildirmesi gerekmektedir. 

 

 Temsilcinin yaptığı hukuksal işlemin temsil edilen için hüküm ve sonuç 

doğurabilmesi hukuksal işlem yapıldığı sırada temsilcinin temsilci olduğunu 

bildirmesi ile mümkün olacaktır. Ancak yukarıda ifade ettiğimiz gibi bu kuralın iki 

halde istisnası bulunmaktadır. İlk olarak temsilcinin yaptığı işlemden temsilci 

sıfatına sahip olarak yaptığının anlaşılmasıdır. İkinci durum ise sözleşmenin üçüncü 

kişi için temsilci ya da temsil edilen için ile yapılmasının önemsiz olmasıdır. Bu iki 

halde temsil yetkisinin varlığının açıklanmasına ve kanıtlanmasına gerek 

olmayacaktır.140 

 

 Aşağıda ayrıntılı olarak inceleyeceğimiz çifte temsil ve kendisi ile işlem 

durumunda temsil edilenin temsil yetkisi verdiği konusunda açık bir irade beyanında 

bulunması gerekmektedir. Çifte temsilde akdin iki tarafını aynı kişi temsil 

etmektedir. Kendisi ile işlem ise akdin bir tarafının temsilcisi sıfatı ile davranan 

kişinin diğer tarafında da bizzat taraf olmasıdır. 

 

Kendisi ile işlem ve çifte temsil halinde ilgili kişilerin açık rızası olmalı ve bu 

durum temsil edilen için hiçbir sıkıntı doğurmamalıdır. Veya temsil edilen için 

                                                 
140 Akünal, a.g.e., s. 26; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 161; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 187;Bu 
durumda intuitus personae unsuru bulunmamakta kişinin ve niteliklerinin önemi olmayan bir “ilgili 
için işlem” söz konusu olmaktadır. Hatemi, Borçlar Hukuku Fasikülleri, s. 82. 
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malvarlığı kazancı sağlaması gerekir. Burada temsil edilenin açık yetki vermiş 

olması gerekir Bu şartlar gerçekleşmemişse yetkisiz temsil söz konusu olacaktır.141 

 

 

2. Temsil Yetkisinde Ehliyet 
 

 Temsil yetkisinin verilmesinde hukuksal işlemler için gerekli olan ehliyet 

kuralları uygulanacaktır.142 Nitekim temsil yetkisinin verilmesinde kural olarak yetki 

verenin tam ehliyetli olması aranmaktadır. Tam ehliyetli olan herkes temsil yetkisini 

verebilecektir. Ancak temsil edilen sınırlı ehliyetsiz (yani ayırt etme gücüne sahip 

kısıtlı veya küçük ) ise tek başlarına yapacakları işler dışındaki hukuki işlemler için 

temsilci atayabilmeleri yasal temsilcilerinin rızası ile mümkün olabilecektir143 

 

 Fiil ehliyeti olmayan bir tam ehliyetsiz kişi için atanan kanuni temsilci onun 

adına başka bir temsilciye yetki verebilecektir. Fakat burada dikkat edilmesi gereken 

kanuni temsilcinin kanunun kendisine verdiği yetkinin tamamını bir başkasına 

devredemeyeceğidir.144   

 

 Hukuki işlemler gerçekleştirirken temsilcinin işlem ehliyetine sahip olması 

ise aranmamaktadır. Burada temsilcinin ayırt etme gücüne sahip olması yeterli 

olacaktır. Sınırlı ehliyetsiz kimse yasal temsilcinin rızası olmasa dahi kendi ad ve 

hesabına yapamayacağı işlemleri başkasının temsilcisi olarak yerine 

getirebilecektir.145 Temyiz kudreti olmayan temsilci aktif olarak bir sözleşme 

                                                 
141 Hatemi , Borçlar Hukuku Fasikülleri, s.83. 
142“Davacı kadın; yokluğunda yargılaması yapılıp kesinleştirilmiş bulunan boşanma davasında, 
davacı kocanın vekilinin, davadan önce barodan kaydının silinmiş olması nedeniyle davacıyı temsil 
edemeyeceğinden, HUMK'nın 445/8. maddesi yanında, tebligat hilesi sonunda yargılamaya 
katılamadığını ileri sürerek de, yargılamanın iadesi isteminde bulunmuştur. HUMK'nın 445/8. 
maddesine ilişkin olarak yargılamanın iadesi isteminde bulunma hakkı, davaya vekil veya temsilcisi 
olmayan bir kimsenin huzuru ile bakılıp hüküm verilmiş olan tarafa aittir. Diğer tarafın davada vekil 
veya mümessil olmayan kişiler tarafından temsil edilmiş olduğu gerekçesi ile yargılamanın iadesi 
isteminde bulunması mümkün değildir. Bu nedenle olaya HUMK'nın 445/8. maddesinin uygulanma 
olanağı bulunmamaktadır…”Y.2.HD.E:2006/18513,K:2007/13729,(Çevrimiçi) 
http//portal.mso.adalet.gov.tr.UYAP.Mevzuat, 10. 03. 2009. 
143 Reisoğlu , a.g.e., s. 132. 
144 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 216. 
145 Öztan, a.g.e.,  s. 268 vd. 
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yapamayacağı gibi, pasif olarak da yapılan bir irade açıklamasını kabul 

edemeyecektir. Burada temsilciyi iyiniyetle ehliyetli sanan üçüncü kişinin iyiniyeti 

de korunmayacaktır. Temsilcinin ehliyetsizliği sebebiyle temsil işlemi geçersiz 

olursa temsil edilen culpa in contrahendo’ya göre sorumlu tutulacaktır.146 

 

 Sınırlı ehliyetsizin başkası için temsilci olması sadece temsil edilenin 

malvarlığını etkilemekte temsilcinin kendisi değil temsil edilen borç altına 

girmektedir. Bu sebeple kanun koyucu sınırlı ehliyetsizi korumayı 

amaçlamıştır.147Burada sınırlı ehliyetsiz temsilci kendisine verilen yetkilerin 

sınırlarını aşar ise BK. m. 39’a göre değil, MK. m. 452’ye göre sorumlu olacaktır.148 

 

 Temsil edilen ehliyetini sonradan kaybetmiş ise temsil yetkisi sona erecektir 

Tasarruf işlemlerinin yapılması için verilen temsilde temsilcinin tasarruf işlemini 

yaptığı anda temsil tasarruf yetkisinin de olması gerekmektedir. 

 

 Temsil edilenin temsil yetkisi verirken iradesi hata, hile, ya da ikrah 

sonucunda sakatlanırsa temsil yetkisi iptal edilebilir. Temsil edilen iradesini 

sakatlayan temsil yetkisi temsilci tarafından kullanılmamışsa bunu geri alma hakkına 

da sahip olacaktır. Bu hal de iptale gerek kalmaksızın temsil yetkisi son bulmuş 

olacaktır.149  

 

   İptal beyanı temsilci hukuki işlemi gerçekleştirmişse üçüncü kişiye, 

gerçekleştirmemişse temsilciye iletilmelidir. Dış temsil yetkisinin üçüncü kimselere 

bildirilmesi halindeki iradenin sakatlanmasında da durum aynıdır. Temsil yetkisi 

iptal edildikten sonra temsilcinin üçüncü kişilerle sözleşme yapması durumunda 

yetkisiz temsil söz konusu olacak ve temsil edilen bu sözleşme ile bağlı 

olmayacaktır. Temsil yetkisinin muvazaalı olarak verilmesi halinde temsilci 

                                                 
146 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 226 vd. 
147 Eren, a.g.e., s. 396. 
148 Öztan, a.g.e., s. 269. 
149 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 219. 
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muvazaayı biliyor ise verilen yetki geçerli olmayacaktır. Ancak temsil yetkisi üçüncü 

kişilere bildirilmiş ve onlarda iyiniyetli iseler temsil yetkisi geçerli olacaktır.150  

 

Temsilcinin temsil yetkisine dayanarak sözleşme yaptığı anda hata, hile veya 

tehdit sebebiyle iradesi sakatlanırsa temsil edilen bu sözleşme ile bağlı olmayacaktır. 

Ancak temsilci sözleşmenin konusundaki ayıbı bilerek sözleşmeyi gerçekleştiriyor 

ise temsil edilen sözleşme ile bağlanacaktır. Temsilcinin bilerek hataya düşmesi 

halinden farklı olarak üçüncü kişinin temsil edileni hileye düşürmesi sonucu bir irade 

sakatlanması gerçekleşmişse, temsil edilen BK. m. 31’e başvurarak sözleşmeyi iptal 

edebilecektir.151   

 

3. Sınırlı Ehliyetsizin Temsilci Olması 
 

 MK’da bu konu ile ilgili açık bir hüküm bulunmamakla birlikte doktrinde 

ayırt etme gücüne sahip küçük ve ayırt etme gücüne sahip kısıtlıların temsilci olarak 

temsil edilen adına hareket edebilecekleri kabul edilmektedir. Sınırlı ehliyetsizler, 

kanuni temsilcilerinin rızası olmadan kendileri adına yapamayacakları işlemleri 

başkaları adına temsilci olarak yapabileceklerdir.152 

 

 MK.’nun 16. maddesinde ayırt etme gücüne sahip küçükler ve kısıtlılar, 

yasal temsilcilerinin rızası olmadıkça kendi işlemleri ile borç altına giremezler 

denilmekte ve sınırlı ehliyetsizin ancak kendisini borç altına sokan hareketlerinde 

yasal temsilcisinin rızası aranmaktadır. Karşılıksız kazanmada ve kişiye sıkı sıkıya 

bağlı hakları kullanmada bu rıza gerekli değildir. Nitekim sınırlı ehliyetsizin üçüncü 

kişi adına temsilci sıfatı ile yapacağı işlemin hukuki sonuçları temsil edilen için 

bağlayıcı olacak sınırlı ehliyetsiz borçlu veya alacaklı olmayacaktır. Sınırlı ehliyetsiz 

başkasını doğrudan temsil ettiğinde, temsilci olarak gerçekleştirdiği işlemin sonucu 

sadece temsil olunanı bağlayacak, kendisi bundan hiçbir zarar görmeyecektir. Bu 

                                                 
150 Eren, a.g.e., s. 397. 
151 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 230. 
152Abdulkadir Arpacı,  Kişiler Hukuku (Gerçek Kişiler), 2.Bası, İstanbul, 2000, s.67; Öztan, a.g.e., 
s. 269; Mustafa Dural/Tufan Öğüz, Kişiler Hukuku, Gerçek Kişiler, C.1, İstanbul, Filiz Kitabevi, 
2001, s. 93.  
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nedenle sınırlı ehliyetsiz kendisi için yapamadığı bu işlemi temsilci olarak 

gerçekleştirebilecektir. Ancak sınırlı ehliyetsiz kendisini borç altına sokan bir temsil 

yetkisi veren hukuki işlemi yasal temsilcisinin izni olmadan gerçekleştiremez. 

Örneğin sınırlı ehliyetsiz yapmış olduğu vekalet sözleşmesinde vekalet borcu altına 

girecektir. Bu sebeple sınırlı ehliyetsiz sadece tek taraflı yetkilendirme işlemi ile 

temsil etme yetkisini elde edecek hiçbir zorunluluk altına girmeyecektir. Kanuni 

temsilcinin icazet vermediği vekalet sözleşmesi batıl sayılırken, sınırlı ehliyetsiz 

kendisine verilen temsil yetkisini kaybetmiş olmayacaktır.153 Doktrinde Hatemi 

hakim görüşten farklı olarak temsil yetkisinin kullanılması ile iç ilişkide “vekalet” 

ilişkisinin doğacağını, yapılan vekalet sözleşmesine icazet verilmemesi halinde hem 

vekalet sözleşmesinin, hem sınırlı ehliyetsize verilen temsil yetkisinin de batıl 

olacağını kabul etmiştir.154 Sınırlı ehliyetsizin temsilci olarak hareket etme borcunu 

yüklenmesi de yasal temsilcisinin rızası ile mümkün olabilecektir.155 

 

Yasal temsilcinin sınırlı ehliyetsizi temsil ederek yaptığı işlemler ile sınırlı 

ehliyetsiz hak ve borç altına girecektir. Bu durum MK.’nun 343 ve 448. 

maddelerinde şöyle ifade edilmiştir.156 Yasal temsilci sınırlı ehliyetsiz adına vakıf 

kuramaz, önemli ölçüde bağış yapamaz ve kefil olamaz. Bu haller yasak işlemler 

olarak MK’da ifade edilmiştir. Bu işlemleri sınırlı ehliyetsizin kendisi yapamayacağı 

gibi yasal temsilcisi de onun adına yapamayacaktır.  

