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ÖZ 

 

Temsilin temeli iradi temsildir.İradi temsil, temsilcinin temsil yetkisi 

olmadan kurduğu sözleşmenin eksikliğini gidermek için tamamlayıcı işlem olarak 

tanımlanır. İradi temsil yetkisi bir hukuki işlemle temsilciye verilir, bu kavrama 

yetkilendirme denir. İradi temsilin sona ermesi temsil olunan kimsenin, temsilcinin 

ve temsilin yapıldığı üçüncü şahısların menfaatlerini yakından ilgilendirir. Temsilin 

en tabiî şekilde sona ermesi, hukukî işlemin temsilci tarafından yapılarak o işin 

tasfiye edilmiş olmasıdır. Temsil olunan temsil yetkisini sona erdirmek için iradesini 

sözlü ya da yazılı olarak temsilciye ulaştırarak açıklama yapabilir ya da kamuya açık 

şekilde gazete ve dergilerde açıklayabilir. 

 

ABSTRACT 

 

 Fundamental of representation is the volitional representation, which is 

defined as a complementary process designed to replace a specific contract 

composed by an agency without the representative authority. The authorization for 

volitional representation can be assigned to a representative thanks to special legal 

transactions. This process is called the empowerment. The expiration of the 

voluntary representation is closely linked with the benefits of the principal, the 

representative and the third party people. The process of the destruction of 

representation in its most natural form follows a couple of legal routine conducted by 

the  principal who intends to eliminates the representative empowerment act. 
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ÖNSÖZ 

 

Türk Borçlar Hukuku’nda İradi Temsil Yetkisi başlıklı işbu çalışmanın ana 

konusunu, temsil kavramının ve tarihteki gelişiminden farklı alanlarda 

uygulanmasına, iradi temsil kavramının açıklanması ve iradi temsil yetkisinin sona 

ermesi ve sonrasında doğurduğu neticeler oluşturmaktadır.  

Tezimi hazırlarken bana geniş bilgi ve tecrübeleri ile yardımcı olan Sn. Prof. 

Dr. Şener Akyol’a ve danışman hocam Sn. Prof. Dr. Haluk Burcuoğlu’na 

teşekkürlerimi sunarım. 

İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi mezuniyetim sonrasında hukuk 

alanında kendimi geliştirmemi sağlayan ve olayları daha pratik bir şekilde 

incelememi sağlayan bu okulda iradi temsil yetkisinin sona ermesini içeren bu tez ile 

okuyanlara bir katkı sunabilmek dileğiyle...  

 

              Banu Çiçek 

 İstanbul, 2009   
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GİRİŞ 

 

 Temsil, hayatın zaruri ihtiyaçlarının karşılanmasına hizmet eden hukuki bir 

durum olduğundan sosyal hayatta etkin ve geniş kapsamlı bir rol oynamaktadır. Bir 

yandan ekonomik ilişkilerde ve ticari hayatta meydana gelen gelişmeler ve 

değişmeler, diğer yandan bu gelişmelerin ve değişimlerin bir sonucu olarak 

uzmanlaşma günümüzde temsilin öneminin ve ağırlığının kavranmasında etkili 

olmuştur.  

Özel hukuk açısından kişiler arasındaki ilişkilerin büyük bir çoğunluğunu 

hukuki işlemlerden doğan  ilişkiler oluşturmaktadır. Gerçekten de günlük hayatta her 

zaman bir şeyler alır satarız, bazı kişilere bazı şeyleri yapacağımıza dair vaatlerde 

bulunuruz. Hukukta bu durum, “hukuki işlem yapma özgürlüğü” olarak tanımlanır. 

Fakat bu özgürlüğün, sahip olduğumuz diğer özgürlükler gibi bir sınırı olması 

gerekir. Bu da diğer kişilerin hukuki işlem yapma özgürlerine müdahalede 

bulunmamak şeklinde kendini gösterir. Borçlar Hukuku’nun temel ilkelerinden biri 

olan “sözleşmenin nispiliği” prensibinin esası bu noktada önem kazanmaktadır.  

 Temsilin amacı, bir kimsenin hukuki işlem yapabilmesi için, hukuki veya 

maddi engel bulunan hallerde o kimsenin işlemlerini kolaylaştırmaktır. Bir gerçek 

veya tüzel kişi kendisi adına bir hukuki işlem kurmak iradesini açıklamak yetkisini 

bizzat kullanabileceği gibi bu yetkisini bu kudretini bir başka şahsa da verebilir. Bu 

şahsa temsil yetkisi verilince o temsilci adını alır. Temsilci temsil olunanın iradesi 

ürünü olan temsil yetkisine dayanarak hukuki işlem yapar. 

 Temsilin temelinin iradi temsil olduğunu ve iradi temsilinde temsil yetkisi 

olmadan temsilci tarafından yapılan sözleşmenin eksikliğini gidermek için yapılan 

tamamlayıcı işlem olarak tanımlandığını, iradi temsil yetkisinin bir hukuki işlemle 

temsilciye verilecegini bu kavrama yetkilendirme denildiğini belirtmiştik. 

Yetkilendirme için kullanılan irade açıklamasının geçerliliğinin tabi olduğu şartlar 

diğer hukuki işlemlerin geçerlik şartlarının aynısıdır. 

İradi temsil yetkisi belli bir süre için verilen temsil yetkisi bu sürenin 

geçmesi, belli bir hukuki işlemin yapılması için verilmişse (özel vekaletname) o 
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işlemin yapılması, işlemin imkansız hale gelmesi, infisahi şarta bağlı olarak 

verilmişse bu şartın gerçekleşmesi, yetkinin geri alınması, temsilcinin istifası ve 

ölümü (istisnalar söz konusudur) ile sona erer. Temsilci temsil yetkisini tek taraflı bir 

irade beyanıyla reddedebilir. 

Temsil olunan kimse, temsil yetkisini geri aldığını şahsen bildirmekle 

yükümlü olmayıp temsilci veya haberci vasıtasıyla da bildirebilir. Temsil olunan 

kimse, iyi niyetli üçüncü şahısların temsilci ile yapacakları işlemlerin neticelerine 

katlanmak istemiyorsa, yetkisi geri aldığını muhakkak üçüncü şahıslara bildirmesi 

gerekmektedir. İleride açıklayacağımız üzere, temsil yetkisi birden çok kişiye 

verilmişse(birlikte temsil durumunda)bunlardan birisine karşı temsil yetkisinin geri 

alınması, temsil ilişkisine son verir. 

Temsil yetkisinin sona ermesine rağmen, temsilci vekâletnameyi iade 

etmeyecek olursa, temsil olunan kimse veya halefleri onu iadeye zorlamakla 

mükelleftirler. 
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BİRİNCİ BÖLÜM 

 
 

I. TEMSİL YETKİSİ ve TEMSİL HUKUKU 

A. Temsil ve Temsil Yetkisi  

 Bir şahsın hukuki işlem yapması birinci planda fiil ehliyeti ile ilgilidir. Fiil 

ehliyetine sahip olan bir şahıs, hukuki işlemlerini bizzat yapabilir, böyle bir 

mecburiyeti olmaksızın da hukuki işlem yapacak kişi aracılar kullanarak onların 

aracılığı ile hukuki işlemlerini yaptırır.  

Bir hukuki işlem yapmak isteyen kişinin iki yoldan birini seçmesi 

gerekmektedir. Ya kendi iradesini açıklayarak üçüncü kişi ile sözleşmeyi kurar ya da 

bir temsilciye yetki verir. Verilen bu yetkiye temsil yetkisi denir. Temsilci kendisine 

temsil yetkisini veren ve temsil edilen veya temsil olunan olarak adlandırılan şahsın 

adına veya hesabına davranarak, böyle davrandığını açıklayarak üçüncü kişi ile 

hukuki işlemi kurar1.  

Sözleşmenin tüm hüküm ve sonuçları temsil olunana ait olur, sözleşmenin 

tarafı temsilci değil temsil olunandır. Temsilci sözleşmenin kurulması ile devre dışı 

kalır. Temsilin aşamalarını şu şekilde sıralayabiliriz; 

 Temsil olunanın temsilciye yetki vermesi, 

 Temsilcinin üçüncü şahısla sözleşmeyi kurması, 

 Temsilcinin bu sözleşmeyi temsil olunan adına ve hesabına kurduğunu 

açıklaması, 

 Bu sebeple sözleşmenin hükümlerinin temsil olunanın şahsında doğması, 

 Böylece temsil olunanın taraf olması ve bu taraf olduğu sözleşmenin onunla 

üçüncü şahıs arasında doğmuş bir sözleşme olarak addedilmesi. 

                                                
1 Şener Akyol, Türk Medeni Hukukunda Temsil, 2009, s.3. 
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 Temsil yetkisi temsil sürecinin temel taşıdır, kendisini bir hukuki işlemin 

yapılmasında temsil ettirmek isteyen şahsın temsilci olacak şahsa verdiği yetki olarak 

adlandırılır2.  

Temsil yetkisi bu yetkiyi veren şahsın sahip olduğu hukuki işlem yapma 

gücünün bir parçasıdır. Bu nedenle hukuki işlem ehliyeti olmayan birine temsil 

yetkisi verilmesi söz konusu olamaz. Temsil olunanın temsil yetkisini bir başkasına 

vermesi onun yetkisini tüketmez veya azaltmaz. Yani temsil yetkisi vermiş olsada 

kişi isterse işlemi kendisi yapabilir. Temsil olunan temsil yetkisini verdiğinde 

temsilci onun adına doğrudan hüküm ve sonuç doğuracak hukuki işlemler yapabilir.  

B. Temsil Hukukunun Önemi ve Gelişimi 

Temsil modern hayatın doğurduğu zaruri ihtiyaçların icap ettirdiği bir hukuki  

müessese olup sosyal hayatta büyük bir rol oynar. Bir taraftan iktisadi ilişkilerde ve 

ticari hayatta husule gelen değişmeler, milletler arası ticari ilişkilerin gelişmesi diğer 

taraftan, ihtisaslaşma ve sözleşme hukuku sahasında sözleşme serbestisi prensibinin 

rağbet görmesi temsilin önemini arttırmıştır. 

Bir hukuki işlem prensip itibariyle o işlemi yapan kimse hakkında hüküm 

ifade eder. Fakat bir kimsenin kendi başına hukuki bir işlem yapabilmesine hukuken 

veya maddi bakımdan engel bulunan hallerde işlem bir temsilci marifetiyle 

yaptırılmaktadır. 

Ehliyetsizlik gibi hukuki bir engel sebebiyle bir hukuki işlemi bizzat yapmaya 

yetkili olmayan kimse işlemi ancak kanunî temsilci vasıtasıyla yapabilir. Diğer 

taraftan, ticari hayatın gelişmesi sonucu bir kimsenin tek başına bütün hukukî 

işlemlerini yapmasına imkân kalmadığından aracı şahıslar birçok işlemlerin 

yapılmasına iştirak ettirilmektedirler. Esasında, bir kimse işlerinin çokluğu, çeşitli 

ülkeler ve hattâ kıtalar arası ticari ilişkilerde bulunması, hastalık, yaşlılık gibi 

sebeplerle hukuki işlemi bizzat yapamayacak durumda olabilir. 

Temsilin amacının, bir kimsenin hukuki işlem yapabilmesi için, hukuki veya 

maddi engel bulunan hallerde o kimsenin işlemlerini kolaylaştırma oldugunu ifade 

                                                
2 Akyol, a.g.e., s.4. 



 
 

5

etmiştik3. Temsil herşeyden önce temsil edilenin menfaatlerini koruma amacını 

barındırmaktadır. Bazen temsile temsilcinin menfaatine olarak da başvurulabilir. 

Hukuki ya da maddi bir engel olmadan da kişi birine temsil yetkisi 

verebilir.Örneğin;borcun ifasını, Yeni İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi ve bizim Borçlar 

Kanunumuz olarak degerlendirirsek: 

İsviçre Borçlar Kanununda Umumi Esaslar kısmında 68’inci maddede “1. 

Şahsen Eda’’ başlığı altında düzenlenmiştir.“Borcun edası borçlunun şahsiyetine 

bağlı ise, borçlu ancak bu taktirde şahsen ifa ile mükelleftir’’4.Bu hüküm, borçlunun 

ifada başkasına vekalet vermesinden bahsetmektedir.Şahsen ifa önemli 

degilse(Örneğin bir ressamın tablo yapması)borçlu şahsen ifa yerine 3. Şahıs 

marifetiyle ifa edebilir.Üçüncü şahıs borçlunun vekili olarak onun namına hareket 

edecektir.Üçüncü şahıs onay verilecegi ümidiyle, borçlunun vekaleti olmadan da 

aynı şeyi yapabilir. 

Bizim Borçlar Kanunumuzda bu konu“bizzat borçlu tarafından ifa’’ başlığı 

altında 67. maddede düzenlenmiştir.  

Roma hukuku o derece şekle bağlıydı ki, genelde, bir sözleşmenin 

aktedilmesi tarafların karşılıklı ve birbirine uygun surette iradelerini açıklamaları 

yerine ancak âkit tarafların bizzat şekil şartlarını yerine getirmeleri ile mümkün 

oluyordu. Bu durum bütün sözleşmeler  için geçerliydi. Bu şekilcilik temsil fikrini 

ortadan kaldırıyordu. Klâsik Roma hukukunda kanuni temsilcinin (tutor ve curator) 

ifa ettiği işlemler için dolaysız temsil kabul edilmiştir. O zamana kadar Roma 

hukukunda hâkim olan  irade, ancak irade sahibinin hukuki sahasında hüküm ve 

netice meydana getirebildiğinden bu iradenin bir başkasının hukuki sahasında 

hüküm, ve netice meydana getirmesi mümkün görülmüyordu. 

İslâm hukukunda temsil eskiden beri vardı. Mecellei ahkâmı adliye, vekâlete 

özgülediği bagımsız bir kitapta, hukuki işlemlerde temsile dair islâm hukukunun  

kaidelerini kanunlaştırmıştır5. 

                                                
3 Oser-Schönenberger, Borçlar Hukuku, çev. Recai Seçkin, Ankara, 1950, Mad 32-40 No.3. 
4 Oser/Schönenberger,Yeni İsviçre Borçlar Kanunu Şerhi, çev. Prof. Dr. İsmet Sungurbey, 1964, 
Ankara, s. 411-412. 
5 Mustafa Reşit Belgesay, Hukuki Muamelelerde Temsil, İstanbul, 1941, s.8.  
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Alman hukukunu takiben İsviçre hukukunda, 1881 tarihli İsviçre Borçlar 

Kanununun 36 ve devamı maddelerinde temsil,  bagımsız olarak düzenlenmiştir. 

Borçlar kanunumuzun iktibas edildiği 1911 tarihinde ilân ve 1912 de yürürlüğe 

girmiş bulunan İsviçre Borçlar Kanununda temsil genel hükümler kısmında 

düzenlenmiştir. 

C. Temsil Hukuku’nun Maddi Uygulama Alanı ve İradi Temsilde Uygulanacak 

Yasa 

1. İradi Temsilde Uygulanacak Yasa(Devletler Özel Hukuku Bakımından) 

İradeye dayanan temsil yetkisine dayalı temsil ilişkisine hangi yasanın 

uygulanacağı konusunda tarafların anlaşmaları, uygulanacak yasayı seçmeleri 

mümkündür.   

Temsil olunan temsil yetkisini verdiği üçüncü şahsa bildirmişse kurulan 

sözleşmeye uygulanacak yasa da onlar arasında belirlenir. Ancak temsil olunan ve 

üçüncü şahıs temsil olunanla temsilci arasındaki ilişkiye uygulanacak yasa 

konusunda bir sözleşme yapmaya yetkili değildirler; onların anlaşması temsilciyi 

bağlamaz.  

Temsil olunan ve üçüncü şahıs uygulanacak kanunu belirlemek için sözleşme 

yapabilirler; anlaşmamışlarsa temsilcinin ikametgah kanunu uygulanır.  

2. Maddi Uygulama Alanı 

 Temsilin çeşitli hukuk dallarında uygulanması ve uygulandığı alanlarda bir 

özellik kazanıp kazanmadığı sorunlarının anlaşılması, temsilin maddi uygulama 

kavramını açıklamaktadır.  

Temsil bir kimsenin temsilci sıfatıyla diğer bir kişi adına hukuki işlem 

yapmasıdır şeklinde tanımlanabilir. Temsil ilişkisine dayanan irade çoğu zaman 

yaşamın zaruri sonucu dolayısıyla ortaya çıkar6. Sözleşmeye taraf olan kimsenin 

herhangi bir sebeple sözleşmeyi bizzat yapacak durumda olmaması veya böyle bir 

                                                
6 Akyol, a.g.e., s. 19. 
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niyete sahip bulunmaması karşısında temsil müessesine başvurulur. Örneğin seyahat, 

hastalık vb gibi ilgilinin o sözleşmeyi bizzat yapmasına imkan vermeyebilir.  

Temsil, Borçlar Kanunu’nun 32-40. maddelerinde düzenlenmişse de hem 

Medeni Hukuk’ta hem de Borçlar Kanunu’nda karşılaşırız. Medeni Kanun md 5 

Medeni Kanun ile Borçlar Kanunu arasındaki işbirliğini sağlama amacını güder. 

Medeni Kanun md 5’te“Türk Medeni Kanunu ve Borçlar Kanunun genel nitelikli 

hükümlerinin uygun düştüğü ölçüde uygulanacağı belirtilmiştir.’’ 

 Özel hukukun diğer dallarında da temsilin uygulanması büyük bir farklılık 

göstermez. Ancak dikkat edilecek önemli noktalar vardır.Örneğin Ticaret 

Hukuku’nda yönetim ve temsil yetkisinin bölünebilecegi,anonim şirketlerde birlikte 

temsil ve şube sınırlamasının iyiniyetli üçüncü şahısları bağlaması için tescil ve 

ilanın gerekli olması gibi.Vekalet ve temsil yetkisi farklı kavramlardır.Vekalet bir 

sözleşmaedir, icap ve kabul gerektirir. Oysa temsil yetkisi, tek tafaflı irade beyanı ile 

verilir.Bu temsil olunanla temsilci arasında bir iç ilişkiye dayanabilir de 

dayanmayabilir de.İç ilişki olsa da  bu ilişkiden bagımsızdır7. 

Borçlar Kanunun genel hükümleri Kamu hukukunda da uygulanabilir.Ancak 

bu uygulama, MK m.5 hükmüne degil, kamu hukuku esaslarına dayanacaktır8.  

 Kamu hukukunda kamu tüzel kişisinin temsili için iki imza veya üç imza şartı 

aranmışsa bu temsilcilerin temsil yetkisi birlikte temsildir ve temsil işleminin tamam 

olması için bütün imzaların tamamlanması gerekir.  

 Kamu hukukunda kamu hukuku yetkilerinin kullanılması ile Özel hukuk 

işlemlerini ilgilendiren yetkilerin kullanılması iki ayrı rejime bağlıdır. Bir kamu 

idaresi bir taşınmazın mülkiyetini kamulaştırmak suretiyle edinmek istiyorsa kamu 

gücünü kullanır ve bu konudaki Anayasal ve yasal hükümlere göre işlem yapar. Bu 

işlemlerin hangisinin kim veya kimler tarafından yapılacağı Kamu Hukuku 

tarafından belirlenmiştir9.  

 

                                                
7 Şener Akyol, a.g.e., s.19. 
8 Zahit İmre, Medeni Hukuka Giriş, 3.Bası, İstanbul,1980, s. 151-152. 
9 Şener Akyol, a.g.e., s.21. 
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 Kamu Hukuku’nun özel alanlarından Ceza Hukuku ve Ceza Usul 

Hukuku’ndaki temsil ile Borçlar Hukuku alanındaki temsile baktıgımızda da bir suç 

temsilci tarafından temsil olunan nam ve hesabına işlenemeyecegi gibi bir haksız 

fiilde temsilci tarafından temsil olunan ad ve haesabına işlenemez.Ceza Hukuku ve 

Ceza Usul Hukuku’nda temsil ve vekalet deyince akla müdafilik ve vekillik 

gelmektedir Müdafi sanığın ceza muhakemesindeki avukatı,vekil ise davacı veya 

müdahili temsil eden kişidir10.  

D. Temsil Hukuku’nun Temel İlkeleri 

1. Temsil Yetkisinin Varlığı 

 Temsilin doğması için bir şahsın diğerine “temsil yetkisi” vermesi 

gerekmektedir. Temsil yetkisi ile temsilci işlemi 11 arasında zorunlu bir ilişki vardır. 

Temsil yetkisi olmadan temsilci üçüncü şahısla işlem yaparsa, bu işlem ancak temsil 

olunanın onay vermesi ile temsil olunanı bağlar.  

Temsilin söz konusu olabileceği haller olduğu gibi temsil kabul etmeyen 

işlemler de vardır. Kişiye sıkı surette bağlı hakların kullanılması genellikle temsil 

kabul etmez.Örneğin;nişanlanma, evlenme, tanıma, vasiyetname yapma gibi.Ama bu 

kesin bir kural degildir.Kişisel özgürlügün kısıtlanmaması  şartıyla kişiye sıkı surette 

bağlı haklar temsilci tarafından kullanlılabilir.Örneğin;ismin değiştirilmesini 

istemek,tanımaya itiraz etmek ayırt etme gücüne sahip olmayan kişinin çıkarları 

gerektiriyorsa kanuni temsilci tarafından bu tür haklar kullanılabilir.12 

2. Açıklama İlkesi 

 Temsilcinin temsil yetkisine dayanarak işlem yaparken muhatabı üçüncü 

şahsa, başkası nam ve hesabına işlem yapmakta olduğunu, kurduğu sözleşmenin 

hüküm ve sonuçlarının kendisine değil temsil olunana ait olacağını, özetle 

kurulmakta olan sözleşmenin tarafının temsil yetkisi verenin olacağını açıklaması bu 

ilkeyi tanımlamaktadır. 

                                                
10 Öztekin Tosun, Ceza Muhakemesinde Temsil ve Vekalet, Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar 
Sempozyumu, İ.Ü. Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1977,  s. 258. 
11 Temsilci işlemi, temsilcinin üçüncü şahısla yaptığı sözleşmeyi ifade eder.  
12 Selâhattin Sulhi Tekinay/Sermet Akman /Halûk Burcuoğlu / Atilla Altop,Tekinay Borçlar 
Hukuku Genel Hükümler,7.Baskı, İstanbul, 1993, s. 169. 
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 Temsilci işlem yaptığı sırada muhatabına açıklama yapmazsa temsil 

yetkisinin varlığına rağmen “temsil” oluşmayacaktır; sözleşmenin hüküm ve 

sonuçlarının temsil olunana geçmesi gerçekleşmeyecektir13.İlerideki konularda daha 

ayrıntılı açıklayacağımız üzere burada doğrudan temsil oluşmayacaktır, dolaylı 

temsil karşımıza çıkar. Çünkü;burada temsilci muhataba başkası adına hareket 

ettiğini açıklamadığı için kendi adına ama başkası hesabına hareket etmiş 

sayılacaktırYani sözleşmenin hüküm ve sonuçları önce temsilcinin üzerinde dogacak 

sonra temsilci bunları başka bir işlemle devretmek zorunda kalacaktır.  

3. Soyutluk İlkesi 

Temsil yetkisi tek taraflı hukuki işlemle verilebilir.Dolayısıyla’’sırf temsil 

yetkisinin verilmesi,temsilci ile temsil olunan arasında bir sözleşme ilişkisi 

kurmadığı gibi kurulmuş bir sözleşme ilişkisini de zaruri kılmaz’’14. 

Yani temsil yetkisi temsilci ile temsil olunan arasında bir iç ilişkiye bir 

sözleşmeeye dayanabilir de dayanmayabilir de.Ama bir sözleşmeye dayansa da 

temsil,  bu iç ilişkiden bağımsız soyuttur.    

 Soyutluk ilkesi, temsil olunan ile temsilci arasında, temsil yetkisi verme, 

birinin diğerine kendi adına sözleşme kurmak üzere verdiği yetkinin onların 

arasındaki sözleşme ilişkisinden bağımsız olmasını ifade eder.  

 Temsil yetkisinin soyutluğu temsil yetkisinin verilmesinin geçerliliğinin iç 

ilişkiye bağlı olmaması anlamına gelir. Bu ilkenin sonucu olarak temsil olunan ile 

temsilci arasındaki iç ilişki örneğin sözleşme geçersiz olsa dahi temsil yetkisinin 

verilmesi geçerli olabilir15. 

Vekalet sözleşmesi, vekile temsil yetkisinin verilmesini kapsasa dahi temsil 

yetkisi iç ilişkiden bağımsızdır. Çünkü vekalet, vekile müvekkil arasında bir iç 

ilişkiden ibarettir.Temsil ise temsil edilen ile üçüncü kişi arasında hukuki ilişki 

kurulmasını sağlar,bir dış ilişki vardır.Ayrıca vekalet sözleşmesi hükümsüz olsa da 

temsil yetkisi hükümsüz olmayabilir.Ayırt etme gücüne sahip olan bir küçükle 

                                                
13 Turhan Esener, Mukayeseli Hukuk ve Hususiyle Türk/İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından 
Salahiyete Müstenit Temsil, Ankara, 1961, s. 95. 
14 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,a.g.e., s.175. 
15 Akyol, a.g.e., s.37. 
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yapılan vekalet sözleşmesinde kanuni temsilci onay vermezse sözleşme hükümsüz 

olur ama bu vekalet sözleşmesi ile küçüğe temsil yetkisi verilmesi geçerlidir16. 

4. Güven İlkesi 

 İsviçre ve Türkiye’de ve daha öncesinde Almanya’da,  temelleri ve sonuçları 

hep sınırlı kalmış sınırlı bir güven nazariyesi varolagelmiştir17. Temsil güven 

ilkesinin geniş uygulama bulduğu bir alandır. Sözleşmenin kurulması sırasında 

tarafların karşılıklı olarak birbirlerini koruma yükümü altında olmaları ve buna 

uymayan tarafın tazminatla yükümlü olması güven ilkesinin bir sonucudur. 

 

II. TEMSİLİN TÜRLERİ  

A. Doğrudan Temsil – Dolaylı Temsil 

a) Doğrudan Temsil  

 Borçlar Kanunu’nun 32. maddesinde düzenlenen doğrudan doğruya temsil 

aynı zamanda yetkili temsili de içermektedir18. Doğrudan temsilde temsilci hukuki 

işlemi temsil olunan adına ve hesabına yapar. Bu hukuki işlemden doğan hak ve 

borçlar ikinci bir işleme ihtiyaç olmaksızın doğrudan temsil olunana intikal eder19.  

 Temsilci doğrudan doğruya temsilde üçüncü kişiyle yapılan hukuksal işlemin 

tarafı olamaz.Temsilci kendi adına ve temsil olunanın hesabına değil doğrudan 

doğruya temsil olunanın adına ve hesabına hareket eder.Dolayısıyla doğrudan 

doğruya temsilde tek işlem ve tek aşama vardır.Bu da temsilcinin temsil olunan adına 

ve hesabına yaptığı işlemdir.20 

Doğrudan temsilin geçerli olabilmesi için temsilcinin temsil yetkisine sahip 

olması gerekmektedir. Özellikle burada sözleşmeden değil, temsil olunanın 

                                                
16 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,a.g.e., s.176. 
17 Necip Kocayusufpaşaoğlu, Güven Nazariyesi Karşısında Borç Sözleşmelerinde Hata Kavramı, 
İstanbul, 1968, s. 6. 
18 Ali Bozer, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Ankara, 2007, s.278. 
19 Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21. bası, İstanbul, 2010, s.144. 
20 Ahmet M.Kılıçoğlu,Borçlar Hukuku Genel Hükümler,11. bası, Ankara, 2009, s.162. 
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iradesinden söz edilmektedir. Çünkü iradi temsil için mutlak suretle bir sözleşme 

bulunması gerekmez21. 

 Temsilcinin aldığı temsil yetkisine dayanarak ve temsil olunan adına 

davrandığını açıklayarak sözleşme kurması ile bu kurulan sözleşme doğrudan temsil 

olunana ait olur, o doğrudan taraf olur, kurulan sözleşmenin tüm hak, borç ve yetkisi 

temsil olunana doğrudan geçer22.  Bu nedenle temsilcilerin temsil yetkisine 

dayanarak temsil olunan nam ve hesabına üçüncü şahısla sözleşme kurulmasına 

doğrudan temsil denir23.  

Türk-İsviçre hukukunda Reprasentationstheorie ile açıklanan doğrudan temsil 

müessesesi sayesinde temsilcinin kendi iradesiyle yaptığı işlemin hüküm ve 

neticeleri doğrudan doğruya temsil olunan üzerinde doğmaktadır 24(BK md. 32 f 1). 

Yeni İsviçre Borçlar Kanununda 32. madde de“ a)Temsilin hükmü başlığı 

altında’’ düzenlenen temsil şu şekilde ifade edilmiştir: 

“Diğer bir kimseyi temsil etmesi için salâhiyetli kılınmış olan şahıs, o kimse 

adına bir akit yaptığında, mümessil değil, temsil edilen kimse hak sahibi ve borçlu 

olur. 

Mümessil,akdin inikadı sırasında bu sıfatını açıklamamışsa, temsil edilen 

ancak diğer akit tarafın temsil münasebetinin varlıgı mevcut durumdan istihraç 

etmesi gereken veya akdi şu veya bu şahısla yapması müsavi olan hallerde doğrudan 

doğruya hak sahibi veya borçlu olur. 

Bunun dışındaki hallerde, ilgili hükümlere göre alacagın temliki veya borcun 

nakli gerekir25(Eski İsviçre Borçlar Kanunu m.36,37)’’. 

 

                                                
21 Bozer, a.g.e., s. 278. 
22 Akyol, a.g.e., s.46. 
23 Akyol, a.g.e., s.46. 
24 Yargıtay 14. Hukuk Dairesi, E. 2007/2409, K. 2007/4635, T. 20.04.2007 kararında “Borçlar 
Kanunu'nun "temsil" başlıklı 32. maddesinin ilk fıkrası hükmüne göre, sözleşme yetkili bir temsilci 
tarafından diğer bir kimse adına yapılmışsa, sözleşmenin alacak ve borçları o kimseye ait olur” 
ifadesini kullanmıştır. www.kazanci.com 
25 İsviçre Medeni Kanunu Şerhi VI  Cilt Borçlar Kanunu,1.Fasikül(İsviçre  BK. 1/36, Türk BK. 
1/36)çeviren Dr. Bülenyt Olcay. Adalet Bakanlıgı Yayınları, yeni seri sayı: 8, İsviçre Medeni Kanunu 
Şerhi(Bern Şerhi)çeviri serisi, 1967, s. 181-182. 
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b) Dolaylı Temsil  

Dolaylı temsilde temsilci işlemi kendi namına, fakat başkası hesabına yapar. 

Şu halde dolaylı temsilin şartları, temsilcinin kendi namına ve fakat başkası hesabına 

hareket etmesidir. Temsilcide işlemi başkası hesabına yapmak niyeti mevcut değilse 

bir temsil ilişkisi söz konusu olmaz.  

Dolaylı temsilde işlemi kendi namına yaptığına göre, görünüşte, aktedilen 

işlemin ilgili tarafı temsilcinin kendisidir. Sözleşmenin  hüküm ve neticeleri bu 

nedenle kendi üzerinde doğar. Dolaylı temsilde temsilci ile temsil olunan arasında 

temsilcinin başkası hesabına hareket etmesini haklı gösterecek bir hukuki ilişki 

mevcuttur26. 

Temsilci kendisine geçen kendisinin hukuk alanında doğan alacakları ve 

borçları dolaylı yoldan, ayrıca ve her biri değeri o değerin devir usullerine uyarak 

temsil olunana devretmek zorundadır. Alacakları temlik eder, borçları temsil olunan 

üstlenir27.  

Dolaylı temsilde temsil yetkisi vardır ancak kullanılamaz ve netice itibariyle 

“temsil etme” olgusunu barındırmaz. Bu sebepten dolayı “dolaylı temsil” temsil ile 

bağlantılıdır ancak temsil ile iç içe değildir.  

Dolaylı temsil Borçlar Kanunu md. 32 anlamında temsil sayılmaz. Çünkü 

temsilcide yetki olmasına rağmen o yaptığı işlemi temsil olunan adına değil, kendi 

adına yapmakta fakat temsil olunanın hesabına davranmaktadır. Temsilci, hukuki 

işlemi yaparken temsilin temeli olan başkası adına hareketi açıklamıyor. Bu sebeple 

de doğrudan temsilde temsilin çarpıcı sonucu olan yapılan hukuki işlemin 

sonuçlarının doğrudan temsil olunana ait olması gerçekleşmez. İşte bu nedenden 

dolayı BK md. 32’de temsil düzenlenirken “dolaylı temsil” kavramı dışarıda 

bırakılmıştır28. 

Son olarak dolaylı temsili toparlarsak, doğrudan temsilin tersine burada iki 

hukuksal işlem vardır.Birincisi, temsilcinin üçüncü kişiyle kendi adına fakat temsil 
                                                
26 Turhan Esener, Mukayeseli Hukuk Bakımından Türk-İsviçre Borçlar Hukuku Bakımından 
Salahiyete Müstenit Temsil ,Ankara Hukuk Fakültesi Yayını, No 150, s.11. 
27 Cevdet Yavuz, Türk, İsviçre, ve Fransız Medeni Hukuklarında Dolaylı Temsil, İstanbul, 1983, 
s. 23. 
28 Akyol, a.g.e., s. 58. 
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olunanın  hesabına yaptığı işlem.İkincisi ise bu işlemin sonuçlarının temsil olunana 

devredilmesi.29Bu işlem alacaklar söz konusu olduğunda alacağın temliki, borçlar 

için ise borcun naklidir.   

B. İradi Temsil – Kanuni Temsil 

a) İradi Temsil   

İradi temsilde temsil olunanın iradesi temsil yetkisini doğurur.30Bir gerçek 

veya tüzel kişi kendisi adına bir hukuki işlem kurmak iradesini açıklamak yetkisini 

bizzat kullanabileceği gibi bu yetkisini bu kudretini bir başka şahsa da verebilir. Bu 

şahsa temsil yetkisi verilince o temsilci adını alır. Temsilci temsil olunanın iradesi 

ürünü olan temsil yetkisine dayanarak hukuki işlem yapar31. Temsil yetkisi beyanı 

temsilciye yöneltilir ve temsilciye ulaştığı andan itibaren hüküm ifade eder, 

temsilcinin kabul beyanına ihtiyaç duymadan temsilciyi yetkili kılar32.  

İradi temsil, temsil olunanın verdiği temsil yetkisinin kullanılması ile ortaya 

çıktığı için temsil olunanın temsil yetkisi verdiği sırada ayırt etme gücüne sahip 

olması gerekir33.Ayırt etme gücünü yitirmişse tezimizin asıl konusu olan iradi temsil 

yetkisinin sona ermesi kısmında belirteceğimiz üzere kural olarak temsil yetkisi sona 

erecektir. Temsil olunan temsil yetkisini verdiğini tek taraflı bir irade açıklaması ile 

ya temsilciye bildirir ya da temsilcinin işlem yapacağı muhatap  olan üçüncü kişiye 

bildirir. Böyle tek taraflı bir şekilde irade açıklaması verilmesine başka bir açıdan 

bakacak olursak, temsil olunanın hukuki işlem hayatındaki hareketlilik ve etkinlik 

alanı genişletmiştir. Örneğin temsil olunan birden fazla temsil yetkisi yardımı ile 

kendisi İzmir’de borsada işlem yaparken aynı gün aynı saatte Ankara’da daire 

alabilir, İstanbul’da otomobil kiralayabilir. 

Tüm hukuki işlemler de olduğu gibi temsil yetkisi vermenin de geçerli 

sayılması için yetkiyi verenin ayırt etme gücüne sahip olması gerekecektir.Sınırlı 

                                                
29 Kılıçoğlu,a.g.e, s.162.  
30 Bozer, a.g.e., s.283. Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 1997/13242, K. 1998/533 ve 20.01.1998 tarihli 
kararında“ İradi Temsil: Tarafların yada kanuni temsilcilerinin iradelerine dayanan temsildir”  
ifadesini kullanmıştır. 
31 Akyol, a.g.e., s. 43. 
32 Reisoğlu, a.g.e., s. 146. 
33 Akyol, a.g.e., 43. 
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ehliyetsiz ise temsil yetkisi verenin tek başına yapabileceği bir işlem söz konusu 

değilse kanuni temsilcinin rızası aranacaktır34. 

Temsil olunanın iradesi(hata, hile,korkutma yüzünden)sakatlanmışsa, temsilci 

ile üçüncü kişi arasında yapılan hukuki işlem temsil olunanı bağlamayacaktır.Ama 

BK.31.maddesindeki bir yıllık süre geçmişse yapılan işlem ile temsil olunan bağlı 

olacaktır. 

Burada önemli olan durum iradesi sakatlanan temsil olunan sözleşmeyi ifa 

etmek istemediğini temsilciye ve eğer temsilci hukuki işlemi tamamlamışsa üçüncü 

kişiye bildirmek zorunda olmasıdır35.Temsil yetkisi verdiğini ilan etti ise aynı şekilde 

bunu bildirmelidir.Çünkü ilan ile üçüncü kişiler temsil yetkisi verildiğinden haberdar 

edilmiş olacaktır.Aynı şekilde sınırlandığı veya sona erdiğini de üçüncü kişlere 

bildirmelidir.  

Temsilin kurucu şartı temsil yetkisidir, temsil yetkisi olmadan temsil işlemi 

söz konusu olmayacaktır. Yetkisiz temsilde işlemin daha sonra onay ile geçerli hale 

gelmesinde temsil yetkisi söz konusu değildir, onay da temsil yetkisi 

değildir36.(bkz.s.20)  

b) Kanuni Temsil 

          Temsil yetkisinin kaynağı hukuki işlem ya da kanun hükmüdür37.Kaynağı 

hukuki işlem ise buna iradi temsil denir.Temsil yetkisi temsil olunanın iradesinden 

kaynaklanır.Kanuni temsil ise kendiliğinden, mahkeme kararıyla ya da hukuki 

işlemin kanuni sonucu olarak gerçekleşebilir. 

          İradi temsilin yetki sınırını temsil olunan çizerken, kanuni temsil38de bu sınırı 

kanun çizer39. Vesayet altındakilerin kanuni temsilcileri vasileri, küçüklerin kanuni 

                                                
34 Kenan Tunçomağ, Türk  Borçlar  Hukuku, Cilt I, Genel Hükümler, 6.Bası, İstanbul, 1976, s. 413. 
35 Tunçomağ, a.g.e., s. 414. 
36 Akyol, a.g.e., s. 44. 
37 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,a.g.e., s.168 
38 Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 1997/13242, K. 1998/533 ve 20.01.1998 tarihli kararında “Kanuni 
temsil yalnız dava ehliyeti bulunmayanlar için söz konusu olduğu halde iradi temsil kanuni temsil 
hallerinde de mümkündür” ifadesini kullanmıştır. bkz (ek:1) www.kazanci.com  
39 Murat Kalem- Engin Akın, Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti, 
Bankacılar Dergisi, sayı 68, 2009, s. 73. 
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temsilcileri velileri, özel durumlarda kayyım ve kanuni müşavir kanuni temsil 

örnekleri teşkil etmektedir40.  

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi, E. 1997/13242, K. 1998/533 ve 20.01.1998 

kararında “... Tarafların yada kanuni temsilcilerinin iradelerine dayanan temsildir. 

Dava ehliyeti olan taraf davasını kendi açıp takip edebileceği gibi atadığı bir 

temsilci aracılığı ilede açabilir ve takip edebilir. ( HUMK.md.59 ) Kanuni temsil 

yalnız dava ehliyeti bulunmayanlar için söz konusu olduğu halde iradi temsil kanuni 

temsil hallerinde de mümkündür. Kanun iradi temsile davaya vekalet demektir( 

HUMK md.60). Şuna işaret etmek gerekirki davaya vekalet ile borçlar kanunundaki 

vekalet sözleşmesi ( BK md.386 ) aynı şeyler değildir. Zira vekil ile müvekkil ( iş 

sahibi ) ilişki vekalet sözleşmesi olabileceği gibi, başka bir ilişki ( hizmet akti ) de 

olabilir. Keza vekaletname ile vekalet sözleşmeside aynı şeyler değildir. Davaya 

vekalet Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 59-71 maddelerinde düzenlenmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun açıklık olmayan hallerde Borçlar 

Kanununun temsil ve vekalete ilişkin hükümleri uygulanabilir. Davaya vekalet 

temsil yetkisi verilmesidir ve tek taraflı bir hukuki işlemdir, ve vekalet verenin tek 

taraflı bir irade beyanı ile olur. Davaya vekalet verilmesi yalnız başına bir 

sözleşme değildir. Vekaletname vekilin müvekkilini temsil etmeye yetkili olduğunu 

gösterir.”ifadesini kullanmıştır ve kanuni temsil ile iradi temsil arasındaki farkın 

altını çizmiştir.  

Karı - kocanın evlilik birliğini temsil yetkisi (MK md. 188 ve devamı) aile 

malları şirketine tâyin olunan müdürün sözü edilen şirketi temsil etmesi (MK md. 

378 f. 2), vasiyeti tenfiz memuru (MK md. 550-556), miras şirketine tâyin olunan 

temsilcinin mirasçıları temsil etmesi (MK md. 640) kanundan doğan temsil temsil 

yetkisine örnek gösterilebilir41. 