 

 

D. TEMSİL YETKİSİNİN BAĞIMSIZLIĞI 
 

 Kural olarak temsil yetkisi temsil edilenle temsilci arasındaki temel ilişkiye 

dayanmaktadır.157 Temsil edilen kimse ile kendisine temsil yetkisi verilen kişi 

                                                 
153 Arpacı, a.g.e., s. 68; Hüseyin Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku Kısa Ders Kitabı, İstanbul, Vedat, 
2005, s. 42. 
154 Hatemi, Gerçek Kişiler Hukuku Kısa Ders Kitabı, s. 43; Hatemi, Kişiler Hukuku Dersleri, 2. 
bs, 2001, İstanbul, s. 63. 
155 Oğuzman/Seliçi/ Oktay, Kişiler Hukuku (Gerçek ve Tüzel Kişiler), 9. bs., İstanbul, Filiz 
Kitabevi, 2009 s. 88. 
156 Oğuzman/Seliçi/ Oktay, a.g.e., s. 89. 
157 Eren, a.g.e., s. 397. 
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arasındaki iç ilişkiye temel ilişki denilmektedir. Temel ilişki temsil edilen kişi ile 

temsilci arasındaki geniş anlamda ve genellikle bir iş görme ilişkisine 

(Geschaftsbesorgung) dayanmaktadır.158 

 

İş görme konusu üzerinde doktrinde farklı görüşler bulunmaktadır.159 Modern 

hukukta iş görme ilişkisinin konusunu sadece hukuksal işlemler değil, maddi 

eylemler de oluşturmaktadır. Bununla birlikte iş görmenin temsilin bir türü olmadığı 

ve iş görenle iş sahibi arasındaki iç ilişkiyi ilgilendirdiği kabul edilmiş temsil 

ilişkisinin ise temsil edilen ile üçüncü kişiler arasında meydana geldiği ifade 

edilmiştir.160  

 

İş sahibi ile işi gerçekleştiren arasındaki temel ilişki bir sözleşme ilişkisine 

dayanabilir. Bu sözleşme iş sahibi ve işi gerçekleştiren arasındaki iç ilişkiyi de 

düzenlemektedir. Nitekim BK.’nu madde 34/1’de ifade edildiği gibi iş görme 

ilişkisinin bir vekalet, hizmet veya şirket sözleşmesinin konusunu oluşturması 

mümkündür. Bunların yanında diğer iş görme sözleşmelerine de dayanabilir. İş 

sahibi ile işi gerçekleştiren arasında bir sözleşme ilişkisi yok ise vekaletsiz iş görme 

kurallarının dikkate alınacağı kabul edilmektedir161 

 

Temsil yetkisinin her zaman bir sözleşme veya temel işlem ile verilmesi şart 

değildir. Bir sözleşmeye ya da temel ilişkiye dayanmadan da temsil yetkisi 

verilebilecektir.162 

 

Uygulamada temsil yetkisi genellikle vekalet sözleşmesi ile birlikte 

verilmektedir. Ancak bu iki kurum birbirinden oldukça farklıdır. Nitekim vekalet ile 

iradeye dayanan temsilin birbirinden kesin bir biçimde ayrılması hukuksal gelişimin 

önemli adımlarından biri olarak kabul edilmiştir. Bu ayrıma ilk defa dikkat çeken 

                                                 
158 Esener, a.g.e., s. 59. 
159 Tandoğan , a.g.e., s. 76 vd. 
160 Akbıyık, a.g.m., s. 219. 
161 Esener, a.g.e., s. 60, dn. 160. 
162 Eren, a.g.e., s. 398. 
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Alman Umumi Ticaret Kanunnamesine Göre “Hukuksal İşlemlerde Temsil” adlı 

makalesiyle aslında bir kamu hukukçusu olan LABAND olmuştur.163  

 

Laband’a göre temsil yetkisi ve vekalet bir çok hallerde bir arada bulunsa 

dahi temsil yetkisi olmadan vekalet ve vekalet sözleşmesi bulunmadan da temsil 

yetkisi verilmesi söz konusu olabilecektir. Bu sebeple her iki kurumu birbirinden 

ayırmak gerekmektedir.164 

 

Fransız Hukukundan farklı olarak Alman ve İsviçre-Türk Hukukunda temsil 

yetkisi, vekalet sözleşmesinden ayrı ve bağımsız bir mahiyet taşımaktadır. Nitekim 

vekalet tek taraflı bir hukuki ilişki olan temsil ilişkisinden farklı olarak bir 

sözleşmedir. Ve sonuçlarını vekil ile müvekkil arasında doğurmaktadır. Bu sözleşme 

ile vekile hukuki bir yükümlülük ve borç yüklenmektedir. Böylece vekil ile müvekkil 

arasında sözleşmeden kaynaklanan bir borç ilişkisi ortaya çıkmaktadır.  Burada bir iç 

ilişki söz konusu iken, vekalet sözleşmesine dayanan temsil ise etkisini dış ilişkide 

gösterecektir.165  

 

Yetkilendirme ile vekalet her zaman birleşmemekte yani bir sözleşme ilişkisi 

olmaksızın da temsil yetkisi verilebilmektedir. Vekalet sözleşmesinin kapsamını 

düzenleyen BK.’nu m. 388/f.2’nin temsil yetkisinin bağımsız bir yetki olduğu 

anlayışına şüphe düşürdüğü ifade edilmiş ve bu durum doktrinde tartışmaya 

sebebiyet vermiştir.166 388/f. 2’de “ vekalet vekilin tekabbül eylediği işin yapılması 

için icap eden hukuki tasarrufları ifa salahiyetini şamildir.” denilmiştir. Burada 

önemli olan vekalet sözleşmesinin kapsamında temsil yetkisinin yer alıp almadığıdır.  

Bu da vekalet sözleşmesinin yorumlanması ile ortaya çıkacaktır. BK.’nu 388/f.2’de 

belirtilen salahiyet ifadesi hem doğrudan hem de dolaylı temsili kapsadığı için167 

                                                 
163 Sungurbey, a.g.e., s. 4; Hatemi, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, s. 106. 
164 Naklen Akbıyık, a.g.m., s. 221;Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 647. 
165 Eren , a.g.e., s. 398; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop/, a.g.e., s. 176. 
166 Esener , a.g.e., s. 65. 
167 Esener, a.g.e., s. 66. 
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vekalet sözleşmesinde temsil yetkisi verildiği anlaşılmıyor ise dolaylı temsil söz 

konusu olacaktır168 

 

Temsil yetkisinin temel ilişkiden soyutluğu prensibinin önemi iç ilişkiyi 

oluşturan sözleşme herhangi bir sebeple geçersiz olsa dahi, temsil yetkisinin geçerli 

kabul edileceğidir. Yani temsil yetkisinin geçerli olması temel ilişkiyi oluşturan 

geçerlilik şartlarından ayrık tutulmuştur.169 Örneğin sınırlı ehliyetsiz bir kişinin 

kendisini borç altına sokan bir vekalet sözleşmesi yapması halinde yasal temsilcisi 

icazet verene kadar bu sözleşme sınırlı ehliyetsizi bağlamayacak nitekim icazet de 

verilmez ise vekalet kesin hükümsüz olacaktır. Fakat sınırlı ehliyetsize verilen temsil 

yetkisi sınırlı ehliyetsizi borç altına sokmadığından geçerli olarak devam edecektir.  

Bununla birlikte iç ilişkideki sözleşmeyi sakatlayan sebep yetkilendirme (temsil 

yetkisi verme) işlemini de sakatlıyor ise sözleşme ve yetkilendirme işlemi de 

hükümsüzleşir. Örneğin temsil yetkisi veren sözleşmeyi yapan kimsenin irade 

beyanının sakat olması veya temyiz kudreti bulunmaması ya da ahlaka aykırı amaçla 

yapılan sözleşmede temsil yetkisi verilmesi böyle olacaktır.170 

 

Temsil yetkisinin temel ilişkiden ayrılarak bağımsız olduğu prensibinin kabul 

edilmesi, temsil yetkisi temel bir ilişkiye dayanıyorsa bu iç ilişkiden soyut (mücerret 

bir işlem olduğunun kabul edilmesine de sebep olmuştur. Fakat doktrinde bazı 

yazarlarca bağımsızlık prensibi kabul edilmiş olsa dahi ayrıca soyutluk prensibinin 

benimsenmesi şart görülmemiştir.171  

 

Temsil yetkisinin soyutluğunu savunanlar şu örnekten hareket etmektedirler. 

Buna göre vekalet sözleşmesi hükümsüz kalmış olsa dahi (örneğin sınırlı ehliyetsize 

borç doğuran vekalet işlemi sebebiyle kanuni temsilcinin icazet vermemesi hali)   

yetkilendirme işleminin sonuç doğuracağı, temsilcinin temsil edilenin temsil etme 

hakkına (ikincil yetki) sahip olacağı çünkü bu yetki verme işleminin borçlanma 

işlemi olmadığı tam tersine sınırlı ehliyetsize yetki hakkı verdiği savunulmuştur. 
                                                 
168 Akbıyık, a.g.m., s. 224. 
169 Esener , a.g.e.,  s. 68; Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 171. 
170 Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 172. 
171 Hatemi/Serozan/Arpacı, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, s. 392. 
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Burada Medicus’un görüşü önemlidir. Medicus icazet verilmemesi durumunda 

yetkilendirme işleminin de hüküm doğurmayacağını ifade etmektedir. Bu durumda 

sınırlı ehliyetsizin temsil konusunda yetkili olduğundan bahsedilemeyecek sorun iç 

ilişkide vekaletsiz iş görme, dış ilişkide ise hukuki görünüşe güven ilkesine göre 

çözülecektir. Medicus’un görüşüne katılan Hatemi’ye göre yetkilendirme işleminin 

vekalet sözleşmesinden ayrı başka bir hukuki işlem olduğunu söylemek yeterlidir. 

Burada ayrıca temsil yetkisinin soyutluğundan bahsetmeye gerek olmayacaktır.172    

 

Temsil yetkisi ile vekalet sözleşmesi birinin “hak veya yetki” diğerinin bir 

işlem olması sebebiyle karşılaştırılarak temsil yetkisinin soyut olduğunun ileri 

sürülmesi kabul edilmemiştir. Buna göre yetkilendirme işlemi ile vekalet sözleşmesi 

karşılaştırılsa dahi bu iki işlem arasında bir soyutluk prensibi bulunmamaktadır. 

Çünkü her iki işlemin geçerlilik şartları birbirinden farklıdır. Nitekim bir hukuksal 

işlemin geçerlilik şartları diğerinden az oluşu sadece bu sebebe dayanarak o hukuksal 

işlemin soyut olmasını gerektirmeyecektir. Temsil yetkisinin geçerliliğinin temel 

ilişkiyi oluşturan sözleşmenin geçerlilik şartlarından ayrı olmasının soyutluk 

prensibinden değil bağımsızlık prensibinden kaynaklandığı savunulmuş ve her iki 

işlemin de bağımsızlık prensibi sonucu farklı geçerlilik şartlarına sahip olduğu ifade 

edilmiştir.173 

 

 

 

 

 

 

                                                 
172 Hatemi, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, s. 107. 
173 Hatemi/Serozan/Arpacı, a.g.e., s. 393. 
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A. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI 

 
Temsil edilen tarafından kendisine yetki verilen temsilcinin onun adına hukuki 

işlemler yaparken kendisine verilen bu yetkiyi ne zamana kadar kullanabileceği, 

kiminle hangi çeşit işlemleri gerçekleştirebileceği gibi konular temsil yeksinin 

kapsamını belirlemede önemlidir.  

 

 Temsil yetkisinin kapsamı kanuni temsilde ilgili hukuk kuralı tarafından 

gösterilirken, iradi temsilde kapsam temsil edilenin irade beyanından çıkarılır.174Yani 

temsil yetkisinin kapsamı yetkilendirme işlemi ve dolayısıyla yetkilendirme belgesi 

ile belirlenebileceği gibi (BK 33/1,2) yetki belgesinden farklı olarak üçüncü kişiye 

temsilcinin yetkisinin kapsamı bildirilmişse bu metinde esas alınabilecektir.175 

 

 Yargıtay konu ile ilgili bir kararında temsil yetkisinin kapsamı şu şekilde 

ifade edilmiştir. İpotek tesis edilmesi için vekil tayin edilmiş ise temsil yetkisi temsil 

edilen yararına kullanılmalıdır. Vekilin müvekkilden başka birinin borcu için ipotek 

tesis edebilmesi için vekaletnamede bu konuda açık bir yetkinin bulunması 

gerekmektedir. Vekaletnamede açık bir yetkinin bulunmaması halinde yapılacak 

tasarrufların müvekkil nam ve hesabına olacağı kabul edilmiştir. (Y.13. HD. 

E:2006/6070, K:2007/320) 176 

 

 Temsil yetkisinin kapsamının belirlenmesinde asıl olan yetki verenin gerçek 

arzusudur. Burada güven ilkesi de dikkate alınacak ve temsilcinin yetkilendirme 

beyanına verdiği anlam güven nazariyesine göre değerlendirilecektir.177  

 

 Eğer temsil yetkisinin kapsamı üçüncü şahıslara bildirilmiş ise burada BK. m. 

33/2 devreye girecektir. Buna göre bir hukuki ile temsil yetkisi verilmiş olup temsil 

edilen temsilciye verdiği yetkiyi üçüncü şahıslara bildirmiş ancak temsilciye verilen 

                                                 
174 Ayan , a.g.e., s. 182; Eren , a.g.e., s. 399; Zevkliler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 105; 
Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 177; Reisoğlu , a.g.e., s. 134 vd. Esener , a.g.e., s. 70. 
175 Hatemi , Borçlar Hukuku Fasikülleri, s. 83. 
176 Yargıtay Kararları Dergisi, C.33, S. 10, Ekim, 2007, s. 1922. 
177 Eren , a.g.e., s. 399; Oğuzman / Öz , a.g.e., s. 176; Akyol, “Temsil Yetkisinin Yorumu”, s. 105. 
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yetkinin kapsamı (iç yetki) ile, üçüncü şahıslara bildirilen yetkinin kapsamı (dış 

yetki) arasında bir fark söz konusu olmuşsa burada üçüncü kişilere yapılan beyan 

dikkate alınacaktır.178 Borçlar Kanunu Ve İsviçre Borçlar Kanunu burada belirtilen 

üçüncü kişilerin iyiniyetli olması şartından bahsetmemiştir. Ancak Federal Mahkeme 

bu şartı göz önünde bulundurmaktadır.179 

 

 Hukuksal işleme dayanan temsilde temsil edilen temsil yetkisinin kapsamını 

istediği gibi belirleyebileceği için temsil edilen verdiği yetkiyi sonradan geri 

alabilme ya da sınırlandırabilme hakkına sahiptir. Nitekim bu durum BK. m. 

34/f.1’de ifade edilmiş temsil edilen için çok önemli bir hak olduğundan bundan 

vazgeçmeye ilişkin yapılacak hukuksal işlemlerin geçersiz olacağı belirtilmiştir.180 

 

 Temsil yetkisi bir hukuksal işlemle verildiğinden hukuksal işlemler için 

aranan geçerlilik koşulları onun içinde aranacaktır. Bu sebeple temsil yetkisi hukuka 

ve ahlaka uygun hukuksal işlemler için verilecektir. Yoksa verilen yetki BK. m. 19-

20 gereğince batıl olacaktır. Eğer temsilci ahlaka ve hukuka aykırılığa rağmen 

hukuki işlemi gerçekleştiriyor ise sorumlu olacaktır.181 

 

 Temsilci temsil edilen tarafından verilen temsil yetkisinin sınırları içerisinde 

hareket etmesine rağmen temsil edilenin çıkarlarına aykırı davranmış ve bu yetkiyi 

kötüye kullanmış olabilir. Örneğin temsil edilenin taşınmazının düşük bir fiyatla 

satılmasında ya da yüksek fiyatla taşınmaz satın alınmasında durum böyledir. Bu 

durum Egger tarafından temsil yetkisinin MK. m. 2’de ifade edilen dürüstlük 

(objektif hüsnüniyet) kurallarına uygun olarak kullanılması gerektiği yoksa hakkın 

kötüye kullanılmasının söz konusu olacağı ve bu durumun hukuk düzeni tarafından 

korunmayacağı şeklinde ifade edilmiş ve İsviçre –Türk hukukunda baskın görüş 

olarak kabul edilmiştir.182 Temsil yetkisinin kötüye kullanılması halinde BK. m. 38 

                                                 
178 Reisoğlu , a.g.e., s. 134. 
179 Oğuzman / Öz , a.g.e., s. 176. 
180 Klıçoğlu , a.g.e., s. 162. 
181 Kılıçoğlu , a.g.e., s. 162. 
182 Sungurbey, a.g.e., s. 14. 
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kıyas yolu ile uygulanacaktır. Bu durumda temsil yetkisi kötüye kullanılmış olsa dahi 

temsilcinin kendisi adına yapılmış sözleşmeyi onaylaması için hiçbir engel yoktur.183 

 

 Hukuki işlemlerden kaynaklanan temsil yetkisinin sınırları temsil edilen 

tarafından tayin edildiği için temsilcinin bu sınırlar içinde hareket edip etmediği 

büyük bir önem taşımaktadır184 Bu sebeple temsil yetkisinin kapsamı yönünden 

çeşitli ayrımlara gidilmiştir. 

 

1. Genel Yetki- Özel Yetki 
 

 Temsil yetkisi özel ve genel yetki olmak üzere ikiye ayrılmaktadır. Eğer 

temsil yetkisi her türlü hukuki işlemi ya da bir kategoriye giren hukuki işlemleri 

yapma yetkisini kapsıyor ise “genel temsil yetkisi” belirli bir veya birkaç işlemin 

yapılması için veriliyor ise “özel temsil yetkisi” söz konusu olacaktır.185 Özel temsili 

gerektiren hallerde temsilci sadece yetkinin vermiş olduğu hukuki işlemi yapma 

iktidarına sahiptir. Aksi halde yetkisiz temsil durumu söz konusu olacaktır.  

 

 Genel ve özel temsil yetkisi ayrımı Türk –İsviçre Hukukunda büyük bir önem 

taşımaktadır. Nitekim genel temsil yetkisinin verildiği hallerde temsilci sadece tayin 

edilmiş hukuki işlemi yapabilirken, özellik gerektiren bazı durumlarda belirli işler 

için özel yetki aranmaktadır. 186 Örneğin BK. md 388 f. 3’de “ Hususi bir salahiyeti 

haiz olmadıkça vekil, dava ikame edemez, sulh olamaz,  tahkim edemez, kambiyo 

taahhüdünde bulunamaz, bağışlayamaz, bir gayrımenkulü temlik veya bir hak ile 

takyit edemez denilmiş ve özel bir yetkilendirme ile yapılabilecek hukuki işlemler 

sıralanmıştır. Borçlar Kanununun 388. maddesinin son fıkrasında vekilin özel 

yetkisini gerektiren işlemler arasında sayılmayan “kefil olamaz” şeklindeki 

düzenlemede BK. Tasarısındaki kefalete ilişkin yeni hükümler de dikkate alınarak 

tasarıya eklenmiştir.187 Temsil yetkisi, vekalet sözleşmesi dışında, şirket, hizmet, 

                                                 
183 Sungurbey, a.g.e.,  s. 15. 
184 Esener , a.g.e., s. 72. 
185Oğuzman /Öz, a.g.e.,  s. 176. 
186 Esener , a.g.e., s. 77. 
187Cevdet Yavuz , Borçlar Kanunu Tasarısı, s. 409. 
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istisna sözleşmelerinden doğsa ve bunlara dayanmasa dahi BK’nu m. 388/3 hükmü 

kıyasen burada da uygulanmalıdır.188 

 

 Bunlara ilave olarak HUMKÇ m. 63’de vekile özel yetki verilmesi gereken 

hallerden bir kısmı belirtilmiştir. Bunlar kendisine dava açma yetkisi verilen kişi 

yönünden ibra anlaşması yapma, davadan feragat etme, davayı veya teklif edilen 

yemini kabul, sulh olma, hakem sözleşmesi yapma, hükmedilen şeyi bizzat alma 

yetkileridir.189 Temsilcilerin hakimlerin sorumluluğuna ilişkin dava açabilmeleri için 

de özel yetki aranmaktadır.190 Bunun dışında ticari mümessilin özel yetki almadan 

yapamayacağı işlemler BK. m. 450/1,2’de ifade edilmiştir. Buna göre ticari 

mümessil işletme sahibine ait gayrımenkulleri devredemeyecek ve bunlar üzerinde 

üçüncü kişiler lehine sınırlı ayni haklar kuramayacaktır. Yine ticari mümessil bir 

işletmenin işlerini idare etmek için atandığından işletmenin ortadan kalkması ve 

tasfiye olmasına yol açacak işlemleri yapamayacaktır. Yani özel yetki verilmedikçe 

ticari mümessil işletmeyi devredemez, müvekkili olan tacirin iflasını isteyemez.191 

Yine ticari mümessil işletme sahibi adına konkordato teklifinde de bulunamaz. Bu 

durum konkordatonun tacirin ticari itibarı, kredisi ve müşteri çevresi üzerindeki 

önemli etkilerinden kaynaklanmaktadır.192 

 

 . Görüldüğü üzere bazı hukuksal işlemler sonuçları büyük bir önem taşıdığı 

için yasa koyucu bu işlemlerin özel yetki ile yapılmasını aramıştır. Nitekim temsil 

edilen genel yetki vermiş olsa dahi temsilci bazı hukuki işlemleri özel olarak 

yetkilendirilmedikçe yapamaz. Bu durum BK. m. 388/3’de emredici bir hüküm 

olarak ifade edilmiştir. Özel yetki temsil yetkisini sınırlandırdığından temsilci sadece 

belirtilen işlemleri yapabilecek ve özel yetkide kapsam sadece temsil edilen 

tarafından belirlenecektir.193   

 

                                                 
188 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 179. 
189 Yavuz Alangoya /Kamil Yıldırım/ Nevhis DerenYıldırım, Medeni Usul Hukuku Esasları,  4. bs., 
İstanbul, Alkım, 2004, s. 161. 
190 Eren , a.g.e., s. 400. 
191 Arkan , a.g.e., s. 163. 
192 Arkan , a.g.e., s. 163 dn. 6. 
193 Eren , a.g.e.,s. 400; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e. s . 178. 
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 Temsil yetkisinin sınırlandırılması ile ilgili olarak talimat kavramının da 

açıklanması gerekmektedir. Talimat temsil yetkisi verildikten sonra bu yetkinin nasıl 

kullanılacağına dair verilen emir ve direktiflerdir.194 Talimat temsil yetkisinin 

kullanılma tarz ve şeklini belirlemekte, kimi zaman temsil yetkisini sınırlayıp, 

genişletmekte, kimi zaman da herhangi bir etki yapmamaktadır. Örneğin temsilciye 

verilen yetki bir gayrimenkul satın almasına ilişkinse ve bunun için belli bir fiyatı 

aşmaması önerilmişse buradaki talimat sınırlayıcı bir etkiye sahiptir. Doktrinde 

temsilcinin talimata uymak zorunda olup olmadığı tartışma konusu olmuş, kimi 

yazarlar tarafından195 bu durumun temsil edilen ile temsilci arasındaki iç ilişkide 

etkili olacağı ifade edilmiştir. Böylece üçüncü kişi temsilci ile sözleşme yaptığında 

temsilcinin talimata aykırı hareket ettiğini bilse de temsil edilen sözleşme ile bağlı 

olacaktır. Ancak doktrindeki bu görüşe Federal Mahkeme katılmamış ve Yargıtay da 

bu görüşe katılmadığını bazı kararlarında ifade etmiştir.196 

 

 Bu görüşe katılmayan yazarlar ise temsil edilen tarafından verilen talimatla 

temsil yetkisinin sınırlandığını üçüncü şahıs biliyor ya da bilmesi gerekiyorsa verilen 

talimata aykırı olarak yapılan sözleşmenin temsil edileni bağlamayacağını ifade 

etmiştir. Bu durumun istisnası ise BK. m. 33/2’de ifade edilen dış temsil yetkisinin 

kapsamı içinde bu kişinin iyiniyetinin korunmasını gerektiren şartların gerçekleşmesi 

halidir.197 

 

B. TEMSİL YETKİSİNİN SINIRLANDIRILMASI 

       
    Temsilciye verilen temsil yetkisinin kapsamını belirlerken temsil edilen kişinin 

iradesi esas alınmaktadır. Bu sebeple temsil edilen temsil yetkisini hukuka aykırı 

olmayan her türlü şartla ve çeşitli yönlerden sınırlama hakkına sahiptir. 

  

    1. Süre Yönünden Sınırlandırma 

                                                 
194 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s . 181; Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 177;  Eren, a.g.e., s. 403. 
195 Von Tuhr /Peter, sh. 362 vd. Naklen, Eren, a.g.e., s. 403. 
196 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s . 182, dn. 26a. 
197 Eren , a.g.e., s. 403. 
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  Temsil edilen temsil yetkisini süre yönünden sınırlayabilir. Verilen temsil 

yetkisinin belirli bir süre sonra hüküm ve sonuç doğurması ya da belirli bir süreye 

kadar geçerli olması mümkündür. Yine temsil yetkisi geciktirici bir koşula bağlı 

olarak da verilebilir. Bu durumda temsilcinin koşulun gerçekleşmesinden veya 

sürenin başlamasından önce veya sürenin sona ermesinden itibaren yaptığı hukuksal 

işlemler temsil edileni bağlamayacaktır. Bu durumda yetkisiz temsil hükümleri 

uygulanacaktır. Fakat temsil edilen BK. m. 38 gereğince hukuki işleme icazet 

verebilecektir.198 Temsil yetkisi bir sözleşme ile verilmişse (vekalet, hizmet gibi) 

sözleşmenin kurulması için gereken icabın yapılması ile sonuçlarını doğuracaktır.  

 

 Açık olarak verilen temsil yetkisinin örtülü olarak uzatılabilmesi mümkündür. 

Bu durum temsil yetkisinin kapalı bir irade beyanı ile verilebileceği anlayışından 

kaynaklanmaktadır. Temsil edilenin belli bir süre ile yetki verdikten sonra bu süreyi 

kısaltabilmesi de mümkündür. Ancak bu durumda sürenin kısaltıldığından haberi 

olmayan ve elinde yetki belgesi bulunan temsilci yetkisinin sona erdiğini bilmeden 

temsil edilen adına sözleşme yapabilecektir. Bu durum “görünüş temsili” olarak 

adlandırılmakta ve geçerli bir temsil olarak karşımıza çıkmaktadır.199Temsil 

yetkisinin süreli ve süresiz olarak verilebilmesi her zaman sona erdirilmesini 

engellemeyecektir. Bu durum BK. m. 34f./1’de ifade edilmiştir. Ancak süresiz 

yetkiden farklı olarak süreli yetki sürenin hitamı ile kendiliğinden sona erecektir.200 

 

      2. Konu Yönünden Sınırlandırma 
 

 Burada temsilciye temsil edilene ait bütün hukuki işlemleri yapma konusunda 

yetki verilebileceği gibi ya da yalnızca belirlenen hukuksal işlemleri yapma 

konusunda sınırlı olarak temsil yetkisi de verilebilir. İlk durumda genel yetkiden, 

                                                 
198 Esener , a.g.e., s. 76. 
199 Görünüşte temsil hakkında daha fazla bilgi için bkz: Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 
235 vd.   
200 Oğuzman /Öz , a.g.e., s. 178. 
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ikinci halde özel yetkiden bahsedilmektedir.201Konu yönünden temsil yetkisi 

gerçekleştirilecek hukuki işlemin çerçeve ve türünü tayin etmektedir.202 

 

 Yukarıda genel ve özel temsil yetkisi başlığında ifade edildiği gibi BK. m. 

388/3’de özel yetkiyi gerektiren haller sayılmış buna ek olarak HUMK. m. 63 ve BK. 

m. 450 ve 453’de özel yetkiyi gerektiren hükümlere de yer verilmiştir.  

 

 Temsil edilen tarafından bir kimseye verilen temsil yetkisi kendisinin bizzat 

hareket etmesini engellemeyecektir. Nitekim bir kimsenin medeni haklarını kullanma 

ehliyetini tamamen veya kısmen sınırlaması söz konusu değildir. Bu durum BK. m. 

23’e de aykırılık teşkil eder.203 

 

 Temsil yetkisi temsilcinin üçüncü şahıslara karşı irade beyanında bulunması 

veya irade beyanlarına muhatap olması bakımından da sınırlanabilir. Nitekim aktif  

ve pasif temsil durumunda bu şekilde bir sınırlama söz konusu olmaktadır. Aktif 

temsil yetkisi pasif temsili de bünyesinde barındırdığından uygulamada bu iki yetki 

birlikte verilmiş olmaktadır.   

 

      3. Yer Yönünden Sınırlandırma 
 

 Temsil yetkisi verildiğinde temsilcinin yapacağı sözleşmeler yer itibariyle de 

sınırlandırılabilir. Örneğin; temsil edilen temsilciye A bankasının sadece Bursa 

şubelerinde işlem yapma imkanı vermiş olabilir. Bu durumda temsilci sadece 

belirlenen yer ve bölgede hukuki işlem yapabilecektir.204Yer yönünden sınırlandırma 

da önemli olan bir diğer hal ise verilen temsil yetkisinde yabancılık unsuru söz 

konusu olmasıdır. Bu durumda Devletler Özel Hukuku Kuralları uygulama alanı 

bulacaktır.205 Temsilcinin kendisine verilen yetki dahilinde olmayan yerlerde yaptığı 

                                                 
201 Reisoğlu, a.g.e., s. 135. 
202 Eren , a.g.e., s. 400. 
203 Esener, a.g.e., s. 79. 
204 Kılıçoğlu , a.g.e., s. 163; Eren, a.g.e., s. 401. 
205 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 112. 
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hukuki işlemler temsil edileni bağlamayacak ancak onun icazet vermesi ile bir anlam 

kazanacak işlemlerdir. 

 

      4. Kişi Yönünden Sınırlandırma  
 

Temsil yetkisi herhangi bir şahısla veya belli kişilerle hukuksal işlem 

yapılmak üzere de verilebilir. Eğer temsil edilen temsilciye temsil yetkisini belirli 

üçüncü kişi veya kişilerle işlem yapması için vermişse temsilcinin yetkisi bu kişi 

veya kişilerle sınırlı olacaktır.206 Yoksa yetkisiz temsil hükümleri devreye girecektir. 