Vesayet organları denilince esas olarak kamusal vesayet organları aklımıza 

gelir.Kamusal vesayet organları“vesayet daireleri, vasi ve geniş anlamda kayyım(dar 

anlamda kayyım ve yasal danışman)’’ olarak belirlenmiştir (MK. 396).Vesayet 

daireleri ise vesayet makamı ve denetim makamlarından oluşur.Veasayet makamı, 

                                                
40 Akyol, a.g.e., s. 45. 
41 Esener, a.g.e., s.11. 



 
 

16

sulh hukuk mahkemesi;denetim makamı ise asliye hukuk mahkemesidir42(MK. 

397/I-II).  

Bunların içerisinden örneğin; kayyıma kısa olarak değinecek olursak bura da 

da kununi temsil vardır.Ergin bir kişinin hastalığı, başka bir yerde bulunması veya 

benzeri bir sebeple acele bir işini kendisi görebilecek veya bir temsilci atayabilecek 

durumda degilse, bir işte yasal temsilcinin menfaati ile küçügün veya kısıtlının 

menfaati çatışıyorsa veya yasal temsilcinin görevini yerine getirmesine bir engel 

varsa kayyımlık karşımıza çıkacaktır43. 

Örneğin; hastalık öncelikle fiziksel nitelikte bir rahatsızlıktır burada 

kastedilen(ihtiyarlık,sağırlık,körlük vs.).Ancak bu halde kişi kendisine bir iradi 

temsilcide atayabilir.Bu yardım yetersiz kalırsa ya da fiziksel rahatsızlık sürekli bir 

durum alırsa kayyımlık söz konusu olacaktır44. 

‘’Kayyımlık ile saglanan bu koruma ve durum güçsüz tarafı güvence altına 

alırken, iş ve işlemin diger tarafındaki kişinin de iş ve işleminin acil olarak ya da 

zamanında görülmesi sebebiyle menfaatini temin edecektir’’45. 

Kayyımlıkta,sınırlı süreli bir koruma vardır.Bu korumanın daha sınırlı ve kısa 

süreli olması sebebiyle vasilikten ayrılmaktadır.Vesayet altındaki kişinin fiil ehliyeti 

ortadan kalktıgı halde kayyımla temsil ettirilen kişinin fiil ehliyeti ortadan kalkmaz 

sadece belirli bir iş veya süre için askıya alınır.Bu hali ile iradi temsile benzesede 

kayyımlık,  iradi temsilden farklıdır.İradi temsilde, temsil yetkisini iş veya işlemin 

bizzat tarafı olan temsil edilen verir, sınırlarını o ve onun iradesi çizer.Oysa 

kayyımlıkta temsil yetkisini vesayet makamı(sulh hakimi) verecektir46. 

Vesayet makamı iş veya işlerin görülmesi için şartlarda oluşursa kayyım 

olarak gerçek kişiyi atar.Bu gerçek kişi fiil ehliyetine sahip olması gerekir.İstisnai 

olarak ve kanunda düzenlenmesi varsa(iflasın ertelenmesi davaları gibi) tüzel kişide 

                                                
42 Mustafa Dural/Tufan Öğüz/Mustafa Alper Gümüş, Türk Özel Hukuku,Cilt III, Aile Hukuku, 2. 
Bası, İstanbul, 2008, s. 376.  
43 Mustafa Alper Gümüş, Türk Medeni Hukukunda Kayyımlık, İstanbul, 2006, s. 13. 
44 Gümüş, a.g.e., s. 26-27. 
45Ekrem Yıldız/Serhan Gürsoy, Kayyımlık ve Kayyım Katılımıyla Görülmesi Gereken İşler ve 
Davalar,  
İstanbul, 2007, s. 3.  
46Yıldız/Gürsoy, a.g.e.,  s. 4.  
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kayyım olarak atanabilecektir.Kayyım olarak atanacak kişi fiil ehliyetine sahip 

olmalı ayrıca yapılacak iş ile ilgili gerekli bilgi ve tecrübeye de sahip olmalıdır. 

Burada biraz da velayet ve vesayet kavramlarından söz edersek “velâyet 

altında bulunmayan küçükleri, çeşitli sebepler yüzünden kendi kendilerini ve 

mallarını korumaya ve onları temsil etmeye yönelik olan bu korumaya vesayet 

denir’’47. 

Velâyet kural olarak küçüklerin, istisnai olarak kısıtlanmış veya ayırt etme 

gücünü yitirmiş ergin çocukların kendilerini ve mallarını korumaya yönelik bir 

kurumdur.Amaçları açısından velayet ve vesayet arasında benzerlik olsa da farklı 

kurumlardır. 

Velâyet, doğrudan doğruya hısımlığa dayanan ve kural olarak dogumla 

birlikte kendiliginden doğan bir özel hukuk kurumudur.Vesayet ise Medeni Kanunda 

belirtilen sebep ve şartların bulunması durumunda mahkeme kararıyla kurulan ve 

kamu hukukuna giren bir kurumdur, velayet gibi kendiliğinden doğmaz.Velayet 

kural olarak küçük çocuklar, istisnai olarak da ergin çocuklara ilişkin koruma 

saglarken vesayet kural olarak kısıtlanmış ergin kişilerin, istisnai olarak da velâyet 

altında bulunmayan küçüklerin korunmasına ilişkindir48. 

Velayet hakkı sadece ana ve babaya tanınmıştır.Oysa vesayette kanunda 

belirtilen şartlara sahip kişiler vasi olabilirler.Velayet, vesayetten daha geniş yetkiler 

içerir.Örneğin;veli küçügün eğitimi ile ilgilenir.Veli, çocuğun egitimi, bakımı vs. 

giderleri bizzat karşılar.Vasi’nin bu yükümlülügü yoktur, vesayet altındaki kişinin 

imkanları dogrultusunda karşılanır.Veli çocuğun mallarını kullanabilir.Veliler 

çocuğun mallarının yönetiminde hesap vermek zorunda değiller.Veli, çocuk adına 

hukuki işlem yaparken hakimden izin almak zorunda degil.Oysa vasi MK m.462 ve 

463’üncü maddelerde belirtilen hukuki işlemleri yapmadan önce vesayet veya hem 

vesayet hem de denetim makamlarından izin almak zorundadır49.Vasi ile veli 

arasındaki farklardan bazılarına tezimizde degindik, bu farklılıklar dolayısıyla iki 

farklı kurum olarak düzenlemek gerekmiştir. 

                                                
47 Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku, Aile Hukuku, 11. Bası, İstanbul, 2008, s. 469. 
48 Akıntürk, a.g.e., s. 470. 
49 Akıntürk, a.g.e., s. 471. 
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Kanuni temsilci görev ve yetkilerini bir başka şahsa devredemez ancak dava 

açmak veya vergi beyannamesi doldurmak gibi uzmanlık  alanına giren işler bundan 

istisnadır50.  

Kanuni temsil kamu hukukunda da karşımıza çıkabilir.Örneğin;vakıfların 

mükellef veya vergi sorumlusu olmaları durumunda bunlara düşen ödevler kanuni 

temsilcileri tarafından yerine getirilir.(Vergi Usul Kanunu md.10) Kanuni temsil 

kendiliğinden ve dışarıdan bir müdahale ve talebe gerek olmaksızın doğabilir, anne 

ve babanın veli sıfatı ile çocuğun kanuni temsilcii olması böyledir.    

Kanuni temsilin ikinci doğuş şekli yasal şartlar oluştuktan sonra hakimin 

kanuni temsilciyi seçmesi, onu ataması şeklinde gerçekleşir. Vasinin kanuni 

temsilciliği vesayet makamının onu atamasına bağlıdır. Tereke temsilcisi ve 

terekenin resmi tasfiye memuru da hakim tarafından atandıktan sonra kanuni temsilci 

olurlar51. 

  Kanuni temsilcinin temsil ettiği fiil ehliyeti sınırlı olan velayet altındaki veya 

vesayet altındaki kısıtlı kendi adına hukuki işlem kuramaz52. Ama karşılıksız 

kazandırmaları kabul edebilir, kendini borç altına sokmayan işlemleri yapabilir. 

C. Yetkili Temsil – Yetkisiz Temsil  

a) Yetkili Temsil  

 Yetkili temsil, temsil olunan tarafından ya da kanuni temsil söz konusu ise 

ilgili yasal hükümle yetkilendirilmiş (kendisine temsil yetkisi tanınmış) kişinin bu 

yetkiyi kullanmasıdır. Yetkiye dayalı ve yetkili olduğunu söyleyerek, temsil olunan 

nam ve hesabına hukuki işlem yapmayı ifade eder53.  

b) Yetkisiz Temsil 

 Yetkisiz temsil Borçlar Kanunu md. 38 ve 39’da belirlenmiştir, madde 

hükümlerine göre temsil olunan, temsilciye kendi adına ve hesabına hukuki işlem 

                                                
50 Bozer, a.g.e., s. 283. 
51 Akyol, a.g.e., s. 46. 
52 Akyol, a.g.e., s. 163. 
53 Akyol, a.g.e., s. 47. 
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yapması için yetki vermemiştir veya temsilci kendine verilen yetkinin sınırlarını 

aşmıştır54.  

 Temsil olunan daha sonra yetkisiz temsilcinin üçüncü şahısla kurduğu temsil 

işlemine, mesela satım sözleşmesine onay verince hukuki işlem yapıldığı andan 

itibaren sonuçlarını55 doğururacaktır.Temsil yetkisi anlamında olmayan onayın 

verilmesinin, onay vereni de bağlayacak bir işlemi yaratacak olması nedeniyle 

yetkisiz temsilcinin var olmayan temsil yetkisinin sanki baştan itibaren varmış haline 

getirir. Burada önem verilmesi gereken nokta daha öncede ifade ettiğimiz gibi  

onayın temsil yetkisi olmadığıdır.O zaman buradaki onayın hukuki işlemin 

tamamlayıcı unsurunu oluşturduğunu söyleyebiliriz56(bkz.s.15) 

           Onay, tek taraflı kurucu yenilik doğuran bir hukuki işlemdir,sonradan verilen 

izni ifade eder57.Ama onay belirttigimiz gibi temsil yetkisi değildir..Onay, temsilciye 

veya üçüncü kişiye bildirilebilirOnayın açıklanması zımni şekilde de olabilir.Yani 

herhangi bir şekle tabi değildir.Yetkisiz temsilcinin yaptığı işlem özel bir şekle tabi 

olsa  dahi onay şekle tabi değildir. 

            Yetkisiz temsilcinin temsil olunan için sonuç doğuracak bir yolda 

yapabileceği tek hukuksal işlem temsil olunanın bir borcunun ödenmesidir58.Bunun 

şahsen ifa gerekmeyen hallerde de olabileceğini unutmamız gerekir(BK.md. 6759).  

D. İç Temsil – Dış Temsil  

a) İç Temsil 

 Borçlar Kanunu md. 33 f. I/2’de “Temsil bir hukuki tasarruftan (hukuki 

işlemlerden) tevellüt etmiş ise yetkinin derecesi o tasarruf ile taayyün eder.” derken 

iç temsilin ilkesini özetlemiştir.  

                                                
54 Bozer, a.g.e., s. 280. 
55 Yetkisi olmayan şahsın sanki varmış gibi sözde temsil olunan adına yaptığı sözleşme askıda 
hükümsüz sayılır. Temsil olunan aday onay verene kadar yetkisiz temsilcinin üçüncü şahısla kurduğu 
sözleşme askıda hükümsüz iken onun verdiği onay ile tam geçerli hale gelir. 
56 M. Kemal Oğuzman/Nami Barlas, Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar Temel Kavramlar, 15. Bası, 
İstanbul, 2008, s.161. 
57 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 201. 
58 Sungurbey, a.g.e., s. 44. 
59             Bizzat borçlu tarafından ifa md.67 
    ’’Borcun, bizzat borçlu tarafından ifa edilmesinde alacaklının menfaati bulunmadıkça; borçlu, 
borcunu şahsen ifaya mecbur değildir.’’ 
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 İç temsil yetkisi, temsil olunan temsil yetkisini temsilciye doğrudan 

iletmesini ifade eder. İç temsil yetkisinin kapsamı, temsil yetkisini oluşturan temsil 

olunanın irade açıklamasından ve onun yorumundan anlaşılır60. 

Türk İsviçre hukukunda dış temsil yetkisine vücut veren “temsil olunan 

tarafından üçüncü şahıslara bildirme”, Alman hukukunun aksine, bir hukukî işlem 

değildir. Buna karşılık, iç temsil yetkisinin hukukî mahiyeti Alman hukukunda 

olduğu gibi ulaşması gerekli tek taraflı bir hukuki işlem olarak kabul edilmektedir61. 

 

Tek taraflı ve ulaşması gerekli bir irade beyanı ile temsil olunan tarafından 

temsilciye temsil yetkisinin verilmesi sonucu olarak temsil olunan ile temsilci 

arasında bir hukukî ilişki meydana gelir ki buna iç temsil ilişkisi denir. İç temsil 

ilişkisinin bir sonucu olarak temsilci tarafından yapılan işlemin hüküm ve sonuçları 

temsil edilenin hukukî alanında meydana gelir. Başka bir deyişle, temsil olunan 

kimse, temsilci tarafından yapılan işlemin alacaklısı veya borçlusu olur. Şu halde, iç 

temsil ilişkisi geniş anlamda bir iş görme yetkisine dayanır62. 

b) Dış Temsil 

 Temsil yetkisinin kamuya açık araçlarla ilanen, örneğin Ticaret Sicili 

Gazetesi iletilmesi durumlarında dış temsil yetkisi söz konusudur. Borçlar Kanunu 

md. 33 fıkra II de “... temsilcinin yetkisinin derecesi üçüncü şahsa beyan ve tebliğ 

edilmişse ancak bu beyana itibar olunur” diyerek dış temsili güven teorisi 

çerçevesinde temsil yetkisinin belirtlilmesi gerektiğini göstermektedir.  

 Dış temsil özellikle, temsilci ile işlem yapacak olan üçüncü şahsı temsilcinin 

yetkisi konusunda aydınlatmak, özellikle temsilcinin yetkisinin sınırlarını ve 

kapsamını belirlemekte kurallar içermekte, ayrıntılar ve sınırlar belirlemektedir63.  

                                                
60 Akyol, a.g.e., s. 48. 
61 Esener, a.g.e., s. 12. 
62 Bozer, a.g.e., s. 284. 
63 Akyol, ag.e., s. 48. 
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E. Aktif Temsil – Pasif Temsil 

a) Aktif Temsil 

Aktif temsilde temsilci, temsil olunan adına irade beyanında bulunma 

yetkisine sahiptir64. Örneğin bir sözleşme ilişkisi kurmak için icapta bulunabilir. 

Aktif temsili tanımlayacak olursak, temsilcinin kendi insiyatifi ile ve aktif olarak 

irade açıklamasını gerçekleştirmesidir.  

 

Aktif temsilin temsil olunanın hukuki işlem yapma olanaklarının genişlettiği 

belirli olmaktadır. Yani aktif temsilde temsilci pasif konumda değildir kendi iradesini 

ortaya koyabilecektir65. 

b) Pasif Temsil 

Pasif temsilde ise temsilcinin bir işlem yapmaya yönelik irade beyanında 

bulunması mümkün değildir. O sadece kendisine yöneltilen irade beyanlarını kabule 

yetkilidir66.  

Temsil olunan açıkça pasif temsil yetkisi verebileceği gibi onun tarafından 

verilen aktif temsil yetkisi, aynı işlem çerçevesinde pasif temsil yetkisi içermektedir. 

Genel temsil yetkisi ve sınırlanamayan ticari temsil yetkisi pasif temsil 

içermektedir67. 

F. Genel Temsil – Özel Temsil 

a) Genel Temsil 

Türk - İsviçre Hukukunda, özel temsil yetkisi ile genel temsil yetkisinin ayırt 

edilmesi büyük bir önem arzeder. Temsil yetkisi bazı işlerin ifası için verilmiş ise 

buna  genel temsil yetkisi denir 68.Yani özel temsil yetkisi gerekmeyen hallerde 

kişiler, bazı işlemlerin yapılması için  temsil yetkisi verebilirler.(bkz. s.24)   

                                                
64Murat Kalem- Engin Akın, Müşterinin Tanınmasında Gerçek Faydalanıcının Tespiti, Bankacılar 
Dergisi, sayı 68, 2009, s.74. 
65 Akyol, a.g.e., s. 49. 
66 Murat Kalem- Engin Akın, a.g.e., s.74. 
67 Akyol, a.g.e., s. 50. 
68 Esener, a.g.e., s. 77. 
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Genel temsil yetkisi temsilciye temsil olunan namına para tahsil etmek 

yetkisini vermez. Bunun için ayrıca «ahz ve kabza» yetki verilmiş olması gerekir, 

kural olarak genel temsil yetkisi, temsil olunanın medenî hakları kullanma ehliyetinin 

tamamının kullanılması için verilen bir izindir.Ama bazı işlemlerin yapılabilmesi 

içinde özel temsil yetkisi gerekmektedir.Ayrıca bir kimse diğerine genel temsil 

yetkisi vermiş olmakla beraber her zaman hareket etmekte serbesttir,o işlemi kendisi 

de yapabilecektir.  

b) Özel  Temsil 

Kanun koyucu bazı hukuksal işlemler ve tarsarrufların sonuçlarının önem 

taşıdığını göz önünde tutarak, temsilciye özel yetki verilmesini önğörmüştür.69 Bu 

işlemleri genel yetki ile yapamayız.  

Temsil yetkisi, temsilciye münferit bir hukukî işlem veya fiilin icrası için 

verilmişse buna özel temsil yetkisi denir70. Özel temsil yetkisi ile genel temsil yetkisi 

sınırları içerisinde bir grup arasında yer alan aynı türdeki hukuki işlemleri yapma 

yetkisi verebilir,  bu tür temsile grup temsili ya da aynı nevi işler için temsil yetkisi 

denilmektedir71.  

Özel temsil yetkisinin verildiği hallerde temsilci sadece tâyin edilmiş olan 

işlemi yapabilir. Özellikle bazı hallerde belli işlerin ifası için genel yetki yeterli 

gelmeyip ayrıca özel yetki aranmaktadır. Örneğin, Borçlar Kanunu md. 388 f. 3 ‘e 

göre temsilci özel bir yetkiye sahip olmadıkça vekil dâva ikame edemez, sulh 

olamaz, tahkim edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlayamaz, bir 

gayrimenkulu temlik veya bir hak ile sınırlayamaz.Bunların içerisinden kambiyo 

taahhüdünde bulunmayı ele alırsak vekil, ticari vekil, gemi kaptanının böyle bir 

taahhüdde bulunabilmesi için özel bir yetkiye ihtiyaç vardır.Bu özel yetki de her 

hangi bir şekle tabi değildir72.  

Başka bir örnekle açıklayacak olursak, A, B ye bir yetki belgesi ile “her türlü 

işlem ve tasarrufta beni temsil etmeye yetkilidir” şeklinde bir yetki verse de B bu 

                                                
69 Kılıçoğlu,a.g.e., s.169.  
70 Esener, a.g.e., s. 77. 
71 Akyol, a.g.e., s. 54. 
72 Ünal Tekinalp, Kambiyo Senetlerinde Temsile İlişkin Bazı Sorunlar, Temsil ve Vekalete İlişkin 
Sorunlar Sempozyumu,İ.Ü. Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1977, s.38. 
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vekâletname ile A nın gayrimenkullerini satamaz ve  satış için verilen bir 

vekâletname ile ipotek yapılamaz73. 

Borçlar Kanunu md. 450 f. 2 gereğince ticari temsilcinin gayrimenkulu 

temlik veya bir hak ile sınırlayabilmesi için açık yetki gereklidir. BK md. 453 f. 3'e 

göre'de,’' ticari vekil kendisine açık yetki verilmedikçe istikraz edemez ve kambiyo 

taahhütlerinde ve muhakeme ve murafaada bulunamaz74.’’ 

Dava açmaya ehil olan her şahıs davasını bizzat takip edebileceği gibi bir 

vekil vasıtasıyla da  davasını açabilir veya takip edebilir.Dava ehliyetine sahip 

olmayan kişiler ise davalarını bizzat takip edemeyecekleri gibi vekil de tayin 

edemezler.Onlar adına davayı kanuni temsilcileri veya seçecekleri bir vekil  takip 

eder75.  

HUMK md. 62 gereğince bir dâvayı takip için verilmiş olan vekâlet hüküm 

kat'iyet kesbedinceye kadar dâvanın takibi için bazı işlemleri ifaya ve hükmün 

icrasına mezuniyeti mutazammımdır76. Dâva ikamesi için verilmiş bir yetki ise ayrıca 

bir açıklama bulunmadıkça, dâvaya ilişkin işlemleri kapsamaz.HUMK m.63’e göre 

davaya vekalet, hükmün kesinleşinceye kadar davanın takibi için gerekli bütün 

işlemleri ifaya, hükmün icrasına, yargılama giderlerinin tahsili ile bundan dolayı 

makbuz vermeye ve kendisi alehine de bu işlemlerin tamamının yapılmasını 

kapsar77.Yani davanın sonuçlandırılması için gerekli tüm işlemleri yapabilir.İddia ve 

savunmada bulunma, ihtiyati haciz, tedbir, delil tespiti isteme, delil ikame, ibraz, 

karar alehine normal kanunun yollarına başvurma, vekalet ücretini tahsil 

etmek.HUMK md. 63 geregince vekil, açık  olarak  yetki verilmiş olmadıkça sulh 

olmak ahâri tahkim veya ibra veyahut feragat ve kabul suretiyle dâvaya son vermek 

yetkisini haiz değildir. Hasma yemin teklif etmek, yemin kabul etmek dâvayı ispattan 

vazgeçmek olduğundan vekilin yetkisi haricindedir. Belgesay'a göre, aynı şekilde 

ikrar da kabule benzediğinden bu hususta ayrıca yetki verilmiş olmalıdır78. Ansay 

                                                
73Hıfzı Veldet Velidedeoğlu – Galip Esmer, Gayrimenkul Tasarrufları ve Tapu Sicili Tatbikatı, 2. 
Bası, İstanbul, 1956, s. 40-41. 
74 Esener, a.g.e., s. 77.  
75 Burhan Gürdoğan, Davaya Vekalette Özel Mezuniyeti Gerektiren Haller, Temsil ve Vekalete 
İlişkin Sorunlar Sempozyumu,İ.Ü. Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1977, s.147. 
76 Esener, a.g.e., s.77. 
77 Gürdoğan, a.g.e., s. 149. 
78 Mustafa Reşit Belgesay, Hukuki Muamelelerde Temsil, İstanbul, 1941,  s.75,  
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ise, kanunun sulh ve kabulü ikrardan ayırmış olmasına dayanarak ikrar için ayrıca bir 

mezuniyet aramamaktadır79. 

Son olarak şunu da ifade etmek gerekir; vekilin temsil yetkisi olmadan işlem 

yapması durumunda müvekkil  bu işleme onay verirse  işlemler geçerlilik 

kazanacaktır80.BK.’nın onaya ilişkin 38. maddesini HUMK’ da davaya vekalette de 

uygularız.Bu onay ya özel temsil yetkisini içeren yeni bir vekâletname verilmesi 

şeklinde yada  müvekkilin mahkeme huzurunda bu yönde beyanının tutanağa 

geçirilmesi şeklinde olacaktır. 

G. Tek Temsilci – Birden Fazla Temsilci  

a) Genel Olarak 

 Bir şahsın yapmak istediği sözleşmeleri bir temsilci aracılığı ile yaptırması 

tek temsilci örneğidir. En sık rastlanan temsil türü de budur.  

 Borçlar Kanunu md. 31’de yer alan “irade bozukluğu sebebiyle sözleşmenin 

iptali”nin açıklanması ya da BK md. 101’de yer alan “temerrüt ihtarı” gibi hukuki 

işlem benzerleri tek temsilci tarafından icra edilebilir81.  

 Ferdi temsil yetkisi verilen temsilci tek başına hareket eder, işlemi yapar, 

bitirir. Ferdi temsil yetkisi verilen temsilci bağımsızdır. Ferdi temsil yetkisi verilen 

temsilcilerin yetkisini sınırlamak ve içeriğini belirlemek temsil olunanın iradesi ile 

olur. Temsil olunan temsil yetkisini belirlemekle kalmaz, ayrıca temsilciye talimatlar 

verir82. 

b) Birlikte Temsil 

          Anonim şirkette temsil, yaptığı işlemlerle ortaklık tüzel kişisini hak sahibi 

yapabilme, borç altına sokabilme yetkisini ifade eder.Yönetim kurulu, yönetim 

haklarını genel kurul ile paylaşır.Örneğin; genel kurulun organları seçme hakkı 

vardır ama temsil hususunda istisnai haller haricinde(esas sözleşmede aksinin 

                                                
79 Sabri Şakir Ansay, Hukuk İcra ve İflas Usulleri, Ankara, 1960,  s. 226.  
80 Gürdoğan, a.g.e., s. 161. 
81 Akyol,  a.g.e., s. 50. 
82 Akyol, a.g.e., s. 105. 
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belirtilmesi) tek yetkili organ yönetim kuruludur.Diğer organlar iç ilişkide faaliyet 

gösterirler83 

BK. m.451’e göre “Temsil salâhiyeti (yetkisi) bir şubenin işlerine 

hasrolunabilir. Tayin olunan şartlar dahilinde diğerleri iştirak etmedikçe, yalnız 

birinin imzası müesseseyi bağlamamak birden ziyade kimselere de verilebilir ve 

buna birlikte temsil denir. Temsil salâhiyetinde bundan başka tahditler hüsnüniyet 

sahibi üçüncü şahıslara karşı geçerli değildir.” Örneğin, ticari temsilci olan (A) 

Konya şubesinin işleriyle yetkilendirilsin şeklinde kararlaştırma olabilir. 

Anonim şirket, iç ve dış ilişkide yönetim kurulu tarafından temsil 

olunur.Yönetim organı aynı zamanda şirketin temsil organıdır.Şirketin yasal 

temsilcisi yönetim kuruludur.Tasfiye de ise ortaklığı temsil yetkisi tasfiye 

memurlarındadır84.  

Anonim şirketlerde, esas sözleşmede özel bir temsil yöntemi 

benimsenmemişse, kanuni temsil yöntemi olarak “birlikte temsil” ilkesi geçerlidir. 

Birlikte temsil ilkesinin ne şekilde kullanılacağı TTK’nın 321/3. maddesinde 

belirtilmiştir. Buna göre, şirketin üçüncü kişiler veya pay sahipleriyle yaptığı 

işlemler gereğince bir hakkı kazanması veya bir borcu yüklenmesi ya da irade 

beyanında bulunması için temsile yetkili olanlardan ikisinin imzası yeterlidir. Buna 

“çift imza kuralı” denir85. Esas sözleşmede şirketin temsiliyle ilgili bir düzenleme 

bulunmuyorsa, yönetim kurulu üyelerinden herhangi ikisinin imzasıyla şirket temsil 

edilebilecektir. Temsil yetkisinin kullanılması açısından, başkan ve başkan vekilleri 

de dahil yönetim kurulu üyeleri arasında herhangi bir ayrıcalık ve üstünlük yoktur. 

Esas sözleşmede şirketin temsili ile ilgili farklı bir düzenleme bulunmuyorsa 

yani esas sözleşmede temsil yetkisinin kullanılmasında tek temsilci esası kabul 

edilebileceği gibi ikiden fazla da aranabilir86.Hatta yönetim kurulu üyelerinin 

hepsinin imzası da aranabilir.Ancak bunun iyi niyetli kişilere karşı da ileri sürülmesi 

                                                
83 Reha Poroy/Ünal Tekinalp/Ersin Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 11.Bası, İstanbul, 
2009, s. 315. 
84Oğuz İmregün, Kara Ticaret Hukuku Dersleri, 13. Bası, İstanbul, 2005 s. 341.  
85 Hayri DOMANİÇ, Türk Ticaret Kanunu Şerhi II, Anonim Şirketler Hukuku ve Uygulaması, 
İstanbul 1988, s.518 
86 İmregün, a.g.e., s. 341. 
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için tescil ve ilan gereklidir.Şirkete karşı yapılan ihtar, ihbar tebligata muatap olma 

durumunda birlikte temsile yetkili olanlar tek başlarına hareket edebilirler. 

III. TEMSİL YETKİSİNİN KAPSAMI ve SINIRLANDIRILMASI 

A. Temsil Yetkisi ve Tek Taraflı İşlemler 

Prensip olarak Türk - İsviçre doktrininde temsil yetkisinin verilmesi bir 

hukukî işlem olarak kabul edildiğine göre, bunun tek taraflı veya iki taraflı (akit) bir 

hukukî işlem olduğu tayin edilmelidir.Hukuk düzeni hukuki bir sonucu ancak bu 

sonuca yönelen bir irade açıklamasına bağladıgı ve bu açıklamanın içeriğine uygun 

olarak gerçekleştirdiği takdirdedir ki bir hukuki işlem söz konusu olur87.Bu hukuki 

sonucu gerçekleştirmek için sadece bir kişinin irade beyanı yeterli ise tek taraflı iki 

veya daha fazla kişinin irade beyanı gerekli ise iki veya çok taraflı hukuki işlem söz 

konusu olur.  

Alman Hukukunda büyük bir önem kazanmış olan bu ayrımın pratik sonucu 

olarak eğer temsil yetkisi tek taraflı bir hukukî işlem ise buna tek taraflı hukukî 

işlemlere ilişkin kurallar veya prensipler uygulanacak, aksi halde sözleşmelerin tâbi 

olduğu kurallar  söz konusu olacaktır. Türk - İsviçre Borçlar Kanununda tek taraflı 

hukukî işlemleri düzenleyen hükümler mevcut değildir. Bununla beraber temsil 

yetkisi tek taraflı bir hukukî işlem ise, Alman Medenî Kanununda göz önünde 

bulundurulan neticelere bu işlemin hukukî karakterinden hareket ederek varmak 

mümkündür. 

Eski Alman Doktrininde temsil yetkisi ile temel ilişki, vekâlet sözleşmesi, 

birbirinden ayrılamadığından, temsil yetkisi verilmesi zımnında yapılan irade 

beyanının kabulü aranmış ve neticede temsil yetkisinin verildiği sözleşme görüşü 

kabul edilmiştir88. 

Bir işlemin hüküm ve sonuçları bir tarafın iradesini beyan etmesi sonucu, 

diğer tarafın kabul beyanına ihtiyaç  olmaksızın, hüküm ve sonuçlarını meydana 

getiriyorsa bu işlem tek taraflı bir hukukî işlemdir. Böylece tek taraflı hukukî bir 

işlem de irade beyanına muhatap olan kimse tamamen pasif bir rol oynamaktadır.  

                                                
87Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s. 38. 
88 Esener, a.g.e., s. 20.  
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Temsil olunan temsilcinin yetkisini saptırarak başka işlemler yapmasını, 

yetkisinin sınırlarını aşmasını, üçüncü şahısla anlaşarak temsil yetkisini kötüye 

kullanmasını önlemek ister89. Temsilci ise kendisine verilen temsil yetkisinin kapsam 

ve sınırlarının belirsiz olmasından rahatsız olabilir. Temsilci ile işlem yapacak 

üçüncü şahıs temsil yetkisinin kapsamını bilmek ister. Uygulamada bu konuda 

üçüncü şahsı tatmin etmek için imza sirküleri istenir, bununla beraber temsilciyi 

temsil olunandan yetki belgesi temin etmeye teşvik eder90. 

B. Birden Fazla Temsilci veya Temsil Olunanın Varlığı Durumunda Temsil 

Yetkisi 

 Temsil olunan aynı konuda birden fazla temsilciye yetki verebileceği gibi, 

yetki verdiği bir temsilcinin başkasına yetki vermesine de olanak verebilir.  

Temsil olunan birlikte çalıştığı avukatlar A ve B’ye yetki verebilir ya da o 

sadece A’ya yetki vermişken temsil olunan değil, tek temsilci olarak yetkilendirdiği 

A, onun yapılmasını istediği hukuki işlemi yapmak üzere B’ye ya da B’ye ve C’ye 

temsil yetkisi verebilir91. 

Temsil yetkisi belli bir veya birkaç hukuki işlemi yapmak üzere verilmişse 

özel temsil yetkisi söz konusudur. Eğer temsil yetkisi temsil olunana ait bütün 

işlemlerin görülmesi için verilmişse bu da genel temsil yetkisidir. Uygulamada bu 

terimler genel vekaletname ve özel vekaletname terimleri ile karşımıza 

çıkmaktadır92. Genel temsil yetkisinin kapsamına girmeyen özel yetki gerektiren bazı 

haller de vardır, bu haller Borçlar Kanunu md. 388/ III ‘de sayılmıştır; dava açma, 

sulh olma, tahkim, kambiyo taahhüdünde bulunma, bağışlama ve taşınmaz devir 

veya ayni bir hakla sınırlama93.  

Bir yetki belgesinde BK md 388 / III’de sayılan işlemlerden herhangi biri 

açıkça belirtilmemişse temsilci o hukuki işlemi yapamaz, başka bir deyişle 

temsilcinin yapmış olduğu o hukuki işlem temsil olunanı bağlamaz.  

                                                
89 Akyol, a.g.e., s. 101. 
90 Akyol, a.g.e., s. 101. 
91 Akyol, a.g.e., s. 102.  
92 Akıntürk, Hukuka Giriş, Anadolu Üniversitesi Yayınları,  Eskişehir, 2002, s.226. 
93 Akıntürk, a.g.e., s. 226. 
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Temsil olunan adına yapılacak işlemlerin birlikte yapılması şartı ileri 

sürülmüşse temsil edilen bunların tek başlarına yaptıkları işlemlerden sorumlu 

tutulamaz. Birlikte temsilin tipik örneklerinden biri olan anonim şirketlerde şirketin 

sorumlu tutulabilmesi için çift imza mecburiyetinin getirilmiş olmasıdır94. 

C. İradi ve Kanuni Temsilde Temsil Yetkisinin Kapsamının Belirlenmesi ve 

Sınırlandırılması 

 Borçlar Kanunu md. 33’te temsil yetkisinin yasadan doğması halinde yasa 

hükümlerinin esas alınacağı belirtilmiştir. İradi temsilde ise temsil olunanın verdiği 

yetkinin kapsamını ve sınırlarını kendisi belirleyeceği için onun yetkilendirirken 

yaptığı irade açıklamasına, bu açıklamanın yapıldığı yer ve zamanın özelliklerine 

dikkat edilir. Temsil olunanın temsil yetkisini bir üçüncü şahıs bildirmişse bu 

takdirde temsil olunanın açıklamasına bakılması gerekir. 

a) İradi Temsilde Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 

 İradi temsilde temsil olunanın irade açıklamasının içeriği belirleyici olmakla 

beraber bu irade açıklamasının muhatabı olan temsilcinin bu açıklamaya “güven 

ilkesi”ne göre verdiği anlama öncelik tanımalıdır. Temsil olunan temsil yetkisinde 

dilediği gibi sınırlama yapabilir, bu konuda onu eleştirmek onun verdiği temsil 

yetkisini sınırlandırmış olmasından dolayı aleyhine bir sonuç çıkarmak söz konusu 

olmaz95.  

 Temsil yetkisi konu, şahıs, süre ve şekil yönlerinden sınırlanabilir: 

Konu bakımından; bu yetki belli hukuki işlemlerin yapılması için verilmiş 

olabilir, temsilci belirtilmiş hukuki işlemler dışında onay verilmezse yaptığı bu 

hukuki işlemlerin sonuçlarından kendisi sorumlu olur. Temsilciye genel yetki 

verilmişse BK md 388/ III ‘te sayılan (malını satmak, dava açmak, hakeme 

başvurmak, sulh olmaki kambiyo taahhüdünde bulunma, bağışlama yapmak, bir 

gayrimenkulü temlik veya bir hak ile sınırlandırmak) halleri haricinde tüm işlemleri 

yapabilir96. 

                                                
94 Bozer, a.g.e., s. 286. 
95 Akyol, a.g.e., s. 103. 
96 Bozer, a.g.e., s. 285. 
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Şahıs bakımından; temsil yetkisi belli kişilerle hukuki işlemler yapmak üzere 

sınırlandırılabilir. Temsilci bunların dışında başka bir kimseyle hukuki işlem 

yapamaz.Örneğin:A, B’ye sadece X bankasından teminat mektubu 

almaya;taşınmazını sadece C isimli kişiye satmaya yetki verebilir.97 

Süre bakımından; temsil olunan temsil yetkisini belli bir süreyle sınırlarsa 

süre yönünden bir sınırlandırma söz konusu olacaktır.Örneğin:A, B’ye bir yıl süreyle 

banka işlemlerini yürütme konusunda yetki verebilir.98 

Şekil bakımından; temsil olunan kendi adına yapılacak işlemlerin belirli 

şekilerde yapılmasını şartını koşabilir. Bu şartlara uyulmadan yapılan işlemler temsil 

edileni sorumluluk altına sokmaz ve sözleşmenin diğer tarafının iyiniyet hali bu 

hükümden müstesnadır99. 

 Temsil olunan dilediği gibi sınırlandırma getirebileceği gibi hiç sınırlama 

yapmadan da temsil yetkisi verebilir100. Temsil yetkisinin sınırlarının ve kapsamının 

belirlenebilmesi için yorum ilkesinin varlığına dikkat edilmelidir. İrade 

açıklamasının yorumu her şeyden önce güven ilkesine dayanır. Temsil olunanın 

temsilciye yetkisini verirken, yetkiyi verdiği ortam, şartlar, öznel durumlar, acele 

davranma zorunluluğu gibi akla gelebilecek tüm varsayımlar için geçerli bir yardımcı 

rolünü güven ilkesi oynamaktadır101. 

 İradi temsil vergi hukukunda sınırlı bir uygulama alanı bulmaktadır. Vergi 

Usul Kanunu’nun 94. maddesi tebligatların vekillere yapılabileceğini kabul etmiştir. 

Diğer bir örnek uzlaşmadan verilebilir, vergi dairesi ile yapılacak uzlaşma 

görüşmelerinde mükellefi; avukatı, mali müşaviri veya muhasebecisi iradi temsil 

yoluyla temsil edebilir102.  

                                                
97 Kılıçoğlu,a.g.e.,s. 168 
98 Kılıçoğlu,a.g.e.,s. 168 
99 Bozer, a.g.e., s. 286. 
100 Akyol, a.g.e., s. 103. 
101 Fikret Eren, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, İstanbul, 2008, s.396.  
102 Fethi Heper, Vergi Hukuku, Anadolu Üniversitesi Yayınları, Eskişehir,2006, s.56. 
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b) Kanuni Temsilde Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırlandırılması 

 Kanuni temsil yetkisinin sınırları ve kapsamı kanun tarafından belirlenir. 

Kanunda belirtilmiş kapsam ve sınırları tarafların iradeleri ile değiştirmeleri mümkün 

değildir.  

 Medeni Kanun’da md 12’de yer alan “ergin kılınmayı talep etme”, md 120 

“nişanı bozma hakkı”, ve md 286 “soybağının reddi hakkı” devredilemez. Bu haklar 

esas itibariyle kanuni temsil yoluyla kullanılmaları mümkün olmayan haklardır103. 

IV. İRADİ TEMSİL YETKİSİNİN VERİLMESİ 

A. İradi Temsil Yetkisi Verilmesi  

a. İradi temsil yetkisinin verilmesinde tek taraflı ve varması gerekli irade 

açıklaması yeterlidir.  

Bir şahıs kendi adına hukuki işlem yapması için bir başkasına temsil yetkisini 

verebilir. Bu kavrama yetkilendirme denir. Türkçe’nin zenginliği “yetki verme” 

deyiminin kullanılmasını mümkün kılmaktadır104. 

Temsil yetkisinin verilmesi tek taraflı, varması gerekli bir irade açıklaması ile 

olur105. Yetki verilen şahsın kendisine verilen bu yetkiyi kabul etmesi, kabul ettiğini 

açıklaması yetkinin geçmiş olması veya geçmiş sayılması, geçerli olması şartı 

değildir.  

 

 

 
                                                
103 Akıntürk, a.g.e., s. 103. 
104 Temsil çok yaygın bir hukuki kurum olduğundan hemen her dilde teknik değerler uygulamasının 
etkisi ile bozulup değişmektedir. Temsil yetkisi, temsil yetkisinin verilmesi, temsil yetkisinin 
kullanılması, temsil işlemi deyimleri hem olgu ve kurumu iyi anlatmakta hem de kronolojik 
sıralamayı vermektedir. 
105 Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin E. 2005/ 7437, K. 2006/ 1321, T. 09.03.2006 kararında özetle 
“Temsilci aracılığı ile düzenlendiği ileri sürülen sözleşmenin temsil olunanı bağlayıcı olabilmesi için 
temsil olunan tarafından temsilciye yetki verilmiş olması ya da düzenlenmiş olan sözleşmeye onay 
verilmiş olması gereği ve temsilci aracılığı ile düzenlenen sözleşmenin temsil olunanı bağlayıcı 
olabilmesi İçin temsil olunan tarafından temsilciye yetki verilmiş olması ya da düzenlenmiş olan 
sözleşmeye onay verilmiş olması gereği”ne değinmiştir. bkz (ek:2). www.kazanci.com 
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Yargıtay 15. Hukuk Dairesi’nin E. 2005/ 7437, K. 2006/ 1321, T. 09.03.2006 

kararında “... sözleşmeler, tarafların karşılıklı ve bir birlerine uygun olarak rızalarını 

beyan ettikleri takdirde kurulmuş olur ( BK md, 1 ). Borç sözleşmeleri, borç ilişkisini 

doğurur. Bu tür sözleşmeler, ya bir taraflı ya da iki taraflı olurlar. Bir taraflı 

sözleşmelerde, taraflardan yalnız birisi öbür tarafa karşı alacak hakkı kazanır iki 

taraflı sözleşmelerde ise, tarafları. hem alacaklı hem de borçlu durumuna girer. 

Borçlar Yasasının 355. maddesinde tanımlanan "eser" sözleşmesi, tam iki yanlı 

sözleşmelerdendir.  