 

Temsil edilen kendisini temsil etmek üzere tek başına temsilci atayabileceği 

gibi birden fazla kişiye de temsil yetkisi verebilir. Bu durumda ilk halde tek başına 

yetki ya da tek tek tek temsil ilişkisinden, ikinci halde ise toplu temsil ilişkisinden 

bahsedilir. Eğer birden fazla kişiye verilen temsil yetkisinde bu kişilerden her biri tek 

başına hukuki işlemi gerçekleştirecekse müteselsil temsil yetkisi söz konusu olacak 

bu kişiler hukuki işlemi birlikte hareket ederek yapacaklar ise müşterek temsil 

gündeme gelecektir.207 

 

 Müşterek temsilde temsilcilerin birlikte hareket ederek hukuki işlemi 

yapmaları şarttır. Ancak müşterek temsilde temsilcilerin hepsinin aynı anda hareket 

etmeleri şart değildir. Birbirlerini takip ederek de hareket edebilirler. Bu durumda en 

son irade beyanında bulunan temsilci ile işlem tamamlanacaktır.208 Bu durum Türk- 

İsviçre Federal Mahkemesinin yerleşmiş içtihadına göre temsilcilerden her birinin 

akdin kuruluşu sırasında müştereken iradelerini beyan etmelerinin zaruri olmadığı 

yönünde kabul edilmiştir.209  

 

Müşterek temsilde irade açıklamaları aynı olmak zorundadır. Burada her 

temsilcinin aynı içerikte bir açıklama yapması aranırken kelimesi kelimesine aynı 

                                                 
206 Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 179; Reisoğlu , a.g.e., s . 134. 
207 Şener Akyol, “Birlikte Temsil”, Prof. Dr. Ali Naim İnan’a Armağan, Ankara, Seçkin, 2009, s. 
95. 
208 Eren , a.g.e., s. 401; Akyol, Birlikte Temsil, s. 99. 
209 Esener, a.g.e., s. 74. 
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sözleri söylemesi aranmaz. Müşterek temsilcilerden biri kısmi diğeri tam olarak bir 

açıklamada bulunmuşsa yetkisiz temsil hükümleri uygulama alanı bulacaktır. 

Müşterek temsilcilerin gerçekleştirecekleri işlem şekle bağlı ise şekle uyarak hareket 

etmeleri gerekir. Örneğin yazılı şekilde yapılması gereken işlemde temsilcilerden biri 

şekle uymadan hareket ederse işlem kurulmamış sayılır.210   

 

Müteselsil temsil yetkisinde ise her bir temsilciye bu yetki diğer 

temsilcilerden birinin üçüncü kişi ile işlem yapması bozucu şartına bağlı olarak 

verildiği kabul edilecektir. Bu sayede ilk davranan temsilcinin yaptığı işlem geçerli 

olurken, diğerlerinin yetkisi son bulacaktır. Fakat burada BK. m. 34f.3 kıyasen 

uygulama alanı bulabilir. Buna göre üçüncü kişi bu şartı içermeyen bir temsil  

yetkisine güvenerek ve müteselsil temsil yetkisini de bilmeyerek bir işlem 

gerçekleştirmişse daha önce diğer temsilci başka bir kişi ile sözleşme yapsa dahi 

ikinci sözleşmede geçerli sayılacaktır. Bu durum birlikte temsil yetkisinin söz konusu 

olduğu hallerde de uygulanacaktır. Yani birlikte temsil kaydı olmayan bir yetki 

belgesine güvenerek işlem yapan üçüncü kimseye karşı yetki eksikliğinden 

bahsedilemeyecektir.211  

 

Temsil yetkisinin kapsamının kişi yönünden sınırlandırılmasında ikame 

temsil yetkisinin uygun olup olmadığını da incelemek gerekir. Kural olarak temsil 

edilen kimse sadece şahıs olarak güvendiği bir kişiye kendi adına hereket etmesi için 

temsil yetkisi vermektedir. Bu sebeple temsil yetkisinin bizzat temsilci tarafından 

kullanılması ve bir başkasına devredilmemesi gerekir. Fakat bazı durumlarda 

temsilci kendi yerine başkasını ikame edebilecektir. Bu duruma ikame temsil ( 

substitution- untervollmacht) denilmektedir.212 

 

Temsil edilen temsil yetkisini verirken, temsilcinin yerine başkasını ikame 

edeceğini açıklamış ya da ikame temsili yasaklamış olabilir. Temsil edilen temsil 

yetkisiyle ikame temsili yasaklamış ise asıl temsilci yerine başkasını ikame 

                                                 
210 Akyol, Birlikte Temsil, s. 100. 
211 Oğuzman /Öz , a.g.e., s. 181. 
212 Esener , a.g.e., s. 8. 
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edemeyecektir. Fakat halin icabına göre temsilci buna mecbur veya temsil ilişkisi 

ikame temsile elverişli ise temsilci kendi yerine geçecek bir temsilci tayin 

edebilecektir Bu durum BK. m. 390/f.3’de şu şekilde ifade edilmiştir. “Vekil 

başkasını tevkile mezun veya hal icabına göre mecbur olmadıkça veya adet başkasını 

kendi yerine ikameye müsait bulunmadıkça müvekkilinbihi kendisi yapmaya 

mecburdur.”  

 

İkame temsilde ilk temsilci temsil yetkisini kaybetmemektedir. İkame temsil 

ancak istifa veya ikame temsilin kurulması bozucu şartına bağlı olması halinde sona 

erecektir. İkame temsil ilişkisinde alt temsilci temsil edilenin temsilcisi sayılmaktadır 

Çünkü ikame temsilde alt temsilci temsilcinin sahip olduğu temsil yetkisine 

dayanarak temsil edilen adına işlem yapmaktadır.213     

 

B. TEMSİL YETKİSİNİN KÖTÜYE KULLANILMASI 
 

Temsil edilen temsil yetkisi verirken bu yetkinin nasıl kullanılacağını ve 

temsilcinin kimlerle sözleşme yapacağını bilemez. Bu sebeple temsil edilen yetki 

verirken yetkilendirme işleminin kendisi için bir risk olabileceğini hesaba katmalı ve 

buna göre hareket etmelidir. Temsil yetkisinin verilmesinden sonra ortaya 

çıkabilecek sıkıntılı durumlar temsilcinin hukuki işlemi gerçekleştireceği üçüncü 

kişiler için de söz konusu olabilir. Bu sebeple temsil edilenin temsilciye verdiği 

yetkisinin kapsam ve sınırlarını ayrıntılı bir şekilde belirtilmesi gerekirse 

yetkilendirme işleminin bir belgeye bağlı olarak gerçekleştirilmelidir.214 

 

Temsilci hareket ederken kendisine temsil yetkisi veren temsil edilenin irade 

ve menfaatlerine uygun bir biçimde davranmalıdır. Burada anlatılmak istenen 

temsilcinin MK. m. 2’deki objektif iyiniyet kurallarına göre hareket etmesidir.  

 

Temsil yetkisinin kötüye kullanılabilmesi için temsilcinin temsil yetkisine 

sahip olması, bu yetkiyi temsil edilenin irade beyanına ve menfaatine aykırı bir 
                                                 
213 Eren, a.g.e., s. 402 vd.; Esener, a.g.e., s. 91. 
214 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 30 vd. 
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biçimde kullanması ve kendisi ile dış temsil yetkisinin gerçekleştiği üçüncü kişinin 

iyiniyetli olmaması gerekir. Örneğin vekalet sözleşmesine ilişkin BK. m. 390/II 

gereği vekil, vekaleti sadakat ve özen yükümlülüğüne uygun bir şekilde ifa etmelidir. 

Temsilci temsil yetkisinin sınırları içinde hareket etse de yaptığı işlem temsil edilenin 

çıkarlarına aykırı ise temsil yetkisi kötüye kullanılmış olur.215   

 

Temsil yetkisinin kötüye kullanılmasına örnek olarak temsilcinin temsil 

yetkisinin sınırlarını aşması, temsil edilenin menfaatine aykırı olarak kendisi ile 

sözleşme yapması, ahlaka ve kanuna aykırı davranması ve kanun hükmünü dolanma 

gibi haller gösterilebilir. Bunlara ek olarak temsilcinin temsil edileni zarara sokmak 

için üçüncü kişilerle hileli gizli anlaşmalar yapması da mümkündür. Bu tür 

anlaşmalar üçüncü kişi ile sözleşme görüşmeleri sırasında yapılabilir. Bunun için 

temsilci ile üçüncü kişinin bir araya gelmesi ve bu konuda anlaşmaları da şart 

değildir. Temsilcinin teklifinin uzaktan da olsa kabul edilmesi yeterlidir.216  

 

Temsilci temsil yetkisini hukuki işleme taraf üçüncü kimse ile anlaşarak 

temsil edilenin zararına kullanırsa üçüncü şahsın iyiniyeti olmadığından temsil edilen 

yetkinin kötüye kullanıldığını ve gerçekleşen sözleşme ile kendisinin bağlı 

olmadığını ileri sürebilecektir. Bu durumda doktrinde kabul edilen çözüm tarafların 

iyiniyetli olmalarına bağlanmıştır.217 Nitekim konu ile ilgili Yargıtay kararları da 

aynı yöndedir.218  

 

D. TEMSİL İLİŞKİSİNDE ÖZELLİK ARZEDEN HALLER 
 

1. Çifte Temsil 

                                                 
215 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 750 vd.  
216 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 383. 
217 Esener, a.g.e., s. 86 vd. 
218 Yargıtay vekalet sözleşmesi ile verilen bir temsil yetkisine dayanarak yapılan taşınmaz satımını 
temsilcinin temsil edilene zarar verecek şekilde gerçekleştirmesi halinde temsilcinin sorumlu olacağını 
hukuki  işlemin karşı tarafı olan üçüncü kişinin ise MK m. 3 bakımından iyiniyetli olması halinde 
temsilcinin görevini kötüye kullandığını bilmiyor veya kendisinden beklenen özeni gösterse dahi 
bilemeyecekse temsilci ile yaptığı sözleşme geçerli olup temsil edileni bağlayacağını kabul 
etmektedir. Ancak üçüncü kişi kötü niyetli ise temsilcinin yaptığı sözleşme ile temsil edilen MK m. 2 
gereğince bağlı olmayacaktır. Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 411.      
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 Temsilcinin bir sözleşme ilişkisinde her iki tarafı birden temsil ederek 

sözleşme yapmasına çifte temsil denilmektedir. Temsilcinin sözleşmenin her iki 

tarafını temsil ettiği çifte temsil hali Borçlar Kanunumuzda düzenlenmemiştir. Çifte 

temsil temsilcinin bu konuda yetkili kılınması ve sözleşmenin mahiyetinin buna izin 

vermesi halinde geçerli olacak gerçekleştirilen hukuki muamele her iki temsil edileni 

bağlayacaktır.    

 

Örneğin temsil edilen bir eşyanın satılması için temsilciye temsil yetkisi vermiş 

yine aynı temsilciye bu eşyanın satın alınması için üçüncü bir kişi de temsil yetkisi 

vermişse temsilci hem eşyasının satımı için yetki veren kişiyi hem de o eşyayı alma 

yetkisi veren üçüncü kişiyi temsil ederek işlem yapabilir. Ancak bu işlemin 

gerçekleştirilmesi için her iki tarafında çifte temsile açıkça izin vermesi ve bu 

durumun tarafların menfaatini ihlal etmemesi gerekir. Çifte temsil özellikle sabit bir 

fiyatı bulunan ve borsada kayıtlı olan mallar için uygulanmaktadır.219    

 

 Çifte temsil temsil edilenin isminin ve kimliğinin belli olmaması ve 

temsilcinin kendi kendisi ile sözleşme yapma riskinin bulunması bakımından önem 

arzetmektedir. Bu durumda temsilcinin temsil ettiği iki kişi arasında sözleşme 

yapması ya da temsil ettiği kişilerden biri ile sözleşme yapması temsilcinin kendi 

kendisi ile sözleşme yapması ile ilgili hukuki kurallara ilişkin olmalıdır.220   

 

2. Temsilcinin Kendisiyle Sözleşme Yapması 

 
Temsilci bir sözleşmeyi hem temsil edilen tarafın temsilcisi hem de üçüncü 

kişi olarak yapıyorsa temsilcinin kendi kendisiyle sözleşme yapması söz konusu 

olacaktır. Ancak temsil edilen temsilciye verdiği yetkide sözleşmenin belirli bir 

                                                 
219 Eren, a.g.e., s. 405. 
220 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 53. 
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kimse ile yapılacağını belirtmişse temsilci kendi kendisi ile sözleşme 

yapamayacaktır.221 

 

Çifte temsil gibi temsilcinin kendi kendisi ile sözleşme yapması hali de 

Borçlar Kanunumuzda düzenlenmemiştir. Federal Mahkemenin içtihatlarına ve 

doktrine göre temsil edilen temsil yetkisini belirli bir kişi ile yapılması için vermişse 

temsil edilen açık bir şekilde bayanda bulunduğu için temsilci sözleşmeyi o kimse ile 

yapmak zorundadır. Eğer temsilcinin kendi kendisi ile sözleşme yapması bir çıkar 

çatışmasına sebep olacaksa sözleşme temsil edileni bağlamayacaktır.222Mahkeme 

içtihatlarında da genel yaklaşım temsilcinin kendi kendisi ile sözleşme yapmasının 

temsil kurumunun amacına uygun olmadığı yönündedir. Ancak bazı hallerde bu 

şekildeki sözleşmelerin geçerli sayılabileceği kabul edilmektedir.   

 

Temsil edilen için temsilcinin belirli bir kimse ile sözleşme yapması gerekli 

değilse bazı şartların varlığı halinde temsilci kendi kendisiyle sözleşme 

yapabilecektir. Buna göre temsilcinin sözleşmeyi kendi kendisiyle yapması temsil 

edilene zarar vermiyorsa veya temsil edilen bu konuda temsilciye özel bir yetki 

vermişse bir problem olmayacak temsilci kendisiyle sözleşme yapacaktır.223 

 

Eğer temsilci kendi kendisi ile sözleşme yaparak temsil yetkisine tecavüz 

ediyorsa yapılan sözleşmenin hüküm ve sonuçları askıda hükümsüz olacak ve temsil 

edilen bu sözleşmeye icazet vermez ise gerçekleşen sözleşme ile temsil edilen bağlı 

olmayacaktır. İcazet verilmesi geçmişe etkili olarak hüküm ve sonuç doğuracağından 

temsilcinin kendi kendisi ile yaptığı sözleşme yapıldığı andan itibaren geçerli olacak 

ve icazet verildikten sonra bundan dönülemeyecektir.  

 

                                                 
221 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 179; Reisoğlu, a.g.e., s. 136. 
222 Reisoğlu, a.g.e., s. 136. 
223 Esener, a.g.e., s. 171. 
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Sonuç olarak gerek çifte temsil gerek temsilcinin kendi kendisi ile sözleşme 

yapması hallerinde temsilci özel olarak yetkili kılınmamış veya işin niteliği buna 

elverişli değilse temsil edileni bağlamayacaktır.224  

 

 Temsilcinin kendi kendisi ile sözleşme yapamayacağı kuralına aykırılık 

olması halinde uygulanacak yaptırımlar doktrinde farklı şekilde ifade edilmiştir. Bazı 

yazarlar bu çeşit işlemlerin geçerli olmadığını kabul ederken, bazıları geçerli 

olduğunu kabul etmektedir. Bununla birlikte bu tür işlemleri yetkisiz temsil 

içerisinde de değerlendiren yazarlar söz konusudur.225 

 

Temsilcinin kendi kendisi ile sözleşme yapmasının geçerliliğine ilişkin 

İsviçre Federal Mahkemesinin kararı “askıda hükümsüzlük” veya “tek taraflı 

bağlamazlık” yaptırımı şeklinde kabul edilmiş böylece butlan yaptırımı ortadan 

kaldırılmıştır. Temsilcinin kendi kendisi ile sözleşme yapması geçerli  değil ise 

yetkisiz temsildeki gibi askıda hükümsüz olacağı ifade edilmiştir.226    

 

Kanımızca bu görüşler içerisinde en uygunu yetkisiz temsil görüşüdür. Bu 

durumda temsil edilen yapılan muameleye süresi içerisinde icazet verirse işlem ile 

bağlı olacak böylece işlem askıda kalmaktan kurtulacaktır. Temsil edilen icazet 

vermeyi reddederse işlemle bağlı olmayacaktır.  

 

Bu konu ile ilgili Esener temsilcinin kendi kendisi ile sözleşme yapması 

halinde öncelikle kendisine verilmiş olan temsil yetkisinin sınırlarını aşıp aşmadığı 

hususunun araştırılmasını ve bunu yaparken de güven teorisi prensiplerinden hareket  

edilmesi gerektiğini ifade etmiştir.227  

 

 

 

 
                                                 
224 Esener, a.g.e., s. 172;Eren, a.g.e., s. 404. 
225 Karşılaştırmalı açıklama için bkz Esener, a.g.e., s. 168  vd. 
226 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 335. 
227 Esener, a.g.e., s. 104. 
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A. GENEL OLARAK SONA ERME 

 
Temsil edilen kendisi nam ve hesabına üçüncü kişilerle hukuki işlemler 

yapması için temsilciye bir temsil yetkisi vermektedir. Temsilci usulüne uygun bir 

şekilde veya kendi isteği ile temsil yetkisi almış olsa dahi bunu hiç 

kullanmayabilir.228 Temsil yetkisi kendiliğinden son bulacağı gibi temsil edilen 

tarafından verilen yetkinin geri alınması ile de ortadan kalkacaktır. 

 

 BK.’nun 34-37. maddelerinde temsil yetkisini sona erdiren sebepler 

düzenlenmiştir. Bunlar istifa, temsil yetkisinin kısmen veya tamamen geri alınması, 

ölüm, gaiplik kararı, fiil ehliyetinin kaybedilmesi, iflas ve tüzel kişiliğin sona 

ermesidir. Temsile ilişkin maddelerde sayılan bu sona erme sebeplerine ek olarak 

BK.’nun 113-140. maddeleri arasında ifade edilen borçları sona erdiren genel 

sebepler de temsil kurumunun amacına aykırı düşememek şartı ile temsilci ile temsil 

edilen arasındaki iç temsil ilişkisine uygulanabilecektir. Bunlara ek olarak belirlenen 

sürenin sona ermesi veya amacın ya da bozucu şartın gerçekleşmesi de temsil 

yetkisini sona erdiren diğer sebepler arasında yer almaktadır.229  

 

Temsil yetkisi bir işin ifası için verilmiş ise bu işin bitirilmesi ile, bir süre ile 

sınırlı verilmişse bu sürenin geçmesi ile veya bir bozucu şarta bağlı olarak verilmişse 

bu şartın gerçekleşmesi ile kendiliğinden (ipso iure) sona erecektir.  Temsil yetkisi 

tek başına değil de bir sözleşme ile beraber de verilmiş olabilir. Bu durumda 

sözleşmenin sona ermesi temsilin de sona erdiği anlamına gelmeyecektir. Nitekim 

yukarıda da ifade ettiğimiz gibi temsil kurumu temel ilişkiden ayrı bir mahiyete 

sahiptir.  

 

B. SONA ERME SEBEPLERİ 
 

1. Temsil Yetkisinin Kısmen Veya Tamamen Geri Alınması 
                                                 
228 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 413. 
229 Eren , a.g.e., s. 405; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 191; Zevkliler, Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler,  s. 107 vd.  
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 BK.’nun 34/1. maddesinde “temsil olunan kimse, hukuki bir tasarruftan 

tevellüt eden temsil salahiyetini her zaman tahdit veya ref edebilir.” denilmektedir. 

Yani temsil edilen temsil yetkisini her zaman kısmen veya tamamen geri 

alabilecektir. Temsil edilen bu hakkı önceden sınırlayamaz. Ve bundan 

vazgeçemez.230 BK. m. 34/II’de ifade edilen bu hüküm emredici mahiyette olduğu 

için aksi kararlaştırılamaz. Buna dayanarak yetkiyi geri alma ve sınırlama konusunda 

bir cezai şartın kararlaştırılamayacağı da kabul edilmektedir.231    

 

 Temsil yetkisinin temsil edilen tarafından kısmen veya tamamen geri 

alınması verilen yetkinin sonradan kaldırılması veya sınırlandırılması anlamına 

gelmektedir. Yetkinin kaldırılmasına ya da tamamen geri alınmasına azil de 

denmektedir. Temsil edilenin temsilciye verdiği yetkiyi her zaman geri alabilmesi 

temsil ilişkisindeki güven duygusundan kaynaklanmaktadır. Yani temsil ilişkisinin 

gücü temsil edilenin temsilciye güvenmesi ile ortaya çıkacaktır.232 

 

 Temsil yetkisinin kaldırılması tek taraflı ve temsilciye iletilecek bir irade 

beyanı ile yapılacak ve temsilciye ulaşması ile hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.233 

Buradaki beyanın yapılması bir şekle bağlı olmadığı gibi herhangi bir sebebin 

gösterilmesi de gerekli değildir. Temsil yetkisi yazılı veya resmi bir şekilde verilse 

dahi yetkinin geri alınması yazılı şekilde yapılmasını gerektirmeyecektir.234 

 

 BK. m. 37’ye göre temsilcinin üçüncü kişilerin temsil yetkisinin sona 

erdiğini bilmedikleri sürece temsilin devam edeceği belirtilmiştir.  Temsil yetkisinin 

kaldırılması (ref beyanı) bir borcun varlığını ortadan kaldıran bozucu yenilik doğuran 

bir haktır.235  Temsil yetkisinin kaldırılması ile temsilcinin temsil edilen ad ve 

                                                 
230 Hatemi , Borçlar Hukuku Fasikülleri, s. 83. 
231 Esener, a.g.e., s. 194. 
232 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 191. 
233 Oğuzman /Öz , a.g.e., s. 183. 
234 Esener, a.g.e., s. 188. 
235 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 192 Genel kural bu olmakla birlikte temsil yetkisinin 
geri alınmasının verme şekline uygun olarak yapılması gerektiği yönünde düşünenler üçüncü kişilerin 
iyiniyetini korumayı amaçlamaktadırlar.Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 431. 
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hesabına hareket etme yetkisi geri alınmış olacaktır. Temsil edilen kişi yeni bir temsil 

yetkisi verebilir. Ancak verilen yetki geri alınan yetkiyi yeniden doğurmayacaktır. 

 

Geri alma hakkı kapalı bir irade bayanı ile de kullanılabilir. Örneğin temsil 

edilen kimsenin yetki belgesini geri istemesi ya da aynı konuda başka bir kimseye 

yetki vermesi böyledir. Bu hak inşai bir hak olduğundan236 bir şarta tabi 

tutulamayacak ve bundan dönülemeyecektir. Nitekim Federal Mahkemenin kararına 

göre taraflar temsil yetkisinin kaldırılması nedeniyle cezai şart ödenmesini 

isteyemeyeceklerdir. Yani cezai şartın varlığı geri alma hakkının kullanılmasını 

engelleyecektir.237 

 

Temsil yetkisini geri alma hakkı temsil edilen kimse veya onun külli halefleri 

tarafından kullanılacaktır. Bu durum tüzel kişiler bakımından organları aracılığıyla 

sağlanacaktır.238 

 

 Temsilciye birden fazla kişi tarafından temsil yetkisi verilmiş ise bu 

kişilerden her biri temsilciye verilen temsil yetkisini geri alabilecektir. Aynı şekilde 

temsilci de bu kişilerden herhangi birinin temsilciliğini bırakabilecektir. Bu durumda 

temsilcinin diğer temsil edilenlerle ilişkisi devam edecektir.  

 

 Birden fazla kişi biraraya gelerek bir temsilci atıyorlar ise bu kişilerin ortak 

bir amacı gerçekleştirmek için biraraya gelmesi adi şirket oluşturacaktır. Adi şirket 

oluşturan kişiler üçüncü bir kişiyi temsilci atamak istiyorlar ise oy birliği ile hareket 

etmelidirler. Veya temsilciyi atama yetkisi idareci ortak tarafından da 

gerçekleştirilebilecektir.239    

 

 Bunun dışında temsil yetkisinin geri alındığının belirli bir yere tescili ve 

kaydının gerekmemesi kuralına ticari temsilde istisna getirilmiştir. Buna göre 
                                                 
236 Esener , a.g.e., s. 189. 
237 Eren, a.g.e., s. 406; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 192; Farklı düşünce olarak temsil 
yetkisini kaldırma veya sınırlamanın cezai şarta bağlanabileceği ve bunun temsilciyi her zaman 
azletme imkanını önlemeyeceği yönünde bkz: Oğuzman/Öz, a.g.e., s. 183. 
238 Esener, a.g.e., s. 189. 
239 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 433. 
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temsilciye verilen yetki ticaret siciline kaydedilmemiş olsa da geri alındığının kaydı 

zorunludur.240 Aksi durumda iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ticari mümessilin temsil 

yetkisinin devam ettiği kabul edilecektir.241(BK. m. 452/2) 

 

 Azil sebebiyle temsil yetkisi sona ermesine rağmen bu yetkinin dayandığı 

temel ilişkiden (vekalet veya hizmet sözleşmesi gibi) kaynaklanan yükümlülükler 

devam edecektir. Bu durum temsil yetkisinin temel ilişkiden bağımsız olmasının bir 

sonucudur.242 Örneğin bir hizmet akdinde iş sahibinin işçiye verdiği temsil 

yetkisinin kaldırılmasında işçi hizmet sözleşmesine dayanarak ücret ve diğer 

haklarını talep edebilecektir.243 

 

 Temsil edilen temsilciyi azletmesine rağmen üçüncü kişi azilden haberdar 

olmayabilir. Bu durumda temsilci temsil edilen ad ve hesabına işlemler yaptığında 

temsil edilenin sorumluluğu bakımından üçüncü kişinin azli bilip bilmediği önem 

arzeder. Üçüncü kişi iyiniyetli ise yani azilden haberi yoksa ve haberi olması 

mümkün değilse burada yetkisiz temsil söz konusu olmakla birlikte üçüncü şahsın 

iyiniyeti korunacaktır. Burada görünüşte temsil hali söz konusu olacaktır.244  

 

BK’nu m. 34/f.3’e göre temsil edilen kişi temsil yetkisini açık veya kapalı bir 

biçimde üçüncü kişilere bildirdi ise bu yetkiyi kısmen veya tamamen geri aldığını da 

üçüncü kişilere bildirmek zorundadır. Burada üçüncü kişinin azilden haberdar 

edilmesi ile temsil edilen sorumlu olmaktan kurtulacaktır. Temsil edilen kişi verdiği 

temsil yetkisini bir şekil vasıtası ile üçüncü kişilere bildirdi ise yetkinin geri 

alındığını da aynı şekilde bildirmelidir.245Ancak üçüncü kişinin temsil yetkisinin 

tamamen veya kısmen geri alındığını temsil edilenin bildirmesi dışında öğrenmesi 

halinde de iyiniyet korunmayacak ve temsil edilen sorumlu tutulmayacaktır.246 

 

                                                 
240 Kılıçoğlu , a.g.e., s. 167; Esener, a.g.e., s. 189. 
241 Arkan, a.g.e., s. 167. 
242Yavuz, a.g.e., s. 30 vd; Esener, a.g.e., s. 64. 
243 Oğuzman /Öz, a.g.e., s 183; Eren, a.g.e., s. 407. 
244 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 436. 
245 Reisoğlu , a.g.e., s. 138. 
246 Kılıçoğlu , a.g.e., s. 166. 
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  Eğer temsil yetkisi temsilciye verilen bir belge ile (yetki belgesi) ortaya 

çıkmış ise temsilci yetkinin kaldırılması ile bu belgeyi temsil edilene iade etmek 

zorundadır. Nitekim bu durum BK’nu m. 36/1 ‘de  ifade edilmiş ve aynı maddenin 

ikinci fıkrasında yetki belgesinin alınmaması sebebiyle gerçekleşen hukuksal 

işlemlerde iyiniyetli üçüncü kişilerin korunması amaçlanmıştır. Yetki belgesini geri 

almayı ihmal eden temsil edilen yetki belgesine güvenerek işlem yapan iyniyetli 

kimselerin menfi zararını247 ödemek zorunda kalacaklardır.248 

 