Sözleşmeler, ya doğrudan taraflar arasında ya da yetki verdikleri temsilcileri 

arasında yapılır, temsil yetkisi, ya bir yasa kuralına, ya da temsil olunanın iradesine 

dayanır. Yetkili temsilci tarafından bir kimse adına yapılan sözleşmenin alacak ve 

borçları, o kimseye geçer ( BK md. 32 ). Bir hukuki işlem ile verilmiş olan temsil 

yetkisine, iradeye bağlı yetki denir; yetkinin kapsamı o hukuki işlemle belirlenir ( BK 

md. 33/2 ). Yetki verilmesi, yönetilmeyi gerekli tek yanlı bir hukuki işlemle 

verilebileceği gibi; iki yanlı olan ve Borçlar Yasasının 390 ve izleyen maddelerine 

göre yapılacak "vekillik" sözleşmesiyle de verilebilir. 

Bir kimse, yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına bir sözleşme yaparsa, 

bu kişi sözleşmeyi onaylamadıkça alacaklı ve borçlu olmaz. Temsil edilence verilmiş 

bir yetki olmadan onun yalnız borçları ödenebilir ( BK md. 38 ). Ancak, açıkça ya da 

örtülü olarak, temsilci tarafından yapılan hukuksal işleme temsilci tarafından onay 

verilirse, işlem temsil olunanı bağlayıcı ve geçerli olur.” ifadesine yer verilmiştir. 

Temsilcinin “temsilci” olabilmesi için temsil olunanın tek taraflı ve karşı 

tarafın kabulüne bağlı olmadan varması gerekli ve yeterli irade açıklamasında 

bulunması şarttır. Böylece kabulüne gerek olmadan yetkilendirme açıklamasının 

onun hukuk alanına varması ile “temsilci” olur. 

Temsilci, bu yetkiden kurtulmak istiyorsa yetkiyi iade eder. Temsilci temsilci 

olma sıfatına tek taraflı yetkiyi verenin kabulüne bağlı olmaksızın ve varması gerekli 

bir irade açıklaması ile son verebilir106. Şu halde, iradi temsil yetkisini nasıl temsil 

olunan tarafından tek taraflı olarak ve karşı tarafın kabulü olmaksızın verilebiliyorsa, 

aynı şekilde temsilci tarafından da tek taraflı ve karşı tarafın kabulü olmaksızın sona 

erdirilebilir. 
                                                
106 Akyol, a.g.e., s. 164. 
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Temsilcinin temsil yetkisini bu şekilde sona erdirmesi “feragat ile temsil 

yetkisini sonlandırma” olarak adlandırılmaktadır. Temsil yetkisini veren bunu 

temsilciye varması gerekli bir irade açıklaması ile bildirir:  

Bildirim iki şekilde olabilir; 

Ya temsil olunan temsilciye doğrudan yetki verir. Buna iç yetki denir.  

Ya da temsil olunan temsilciye değil de üçüncü kişiye temsilciye temsil 

yetkisi verdiğini bildirir. Buna da dış yetki denmektedir107. 

b. Temsil yetkisinin verilmesi “hukuki işlem”dir.  

Temsil olunanın temsil yetkisini temsilciye ulaştırması onun bu yoldaki 

iradesini temsilciye açıklaması ile olmaktadır. Bu irade açıklamasının temsilciye 

onun iktidar alanına ulaşmasının bir hukuki sonuç doğurmadığı düşünülerek bu irade 

açıklamasının hukuki işlem doğurmayacağı sonucuna varılmışsa da bu düşünce 

sahipleri temsil yetkisinin temsilciye ulaşması ile onun temsil yetkisi ile yetkilenmiş 

olmasını hukuki sonuç olarak kabul etmediklerinden böyle bir sonuca 

varmışlardır108. Halbuki temsil olunanın temsil yetkisini verme irade açıklaması 

temsilciye ulaşınca “hukuki sonuç” gerçekleşir ve “hukuki işlem” oluşur.  

c. Temsil yetkisinin bir iç ilişkiye dayanması  

Temsil yetkisi soyut olarak başka bir ilişki ya da sözleşme olmadan temsil 

olunan tarafından temsilciye verilebilir. Temsil olunan ile temsilci arasında temsil 

yetkisi verilmesi dışında ayrı bir ilişki bulunmasına gerek ve zorunluluk yoktur. 

Temsil yetkisinin temsil olunan ile temsilci arasındaki iç ilişkiye bağlı 

olmaması soyutluk ilkesi ile tanımlanır. 

                                                
107 Dış yetkinin verilmesinde bazı sorunlar yaşanmaktadır. Örneklendirecek olursak üçüncü kişiye 
kendi adına bir otomobil alması için temsilciye temsil yetkisi verdiğini duyurması bir dış temsildir. 
Ancak uygulamada bu olgu “araba devri vekaletnamesi” olarak yer almaktadır. Burada sadece tensil 
yetkisi verilmişse vekaletname sözü geniş ve fazladır. BK md 18’de tarafların arasındaki ilişkiyi 
nitelemek için kullandıkları deyim ve terimlere itibar edilmeyeceğini, gerçek iradelerine itibar 
olunacağı bildirilmektedir.  
108 Akyol, a.g.e., s. 165. 
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Soyutluk ilkesine göre temsil olunan aralarında hiçbir sözleşme olmayan 

temsilciye hukuki işlemi (ev alımı) kendi adına kurması için temsil yetkisi verebilir. 

Daha sonra temsilcisini işe alabilir. Temsilci bu hizmet sözleşmesinin kurulmasından 

önce ya da sonra evi satın almış olur ve kendisine verilen yetki kullanılıp konusuz 

kalmış ve sonuçta sona ermiş olabilir. Buna rağmen hizmet sözleşmesi devam eder. 

Yetki devam ederken temsil olunan temsilciyi işe almış, temsilci işten ayrılmış ve 

fakat henüz evi satın almamış olduğu için bu amaçla verilen temsil yetkisi devam 

ediyor olabilir.  

Temsil yetkisinin verilmesinde iç ilişkinin bulunması ile iç ve dış temsil 

karıştırılmamalıdır. İç temsil, temsil olunanın sadece temsilciye yetki vermesini ifade 

eder, üçüncü kişilere bildirmemiş olduğunu anlatır. İç ilişki ise temsil olunan ile 

temsilci arasında temsil yetkisinin verilmesine ortam hazırlayan sözleşme ilişkisini 

ifade eder. Temsilci ile temsil olunan arasında mimarlık sözleşmesi ya da hatır 

sözleşmesi bulunabilir. Bu iç ilişkinin ayrıca ve mutlaka bulunması gerekmez. Ancak 

temsil yetkisinin verilmesi bu halde zor gerçekleşir. İç ilişki böylece hem iç temsilde 

hem de dış temsilde vardır109.  

Temsil yetkisi verme ile iç ilişki birden bağımsızsa temsil olunan sırf temsil 

verebilir, ayrı, tek, bağımsız temsil yetkisi verebilir110. Bununla beraber istisnai 

olarak temsil olunanın bir iç ilişki olmadan durup dururken bir başkasına temsil 

yetkisi vermesine onu temsil yetkisi ile yetkilendirilmesine rastalanabilir. 

Eğer iç ilişkide temsil olunan ile temsilciyi birbirlerine bağlayan bir sözleşme 

varsa temsil yetkisinin geçerliliği ile sözleşmenin geçerliliği birbirinden bağımsızdır. 

Buna temsil yetkisinin soyutluğu denmektedir. Bununla beraber sözleşme geçersiz 

ise temsilin sınırlanması, temsilcinin çekilme haklarının saklı olduğu yolunda azınlık 

görüşü vardır111. 

d. Temsil yetkisinin şartlı olarak verilmesi 

Şart temsil yetkisinde süre, içerik ve yetki sınırlaması biçiminde formüle 

edilebilir. Temsil yetkisi hem infisahi (bozucu) hem de taliki (geciktirici) şarta 

                                                
109 Kemal Oğuzman/Turgut Öz, Borçlar Hukuku, Genel Hükümler,7.Bası, İstanbul, 2009, s.171. 
110 Akyol, a.g.e., s. 166. 
111 Necip Kocayusufpaşaoğlu, Borçlar Hukuku, İstanbul, 2008, s. 635-636. 
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bağlanabilir. Taliki şartla temsil yetkisi şartın gerçekleşmesi sonucu doğar. Bozucu 

şart hemen kararlaştırılmışsa hemen doğan temsil yetkisi bozucu şartın gerçekleşmesi 

ile sona erer.  

Borçlar Kanunu md 149 vd. maddeleri şartlı temsil yetkisi verilmesinde 

uygulanır. Eğer kendisine geciktirici şarta bağlı temsil yetkisi verilmiş bir şahıs 

geciktirici şartın gerçekleşmesinden önce temsil yetkisini veren adına hukuki işlem 

yaparsa o yetkisiz temsilci olarak davranmıştır. Bu halde Borçlar Kanunu md 38 

hükümleri uygulanacaktır112. 

Kendisine şartlı temsil yetkisi verilen şahıs, şartın gerçekleşmesinden önce 

yetkiyi veren adına sözleşme yapmış olur, bundan sonra şart gerçekleşirse onun 

yaptığı sözleşmenin bütün hukuki sonuçları ayrıca onay gerekmeksizin temsil 

olunana ait olur. Bu durumda şartın gerçekleşmesi onay verilmesiyle aynı işlevi 

görür.  

Temsil yetkisi şart gerçekleştiğinde ilke olarak “geriye doğru” etki ve 

geçerlik kazanırsa da temsilcinin yapmış olduğu temsile dayalı işlem bakımından 

“geriye etkili” olur ve onu geçerli kılar 113. 

e. Temsil işleminin şarta bağlanması  

Temsilin şartsızlığı temsil yetkisinin bir defa verilince temsilcinin yapmış 

olduğu işlem kendisini bağlamasını ifade eder. Temsil olunanın temsilci tarafından 

doğrudan temsille yapılan işlemi onaylaması gerekmez. 

Temsil olunanın onayı gerekmediği gibi üçüncü şahsın da onayı gerekmez. 

Ancak temsil olunan temsilcinin yapmış olduğu sözleşmenin kendisini 

bağlayabilmesini onaylaması şartına tabi kılınır, yani temsil yetkisini bu şartla 

verebilir. İrade özgürlüğü içerisinde temsilin işlevini son derece daraltan böyle bir 

temsilin verilmesi mümkündür. Ancak istisnai bir durum olan temsilcinin kurduğu 

işlemin temsil olunanın ayrıca onaylaması şartına bağlanmasına ilişkin beyan 

bildirim veya işlem notları dar yorumlanmalıdır.  

                                                
112 Akyol, a.g.e., s. 167. 
113 Akyol, a.g.e., s. 168. 
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Diğer bir sorun, temsil olunanın kendi onayı şartına bağladığı işlemin 

kurulmadan önce onaylamasının mümkün olup olmayacağıdır. Temsil olunanın işlem 

kurulmadan evvel onu onaylaması mümkündür.  

f. Temsil yetkisinin sınırlı ve şartlı verilmesinin yasaklanması 

Borçlar Kanunu ticari temsilcilerin ve ticari vekillerin seyyar tüccar 

memurlarının Türk Ticaret Kanunu keza bu kanuna bağlı şirketlerin ticari 

temsilcilerinin yetkilerinin sınırlandırılmasını yasaklamıştır114.  

BK md 451’de ticari temsilcilerin temsil yetkilerini bir şubele baglı tutmak ya 

da müşterek olmak adına sınırlanamayacağı hükmü yer almaktadır. BK md 453’te’’ 

ticari vekillerin yetkililerinin, müessesenin olağan işlemlerinin tamamına şamil ve 

yaygındır’’ hükmü vardır. 

g. Temsilci tek taraflı irade açıklamasıyla kendisine verilen yetkiyi reddebilir 

veya feragat ile sonlandırabilir.  

Kendisine temsil yetkisi verenin tek taraflı irade açıklaması ile bir temsil 

yetkisi verilen şahıs ya bu yetkiyi reddeder, yetkinin doğmasına oluşmasına baştan 

engel olur; ya da varmakla hüküm doğuran yetki verilen şahıs varır varmaz 

“temsilci” yapan “temsil yetkisi” ile donatan yetkiden feragat ederek doğmuş olan 

yetkiyi sınırlandırabilir, hatta sona erdirebilir. 

h. Temsil yetkisinin üçüncü kişiye yöneltilmesi 

Temsil yetkisinin verilmesi temsilciye yöneltilen bir tek taraflı hukuki 

işlemle, tek taraflı irade açıklaması ile olabileceği gibi, üçüncü kişiye de 

yöneltilebilir. Bu durumda haberi olmadan temsilci temsil yetkisi ile yüklenmiş olur.  

 Temsilciye yöneltilen irade açıklaması ile verilen temsile iç temsil, üçüncü 

kişiye yöneltilen irade açıklaması ile verilen temsile dış temsil denir.  

 Türk Hukukunda ve İsviçre Hukukunda temsilciye yapılan irade 

açıklamasının temsilciye yöneltilmesi dışında üçüncü şahsa doğrudan başvurma ile 

yetkilendirilmenin gerçekleşmeyeceği kabul olunmaktadır115. 
                                                
114 Akyol, a.g.e., s. 169. 
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 Temsilci kendisine temsil yetkisi verilmiş olduğunu ya temsil olunandan ya 

da üçüncü şahıstan öğrenecektir. Böyle bir öğrenme olmadan temsilcinin üçüncü 

şahısla temsil olunan adına ve hesabına sözleşme kurması düşünülemez116. 

 Burada görülmektedir ki temsil olunan üçüncü şahsa temsilciye temsil yetkisi 

verdiğini bildirdikten sonra temsilci üçüncü şahısla temsil olunan adına sözleşme 

kurarsa bu işlem temsile dayanır. Temsilci temsil olunanın üçüncü şahsa kendisine 

yetki verdiğini açıklamış olduğunu öğrenmezse üçüncü şahıs ile sözleşme kurmaz. 

Temsilci yetkilendirdildiğini öğrendikten sonraki aşamada da temsil olunan adına 

sözleşme kurmayıp hareketsiz kalabilir117. 

             Üçüncü kişi, temsil yoluyla yapılan işlemde gerçek muhatabının( hak 

sahibinin veya borç altına giren kişinin) kim olduğunu bilmelidir.Bu nedenle temsil 

ilişkisinin üçüncü kişiye açıklanması gerekir.Buna temsilde aleniyet koşulu denir118.  

               Temsilcinin başkası ad ve hesabına hareket ettiğinin üçüncü kişi tarafından 

anlaşılabilir olması da bu koşul için yeterlidir.Hatta üçüncü kişi için temsilci  veya 

temsil olunanla hukuki işlem yapması fark etmiyorsa temsil iradesinin üçüncü kişiye 

açıklanması koşulu hiç aranmayacaktır. 

B. İradi Temsil Yetkisinin Kötüye Kullanılması  

 Temsilcinin temsil yetkisini kötüye kullanması için en elverişli alanın temsil 

olunanın irade açıklaması ile temsil yetkisini verdiği iradi temsil olduğu açıktır.  

 Farklı şekillerde kendisine temsil yetkisi verilen temsilci bir ölçüde temsilin 

hukuki niteliği sebebiyle bir diğer ölçüde temsilin hukuki niteliği sebebiyle bir diğer 

ölçüde işlemin yapıldığı alandaki aktörlerin dikkat ve deneyimleri temsil yetkisinin 

kötüye kullanılmasını engellemektedir.  

 İradi temsilde temsil olunan temsilcinin temsil yetkisini kötüye kullanmasını 

engellemek üzere temsilciye ayrıntılı ve kesin ifadeli bir talimat verir. Ancak talimat 

iç ilişkiyi temsil olunan ile temsilci arasındaki ilişkiyi ilgilendirir. Temsilci talimata 

                                                                                                                                     
115 Esener, a.g.e., s. 44. 
116 Akyol, a.g.e., s. 170. 
117 Akyol, a.g.e., s. 170. 
118Rona Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm, İstanbul, 2008, s. 354.   
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aykırı davranırsa bu temsilcinin üçüncü şahısla kurduğu sözleşmeyi etkilemez. 

Bununla beraber temsil, olunanın talimatı muhatap üçüncü şahsın eline geçecek ve 

onun tarafından okunacak olursa etkili olacağına kuşku yoktur. Ancak ne var ki her 

şeye rağmen böyle bir sonuç vermemesi olasılığı da bulunmaktadır119. 

              Temsil olunan kimse temsil yetkisini her zaman geri alabilir yada kapsamını 

sınırlayabilir.Temsil olunan kimsenin bu hakkından önceden feragati de 

geçersizdir.Temsil olunan kimse açık veya zımni olarak  temsil yetkisi verdiğini 

üçüncü kişilere bildirir ama bu yetkinin tamamen veya kısmen geri aldığını 

bildirmemiş olursa temsil yetkisinin kaldırıldığını yada sınırladığını üçüncü kişilere 

ileri süremeyecektir.Bu şekilde iradi temsil yetkisinin kötüye kullanılmasına enğel 

olunmuştur.(Borçlar Kanunu md.34) 

  

 

                                                
119 Akyol, a.g.e., s. 388-389. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

 
 

I. BORÇLAR HUKUKU’NDA İRADİ TEMSİLİN SONA ERMESİ 

Temsilin sona ermesi temsil olunan kimsenin, temsilcinin ve temsilin 

yapıldığı üçüncü şahısların menfaatlerini yakından ilgilendirir. Bu bağlamda, 

karşılıklı menfaatlar durumunun itibara alınarak temsilin sona ermesinin, iyi niyet ve 

hakkaniyet kurallarına göre düzenlenmesi gerekir. 

Alman Medeni Kanunu, temsil yetkisi ile temel ilişkiyi birbirinden ayırmayan  

eski görüşlerin tesiri altında, temsilin sona erme sebeplerini temsil bahsinde ayrıca ve 

özel bir şekilde düzenlememiş ve bu hususu temel ilişkinin sona erme sebeplerine 

dayandırmakla yetinmiştir. Alman Medeni Kanunu md. 168’de, temsil yetkisinin 

dayandığı hukukî ilişkiye göre son bulacağı belirtilmiştir. Şu halde Alman Medeni 

Kanununun sistemine göre temsil yetkisi temsil olunan ile temsilci arasındaki bir 

hukukî ilişkiye (vekâlet, hizmet akdi gibi) dayanıyorsa temsilin sona erme sebepleri  

hukukî ilişkinin sona erme sebeplerine göre tâyin edilecektir. Buna karşılık, temsil 

yetkisi herhangi bir hukukî ilişkiye dayanmıyorsa sona erme sebepleri hakkında 

kanunda bir hüküm mevcut bulunmadığından, doktrin ve mahkeme içtihatları 

tarafından tâyin olunacaktır. Türk - İsviçre Borçlar Kanunu, Alman Medenî 

Kanununun tamamen aksine olarak, yeni görüşleri de göz önünde tutmuştur. Bu 

bakımdan Türk - İsviçre Borçlar Kanunu Alman ve Fransız Hukukuna göre bir adım 

daha ileri atmıştır denebilir120. 

Temsilin en olağan şekilde sona ermesi, hukukî işlemin temsilci tarafından 

yapılarak o işin tasfiye edilmiş olmasıdır121. Örneğin, bir gayrimenkulu kiralamak 

için temsilciye verilmiş olan temsil yetkisi kira sözleşmesinin sona ermesi ile sona 

erer. Temsilci kira sözleşmesini yenilemeye veya bir diğer hukuki işlem yapmaya 

yetkili değildir. Temsil yetkisi belirli bir süre için veya şarta bağlı olarak verilmişse, 

belli sürenin geçmesi veya şartın gerçekleşmesi halinde, sona erer. Doktrinde kabul 

edildiğine göre122, kanunda belirtilen sona erme sebepleri sınırlı olmayıp, bunlara 

                                                
120 Esener, a.g.e., s. 177. 
121 Belgesay, a.g.e., s. 93. 
122 Esener, a.g.e., s. 177. 



 
 

39

doktrin ve mahkeme içtihatları tarafından, genel medeni hukuk prensiplerine ve 

temsilin hukukî mahiyetine uygun olmak şartıyla, diğer bazı genel sebepler de 

eklenebilir.  

Temsil yetkisi sona erme sebeplerini sıralarsak; 

 Belli bir süre için verilen temsil yetkisi bu sürenin geçmesiyle, 

 Temsil yetkisi belli bir hukuki işlemin yapılması için verilmişse (özel 

vekaletname) o işlemin yapılmasıyla, 

 Temsil yetkisi verilen işlemin imkansız hale gelmesiyle, 

 Temsil yetkisi infisahi şarta bağlı olarak verilmişse bu şartın 

gerçekleşmesiyle, 

 Temsil yetkisinin geri alınmasıyla, 

 Temsilcinin istifası ile sona erer123. 

Bunların dışında aksi kararlaştırılmadıkça temsilciin ölümü ya da gaiplik 

hükmünün ilanı veya medeni hakları kullanma ehliyetinin kaybedilmesi ya da 

ikisinden birinin yahut her ikisinin iflas etmesiyle son bulur (BK md 35). Bu hallerde 

üçüncü şahıslara karşı, iyiniyetli olsalar dahi, temsil edilen sorumlu olmaz. Tüzel 

kişilerin mevcudiyeti sona erdiğinde temsil yetkisi sona erer (BK md. 35/2)124. 

A. Temsil Edilen Kimsenin Şahsına Göre Temsilin Sona Erme Sebepleri 

a. Temsil Edilen Kimsenin Ölümü 

Borçlar Kanunu md 35’te temsil edilenin ölümü durumunda temsil yetkisinin 

sona ereceği düzenlenmiştir. BK md 35’teki açık düzenlemenin yanı sıra BK md 

397’de özellikle vekalet sözleşmesinin de ölümle sona ereceği düzenlenmiştir125. 

Bazen taraflardan birinin ölümü, vekâlet aktinin yerine getirilmesini imkansız hale 

getirebilir. Vekalet verenin(hastanın) ölmesi, doktorun yapacağı ameliyatı imkansız 

                                                
123 Bozer, a.g.e., s. 288. 
124 Bozer, a.g.e., s. 288. 
125 Akyol, a.g.e., 414. 
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hale getirir126. Temsil olunan kimsenin ölümü ile temsilin sona erip ermeyeceği 

hususunda çeşitli görüşler  mevcuttur.  

Birinci görüşe göre temsil, temsil olunan kimsenin ölümü ile sona ermez. 

Alman Medeni Kanunu md. 168 mucibince bir sözleşmeye bağlı ilişki ile verilen 

temsil yetkisinin, temsil olunan kimsenin ölümünden sonra devam edip etmeyeceği o 

temel ilişkiyi düzenleyen hükümlere göre belirlenir. Temsil yetkisi bir temel ilişkiye, 

meselâ vekâlet sözleşmesine istinat etmekte ise, Alman Medeni Kanunu md. 168 

dolayısıyla temsil, şüphe halinde, temsil olunan kimsenin ölümü ile sona ermez. 

Temel ilişkiye dayanmayan,  bir temsil yetkisi söz konusu ise, temsil yetkisinin şahsa 

bağlı olması ve güvene dayanan bir karakter taşıması sebebiyle, temsil edilenin 

ölümü ile sona ermesi gerekir.Ama bunun aksi kararlaştırılabilir. Bu takdirde, 

temsilci mirası temsil eder ve tereke tarafından azledilebilir. Ticarî temsilde Borçlar 

Kanunu md. 456 fıkra 2’ de açıkca müessese sahibinin ölümü ile ticarî temsilcinin 

yetkisinin sona ermeyeceği beyan edilmiştir127. 

İkinci görüşte temsil yetkisinin şahsî ve güvene dayalı olması karakterine 

önem verilerek, temsil yetkisinin ölüm ile sona ereceği kabul edilmektedir128. 

Borçlar Kanunu md 35 ‘i şöyle açıklayabiliriz: Temsil yetkisinin verilmesi 

her şeyden önce temsil edilenin temsilciye karşı sahip olduğu güvene dayanır. Bu 

güven ise şahsî olup bir kimseden diğer birine geçmez. Esasen, temsil yetkisinin 

verilmesi Türk Medeni Kanun md. 599 anlamında mameleke giren bir hak ve unsur 

olmadığından mirasçılara intikal etmez ve ölümle sona erer. 

BK md. 35’e göre taraflar, bu hükmün aksini, yani temsil edilenin ölümüyle 

temsil yetkisinin sona ermeyeceğini kararlaştırmış olabilirler. Zira, temsil yetkisi tek 

taraflı hukukî işlem ile verildiğine göre temsil edilen, temsil yetkisinin kendi 

ölümünden sonra da devam edeceğini tek taraflı bir beyanla bildirmiş olabilir. Bunun 

için temsilcinin kabulü şart değildir. Vekâlet129 için amaca elverişli olan bu tâbir, 

temsil yetkisinin tek taraflı hukukî işlem karakterine uygun değildir. Herhalde, 

kanunumuzdaki “kararlaştırılmış” tâbiri ile, vekâlet ile temsil yetkisinin biribiriyle 

                                                
126 Kemal T. Gürsoy,Vekalet Akdinin Ölüm Nedeniyle Sona Ermesi ve Sonuçları, Temsil ve 
Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyumu, İ.Ü. Mukayeseli Hukuk Enstitüsü Yayını, İstanbul, 1977, s. 4. 
127 Esener, a.g.e., s. 178. 
128 Esener, a.g.e., s. 178. 
129 Vekalet sözleşmesinin de ölümle sona ereceği BK md 397’de düzenlenmiştir.  
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karıştırıldığı sonucuna varmayarak, yetkinin temsil edilen 'kimsenin tek taraflı irade 

beyanına dayanarak ölümünden sonra da devam edebileceği şeklinde 

yorumlanmalıdır.  

Yetki belgesinin temsilcinin temsil olunanın ölümünden sonra da onun 

namına hareket edebileceğini gösteren açık veya zımnî bir beyanı, içermesi 

gerekmektedir. Temsil yetkisinin ölümle sona ermeyeceği hususu, temsil olunan 

tarafından açıkca beyan edilmemiş olsa bile işin özelliğinden de çıkarılabilinir. 

Zımnında temsil yetkisi verilen iş, temsil olunanın ölümünden sonra devam edecek 

bir özellik gösteriyorsa, temsil yetkisinin ölümden sonra da devam edeceği sonucu 

çıkarılabilir. Meselâ, bir dâvanın takibi için bir avukata verilen temsil yetkisi temsil 

edilenin ölümü ile veya hükmî şahsın ortadan kalkması ile sona ermez ve avukat 

davayı takip edebilecektir. Artık avukat öleni değil onun yerini alan mirasçıları 

temsil edecektir.Dolayısıyla mirasçılar temsil yetkisini geri alabilecek veya 

sınırlayabileceklerdir.Temsilcinin bir ticarethaneyi temsil etmesi halinde, müessese 

sahibinin ölümü ile temsil son bulmaz130. Temsil yetkisi şirket sözleşmesi içerisinde 

verilmişse BK md 535/2’de yer alan “ortaklardan biri ölünce şirket sözleşmesi sona 

erer” hükmü gereğince o ortağın haiz olduğu temsil yetkisi de sona erer131. 

Buna karşılık, Temyiz Mahkememizin de beyan ettiği gibi , temsil yetkisinde 

temsilcinin azledilemeyeceğine dair bir kayıt, temsil edilenin ölümünden sonra dahi 

temsilin devam edeceği anlamına gelmez. 

Özellikle banka işlemlerini kolaylaştırmak için temsil yetkisi ölümle sona 

ermeyecek şekilde verilebilir. Aslında, mevduat sahibinin ölümü halinde mirasçıların 

mevduat üzerinde tasarruf edebilmeleri için mirasçılık sıfatlarını ispat etmesi gerekir.  

Temsil yetkisinin temsil edilenin ölümünden sonra da devam edecek şekilde 

verilmiş olması, bankalar bakımından da işlemleri kolaylaştırır. Zira, mirasçılık 

sıfatının incelenmesi banka için sorumluluk gerektiren bir iştir. Bankaların, temsil 

yetkisinin temsil olunanın ölümünden sonra sona ermeyecek şekilde verilmiş 

olmasını iyi karşılamalarının bir diğer sebebi de BK md. 35 de iyiniyetli, yani temsil 

yetkisinin ölümle sona ermesinden haberdar olmayan üçüncü şahısların - banka gibi - 

himaye edilmemiş olmalarıdır. 
                                                
130 Esener, a.g.e., s. 179. 
131 Akyol, a.g.e., s. 415.  
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Temsil olunan kimse tarafından hüküm ve neticelerini kendi ölümünden 

sonra meydana getirecek şekilde verilen temsil yetkisine post mortem temsil yetkisi 

denir132. Böyle bir temsil yetkisinin geçerli surette verilip verilemeyeceği doktrinde 

tartışmalıdır. Türk - İsviçre doktrininde yazarlar genellikle miras hukukundaki şekle 

bağlı kurallar öncülüğünde bir kanuna karşı hile teşkil etmedikçe, post mortem temsil 

yetkisini geçerli ve mümkün görmektedirler 133.  

Temsil olunanın ölümünden sonra temsilci öleni değil, onun yerini alan 

mirasçıları temsil edeceğinden, Temyiz Mahkememizin de belirttiği üzere mirasçılar 

Borçlar Kanunu hükümleri dairesinde ölüme etkili temsilciyi azil veya temsil 

yetkisini ref veya tahdit edebilirler134.  

Ölüme bağlı temsil yetkisi özelliklele banka işlemleri dolayısıyla söz konusu  

olur. Özellikle mirasçıların yabancı memlekette olmaları, ikametgâhlarının meçhul 

olması, mirasçılardan birinin küçük olup henüz vasî tâyin edilmemiş olması gibi bazı 

sebepler veraset ilâmının alınmasını geciktirebilir, ölüme muzaf temsil yetkisi 

sayesinde, başka bir formaliteye lüzum kalmaksızın, temsilci bankadaki cari hesap 

üzerinde tasarruf yetkisini haiz olur.  

BK md. 35/2’de tüzel kişiligin sona ermesi ölüme kıyas edilmiştir. Bir tüzel 

kişi  sona erdiği yahut bir şirket fesholunduğu takdirde de hüküm böyledir. BK md. 

35/2’de söz konusu olan,özel hukuk tüzel kişileridir. Bunlar özellikle dernek,vakıf, 

adi şirket hariç olmak üzere ticaret şirketleridir.  

Federal Mahkeme'nin bir içtihadına göre, kollektif şirket tarafından bir dava 

dolayısiyle avukata verilmiş olan temsil yetkisi, bu davanın görülmesi sırasında 

şirketin feshedilmiş olması sebebiyle sona ermez135. 

Borçlar Kanunu md 35’te belirtilen istisnalar olan tarafların kararlaştırması ve 

işin özelliği çerçevesinde temsil edilenin ölümünden sonra temsil yetkisi devam 

edebilir136. Bu durum ölümden sonraya etkili temsil (transmortal) ve ölümden sonrası 

için etkili temsil (postmortal) ile farklılık göstermektedir. 

                                                
132 Esener, a.g.e., s. 183. 
133 Esener, a.g.e., s. 184.  
134 Esener, a.g.e., s. 185. 
135 Esener, a.g.e., s. 183. 
136 Akyol, a.g.e., s. 417. 
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Transmortal temsil, temsil edilenin temsilciye  ölümünden sonra da devam 

edecek temsil yetkisini ifade eder. Temsilci, temsil edilenin ölümünden sonra 

mirasçılar için terekedeki hakları ile ilgili olarak yetki sahibidir. Terekede bulunan 

malların işletilmesi, bankadaki paraların acil gereksinimler için çekilmesine yardımcı 

olmak için ölümden sonra işleyecek bir temsil yetkisi faydalı olmaktadır137. 

Postmortal temsil, ölümü sonrasında kendi adına bir hukuki işlemin bir 

sözleşmenin kurulması için başkasına temsil yetkisi verilmesini ifade eder. Belirli bir 

şahsın ölüm sonrası için başkasına temsil yetkisi vermesi terekeyi borç altına sokacak 

bir hukuki işlem yapılmasını sağlama amacını güder. Ayrıca ölümünden sonra bir 

borcunu ifa etmek isteyen kişi de bu yola başvurarak bu sorundan kurtulur138. 

Mirasçıların menfaatlerine aykırı olarak işlem yapan ölüm sonrasında 

temsilciye karşı temsilin kötüye kullanıldığı gerekçesiyle karşı çıkılmalıdır. Ölüm 

sonrası temsilde yetkiyi verenin ölümü ile temsil edilen konumuna mirasçılar geçer. 

Bu sıfatla mirasçılar temsil yetkisini geri alabilirler.  

b. Temsil Edilen Kimsenin Gaipliği 

           Tezimizin konusu temsil yetkisinin sona ermesi ama burada konuyu daha iyi 

ifade edebilmek içim gaiplik konusuna biraz deginmemiz gerekecektir. 

          Bir kişiden uzun süredir haber alınamaması onun halkında gaiplik kararı 

vermeyi gerektirmez.Kişi çevresinden kaçmak isteyip, kimseye haber vermeden 

uzaklaşabilir.Gaiplik kararının verilebilmesi için MK 32’de ifade  edildigi 

üzere’’ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya kendisinden uzun zamandan beri haber  

alınamayan bir kimsenin ölümü hakkında kuvvetli olasılık varsa  hakları ölüme bağlı 

olanların (Örneğin;mirasçıların) başvurusu üzerine mahkeme gaiplik kararı 

verebilecektir139.  

                                                
137 Tereke idare memurlarının arkalarına yargı gücünü de alarak terekeye dahil malları har vurup 
harman savurmaları giderek terekeye ve mirasçılara verdikleri zararları, mirasçılarla iş yapanlara 
yaymaları sonucunu doğurmaktadır. Mirası bırakan şahıs ölümden sonrası için transmortal ya da 
postmortal temsil yetkisi vererek tereke memurunun yaratabileceği problemleri ve aksaklıkları 
önlemiş olur. 
138 Akyol, a.g.e., s. 419. 
139Selâhattin Sulhi Tekinay, Medeni Hukukun Genel Esasları ve Gerçek Kişiler Hukuku, 6. Baskı, 
İstanbul, 1992, s. 213.  
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          Burada şunu da belirtmek gerekir bu durum ölüm karinesinden 

farklıdır.Çünkü; ölüm karinesinde ‘’ölümüne kesin gözle bakılmayı gerektirecek bir 

durum vardır’’, kuvvetli olasılık degil.Ayrıca  burada bir başvuru, süreler ve 

mahkeme kararı vardır ama ölüm karinesinde doğrudan dogruya, şartlar oluşmuşsa 

ölmüş sayılma söz konusudur. 

          Gaiplik kararını verecek mahkeme, kişinin Türkiye’ deki son yerleşim 

yeri;eğer Türkiye’de hiç yerleşmemişse nüfus siciline kayıtlı oldugu yer 

mahkemesidir(TMK m.32). 

           Gaiplik kararının verilebilmesi için belli sürelerin de geçmesi 

gerekecektir.Ölüm tehlikesinin üzerinden en az bir yıl veya son haber tarihinin 

üzerinden en az beş yıl geçmiş olması gerekir.Gaiplik kararı verilecek kişi hakkında 

bilgisi olanların, bildiklerini söylemeleri için ilan yapılır.İkinci ilanının yapılma 

süresi  ilk ilanın yapıldıgı günden başlayarak en az altı aydır.İlan süresi dolmadan 

kişi ortaya çıkar veya kendisinden haber alınırsa ya da öldüğü tarih tespit edilirse 

gaiplik istemi düşecektir. 

             TMK 588’inci maddesine göre’’ sağ olup  olmadığı bilinmeyen bir kimsenin 

malvarlığı veya ona düşen miras payı on yıl resmen yönetilirse ya da malvarlığı 

böyle yönetilenin yüz yaşını dolduracagı süre geçerse, hazinenin istemi üzerine o 

kimsenin gaipligine karar verilir.Yani gaiplik kararı vermek için yukarıda 

belirttigimiz şartlar oluşmasa dahi ortadan kaybolan bir kişinin malları başıboş 

bırakılmamalıdır.Uzun süreden beri kaybolan ve nerede oldugu bilinmeyen kimsenin 

mallarını yönetmek için vesayet makamı(sulh hakimi) gerekli tedbirleri almak 

özellikle kayyım denen bir yönetici tain etmek zorundadır140. 

            ‘’Kayyımlık, ergin bir kimsenin; hastalığı (vesayet altına alınmasının 

gerektirmeyecek nitelik ve nicelikteki bir hastaklık) başka bir yerde bulunması 

sebebiyle acele bir işini görememesi ve bu iş için kendisini bir temsilci ile temsil 

ettirememesi halinde, bir işte yasal yemsilci ile temsil olunanın menfaatlerinin 

çatışıyor olması halinde, hali hazır yasal temsilcinin temsil görevini yerine 

getiremiyor olması halinde, kişinin uzun süreden beri bulunamaması ve yerinin belli 

olması, bir tereke mirasçılığın henüz  belli olmaması ve cenin haklarının 

                                                
140 Tekinay, a.g.e., s. 217. 
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korunmasının gerektigi hallerde, bir tüzel kişinin organlarından yoksun olması 

yönetiminin de başka surette saglanamaması durumunda, bir hayır işi için toplanan 

para ve diger yardımların yönetimi ve sarfının gerektiği durumlarda iş ve işlemin 

güçsüz tarafına(gerçek veya tüzel kişiye) saglanan yasal ve kamusal korumadır’’141. 

          TMK 586/I’inci maddesinde, sağ mı yoksa ölümü olduğu bilinmeyen bir 

mirasçıya ait miras hissesinin, resmen yönetileceği yazılıdır. 

            Eşlerden birinin ölümü, evliliği hemen sona erdirecektir ama gaiplik 

bakımından bir özellik vardır.Gaiplik kararı ile birlikte veya daha sonra yapılacak 

talep üzerine önce evliliğin iptali gerekir.Fakat gaiplige karar vermeden, evliliğin 

iptali olmaz.İptalden sonra kişi, sonradan ortaya çıksa dahi evlilik 

canlanmayacaktır.Gaipliğine karar verilen kişi ile evliliğin iptali için eşin evliliğin 

iptalinden sonra yeniden evlenmesi de gerekmeyecektir142. 

          Gaiplik kararı ile gaibin şahsa baglı hakları, mesala intifa hakkı, nafaka hakkı, 

velâyet hakkı da sona erer143. 

           Gaiplik kararının verilmesi, ölüme denk sonuçlar doguracağı için gaiplikte, 

ölüm gibi kural olarak temsil yetkisini sona erdirir.     

BK md. 35/1 mucibince, aksi iki tarafça kararlaştırılmış veya işin  

mahiyetinden çıkarılmadıkça, hukukî bir işlemden doğan temsil yetkisi, temsil 

edilenin gaiplik hükmünün ilâmı ile son bulur. 

Temsil yetkisinin ölüm,medeni hakları kullanma ehliyetinin kaybı,gaiplik, 

iflas nedenlerinden biriyle sona ermesine rağmen bu yetkinin devam edeceğini 

taraflar kararlaştırmış olabilirler veya işin mahiyetinden devam edeceği 

anlaşılabilir.Örneğin:zamanaşımı yada başvuru süresinin dolmasına az bir süre 

kalmış yargı mercilerine yada ilgili kurumlara başvurma durumun da işin mahiyeti 

gereği temsil yetkisi devam edecektir144. 

                                                
141 Yıldız/Gürsoy,a.g.e., s. 3. 
142 Tekinay,a.g.e., s. 219-220. 
143 İmre, a.g.e., s. 508. 
144 Kılıçoğlu,a.g.e.,s. 176. 
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Medeni Kanun md. 32’e göre ölüm tehlikesi içinde kaybolan veya çoktan beri 

kendisinden haber alınamayan bir kimsenin ölümü pek muhtemel görünürse, hakları 

ölüme bağlı olan kimselerin talebi üzerine hâkim gaipliğe karar verebilir. Medeni 

Kanun md. 35/2 mucibince gaiblik kararı  ölüm tehlikesi ya da son haber gününden 

itibaren hüküm ifade ettiği halde, temsil yetkisi gaiplik hükmünden itibaren sona 

erer145.  

Gaiplik nedeniyle temsil yetkisinin sona ermesi anı gaiplik kararının ilanı 

tarihidir, “ölüm tehlikesi” veya “son haber” tarihleri temsilin sona erme tarihi olarak 

kabul edilmez146.  

Çünkü, gaiplik kararının verilebilmesi için önce mahkeme gaiplik kararı 

verilecek kişi hakkında bilgisi olanların(nerede oldugu vs.)bildilklerini söylemeleri 

için ilanla çağrı yapacağını, iki ilanın olduğunu ikinci ilanın yapılması için gereken 

sürenin ilk ilanın yapıldığı günden başlayarak en az altı ay oldıuğunu ilan süresi 

içinde kişi ortaya çıkar, haber alınır yada öldüğü tarih tespit edilirse gaiplik isteminin 

düşeceğini belirtmiştik. Burada ilan söz konusu olduğu için  üçüncü kişiye bildirim 

vardır.Temsil yetkisi de üçüncü kişiye bildirildi ise geri alındığı veya sona erdiğinin 

de bildirilmesi gerekecektir.Dolayısıyla gapiplik kararının ilanından, bu bildirimden 

itibaren temsil yetkisi sona erecektir.“Son haber’’ veya “ölüm tehlikesi’’ tarihlerinde 

henüz ölüme denk sonuçlar meydana gelmemiştir.Örneğin;kişi kısa bir süre için 

ortalardan bilerek kaybolmak istemiş olabilir, geri dönebilir hatta o süre için bile 

temsil yetkisi vermiş olabilir.Kişinin isteğinin tam tersine bizimde temsil yetkisinin 

bu tarihten etkili olacak şekilde sona erecegini söyleyemeyiz. 

c. Temsil Edilen Kimsenin Medeni Hakları Kullanma Ehliyetini Kaybetmesi 

BK md. 35/1 mucibince aksi iki tarafça kararlaştırılmış yahut işin 

mahiyetinden anlaşılmadıkça hukuki bir işlemden doğan temsil yetkisi, temsil 

edilenin medeni haklarını kullanma ehliyeti sona erer. Bu hüküm temsil olunan 

kimse medeni hakları kullanma ehliyetini kaybedince kendisine bir kanuni temsilci 

tâyin edileceğinden, o kimsenin aynca temsil edilmesine imkan yoktur. Medeni 

Kanun md 14’e göre, ayırt etme gücü bulunmayanlar ile küçükler ve kısıtlılar medeni 

hakları kullanmak yetkisinden yoksundurlar. Ancak Medeni Kanunumuz ayırt etme 
                                                
145 Esener, a.g.e., s. 186. 
146 Akyol, a.g.e., s. 426. 
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gücüne sahip olmayanlarla, ayırt etme gücü bulunan küçük ve kısıtlıların  ehliyeti 

arasında fark gözetmiştir. Ayırt etme gücünden yoksun olanların ehliyetsizliği tam 

olduğu halde ayırt etme gücü bulunan küçük ve kısıtlıların ehliyetsizlikleri sınırlıdır. 

Medeni Kanun md. 16 f. 2 ye göre, ayırt etme gücü bulunan küçük ve kısıtlıların 

karşılıksız kazandırmaları kabul etmede ve kişiye sıkı sıkıya bağlı hakları 

kullanmada kanuni temsilcilerinin, izin veya onaylarını almalarına ihtiyaç 

yoktur.Bunları ayırt etme gücü bulunan küçük veya kısıtlı da tek başına yapabileceği 

için iradi temsil de devreye girebilecektir.  

Şu halde BK md. 35’te esas olarak göz önünde tutulan «medeni hakları 

kullanıma ehliyetini haiz olmayan bir kimse ancak kanuni temsilcisi marifetiyle 

hukuki işlemler akdedebileceğinden, iradî temsilciye gerek kalmaz fikri 

eksiktir147.Nitekim, Roma Enstitüsü tarafından hazırlanan uluslararası kanun 

projesinin 16.ncı maddesinde bu husus dikkate alınmıştır. Bu maddeye göre, temsil 

olunan kimsenin ehliyetinin tam olarak sona ermesi ile temsil sona erer. Temsil 

edilen kimse, ehliyetini kısmen kaybederse, temsil edilenin ehliyeti haiz olduğu 

oranda temsil yetkisi hüküm ve sonuç meydana getirir148.  

Alman Hukukunda temsil yetkisi bir hukukî ilişkiye bağlı olarak verilmişse, 

Alman Medeni Kanunu md. 168 mucibince bu yetkinin sona erme sebepleri 

sözleşmeye bağlı ilişkiyi idare eden hükümlere göre tâyin edilir. Örneğin , Alman 

Medeni Kanunu md. 672 mucibince temsil yetkisi şüphe halinde müvekkilin medeni 

hakları kullanma ehliyetini kaybetmesiyle sona ermez. Temsil yetkisi bir sözleşmeye 

bağlı ilişkiden bağımsız olarak verilmişse, doktrinde temsil edilenin medeni hakları 

kullanma ehliyetini kaybetmesiyle temsilin sona ermeyeceği kabul edilmektedir. 

Hupka bu görüşe ilişkin şöyle diyordu149:  

Temsil edilenin ehliyetinin sona etmesi ile temsilin sona ereceğini kabul eden 

BK md. 35’in açık metnine göre, temsil yetkisi medeni hakları kullanma ehliyetinin 

sona ermesinden sonra da devam edecek şekilde verilebilir150.  

                                                
147 Esener, a.g.e., s. 190. 
148 Esener, a.g.e., s. 191. 
149 Esener, a.g.e., s. 190. 
150 Bozer, a.g.e., s. 288. 
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Ticarî temsilin sona ermesini düzenleyen BK md. 456/2’a göre müessese 

sahibinin medeni haklarını kullanmak yetkisini kaybetmesiyle ticarî temsilcinin ve 

ticarî vekilin yetkisi sona ermez151. Temsilci vesayet altına alınır ve kendisine 

kayyım tayin edilirse, temsil olunan ile temsilci arasındaki güven ilişkisi 

sarsıldığından temsilin sona erdiği kabul olunur152.   

d. Temsil Edilen Kimsenin İflası 

 BK md. 35/l'e göre aksi iki tarafça kararlaştırılmış yahut işin mahiyetinden 

anlaşılmadıkça hukuki bir işlemden kaynaklanan temsil salahiyeti temsilcinin yahut 

temsil edilenin vefatı veya gaiplik hükmünün ilanı veya medeni hakların kullanılması 

salahiyetinin izaası yahut ikisinden birinin yahut her ikisinin iflas ilan etmesiyle, 

nihayet bulur. İcra ve İflâs kanunumuzun 165. maddesi mucibince iflâs hükümle 

açılır ve bu hükümde açılma ânı gösterilir 191. maddeye göre de borçlunun iflâs 

açıldıktan sonra masaya ait mallar üzerinde her türlü tasarrufu alacaklılara karşı 

hükümsüzdür. Hakkında iflâs karan verilen borçlunun masaya giren mallan üzerinde 

tasarruf yetkisi bulunmadığına göre153, iflâs açıldıktan sonra iflâs kararından 

haberdar olmayan temsilci tarafından yapılan işlemleri de kapsaması doğal bir 

sonuçtur154. 

Temsil edilenin iflâsı ile temsil yetkisinin sona ermesi kesin olup, iflâsın 

kalkması ile (Icra İflas Kanunu md. 182155) veya aktifin borca yeterli gelmemesi 

sebebiyle tasfiyenin talik edilmesi yüzünden tekrar doğmaz. Temsil edilenin 

borçlarından dolayı mallarına haciz konulması temsil yetkisinin sona ermesine neden 

olmayacaktır156. 

                                                
151 Esener, a.g.e., s. 191. 
152 Akyol, a.g.e., s. 423. 
153 Ansay, a.g.e., s. 224.  
154 Belgesay, a.g.e. , s. 105. 
155 İflasın kaldırılması md 182   
 “Borçlu bütün alacaklılarının taleplerini geri aldıklarına dair bir beyanname veya tekmil 
alacakların itfa olunduğu hakkında bir vesika gösterir veya aktolunan konkordato tasdik edilirse 
mahkeme iflâsın kalkmasına ve borçlunun serbestçe tasarrufu için mallarının kendisine iadesine karar 
verir.  
 İflasın kalkmasına, alacak hakkındaki taleplerin kaydı için muayyen müddetin bitmesinden 
iflâsın kapanmasına kadar karar verilir. 
 İflasın kaldırıldığı ilân olunur.” 
156 Akyol, a.g.e., s. 425. 
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BK md. 397/2’ye göre vekâletin son bulması müvekkilin menfaatlerini 

tehlikeye koyuyorsa, müvekkil veya mirasçısı bizzat işlerini görebilecek bir hale 

gelinceye kadar, vekil vekâleti ifaya devam ile mükelleftir157. Ancak bu hüküm 

temsil olunanın iflâsına tatbik edilmeyeceğinden, temsilci, alacaklılar toplantısı 

tarafından tâyin edilecek memurlar işi idare edebilecek hale gelinceye kadar vazife 

ifasına mecbur tutulmaz. Hemen alınması gereken tedbirler ise iflâs memuru 

tarafından alınır 158. 

Bazı hallerde temsil yetkisinin temsil olunanın iflâsından sonra da devam 

edeceği hususu durumdan kolaylıkla anlaşılabilir . Örneğin,  bir ticarethanenin 

memurları, ticarethane sahibi iflâs etmiş olsa bile işe devam edebilirler 159. 

Alman Hukukunda temsil edilen kimsenin iflâsı halinde temsil yetkisinin 

sona erip ermeyeceği meselesi, temsil yetkisinin akdi ilişkiye bağlı olup olmadığına 

göre değişecektir. Alman İcra iflâs Kanununun 23. maddesine göre borçlu tarafından 

verilmiş olan vekâlet, borçlunun iflâs etmesiyle, iflâs masasına dahil olmayan 

mallara etkili olsa bile, temsil sona erer. Aynı kural hizmet ve iş akitleri için de 

geçerlidir. Buna karşılık bir sözleşmedeki ilişkiye bağlı olmayarak verilmiş bagımsız 

temsil yetkisi temsil olunanın iflâsı ile sona ermez160. 

e. Temsil Yetkisinin Geri Alınması  

Temsil yetkisinin geri alınması yani azil, temsil olunanın, temsilcinin 

yetkisine son vermesidir161.Bu yetkiden temsil olunanın önceden vazgeçmesi(feragat 

etmesi)geçersizdir.Buna aykırı olarak yapılan sözleşme, hukuka aykırılık nedeniyle 

geçersiz olur. 

BK md. 34/1 mucibince “Temsil olunan kimse, hukuki bir tasarruftan tevellüt 

eden temsil salahiyetini her zaman tahdit veya ref edebilir. Bundan dolayı 

temsilcinin, bir hizmet veya şirket veya vekalet akdi gibi sebeplere istinat ederek 

dava ikamesi hakkına halel gelmez”. 

                                                
157 Esener, a.g.e., s. 192. 
158 Belgesay, a.g.e., s. 105. 
159 Saymen – Elbir, Türk Borçlar Hukuku I, Genel Hükümler, İstanbul, 1958, s. 309. 
160 Esener, a.g.e., s. 193. 
161  Kılıçoğlu, a.g.e., s. 170 
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Temsil yetkisi güvene dayalı olarak verildiğine göre, temsil edilen kimse her 

zaman temsil yetkisini geri alabilmelidir. Temsilin geri alınması162 özellikle temsil 

edilen ile temsilci arasındaki temel ilişkinin (vekâlet, hizmet veya şirket sözleşmesi 

gibi) derhal feshedilemediği hallerde önem kazanır163. Örneğin, hemen feshedilmesi 

imkanı olmayan bir hizmet sözleşmesinde iş veren kimse, artık güvenmediği ve 

temsil yetkisinin suistimal etmesinden endişe ettiği işçisinden temsil yetkisini geri 

alabilir. Bu takdirde temsil ilişkisi ortadan kalkmış olmakla beraber sözleşmeye bağlı 

ilişki devam eder. İşçinin ücret hakkı gibi akdi ilişkiden meydana gelen hakları 

mevcuttur.Bununla birlikte, temsil yetkisinin sona ermesi bir çok hallerde 

sözleşmeye bağlı ilişkinin  ifasını imkansız kılarsa, bu ilişki de sona erer164. 

Temsil yetkisinin kaldırılması temsilciye karşı yapılacak beyanla olur165.Bu 

beyan temsilciye ulaştığı andan itibaren hükümlerini doğuracaktır.BK.madde 37’e 

göre temsilci ve üçüncü kişi temsil yetkisinin geri alındığını bilmiyorlarsa bu 

yetkinin devam edeceğini belirtmiştir.Temsil yetkisinin kaldırıldığına dair beyan 

temsilciye varmış ama temsilci bundan haberdar değilse temsil olunan yapılan 

işlemle bağlı olacaktır. 

Temsil edilen ile temsilci arasındaki iç ilişkinin devam ediyor olması temsil 

edilenin temsil yetkisinin geri alınmasına engel olmaz. Temsil yetkisini geri 

almaması iç ilişkinin sona ermesi anlamına gelmez166. 

Temsil yetkisinin verilmesi gibi geri almaması da bir şekle tâbi değildir. 

Hattâ temsil yetkisi yazılı veya resmî şekilde verilmiş olsa bile, geri alınmasının da 

yazılı şekilde yapılması gerekmez167.  

                                                
162 Yargıtay 1. Hukuk Dairesi E. 2005/1500, K. 2005/6658, T. 01.06.2005 kararında Temsil Edilenin 
üçüncü kişilere yetkinin kaldırıldığını bildirmemiş olması - doğan hak ve borçların temsil olunanın 
hukuk alanında doğacağı ve onu bağlayacağı hükmünü dikkate alarak “Vekalet, temsil edilenle ( vekil 
eden ) üçüncü kişi arasında bir hukuksal ilişki kurulmasını sağlar. Somut olayda, davacı noterden 
düzenlenen satış yetkisini içeren vekaletname vererek bu suretle vekilin bu konudaki temsil yetkisini 
üçüncü kişilere ( satış akdine taraf olan ) bildirmiş olmaktadır. Bu aşamada Borçlar Kanununun 
34/III. nün maddesinin uygulama alanının ortaya çıkacağı tartışmasızdır. Temsil edilen, üçüncü 
kişilere temsil yetkisinin verildiğini bildirmesine rağmen, bu yetkinin daraltıldığını ya da kaldırıldığını 
bildirmemişse temsilci, yetkisinin sona erdiğini bilerek hareket etmiş olsa bile, o şahısla yapacağı 
sözleşmeden doğan hak ve borçlar temsil olunanın hukuk alanında doğar ve onu bağlar. ( BK. 34/III ) 
Böyle bir düzenleme ile yasa koyucunun amacının üçüncü şahısların hukukunu korumak olduğu 
tartışmadan uzaktır.” İfadesini kullanmıştır. www.kazanci.com 
163 Esener, a.g.e., s.193. 
164 Esener, a.g.e., s. 193. 
165 Tunçomağ, a.g.e., s.418 
166 Akyol, a.g.e., s. 429. 
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Temsil olunan temsil yetkisini sona erdirmek için iradesini sözlü ya da yazılı 

olarak temsilciye ulaştırarak açıklama yapabilir veyahut kamuya açık şekilde gazete 

ve dergilerde açıklayabilir168. Kamuya açık yapılan yetkilendirme sonucu verilen 

temsil yetkisinin geri alınması kamuya açık yapılmalıdır. Eğer bu yol seçilmeyip 

şahsına bildirim yapılırsa kamuya açık olarak yapılan yetkilendirmeyi bilen üçüncü 

kişiler temsil yetkisinin devam ettiğini zannederek temsilci ile sözleşme 

kurabilirler169. ’’Güven teorisinden kaynaklanan bazı durumlarda yetkisiz temsilci 

tarafından yapılan hıukuki işlemler, adına hareket edilen kişi için bağlayıcı 

olabilir.Eger A, B’ye kendisini temsile yetkili olduğu izlenimini vermişse(üçüncü 

kişilerin iyiniyetli olması gerekecektir, yani B nin temsile yetkili olmadığını 

bilmeyecekler ve bilebilecek durumda olmayacaklar)’’hukuki ğörünüş’’ ya da 

‘’görünüşte temsil’’ olarak ifade edilen bu görüş güven ilkesinden, TMK md.2 den 

kaynaklanır’’170   

Temsil edilen, alt temsil durumunda hem kendisi tarafından yetkilendirilmiş 

temsilciyi hem de onun yetkilendirdiği alt temsilcileri birlikte veya ayrı ayrı herhangi 

bir zaman sınırlaması olmaksızın azledebilir. Temsil edilenin sadece ana temsilciyi 

azletmesi bu ana tarafından yetkilendirilmiş temsilcilerin azledildiğini anlamına 

gelse de bu sonuç genelleştirilmemelidir171.  

Birlikte temsil halinde de birlikte temsilcilerden biri ya da hepsi azledilebilir. 

Temsil edilen birlikte temsilcilerinden birini azletse bile diğer temsilciler temsil 

yetkisini kullanarak üçüncü şahıs ile işlem yapamazlar. 

Bir temsilciye birden fazla şahsın temsil yetkisi vermeleri durumunda ortak 

amaç için bir araya gelen bu kişiler bir adi şirket oluştururlar. Her bir temsil edilen, 

birlikte verilen temsil yetkisini yalnız başına geri alabilir172. 

                                                                                                                                     
167 Belgesay, a.g.e., s. 120. 
168 Akyol, a.g.e., s. 428. 
169 Görünüşte temsil olarak adlandırılan bu durumun sonuçlarına temsil edilen katlanır.  
170 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,a.g.e., s.207. 
171 Bazı somut olaylarda durum farklılık gösterebilir. Örneğin, genel müdür tarafından yetkilendirilen 
bir avukat alt temsilcidir. Temsil edilen şirket, ana temsilci genel müdürü azletmekle onun 
yetkilendirdiği avukatı azletmek istemiş olamaz. Temsil edilen alt temsilci olan avukatı da azletmek 
istiyorsa onu ayrıca azletmesine ilişkin bir engel bulunmamaktadır. 
172 Akyol, a.g.e., s. 433. 
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Ticarî temsilde, BK md. 452 mucibince, temsilci tâyin edilirken tescil 

edilmemiş olsa bile, temsil yetkisinin geri alındığı zaman bunun ticaret siciline 

kaydedilmesi mecburîdir. 

Geri alma hakkı bozucu yenilik doğuran bir haktır, tek taraflı irade beyanı ile 

kullanılır.Temsilciye ulaşınca hükümlerini meydana getirir.Bu temsilciye yapılan bir 

ihtarname şeklinde olabileceği gibi bir şekle tabi olmadan veya sebep gösterilmeden 

de yapılabilir173.Temsil yetkisi zımnî bir irade beyanıyla de geri alınabilir. Başka bir 

deyişle, temsil olunan kimsenin tavır ve hareketlerinden temsil yetkisini ref etmek 

istediği anlaşıldığı takdirde zımnî ref söz konusu olur. Zımnî refin başlıca örnegi, 

temsilciye yapılması için yetki verilmiş olan işin temsil olunan tarafından bizzat 

yapılmış olması halidir. Temsil edilen kimsenin yetki-nameyi geri istemesi veya ayni 

mevzuda başka birisine yetki verilmiş olması hallerinde de zımnen temsil yetkisinin 

geri alındığı kabul edilmelidir. 

Esas itibariyle temsil yetkisini geri alma hakkı temsil edilen şahıs veya onun 

halefleri tarafından kullanılır. Bununla birlikte, bazı hallerde diğer bir temsilci 

marifetiyle de temsil yetkisinin ref ettirilmesi mümkündür. Tüzel kişiler bu 

bakımdan, yöneltilmiş olan temsil yetkisini organları vasıtasiyle ref edebilirler. 

Ölüme muzaf olarak verilen temsil yetkisinin temsil edilen kimsenin 

mirasçıları tarafından ref edilebileceğini tespit etmiş bulunuyoruz. Burada, birden 

çok mirasçı mevcut iken tek bir mirasçının temsil yetkisini ref edip edemeyeceği 

meselesinin çözümü gerekir. 

Yazarların pek çoğu temsil olunan kimsenin mirasçılarına intikal eden temsil 

yetkisinin mirasçılardan her birinin kendi hissesine taallûk ettiği nispette 

ayrılabileceği görüşündedirler174. Zira, ref hakkı temsil edilen şahsın himayesini 

hedef alır ve terekeye dahil olmaz, ölüme muzaf temsil yetkisinde temsil olunanın 

ölümünden sonra yapılan ref temsil olunan namına yapılır.Yeni Türk Medeni Kanun 

md. 640 mucibince bir iştirak halinde mülkiyet olmayıp mirasçıların birlikte hareket 

etmelerini icap ettirmez. Temyiz Mahkememizin bir kararına göre de mirasçılardan 

birisi kendi hissesi hakkında vekili azledebilir. Ancak, Belgesay temsil edilenin 

vefatından sonra ve ferağdan evvel mirasçılardan birisinin satışa tevkil yetkisini 
                                                
173 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,a.g.e., s.192. 
174 Esener, a.g.e., s. 195. 
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kendi hissesi nisbetinde ayırması halinde bu ayrım keyfiyetinin husule getireceği 

sonuçları belirlemek zor olacaktır175. 

 BK md. 34 ‘e göre hukuki işlemden doğan temsil yetkisi her zaman ref 

edilebilir. Hattâ temsilci temsil suretiyle hukuki işlem yapıncaya kadar temsil olunan 

kimse yetkisi ref ederek o işlemin yapılmasının önüne geçebilir. Vekâlet 

sözleşmesinin sona ermesinden bahseden BK md. 396’ya göre de vekâletten azil ve 

ondan istifa her zaman mümkündür.  

BK md. 34 /2’ye göre “temsil olunan kimsenin bu hakkından evvelce feragat 

etmesi hükümsüzdür.’’ Bu hükmün aksi kararlaştırılamaz176. Burada kullanılan 

hükümsüz tâbiri geniş olduğundan bunu daha dar manada, bâtıl anlamında 

yorumlamak lâzımdır. 

BK md. 34/2’de temsil edilen kimsenin bir başkasına yetki vermek suretiyle 

risk altına girdiği dikkate alınmaktadır. BK md. 34/2’de ifade edilen “geri alma 

yetkisinden feragatin hükümsüzlüğü” kaidesi BK md. 19 ve 20’de beyan edilmiş 

olan prensipe de uygundur. 

Temsilcinin menfaatini temin için verilmiş olsa dahi temsil yetkisinin 

ayrımına her zaman imkan vardır. Bu bakımdan temsil yetkisinin vekâlet akdine 

istinat ettirilmiş olması bir rol oynamaz. Doktrinde de 177 beyan edildiği üzere 

temsilcinin menfaatini temin etmek amacıyla feragatin bâtıl olmayacağını kabul 

etmek için bir sebep yoktur. “Münasip olmayan bir zamanda vekâletten azil eden 

kimse... diğerinin zararını zâmin olur” kaidesini vazeden BK md. 396/2’yi burada 

incelemeye gerek yoktur. Temsil yetkisinde ref hakkından önceden feragat edilemez 

kaidesi ilk başta temsilcinin aleyhine haksız bir netice olarak görülebilir. Fakat, 

Borçlar Kanunumuzun sistemine göre, tahsile vekâlet yerine BK md. 170’te ifade 

edilen tediye makamına temlik suretiyle başkasında olan alacağın borçluya temliki 

mümkündür. Diğer taraftan, Türk - İsviçre Borçlar Kanununda, Alman Medeni 

Kanunu md. 137’ye benzer bir hüküm mevcut olmamakla beraber, bir hakkın devri 

                                                
175 Belgesay, a.g.e., s. 115. 
176 Esener, a.g.e., s. 194. 
177 Esat Arsebük, Borçlar Hukuku,  Ankara, 1950, s. 485. 
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yetkisinin sözleşme ile tahdit ve ref edilemeyeceği hususundaki prensip Medeni 

Kanun md. 23/1 den çıkarılabilir178.  

Vekalet sözleşmesi, temsil yetkisinin verilmesini kapsasa dahi temsil edilen 

ile temsilci arasındaki ilişkiden bağımsız olduğunu tezimizin daha önceki 

kısımlarında ifade etmiştik.Bir kimseye temsil yetkisi verilmesi ile bir kimseyle 

vekalet sözleşmesi yapılması durumu karıştırılır ama aynı şey değildir179.Ama 

günlük hayatta vekalet sözleşmesi ile temsil yetkisinin bir arada olmasıyla çok sık 

karşılaşırız. 

Vekil iki şekilde davranabilir. Birincisi; işlemi kendi adına, müvekkili 

hesabına yapabilir,bu durumda dolaylı temsil söz konusu olur.İkincisi;vekil söz 

konusu hukuki işlemi müvekkili adına ve hesabına yapar,doğrudan temsil söz konusu 

olur.Böyle olunca da temsilin sona ermesi konusunda vekalet sözleşmesi ve sona 

ermesini de incelememiz gerekir.Çünkü bunlardan birinin sona ermesinin diğeri 

üzerinde etkirleri olacabilecektir180. 

Temsil yetkisinin geri alınmasının vekalet sözleşmesi üzerindeki etkisine 

kısaca değinecek olursak soyutluk ilkesinin doğal bir sonucu olarak, temsil olunanın 

temsil yetkisini geri almış olması,vekalet sözleşmesinin de sona ereceği anlamına 

gelmeyecektir.Ama vekalet sözleşmesin de müvekkil sıfatına sahip olan temsil 

olunan bu sözleşme açısından da azil hakkına sahiptir.Her iki hakkında aynı anda 

kullanılması mümkündür.Bu durumda her iki hukuki ilişki de sona erecektir.Eger 

bunlardan birinin sona erdirilip diğerinin devamı isteniyorsa bunun ayrıca 

belirtilmesi gerekecektir. 

Konusu sadece doğrudan temsil yolu ile belirli hukuki işlemlerin 

gerçekleştirilmesine ilişkin vekalet sözleşmesinde, temsil yetkisinin geri alınması, 

vekilin iş görme borcunun ifasının imkansızlaşması sonucunu doğuracaktır181. 

Ama bununla beraber vekaletin konusu maddi fiiller ya da iş görmenin 

dolaylı temsil yoluyla gerçekleştirilmesi ise vekalet sözleşmesi,temsil yetkisine 

ihtiyaç duymayan  içeriği ile devam eder. 
                                                
178 Esener, a.g.e., s. 195. 
179 Suat Sarı, Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi, İstanbul, 2004, s. 202. 
180 Sarı,a.g.e., s. 205. 
181 Sarı, a.g.e., s.210. 
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Temsil yetkisinin geri alınması bakımından yetkisiz temsili de inceleyecek 

olursak, sözleşmenin kurulmasından sonra verilen onay, sözleşmenin kurulmasından 

önce verilen temsil yetkisinden daha geniş bir etkiye sahiptir182.Sözleşmenin 

kurulmasından önce verilen temsil yetkisi sadece ileride sözleşme kurma olanağı 

verir ve BK.madde 34 gereğince her zaman geri alınabilir.Ama sözleşmenin 

kurulmasından sonra verilen onay, kurucu yenilik doğuran bir işlem olup, temsil 

olunan ile üçüncü kişi arasındaki borç ilişkisinin sonuç doğurmasını sağlar183.Ve 

yenilik doğuran tüm işlemler gibi onay da geri alınamaz. 

Onayın geri alınmasını üçüncü kişi kabul etse dahi geri 

alınamayacaktır.Ancak taraflar sonradan istedikleri şekilde başka bir sözleşme 

yapabilirler.Bu yetki sözleşmede ileriye etlkili olacaktır, önceye etkisi yoktur.Yani 

onaylanan sözleşmenin etkilerini bu sözleşme ancak ileriye etkili olacak şekilde 

ortadan kaldırabilecektir. 

Azil ve istifa için mutlaka haklı bir nedene  gerek yoktur.İkisi de ileriye 

yönelik etki doğurur, her ikisi de yenilik doğuran haklardandır184.Fakat azil ve 

istifanın uygun olmayan zamanda yapılmamasına  dikkat etmek gerekir .İstenilecek 

tazminat ve ücret bakımından bu durum önemlidir.Uygun olmayan zamanda yapılan 

azil ve  istifa nedeniyle doğacak zararın karşılanmasını içeren önceden yapılan 

sözleşmeyi geçerli kabul etmeliyiz fakat zararın çok üstünde bir tazminatı öngören 

sözleşme geçersizdir. 

Azil ve istifa için haklı bir neden  aranmaz ancak azil haksız, istifa haklı bir 

nedene dayansa dahi vekil ücretin tamamına hak kazanamaz .Azil ve istifa anına 

kadar gördüğü iş oranınında ücret isteyebilecektir185. 

Örneğin,avukatın azli bakımından temsil yetkisinin geri alınmasında ücretin 

tamamı verilir.Ama bunun için avukatın kusur veya ihmalinden dolayı azledilmemiş 

olması gerekir.Avukat üzerine aldığı işi haklı bir sebep olmadan takipten vazgeçerse 

ücret talep edemeyecektir ya da ücreti peşin aldı ise geri vermek zorunda 

kalacaktır(Avukatlık Kanunu md. 174). Azil ve istifanın haksızlığı sözleşme dışında 

                                                
182 Sungurbey, a.g.e. s.51. 
183 Sungurbey, a.g.e., s.52. 
184 Eraslan Özkaya, Vekalet Sözleşmesi ve Kötüye Kullanılması, 2. Baskı, Ankara, 2005, s. 591. 
185 Özkaya, a.g.e., s. 592. 
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meyndana gelen maddi olaylara bağlı olduğundan her türlü delille veya yeminle ispat 

edebiliriz. 

Azil ve istifanın haklı oluşu ya da haksızlığının ücret ve istenebilecek 

tazminat bakımından önemli olduğunu belirttik.Ama kural olarak haksız azil ve istifa 

durumunda manevi tazminat istenemez.Ancak vekil azladilirken veya istifa ederken 

karşı tarafın kişilik haklarına saldırmışsa BK m.49 uyarınca manevi tazminat 

isteyebilecektir186.(BK m.49’’Şahsi menfaatlerin haleldar olması’’187 ) 

Son olarak şunu da belirtmek gerekir:temsil olunan temsilciyi her zaman 

görevinden azledebilir ama bu yetkinin tanınması haksız olarak kullanılmasının 

hiçbir sorumluluk doğurmayacağı anlamına gelmez.Zamansız ve haksız olarak bu 

yetkinin kullanılması durumunda temsilcinin bir zararı doğarsa bundan temsil olunan 

sorumlu olacaktır188. 

1.Evlilik Birliğinin Temsili ve Temsil Yetkisinin Kaldırılması 

           Evlilik birliğinin temsiline Türk Medeni Kanununun 188-191’inci 

maddelerinde yer verilmiştir.Evlilik birliğinde eşlerin birligi temsil yetkisi,’’ailenin 

ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla, kendisiyle beraber diğer eşin de hukuk alanında 

etkili olmak üzere, üçüncü kişilerle hukuki işlem yapabilme gücünü ifade eder189. 

            Borçlar Hukukunda ise temsil, tezimizde ifade ettiğimiz üzere, bir kimsenin 

başkasının üzerinde hüküm ve sonuçlarının doğacak şekilde hukuki işlem 

yapabilmesidir.Bu temsil yetkisi temsil edilenin iradesinden kaynaklanıyorsa iradi 

temsil, temsil edilenin iradesi dışında kanundan kaynaklanıyorsa kanuni temsil söz 

konusu olacaktır.Evlilik birliğini temsili de kanuni temsil örnekleri içinde 

değerlendirebiliriz. 

                                                
186 Özkaya,a.g.e.,  s. 593.  
187 BK. m.49‘‘Şahsi Menfaatlerin Haleldar Olması‘‘ 
‘‘Şahsiyet hakkı hukuka aykırı bir şekilde tecavüze ugrayan kişi, uğradığı manevi zarara karşılık 
manevi tazminat namıyla bir miktar para ödenmesini dava edebilir. 
   Hâkim, manevi tazminatın miktarını tayin ederken, tarafların sıfatını, işgal ettikleri makamı ve diğer 
sosyal ve ekonomik durumlarını da dikkate alır 
   Hâkim, bu tazminatın ödenmesi yerine, diğer bir tazmin sureti ikame veya ilave edebileceği gibi 
tecavüzü kınayan bir karar vermekle yetinebilir ve bu kararın basın yolu ile ilanına da hükmedebilir‘‘. 
188 Kılıçoğlu,a.g.e.,s. 171 
189 Ayşe Havutçu, Evlilik Birliğinin Temsili, Ankara, 2006,  s. 21. 
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             Evlilik birliğini temsil Borçlar Kanununda düzenlenen iradi temsilden farklı 

olmakla beraber Borçlar Hukuku anlamında temsilden tamamen de farklı 

değildir.Borçlar Hukukunda temsilcinin,  temsil yetkisine dayanarak yaptığı hukuki 

işlem temsilcinin hukuk alanında etkili olmaz.Temsil edilenin hukuk alanınında 

hüküm ve sonuçlarını doğuracaktır.Evlilik birliğinin temsilinde ise, eşlerden birinin 

birliği temsilen üçüncü kişiyle yaptığı hukuki işlemden, diğer eş de etkilenecektir 

onun için de sonuç doğacaktır. 

           Yine doğrudan temsilde, temsilci üçüncü kişiye başkası ad ve hesabına 

hareket ettigini açıklar ama evlilik birliğinde böyle bir açıklama yapmasına gerek 

yoktur. 

 Dolaylı temsil ile ilişkisine baktığımızda; dolaylı temsilde  temsilci kendi 

adına ama başkası hesabına hareket eder.Yapılan hukuki işlemin sonuçları önce 

kendi üzerinde sonuçlarını doğurur sonra temsilcinin bunu başka bir işlemle temsil 

olunana devretmesi gerekir.Evlilik birliğinin temsilin de ise eşlerden birinin yaptığı 

işlem kendiliğinden diğer eşi etkileyecektir. 

 Borçlar Hukuku anlamında temsilden farklı olduğunu yetkisiz temsil 

bakımından da görebiliriz.Eşlerden biri temsil yetkisini aşarsa üçüncü kişi ile yapılan 

işlem geçersiz olmaz sadece kendisi üçüncü kişiye karşı sorumlu olur190. 

   Farklılıkları bu şekilde belirttik ama birbirinden tamamen de ayrı 

değillerdir.Bazı hallerde Borçlar Hukukunun temsile ilişkin hükümleri, evlilik birliği 

için de söz konusu olabilir.Eşlerden biri ortak yaşamı ilgilendirmeyen, kendisi ile 

ilgili işlemler yapabilir, mesleği ile ilgili bir alet vs. alabilir.Bu yapmış olduğu 

işlemden tek başına sorumlu olacaktır.Bu konuda bir eş diğer eşe örneğin o aletin 

alınması için iradi temsil yetkisi de vermiş olabilir.Burada Borçlar Hukukunun 

temsile ilişkin hükümleri uygulanacaktır. 

             Birliğin temsiline ilişkin kuralların uygukanması hususunda da bazen Borçlar 

Kanunu devreye girebilir.Mesala; birliğin sürekli ihtiyaçalrı dışında diğer 

ihtiyaçlarında bir eş diğer eşin yetki vermesi ile tek başına hareket edebilir. 

                                                
190 Havutçu,a.g.e., s. 27. 
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Temsilin kaldırılması açısından degerlendirme yapacak olursak Türk Medeni 

Kanuu 190’ıncı maddeye göre,’’eşlerden biri temsil yetkisini aşar veya bu yetkiyi 

kullanmada yetersiz kalırsa hakim, diger eşin istemi üzerine temsil yetkisini 

kaldırabilir veya sınırlayabilir.İstemde bulunan eş,temsil yetkisinin kaldırıldığını 

veya sınırlandığını, üçüncü kişilere karşı sadece kişisel duyuru yoluyla bildirebilir.’’ 

Türk Medeni Kanunu  m.190/f.2’ye göre;’’Temsil yetkisinin kaldırılamasının 

veya sınırlanmasının iyi niyetli üçüncü kişilere karşı sonuç doğurması, durumun 

hakim kararıyla ilan edilmesine bağlıdır.’’ 

Bu hükmün amacı, birliğin ve diğer eşin ekonomik açıdan korunmasıdır. 

Çünkü yetkinin kaldırılması veya sınırlandırılması için talepte bulunan eş müteselsil 

sorumluluk riski açısından korunacaktır. Çünkü hukuki işlemi yapan eş kendi 

sorumluluk altına girecektir. 

Medeni Kanun190’ıncı madde de temsil yetkisinin kaldırılmasını ifade eder. 

Ama burada ifade edilen olağan temsil yetkisidir.Olağanüstü temsil yetkisin de 

Örneğin;gecikmesinde sakınca olan durum nedeniyle eşin tek başına birliği temsil 

etmesi gerekiyorsa TMK.m.190’a yetkiyi kaldıramayız191. 

Yine diğer ihtiyaçlar için eşin yetkilendirilmesi üzerine kazanılan temsil 

yetkisinde de TMK.m.190’a gitmeden her zaman eş verdiği yetkiyi geri alabilecektir. 

Ayrıca temsil yetkisinin kaldırılmasından söz etmek için ortada eşlerin 

TMK.m.188’e göre evlilik birliğinin temsil yetkisinin doğmuş ve devam etmesi 

gerekir.Ortada evlilik yoksa ,eşler hakim kararı olsun veya olmasın ayrı yaşıyorlarsa 

yetkinin hiç olmaması söz konusudur.Bu kavramın da yetki aşımı ile karıştırılmaması 

gerekir.Yetkinin hiç olmaması durumunda üçüncü kişilerin iyi niyetli olup 

olmadıklarına bakmaya gerek olmaz, yapılan işlem nedeyiyle eşin müteselsil 

sorumluluğu doğmayacaktır.Dolayısıyla TMK.m.190 yetkinin kaldırılmasında 

devreye girmeyecektir. 

                                                
191 Havutçu, a.g.e., s. 148. 
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Eşler arasında temsil yetkisinin kaldırılması fiil ehliyetinin kaybına neden 

olmaz192. 

Yapılan hukuki işlemle diğer eşi sorumluluk altına sokamayacaktır yoksa 

hukuki işlem geçerlidir ve kendi bundan kişisel olarak sorumlu olacaktır.      

2. Temsil Yetkisinin Geri Alma Hakkından Feragat 

 Temsil olunan temsil yetkisini verdikten sonra temsilciye temsil yetkisini 

belli süre içerisinde geri almayacağını bildirebilir. Bu şekilde temsilcinin iradesi 

katılmadan temsil olunanın tek taraflı olarak geri alma hakkını kullanmayacağı 

açıklaması tamamen geçerlidir. Ayrıca temsilcinin bu açıklamayı icap kabul ederek 

kabul açıklaması ile mukabele etmesi gerekmez. Bu görüşe karşı çıkılmış ise de 

temsil teorisinde temsil yetkisi vermenin geri almanın hayatın hep tek taraflı irade 

açıklamaları ile yapıldığını gözardı eden isyancıların hareketini tutmamıştır193. 

          Yeni İsviçre Borçlar Kanuna göre ‘de 34.madde de“Tahdit ve refi’’ başlığı 

altında bu durum düzenlenmiştir.“2.Hukuki muameleye istinaden/a )Tahdit ve refi 

          Hukuki bir muamele ile verilen temsil salâhiyeti, taraflar arasında mevcut 

hizmet, şirket, vekâlet akidleri gibi diğer hukuki münasebetlerden doğabilecek haklar 

mahfuz kalmak üzere, her zaman tahdit ve ref edilebilir. 

            Temsil salâhiyetini veren kimsenin, bu haktan peşinen feragat beyanı 

hükümsüzdür. 

             Temsil olunan kimse, temsil salâhiyeti verdiğini sarahatan veya fiilen 

bildirmişse, bu salahiyetin tamamen veya kısmen geri alındığını üçüncü şahıslara 

dermeyan edebilmesi, ancak geri alma keyfiyetini bu kimselere bildirmiş bulunması 

halinde mümkündür194(Eski İsviçre Borçlar Kanunu m.40,41)’’. 

                                                
192 Havutçu, a.g.e. s. 155. 
193 Akyol, a.g.e., s. 442. 
194 Olçay Bülent, a.g.e., s 196. 
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3. Temsilin Katılma, Bağışlama ve Teminat Amaçlı Olarak Verilmesi 

 Temsil olunanın temsilciye temsil yetkisi vermesi şu üç sebebe dayanıyorsa 

temsil yetkisinin onun tarafından keyfi tek taraflı olarak geri alınarak sona 

erdirilmesi kabul edilmez.  

 Temsilci, temsil olunan adına dava açmış ve ağır yargılama giderleri ödemek 

zorunda kalmışsa onun yetkisi geri alınamaz.  

 Temsil olunanın temsilciye temsil yetkisi vermesi, onun aldığı bir krediye 

teminat sağlama amacını güdüyorsa geri alınamaz. Borç alan, bankaya temsil 

yetkisi vermişse borç ödeninceye kadar temsil yetkisi geri alınamaz.  

 Temsil olunan temsilciye yetki vererek ona bir bağışlama yapmakta ise bu 

temsil yetkisi de geri alınmamalıdır195.  

 4.Temsil Yetkisinin Geri Alındığının Üçüncü Kişilere Bildirilmesi 

 Temsil olunan kişi, temsilcinin hukuki işlem yapabileceği üçüncü kişilere azli 

bildirebilir196.Örneğin:A,B ye X bankası ile işlem yapması için yetki veriyorsa, 

A,Byi azlederken bunu aynı zamanda yada B yerine sadece X bankasına bildirebilir. 

 Üçüncü kişilerin sayısı çok fazla ise o zaman temsil yetkisini geri aldığını 

ilân yoluyla da bildirebilir. 

            BK’nu temsil olunanın açıkca yada zımnen temsil yetkisi verdiğini üçüncü 

kişilere bildirmişse geri alındığının da mutlaka üçüncü kişilere bildirilmesinin 

zorunlu olduğunu öngörmüştür.BK.md.34/f.III’e göre;’’Temsil olunan kimse gerek 

sarahaten,gerek delaleten verdiği sâlahiyeti tamamen veya kısmen ref ettiğini 

bildirmemiş olursa sâlahiyetin bu suretle ref’ini üçüncü kişilere karşı dermayan 

edemez’’. 

          Bu hükmün getirilme amacı üçüncü kişilerin iyi niyet iddiası ile temsilci ile 

üçüncü kişilerin yaptığı hukuki işlemlerden kaynaklanan sorumluluktan, temsil 

olunanı korumaktır197. 

                                                
195 Akyol, a.g.e., s. 443. 
196 Kılıçoğlu,a.g.e.,s. 171. 
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 Burada önemli olan bir şekilde üçüncü kişinin azilden  haberdar 

edilmesidir.Temsil olunan üçüncü kişileye bizzat bildirmese bile üçüncü kişinin 

bundan haberdar olduğunu kanıtlayabilirse yine sorumluluktan kurtulacaktır.Üçüncü 

kişinin iyi niyet iddiası dinlenmeyecektir.  