 Temsil yetkisinin tamamen geri alınması anlamına gelen azil dışında temsil 

yetkisinin sınırlandırılması yani kısmen geri alınması da söz konusu olabilecektir. Bu 

durum BK’nu m. 34/1’de “tahdit” olarak belirtilmiştir.249 

 

Ticari temsilde atanması ticaret siciline tescil olunan ticari mümessilin temsil 

yetkisi şube işleri ve birlikte temsil kaydı ile sınırlanabilecektir. Bu sınırlamaların 

tescil ve ilanı da şarttır. Tescil ve ilan yapılmadığı takdirde iyiniyetli üçüncü kişilerin 

bir sınırlandırma olmadığına güvenerek yaptığı işlemler işletme sahibini 

bağlayacaktır. Nitekim bu halde TTK.’nun 39/1. maddesine göre tescil ve ilan 

halinde ticari mümessille işlem yapan kimsenin sınırlamayı bilmediği iddiası dikkate 

alınmayacaktır.250 

 

2. İstifa 
 

 Temsil edilenin verdiği yetkiyi her zaman geri alabilmesi dışında temsilcinin 

de temsil ilişkisini her zaman tek taraflı bir irade beyanı ile sona erdirmesi 

mümkündür. Temsil ilişkisi tek taraflı bir ilişki olduğu için temsilci bu ilişkiye her 

zaman görevinden ayrılarak son verebilir. Bu duruma istifa denilmektedir.251  

 

                                                 
247 Hüküm ifade ettiğine güvenilen bir akdin hüküm ifade etmemesi sebebiyle uğranılan zarar. 
248 Reisoğlu , a.g.e., s. 138. 
249Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 191;  Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 182. 
250 Arkan, a.g.e., s. 166. 
251 Eren, a.g.e., s. 407; Kılıçoğlu , a.g.e., s. S. 167; Zevkliler, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, s. 
107; Akıntürk , a.g.e., s. 71; Ayan, a.g.e., s. 184. 
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 İstifa hali Türk- İsviçre Borçlar kanununda ifade edilmemekle birlikte 

temsilcinin istifa etmesi ile temsil ilişkisinin sona ereceği kabul edilmiştir. Burada 

BK. m. 396/1’de ifadesini bulan “vekaletten azil ve ondan istifa her zaman caizdir” 

hükmünden kıyasla temsilcinin istifasının mümkün olacağı kabul edilmiştir.  İstifa da 

temsil yetkisinin kısmen veya tamamen geri alınması gibi tek taraflı, muhataba 

ulaşması gereken bir irade beyanı ile kullanılır. Açık veya kapalı olabilir.252 

 

 Bozucu yenilik doğuran bir hak olan istifanın iyiniyet kurallarına göre 

kullanılması gerekir.253 İstifanın zamansız ve haksız kullanılması sonucu temsil 

edilen kişi bir zarara uğrarsa temsilci sorumlu olacaktır.254 BK.’nu m. 396/2’ye göre 

ticari mümessil uygun olmayan zamanda görevinden istifa ederse müvekkilinin bu 

yüzden uğrayacağı zararları tazmin etmek zorunda kalacaktır. Azilde açıkladığımız 

gibi istifa halinde de ticari mümessile verilen yetki tescil ve ilan edilmese dahi istifa 

nedeniyle yetkinin sona ermiş olduğunun tescil ve ilan edilmesi zorunludur. (BK. 

452/1)255 

 

3. Ölüm, Gaiplik Kararı, Fiil Ehliyetinin Kaybı, İflas 
 

 Temsilcinin şahsı dikkate alınarak temsil ilişkisinin sona erdiği haller ölüm, 

gaiplik kararı, fiil ehliyetinin kaybı ve iflas halleridir. Nitekim temsil ilişkisinde 

temsil edilen temsilcinin şahsına güvenerek bir yetki vermektedir. Bu sebeple temsil 

yetkisinin temsilcinin ölmesi ile sona ermesi temsil ilişkisinin doğal bir sonucu 

olarak karşımıza çıkmaktadır.  

 

 BK.’nun 35/1. maddesine göre aksi iki tarafça kararlaştırılmadıkça ya da işin 

niteliğinden anlaşılmadıkça256 hukuki bir işlemden kaynaklanan temsil yetkisinin 

temsil edilenin veya temsilcinin ölmesi veya gaipliğine karar verilmesi, fiil 

                                                 
252 Esener , a.g.e., s. 198. 
253 Eren , a.g.e., s. 407. 
254 Kılıçoğlu , a.g.e., s.  167. 
255 Arkan , a.g.e., s. 167. 
256 İşin niteliğinden, vekilliğin vekalet veren öldükten sonra da devam edeceği anlaşılıyorsa vekalet 
verenin ölümünden sonra da yapacağı işlemler geçerli olacaktır. Karahasan, Türk Borçlar Hukuku 
Genel Hükümler, C.3, s. 722; Eren, a.g.e., s. 407. 
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ehliyetinin kaybetmesi ya da ikisinden birinin yahut her ikisinin iflas etmesiyle 

temsil yetkisi sona erecektir. Ancak bu maddeye göre taraflar belirtilen hallerde 

temsil yetkisinin sona ermeyeceğini kararlaştıracakları gibi işin özelliği de (niteliği) 

bunu gerektirebilecektir.257 Bu hallerde temsil yetkisinin sona ermesi sebeplerden 

birinin ortaya çıkması ile kendiliğinden olacaktır. Örneğin gaiplik kararının 

ilanından, iflas kararının kesinleşmesinden, kısıtlama kararının hüküm ifade ettiği 

andan ve ölüm anından itibaren temsil yetkisi sona erecektir.258 Bir tüzel kişiliğin 

sona ermesi veya bir ortaklığın bozulması halinde de temsil yetkisi kendiliğinden 

sona erecektir.(BK. m. 35/2) 

 

 Bazı hallerde temsil yetkisinin temsil edilenin ölümüne ve fiil ehliyetini 

kaybetmesine rağmen devam etmesi gerekebilir. Örneğin hızlı bir biçimde yapılması 

gereken işlerde durum böyledir.259 Temsil edilenin kişiliğinin önemli olmadığı ticari 

bir işletme ile ilgili standart işlerde yetkinin devam edebileceği belirtilmektedir.260 

Temsil edilen temsilciye ölümünden sonrası için de yetki vermek istiyor ise bunu bir 

ölüme bağlı tasarruf olan vasiyetname içerisinde gerçekleştirebilir. Ölümden sonrası 

için temsil yetkisi geniş hükümler içeren bir vasiyetname ile verilebileceği gibi özel 

olarak bağımsız bir şekilde de verilebilir.261 Temsil edilen vasiyetname ile verilen 

temsil yetkisini istediği zaman geri alabilecektir. Ölümden sonrası için verilen 

yetkinin vasiyeti yerine getirme görevlisinin yetkisine girmeyen konulara ilişkin olup 

olmadığı tartışmalıdır.262 Ancak Oğuzman’a göre temsil yetkisi verenin ölümünden 

sonra onun arzularını gerçekleştirmek için yetki verilen kimse vasiyeti yerine getirme 

görevlisi263sayılacaktır. Artık burada temsil yetkisi verenin temsilcisinden söz 

edilemeyecektir.264 

                                                 
257 Esener , a.g.e., s. 194; Eren , a.g.e., s. 407. 
258 Oğuzman /Öz, a.g.e., s. 184. 
259 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 195; Eren , a.g.e., s. 407;Vekaletin son bulması halinde 
vekalet verenin çıkarları tehlikeye düşüyorsa vekil vekaleti ifaya devam edebilecektir. Karahasan, 
Türk Borçlar Hukuku Genel Hükümler,  C.3, s. 725. 
260 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku,  s. 687;Kemal Gürsoy, “Vekalet Akdinin Ölüm Nedeniyle 
Sona Ermesi ve Sonuçları”, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyum, 14-16 Haziran 1976, 
s. 7. 
261 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 419. 
262 Esener , a.g.e., s. 178. 
263 Mustafa Dural /Turgut Öz, Miras Hukuku, C.IV, 3. bs, İstanbul, Filiz Kitabevi, 2006, s. 179; . 
Güvene dayanan bu işlem sadece tek taraflı bir hukuki işlem olan vasiyetname ile yapılacaktır. Eğer 
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 Temsil edilenin ölümünden sonra temsil yetkisinin devam edebileceğinin 

kabul edilmesi sadece temsil edilen bakımından değil, temsilci, mirasçılar ve hatta 

üçüncü kişiler bakımından da yararlı olabilir. Temsil edilen kimsenin (mandatum 

post mortem) ölümden sonra temsili iki şekilde gerçekleşir. Birinci hal temsil 

yetkisinin ölümden sonrası için verilmesi iken diğer durum varolan bir temsil 

yetkisinin temsil edilen öldükten sonra da devam etmesidir. Temsil yetkisinin 

ölümden sonrası için verilmesi hukuki niteliği gereği bir ölüme bağlı tasarrufla 

gerçekleşecektir. Ancak verilmiş bir temsil yetkisinin ölüme rağmen devam etmesi 

sağlararası bir hukuki işlem olarak ifade edilmektedir. Ölümden sonra temsil yetkisi 

mirasçıların tamamına verilebileceği gibi içlerinden birine, vasiyeti yerine getirme 

görevlisine hatta tereke temsilcisine verilebilir265 

 

 Mirasçıların ölümden sonrası için verilmiş olan temsil yetkisini bilmemeleri 

yetkiyi geçersiz kılmayacaktır. Eğer bu yetkiyi biliyorlar ve itiraz etmemişlerse 

temsilcinin yetkisini kabul etmiş sayılacaklardır. Mirasçılar anlaştıkları sürece temsil 

yetkisi miras ortaklığının sonuna kadar devam edecektir.(MK. m. 701)266 Nitekim 

mirasçılar arasında el birliği mülkiyeti söz konusu olduğundan mirasçıların ölümden 

sonra mirasbırakanın devam etmesini istediği temsil yetkisini kabul etme 

mecburiyetleri olmayacaktır. 

 

 Tereke mallarının idaresi ve temsilci tayini konusunda mirasçılar oy birliği ile 

karar vermek zorundadırlar. Mirasçılardan birinin karşı çıkması kararın oluşmasını 

engelleyecektir.267  Bu sebeple temsil yetkisinin ölümden sonra da devam etmesi için 

(mandatum post mortem, ölümden sonrası için vekalet) temsilci tayin edilmiş ise bu 

temsilcinin görevini devam ettirmesi oy birliğini gerektirecektir.268  

                                                                                                                                          
miras sözleşmesi ile temsilci tayin edildi ise bir vasiyetname hükmünde sayılacak ve vasiyetçi bundan 
tek taraflı olarak dönebilecektir. Zahit İmre /Hasan Erman, Miras Hukuku, 6. bs., İstanbul, Der, 
2006, s. 159. 
264 Oğuzman /Öz , a.g.e., s. 178 dn. 605. 
265 Kılıçoğlu , a.g.e., s. 169. 
266 Dural /Öz, a.g.e., s. 438; Bu konu hakkında ayrıntılı bir eleştiri için bkz: İmre/Erman, a.g.e., s. 416 
dn. 22. 
267 İmre /Erman, a.g.e., s. 415. 
268 Kılıçoğlu , a.g.e., s. 170. 
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 BK.’nun 35. maddesinde temsil edilen yanında temsilcinin ölmesi halinde de 

yetkinin devam etmesinin taraflarca kararlaştırılabileceği belirtilmektedir.269 Yani 

temsilcinin ölümü halinde mirasçıları temsil yetkisini devam ettirebileceklerdir. 

Fakat anlaşma yok ise mirasçıların bunu kabul etmemeleri ile yetki istifa sonucu son 

bulacaktır.270 

 

 Temsil ilişkisine son veren hallerden bir diğeri de gaipliktir.  Temsil edilenin 

gaip olması ile temsilcinin gaip olması arasında bir fark söz konusu değildir. Gaiplik 

kararına hükmedilmesi kaybolan kişinin öldüğüne dair bir karine teşkil eder. Nitekim 

MK. m. 35/f.1’de  “ölüme bağlı haklar aynen gaibin ölümü ispatlanmış gibi 

kullanılır” denilmekte ve gaiplik kararının ölüm olmuş gibi sonuç doğuracağı ifade 

edilmektedir. Fakat burada bir ölüm olayı ispatlanamadığı için gaip kişinin ortaya 

çıkabileceği düşünülmüş ve hukuki sonuçlar buna göre düzenlenmiştir.271Gaiplik 

sebebiyle temsil yetkisinin sona erme anı gaiplik kararının ilan tarihidir. Burada gaip 

kişinin bir ölüm tehlikesi içerisinde kaybolma anı ile son haber zamanı dikkate 

alınmayacaktır.272 

 

 BK. m. 456/2’ye göre işletme sahibinin ölümü medeni hakları kullanma 

ehliyetini kaybetmesi ticari temsilcinin yetkisini sona erdirmeyecektir. Bu durum 

işletme faaliyetinin devamlılığını sağlamak için kabul edilmiştir.273 

 

 Temsil edilen kişi fiil ehliyetini kaybettiğinde her durumda daha önceden 

kendisinin verdiği yetki son bulmayacaktır. Bazı hallerde temsil yetkisi temsilcinin 

menfaati bakımından da verilmiş olabilir. Bununla birlikte temsil edilen fiil ehliyetini 

kaybettikten sonra temsil yetkisi verirse bu işlem geçersiz olacaktır.274 

                                                 
269“Murisin terekesi iştirak halinde mülkiyet hükümlerine tabi olduğundan mirasçıların hepsinin 
davaya katılması veya miras ortaklığının bir mümessil tarafından temsil edilmesi gerekir. Bu işlemleri 
yaptırması için davacıya süre verilmelidir.”(Y. 16. HD.E:2005/11819, K: 
2005/11941);Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 689.  
270 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 170. 
271Kemal  Oğuzman /Özer Seliçi /Saibe Oktay,  Kişiler Hukuku, s. 25. 
272 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 426. 
273 Arkan, a.g.e., s. 167. 
274 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 422. 
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   Temsil edilen kimse medeni hakları kullanma ehliyetini kaybedince 

kendisine bir kanuni temsilci atanır. Bu sebeple bu kimsenin ayrıca temsil edilmesine 

gerek yoktur. Temsil edilen temsil yetkisini verdikten sonra fiil ehliyetini kaybederse 

verdiği temsil yetkisinin kapsam ve koşullarını değiştirmeyecektir. Burada temsil 

edilene atanan kanuni temsilci temsilciye talimatlar verebilecektir. Ancak bu 

talimatların temsilciyi bağlaması temsilcinin temsil edilene kanuni temsilci 

atandığından haberdar olması ile mümkün olacaktır. Temsil edilen kimseye kayyım 

veya kanuni müşavir atanmış ise yani ayırt etme gücü var ise temsilcisine talimat 

verebilecektir.275 Temsil ilişkisinde temsilcinin hukuki işlem ehliyetine sahip olması 

zorunlu kabul edilmemekte temyiz kudretine sahip olması yeterli görülmektedir.276 

 

 Bu durum yukarıda da açıkladığımız gibi temsil ilişkisinde temsilcinin değil, 

temsil edilenin borç altına girmesinden kaynaklanmaktadır.  Bu sebeple temyiz 

kudretine sahip olmak şartıyla temsilcinin kısıtlanmış olması temsil yetkisini sona 

erdirmeyecektir.277 Temyiz kudreti olmayan temsilcinin gerçekleştirdiği hukuki 

işlem mutlak butlanla batıldır. 