B. Temsilcinin Şahsına Göre Temsilin Sona Erme Sebepleri 

Temsilin sona erme sebepleri bu müessesenin şahsî karakteri göz önünde 

tutularak, temsilcinin şahsına göre de düzenlenmiştir. Zira, hukuki işlemden doğan 

temsil yetkisinde, temsil edilen kimse her hangi bir kimseyi değil, güvendiği bir 

kimseyi kendisine temsilci olarak atar. BK  md. 35'e göre temsil yetkisi temsilcinin 

vefatı, gaiplik hükmünün ilanı, medeni hakları kullanma ehliyetinin sona ermesi ve  

iflâs etmesi ile sona erer.  

a. Temsilcinin Ölümü 

Temsilci bir hükmî şahıs veya şirket ise mevcudiyeti son bulduğu veya 

fesholunduğu takdirde de temsil yetkisi sona erer (BK md. 35/2). 

Vekalet sözleşmesi varsa daha önce vekalet verenin ölümünde belirtiğimiz 

gibi vekilin ölmesi de şahsi ifayı imkansız hale getirebilir.Örneğin; ameliyatı 

yapacak doktorun ölmesi, davayı takip edecek avukatın, planı yapacak olan mimarın 

ölmesi gibi198.İşin niteliği geregi temsilin devam etmesi gerekebilir ama bu durumda 

işin niteligi, vekaletin devamına engel oluşturmuştur. 

Temsil yetkisi temsilci yararına verilmişse bu takdirde temsilcinin ve temsil 

olunanın ölümü ile yetki sona ermez. Temsil olunan ölmüşse, temsilcinin yetkisi 

devam eder. Temsilci ölmüş ise onun kullanmadığı yetkiyi mirasçılarına 

kullandırmak gerekmektedir199. 

Temsilcinin ölümü ile temsil yetkisinin sona ermesi diğer mevzuatta da kabul 

edilmiştir. Alman Medeni Kanunu temsil edilenin ölümü ile temsilin sona 

ermeyeceğini beyan ettiği halde, temsilcinin ölümü ile sona ereceğini beyan 

                                                                                                                                     
197 Kılıçoğlu,a.g.e.,s. 172.  
198 Gürsoy, a.g.e., s. 8. 
199 Akyol, a.g.e., s. 416. 
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etmektedir200. Alman Hukukunda temsil yetkisinin temsilciye onun menfaati için 

verildiği durumlarda temsilci ölünce yetkinin onun mirasçılarına geçeceği kabul 

edilmektedir201. 

Ölüm, gaiplik hükmünün ilanı,medeni hakları kullanma ehliyetinin 

kaybı,iflasın ilanı İsviçre Borçlar Kanunun da 35’inci madde de 

düzenlenmiştir.Maddeye göre:“Hukuki muamele ile verilen temsil salâhiyeti,aksine 

anlaşma olmadığı veya işin mahiyetinden çıkmadıgı sürece, salâhiyeti veren yahut 

salâhiyetli kılınanın ölümü, gaipliğine hükmolunması, medeni hakları kullanma 

ehliyetinin kaybı veya iflas ile sona erer. 

Bir tüzel kişinin veya ticaret siciline kayıtlı bir şirketin sona ermesi de aynı 

sonucu doğurur. 

Bu durum, karşılıklı şahsi talep haklarına tesir etmez202(Eski isviçre Borçlar 

Kanunu m.42)’’. 

b. Temsilcinin Gaipliği 

Temsil edilenin gaipliği ile temsilcinin gaipliği arasında fark 

bulunmamaktadır203. BK md. 35 mucibince aksi kararlaştırılmış yahut işin 

mahiyetinden anlaşılmadıkça temsil yetkisi, temsilcinin gaiplik hükmünün ilânı ile 

sona erer204. Temsil edilenin gaipliği ile temsilcinin gaipliği arasında fark 

bulunmamaktadır.  

c. Temsilcinin Medeni Hakları Kullanma Yetkisini Kaybetmesi 

BK md. 35'te her hangi bir ayrım yapılmaksızın temsilcinin medeni hakları 

kullanma ehliyetini kaybetmesiyle temsilin de prensip itibariyle sona ereceği beyan 

edilmiştir205. Türk - İsviçre hukukunda temsilcinin tam ehliyetli olması şartı 

aranmayıp ayırt etme gücüne sahip bulunması yeterli görülmektedir. Çünkü 

                                                
200 Esener, a.g.e., s. 196. 
201 Akyol, a.g.e., s. 416. Örneğin satıcı alıcıya tapuda kendi adına tescil için temsil yetkisi vermişse 
alıcının ölümü halinde yetkinin alıcının (temsilcinin) mirasçıları tarafından kullanılabileceği Alman 
İmparatorluk Mahkemesi ve eyalet mahkemeleri tarafından kabul edilmiştir.  
202 Olçay Bülent , a.g.e.,  s. 199. 
203 Akyol, a.g.e., s. 426. 
204 Esener, a.g.e., s. 196. 
205 Esener, a.g.e., s. 197. 
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temsilcinin yaptığı işlem kendisini bağlamaz. Medeni Kanun md. 16'ya göre ayırt 

etme gücü bulunan küçük ve kısıtlılar kendilerini borç altına sokmayan işlemleri 

kanuni temsilcilerinin rızasına ihtiyaç olmaksızın yapabilirler. O halde, temsilci 

temyiz gücünü kaybetmişse temsil sona erer206. Buna mukabil, temsilci ayırt etme 

gücüne sahip olmakla beraber hacir altına alınmış ise veya küçükse, medeni hakları 

kullanma ehliyetinin sınırlanması temsili sona erdirmez.  

Temsilcinin yapacağı hukuki işlemi idrak edemeyecek durumda olması 

halinde temsilin varlığı yorum yolu207 ile sorgulanmalıdır. Temsilcinin ayırt etme 

gücünün olup olmadığı konususunda çıkan uyuşmazlıklarda, temsil olunanın kurulan 

sözleşmeyle bağlılıktan kurtulmak için temsilcinin ehliyetsiz olduğu iddiası hakkının 

kötüye kullanılmasına sıkça rastlanılmaktadır208. 

İşin mahiyeti temsil yetkisinin devamını gerekli kılabilir.Örneğin;acele 

yapıması gereken bir iş,yarıda bırakılması durumunda büyük bir zarara sebebiyet 

verecek ise.Temsilci ayırt etme gücüne sahip ama kısıtlanmış olabilir.Yani 

temsilcinin tam fiil ehliyetine sahip olması gerekmez,ayırt etme gücüne sahip olması 

yeterlidir.Bu nedenle kişinin ayırt etme gücüne sahip olması ama hakkında kısıtlama 

kararının verilmiş olması temsil yetkisinin kaybına neden olmayacaktır.209 

d. Temsilcinin iflâsı 

BK md. 35, temsilcinin iflâs etmesini temsil yetkisini sona erdiren 

sebeplerden birisi olarak saymıştır. Bu sonuç, temsilin hukuki mahiyetinden 

çıkmaktadır. Temsil güvene dayalı olduğu için temsilcinin iflâs etmesiyle temsil 

edilen kimsenin artık ona güvenemeyeceği arzolunur210. Madem ki temsilci kendi 

malları üzerinde tasarruf ehliyetini kaybetmiştir, öyleyse temsil edilenin malları 

üzerinde de tasarruf edememelidir211. Temsil edilen kimseyi, iflâs etmiş olan 

temsilcinin yapacağı işlemlere karşı himaye için iflâs ile temsilin sona erdiği kabul 

edilmiştir. Buna mukabil, temsil olunan kimse, iflâsa rağmen temsil yetkisinin devam 

                                                
206 Esener, a.g.e., s. 197. 
207 Yorum yolu şu noktalar ile ifade edilebilir: Somut bir işlem için verilen temsil yetkisi amaçlanan 
işlemin anlamını tamamen yitimesi, şartların değişmesi nedeniyle fayda yerine açıkça zarara sebebiyet 
verecekse, şartlar tamamen değişmişse temsilin sona erdiğini kabul etmek gerekir. 
208 Akyol, a.g.e., s. 421. 
209 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop,a.g.e., s. 195 
210 Akyol, a.g.e., s. 425. 
211 Esener, a.g.e., s. 196. 
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edebileceği kaydıyle yetki vermiş olabilir. Temsilcinin iflâs etmiş olması temsile 

engel olan bir husus, değildir. Temsilci, tasarruf yetkisini sadece iflâs masasına giren 

malları üzerinde kaybetmektedir. 

Alman Medeni Kanunu md. 168 aracılığıyla tatbik edilen Alman Medeni 

Kanunu md. 672'de temsilciin iflâsı temsili sona erdiren bir sebep olarak 

sayılmamıştır. Bundan dolayı temsil yetkisi, vekâlet, hizmet veya iş akdi gibi bir akdi 

ilişkiye dayanıyorsa, temsilcinin iflâs etmesiyle temsil sona ermez. Buna karşılık 

temsil yetkisi bir iş akdine dayanıyorsa, temsilcinin iflâsı ile temsil sona erer (Alman 

Medeni Kanunu md. 128). Temsil yetkisi bir akdi ilişkiye bağlı olmaksızın bagımsız 

olarak verilmişse temsil sona ermez212. 

e. Temsilcinin İstifası 

Alman Hukukunda eski Alman yazarları temsilcinin istifasını temsilin sona 

erme sebepleri arasında sayıyorlardı. Fakat Alman Medeni Kanununda bir hükmün 

mevcut olmayışını nazarı itibara alan diğer yazarlar, istifayı temsilin sona erme 

sebebi olarak kabul etmemişlerdir. Temsilci, ancak vekâlet veya hizmet akdini, başka 

bir tâbirle, temsil olunan ile arasındaki akdi ilişkisini feshetmek suretiyle temsile son 

verebilir.  

Türk - İsviçre Borçlar Kanununda yazılı olmamakla beraber temsilcinin istifa 

etmesiyle temsilin sona erdiği kabul edilmektedir; Temsilci temsil yetkisini tek 

taraflı bir irade beyanıyla reddedebilir. Alman hukukunun aksine olarak bu husus 

Türk - İsviçre hukukunda tartışmalı bir konu değildir. Diğer taraftan, kendisine yetki 

verilmiş olan kimse de herhangi bir sebeple bundan kaçınmak isteyebilir. Onun rızası 

hilâfına temsil yetkisinin devam ettiğini kabul etmek hukuk mantığı ile uygun 

değildir. 

BK md. 34, temsil yetkisinin ref inden bahsettiği halde, vekâletin sona 

ermesine ilişkin BK md. 396/1 “vekâletten azil ve ondan istifa her zaman caizdir” 

demek suretiyle istifaya'da yer vermiştir. Herhalde BK md. 34'e temsilin sona erme 

sebepleri içine istifayı da ilâve etmek doğru olur. 

                                                
212 Esener, a.g.e., s. 197. 
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İstifa da, geri alma yetkisi gibi açık veya zımmî olabilir ve herhangi bir şekle 

tâbi değildir. Temsil yetkisi üçüncü şahıslara bildirilmişse, BK md. 34/3’ün kıyas 

suretiyle incelenmesi sonucunda temsilcinin istifası üçüncü şahıslara bildirilmedikçe 

bu husus onlara karşı dermeyan olunamaz213. 

Temsil olunanın temsil yetkisini her zaman geri alabileceği gibi temsilcide 

kural olarak her zaman istifa edebilir.Ancak burada da haksız ve zamansız istifa 

durumunda temsil olunanın zararı doğarsa temilci bundan sorumlu olacaktır214. 

Vekalet sözleşmesinin istifa yolu ile sona ermesinin temsil yetkisi üzerindeki 

etkisini ele alacak olursak, vekalet sözleşmesi vekilin istifa hakkını kullanması 

şeklinde de sona erdirilmiş olabilir.Bunun anlamı temsilci vekil artık bu yetkisine 

dayanarak üçüncü kişilerle müvekkili yararına işlemler yapmak istemesidir. 

                            ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                     

 I. İRADİ TEMSİLİN SONA ERMESİNİN HÜKÜM ve NETİCELERİ 

Doğrudan temsilde, temsilcinin yapmış olduğu işlemlerin hüküm ve 

sonuçlarının temsil olunan üzerinde dogacağını belirtmiştik.Temsilin sona ermesi 

durumunda ise  temsilcinin yaptığı işlemler, temsil olunan kimsenin hukuki alanında 

hüküm ve neticelerini meydana getirememektedir. 

BK 35/3 mucibince temsilin sona ermesine rağmen temsil olunan ile 

temsilcinin birbirine karşı haiz oldukları şahsî haklar saklı kalır. BK md. 396/2'ye 

göre de uygun olmayan bir zamanda vekâletten azil veya ondan istifa eden kimse 

diğerinin zararını zâmin olur. BK md. 34/2 mucibince temsil yetkisinin ref edilmesi 

mümesilin hizmet veya şirket veya vekâlet gibi sebeplere istinat ederek dava ikamesi 

hakkına zarar vermez. 

Temsilin sona ermesi halinde temsil olunan kimse, temsilci ve temsilin 

yapıldığı üçüncü şahıslar arasında menfaat ihtilâfı meydana gelebilir. 

                                                
213 Esener, a.g.e., s. 197. 
214 Kılıçoğlu,a.g.e.,s. 173. 
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A. Temsilci ve Temsil Olunan Bakımından İradi Temsilin Sona Ermesinin 

Sonuçları 

         Temsilci haklı bir neden olmadan azledilmişse, temsil olunan kişi temsilcinin 

uğradıgı zararı tazmin eder.Aynı şekilde temsilci de haksız ve zamansız olarak istifa 

ederse temsil olunanın bu yüzden uğradığı zararı tazmin edecektir. 

         Bu zarar maddi yada manevi zarar olabilir.Temsilci ile temsil olunan  

arasındaki iç ilişkiden kaynaklanabilir.Örneğin;ücret kararlaştırılmışsa temsilci 

yapılan iş karşılığında ücretini talep edebilecektir.Daha öncede ifade ettiğimiz ve 

Avukatlık Kanunu madde 174’de belirtildiği üzere azil avukatın kusur veya 

ihmalinden kaynaklanmamışsa temsil yetkisi geri alınsa dahi avukat ücretin 

tamamına hak kazanacaktır yine avukat da işi haklı bir sebep olmadan bırakırsa ücret 

talep edemeyecektir ücreti peşin aldı ise geri vermek zorunda kalacaktır. 

       Temsilci görevi sona erdiği halde temsil yetkisini kullanmaya devam etmişse bu 

yüzden temsil olunan kişi üçüncü kişilere karşı sorumlu olursa temsil olunan rücû 

yoluyla temsilciye başvurabilir215. 

         Temsil yetkisi sona erdiği zaman temsilci  son bulma zanmanına kadar yaptığı 

işlemler hakkında hesap vermek zorundadır.Bu sorumluluğun içinde temsil olunan 

ad ve hesabına aldıklarını devir yükümlülüğü de vardır. 

 B. Temsilin Sona Ermesinde İyi Niyetin Korunması 

          Konuya kısa bir giriş yapacak olursak kanundaki korumadan yararlanılması 

için hem temsil edilenin hem de temsilcinin iyi niyetli olması aranır.Bu husus hem 

iradi hem kanuni temsil için geçerlidir. 

         Tüzel kişilerde ise, tüzel kişiyi temsil eden yetkili organı oluşturan kişiler iyi 

niyetli olmalıdır.’’Adi şirket gibi tüzel kişiliği olmayan fakat elbirliği ortaklıgı 

sebebiyle bu ilişkiye katılan kişilerin birlikte hareket etmek zorunda oldukları kişi 

topluluklarında, topluluğun iyi niyetli sayılması, topluluğu olusturan şahısların 

                                                
215 Kılıçoğlu,a.g.e.,s. 177. 
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hepsinin iyi niyetli olmasına bağlıdır.İçlerinden birinin kötü niyetli olması, 

topluluğun iyi niyetli sayılmasına engel olur’’.216 

Kural olarak temsilin sona ermesinden sonra temsilci tarafından yapılan 

işlemler temsil olunan kimse hakkında hüküm ve netice meydana getirmezse de. 

Borçlar Kanunumuz iyi niyetli üçüncü şahısları ve temsilciyi  korumak için bazı 

hükümler düzenlemiştir. Bunları ikiye ayırarak inceleyebiliriz; 

a. İyi Niyetli Üçüncü Şahısların Korunması 

BK md. 34/3 mucibince, “temsil olunan kimse gerek sarahaten gerek 

delâleten verdiği yetkisi diğer kimselere bildirdiği halde bu yetkisi tamamen veya 

kısmen ref ettiğini bildirmemiş olursa yetkisin bu suretle refini (iyi niyetli) üçüncü 

şahıslara karşı dermeyan edemez”. 

Alman Medeni Kanunu md. 170’e göre de, temsil yetkisi üçüncü şahsa karşı 

yapılan bir beyan ile verilmişse, bu yetki, o üçüncü şahıs hakkında, sona erdiği 

bildirilmedikçe devam eder. Dış temsil yetkisinin verilmesi hususundaki fark bir 

tarafa bırakılırsa, BK md. 34/3 ile Alman Medeni Kanunu md. 170 aynı amacı 

taşımaktadırlar217. Her iki hükümden de bir çıkarım yapmak gerekirse, üçüncü 

şahısların iyiniyeti yalnız dış temsil söz konusu olduğu zaman korunur. Buna 

mukabil, temsil yetkisi üçüncü şahıslara bildirilmemişse bu yetkinin ref edildiğinden 

haberdar olmayan iyi niyetli üçüncü şahıslar himaye edilmezler. 

BK md. 34/3 yalnız temsil yetkisinin ref edilmesi sebebiyle temsilin sona 

ermesine uygulanı diğer sona erme sebepleri hakkında geçerli olmaz. Buna karşılık, 

Alman Medeni Kanunu md. 170 daha geniş bir hüküm olup yalnız yetkisin geri 

alınmasına değil, diğer sona erme sebeplerine de uygulanır. 

B.K. md. 34/3 temsil yetkisinin geri alındığının iyi niyetli üçüncü şahıslara 

karsı dermeyan edilip edilememesi bakımından iki hali birbirinden ayırmaktadır: 

1. Temsil olunan kimse, temsil yetkisini üçüncü şahıslara ref ettigini 

bildirmemişse bu hususu iyi niyetli üçüncü şahıslara karşı dermeyan edemez. Bu 

                                                
216 Oğuzman/Barlas,a.g.e., s. 214-215  
217 Esener, a.g.e., s. 201. 
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takdirde, temsil edilen kimse, sanki temsil yetkisi ref edilmemiş gibi, temsilciin iyi 

niyetli üçüncü şahıslarla yaptığı hukuki işlemlerin alacaklı veya borçlusu olur. 

Bilindiği üzere, geri alma, temsil olunan tarafından temsilciye yöneltilmiş  bir 

irade beyanı ile temsilin sona erdirilmesidir. 

Şu halde BK md. 34/3 geçerli surette verilmiş olan bir yetkisin geri 

alındığının üçüncü şahıslara bildirilmiş olduğu hallerde uygulanır. Medeni hakları 

kullanma ehliyetine sahip olmaması sebebiyle bâtıl olan temsil yetkisinin bildirildiği 

üçüncü şahıslar, BK md. 34/3 ile himaye edilmezler218. Çünkü temsil yetkisi bâtıl 

olduğuna göre, hiç verilmemiş farzolunur ve bâtıl bir yetkisin refinden bahsedilemez. 

Kaldı ki, Türk - İsviçre hukukunda gayri mümeyyiz olan bir şahıs ile iyi niyetli 

üçüncü şahıs arasında akdedilen işlemlerde prensip itibariyle ehil olmayan kimse 

himaye edilir219. Buna mukabil, üçüncü şahıslara verildiği bildirilen temsil yetkisi 

irade fesadı sebeplerinden biriyle sakatlanmışsa, bunun feshedildiği üçüncü şahıslara 

bildirilmemiş olsa bile, BK md. 34/3’ün kıyasen uygulanması suretiyle iyi niyetli 

üçüncü şahısların himayesi gerekir. Temsil yetkisinin verildiği üçüncü şahıslara 

zımnen bildirilmiş veya üçüncü şahısların bunu halden anlamış olmaları halinde de 

hüsnüniyet BK md. 34/3 geregince himaye edilir. 

BK md. 34/3’ün uygulanabilmesi için, kendilerine temsil yetkisinin verildiği' 

bildirilmiş olan üçüncü şahısların temsil suretiyle işlem yaptıkları anda iyi niyetli 

olmaları lâzımdır. (Medeni Kanun md. 3). Diğer bir deyişle, temsilin sona erdiğini 

bilmeyen ve bilemeyen kimseler iyi niyetlidirler. Buna mukabil, üçüncü şahıslar 

herhangi bir surette temsil yetkisinin ref edildiğine vâkıf olmuşlarsa, temsil olunan 

kimse bunlara karşı, ref keyfiyetini bildirmemiş olsa dahi, temsilin sona ermiş 

olduğunu dermeyan edebilir. Alman Medeni Kanunu md. 173’e göre de 170. madde 

hükmü temsilci ile hukuki işlem yaptığı anda temsil yetkisinin sona erdiğini bilen 

veya bilmesi lâzım gelen kimselere uygulanamaz. 

Üçüncü şahısların kötü niyetli olduğunu, yani temsil yetkisinin ref edildiğini 

bildiklerini veya bilmeleri lâzım geldiğini ispat etmek, iyi niyet asıl olduğuna göre, 

temsil olunana aittir. 

                                                
218 Akıntürk, a.g.e., s. 189. 
219 Esener, a.g.e., s. 201. 
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2. Temsil olunan kimse, temsil yetkisi verdiğini üçüncü şahıslara ise ref 

ettiğini de bildirmek suretiyle temsilin sona erdiğini üçüncü şahıslara dermeyan 

edebilir. BK md. 34’de kullanılan dermeyan etmek söylemi bir defi dermeyanı 

olmayıp bir itirazdır.  

Zira teknik anlamda def'i davalının hususî bir sebebe göre edayı yerine 

getirmemek hakkıdır. Halbuki itiraz davacı tarafından ileri sürülen hakkın doğmamış 

olduğuna delâlet eden yeni bir takım vakıalardır220. BK md. 34/3’te temsil olunan 

kimse, yetkisin sona ermesine göre üçüncü şahıs lehine bir hakkın doğmadığım ileri 

sürmektedir. Yetkisin geri alınmasının bildirilmesinde amaç geri almadan üçüncü 

şahısların herhangi bir şekilde haberdar edilmeleridir221.  

Temsil olunan kimsenin, temsil yetkisini ref ettiğini şahsen bildirmekle 

mükellef olmadığını temsilci veya haberci vasıtasıyla da bildirebileceğini 

belirtmiştik. Temsil olunan kimse, iyi niyetli üçüncü şahısların temsilci ile 

yapacakları işlemlerin neticelerine katlanmak istemiyorsa, temsil yetkisini geri 

aldığını muhakkak üçüncü şahıslara bildirmesi gerekir. Bu bakımdan bildirme, temsil 

olunan için bir hukuki mükellefiyet teşkil eder. Buna mukabil, temsil yetkisinin tabiî 

bir sebeple sona ermesi halinde, bildirme mükellefiyeti yoktur222.  

Alman Medeni Kanunu md. 171/2’de ise, temsil yetkisinin ref'i verildiği 

şekle uygun olarak üçüncü şahıslara bildirilmiş olmadıkça, temsil yetkisi devam 

eder223. Sirküler ile veya Ticaret Siciline tescil suretiyle üçüncü şahıslara bildirilmiş 

olan temsil yetkisimn ref edildiğinin yine aynı yollarla bildirilmesi gerekir. Üçüncü 

şahıslara karşı temsil yetkisi gazete ile bildirilmişse, yine aynı gazete ile temsil 

yetkisinin geri alındığı ilân edilmelidir. Fakat bu gazete çıkmıyorsa başka bir gazete 

ile de ilân yapılması mümkündür. Temsil edilen kimse temsil yetkisini geri aldığını 

üçüncü şahıslara taahhütlü bir mektupla bildirmişse, geri almayı da hiç değilse adi 

mektup veya telgraf veyahut haberci ile bildirmesi lâzımdır. 

                                                
220 Saymen –Elbir, a.g.e, s. 352. 
221 Esener, a.g.e., s. 201. 
222 Örneğin, temsil olunan kimse, üçüncü şahıslara yetkisin muayyen bir zaman için veya şarta bağlı 
olarak verildiğini bildirmiş olduğu hallerde, müddetin geçtiğini veya infisahı şartın tahakkuk ettiğini 
üçüncü şahıslara bildirmekle yükümlü değildir. Ref beyanı üçüncü şahsa vâsıl olmakla netice 
meydana getirir.  
223 Esener, a.g.e, s. 202. 
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Temsil olunan kimse BK md. 34/3 gereğince temsil yetkisini zımnen 

açıklamışsa, yetkinin sona erdiğini temsil olunan kimsenin hareketlerinden anlayan 

veya anlaması gereken üçüncü şahıslar iyi niyet iddiasında bulunamazlar. İtimat 

prensibine göre burada üçüncü şahsın, temsil olunanın irade beyanına iyi niyetle 

verdiği anlama göre karar vermek lâzımdır224. Örneğin bir hizmet sözleşmesi 

dolayısıyla istihdam olunana temsil yetkisinin verildiği üçüncü şahıslara zımnen 

bildirilmiş ise, bu akdin feshedilmesiyle temsil yetkisinin de  sona erdiği üçüncü 

şahıslar tarafından anlaşılmış olması gerekir. 

Yetki belgesinin iade edilmesiyle de temsil yetkisi sona ermiş olur. Yetkinin 

geri alındıgını bilen veya bilmesi icap eden üçüncü şahıslar iyi niyet iddiasında 

bulunamazlar. Dikkatli bir kimse yetki belgesinin kendisine eskiden ibraz edilmiş 

olması ile yetinmeyerek yeniden ibrazını temsilciden istemesi doğru olur. 

Yetki belgesi söz konusu ise iyi niyetli üçüncü kişilerin korunması konusunu, 

temsil olunanın yetki belgesinin iadesini talep etme mükellefiyeti kısmında daha 

detaylı inceleyeceğiz ama burada da çok kısa olarak dağinmek istiyorum. 

Kendisine yetki belgesi verilen şahıs her hangi bir sebeple yetkisi sona erse 

bile bu belgeye dayanarak üçüncü kişilerle hukuki işlem yapmışsa ve temsil olunan 

veya mirasçıları yetki belgesini alma konusunda (belge ya temsil olunana verilecektir 

ya da mahkemeye tevdi edilecektir) ihmal gösterdi iseler sadece üçüncü kişilerin 

menfi zararı tazmin edilecektir225. 

‘’Menfi zarar, meydana gelmeyen veya hülkümsüz kalan bir sözleşmenin, 

hüküm ifade edeceğine güvenmekten doğan zarardır.’’Yani sözleşme olmasaydı 

meydana gelmeyecek olan zarardır226. 

Burada yetki belgesine güvenen üçüncü kişi daha sınırlı olarak 

korunmuştur.Çünkü sözleşme temsil olunan için hüküm ve sonuç doğurmaz, zarar 

tazmini söz konusu olur. 

                                                
224 Arsebük, a.g.e., s. 480. 
225Necip Kocayusufpaşaoğlu, Bir Yetki Belgesi İle Kanıtlanan Temsil Yetkisinin Geri 
Alınmasında Üçüncü Kişilerin İyi Niyetinin Korunması Açısından BK.m.33/II,34/III ve 37 
Karşısında BK.m.36/II’nin Uygulama Alanının Belirlenmesi,Prof.Dr.Halûk Tandoğan’ın 
Anısına Armağan, Ankara, 1980, s.215.  
226 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.855. 
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Ama şunu da belirtmek gerekir: hakkaniyet gereken durumlarda hakim 

olumlu(müsbet)zararın tazminine de karar verebilir227. 

‘’Müsbet zarar, borçlu borcunu gereği gibi ifa etseydi alacaklının malvarlığı 

durumu ne miktar da iyileşecek idiyse, işte bu miktar kadar tazminattır.Borcun 

ifasından alacaklının sağlayacak olduğu menfaat, başka bir deyişle ifa etmeme 

yüzünden elde edilememiş olan zarardır’’228. 

Evlilik birliğinin temsilinde temsil yetkisinin kaldırılmasını üçüncü kişiler 

açısından ele alırsak, üçüncü kişilerin iyi niyetli olup olmamasına göre durum 

degişir. 

Sürekli ihtiyaçlarda, birliğin temsil yetkisi ancak mahkeme kararı ile 

kaldırılabilir.Diğer ihtiyaçlarda ise iradi  olarak kazanılan temsil yetkisi, yetkiyi 

veren eş  tarafından tek taraflı irade açıklaması ile her zaman geri alınabilir 229. 

Her iki şekişllde yetkinin kaldırılması (hakim kararıyla ya da iradi olarak) 

ileriye etkili olarak sonuçlarını doğurur.Öncesinde yapılan işlemler, yetkinin 

kaldırılmasından etkilenmez.Ancak, yetkinin kaldırılmasından önce yapılan işlemler 

de, üçüncü kişinin yetkinin aşıldığını anlayabilecek durumda olduğu hallerde iyi 

niyet iddiasında bulunamaz.Örneğin; sürekli ihtiyaçlarda, üçüncü kişinin 

anlayamayacağı biçimde eşlerden biri yetkisini aşmışsa yetkinin sonradan 

kaldırılması durumunda iyi niyetli üçüncü kişi korunur, eşler müteselsil olarak 

sorumlu olurlar. 

TMK. m.190 yetkinin kaldırıldığının sadece kişisel duyuru yolu ile 

yapılabileceğini ifade eder.Ama hakim kararı ile kararın ilan edileceğini de 

belirtir.İlan, hal ve şartların bunu uygun düşmesine bağlı kılınmıştır230. 

Hakim hem yetkinin kaldırılmasına hem de bunun nasıl duyurulacağına  karar 

verecektir. 

                                                
227 Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s.215.  
228 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.855. 
229 Havutçu, a.g.e., s.155. 
230 Havutçu, a.g.e., s.156. 
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Ne şekilde duyurulduğu üçüncü kişilerin iyi niyet iddiaları bakımından 

önemlidir.İradi bir yetki verilmişse ve kişisel duyuru yapılmışsa(telefon, mektup 

vs.)üçüncü kişinin özenli davransa idi yetkinin kaldırıldığını ögrenebileceği 

ispatlanırsa iyi niyet korunmaz. 

Ama mahkeme kararı ile yetki kaldırılmış ve hakim ilan yolu ile üçüncü 

kişilere duyurdu ise üçüncü kişi bilmediğini iddia edemeyecektir. 

Özetleyecek olursak, Türk-İsviçre Borçlar Kanunu sisteminde iyi niyetli 

üçüncü şahıslar dış temsil yetkisi söz konusu olduğu zaman korunmaktadırlar. Buna 

karşılık iç temsil yetkisinde üçüncü şahsın iyi niyeti prensip itibariyle himaye 

edilmemektedir231. 

Temsil yetkisi ölüm, medeni hakları kullanma ehliyetinin kaybı, gaiplik, iflas 

nedenlerinden birisi ile sona ererse, üçüncü kişilerin iyiniyeti 

korunmayacaktır.Temsil olunan, temsil yetkisi verdiğini üçüncü kişilere daha önce 

bildirmiş olsa da durum değişmeyecektir232. 

b. İyi Niyetli Temsilcinin Korunması 

BK . md. 37’de “temsilci kendi yetkisinin son bulduğuna vâkıf olmadığı 

müddetçe temsil edilen yahut halefleri, bu yetki henüz bakiymiş gibi onun işlemi ile 

alacaklıya borçlu olurlar”. Bu hükümden anlaşılacağı üzere, temsilci ve üçüncü 

şahıslar bakımından temsil yetkisinin sona ermesi ancak temsilcinin bundan haberdar 

olmasından itibaren hüküm ifade eder. 

Şu halde, temsilin sona erdiğini bilmeyen temsilcinin yaptığı hukuki işlemin 

hüküm ve neticeleri, sanki temsil yetkili devam ediyormuş gibi, temsil olunan 

kimseye etki eder. Örneğin, temsil BK md. 35 mucibince temsil edilenin ölümü 

sebebiyle sona ermiş olmakla beraber, bunu bilmeyen temsilcinin yaptığı işlemden 

doğan alacak ve borçlar mirasa ait olur233. Mirasçılar temsil yetkisinin sona erdiğini 

bilmeyen temsilci aleyhine tazminat dâvası açamazlar. Bununla birlikte, mirasçıların 

temsilciyi azletmek yetkisi mevcuttur. İşlem, akdettiği anda temsil yetkisinin sona 

erdiğini bilmemesi, yapılan bu işlemin temsil edilen kimsenin hukuki alanında netice 
                                                
231 Esener, a.g.e, s. 202. 
232 Tunçomağ, a.g.e., s.420. 
233 Esener, a.g.e., s. 202. 
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getirmesi için şart olmakla beraber, yeterli değildir. Başka, üçüncü şahısların da 

temsil yetkisinin sona ermesinden haberdar olmamaları lâzımdır. BK md. 37/1’i 

tahdit eden ve tamamlayan BK md.37/2’ye göre “Üçüncü şahısların, yetkinin nihayet 

bulduğuna vâkıf oldukları suretler müstesnadır”.  

Sonuçta hem temsilcinin ve hem de üçüncü şahısların temsilin sona erdiğini 

bilmedikleri hallerde yapılan işlemlerin alacak ve borçları temsil olunana ait olur. 

Üçüncü şahsın iyi niyeti menfi rol oynayarak BK md. 37/1’ in tatbikine engel olur. 

Bu takdirde, temsilcinin yaptığı işlem temsil olunana etki etmez. Temsilci ise üçüncü 

şahıslara karşı himaye edilmiştir234. Üçüncü şahıslar temsilcinin aleyhine BK md. 

39/1’e istinaden tazminat talebinde bulunamazlar. Yukarıda verdiğimiz misalde, 

temsil edilen kimsenin öldüğünü bilen üçüncü şahısların bundan haberdar olmayan 

temsilci ile akdettikleri sözleşme terekeye karşı hüküm ifade etmez ve üçüncü 

şahıslar temsilciden tazminat istiyemezler. 

BK md. 37/2 istisnaî bir mahiyet taşıdığından, temsilin yapıldığı üçüncü 

şahısların temsil yetkisinin sona ermesini bildikleri hallere münhasır olup, 

bilebilecekleri veya bilmeleri lâzım geldiği halleri kapsamaz. 

BK md. 37’nin temsil yetkisinin geri alınması sebebiyle sona ermesi haline 

uygulanıp uygulanmayacağı hususu doktrinde tartışma konusu olmuştur. BK md. 37 

yetkisin geri alınması haline de uygulanırsa, temsil yetkisinin ref edildiğinden hem 

temsilcinin ve hem de üçüncü şahısların haberdar olmamaları halinde temsil suretiyle 

yapılan işlemlerin neticelerinin temsil olunana etki etmesi gerekir235. 

BK md. 37 nin uygulanması üzerinde yazarlar anlaşamamışlardır. Alman 

Hukukunda ise iyi niyetli temsilcinin himayesi, temsil yetkisinin bir sözleşme 

ilişkisine bağlı olarak verilip verilmemesine göre değişir;  

a) Temsil yetkisi akdî ilişkiye bağlı olarak verilmişse iyi niyetli temsilci 

Alman Medeni Kanunu md. 674, 675, 729 ve 169 ile himaye edilmiştir. Alman 

Medeni Kanunu md. 674 e göre temsil yetkisi ref'den başka bir sebeple sona ermişse 
                                                
234 Belgesay, a.g.e., s. 120. 
235 Alman Hukukunda, BK md. 37‘ye tekabül eden 674 ve 169 uncu maddelerin birlikte uygulanması 
Alman Medeni Kanunu md. 674’te açıkça belirtildiği üzere, ancak temsil yetkisinin ref den başka bir 
sebeple sona ermesi halinde mümkün olur. Bununla birlikte, Alman hukukunda, temsil yetkisi ref 
sebebiyle sona ermişse, Alman Medeni Kanunu md. 169 ve 674 ile temsilci himaye edilmez. 
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bunu bilmeyen veya bilmesi icap etmeyen temsilci hakkında temsil yetkisi devam 

ediyor farzedilir. Alman Medeni Kanunu md. 169 a göre de temsil yetkisi sona erdiği 

halde 674 ve 729 uncu madde hükümlerine göre vekil veya şerik hakkında devam 

ediyor farzedilirse, bunu bilen veya bilmesi icap eden üçüncü şahıslar hakkında 

temsil hüküm ve netice meydana getirmez. Meselâ, temsil yetkisi ölümle sona ermiş 

olsa bile, bunu bilmeyen temsilci hakkında devam ediyor farz edilir. Üçüncü 

şahısların himaye edilebilmeleri için onların da ölüme vâkıf olmamaları icap eder. Şu 

halde Alman Medeni Kanunu sisteminde de, BK md. 37’de olduğu gibi hem 

temsilciin ve hem de üçüncü şahısların iyi niyetli olmaları lâzımdır. Temsilin 

yapıldığı üçüncü şahıslar temsil yetkisinin refden başka bir sebeple sona erdiğini 

biliyorlar veya bilmeleri icap ediyorsa onlara karşı temsilci mes'ul olmaz. İspat yükü 

üçüncü şahısların temsil yetkisinin sona erdiğini bildiklerini veya bilmeleri icap 

ettiğini iddia eden kimseye düşer. 

b) BK md. 37/1 temsilcinin iyi niyetini esas olarak almış ve üçüncü şahısların 

iyi niyetinin himayesini buna istinat ettirmiştir. Temsilcinin ve üçüncü şahısların iyi 

niyetli olmaları hali ile temsilcinin iyi niyetli ve üçüncü şahıslann kötü niyetli olması 

halleri amaca uygun şekilde düzenlenmiş bulunmaktadır. Bunlardan birinci halde 

üçüncü şahısların iyi niyeti, ikinci halde de temsilcinin iyi niyeti himaye edilmiştir. 

Fakat BK md. 37’de derpiş edilmeyen bir ihtimal daha mevcuttur; Temsilci 

iyiniyetle, temsil yetkisinin sona erdiğini bildiği halde, iyi niyetli üçüncü şahısla 

yapmış olduğu işlemin hüküm ve neticeleri, temsilci iyi niyetli olmadığından temsil 

edilene ait olmayacaktır. Çünkü, BK md 37’nin sistemine göre temsilci, temsilin 

sona erdiğine bilgi vermesiyle temsil yetkisi sona erer236. Kanunumuz bu gibi 

hallerde iyi niyetli üçüncü şahısları himaye etmemektedir. İyi niyetli üçüncü şahıslar 

ancak temsilciye karşı BK md. 39/1 madde geregince bir tazminat talebinde 

bulunabilirler. 

Temsil yetkisi bir akdî ilişkiye bağlı olmayarak, bağımsız olarak verilmişse 

Alman Medeni Kanunu md. 674, 675, 729 ve 160 uygulanamaz237. Bu takdirde, 

temsil yetkisinin devam ettiği farzedilemiyeceğinden üçüncü şahısların temsilin sona 

ermesini bilip bilmedikleri ancak temsilcinin mesuliyetini tâyin bakımından rol oynar 

(Alman Medeni Kanunu md. 179) . Esasen bu gibi hallerde, temsil yetkisinin üçüncü 

                                                
236 Belgesay, a.g.e., s. 118. 
237 Esener, a.g.e., s. 203. 
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şahıslara bildirilmiş olması şartıyle bunların iyi niyeti Alman Medeni Kanunu  

istinaden himaye olunur. Görüldüğü gibi Alman Hukukunda bu sonuncu halde 

temsilin sona erdiğini bilmeyen temsilci himaye edilmemektedir. 

Reprasentationstiheorie gereğince üçüncü şahıslarla sözleşme yapan 

kimsenin temsilci olduğunu nazarı itibara alarak sistemini temsilcinin iyi niyetli olup 

olmaması esasına istinat ettirmiştir. Fakat, kanaatımızca, temsil nazariyesi mümkün 

olduğu kadar görünüşe itimat eden üçüncü şahısların hüsnüniyetini himaye etmek 

gayesini takip eder238. Bundan dolayı fikrimizce, sistem itibariyle üçüncü şahısların 

hüsnüniyetini temsilcinin iyi niyetli olması şartına bağlamak zorunludur. Temsilciye 

itimat eden ve temsilin sona ermesinden haberdar olmayan iyi niyetli üçüncü 

şahısların himaye edilmeleri gereklidir. 

‘’Temsil edilen, görünüşte temsil yetkisinin sınırları içinde kalmış olmakla 

beraber bu yetkiyi kötüye kullanırsa temsil edilene karşı bu hareketinden dolayı 

sorumlu olacaktır.Ama üçüncü şahıs yetkinin kötüye kullanıldığını anlamamış ve 

anlayacak durum da da bulunmamışsa sözleşme temsil edileni bağlayacaktır’’239.Bu 

durum sözleşmenin temsil edileni bağlaması ile bundan dolayı temsilcinin temsil 

edilene karşı sorumlu olmasına engel olmayacaktır.Ancak üçüncü şahıs temsil 

yetkisinin kötüye kullanıldığını anlamışsa ya da anlaması gerektiği durumda temsil 

edilen sözleşme ile bağlı olmadığını ileri sürebilecektir.Temsil edileni zarara sokmak 

için temsilci ile üçüncü şahsın anlaşmış olması durumunda da temsil edilen sözleşme 

ile baglı olmadıgını ileri sürebilecektir.Bu durum TMK madde 2 de ifade edilen 

dürüstlük ilkesinden kaynaklanmaktadır.(Türk Medeni Kanunu md. 2240) 

C. Temsilin Sona Ermesinde Yetkisi Olan Senedin İadesi 

a. Temsilcinin Yetki Belgesini İade Mükellefiyeti 

BK md. 36/l’e göre “ Salahiyeti natık vesikayı haiz olan temsilci, vazifesi son 

bulduğu takdirde, onu temsil edilene iade yahut mahkemeye tevdi etmeğe 

mecburdur.”. Temsil yetkisinin verilmesi bir şekle tâbi olmamakla beraber, temsil 
                                                
238 Esener, a.g.e., s. 203. 
239 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., 183. 
240 Dürüst davranma md .2 
       ‘’Herkes, haklarını kullanırken ve borçlarını yerine getirirken dürüstlük kurallarına uymak 
zorundadır. 
      Bir hakkın açıkça kötüye kullanılmasını hukuk düzeni korumaz’’.     
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edilen kimse üçüncü şahıslara gösterilmek üzere temsil yetkisini içeren belgeyi 

düzenler ki buna yetki belgesi veya vekâletname denir. Bununla temsil edilen kimse 

bir başkasına yetki verdiğini veya önceden verilmiş olmakla beraber halen bu 

yetkinin devam ettiğini  beyan eder. 

İsviçre Borçlar Kanununda, yetki belgesinin iadesi, 36’ıncı madde de 

düzenlenmiştir.Maddeye göre: “ c)Temsil salâhiyetini gösterir belgenin geri 

verilmesi: 

Temsile salâhiyetli kılınan kimseye, temsil salâhiyetini gösterir bir belge 

verilmişse, bu kimse salâhiyetin sona ermesini müteakip, belgeyi geri vermeye veya 

mahkeme yoluyla tevdi etmeye mecburdur. 

Temsile salâhiyetli kılınan kimse, temsil salâhiyetini veren veya hukuki 

halefleri tarafından bu işi yapmaya (geri verme veya tevdi) zorlanmazsa, bu şahıslar 

iyi niyetli üçüncü şahısların zararını ödemekle mükelleftirler241(Eski İsviçre Borçlar 

Kanunu m.43)’’. 

Yetki belgesi herhangi bir şekle tâbi olmamakla beraber yazılı şekle riayet 

edilmiş olmak lâzımdır. Şu halde, vekâletnamenin, temsil edilenin el yazısıyla atılmış 

imzasını içeriyor olması lâzımdır. Bundan dışında, yetki belgesinde temsilcinin tâyin 

edilmesi de gerekir. 

Temsil yetkisinin sona ermesi ile beraber temsilci vekâletnameyi iade etmeye 

mecburdur. Alman Medeni Kanunu md. 175’e göre de temsilci temsil yetkisinin sona 

ermesini müteakip yetki belgesini iade etmekle mükellef olup bu bakımdan herhangi 

bir hapis hakkına malik değildir. 

BK md. 36/1 ile Alman Medeni Kanunu md. 175’in metinleri mukayese 

edilirse arada fark olduğu görülür242. Öncelikle, Alman Medeni Kanunu md. 175’e 

göre, temsilci, temsilin sonunda yetkinameyi temsil edilene veya haleflerine iade 

etmekle mükellef olduğu halde, BK md. 36/1’e göre temsil edilene veya mahkemeye 

tevdi etmeye mecburdur. Şu halde, BK md. 36/1 mucibince temsilci yetkinameyi 

dilerse temsil olunana dilerse mahkemeye tevdi ederek mükellefiyetten kurtulur. 

                                                
241Olçay Bülent, a.g.e,  s. 202.  
242 Esener, a.g.e., s. 207. 
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Mahkemeye tevdi temsilcinin menfaati icabı olabilir. Esasında mahkemeye tevdi ile 

temsilci yetkinameyi iade ettiğine ve bu tarihe kadar ona zilyet bulunduğuna dair 

delil elde etmiş olur. Bundan başka temsil olunanın mirasçıları çok sayıda olduğu 

zaman temsilci yetkinameyi mahkemeye tevdi ile mükellefiyetten kurtulur. 

Mahkemeye tevdi için alacaklının temerrüdü hususunda tâyin edilmiş olan şartların 

tahakkuk etmiş olmasına gerek yoktur. Alman Medeni Kanunu md. 175 mucibince 

temsilcinin vekâletname üzerinde hapis hakkı mevcut değildir. Hapis hakkı tahakkuk 

etmiş olsa dahi temsilci yine vekâletnameyi iadeye mecburdur. BK md. 36/1’de ise, 

bu hususta bir hüküm mevcut olmamakla beraber, von Tuhr'un beyan ettiği üzere 

Eski Medeni Kanun md. 865 cümle 2 nin tatbiki neticesinde ayni neticeye varmak 

mümkündür. Esasında bu maddenin 2. cümlesine göre “gerek alacaklının iltizam 

ettiği bir borç ile gerek teslim zamanında veya daha evvel borçlunun verdiği talimat 

ile gerek âmmenin intizamı ile telifi kabil değilse, hapis hakkı, vücut bulmaz”. Bu 

hükme göre temsilci, temsil olunandaki muaccel bir alacağına mukabil, vekâletname 

üzerinde hapis hakkının doğması âmine intizamına aykırı addedileceğinden 

yetkiname-yi iadeye mecburdur. Esasen Eski Medeni Kanun md. 865 cümle 1 in 

tatbiki ile de ayni neticeye varılabilir. Bu hükme göre “mahiyetleri itibariyle naıkde 

tahvili kabil olmayan şeyler üzerinde hapis hakkı kullanılamaz”. Doktrinde kabul 

edildiği üzere vekâletname nakde tahvili kabil olmayan şeylerdendir243.(Yeni Türk 

Medeni Kanunu md.951) 

b. Temsil Olunan Kimsenin Yetki Belgesinin İadesini Talep Etme Mükellefiyeti 

Temsil yetkisinin sona ermesine rağmen, temsilci vekâletnameyi iade 

etmeyecek olursa, temsil olunan kimse veya halefleri onu iadeye zorlamakla 

mükelleftirler244. 

BK md. 36/2 mucibince gereğince “eğer temsil edilen yahut halefleri, 

temsilciyi bu hususa icbar etmekte tekâsül ederlerse, bundan dolayı iyi niyetle 

hareket eden üçüncü şahısların duçar oldukları zararı tazmin etmeğe mecbur 

olurlar”. Bu hüküm temsilin hangi sebeple  sona ermiş olduğuna bakılmaksızın 

tatbik edilir. Diğer bir deyişle temsilci, temsil yetkisinin ölüm, ehliyetsizlik, iflâs 

veya geri alma gibi sebeplerle sona erdiği halde temsil olunan kimse veya halefleri 

                                                
243 Esener, a.g.e., s. 206. 
244 Belgesay, a.g.e., s. 123. 
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temsilciyi iadeye zorlamamışlarsa mesul olurlar. Fakat BK md. 34/3, BK md. 

36/2’nin daha yakından bir yoruma tabi tutulması gerektirir.  

BK md. 34/3 mucibince temsil yetkisi üçüncü şahıslara bildirildiği halde geri 

alındığı bildirilmemişse, temsil yetkisi üçüncü şahıslar hakkında devam edeceğine 

göre, iyi niyetli üçüncü şahıslar için iki ihtimal söz konusu olabilir  

 Üçüncü şahıslar BK md. 34/3 gereğince temsil suretiyle yapılan işlemin 

geçerli olduğunu iddia edebilirler. Bu takdirde, temsil olunan kimse yapılan 

işlemin alacak ve borçlusu olur. Üçüncü şahıslar BK md. 36 f. 2 ye istinaden 

tazminat talep edemezler. Zira, yapılan akit muteber olarak muhafaza 

edildiğinden herhangi bir zarara maruz kalmamışlardır. 

 Üçüncü şahıslar temsil olunan kimsenin temsilin sona erdiği hususundaki 

iddiasını kabul ederler. Ancak bu takdirde BK m, 36/2’nin şartları tahakkuk 

etmişse tazminat talep edebilirler. Şu halde üçüncü şahıslar aynı zamanda 

hem BK md. 34/3’e ve hem de BK md. 36/2’ye istinat edemezler. Hülâsa BK 

md. 36/2 hususiyle BK  md. 34 f. 3 deki olayların gerçekleşmediği, yani 

temsil yetkisinin geri alındığı bildirilmediği zamana tatbik edilir. 

BK md. 36/1’in temsil edilen kimseyi himaye etmesine mukabil, aynı 

maddenin 2 inci fıkrası bilhassa yazılı bir vekâletnameye itimat etmiş olan iyi niyetli 

üçüncü şahısları himaye etmektedir. Alman Medeni Kanunu md. 172/2 mucibince 

vekâletname temsil olunana iade olunmadıkça veya hükümsüzlüğü beyan 

edilmedikçe temsil yetkisi baki kalır. Esasında vekâletname bir görünüş meydana 

getirdiğinden haricî temsil yetkisi olarak telâkki olunabilir ve iyi niyetli üçüncü 

şahıslar bu görünüşe itimat edebilirler. 

BK md. 36 f. 2 ye istinat ederek üçüncü şahısların tazminat talep edebilmeleri 

için iki şartın tahakkuk etmiş olması lâzımdır. 

Bu şartlardan birincisi temsil olunan kimse veya haleflerinin, temsilciyi, 

vekâletnameyi iade hususunda zorlamayı ihmal etmiş olması lâzımdır. Borçlar 

Kanunu 36. maddesinde “temsil edilen yahut halefleri, temsilciyi bu hususa icbar 

etmekte tekâsül ederlerse” denmek suretiyle tazminat borcu kusura istinat 

ettirilmiştir. Buna göre, temsil olunan veya haleflerine karşı bir kusur isnat 
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ettirilemezse tazminat bahis mevzuu olmaz245. Temsil olunan veya halefleri lüzumu 

halinde dâva yolu ile temsilcii vekâletnameyi iadeye zorlamalıdırlar. Temsil olunan 

kimse malik sıfatıyla vekâletnamenin kendisine iadesini talep eder, ancak 

vekâletnamenin temsilcinin zilyetliğinden çıkarak bir üçüncü şahsın eline geçmiş 

olduğu hallerde, temsil edilen kimse üçüncü şahıslardan yetkin belgesinin iadesini 

talep edebilir. Aksi halde, mülkiyet hakkına istinaden bir dâva açmış olması gerekir. 

Temsil edilen kimsenin tazminat vermekten kurtulması için, vekâletnamenin 

kendisine iadesi zımnında elinde olan imkanları kullanmış olması ve kendisine bir 

kusur isnat edilememesi lâzımdır. Örneğin, temsil edilen kimse bütün gayretine 

rağmen temsilciyi bulamamışlarsa, onun en son ikametgâhında veya yetkinin 

verildiği andaki ikametgâhında gazete ile ilân yapılmış olması yeterlidir. 

BK md. 36/2’nin uygulanması için ikinci şart, üçüncü şahısların iyi niyetli 

olmasıdır. 

Bu iki şart tahakkuk ettiği takdirde, iyi niyetli üçüncü şahıslar temsil edilen 

kimse veya haleflerinden, temsilci ile akdetmiş oldukları sözleşmenin hükümsüz 

kalmış olması sebebiyle maruz kaldıkları menfi zararın tazminini talep edebilirler. 

Temsil edilen kimse de sonra temsilcinin iyi niyetli olması halinde, BK md. 

41 gereğince tazminat isteyebilir. 

Yetkisi sona eren temsilcinin yetki belgesini geri vermesi veya mahkemeye 

tevdi etmesi gerektiğini daha önce ifade etmiştik.Eger temsilci bu yükümlülüğünü 

yerine getirmezse yetki belgesi ondan dava yolu ile geri alınabilir.Dava, yetki 

belgesinin geri verilmesine ilişkindir.Geri alma mümkün değilse bu takdirde de 

hükümsüz sayılmasına ilişkin olacaktır246. 

Temsil yetkisimnin geri alınması hususunu toplu olarak görmek istersek: 

‘’1.Hem temsilci hem üçüncü kişi iyi niyetli ise BK.m.37 uygulanır. 

2.Üçüncü kişi iyi niyetli temsilci kötü niyetli ise, 

                                                
245 Örneğin, temsil olunanın yetkiname üzerindeki haciz talebi reddedilmiş veya temsilcinin 
yetkinameyi kaybetmiş olduğu hallerde temsil edilen kimsenin ihmal ve kusurundan bahsedilemez. 
246 Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, a.g.e., s.198. 
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a)Temsilci, temsil yetkisi geri alınmadan önce yetki belgesini üçüncü kişiye ibraz 

etmişse ve temsil olunan üçüncü kişi ile beraber geri almadan haberdar edilmişse: 

              aa)Üçüncü kişi temsil yetkisinin geri alındığını biliyor veya bilmesi 

gerekiyorsa BK.m.34/III. 

              bb)Üçüncü kişi temsil yetkisinin geri alındığını bilmiyor, bilmesi de 

gerekmiyorsa BK.m.36/II. 

b)Temsilci, temsil yetkisi geri alındıktan sonra yetki belgesini üçüncü kişiye ibraz 

etmişse ve temsil olunan geri almadan  kişiyi haberdar etmişse:  

               aa)Üçüncü kişi temsil yetkisinin geri alındığını biliyor veya bilmesi 

gerekiyorsa BK.m.33/II. 

                bb)Üçüncü kişi temsil yetkisinin geri alındığını bilmiyor, bilmesi de 

gerekmiyorsa uygulanacak hüküm BK.m.36/II.dir’’.247 

                                                
247 Kocayusufpaşaoğlu, a.g.e., s. 229. 
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II. BORÇLAR KANUNU TASARISI’NDA TEMSİL 

Tasarının 40. maddesi 818 sayılı Borçlar Kanununun 32. maddesini 

karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 40. maddesinde, yetkili temsilde genel 

olarak temsilin hükmü düzenlenmektedir. 

818 sayılı Borçlar Kanununun 32 nci maddesinin kenar başlığında kullanılan 

“G. Salâhiyete müstenit temsil / I. Umumiyet itibariyle / 1. Temsilin hükümleri” 

şeklindeki ibareler, Tasarının 40 ıncı maddesinde, “H. Temsil / I. Yetkili temsil / 1. 

Genel olarak /a. Temsilin hükmü” şeklinde değiştirilmiştir. 32. maddenin birinci 

fıkrasında, yetkili temsilcinin “diğer bir kimse nâmına” yaptığı sözleşmeden doğan 

alacak ve borçların, “o kimseye intikal edeceği” öngörülmüştür. Tasarıda, burada 

doğrudan doğruya temsilin söz konusu olduğu göz önünde tutularak, yetkili temsilci 

tarafından “bir başkası adına ve hesabına” yapılan hukukî işlemin sonuçlarının, 

doğrudan doğruya temsil olunana ait olduğu belirtilmiştir. Tasarının 40. maddesinin 

ikinci fıkrasında, öğretide “ilgili için örtülü işlem” olarak adlandırılan, doğrudan 

doğruya temsilin özel bir görünümü düzenlenmektedir. 

 

  Tasarı 41. madde,818 sayılı Borçlar Kanununun 33 üncü maddesini 

karşılamaktadır. İki fıkradan oluşan 41 inci maddesinde, temsil yetkisinin kapsamı 

düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 33. maddesinin kenar başlığında 

kullanılan “2. Salâhiyetin derecesi” şeklindeki ibare, Tasarının 41 inci maddesinde, 

“b. Temsil yetkisinin kapsamı” şeklinde değiştirilmiştir. İki cümleden oluşan 33 üncü 

maddesinin birinci fıkrası, Tasarıda tek cümleye dönüştürülmüştür.  

818 sayılı Borçlar Kanununun 33. maddesinin ikinci fıkrasında kullanılan 

“salâhiyetinin derecesi” şeklindeki ibare, fıkraya açıklık kazandırmak amacıyla, 

Tasarının 41 inci maddesinin ikinci fıkrasında, “yetkinin varlığının ve kapsamının 

belirlenmesinde” şeklinde değiştirilmiştir.  

 

  Tasarının 42. Maddesinde 818 sayılı Borçlar Kanununun 34. maddesini 

karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 42. maddesinde, temsil yetkisinin 

sınırlanması ve geri alınması düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 34. 

maddesinin kenar başlığında kullanılan “3. Hukukî muameleden neşet eden salâhiyet 

/ a. Salâhiyetin tahdidi ve ref’i” şeklindeki ibareler, Tasarının 42 nci maddesinde, “2. 
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Hukukî işlemden doğan yetki / a. Yetkinin sınırlanması ve geri alınması” şeklinde 

değiştirilmiştir.  

818 sayılı Borçlar Kanununun 34 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında 

kullanılan “üçüncü şahıslara karşı dermeyan edemez.” şeklindeki ibare, öğretideki 

genel eğilim göz önünde tutularak, Tasarıda “iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri 

süremez.” şeklinde düzeltilmiştir.  

Tasarının 43. maddesinde, 818 sayılı Borçlar Kanununun 35 inci maddesini 

karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 43 üncü maddesinde, temsil olunanın 

veya temsilcinin ölümünün, ehliyetsizliğinin ve diğer durumların temsil ilişkisi 

üzerindeki etkileri düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 35 inci 

maddesinin kenar başlığında kullanılan “b. Ölüm ve ehliyetsizliğin ve sairenin 

hükümleri” şeklindeki ibare, Tasarının 43 üncü maddesinde, “b. Ölüm, ehliyetsizlik 

ve diğer durumlar” şeklinde değiştirilmiştir.  

Tasarının 44. maddesinde 818 sayılı Borçlar Kanununun 36. maddesini 

karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 44 üncü maddesinde, yetki belgesinin 

geri verilmesi düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 36 ncı maddesinin 

kenar başlığında kullanılan “c. Salâhiyeti havi olan senedin iadesi” şeklindeki ibare, 

Tasarının 44 üncü maddesinde, “c. Yetki belgesinin geri verilmesi” şeklinde 

değiştirilmiştir.  818 sayılı Borçlar Kanununun 36 ncı maddesinin birinci fıkrasında 

kullanılan “mahkemeye” şeklindeki ibare, yetki belgesinin bırakılacağı yerin hâkim 

tarafından belirlenmesi sebebiyle, Tasarının 44 üncü maddesinin birinci fıkrasında 

“hâkimin” şeklinde ifade edilmiştir. Metninde yapılan arılaştırma dışında, maddede 

818 sayılı Borçlar Kanununa göre bir hüküm değişikliği yoktur. 

Tasarının 45. maddesinde; 818 sayılı Borçlar Kanununun 37 nci maddesini 

karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 45 inci maddesinde, yetkinin sona 

erme ânı düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 37 nci maddesinin kenar 

başlığında kullanılan “d. Salâhiyetin hangi zamandan itibaren nihayet bulacağı” 

şeklindeki ibare, Tasarının 45 inci maddesinde, “d. Yetkinin sona erdiğinin ileri 

sürülememesi” olarak değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 37 nci 

maddesinin birinci fıkrasında kullanılan “...onun muamelesi ile alacaklı veya borçlu 

olurlar.” şeklindeki ibare ise, Tasarıda “temsilcinin yapmış olduğu hukukî işlemlerin 

sonuçları ile bağlıdırlar.” şekline dönüştürülmüştür.  
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Tasarının 46. maddesinde 818 sayılı Borçlar Kanununun 38 inci maddesini 

karşılamaktadır. Tasarının iki fıkradan oluşan 46 ncı maddesinde, yetkisiz 

temsilcinin yaptığı işlemi, adına sözleşme yapılan kişi tarafından onanması durumu 

düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 38 inci maddesinin kenar 

başlığında kullanılan “II. Salâhiyetin fıkdanı / 1. İcazet” şeklindeki ibareler, 

Tasarının 46 ncı maddesinde, “II. Yetkisiz temsil / 1. Onama hâlinde” şeklinde 

değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununda tek fıkradan oluşan madde, Tasarıda 

iki fıkra hâlinde düzenlenmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 38 inci maddesinde 

kullanılan “alacaklı veya borçlu olmaz.” Şeklindeki ibare, burada yetkisiz temsilcinin 

yaptığı işlemin bağlayıcılığının söz konusu olduğu göz önünde tutularak, Tasarının 

46 ncı maddesinin birinci fıkrasında “temsil olunanı bağlar.” şeklinde ifade 

edilmiştir. 

 

  Tasarının 47. maddesinde 818 sayılı Borçlar Kanununun 39 uncu maddesini 

karşılamaktadır. Tasarının üç fıkradan oluşan 47 nci maddesinde, temsil olunan 

tarafından, yetkisiz temsilcinin yaptığı hukukî işlemlerin onanmamasının sonuçları 

düzenlenmektedir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 39 uncu maddesinin kenar 

başlığında kullanılan “2. İcazetin bulunmaması” şeklindeki ibare, Tasarıda “2. 

Onamama hâlinde” şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar Kanununun 39 uncu 

maddesinin birinci fıkrasının son cümlesinde kullanılan “…hâkim onu daha fazla 

zarar ve ziyan itasına mahkûm eder.” şeklindeki ibare yerine, Tasarının 47 nci 

maddesinin ikinci fıkrasında, “…kusurlu yetkisiz temsilciden diğer zararların 

giderilmesi de istenebilir.” şeklindeki ibare kullanılmıştır. Tasarıda kullanılan “diğer 

zararlar” sözcükleri ile, üçüncü kişinin, kendisiyle hukukî işlem yapan yetkisiz 

temsilciden, ancak sözleşme geçerli olarak kurulmuş olsaydı istenebilecek olan 

olumlu zararlarının da, hakkaniyet gerektirdiği takdirde, giderilmesini isteyebileceği 

kastedilmektedir.  

Tasarı madde 48’de 818 sayılı Borçlar Kanununun 40 ıncı maddesini 

karşılamaktadır. Tasarının tek fıkradan oluşan 48 inci maddesinde, temsil yetkisine 

ilişkin özel hükümlerin saklı olduğu belirtilmektedir. Bu sebeple, 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu ve Borçlar Kanununda düzenlenen çeşitli ortaklıkların 

temsilcilerinin, organlarının ve Türk Borçlar Kanununda düzenlenen ticarî vekillerin 

yetkisi hakkında, Tasarının temsile ilişkin genel hükümleri değil, öncelikle söz 
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konusu özel hükümler uygulanacaktır. 818 sayılı Borçlar Kanununun 40. maddesinin 

kenar başlığında kullanılan “III. Mahfuz hükümler” şeklindeki ibare, Tasarının 48 

inci maddesinde, “III. Saklı hükümler” şeklinde değiştirilmiştir. 818 sayılı Borçlar 

Kanununda kullanılan “Şirket temsilci ve memurlarının ve tüccar vekillerinin” 

şeklindeki ibare yerine, Tasarıda “Ortaklık temsilcileri ile organlarının ve ticarî 

vekillerinin” şeklindeki ibare kullanılmıştır.  
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SONUÇ 

En genel anlamıyla temsil, bir kimsenin, hüküm ve sonuçları başka bir şahsın 

ad ve hesabına hukuki işlem yapma yetkisine denmektedir. Gündelik yaşamda farklı 

sebeplerle bir kimsenin hukuki bir işlemi bizzat kendisinin yapması mümkün 

olmayabilir. Örneğin bir kimsenin küçük, hasta olması, bir yerde bulunmaması, 

bilgisizliği o kimsenin işlemi bizzat yapmasına engel olabilir. Dolayısıyla temsil 

ilişkisi yaşamın bir parçasıdır ve hukukun sonuç bağladığı bir olgudur. Ancak maddi 

fiillerde ve kişiye sıkı şekilde bağlı hakların kullanılmasında temsil mümkün 

değildir. Örneğin nişanlanma, evlenme, tanıma, vasiyet, evlat edinme işlemlerinde 

temsil olmaz. Haksız fiillerde de temsilden söz edilemez.  

Kanundan veya akitten aksi anlaşılmadıkça temsil yetkisinin verilmesinde 

herhangi bir şekil aranmaz. Temsil yetkisinin geçerlilik şekline bağlı değildir; ancak 

bu durumda karşımıza bir ispat sorunu çıkmaktadır. Hukuksal işlemlerde 

uyumsuzluk doğduğunda hukuk usulü muhakemeleri kanununun 278. maddesi 

sebeple ispat kuramını getirmiştir. Kişi temsil yetkisini genelde yazılı olarak verir. 

Vekaletler noterlerce düzenlenir. İspat sorunu gündeme gelmediği sürece şekle, 

uyuşmazlık olmadığı sürece ispata gerek yoktur. 

 

Temsil hükümleri Borçlar Kanunu 32 ile 40 arasındaki maddelerde yer 

almaktadır, Temsil olunan temsilciye her aşamada yetki verirse genel yetkiden 

bahsedilir. Temsil olunan temsilciye verdiği yetkiyi sınırlandırabilir. Temsilci özel 

temsil yetkisine sahipse temsil yetkisinin sınırları vardır. Üçüncü kişilerle ancak bu 

sınırlarda işlem yapar. Yasa koyucu bazı işlemler için genel temsili değil özel yetkiyi 

arar. 

 

Temsil olunan bu yetkiyi sözleşme kurmaksızın sadece yetki olarak verir. Bir 

sözleşme içerisinde bu yetkiyi vermesi geneldedir. Bu sözleşme bir vekalet 

sözleşmesidir. Temsil yetkisi ve vekalet sözleşmeleri farklıdır. Temsil yetkisi tek 

taraflıyken vekalet bir sözleşmedir. Vekalet icap ve kabul hallerini gerektirirken 

temsil yetkisi sadece temsil olunanın iradesini gerekmektedir. 

Temsilci istifa anından itibaren hukuksal işlem yapma yetkisi son bulur. Buna 

rağmen yaparsa yetkisiz temsile girer. Bozucu yenilik doğuran hak kullanımıdır. Tek 
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taraflı irade beyanı yeterlidir. Yasada herhangi bir şekil yoktur. Etkisini o andan 

itibaren doğuracaktır.  

 

Temsil olunanın temsilciyi görevden uzaklaştırması durumu Borçlar kanunu 

madde 34’te yer almaktadır. Temsil olunan önceden bu haktan feragati yasaklamış 

olsa bile temsil yetkisi kısmen veya tamamen ortadan kalkar. Azle rağmen temsilci 

üçüncü kişilerle temsil olunan adına işlem yaparsa üçüncü kişilerin durumunda bu 

durumun temsil olunanı bağlayıp bağlamadığı üçüncü kişinin iyi niyetinde aranır. 

Azilden haberdar olmayan olması gerekmeyen kişiler azilden etkilenmez. Sorunun 

çözümü azilde üçüncü kişilerin iyi niyetini ortadan kaldıracak önlemleri almaktır. 

Bunlardan birisi azlin aynı zamanda üçüncü kişilere bildirilmesidir. Ayrıca Borçlar 

kanunu 36 da temsil yetkisinin temsilcinin elinden geri alınmasını bildirir. Temsil 

olunan yargıya bu yetkinin geri alınması için başvurabilir. üçüncü kişiler çok sayıda 

ise temsil yetkisinin değişikliği ilan yoluyla bildirilebilir. Temsil yetkisi üçüncü 

kişilere bildirilmişse azlinde 3. kişilere bildirilme zorunluluğu vardır.  

 

Taraflardan herhangi birinin ölümü, gaipliği, hukuksal işlem ehliyetini 

kaybetmesi, iflası gibi sebepler temsil yetkisini sona erdirir. Ancak istisnası 

taraflarca aksinin kararlaştırılmış olmasıdır. İşin niteliği gereği temsil yetkisinin 

kullanımının devamını gerektirmesi halleri istisnalardır. İflas eden kişinin tasarruf 

yetkisi sona erer ve bu yetkilerin kullanımı iflas odasına geçer. Ancak istisna vardır. 

Tüzel kişiliğin son bulmasında da aynı kural geçerlidir.  
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GÜMÜŞ, M. Alper 

 

GÜRDOĞAN, Burhan                    

Türk Medeni Hukukunda 

Kayyımlık, İstanbul, 2006. 

Davaya Vekalette Özel 

Mezuniyeti Gerektiren Haller, 

Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar 

Sempozyumu, İ.Ü. Mukayeseli 

Hukuk Enstitüsü Yayını, 

İstanbul,1977. 

GÜRSOY, T. Kemal                                 

 

Vekalet Akdinin Ölüm Nedeniyle 

Sona Ermesi ve Sonuçları, Temsil 

ve Vekalete İlişkin Sorunlar 

Sempozyumu, İ.Ü. Mukayeseli 

Hukuk Enstitüsü Yayını, 

İstanbul,1977. 

HAVUTÇU, Ayşe Evlilik Birliğinin Temsili, Ankara, 

2006. 

HEPER, Fethi Vergi Hukuku, Anadolu 

Üniversitesi Yayınları, 
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İMRE, Zahit Medeni Hukuka Giriş, 13. Bası, 

İstanbul, 1980. 

İMREGÜN, Oğuz Kara Ticaret Hukuku Dersleri, 

13. Bası, İstanbul, 2005. 

KILIÇOĞLU, Ahmet M. 

 

Borçlar Hukuku Genel 
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Temsil Yetkisinin Geri 
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Uygulama Alanının Belirlenmesi, 

Prof. Dr. Halûk Tandoğan’ın 

Anısına Armağan, Ankara, 1980.  

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip Borçlar Hukuku, İstanbul, 2008. 

KOCAYUSUFPAŞAOĞLU, Necip 

           

Güven Nazariyesi Karşısında 

Borç Sözleşmelerinde Hata 

Kavramı, İstanbul, 1968. 

OĞUZMAN, M.Kemal/BARLAS,Nami 

                  

Medeni Hukuk Giriş Kaynaklar 

Temel Kavramlar,15. Bası, 

İstanbul, 2008. 

OĞUZMAN, M. Kemal/ÖZ, M. Turgut Borçlar Hukuku Genel 

Hükümler, 7.Bası, İstanbul, 2009. 

OĞUZMAN,M. Kemal / ÖZ,M. Turgut 

 

Borçlar Hukuku, Genel 

Hükümler,7.Bası, İstanbul,2009. 
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POROY,Reha/TEKİNALP,Ünal/ÇAMOĞLU, 

Ersin 

Ortaklıklar ve Kooperatif 
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SARI, Suat Vekalet Sözleşmesinin Tek Taraflı 
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2004. 
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Sulhi/AKMAN, Sermet/BURCUOĞLU, 
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Hükümler, 7.Baskı, İstanbul, 1993. 
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Ceza Muhakemesinde Temsil ve 

Vekalet, Temsil ve Vekalete İlişkin 
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T.C.                EK:1 

YARGITAY 

2. HUKUK DAİRESİ 

E. 1997/13242 

K. 1998/533 

T. 20.1.1998 

 
• VEKİL ARACILIĞI İLE TAKİP EDİLEN DAVALAR ( Geçerli Bir 

Vekaletnamenin Bulunması ) 

 
• GEÇERLİ BİR VEKALETNAMENİN BULUNMASI ( Vekil Aracılığı İle 

Takip Edilen Davalarda ) 

 
• DAVA ŞARTI ( Vekil Aracılığı İle Takip Edilen Davalarda Geçerli Bir 

Vekaletnamenin Bulunması  ) 

ÖZET : Vekil aracılığı ile takip edilen davalarda geçerli bir vekaletnamenin 

bulunması ve bunun mahkemeye verilmesi dava şartıdır. Mahkeme vekilin 

vekaletnamesinin bulunup bulunmadığını re'sen araştırır ve taraflardan her biri de bu 

yönde her zaman itirazda bulunabilir.  

DAVA : Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli 

mahkemece verilen hükmün temyizen mürafaa icrası suretiyle tetkiki istenilmekle 

duruşma için tayin olunan bugün temyiz eden vekili Av. H.G. geldi. Dosyada 

vekaletnamesi olmadığı görüldü. Yeni vekaletname istendi. Karşı taraf tebligata 

rağmen gelmedi. İşin incelenerek karara bağlanması için duruşmadan sonraya 

bırakılması uygun görüldü. Bugün dosydaki bütün kağıtlar okunup gereği görüşülüp 

düşünüldü. 

KARAR : Davada tarafların temsili iki şekilde olur;  

1- Kanuni temsil 

2- İradi temsil 

Kanuni Temsil : Dava ehliteyi olmayanların davada kanuni temsilcileri 

tarafından temsil edilir. 
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İradi Temsil: Tarafların yada kanuni temsilcilerinin iradelerine dayanan 

temsildir. Dava ehliyeti olan taraf davasını kendi açıp takip edebileceği gibi atadığı 

bir temsilci aracılığı ilede açabilir ve takip edebilir. ( HUMK.md.59 ) Kanuni temsil 

yalnız dava ehliyeti bulunmayanlar için söz konusu olduğu halde iradi temsil kanuni 

temsil hallerinde de mümkündür. Kanun iradi temsile davaya vekalet demektir( 

HUMK md.60). Şuna işaret etmek gerekirki davaya vekalet ile borçlar kanunundaki 

vekalet sözleşmesi ( BK md.386 ) aynı şeyler değildir. Zira vekil ile müvekkil ( iş 

sahibi ) ilişki vekalet sözleşmesi olabileceği gibi, başka bir ilişki ( hizmet akti ) de 

olabilir. Keza vekaletname ile vekalet sözleşmeside aynı şeyler değildir. Davaya 

vekalet Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 59-71 maddelerinde düzenlenmiştir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun açıklık olmayan hallerde Borçlar 

Kanununun temsil ve vekalete ilişkin hükümleri uygulanabilir. 

Davaya vekalet temsil yetkisi verilmesidir ve tek taraflı bir hukuki işlemdir, 

ve vekalet verenin tek taraflı bir irade beyanı ile olur. Davaya vekalet verilmesi 

yalnız başına bir sözleşme değildir. Vekaletname vekilin müvekkilini temsil etmeye 

yetkili olduğunu gösterir. 

Kanun vekaletname için şekil şartı aramaktadır. ( HUMK.md. 65 ). Bu bir 

ispat şartıdır. Vekil vekaletnamesinin aslını veya onanmış örneğini dava dosyasına 

konulmak üzere mahkemeye vermekle yükümlüdür. ( HUMK.md. 65,67 ) vekil 

aracılığı ile takip edilen davalarda geçerli bir vekaletname bulunması bunun 

mahkemeye verilmesi dava şartıdır. Bu nedenle mahkeme vekilin vekaletnamesinin 

bulunup bulunmadığı resen araştırır. Taraflardan herbiride bu yönde her zaman 

itirazda bulunabilir. Açılmış bir davayı vekil sıfatı ile takip etmek istiyen kişi 

vekaletnamesinin var olduğunu bildirse bile vekaletnamenin aslını yada onanmış 

örneğini mahkemeye vermeden yargılama ile ilgili hiç bir görev yapamaz. Böyle bir 

kişi vekil sıfatı ile oturma kabul olunamaz. Keza vekaletnamenin aslını veya örneğini 

vermeyen vekil gecikmesinde zarar umulan haller dışında dava açamaz. Mahkeme 

vekaletnamesiz dava açan vekilin imzası olan dilekçeyi ret etmek gerekir ( HUMK. 

md.67 ). 

Mahkeme Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 465-472 maddelerine 

göre vekil tayin edilmesi isteme hakkının verilmesini kapsayan adli muzaharete 

kararı üzerine Baroca Avukat görevlendirilir. Yada Avukatlık kanunun 178 
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maddesine göre adli müzaheret bürosuna adli müzaherede bir avukatın memur 

edilmesi halinde bu avukatlarında vekaletname vermesi gerekip gerekmeyeceği 

düşünülebilir. Ancak Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 59 ve 67. maddeleri 

kesin hüküm koymuştur. Hangi yoldan ve hangi kanuni gereği sonucu olarak bir 

kimseyi davada avukat temsil edecekse mutlaka mahkemeye vekaletname getirme 

mecburiyetindedir. Usul yasası, kesin kural koyarken gecikmesinde zarar umulan 

hallerde kesin süre içinde vekaletname verme şartı ile istisnai durumu gözetmiştir. 

Adli Yardım kararında memur edilen Avukatın vekaletnamesiz davaya 

bakabileceğini belirtmemiştir. Adli Muzaharet sebebiyle görevlendirilen vekilde 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 67. maddesi gereğince vekaletname vermek 

zorundadır. 

SONUÇ : Adli muzakeret sebebiyle görevlendirilen Avukattan 

vekaletnamesinin istenmesi vekil vekaletname vermediği takdirde asıla tebliği 

kanuni sürenin beklenmesi sonra geri çevrilmesi için dosyanın mahal mahkemesine 

İADESİNE 20.1.1998 tarihinde oybirliğiyle karar verildi.  
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T.C.                EK:2 

YARGITAY 

15. HUKUK DAİRESİ 

E. 2005/7437 

K. 2006/1321 

T. 9.3.2006 

 
• TEMSİL KURALLARI ( Temsilci Aracılığı İle Düzenlendiği İlen Sürülen 

Sözleşmenin Temsil Olunanı Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil Olunan 

Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş Olması Ya da Düzenlenmiş Olan 

Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği ) 

 
• TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE BAGITLANAN SÖZLEŞME ( Temsil Olunanı 

Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil Olunan Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş 

Olması Ya da Düzenlenmiş Olan Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği ) 

 
• TEMSİL OLUNANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Temsilci Aracılığı 

İle Düzenlenen Sözleşmenin Temsil Olunanı Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil 

Olunan Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş Olması Ya da Düzenlenmiş Olan 

Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği ) 

 
• SÖZLEŞME ( Temsil Olunanı Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil Olunan 

Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş Olması Ya da Düzenlenmiş Olan 

Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği - Temsilci Aracılığı İle Bağıtlanan ) 

 

ÖZET : Temsilci aracılığı ile düzenlendiği ileri sürülen sözleşmenin temsil 

olunanı bağlayıcı olabilmesi için, temsil olunan tarafından temsilciye yetki verilmiş 

olması ya da düzenlenmiş olan sözleşmeye onay ( onay ) verilmiş olması gerekir.  

 

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı 

vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış 

eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edildikten sonra gelmiş 

olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:  
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KARAR : Dava, İİK'nın 67. maddesi hükmüne dayalı olarak açılmış olup, 

borçlu davalının hakkındaki icra takibine vaki itirazınla iptali istemine ilişkindir.  

Davacı, davalının da bağımsız bölüm maliki olduğu ana yapının kat malikleri 

kurulunca alınan karar ile yöneticilere verilen yetki uyarınca, yönetici ile, yapılan 

30.9.2000 ve 6.7.2001 günlü sözleşmeler gereğince 17.8.1999 tarihinde meydana 

gelen "deprem" sebebiyle ana yapıda oluşan hasarların onarımı ve güçlendirilmesi 

işini yüklendiğini ve edimini ifa ettiği halde davalının sözleşmelerden kaynaklanan 

borcunu ödemediğini ileri sürerek tahsilini dava etmiştir.  

 

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 20. maddesi, kat mülkiyetine tabi ana 

taşınmazın bakımı ve onarımı ile ortak yerlerin çalıştırılması için gerekli giderlerin 

ve bu giderleri karşılayacak avansların kat malikleri tarafından ödeneceğini hükme 

bağlamış, 22. maddesi de bağımsız bölümlerde kira akdine ya da başka bir sebebe 

dayanarak devamlı olarak ondan yararlanan kişileri de belli koşullarla bu gider ve 

avanstan sorumlu tutmuştur. 634 sayılı Yasanın 37. maddesi hükmü, kat malikleri 

veya kat sakinleri tarafından ödenmesi gereken gider ve avansın belirlenmesi 

yöntemini düzenlemiştir. Bu yasa hükmü, ana taşınmazın yönetim ve diğer 

giderlerini karşılamak üzere bir "işletme projesi"nin hazırlanmasını ve bu projeyle 

gider ve avansların miktar ve ödeme zamanlarının belirlenmesini öngörmüştür. 

İşletme projesi hazırlanmamış ise belirtilen hususları içeren kat malikleri kurulu 

kararı da aynı işleve ve geçerliliğe sahiptir.  

 

Kat Mülkiyeti Yasası uygulamasına tabi olmayan taşınmazlar hakkında da, 

kuşkusuz Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Buna göre Medeni 

Kanunun "paylı mülkiyeti" düzenleyen hükümlerinden 690. maddesi uyarınca, küçük 

onarımları yaptırmaya paydaşlardan her biri yetkili olduğu halde, önemli yönetim 

işleri kapsamında sayılan bakım, onarım ve yapı işlerinde 691. maddesi hükmü 

gereğince "pay ve paydaş" çoğunluğunca verilecek karara göre işlem yapılabilir. 

Taşınmaz mala "elbirliği mülkiyeti" şeklinde malik olan ortakların hakları ve 

yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir. 

Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça gerek yönetim, gerek 

tasarruf işlemleri için ortakların "oybirliğiyle" karar vermeleri gerekir(TMK 

md.702).  
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Kat Mülkiyeti Yasası uygulanarak kat malikleri kurulunca ve Medeni Yasa 

hükümleri uyarınca paydaşlar ya da ortaklar tarafından alınan kararlar taşınmazın 

yönetim, bakım, onarım ve yapı işleriyle ilgili olarak; ilgisine göre kat malikleri ve 

sakinlerinin, paydaş ve ortakların "yasadan doğan" yükümlülüklerinin yerine 

getirilmesini amaçlamaktadır. Hukuksal sebeplere dayalı olarak iptal edilmedikçe, bu 

kararlarda gösterilen borçlarını ödemeyen kat malikleri ve sakinleri hakkında diğer 

kat malik1eri ve yetkiliyse yöneticiler; paydaşlar hakkında da diğer paydaşlar ve 

ortaklar hakkında da diğer ortaklar, yüklenilen borcun ödenmesini sağlamak 

amacıyla dava açabilir ve icra takibi yapabilirler.  

 

Oysa, sözleşmeler, tarafların karşılıklı ve bir birlerine uygun olarak rızalarını 

beyan ettikleri takdirde kurulmuş olur ( BK md, 1 ). Borç sözleşmeleri, borç ilişkisini 

doğurur. Bu tür sözleşmeler, ya bir taraflı ya da iki taraflı olurlar. Bir taraflı 

sözleşmelerde, taraflardan yalnız birisi öbür tarafa karşı alacak hakkı kazanır iki 

taraflı sözleşmelerde ise, tarafları. hem alacaklı hem de borçlu durumuna girer. 