 

 Temsilcinin fiil ehliyetini kaybetmesi ile temsil edilen ile arasındaki iç ilişki 

sona ermeyecektir. Temsilci fiil ehliyetini kazandığında temsil yetkisini tekrar 

kullanmaya başlayabilecektir. Burada önemli olan fiil ehliyetinin devamlı veya 

dönülmez bir şekilde kaybedilmesidir. Temsil edilen de olduğu gibi temsilciye 

kanuni müşavir ya da kayyım atanması da temsil yetkisini sona erdirmeyecektir. Fiil 

ehliyetinin kaybında dikkat edilmesi gereken diğer bir husus ise fiil ehliyetinin ne 

zaman tam olarak kaybolduğudur. Ehliyet ne zaman kaybedilmişse verilen temsil 

yetkisi de o anda son bulacaktır.278 

 

BK’nun 35 ve 397. maddelerinde temsil yetkisini sona erdiren sebepler 

arasında iflas hali de gösterilmiştir. İflasın sona erdirmeye sebep olduğunu ifade eden 
                                                 
275 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 422. 
276 Eren, a.g.e., s. 396; Oğuzman/Seliçi/Oktay, a.g.e., s. 77; Öztan, a.g.e., s. 269; Esener, a.g.e., s. 184. 
277 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 195;Eren, a.g.e., s. 408. 
278 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 421. 
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hüküm bir kamu düzeni hükmü niteliği taşımaktadır.279 İflasla temsil yetkisi sona 

ereceği için tebligatlar iflas edeni temsil eden iflas masasına yapılacaktır. Eski 

temsilciye yapılan tebligatlar hükümsüzdür.( 4. HD. 3.4.1965 T. 4256 E.1871 

K)280Temsil yetkisi iflasın açılması ile sona erdiğinde iflas kararı iptal edilse dahi bir 

daha doğmayacaktır.281 

 

Temsil edilenin iflası halinde temsil yetkisinin sona ereceğine ilişkin hükme 

bazı istisnalar getirilmiştir. Buna göre Müflisin iflas masasına dahil olmayan malları 

üzerindeki temsil yetkisi devam edecektir. Müflisin iflas etmesi medeni haklarını 

kullanmasına engel değildir. Bu sebeple iflas eden kişinin haczi kabil olmayan 

malları için önceden verdiği veya sonradan vereceği temsil yetkisinin geçerli olması 

gerekmektedir. İkinci bir durum da müflisin şahsına bağlı hakları ve ivazsız 

iktisaplarına ilişkin temsil yetkisi halinde karşımıza çıkar. MK. m. 16’da sınırlı 

ehliyetsizlerin yasal temsilcilerinin rızası olmadan şahsa sıkı sıkıya bağlı haklarını 

kullanabilecekleri ve ivazsız iktisaplarda bulunabilecekleri belirtilmiştir. Bu 

maddeden hareketle müflisin bu konular hakkında vermiş olduğu temsil yetkisi iflas 

ile son bulmayacaktır.    

 

İflas ile müflis medeni hakları kullanma ve bu haklardan faydalanma 

ehliyetini kaybetmeyecektir. Bu hal müflisin ekonomik hayatının devamlılığı 

bakımından önemlidir.282   

 

 Temsil yetkisinin temsil edilen iflas etmiş olsa dahi devam edeceği konusu 

bazı hallerde işin mahiyeti gereği anlaşılabilir. Örneğin bir ticarethanenin çalışanı bu 

iş yerinin sahibi iflas etmiş olsa dahi işe devam edebileceklerdir.283 

 

 Temsilcinin iflası halinde de temsil yetkisi sona erecektir. Ancak temsil 

edilen kişi iflasa rağmen temsil yetkisinin devam edeceği şartıyla yetki vermiş 

                                                 
279 Karahasan , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 3, s. 726. 
280 Karahasan , Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C. 3, s. 727. 
281 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 425. 
282 Saim Üstündağ, İflas Hukuku, 6. bs., İstanbul, 2002, s. 61. 
283 Esener, a.g.e., s. 187. 
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olabilir. Temsilci tasarruf yetkisini sadece iflas masasına giren malları üzerinde 

kaybettiği için iflas etmiş olması temsil etmesine engel olmayacaktır.284Temsilci 

tüzel kişi ya da sicile kayıtlı şirket ise temsil yetkisi sona ermeyecektir. Fakat temsil 

edilen haklı sebeplerle temsil yetkisini iptal edebilecektir. Eğer tüzel kişi ya da sicile 

kayıtlı şirket temsil edilen ise bunların bütün malları iflas masasına girecek ve 

zorunlu olarak feshedilecektir.285 

 

4. Tüzel Kişiliğin Sona Ermesi 
 

 Temsil edilen veya temsilcinin tüzel kişi olması halinde, bunlardan bir 

tanesinin tüzel kişiliği sona ererse yetkisi de sona erecektir.286 Ancak tasfiye 

halindeki bir şirketin tüzel kişiliği sona ermeyeceği için tasfiyesi tasfiye memurları 

tarafından yapılacaktır. Eğer yetkilendirme işleminde temsilcinin yetkilerinin tasfiye 

aşamasında tasfiye ile sınırlı olarak devam etmesi kabul edilmişse temsilci görevine 

devam edebilecektir. Ancak temsilciye verilen yetkinin tasfiye memurlarınca geri 

alınması da mümkündür.287 Sona erme iflastan kaynaklanıyorsa tasfiye iflas idaresi 

tarafından İİK.’na göre yapılacaktır.288 Yani bu halde önce temsilci olanların 

temsilcilikleri sona erecektir. 

 

5. Konunun Ortadan Kalkması Veya Sürenin Sona Ermesi 
 

 Temsil yetkisi belirli bir konu ile sınırlı olarak verildiğinde bu konunun 

gerçekleştirilmesi ile temsil ilişkisi kendiliğinden son bulacaktır. Örneğin temsil 

yetkisi bir eşyanın kiralanması ya da satılması için verilmiş ve kiralama veya satım 

gerçekleşmişse iş gerçekleştiğinden verilen yetki de sona erecektir.289 Temsil yetkisi 

                                                 
284 Esener , a.g.e., s. 197. 
285 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 425. 
286 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 195. 
287 Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, s. 694. 
288 Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, a.g.e., s. 826. 
289 Eren , a.g.e., s. 408; Kılıçoğlu, a.g.e., s. 168. 
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çoğu zaman temel ilişkiye bağlı olarak yani temsilci ile temsil olunan arasındaki 

sözleşme ilişkisine bağlı olarak verilmektedir.290  

 

 Bir hukuki işlemin ya da hukuki işlem benzeri fiillerin (ihtar veya mehil 

tayini gibi) başkası adına ve hesabına yapılması hukuki fiillerin yapılmasına ilişkin 

vekaletin konusunu oluşturur.291 Ve bu fiiller doğrudan veya dolaylı temsil 

kullanılarak gerçekleştirilir. İşte vekalet sözleşmesi ve temsil yetkisinin bir arada 

bulunduğu bu halde temel ilişki sona erdiğinde temsil yetkisi de kendiliğinden sona 

erecektir.  

 

Temsil yetkisini kendiliğinden sona erdiren bir diğer hal ise kararlaştırılan 

sürenin sona ermesi ya da bozucu şarta bağlı olarak yetki verilmişse bu şartın 

gerçekleşmesidir.292Temsil edilenin ölüm ve fiil ehliyetini kaybetme hallerinde 

olduğu gibi ticari temsilcinin yetkisi sürenin sona ermesi ya da şartın gerçekleşmesi 

ile de sona ermeyecektir.293 

 

C. TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİNİN HÜKÜM VE 

SONUÇLARI 
 

 Temsil yetkisi sona erdikten sonra temsilci temsil edilen adına bir hukuki 

işlem yapamayacağı gibi, temsilcinin yaptığı hukuki işlemlerde temsil edilen 

hakkında hak ve borç doğurmayacaktır. Ancak temsil edilen temsilci adına hukuki 

işlem yapmaya devam ederse yapacağı işlemler yetkisiz temsil hükümlerine tabi 

olacaktır.294 

 

  Temsil yetkisinin sona ermesinin ne zaman hüküm ifade edeceği önemlidir. 

Buna göre kural olarak temsil yetkisi bir irade beyanı ile geri alındığında temsil 

yetkisi son bulacaktır. Kural bu şekilde olmakla birlikte Borçlar Kanunumuz 

                                                 
290 Akbıyık, a.g.m., s. 221. 
291 Aral, a.g.e., s. 391. 
292 Eren, a.g.e., s. 408. 
293 Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, s. 426. 
294 Oğuzman /Öz , a.g.e., s. 184; Esener , a.g.e., s. 198. 
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yetkisinin sona erdiğini bilmeyen temsilcinin iyiniyetini korumuştur.  BK m. 37’ye 

göre temsilci herhangi bir sebeple yetkisinin sona erdiğini öğrenmemiş ise temsil 

edilen adına yaptığı işlemler temsil edilen ve mirasçılarını bağlayacaktır. Bununla 

birlikte temsilcinin hukuki işlemi gerçekleştirdiği üçüncü şahıslarında yetkinin sona 

erdiğini bilmemeleri gerekir. Aksi halde temsil edilen yapılan işlem ile bağlı 

olmayacaktır.295 Kanun burada her iki tarafın iyiniyetini şart koşmuştur.  

 

 Temsil yetkisi sona erdikten sonra temsilcinin yaptığı muamelelerin kendi 

alanında hüküm ve sonuç doğurması temsilciyi sorumluluk altına sokacaktır. Genel 

kural bu olmakla birlikte Borçlar Kanunu üçüncü kişilerin iyiniyetini korumak 

amacıyla istisnai durumlar öngörmüştür. 

 

1. Sona Ermenin Üçüncü Kişiler Bakımından Sonuçları 
 

  a. İyiniyetli Üçüncü Kişilerin Korunması 
 

 Temsil yetkisi sona ermesine rağmen yetkinin sona erdiğini bilmeyen 

iyiniyetli üçüncü kişilerin yapmış olduğu hukuki işlemler temsil edileni veya onun 

haleflerini bağlayacaktır.296 

 

 BK.’nu m. 34/3’de “temsil olunan kimse gerek serahaten gerek delaleten 

verdiği salahiyeti tamamen veya kısmen ref ettiğini bildirmemiş olursa salahiyetin bu 

suretle ref’ini üçüncü şahıslara karşı dermeyan edemez. Şeklinde bir ifade 

kullanılarak temsil yetkisinin verildiğinin üçüncü kişilere bildirilmesine rağmen 

temsilcinin azledildiğinin bildirilmemesi halinde durumu bilmeyen üçüncü kişilerin 

korunacağı ifade edilmiştir.297  

 

                                                 
295 Reisoğlu, a.g.e., s. 137; Üçüncü kişiler hukuki işlem yapıldığı sırada iyiniyetli olmalıdırlar. Burada 
iyiniyetin varlığı bir karinedir. Aksini iddia eden bunu ispatlayacaktır. Eren, a.g.e., s. 409. 
296 Kılıçoğlu , a.g.e., s. 171; Eren, a.g.e., s . 409; Akıntürk, a.g.e., s. 73; Reisoğlu , a.g.e., s. 138. 
297 Vekilin azledildiğini bilmeyen kişi ile yapılan sözleşmenin temsil edileni bağlayacağı hakkında 
bkz: (13. HD. 20.12.1973.T. 1049 E. 1034 K.), Karahasan, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, C.3, 
s. 738. 
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 Mevcut Borçlar Kanununda sadece üçüncü kişiler olarak ifade edilirken tasarı 

da öğretideki hakim görüş dikkate alınarak “iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri 

süremez” şeklinde düzeltme yapılmıştır.298 Buna benzer bir durumda ticari temsilde 

azil halinin ticaret siciline kayıt ve ilan edilmedikçe iyiniyetli üçüncü kişileri 

bağlamayacağıdır.299 

 

 Dış temsil yetkisinin kurulabilmesi için temsil yetkisinin üçüncü kişilere 

bildirilmesi gerekmektedir. Bu sebeple temsil yetkisinin varlığının bildirilmediği 

üçüncü kişiler kaldırıldığını bilmiyorlarsa korunmayacaklardır. BK. m. 36/f.2’ye 

göre temsil yetkisini bir belge ile verip temsilcinin yetkisi son bulduğunda belgeyi 

geri almayan kimse iyi niyetli üçüncü şahısların bu sebeple uğradıkları zararı tazmin 

edecektir. Burada yetki belgesini verip geri almakta ihmal gösteren kişi 

korunmamıştır300 

 

 Yetki belgesinin iadesi konusunda temsilciyi mecbur tutan Borçlar Kanunu 

bu konuda temsil edilene ve mirasçılarına bir mükellefiyet yüklemiştir. ,Temsil 

edilen ya da temsil edilenin mirasçıları temsil yetkisi sona erdiğinde temsilciyi 

verilen yetki belgesi için zorlamalı gerekirse dava açmalıdır. Burada davanın amacı 

yetki belgesinin geri verilmesi ya da bu belge yok olmuş ise hükümsüz 

sayılmasıdır.301Eğer temsil edilen ve mirasçıları yetki belgesinin iadesi konusunda 

temsilciyi zorlamakta ihmal gösterirlerse iyiniyet ile hareket eden üçüncü kişilerin 

uğrayacakları zararı tazmin edeceklerdir.  Bu durumda temsil edilen iyiniyetli üçüncü 

kişilerin sözleşmenin kurulduğuna inanmalarından kaynaklanan (menfi zararlarını) 

ödemek mecburiyetindedir.302  Eğer temsil edilen sözleşmeye icazet verirse böyle bir 

sorumluluğu söz konusu olmayacaktır.  