Borçlar Yasasının 355. maddesinde tanımlanan "eser" sözleşmesi, tam iki yanlı 

sözleşmelerdendir.  

 

Sözleşmeler, ya doğrudan taraflar arasında ya da yetki verdikleri temsilcileri 

arasında yapılır, temsil yetkisi, ya bir yasa kuralına, ya da temsil olunanın iradesine 

dayanır. Yetkili temsilci tarafından bir kimse adına yapılan sözleşmenin alacak ve 

borçları, o kimseye geçer ( BK md. 32 ). Bir hukuki işlem ile verilmiş olan temsil 

yetkisine, iradeye bağlı yetki denir; yetkinin kapsamı o hukuki işlemle belirlenir ( 

BK md. 33/2 ). Yetki verilmesi, yönetilmeyi gerekli tek yanlı bir hukuki işlemle 

verilebileceği gibi; iki yanlı olan ve Borçlar Yasasının 390 ve izleyen maddelerine 

göre yapılacak "vekillik" sözleşmesiyle de verilebilir.  

 

Bir kimse, yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına bir sözleşme yaparsa, 

bu kişi sözleşmeyi onaylamadıkça alacaklı ve borçlu olmaz. Temsil edilence verilmiş 

bir yetki olmadan onun yalnız borçları ödenebilir ( BK md. 38 ). Ancak, açıkça ya da 

örtülü olarak, temsilci tarafından yapılan hukuksal işleme temsilci tarafından onay 

verilirse, işlem temsil olunanı bağlayıcı ve geçerli olur.  
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Özetle açıklanan bu hukuksal çerçeve dahilinde; ilgisine göre kat malikleri 

kurulunca, paydaş ya da ortaklarca alınan ve içeriği yukarda belirtilen kararların 

uygulanmasını sağlamakla görevlendirilen kişi yada kişilerin, kararları alanları ve 

kararlara katılmayanları. davada dayanak alınan "eser" sözleşmesini yüklenici, ile 

yaparken "temsile yetkili" olup olmadığının değerlendirilmesine gelince; alınan bu 

kararların uygulanması için kararla görev ve yetki verilen kişi ya da kişilerin temsil 

yetkisi yasadan kaynaklanmadığına göre; "eser" sözleşmesini temsilen yaptığının 

kabul edilebilmesi için iradeye bağlı yetki verilmesi zorunludur. Sözleşmenin temsil 

olunanı bağlayıcı olabilmesi, temsil olunanın az yukarıda açıklanan şekilde 

temsilciye yetki yahut sonradan onay ( onay ) vermesine bağlıdır. Kat malikleri 

paydaş ya da ortaklarca alınan bu kararlarla, kararlara katılanların ve katılmayanların 

yüklenici ile "eser" sözleşmesi yapması için kararların uygulanmasını sağlamak 

amacıyla görevlendirilene "temsil yetkisi" vermiş sayılacaklarının kabulüne hukuksal 

olanak yoktur, çünkü temsil olunan kimse, hukuksal işlemden doğan temsil yetkisini 

her zaman daraltabilir veya kaldırabilir ( BK md. 34/1 ). Vekalet sözleşmesi 

gereğince temsil yetkisi verilmişse. Borçlar Kanununun 396/1. maddesi gereğince, 

vekillikten çıkarma her zaman olanaklıdır. Oysa kararı alanlara yahut katılmayanlara 

bu yetkilerin tanınması ve onlar tarafından kullanılması durumunda, kararların 

uygulanması da olanaksız hale gelir. Kaldı ki Borçlar Yasasının 34/2. maddesi 

gereğince, temsil edilenin bu "daraltma ve kaldırma" hakkından önceden vazgeçmesi 

dahi geçersizdir.  

 

Saptanan ve hukuksal durum bu olunca da; yüklenici ile iş-eser sahibi 

sıfatıyla sözleşme yapan kişiye, davalı tarafından temsil yetkisi yada sonradan onay 

verilmediğinden, bu sözleşmenin alacaklısı ve borçlusu olamaz. Eser sözleşmesiyle 

bağlantılı kararlardan ötürü sorumluluğu saklı olan ve bu karara dayalı borcunun 

ödenmesini isteme yada dönüp isteme hakkı bulunanların hakları saklı kalmak üzere, 

davaya dayanak alınan sözleşmenin tarafı olmayan davalı hakkındaki davanın pasif 

husumet yokluğu sebebiyle reddi gerekir. Ancak, davacı sözleşme yaptığı kişi ya da 

kişilere karşı sözleşmeden kaynaklanan haklarını ileri sürebilir ve dava açabilir.  

 

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüne ve hükmün 

davalı yararına BOZULMASINA. bozma nedenine göre diğer temyiz itirazlarının 
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incelenmesine yer almadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek halinde temyiz 

eden davalıya geri verilmesine. 09.03.2006 gününde oybirliğiyle karar verildi.  
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T.C.                EK:3 

YARGITAY 

HUKUK GENEL KURULU 

E. 2000/2-888 

K. 2000/885 

T. 17.5.2000 

 
• İNANÇ SÖZLEŞMESİ ( Dolaylı temsil) 

• DOLAYLI TEMSİL ( İnanç sözleşmesi) 

• İNANÇLI İŞLEMLER ( Vekâlete benzerliği) 

 

ÖZET : 1. İnançlı işlemler, bir kimsenin menfaatinin başkası tarafından korunması 

veya teminat sağlamak amacıyla ona bazı hakları ciddi olarak devrettiği, ancak 

hakları iktisap edenin bunlardan doğan bazı yetkileri hiç kullanmaması, bazılarını da 

ancak önceden hak ve halen menfaat sahibi olanın gösterdiği biçimde kullanmak 

zorunda olması hususunda tarafların anlaştığı işlemlerdir.  

2. İnanılan, inanç konusunu, doğrudan doğruya inanandan edinebileceği gibi, bir 

üçüncü kişiden de edinebilir. Uygulamada inanç konusunun üçüncü kişiden 

edinilmesi, özellikle "dolaylı temsil" ilişkisi içinde gerçekleştirilmektedir.  

3. Dolaylı temsil ilişkisi içinde inançlı işlemde, mülkiyeti inanana geçirme borcu 

vekillik sözleşmesinin yasal bir sonucu olduğu için, ayrıca resmi bir şekilde geçirim 

sözvermesi de gerekmez.  

DAVA : Taraflar arasındaki "tapu iptali ve tescil" davasından dolayı yapılan 

yargılama sonunda; Adana 7. Asliye Hukuk Mahkemesince davanın reddine dair 

verilen 12.5.1999 gün ve 1988/977 E-1999/320 K. sayılı kararın incelenmesi davacı 

vekili tarafından istenilmesi üzerine;  

Yargıtay 2. Hukuk Dairesinin 30.9.1999 gün ve 1999/7734-9873 sayılı ilamı;  

( ... 7.9.1998 tarihli inanç sözleşmesi ile,dava konusu Dairenin aslında Ünal Şen'e ait 

olduğu, Davalı adına tescilinin yapıldığı, dairenin ilk istemde Ünal Şen'e 

devredileceği kararlaştırılmıştır. Buna uygun aynı tarihte dava konusu Dairenin 

davalı adına tescili yapılmıştır. Esasen dava konusu daire hakkında taraflar arasında 
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uyuşmazlıkta bulunmamaktadır. Sözleşme, Yargıtay İçtihatları Birleştirme 

Kurulunun 5.2.1947 tarihli 20/6 sayılı ve 7.10.1953 tarih 8/7 sayılı kararlarına uygun 

olduğundan davanın kabulü gerekir. Yazılı gerekçelerle reddi doğru 

bulunmamıştır...) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle yeniden 

yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir.  

KARAR :  

Hukuk Genel Kurulunca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü:  

Davacı vekili, müvekkilinin dava dışı S.S.Efekent Yapı Kooperatifindeki 

alacağına karşılık kendisine verilmesi önerilen dava konusu 29 nolu bağımsız 

bölümün alacaklılardan mal kaçırmak amacı ile eşi olan davalı Nurdane Şen adına 

tescil edildiğini, ancak aralarında düzenledikleri 7.9.1998 tarihli inanç sözleşmesi 

gereğince sözü edilen dairenin ilk istek halinde davacıya devir edilmesi gerekirken, 

davalının edimini yerine getirmediğini ileri sürüp tapunun iptali ile adına tescil 

edilmesini talep etmiş, mahkemece tapulu taşınmazların mülkiyetinin ancak resmi 

şekilde düzenlenen senetlerle aktarılabileceği vurgulandıktan sonra taraflar arasında 

hangi koşullarla düzenlendiği anlaşılamayan inanç sözleşmesine dayanılarak dava 

açılamayacağı gerekçesiyle dava reddedilmiş, hüküm davacı tarafından temyiz 

edilmiştir.  

Dosya içeriğinde bulunan davacı ile dava dışı S.S. Efekent Yapı Kooperatifi 

yöneticileri arasında düzenlenen "Protokol" başlıklı anlaşmaya göre alacağına 

karşılık davacının eşi bulunan davalıya irtifak tapusu intikal ettirilecektir. Bu 

cümleden olarak 7.9.1998 tarihinde davalıya yukarıda sözüedilen kooperatif ile 

ilgileri saptanamayan kişilerce dava konusu 29 nolu mesken tapuda intikal 

ettirilmiştir.  

Taraflar arasında uyuşmazlık konusu bulunmayan 7.9.1998 tarihli "İnanç 

Sözleşmesi" başlıklı adi yazılı belgede, davacının S.S.Efekent Yapı Kooperatifinde 

bulunan alacağına karşılık ( davalı eşi) adına kat irtifaklı olarak tescil edilen dairenin 

aslında davacıya ait bulunduğu ve bu nedenle de ilk talepte bu taşınmazın davacıya 

devir edileceği yazılıdır.  
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Genel Kurulda yapılan görüşmeler sırasında yukarıda yazılı olan 7.9.1998 tarihli 

"inanç sözleşmesi" başlıklı belgenin hukuki mahiyeti ve doğuracağı sonuçlar 

üzerinde durulmuş, bundan doğan diğer hukuksal sorunlar üzerinde tartışma açılmış 

ve de aşağıdaki sonuca ulaşılmıştır:  

1) Davacının vekili olan davalı, kendi namına ve fakat müvekkili ( davacı) hesabına 

dava konusu tapulu taşınmazı, dava dışı üçüncü kişilerden devir almıştır. O halde 

taraflar arasında dolaylı temsil hukuksal ilişkisinin kurulduğunu kabulü 

gerekmektedir. Zira tapu müdürü huzurunda düzenlenen resmi senette taraf olarak 

yeralan davalı, davacıyı temsil etmemekle beraber onun vekili olarak davranmıştır.  

Bundan başka davacının vekili olan davalı, gene kendi namına, fakat 

müvekkili olan davacı hesabına ( dava dışı) üçüncü kişiden aldığı dava konusu 

taşınmazı davacının inanıp güvendiği ( itimad ettiği) bir kişi olarak aralarındaki 

7.9.1998 tarihli anlaşma uyarınca az çok uzun bir süreyle yine kendisi muhafaza ve 

idare edecek ve ilk talepte davacıya devredecek olması hususu, taraflar arasında 

inançlı işlemin varlığını gösterir.  

İnançlı işlemler, bir kimsenin menfaatinin başkası tarafından korunması veya 

teminat sağlamak amacıyla ona bazı hakları ciddi olarak devrettiği, ancak hakları 

iktisap edenin bunlardan doğan bazı yetkileri hiç kullanmaması, bazılarını da ancak 

önceden hak ve halen menfaat sahibi olanın gösterdiği biçimde kullanmak zorunda 

olması hususunda tarafların anlaştığı işlemlerdir.  

Bu tür işlemler vekalet veya vekalet hükümlerinin uygulanacağı vekalet 

benzeri kendisine özgü yapısı olan bir sözleşme olarak nitelendirilebilir. ( BK. 

mad.386/II).  

İnanç konusunun, inanılan tarafından edinilmesi çeşitli biçimlerde 

gerçekleşebilir: "İnanılan", inanç konusunu doğrudan doğruya "inanandan" 

edinebileceği gibi, bir "üçüncü kişi"den de edinebilir. Uygulamada, inanç konusunun 

"üçüncü kişi"den edinilmesi, özellikle bir "dolaylı temsil" ilişkisi içinde 

gerçekleştirilmektedir. Bu görünümde, inanan, inanç konusunun edinilmesi amacıyla 

"inanılan"a bir temsil yetkisi vermekte, "inanılan"da, bu yetkiye dayanarak, inanç 

konusunu bir üçüncü kişiden edinmektedir ( Özsunay, Ergun: Saf İnançlı 

Muamelelerde Vekalet Sözleşmesine İlişkin Hükümlerin Uygulanması, Temsil ve 
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Vekalete İlişkin sorunlar Sempozyumu, İst. 1977, sh.114). Uyuşmazlık konusu 

olayda da ( dava edilen taşınmaz) bir üçüncü kişinin ( S.S.Efekent Yapı 

Kooperatifinin) malvarlığından dolaylı olarak inanılanın ( davalının) malvarlığına 

geçmiştir. Davalı ( inanılan) kendi adına ve fakat inanan ( davacı) hesabına üçüncü 

kişiden dava konusu taşınmazı iktisap ettiğine göre olayda araya giren şahıs 

kullanılmıştır. Bundan amaç, iktisabın üçüncü kişiler ve çok defa alacaklılar 

bakımından gizli kalmasını sağlamaktır ( Tandoğan, Haluk: Borçlar Hukuku, Özel 

Borç İlişkileri, C.II, Ank. 1987, sh.543 ( 548) vd; Özsunay, Ergun: Türk Hukukunda 

ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler, İst. 1968, sh.109-103).  

2) Somut olaydaki tapulu taşınmazın müvekkil ( davacı) adına gerçekleştirilecek 

tescilin temelini, müvekkil ( davacı) ile vekili ( davalı) arasındaki "taşınmazın inançlı 

iadesine ilişkin özel bir sözleşme" oluşturmaktadır. Her ne kadar inançlı sözleşme 

taşınmaz mülkiyetinin geçirilmesi yükümlülüğünü doğurduğundan ötürü bunun 

resmi şekilde yapılması gerektiği ileri sürülebilirse de burada dolaylı temsil yetkisi 

veren iç ilişki sözkonusu olduğundan dolayı bunun resmi vekalet sözleşmesi ile 

düzenlenmesine gerek kalmaz. Kaldı ki mülkiyeti davacı adına geçirme borcu 

vekillik sözleşmesinin yasal bir sonucu olduğu için ayrıca resmi şekilde geçirim 

sözvermesi de gerekmez. Öte yandan inançlı vekil ( davalı), aslında müvekkili ( 

davacı) hesabına kendi adına taşınmazı kazanırken resmi şekilde bir sözleşme 

yapılmış, ekonomik bakımdan davacı adına alacağı taşınmazı ona devretme borcunu 

doğuran vekalet sözleşmesini yaparken de sonuç itibariyle taşınmazın müvekkile ( 

davacıya) döneceğinden ötürü vekili korumak için resmi şekle gitmeğe artık gerek 

kalmamıştır. Zira inanç anlaşması, inanç konusunun yeniden inanana 

devredilmesinin de hukuki sebebini oluşturmaktadır.  

Eğer davalı, kendi mülkiyetinde olan ve davacı hesabına satın almış 

bulunmadığı bir taşınmazı davacıya devretmeyi borçlansaydı, o zaman MK.nun 634. 

maddesinin kapsamına giren bir borçlanma işleminden sözedilebilirdi. Oysa vekalet 

ilişkisinin bulunduğu bir durumda vekil ( davalı), esasen müvekkili ( davacı) 

hesabına aldığı, bu niyet ile iktisap ettiği bir taşınmazı davacıya devretmeyi 

iktisaptan önce borçlanmıştır. Görülüyor ki MK. Mad.634'deki resmi şeklin konuluş 

amacı, BK. mad. 392'de bulunmamaktadır. Öyleyse vekalet sözleşmesi, MK. 

634'deki resmi şeklin kapsamına giren bir sözleşme olarak kabul edilemez.  
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Noterlik Kanunu mad. 89'da yukarıda açıklanan vekalet sözleşmesi için değil, 

"vekaletname" terimini kullanarak, yetkilendirme belgeleri için resmi şekil aramıştır. 

Esasen vekalet sözleşmesi için MK. 634 ve BK. 392-393'ün anlamına aykırı bir 

sıhhat şekli getirilmemiştir.  

İsviçre Federal Mahkemesi içtihadı, vekalet sözleşmesinden doğan borç için 

resmi şekil aramamaktadır ( BGE II 227; Tekinay, Selahattin Sulhi: Eşya Hukuku, 

İst. 1978, sh.301; Sungurbey, İsmet: Medeni Hukuk Eleştirileri, İst. 1963, sh.151; 

Yavuz, Cevdet: Dolaylı Temsil, İst. 1983, sh.174; Hatemi/Serozan/Arpacı; Eşya 

Hukuku, İst. 1991, sh.576 vd; aksi görüşte: Oğuzman/Seliçi; Eşya Hukuku, 7. Baskı, 

İst. 1997, sh.290; Özsunay, sh.188). Bilimsel öğretide ve uygulamada baskın olan bu 

görüş, çağımızın inanç gösterenin durumunu güçlendirmek konusundaki eğilimine de 

uygun düşmektedir.  

3) Dava dilekçesinin ikinci paragrafında davacı vekili şu husus ileri sürmüştür: 

"Ancak müvekkilin alacağına karşılık verilmesi kararlaştırılan daire müvekkilin bazı 

davaları ve borçları sebebi ile eşi davalı Nurdane Şen adına alınmıştır" Böylece 

davacı vekili açıkça alacaklılardan mal kaçırma amaç ve çabasında bulunduğunu 

ifade etmiş bulunmaktadır.  

Alacaklılardan mal kaçırmaya yönelik işlemler ister geçerli sayılsın ister 

muvazaalı olarak kabul edilsinler ( ki muvazaanın menşei olarak telakki olunan 

taraflar arasındaki anlaşma münhasıran vekalet akdi olarak nitelendirilmektedir. Bkz. 

Postacıoğlu, İlhan: Gayrımenkullerin Ferağına Müteallik Akidlerde Şekle Riayet 

Mecburiyeti, İst. 1945, sh.112/113) bu kurumlar hukuk düzeni tarafından tanınmış ve 

prensiplere bağlanmışlardır. Bu nedenle kanun, mal kaçırmak suretiyle alacaklılara 

zarar verilmesini, ahlak ve adaba aykırı saymamış; sadece bu tip devirleri bazı özel 

hükümlere tabi kılmakla yetinmiştir. Tuhr'a göre, mal kaçırmak amacını güden 

inançlı devirler, ilk hamlede alacaklılara zarar vermemektedirler. Zira alacaklının, 

inanana ( davacıya) ait bulunan dava konusu şey'in iadesi talebine el atabilmesi 

daima mümkündür. Ne var ki bu hak inanç anlaşmasına uygun olarak inanan ( 

davacı-borçlu) tarafından kullanılmıyorsa ya da koşullar bakımından kullanılması 

çok güç bulunuyorsa, alacaklı inançlı kazandırmaya ancak bir iptal davası ile hücum 

edebilir. Adabın kınadığı sözleşmeler, ancak kanunun diğer bir hukuki hüküm ve 

sonuç derpiş etmemesi halinde BK. 20. madde gereğince geçersizdir.  
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O kadar ki, diğer alacaklıların zararına bazı alacaklıları korumaya yönelik bir 

tasarruf işlemi ancak-hatta bu işlem adaba bir tecavüz teşkil etse bile - İİK. 277 vd. 

maddelere istinaden iptal edilebilirler ( Adreas von Tuhr: Borçlar Hukukunun 

Umumi Kısmı, Cilt : 1-2, çev. Cevat Edege, Yargıtay Yayını, No: 15, Ank. 1980, 

sh.200/201, 248 ve dip not: 46).  

4) Kanuna karşı hilede; taraflar, hukuk düzeninin yasakladığı hukuki veya ekonomik 

bir sonucu elde etmek için, yapılması hukuken caiz başka bir işlem yaparlar. Böylece 

yasak olan sözleşme yerine dolambaçlı bir yolla aynı sonuca varan diğer bir 

sözleşme kurmuş olan taraflar, bu suretle kanunu bertaraf etmeye tevessül eden 

kimseler olarak kanunsuz hareket etmiş sayılırlar ( Tuhr, sh.246; Eren, Fikret: 

Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.1, 6. Bası, İst. 1998, sh.345).  

İsviçre Federal Mahkemesi, kanuna karşı hileyi saptamak için çeşitli 

kararlarında şu noktadan hareket etmektedir. "Sözkonusu olan kanun hükmünün, 

tarafların elde etmek istedikleri ekonomik sonucu tamamen veya kısmen men edip 

etmediğini veya bu sonucu men etmemekle beraber sırf bunu elde etmek için 

kullanılan vasıtaları mı men ettiğini araştırmak lazımdır. Şayet kanun, sadece 

vasıtayı men etmişse, istenilen sonuca başka vasıtalarla varmak olanaklıdır" ( Esener, 

sh. 14 ve dipnot: 26'da anılan Federal Mahkeme Kararları).  

Tarafların yaptıkları işlemler kanuna karşı hile olarak nitelendirilemez. Zira 

yapılan işlem emredici bir hukuk kuralıyla yasaklanmamıştır.  

5) 5.2.1947 tarih ve 6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararında, bir vekilin, müvekkili 

namına satın alacağı taşınmazı kendi namına satın almış ve tapuya tescil ettirmiş 

olması halinde mülkiyetin müvekkile ait olacağı ve mülkiyete sahip bulunan 

müvekkilin tashihi kayıt davası açmasının yeterli bulunduğu kabul edilmişti. Buna 

karşılık 7.10.1953 tarih ve 8/7 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı "vekalet akdi, vekilin 

üçüncü şahıs ile yaptığı bey, ( alım-satım) akdi neticesinde iktisap eylediği 

gayrimenkul mülkiyetinin müvekkile naklolunması için Medeni Kanunun 642 inci 

maddesinin derpiş ettiği mahiyette davalıyı tescile icbara salih bir akid telakki 

olunamaz" demek suretiyle bir sonuca ulaşmıştı. Bu kararda vekil, taşınmazı 

müvekkili hesabına alması gerekirken kendi namına aldığından ötürü müvekkilin 
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vekilden taşınmazın mülkiyetinin devri için dava hakkı olmayıp tazminat davası 

hakkı olduğu belirtmiştir.  

Dava konusu olayda ise, vekilin ( davalının) taşınmazı müvekkili namına 

alması gerekirken kendi namına alması diye bir durum sözkonusu olmadığından, 

münhasıran bu duruma ilişkin bulunan 7.10.1953 gün, 8/7 sayılı içtihatları 

birleştirme kararının dava konusu olayla hiçbir ilgisi yoktur.  

6) SONUÇ:  

Yukarıda açıklandığı üzere inançlı işlem, üçüncü kişinin malvarlığı aracılığı 

ile de gerçekleşebileceğinden ötürü uyuşmazlık konusu olayda sadece dolaylı temsili 

içeren inançlı vekalet hukuksal ilişki bulunmaktadır. Zira dava dışı üçüncü kişiler ( 

satıcılar), ister dolaylı temsilin bulunduğunu bilsin ister bilmesin, taşınmazı alan 

davalı ( inançlı vekil), tapu sicilinde işlem yapılırken kendi adına ve davacı ( 

müvekkili) hesabına hareket etmektedir ve önce mülkiyetin davalıya ( inançlı vekile) 

geçmesi, sonra da onun bunu davacıya ( müvekkile) devretmesi hususu gerçekten 

istenmektedir. ( Tandoğan, sh.566 vd.)  

Uyuşmazlık konusu olayda dolaylı temsili de içeren inançlı vekalet 

sözleşmesinin varlığı kabul edildiğine göre davacının davalıya karşı onun kendisine 

mülkiyeti nakil borcunu yerine getirmesi için BK.mad.392'ye dayanarak tescile icbar 

davası açması olanaklıdır. Gerçekten de vekilin ( davalının), müvekkili ( davacı) 

hesabına üçüncü kişiden iktisab ettiği herşeyi, bu arada bir taşınmazı ( Gaustchi'ye 

göre, inançlı vekalette, "verme mükellefiyeti" içerisine vekalet verenden "inanandan" 

ya da vekalet verenin hesabına üçüncü kişilerden edindiği taşınmazların tapu 

kütüğünde kendi adına yazımlanmış olan hakları inanana devretmeye mecburdur. 

Özsunay - Sempozyum - sh.122, dip not: 78) dahi müvekkiline ( davacıya) devretme 

borcunu da, vekalet akdinin kanuni bir sonucu, başka bir deyişle vekalet akdine 

doğrudan doğruya kanunun ( BK.mad.392/1'in) bağladığı bir sonuç olduğundan, 

böyle bir borcun doğumu için vekille müvekkil ( davalı ile davacı) arasında ayrıca bir 

anlaşma yapmaya gerek bile bulunmadığında, böyle bir anlaşmanın hiçbir suretle 

resmi şekilde yapılmasının gereği de yoktur.  
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Yukarıda yazılı gerekçelerle Hukuk Genel Kurulunca da benimsenen Özel 

İdare bozma kararına uyulmak gerekirken önceki kararda direnilmesi usul ve yasaya 

aykırıdır. Bu nedenle direnme kararı bozulmalıdır.  

SONUÇ : Davacı vekilinin temyiz itirazlarının kabulü ile, direnme kararının 

yukarıda açıklanan ve Özel Daire bozma kararında gösterilen nedenlerden dolayı ( 

BOZULMASINA), oyçokluğu ile karar verildi.  

MUHALEFET ŞERHİ :  

Davacı, dava dışı kooperatifte alacaklı iken, kooperatifin borcu karşılığı dava 

konusu 5092 ada, 10 parsel 29. bağımsız bölüm numaralı taşınmaz malı vermeyi 

kabul ettiğini, dosya arasında bulunan protokolü yapıp; aleyhine bazı davalar ve 

borçları sebebi ile bu bağımsız bölümün eşi bu davanın davalısı Nurdane üzerine 

tapu sicilinde intikalinin kararlaştırıldığı; davalı ile de dosyaya mübrez 7.9.1998 

tarihli "inanç sözleşmesi"nin yapıldığını; ancak davalının 7.9.1998 tarihli sözleşme 

uyarınca taşınmaz malı kendisine aktarmadığını ileri sürüp, taşınmaz mala ilişkin 

davalının tapusunun iptali ile kendisi adına tescilini istemiştir.  

Davalı davaya cevap vermemiş gerek protokol ve gerekse 7.9.1998 tarihli 

sözleşmedeki imzanın kendisine ait olup olmadığı yönündeki isticvap davetiyesine 

icabet etmemiştir.  

Davacının dayandığı protokol başlıklı belgede davalının imzası yoktur.  

Bu belge:  

"Bir taraftan S.S. Efekent Konut Yapı Kooperatifi diğer taraftan Ünal Şen aşağıdaki 

şartlarla anlaşmışlar ve birbirlerini ibra etmişlerdir.  

1- S.S.Efekent Konut Yapı Kooperatifi, Adana 2. İcra Müdürlüğü 997/2035 sayılı 

dosya ile Ünal Şen'e borçludur. Protokolün imza tarihine kadar 1.800.000.000.- TL. 

ödeme yapılmıştır.  

2- Borçlu S.S.Efekent Konut Yapı Kooperatifi Ünal Şen'in eşine kooperatife ortak 

üye olarak kabul edecek, kooperatifin toplu konut inşaatının bulunduğu arsadan Ünal 

Şen'in eşine irtifak tapusunun intikali yapılacak, ancak Ünal Şen'in icralı bakiye 

alacağı ile ibralaşıldığından, ortak olarak kabul edilecek. Ünal Şen'in eşinden ortaklık 
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parası alınmayacaktır. Verilecek bağımsız bölüm diğer bağımsız bölümler gibi her 

türlü eksiklikleri giderilmiş oturulur hale getirilecektir.  

3- Kooperatif bağımsız bölüm irtifak tapusu Ünal Şen'in eşine intikal ettirildikten 

sonra Ünal Şen Avukatı vasıtası ile Adana 2. İcra Müdürlüğü 997/2035 sayılı takip 

dosyasını vazgeçmek sureti ile infazen Adana 7. As. Ceza 997/809 numaralı ceza 

dosyasından ve Adana 3. İcra Ceza 998/192 sayılı ceza dosyalarındaki 

şikayetlerinden vazgeçecekler. Adı geçen dosyaların sanıkları ile müşteki adı geçen 

suçlardan dolayı birbirlerinden maddi ve manevi tazminat istemeyeceklerdir. Keza 

S.S.Efekent Konut Yapı Kooperatifi Adana 2. İcra Tetkik Mercii Hakimliği 998/99 

sayılı dosyanın davasından ve temyizinden feragat edip, dosyayı işlemden 

kaldıracaktır.  

4- Gerek kooperatif müdürü Hüsnü Gümüş ve gerekse Galip Gümüş Ünal Şen 

aleyhine yapmış bulundukları ceza koğuşturması şikayeti ve davalarından feragat 

edeceklerdir.  

5- İş bu sözleşme kooperatif irtifak tapusu Ünal Şen'in eşine intikal ettirildikten sonra 

yürürlüğe girecektir.  

6- İşbu protokolün yürürlüğe girmesi ile Ünal Şen icra takibi ve ceza davalarını takip 

eden Avukatı Emin Civanoğlu'nuda gerek borçludan tahsil edilip kendisine verilen 

paralar ve gerekse davalardan vazgeçmeden dolayı ibra etmiş olacaktır. Adı geçen 

işlerden dolayı Avukat Emin Civanoğlu'ndan alacağı vesair talep hakkı olmadığını 

beyan etmiş olacaktır.  

İşbu protokol 3 nüsha olarak düzenlenmiştir. Taraflar tarafından imza edilmiştir.  

Ünal Şen 
 

S.S.Efekent Konut Yapı Koop. YÖNETİCİLERİ"  

Biçiminde düzenlenmiştir.  

Taraflar arasında 7.9.1998 tarihli "inanç sözleşmesi" başlıklı belge ise;  

"S.S.Efekent Yapı Kooperatifinden Ünal Şen'in icralı alacağı vardır. İş bu alacağa 

karşılık Kooperatif Ünal Şen'in eşine kat irtifaklı bir daire tescil etmiştir.  
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Ünal Şen'in eşi adına alınmış bulunan bu daire aslında Ünal Şen'indir. Ünal 

Şen'in İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde yangına sebebiyet vermekten davası 

devam etmektedir. Yangından zarar gören kişi Ünal aleyhine zarar ziyan davası 

açmış devam etmektedir. Ünal'ın İstanbul'daki tapularına tedbir konmuştur.  

İstanbul'daki davalar ve zarar ziyan talebi sebebiyle Efekent Yapı 

Kooperatifinden alacağa karşılık verilen daire Ünal eşi Nurdane Şen adına alınmıştır. 

İlk istek de daire Ünal Şen'e devir edilecektir" biçimindedir.  

Dava konusu taşınmaz malı davalı "Nurdane Kılıç" adı altında malik Necati 

Bilici ve ortakları vekili sıfatı ile hareket eden Hüsnü Gümüş'ün satımı suretiyle 

iktisap etmiştir. Bu satım aktinde davacının ibraz ettiği protokolde sözü edildiği gibi 

ne Nurdane'nin kooperatife üye alındığından ne de kooperatifin bir tahsisinden söz 

edilmemekte, aksine davalının satıcıya satım bedeli ödediği yazılı bulunmaktadır.  

Davada önemli olan taraflar arasındaki 7.9.1998 tarihli yazılı belgenin 

nitelenmesi ve bu belgenin davacıya, davalı adına tapu siciline yazılmış olan 

taşınmaz malın aynını isteme hakkı verip vermediğinin belirlenmesidir.  

Genel olarak Borçlar Kanunun 18. maddesi akitlerde geçerli olanın tarafların 

gerçek iradesine uygun olanı olduğunu açıklamıştır. Bu kural tek başına dikkate 

alındığında taşınmaz mal satımında da taraflar arasında kişide muvazaa 

yapılabileceği, gizli irade uyarınca da gerçek satın alanın gerçek iradeler uyarınca 

taşınmaz malı isteyebileceği sonucuna kolayca varılabilir. Hatta Yüksek Yargıtay 

Hukuk Genel Kurulu'ndaki tartışmalar sırasında bazı sayın üyelerin ifade ettikleri 

üzere satıcı ile akit yapan cali alıcının vekil olduğu onunda Borçlar Kanunun 392. 

maddesi uyarınca "her ne nam ile olursa olsun almış olduğu şeyi müvekkiline 

tediyeye mecbur" olduğu yargısına da ulaşılabilir. Fakat taşınmaz mal iktisabı için 

Medeni Kanunun 634. maddesinde yer olan "mülkiyeti nakleden akitler resmi şekilde 

yapılmadıkça muteber olmaz"; Borçlar Kanunun 11/2. maddesinde yer alan 

"Kanunun emrettiği şeklin şumul ve tesiri derecesi hakkında başkaca bir hüküm tayin 

olunmamış ise akid bu şekle riayet olunmadıkça sahih olmaz"; Tapu Kanunun 26. 

maddesinde yer alan "Mülkiyete mülkiyetten gayrı aynı haklara... irtifak hakkı 

tesisine veya tesis vaadine mütedair resmi senetler tapu sicil muhafızları veya 

memurları tarafından düzenlenir." Hükümleri ile bu konuda düzenlenip 7.6.1994 
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günlü resmi gazetede yayımlanan tüzükte yer alan kurallar konuyu basite irca ile 

çözmeye engeldirler.  

Taşınmaz mallar yönünde muvazaa problemleri yargıyı önemli ölçüde 

meşgul etmiş, bu konuda birçok İçtihadları Birleştirme Kararı oluşturulmuştur. Konu 

ile doğrudan ilgili olanlar 5.2.1947 tarihli 20/6 sayılı, 7.10.1953 tarihli 8/7 sayılı 

kararlardır.  

5.2.1947 tarihli 20/6 sayılı İçtihadı Birleştirme Kararı, taşınmaz mallar 

yönünden 30.3.1329 ( 1914) tarihinden önce mer'i hukuka göre mümkün olan fakat 

30.3.1329 ( 1914) tarihli Emvali gayrımenkulenin Tasarrufu Hakkındaki kanunla 

yasaklanmış bulunan muvazaa ve nam-ı müstearın, Medeni Kanun yürürlüğe girdiği 

4.10.1926 tarihinden sonraki durumu hakkındadır. Yüksek Yargıtay 5.2.1947 tarihli 

20/6 sayılı kararında:  

"İhtilafa konu teşkil eden işler gayrımenkul sicilinde yazılı adın vekalet 

münasebetiyle müstear isim olduğunu müteallik ise de; bu husustaki ihtimaller 

gözönünde tutularak meselenin daha şumullü bir surette müzakere ve çözülmesi 

uygun görülmüştür.  

30/Mart/1329 tarihli Emvali Gayrimenkulenin Tasarrufu Hakkındaki Kanun 

ile mahkemelerce dinlenmesi menediliş bulunan muvazaa ve namı müstear 

davalarının bu kanundan evvel yürürlükte bulunan eski mevzuat hükümlerine göre 

dinlenmeleri caiz olduğu gibi Medeni Kanunun yürürlüğe girmesinden sonra da 

Borçlar Kanununun on sekizinci maddesi gereğince muvazaa iddialarının 

mahkemelerce dinlenmesine bir engel bulunmamış ve ancak Emvali 

Gayrimenkulenin Tasarrufu Hakkında yukarıda sözü geçen Kanun zamanında istimai 

memnu bulunmuş olan bu kabil davaların 30.3.1329 ( 1914) ile 4.10.1926 tarihleri 

arasında geçen zaman içinde tekevvün etmiş bulunduğu takdirde, Medeni Kanunun 

meriyetinden sonra dinlenip dinlenemeyecekleri, Birinci ve İkinci Hukuk 

Dairelerinin birbirine uymayan iki kararı ile uyuşmazlık mevzuu teşkil eylemiş 

olmasından dolayı 8.5.1941 tarihli tevhidi İçtihat kararıyla Medeni Kanunun 

yürürlüğe girmesinden evvel gayrimenkuller hakkında tesis olunan kayıtlara dair 

ikame olunacak muvazaa davalarının dinlenemeyeceği tesbit edilmişti.  
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Bu kerre kurula sevk olunan ve birleştirilmesi icap eden kararlar arasındaki 

uyuşmazlık ise Medeni Kanunun yürürlüğe girdikten sonra gayrimenkuller hakkında 

tesis olunan kayıtlarda namı müsteşar hadisesine müteallik bulunmaktadır. Gerçi 

bugünkü mevzuatımızda namı müstear diye bir tabir yoktur. Fakat hukuki 

münasebetlerde namı müstear hadiselerine her zaman, tesadüf edilmekte ve buna 

göre hukuki anlamını ve hükmünü tayin zaruri bulunmaktadır.  

Muhtelif sebep ve maksatlarla bir gayrimenkulun kaydına hakiki maliki 

yerine başka bir nam ve bir mukavelenamede akitlerden biri yerine üçüncü bir şahıs 

ve bir alacak senedinde alacaklı veya borçlu sıfatını haiz olmayan diğer bir kimseyi 

gösterilmesi mümkündür. Bu gibi hallerde vekilin kendi namına ve müvekkili 

hesabına yaptığı tasarruflarda olduğu gibi hukuki bir durum veya her hangi bir 

maksatla üçüncü şahıslardan hakikati gizlemek gayesi güdülebilir. Suiniyetle ve 

haksız gizlemelerde ilgililerin haklarının Kanun Vazıı muhtelif hükümlerle teminat 

altına almış olmakla beraber bu cihet müzakere konusu dışı olduğundan bunun 

üzerinde durulmaya lüzum görülmemiştir.  

Sözü geçen ihtimallere göre, böyle bir dava, gerçekten ya mevcut bir hakka 

dayanarak bir yedin nakli veya bir hakkın himayesi mahiyetini arzeder. Kurulumuzu 

en çok münakaşa ve müzakereye sevkeden husus, vekilin kendi namına ve müvekkili 

hesabına yaptığı tasarrufta mülkiyetin vekile mi? Yoksa müvekkile mi? Sabit olacağı 

meselesi olmuştur.  

İlmi bir incelik taşıyan meselenin nazari esaslarla halli kabil olduğu gibi bu 

bapta kanunlarımızın sarahatından istiane de mümkün bulunmuştur.  

Temsil ve vekalet ilişkilerinde, mülkiyette halefiyyet esas olarak kabul 

edilmiş bir keyfiyet olup helefiyeti tashih maksadıyla iptidaden mülkiyetin vekile 

sübutu düşünülse bile temsil hükümlerine muhalif olduğundan bunun istikrar ve 

devamına hükmolunamaz. Ve Borçlar Kanunun otuz ikinci maddesinin ikinci 

fıkrasındaki alacaklar ve borçlar merhunu mülkiyete teşmil edilemez. Nitekim 

Borçlar kanunun "müvekkil vekiline karşı muhtelif borçlarını ifa edince vekilini 

kendi namına ve müvekkili hesabına üçüncü şahıstaki alacağı müvekkilin olur.  

Vekilin iflası halinde müvekkil, bu hakkını masaya karşı da iddia edebilir.  
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Vekilin iflası halinde müvekkil, vekilin kendi namına ve müvekkili hesabına 

iktitap eylemiş olduğu menkul eşya hakkında dahi istihkak iddiasında bulunabilir.  

Vekilin haiz olduğu hapis hakkını, masa dahi haizdir" diye yazılı 393. 

maddesi bu asla müteferridir. Zikri geçen sebepten dolayı maddedeki menkul eşya 

kaydını vukuat olarak kabul etmek zaruri görünüyor.  

Gerek menkule gerekse gayrimenkule taalluk etsin namı müstear 

hadiselerinde mesele bir istihkak ve mülkiyet davası mahiyetini geçemeyeceğinden 

ne resmi senet ne de şekil meselesi bahis mevzuu olamaz. Nitekim; öteden beri 

mahkemeler vaki olan bu kabil ikrarlara müsteniden hüküm vermekte ve meselede 

bir şekil meselesi görmemektedirler. Bundan başka meseleyi zatı akitte ve isimlerde 

muvazaayı dahi şümulüne alan ve netice itibariyle namı müsteara müncer olan on 

sekizinci madde hükmü çerçevesi içinde mutalaa kanunun ruh ve maksadına muvafık 

olur.  

Bu esasların müzakere ve münakaşasından sonra bir senede karşı dermeyen 

olunan iddiaların aynı kuvvet senetle ispatı gerekli olup olmaması meselesine temas 

edilmiş ve Medeni Kanunun yedi ve yirmi dokuz ve Hukuk Usulü Muhakemeleri 

Kanunun 290. maddeleri sarahatından açıkça anlaşıldığı üzere kanunlarımız daha 

ziyade nazari olan bu düşünceyi kabul etmediğinden bunun üzerinde daha fazla 

durulmaya da lüzum görülmemiştir.  

Sonuçta olaylara başvurularak yukarıdaki sebeplere göre namı müstear 

davalarının mesmu ve yazılı delil ile ispatı caiz olduğuna üçte ikiyi geçen Çoklukla 

5.2.1947 tarihinde karar verilmiştir." Denmiştir.  