 

     b. Temsil Yetkisinin Sona Erdiğini Bilen Üçüncü Kişiler 

Bakımından Sonuçları 
                                                 
298 Yavuz, Borçlar Kanunu  Tasarısı, s. 36. 
299 Arkan , a.g.e., s. 167. 
300 Kılıçoğlu, a.g.e., s. 171; Oğuzman /Öz , a.g.e., s. 185. 
301 Eren , a.g.e., s. 410. 
302 Reisoğlu, a.g.e., s. 138. 
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 Temsil yetkisinin son bulduğunu bilen üçüncü kişilerin temsilci ile yaptığı 

işlemler temsil edileni bağlamaz. Bu durumda yetkisiz temsil hükümleri devreye 

girecektir. Sözleşme kurulurken temsil yetkisi olmadığını bilen ya da bilmesi gereken 

kusurlu yetkisiz temsilciyi hakim hakkaniyet gerektiriyor ise üçüncü kişinin uğradığı 

müspet zararı tazmin etmeye mahkum edebilir. Bu durum BK’nun 39/2. maddesinde 

hakimin daha fazla zarar ve ziyana mahkum edebileceği yönünde ifade edilmiştir. 

Burada sözleşmenin yerine getirilmemesi yüzünden üçüncü kişinin uğradığı zararlar 

tazmin edilecektir.303  

 

2. Sona Ermenin Temsilci Ve Temsil Edilen Bakımından Doğurduğu 

Sonuçlar 
 

 Temsilci iyi niyetli ise yani temsil yetkisinin sona erdiğini bilmiyor ve 

bilmesi gerekmiyor ise temel ilişkisinden doğan hak veya borçlar temsil edilene ait 

olacaktır. Bu durum BK. m. 37/f.1’de şu şekilde ifade edilmiştir. “Mümessil kendi 

salahiyetinin hitam bulduğuna vakıf olmadığı müddetçe temsil edilen yahut halefleri, 

bu salahiyet henüz baki imiş gibi onun muamelesi ile alacaklı veya borçlu olurlar.” 

BK.’nun bu maddesine göre iyi niyet hem temsilci hem de üçüncü kişiler de olmak 

zorundadır. Kanun burada çifte iyi niyetin varlığını aramaktadır.304 Eğer üçüncü kişi 

temsil yetkisinin sona erdiğinden haberdar ise BK. m. 37/f.1 hükümleri 

uygulanamayacaktır. 

 

 Temsil yetkisinin sona erdiği temsilci ya da üçüncü kişi tarafından biliniyor 

ise temsil edilen sözleşme ile bağlı olmayacaktır. (BK. m. 37/2) 

 

 Temsilci haklı bir neden olmadan azledilirse temsil edilen kişi temsilcinin bu 

sebeple uğradığı zararları tazmin edecektir. Bu zararlar tazmin edilirken temsilci ile 

                                                 
303 Sungurbey , a.g.e., s. 177. 
304 Esener, a.g.e., s. 204; Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 196. 
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temsil edilen arasındaki iç ilişki dikkate alınacaktır. Bununla birlikte temsilci yaptığı 

işlerin karşılığında bir ücrete hak kazanmışsa temsil edilen bunu ödemek zorundadır.  

 

 Uygulamada temsil yetkisinin vekalet, şirket ya da hizmet sözleşmeleri ile 

birlikte verildiğinden bahsetmiştik. Bu durumda temsil yetkisinin temsil edilen 

tarafından her zaman geri alınabilmesi temsilci bakımından bir zarar doğmasına 

sebep olabilmektedir. Bu hallerde BK. m. 34/1, temsilcinin temsil yetkisinden ayrı 

olan sözleşmeden kaynaklanan haklarını saklı tutmuş ve temsil yetkisinin sona 

ermesinin temsilcinin sözleşmeye dayanarak bir hak iddia etmesine engel 

olmayacağını ifade etmiştir. 

   

Temsilcinin yetkinin sona erdiğini bilmesine rağmen iyiniyetli üçüncü 

kişilerle hukuki işlemler gerçekleştirmesi halinde temsil edilenin sorumluluğu söz 

konusu olursa temsil edilen temsilciye rücu ederek zararını tazmin ettirebilecektir. 

Bu sorumluluk temsilci ile temsil edilen arasındaki iç ilişkiden kaynaklanmaktadır.305   

 

 Karşılaşılan bir olayda BK. m. 33/2, 34/3 veya 37’den birinin buna ek olarak 

BK. m. 36’nın koşulları gerçekleşmişse BK. m. 33/2, 34/3 veya 37’ye öncelik 

tanınacak ve bir yetki belgesi olmasına rağmen (vekaletname) BK. m. 36/2 değil bu 

maddenin hükümleri uygulama alanı bulacaktır. Nitekim BK. m. 36/2 yetkisiz 

temsilcinin gerçekleştirdiği işlemin sonuç doğurmamasında uygulanmaktadır. BK. 

m. 36/2’nin ikincil (tali) bir nitelik taşıdığı buradan da görülmektedir.306 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
305 Kılıçoğlu , a.g.e., s. 172. 
306 Kocayusufpaşaoğlu, a.g.m., s. 217. 
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SONUÇ 

 
Bir kişinin başka bir kişi adına hukuki işlem gerçekleştirmesi olarak 

karşımıza çıkan temsil kurumu temsilin tarihçesinde ifade ettiğimiz gibi eski hukuk 

sistemlerinden bugüne kişilerin hukuki işlemlerini başkaları aracılığı ile 

gerçekleştirebilme ihtiyacından kaynaklanmıştır. Böylece temsil kurumu kişilerin 

hukuki işlemleri kendilerinin yapması ve hukuki işlemi yapan kişinin işlemin 

sonuçlarının kendi üzerinde hüküm ifade etmesi ilkesine bir istisna teşkil etmektedir. 

 

Uygulamada temsil farklı görünümlerde karşımıza çıkmakta bazı kurumlarla 

ise benzerlik göstermektedir. Özellikle vekalet sözleşmesi ile çok yakın bir görünüm 

arzeden temsilin ondan ayrılan yönlerini benzer kavramlarla karşılaştırılması 

bakımından açıklamaya çalıştık. 

 

Yetkilendirme işlemi olarak nitelendirilen temsil yetkisinin verilmesi bir 

şekle tabi olmadığı gibi dayandığı temel ilişkiden de bağımsız bir mahiyet 

arzetmektedir. Bağımsızlık temsil kurumunun gelişim tarihi bakımından büyük bir 

öneme sahiptir. Alman Hukukçu Laband’ın vekalet sözleşmesi ile temsil yetkisi 

verilmesi arasındaki farkları göstermesiyle ortaya çıkan bu durum Borçlar Kanunu 

sisteminde de yer almış temsil yetkisinin verilmesi tek başına bir hukuki işlem olarak 

kabul edilmiştir. Temsil yetkisinin temel ilişkiden bağımsız olduğunun kabul 

edilmesi temsil yetkisinin temel ilişkiden soyut olduğu prensibini de ortaya 

çıkarmıştır. 

 

Soyutluk prensibi ile anlatılmak istenen temsil yetkisinin bağlı olduğu 

sözleşme ilişkisinin verilen yetkilendirme işleminin sebebini oluşturmasıdır. Nitekim 

temsil yetkisi bu sözleşme ilişkisi ile verilmiştir. Burada soyutluk prensibinin kabulü 

ile iç ilişkiyi ortaya koyan sözleşme geçersiz olsa dahi temsil yetkisinin geçerli 

sayılması mümkün olabilecektir. Ancak soyutluk düşüncesi doktrinde bazı itiraz ve 

tereddütlerle de karşılaşabilmektedir.  
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Özellikle temsil yetkisinin bağımsızlığı bahsinde ifade ettiğimiz gibi burada 

Medicus’un görüşü önemlidir. Nitekim bu görüşü savunan Hatemi’ye göre de temsil 

yetkisi ve vekalet sözleşmesini birinin hak diğerinin ise yetki olduğundan bahisle 

karşılaştırmak gerekli ise de bu durum temsil yetkisinin soyut olduğu prensibini 

doğurmayacaktır. Çünkü her iki işlem farklı geçerlilik şartlarına sahiptir. Burada 

soyutluk prensibinin kabul edilmemesi ise gerçekleştirilen bazı işlemlerde verilen 

temsil yetkisinin de geçersizliği sonucunu doğurmayacaktır. Örneğin vekalet 

sözleşmesinde açık bir yetkilendirme beyanı olmadan verilen temsil yetkisinde 

vekalet sözleşmesinin şartları gerçekleşmese dahi tahvil yolu kullanılarak geçerli bir 

temsil yetkisinin varlığı kabul edilecek ve soyutluk prensibi kabul edilmedi diye 

temsil yetkisinin geçersiz olduğu düşünülmeyecektir. 

 

Bizce de temsil yetkisinin geçerliliğinin yetkinin verildiği temel ilişkiyi 

oluşturan sözleşmenin geçerlilik şartlarından farklı olması temsil yetkisinin 

soyutluğundan değil, bağımsızlığından kaynaklanmaktadır.   

 

Temsil yetkisi verildiğinde temsilci sözleşmeyi başka bir kişi adına 

gerçekleştirdiğini üçüncü kişiye açık veya örtülü bir biçimde bildirmelidir. Bu 

bildirim açıklama ilkesinin bir gereğidir. Temsilcinin başkası adına hareket ettiğini 

açıklamadan başkası hesabına hukuki işlem gerçekleştirmesi halinde dolaylı temsil 

durumu söz konusu olacaktır. Bunun dışında açıklama ilkesinin istisnası olarak kabul 

edilen iki halde temsilci temsil yetkisine sahip olduğunu ifade etmese dahi 

sözleşmeden doğan hak ve borçlar temsil edilene ait olacaktır. Bu durumdan ilki 

üçüncü kişinin temsilcinin hal ve davranışlarından hukuki işlemi başkası adına 

yaptığını anlaması, ikincisi ise işlemin temsilci ya da temsil edilen ile yapılmasının 

farksız oluşudur. 

 

Temsil ilişkisinde temsilci kural olan başka bir kişi ile sözleşme yapma 

yolunu da tercih etmeyebilir. Burada özellik arzeden durumlardan temsilcinin 

kedisiyle sözleşme yapması ve çifte temsil halleri söz konusu olmaktadır. 

Temsilcinin kendisiyle sözleşme yapması konusunda doktrinde bir fikir birliği 
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olmadığını ve Borçlar Kanununda da buna ilişkin bir hüküm bulunmadığını ifade 

etmiştik. 

 

Kural olarak temsil kurumunun mantığına uygun olmayan bu halin bazı 

durumlarda geçerli olabileceği düşünülmüştür. Nitekim yukarıda ifade ettiğimiz 

açıklama ilkesinin istisnası olan sözleşmenin kiminle gerçekleştirildiğinin önemli 

olmadığı durumlar burada da etkili olmaktadır. Temsilcinin kendisiyle sözleşme 

yapmasının mümkün olmadığı hallerde uygulanacak yaptırımlarda tartışmalıdır. 

Burada bizce kabul edilmesi gereken temsilcinin kendi kendisiyle sözleşme 

yapmasında yetkisiz temsil kurumunun uygulanması gerekliliğidir.  

 

Temsilciye verilen yetkinin temsil edilen tarafından sınırlandırılması da söz 

konusu olabilecektir. Burada temsilci sınırlandırmayı verdiği talimatlarla 

gerçekleştirebilir. Temsilcinin kendisine verilen yetki dışında hareket etmesi 

kendisini bağlarken, temsil edilen için hüküm ifade etmeyecektir.  

 

Temsil yetkisinin sona ermesinin doğurduğu sonuçlar bakımından üzerinde 

durulması gereken husus BK. m. 37/1 düzenlemesidir. Buna göre temsil yetkisi sona 

erdiğinde temsilcinin gerçekleştirdiği işlemlerden temsil edilen veya halefleri bizzat 

sorumlu olacaktır. Burada BK. m. 37 yetkinin sona erdiğini bilmeyen temsilci 

bakımından bir koruma getirerek temsilcinin gerçekleştirdiği işlemlerin temsil 

edileni bağlayacağını ifade etmiştir. 

 

Temsilin sona ermesi ile iyiniyetli temsilciyi koruyan Borçlar Kanunumuz m. 

34/III ile de iyiniyetli üçüncü kimseleri korumaktadır. Kanun burada yetkilendirme 

işlemi yaparken bunu üçüncü kişilere bildiren temsil edilenin, işlemi geri aldığında 

bu durumu da bildirmesi gerektiğini ifade etmiş böylece yetkinin devam ettiğine 

güvenerek işlem yapan üçüncü kişileri de koruma altına almıştır. 

 

Temsil yetkisinin sona ermesinin bir diğer önemli sonucu yetkilendirme 

işleminin yazılı olarak yapıldığı hallerde bu yetki belgesinin temsil edilene iade 

edilmesi gerekliliğidir. Yetki belgesinin iadesi konusunda temsilciyi zorlayan BK. m. 
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36/1 temsil edilen ve mirasçılarını da aynı maddenin ikinci fıkrasında yükümlülük 

altına sokmuştur. Bu durum sözleşme öncesine (culpa in contrahendo) dayanan 

kusurlu sorumluluk halidir.   

 

Temsil yetkisinin sona ermesi bazı durumlarda temsilci bakımından zarara da 

sebebiyet verebilir. Nitekim temsil yetkisi uygulamada vekalet ya da bir iş görme 

sözleşmesi ile birlikte verilmektedir. Bu hallerde BK. m. 34/I temsilci lehine bir 

düzenleme getirerek temsilcinin temsil yetkisinden ayrı olarak temsil edilen ile 

arasındaki sözleşme uyarınca ortaya çıkacak talep haklarını alabilmesi imkanını 

sağlamıştır.           

 

Görüldüğü üzere İsviçre- Türk Hukukunda iyiniyetli üçüncü kişiler güven 

prensibi ile korunmuşlardır. Yukarıda ifade ettiğimiz hükümlerle Borçlar 

Kanunumuz üçüncü kişilerin temsil yetkisinin varlığına yönelik güvenlerini farklı 

ölçülerde koruma altına almıştır.   
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