Bu kararda yer alan "nam-ı müstaar" tamlamasının, günlük hayatta 

kullanılandan başka bir anlam taşıdığını kabul etmek mümkün değildir. Bu tamlama 

sözlük ve lügatlarda "bir şahsın herhangi bir işte hüviyetini gizlemek için ihtiyari ile 

seçtiği nam, ariyeti isim", olarak belirlenmektedir. (Ünlü sanatçı Mehmet Nüsrat 

Nesin'nin gerçek ismi yerinde Aziz Nesin ismini kullanması gibi) Şu halde gerek 

taşınmaz mala ait olsun ve gerekse diğer borç ilişkilerini ait olsun akitlerde nam-ı 

müstear kullanılmış olması halinde yalnızca aktin tarafının adı ( namı) gizlenmekte, 

fakat hiçbir zaman akti yapan, irade açıklayan kişi ( şahıs) değişmemektedir. Şu 

halde gerek dolaylı temsil ( B.K.32 ve müteakip mad.) ve gerekse vekalet ( B.K.386 
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ve müteakip md.) ilişkisi içinde bulunan kişilerin yaptıkları akitlere sonucu itibarı ile 

bağlayıcı olan ( Yargıtay Kanunu md.45/5) bu İçtihadı Birleştirme Kararını teşmil 

etmek mümkün olamaz. Yukarıda yer alan gerekçede de açıkça yazılı olduğu üzere 

özellikle taşınmaz mal iktisap ederken bilerek ( iradi) alıcının adının değilde başka 

bir NAM'ın ( ki bu hayali bir isim veya başka birinin müsaadesi ile gerçek bir isim 

olabilir) kullanılmasıdır. Nam-ı müstaar kullanılarak oluşturulan taşınmaz mal 

iktisabına ilişkin problemin çözümü bu İçtihatları Birleştirme Kararı ile 

belirlenmiştir. Bu kararı resmi memur önüne gitmeyen veya açıkça resmi memur 

önünde temsil edilmeyen kişilere de hak bahşeder biçimde yorumlamak mümkün 

değildir. Aksi halde resmi memura bildirilen iradeye uygun olmayan akitlere sıhat 

kazandırılır ki, buda Medeni Kanunun 634. maddesi hükmü ile bağdaşmaz. İlmi 

İçtihatlarda da nam-ı müstear konusunun olayın özelliklerine göre tabi olacağı 

hukuki rejimin saptanması ve ona göre çözümü gerektiğine işaret edilmiştir. ( Prof. 

Dr. T. Esener, Türk Hususi Hukukunda Muvazaalı İşlemler, Sf:177 vd.; Prof. Dr. E. 

İ. Postacıoğlu Nam-ı Müstear Meseleleri, İstanbul Hukuk Fakültesi Mecmuası cilt 

XIII. Sf:1011 vd.; Prof. Dr. İ. Sungurbey, Nam-ı Müstear. Halil Aslanlıya Armağan, 

İstanbul Barosu Dergisi Kasım - Aralık 1973). Şu halde gayrımenkul iktisabına 

ilişkin problemleri bu hukuk rejiminin özelliklerini dikkate almadan yalnızca Borçlar 

Kanunun kuralları ile çözmek yanlış olacaktır.  

Öte yandan Yüksek Yargıtay 7.10.1953 tarihli 8/7 sayılı İçtihatları 

Birleştirme Kararlarında:  "Her iki davada da koca, sicilde karısı namına müseccel 

bulunan bir gayrimenkulun hakikatta kendi namına satın alınması icap ettiğini 

bedelini de kendisinin verdiğini bu sebeple gayrimenkulün tapudaki kaydının namına 

tashihini karısını hasım göstererek talep etmiştir.  

Böyle bir davanın kabul olunabilmesi için evvela davacının gayrimenkulün 

namına tescilini muhik kılacak hukuki bir sebebe dayanması lazımdır. Davacılar, 

taleplerini taraflar arasında evvelce vaki olmuş bulunan bir anlaşmaya istinat 

ettirmektedirler. Her iki davada da davalı mevkiinde bulunan karı, ihtilaflı 

gayrimenkulü üçüncü şahıs vaziyetinde bulunan gayrimenkulün eski maliki ile 

yaptığı bey aktine müsteniden iktisap etmiş ve koca o bey aktine dahil olmamıştır. 

Muayyen bir gayrimenkulü namına satın alması için karısına bedelini verdiği halde 

karının gayrimenkulün maliki ile yaptığı bey aktinde kocasının temsilcii sıfatiyle 

hareket etmeyerek taahhütünü yerine getirmemiş olduğu iddia edilmektedir. Bu halde 
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taraflar arasındaki hukuki ilişkilerin vekalet akti olarak ifade etmek gerekir. Vekil ile 

müvekkil arasında vekalet akti, vekilin üçüncü şahıs ile yaptığı bey akti neticesinde 

iktisap eylediği gayrımenkül mülkiyetinin müvekkile nakolunması için Medeni 

Kanunun 642 nci maddesinin derpiş ettiği mahiyette davalıyı tescile vazettiği şekle 

uygun bir temlik taahhütü de taraflar arasında mevcut değildir. Buna göre iddia 

olunan ilişkinin mahiyetine ve şekline nazaran ihraz ettiği mülkiyet hakkını 

kendisine devreylemesi için davalıyı icbar edecek hukuki sebepten davacıların bu 

davalarda mahrum bulunduğunun kabulü iktiza münasebetin mevcudiyetini 

müddediye ispat ettirmeye de lüzum kalmaz. Bu halde artık iddia sübut bakımından 

tetkik olunamaz. Mücerret davanın, davacının gayrimenkulü temellük için sebep irae 

edememiş olmasından dolayı reddedilmesi lazımdır.  

Her iki davada bahis mevzuu olan münasebet MK neşrinden sonra hadis 

olmuş bulunduğundan hadiseye münhasıran MK hükümlerinin tatbiki icap eder. 

Borçlar Kanunun onsekizinci maddesinde derpiş edilmiş bulunan muvazaa hali ancak 

akitler arasında tehaddüs edebilir. Bu da zahiri beyanlarının hakiki maksatlarına 

uymadığını bildikleri halde akitlerin kasdettikleri vaziyetten başka bir hukuki 

münasebette ittifak etmiş gibi kendilerini göstermiş olmaları halidir.  

Medeni Kanunun 634 üncü maddesi mülkiyeti nakledecek akitlerin resmi 

şekilde yapılmasını amirdir. Bununla hakiki iradelerinin tam olarak telahuk ettiğini 

akitlerin salahiyetli memur huzurunda beyan eylemeleri kasdolunmuştur. Memur 

huzurunda bey akti hakkında iradelerinin telahuk ettiğini akitler beyan eyleseler ve 

fakat hakiki kasıtlarının akit yaparken hibe olduğu sabit olsa bey akti batıl olur, 

amma yerine hibe akdi Kayyim olamaz. Çünki memur huzurunda hibe hakkında 

tarafların iradeleri telahuk eylememiştir. Bu halde tapu kaydı hali aslisine irca 

olunmakla iktifa olunur. Müşteri vaziyetinde bulunan şahsa hibe sebebiyle mülkiyet 

intikal eylemiş olamaz. Bundan başka salahiyetli memur huzurunda gayrimenkul 

mülkiyetini iktisap etmesi kasdolunan şahsın isminin gizlenmesi böylece anın yerine 

mevhum bir isim veya hakiki akitlerden başka bir şahsın ismi kullanılarak akte 

yabancı olan bir kimse namına sicille tescil vaki olmuş ise ( Namı müstear) bu halde 

de memur huzurunda akitlerin hakiki kastının ifade edilmemiş olması bakımından 

temlike esas olan akit batıldır. Sicilin yalnız eski haline ircaı icap eder. Yani eski 

malik namına kayıt tashih olunur. Böyle bir münasebet yeni bir tescile mevzu 

olamaz. Medeni kanun muteber bir akte müsteniden malik sıfatını ihraz edebilmiş 
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bulunan kimselerin terkine tabi olur. Davacılar karılarıyla vekalet akti münasebetleri 

mevcut olduğunu usulün 293 üncü maddesine dayanarak şahit ile de isat edebilirler.  

Yalnız bu münasebetin mevcudiyetinin ispat edilmiş olması kendilerine 

gayrimenkullerin namlarına tescilini mahkemeden talep salahiyetini bahşetmez, 

ancak taahhüte muhalif hareket etmiş olmaktan dolayı vekile tazmin mükellefiyeti 

tahmil olunabilir" denmiştir.  

Şu halde davalının davacıya vekaletten ( B.K.386 ve devamı) yada temsilen ( 

BK.32 ve devamı hareket etmesi gerekirken, bunu tapu sicil memuru önünde 

açıklanmadan kendi nam ve hesabına akit yapması halinde gerçek alıcının kendisi 

olduğunu ileri süren davacının taşınmazın aynını istemesi mümkün değildir. 

Aktarılan İçtihatları Birleştirme Kararında da açıklandığı üzere taşınmaz mal iktisap 

ederken akitler arasındaki muvazaa ancak akitlerden birinin akti feshettirme 

hakkından başka bir sonuç doğurmaz.  

Yüksek Yargıtay Hukuk Genel Kurulunda üzerinde tartışılan konulardan biri 

de tarafların dayandıkları 7.9.1998 tarihli belgenin onların da adlandırdıkları gibi 

"İnanç Sözleşmesi" olup olmadığı ve bu sözleşmenin davacıya dava konusu taşınmaz 

malın aynını isteme imkanı verip vermeyeceği noktasında olmuştur.  

Türk Hukuk literatüründe konu, Dr. Ergun Özsunay tarafından 1967 de 

yayımlanan "Türk Hukukunda ve Mukayeseli Hukukta İnançlı Muameleler" adlı 

doktora tezinde çok geniş bir biçimde incelenmiştir. Prof. Dr. Özsunay bu eserinde 

"İnançlı muamelelerle, inanan adı verilen bir şahsa inançlı olarak kazandırması" ( Dr. 

Özsunay age.sf:1) biçimde muhtelif hukukçulara da atıf yaparak tarif ediyor. "Bu 

anlaşma inanılanı, inanç konusunu belirli bir şekilde kullanmak ve inançlı 

münasebetin sona ermesi halinde de, kararlaştırılan şekil ve suretlerle inanç konusu 

şey veya hakkı, inanana veya üçüncü bir şahsa devretmek mükellefiyeti altına 

sokar..." Tarif açıkca inananın mal varlığı içinde bulunan bir hak üzerinde inançlı 

işlem yapılabileceğini ortaya koyuyor. "Aslen iktisap suretiyle inançlı bir kazandırma 

düşünülemez" ( Dr. Özsunay age.sf.102)  

Elbetteki, taşınmaz mallar yada şekle bağlı akitler dışında inanan inanç 

konusunun sahibi ile inanılan lehine yada inanan, inanç konunun sahibine karşı haiz 

olduğu şahsi bir talep hakkını inanılana devrederek yada vekalet akti ile birlikte bir 
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menkul eşyanın alımı ve idaresi için inanç sözleşmesi yapılabilir. Ancak taşınmaz 

mal mülkiyetinin inanana geçmesini sağlamadığından, karma inanç sözleşmesinin 

inanan bakımından ayın isteme hakkı yaratmayacağı açıktır. Gayrimenkul hukuku 

yönünden resmi memura ifade edilen iradenin dışında bir saklı iradenin bulunması 

halinde Borçlar Kanunun 18. maddesinin uygulama alanı bulmayacağı, başka bir 

ifade ile saklı aktin geçerli olmayacağını Yüksek Yargıtay bir çok kararında 

açıklamıştır. (Örneğin: 1.4.1974 tarihli 1/2 sayılı İçtihatları birleştirme kararı. 

Y.H.G.K.'nun 22.12.1982 tarihli 1979/13-1905-9664 sayılı, 22.9.1993 tarihli 1-162-

511 sayılı kararları)  

Şu halde davacının tapu sicilinde kazanmadığı bir taşınmaz mal mülkiyetini 

inançlı işlemle davalıya geçirdiğini ve ondan isteme hakkının bulunduğunu 

söylemeyi, gayrimenkul mülkiyetinin iktisabına dair kurallar gözardı edilerek 

ulaşılan bir sonuç olarak kabul etmek zorunludur.  

SONUÇ: Taraflar arasında oluşturulan 7.9.1998 tarihli belge bir nam-ı müstear delili 

olamaz. Zira dava konusu taşınmaz malın 7.9.1998 tarihli resmi memur huzurunda 

oluşan akitte davacı ne doğrudan doğruya ve ne de temsilen kişi olarak taraf 

durumunda gelmemiştir. Böyle olunca kendi adı yerine davalının NAMININ 

yazdırıldığı düşünülemez. Diğer yandan söz konusu satım akti dava konusu 

taşınmazın maliklerinin vekili ile davalı arasında kurulmuştur. Satıcılar veya vekilleri 

ile davalı ve davacıya kapsayan bir muvazaa söz konusu olsa bile Medeni Kanunun 

634. maddesinin açık hükmü sebebiyle gayrimenkul satımında Borçlar kanunun 18. 

maddesinde ifade olunduğu üzere muvazaanın arkasına gizli akit geçerli kabul 

edilemeyeceğinden, davacı ayni hak isteyemez. Olayda davacının hukuken kendi 

mülkiyetinde olan bir hakkı davalıya temlik etmesi söz konusu olmadığından inanç 

sözleşmesinden ve o sözleşme uyarınca istirdat hakkından da söz edilemez. 

Gayrimenkul hukukunun, özellikle, Medeni Kanunun 634, Borçlar Kanunun 11/2, 

Tapu Kanunun 26. maddeleri ile Tapu Sicil Tüzüğünün gayrimenkul mülkiyetinin 

geçirilmesini düzenleyen hükümleri dikkate alınmadan, sırf oluşması şekle bağlı 

olmayan akitlere ilişkin Borçlar Kanunu hükümlerine dayanılarak oluşan bozma 

kararına katılmıyorum. Karar onanmalıdır.  



 
 

117

T.C.                EK:4 

YARGITAY 

1. HUKUK DAİRESİ 

E. 2005/1500 

K. 2005/6658 

T. 1.6.2005 

 
• VEKİLİN AZİLDEN SONRA TAŞINMAZ SATMASI ( Temsil Edilenin 3. 

Kişilere Yetkinin Kaldırıldığını Bildirmemiş Olması - Doğan Hak ve Borçların 

Temsil Olunanın Hukuk Alanında Doğacağı ve Onu Bağlayacağı ) 

 
• TAPU İPTALİ VE TESCİL ( Azil Edilen Vekilin Yaptığı Taşınmaz Satışı - 

Doğan Hak ve Borçların Temsil Olunanın Hukuk Alanında Doğacağı ve Onu 

Bağlayacağı/Temsil Edilenin 3. Kişilere Yetkinin Kaldırıldığını Bildirmemiş 

Olması ) 

 
• AZİLDEN SONRA VEKİLİN TAŞINMAZ SATMASI ( Temsil Edilenin 3. 

Kişilere Yetkinin Kaldırıldığını Bildirmemiş Olması - Doğan Hak ve Borçların 

Temsil Olunanın Hukuk Alanında Doğacağı ve Onu Bağlayacağı ) 

 
• TEMSİL EDİLENİN VEKİLİ AZLETMESİ ( 3. Kişilere Yetkinin 

Kaldırıldığını Bildirmemiş Olması/Doğan Hak ve Borçların Temsil Olunanın 

Hukuk Alanında Doğacağı ve Onu Bağlayacağı - Azil Edilen Vekilin Yaptığı 

Taşınmaz Satışı ) 

 
• VEKALETTEN AZİL ( Temsil Edilenin 3. Kişilere Yetkinin Kaldırıldığını 

Bildirmemiş Olması - Doğan Hak ve Borçların Temsil Olunanın Hukuk 

Alanında Doğacağı ve Onu Bağlayacağı ) 

 

ÖZET : Vekalet, temsil edilenle ( vekil eden ) üçüncü kişi arasında bir hukuksal 

ilişki kurulmasını sağlar. Somut olayda, davacı noterden düzenlenen satış yetkisini 

içeren vekaletname vererek bu suretle vekilin bu konudaki temsil yetkisini üçüncü 

kişilere ( satış akdine taraf olan ) bildirmiş olmaktadır. Bu aşamada Borçlar 

Kanununun 34/III. nün maddesinin uygulama alanının ortaya çıkacağı tartışmasızdır.  

Temsil edilen, üçüncü kişilere temsil yetkisinin verildiğini bildirmesine rağmen, bu 

yetkinin daraltıldığını ya da kaldırıldığını bildirmemişse temsilci, yetkisinin sona 
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erdiğini bilerek hareket etmiş olsa bile, o şahısla yapacağı sözleşmeden doğan hak ve 

borçlar temsil olunanın hukuk alanında doğar ve onu bağlar. ( BK. 34/III ) Böyle bir 

düzenleme ile yasa koyucunun amacının üçüncü şahısların hukukunu korumak 

olduğu tartışmadan uzaktır.  

 

DAVA : Taraflar arasında görülen davada;  

 

Davacı, maliki olduğu 663,664,665 parsel sayılı taşınmazların satışı için 

İbrahim'ı vekil ettiğini, 15.8.2002 tarih 23899 yevmiye nolu azilname ile azlettiğini, 

vekillikten azil edilen İbrahim'ın taşınmazları arkadaşı olan davalı Mehmet Emin'e 

satış suretiyle temlik ettiğini, Mehmet Emin'in de 664 parsel sayılı taşınmazı diğer 

davalı A'ye satış yoluyla devrettiğini ileri sürerek, iptal ve adına tescil isteğinde 

bulunmuştur.  

 

Davalı A, taşınmazı iyiniyetli satın aldığını belirtip, davanın reddini 

savunmuştur. Diğer davalı Mehmet Emin ise, duruşmalara gelmemiş, cevap da 

vermemiştir. Mahkemece, davalıların taşınmazları satın alırken kötüniyetli oldukları 

ispatlanmadığı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiştir. Karar, davacı vekil 

tarafından süresinde duruşma istemli temyiz edilmişse de dava değeri yönünden 

duruşma isteminin reddine temyiz incelemesinin dosya üzerinden yapılmasına karar 

verildi. Tetkik Hakimi raporu okundu, düşüncesi alındı.  

 

Dosya incelendi gereği görüşülüp düşünüldü:  

 

KARAR : Dava, tapu iptal ve tescil isteğine ilişkindir.  

 

Mahkemece, davanın reddine karar verilmiştir. Dosya içeriğinden toplanan 

delilerden; çekişme konusu olup, kayden davacıya ait bulunan 663, 664,665 parsel 

sayılı taşınmazların B. 5. Noterliğince düzenlenen 10.5.2000 tarihli ve satış yetkisi 

içeren vekalete dayalı olarak 16.8.2002 tarihli akitle, vekil İbrahim tarafından davalı 

Mehmet'e satış yoluyla temlik edildiği, onun tarafından da, 664 nolu parselin diğer 

davalı A'ye satış suretiyle 7.2.2003 tarihli akitle devredildiği anlaşılmaktadır.  
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Davacı, satışa taraf olan vekil İbrahim'i azlettiğini, aktin azile rağmen 

yapıldığını ileri sürerek, eldeki davayı açmıştır. Gerçekden davacının vekili İbrahim'i 

satıştan önce azlettiği dosyada bulunan B. 5. Noterliğinin 15.8.2002 tarihli 

azilnamesinden görülmektedir.  

 

Bilindiği gibi Borçlar Kanununun 386. maddesi ile tanımı yapılan vekalet 

ilişkisi aynı yasanın 387. maddesinde belirtildiği şekilde kurulur. Bu suretle kurulan 

ilişkinin hüküm ve şumulü Yasanın 388-395. maddeleriyle düzenlenmiş, eldeki dava 

bakımından önem taşıyan "azil" keyfiyeti ise vekaletin sona erme nedeni olarak 

Yasanın 396. maddesinde dile getirilmiştir.  

 

Bu düzenlemeler incelendiğinde görüleceği gibi, anılan hükümler tamamen 

vekil eden ile vekil arasındaki vekalet bağıtının kuruluşu kapsamı ve neticeleri ile 

ilgilidir. Diğer bir anlatımla öğreti ve uygulamada iç temsil olarak da nitelendirilen 

vekil-vekileden arasındaki ilişkiler belirtilen yasal düzenlemelerin konusunu 

oluşturmaktadır.  

 

Gerçekten vekillik, vekil ile vekileden arasında bir iç ilişkiden ibarettir. 

Aralarında bir borç ilişkisi meydana gelir. Hak ve borçlar vekil ile vekiledeni 

ilgilendirir. Vekillik sözleşmesine dayanan temsil ise etkisini dış ilişkide gösterir.  

Vekil, vekiledenle yaptığı sözleşme uyarınca üçüncü bir kişi ile hukuki bağıt 

kurduğu takdirde, bu kez dış temsil ilişkisinin söz konusu olacağı ve ortaya çıkan 

çekişmeler bakımından Borçlar Kanununun temsile dair 32 ve takibeden maddeleri 

dikkate alınmak suretiyle çözüm yollarının aranacağı kuşkusuzdur.  

 

Vekalet, temsil edilenle ( vekil eden ) üçüncü kişi arasında bir hukuksal ilişki 

kurulmasını sağlar. Somut olayda, davacı noterden düzenlenen satış yetkisini içeren 

vekaletname vererek bu suretle vekilin bu konudaki temsil yetkisini üçüncü kişilere ( 

satış akdine taraf olan ) bildirmiş olmaktadır. Bu aşamada Borçlar Kanununun 34/III. 

nün maddesinin uygulama alanının ortaya çıkacağı tartışmasızdır.  

 

Temsil edilen, üçüncü kişilere temsil yetkisinin verildiğini bildirmesine 

rağmen, bu yetkinin daraltıldığını ya da kaldırıldığını bildirmemişse temsilci, 

yetkisinin sona erdiğini bilerek hareket etmiş olsa bile, o şahısla yapacağı 
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sözleşmeden doğan hak ve borçlar temsil olunanın hukuk alanında doğar ve onu 

bağlar. ( BK. 34/III ) Böyle bir düzenleme ile yasa koyucunun amacının üçüncü 

şahısların hukukunu korumak olduğu tartışmadan uzaktır.  

 

Tabii ki temsil edilen kimse, temsil yetkisinin kaldırıldığını üçüncü kişiye 

bildirmiş ise, bunu ona karşı ileri sürebilme hakkına sahip olacaktır. Bunun yanında 

üçüncü kişi, temsil edilenden bir bildirim almamakla birlikte, yetkinin son bulduğunu 

başka bir suretle öğrendiği takdirde de Borçlar Kanunun 34/III. maddesinin 

koruyuculuğundan yararlanamayacaktır.  

 

Tüm açıklamaların ışığında eldeki davaya bakıldığında; 363 ve 365 parsel 

maliki Mehmet Emin'in vekilin temsil yetkisinin kaldırıldığını bilip bilmediğinin 

araştırılmasında zorunluluk vardır.Oysa mahkemece böyle bir araştırma da yapılmış 

değildir.Bu bakımdan davacıdan değinilen hususa ilişkin delillerinin sorulması, 

bunların toplanması ve ondan sonra bir karar verilmesi gerekirken, adı geçen 

yönünden davanın reddinde isabet yoktur.  

 

Davalı 664 parsel maliki A taşınmazı alan ikinci el konumundadır.Adı geçen 

iyiniyet savunmasında bulunmuş iktisabın iyiniyetli olmadığı kanıtlanamamıştır.Öyle 

ise, davalı A. bakımından davanın reddi doğrudur.  

Hal böyle olunca, davalı Mehmet Emin bakımından yukarıda açıklanan ilke ve 

olgular gözetilmek suretiyle, gerekli araştırmanın yapılması ve sonucuna göre bir 

karar verilmesi gerekirken yazılı olduğu üzere hüküm kurulması doğru değildir.  

 

SONUÇ : Davacının temyiz itirazları yerindedir.Kabulü ile hükmün 

açıklanan nedenden ötürü HUMK.nun 428.maddesi gereğince BOZULMASINA, 

peşin harcın temyiz edene geri verilmesine, 1.6.2005 tarihinde oybirliğiyle karar 

verildi.  
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T.C.                EK:5 

YARGITAY 

HUKUK GENEL KURULU 

E. 2003/4-359 

K. 2003/406 

T. 11.6.2003 

 
• MANEVİ TAZMİNAT ( Tüzel Kişi Organının İftira Etkili Eylem ve 

Hakareti Nedeniyle - Aynı Zamanda Suç Teşkil Etse Bile Tüzel Kişi Hakkında 

İstisnalar Haricinde Uzamış Zamanaşımının Uygulanamayacağı ) 

 
• TÜZEL KİŞİ ORGANLARININ HAKSIZ FİİLİ ( İftira Etkili Eylem ve 

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat - Aynı Zamanda Suç Teşkil Etse Bile 

Tüzel Kişi Hakkında İstisnalar Haricinde Uzamış Zamanaşımının 

Uygulanamayacağı ) 

 
• KOOPERATİF BAŞKANININ HAKSIZ FİİLİ ( İftira Etkili Eylem ve 

Hakaret Nedeniyle Manevi Tazminat - Aynı Zamanda Suç Teşkil Etse Bile 

Tüzel Kişi Hakkında İstisnalar Haricinde Uzamış Zamanaşımının 

Uygulanamayacağı ) 

 
• HAKSIZ FİİL NEDENİ İLE MANEVİ TAZMİNAT ( Kooperatif 

Başkanının İftira Etkili Eylem ve Hakareti - Aynı Zamanda Suç Teşkil Etse 

Bile Tüzel Kişi Hakkında İstisnalar Haricinde Uzamış Zamanaşımının 

Uygulanamayacağı ) 

 
• UZAMIŞ ZAMANAŞIMI ( Kooperatif Başkanının İftira Etkili Eylem ve 

Hakareti Nedeniyle Manevi Tazminat - Aynı Zamanda Suç Teşkil Etse Bile 

Tüzel Kişi Hakkında İstisnalar Haricinde Uygulanamayacağı ) 

• ORGAN KAVRAMI ( Medeni Kanundaki - TTK.'daki Temsilci 

Kavramlarının Aynı Muhtevaya Sahip Oldukları ) 

• TEMSİLCİ KAVRAMI ( TTK.'daki - Medeni Kanundaki Organ 

Kavramlarının Aynı Muhtevaya Sahip Oldukları ) 

ÖZET: Davacı, davalı kooperatifin üyesi bulunduğunu, genel kurul 

toplantısına kendi adına asaleten, başka bir ortak adına vekil sıfatıyla katıldığını, 
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davalı kooperatif başkanının vekaletnamedeki imzanın sahte olduğu iddiasıyla 

aleyhinde suç duyurusunda bulunduğunu, savcılık tarafından takipsizlik kararı 

verildiğini ileri sürerek kooperatif ve başkan aleyhine manevi tazminat talep etmiştir. 

Uzamış zamanaşımı kural olarak haksız fiil işleyen kişi hakkında uygulanır. Tüzel 

kişilerin organlarının işledikleri haksız fiiller aynı zamanda suç teşkil etse bile 

istisnalar haricinde tüzel kişi hakkında uzamış zamanaşımı uygulanmaz. 

DAVA : Taraflar arasındaki "tazminat" davasından dolayı yapılan yargılama 

sonunda; Ankara Asliye 15. Hukuk Mahkemesi'nce davanın reddine dair verilen 

20.11.2001 gün ve 2000/25 E. - 2001/701 K. sayılı kararın incelenmesi davacı 

tarafından istenilmesi üzerine, Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 15.5.2002 gün ve 

2002/1359-5864 sayılı ilamiyle; ( ...Davacı, davalının hukuka aykırı eylemi sonucu 

zarar gördüğünü belirterek manevi tazminat isteminde bulunmuştur. Mahkemece 

istemin zamanaşımına uğradığı gerekçesi ile dava reddedilmiştir. 

Dosyadaki kanıtlara göre, davacının 18.4.1998 tarihinde meydana gelen 

olayı, kendisinin şikayet edilip sahte oy kullandığına ilişkin olan soruşturma üzerine 

ifadesine başvurulduğu 6.1.1999 tarihinde öğrendiğini, ayrıca gerçek kişi olan davalı 

tarafından 26.10.1997 gününde de kendisine karşı etkili eylem ve hakarette 

bulunduğunu iddia etmektedir. 

Davacının şu açıklamasına ve dosyadaki kanıtlara göre ilk eylemin iftira 

suçunu, ikinci eylemin ise etkili eylem ve hakareti içerdiği anlaşılmaktadır. 

Açıklanan bu suçlara temas eden ceza yasasındaki maddeler itibari ile eylem suç 

teşkil etmektedir. Bu durumda davalıların eyleminin ceza zamanaşımı süresine tabi 

olduğu kabul edilmek gerekir. Bu halde, BK'nun 60, TCK'nun 102. maddeleri 

karşısında zararlandırıcı eylemin meydana geldiği ve davanın açıldığı tarih 

gözetildiğinde, olayda zamanaşımı gerçekleşmemiştir. 

Mahkemece bu yön gözetilerek işin esası hakkında karar vermek gerekir iken, 

yazılı gerekçe ile davanın reddedilmiş olması usul ve yasaya aykırı olup bozmayı 

gerektirmiştir... ) gerekçesiyle bozularak dosya yerine geri çevrilmekle, yeniden 

yapılan yargılama sonunda; mahkemece önceki kararda direnilmiştir. 

Hukuk Genel Kurulu'nca incelenerek direnme kararının süresinde temyiz 

edildiği anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 
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KARAR : Davacı, davalı kooperatifin eski üyesi bulunduğunu, kooperatifin 

18.04.1998 tarihinde yapılan Genel Kurul toplantısına kendine asaleten, kooperatif 

ortağı M. Arif'in vekili sıfatiyle katıldığını, davalı kooperatif başkanı Murat'ın, S.S. 

Ş. Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı adına Ankara Cumhuriyet 

Başsavcılığına verdiği dilekçede M. Arif'in vekaletnamesindeki imzanın sahtecilik 

yolu ile tarafından düzenlendiğini ileri sürdüğünü, hazırlık tahkikatı sırasında da aynı 

iddiaları tekrar ederek kendisini "sahte hususi evrak tanzim" etmekle suçladığını, 

hazırlık tahkikatı sırasında M. Arif'in vekaletnamedeki imzanın kendisine ait 

olduğunu kabul ettiğini, yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda da imzanın davacıya 

ait olmadığının tespit edilmesi nedeniyle hakkında takipsizlik kararı verilip bu 

kararın kesinleştiğini, böylece davalının kendi adına asaleten ve kooperatif başkanı 

sıfatiyle sahtecilik isnadında bulunduğunu, ODTÜ'de öğretim elemanı olarak 

çalıştığını, bu suçlama sonucunda kooperatiften ayrılmak zorunda kaldığını, toplum 

içindeki saygın yerinin zedelendiğini, dürüst kişiliğinin gölgelendiğini ileri sürerek 

her iki davalıdan manevi tazminat talep etmiştir. 

Dosyadaki kanıtlara göre davacının olay tarihinde kooperatif ortağı olduğu 

yargılama sırasında ortaklıktan ayrıldığı, davalı Murat'ın kooperatifin yönetim kurulu 

başkanı bulunduğu anlaşılmaktadır. Davalı Murat hakkında ayrıca davacıya etkili 

eylemde bulunması ve hakaret etmesi nedeniyle de tazminat talep edilmiştir. 

Direnme yoluyla Hukuk Genel Kurulu önüne gelen uyuşmazlık; tüzel kişi 

davalı kooperatif hakkında uzamış ( ceza zamanaşımı )'nın ( BK. 60/II ) uygulanıp 

uygulanmayacağı noktasında toplandığı anlaşılmaktadır. Diğer davalı Murat 

hakkında bozmaya uyularak yeni hüküm verilmiş olduğundan ve bu yeni hüküm özel 

dairece inceleneceğinden durum tartışma konusu yapılmamıştır. 

Dosyaya ibraz edilen Türkiye Ticaret Sicil Gazetesindeki imza 

beyannamesine göre "Sınırlı Sorumlu Ş. Konut Yapı Kooperatifini temsile, her türlü 

işlem ve muamele yapmaya tam ve sınırsız olarak Yönetim Kurulu Başkanı Murat ve 

yönetim kurulu başkan yardımcısı Dilek" yetkili kılınmıştır. Kooperatifler 

Kanunu'nun 55 ve 98. maddesi yoluyla uygulanan TTK'nın 321. f. III. maddesi 

uyarınca temsil yetkisinin kullanılmasında çift imza ilkesi benimsenmiştir. Bilindiği 

gibi temsil yetkisi, ortaklık tüzel kişisini hak sahibi yapabilme ve borç altına 

sokabilme yetkisini ifade eder. Yönetim kurulu ortaklığın kanuni temsilcisidir ( TTK. 
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317 ). Ancak temsil yetkisi somut olayda olduğu gibi yönetim kurulunun bazı 

üyelerine verilmek suretiyle kullanılabilir. TTK'nın 321. maddesinde bütün yönetim 

kurulu üyeleri tarafından birlikte temsil sistemi değil, çift imza ilkesi benimsenmiştir. 

Ana sözleşme ile elbet temsil konusunda başka bir düzenleme, örneğin ferdi temsil 

kuralı veya ikiden fazla imza şartı konabilir. Temsil yetkisi, temsilcilerin belgeleri 

şirket ünvanı altında imzalamaları suretiyle kullanılır. 

Somut olayda da davalı kooperatifin çift imza ilkesini benimsediği 

anlaşılmaktadır. Cumhuriyet Başsavcılığına verilen 07.10.1998 tarihli dilekçede 

şikayetçi olarak, S. S. Ş. Konut Yapı Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı adına 

Başkan Murat yazılmış, dilekçenin altına imza sütununa S. S. Ş. Konut Yapı 

Kooperatifi Yönetim Kurulu Başkanlığı A. Murat, başkan yazılarak bu davalı 

tarafından imzalanmıştır. 

Öncelikle bu dilekçenin kooperatif tüzel kişiliği adına organ sıfatiyle verilip 

verilmediğinin de irdelenmesi gerekmektedir 

Yürürlükten kaldırılan 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 47., 4721 sayılı 

Türk Medeni Kanunu'nun 49. maddesi uyarınca tüzel kişilere hak sahibi olabilme 

özelliği verildiği açıktır. Tüzel kişinin hak sahibi olarak üçüncü şahıslarla ilişki 

kurabilmesi ve iradesini açıklayabilmesi için organlara sahip bulunmasının gerekli 

olduğu kanunda hükme bağlanmıştır. 743 Sayılı Kanunun 48, 4721 Sayılı Kanunun 

50. maddesine göre "Tüzel kişinin iradesi, organlar aracılığıyla açıklanır. Organlar, 

hukuki işlemleri ve diğer bütün fiilleriyle tüzel kişiyi borç altına sokarlar. Organlar, 

kusurlarından dolayı ayrıca kişisel olarak sorumlu olurlar" kuralı konulmuştur. 

743 sayılı Türk Kanunu Medenisinin 47 ve 48 ( İMK 55 ), ( 4721 Sayılı 

Kanunun 50. md. ) maddelerinde organ kavramı kullanılmıştır. Bu kavramın özel 

hukuk tüzel kişileri için ne şekilde uygulanacağı TTK 1/II ve aynı kanunun 138'inci 

maddelerinde düzenlenmiştir. TTK'nun 138. maddesine göre "Her şirket nev'ine 

mahsus hükümler mahfuz kalmak- şartıyla Medeni Kanunun 45, 47, 48, 49'uncu 

maddeleri... her şirket nev'inin mahiyetine uygun olduğu nisbette, ticaret şirketleri 

hakkında da tatbik olunur" denilmiştir. TTK'nın 177/II. maddesine göre "Bir ortağın 

şirkete ait vazifelerini ifa dolayısiyle işlediği haksız fiillerden şirket de doğrudan 

doğruya mes'uldür". Aynı kanunun 321/son maddesinde "temsile veya idareye 
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selahiyetli olanların vazifelerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden anonim 

şirket mesul olur. Şirketin rücu hakkı mahfuzdur" denilmiştir. 

Kooperatifler Kanunu'nun 59/son maddesinde organ terimi kullanılmaksızın 

"yönetime veya temsile yetkili şahısların kooperatife ait görevlerini yürütmeleri 

esnasında meydana getirdikleri haksız fiillerden doğan zararlardan kooperatif 

sorumludur" kuralına yer verilmiştir. Anılan maddelerdeki temsilci kavramının 

Borçlar Kanununda hükme bağlanan ( BK. 32 vd. ) temsilci kavramından farklı 

olduğu açıktır. Medeni Kanundaki organ kavramıyla TTK'daki temsilci 

kavramlarının aynı muhtevaya sahip oldukları bugün uygulama ve öğretide 

benimsenmektedir. ( Bkz. Medeni Hukuk Tüzel Kişilerinde Organ Kavramı ve 

Organların Fiillerinden Doğan Sorumluluk, Dr. Bilge Öztan ve orada anılan yazarlar 

Ank. 1970 s. 90 vd ). Nitekim TTK'nun 321'inci maddesi ile ilgili Hükümet 

gerekçesinde "İdare ve temsil yetkisine" sahip kimseler kavramı ile şirketin 

organlarının kastedildiği açıklanmıştır. Kooperatifler Kanunu'nun 59/3. 

maddesindeki "yönetim ve temsile yetkili" deyiminden de kooperatif organının 

kastedildiği anlaşılmaktadır. 

Tüzel kişinin organının sözleşme dışı sorumluluğunda, öncelikle organın 

haksız fiilinden tüzel kişinin sorumlu olması için hangi koşullar aranmalıdır. 

MK.'nın 47 ve 48'inci maddeleri birlikte değerlendirildiğinde "organ" 

kavramının kapsamına "tüzel kişinin varsayılan idaresinin oluşmasında ve 

açıklanmasında aracı olan kurul organlar" girer. Ancak organ kavramını fazla 

daraltarak yalnız kurul organları, organ saymak her zaman yeterli olmayabilir. 

Madem ki, organ tüzel kişinin ( varsayılan ) iradesinin oluşmasına ve açıklanmasına 

yol açmaktadır, şu halde kanun veya kuruluş belgeleri dolayısiyle belirli konularda 

karar verebilme ve icra edebilme yetkisine haiz olan kişileri de organ sayabiliriz. Bu 

irade açıklaması "hukuki muameleler" yanında sözleşme dışı sorumlulukta da söz 

konusu olacaktır. TTK.'nın 321/V ve 1163 Sayılı Kanun'un 59/III maddesi "temsile 

ve idareye (yönetime ) selahiyetli olanlar" lafzı ile sorumluluk çerçevesini geniş 

tuttuğu sonucuna varılmalıdır. Böylece haksız fiil sorumluluğunda yönetim 

kurulunun, organ kurul sıfatı ile birlikle hareket etmeleri yanında, idare ve temsile 

yetkili bulunan yönetim kurulu üyelerinin ayrı ayrı fiilleri ile de tüzel kişiyi 

sorumluluk altına sokabilecekleri kabul edilmelidir. ( Bkz. Organın Eyleminden 
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Dolayı Tüzel Kişinin Sorumluluğu, Doç. Dr. Hüseyin Hatemi, Yargı Aylık Dergisi 

Nisan 1980 sayı: 48 s.15 vd., Dr. Mehmet Helvacı, Anonim Ortaklıkta Yönetim 

Kurulu Üyelerinin Hukuki Sorumluluğu, İst. 1995 s. 11 vd.). O halde, davalı 

kooperatif başkanı Murat'ın, bu sıfatla davacıyı suçlayıcı dilekçe vermesi nedeniyle 

oluşan haksız fiilden dolayı kendisi ve tüzel kişi olan kooperatifin sorumlu olduğu 

benimsenmiştir. 

Tüzel kişinin sorumluluğuna gidilebilmesi için pozitif hukuk kurallarının BK. 

41-50 ( İBK. 41-50 ), BK. 55, 100 ( İBK. 55, 101 ), MK. 48/II ( 4721 Sayılı Kanun 

50 ) ( İMK. 55/II ) ve bu.hükümlerin özel görünüş biçimleri olan TTK 177, 321/son ( 

İBK 722 ), 542/son fıkra, 1163 Sayılı Kanun 59/3 olduğu gözlenmiştir. Hukuk Genel 

Kurulunda, tüzel kişi davalı kooperatif hakkında bu maddi hukuk kurallarından önce 

hangi zamanaşımı kuralının uygulanacağı görüşülmüştür. 

Hatırlanacağı gibi zamanaşımı, alacak hakkının belli bir süre kullanılmaması 

yüzünden (dava edilebilme) niteliğinden yoksun kalabilmesini ifade eder. Bu 

tanımdan da anlaşılacağı üzere zamanaşımı alacak hakkını sona erdirmeyip sadece 

onu "eksik bir borç" haline dönüştürür ve dolayısiyle az yukarıda değinildiği gibi 

"alacağın dava edilebilme niteliğini ortadan kaldırır." Zamanaşımı BK.'nun 140 

maddesinde yer alan (...ileri sürülmezse, hakim bunu kendiliğinden göz önüne 

alamaz...) kuralında da vurgulandığı gibi, kişisel bir savunma nedeni olup, bütün 

öteki savunmalarda olduğu gibi ve özellikle itiraz nedenlerinden farklı olarak 

savunulmadığı zaman mahkemece resen gözetilemez ve uygulanamaz ( HUMK m. 

75/1 ). Bu itibarla zamanaşımı savunması usulüne uygun ileri sürüldüğünde ve bu 

savunma gerçekleşirse hakkın dava edilebilme niteliği ortadan kalkacağından artık 

mahkemenin işin esasına girip onu incelemesi mümkün değildir. Somut olayda, özel 

daire ve yerel mahkemece tüzel kişi tarafından süresinde zamanaşımı savunması 

yapıldığı benimsendiğinden, burada BK'nın 60/I, 60/II ve 126/IV. maddelerinde 

yazılı hangi zamanaşımının uygulanacağı çözüme bağlanmalıdır. 

Yerleşik Yargıtay uygulamasına göre 2918 Sayılı Yasanın 85/son ve 109/2, 

TCK'nın 102. maddeleri uyarınca sürücünün eyleminin suç teşkil ettiği hallerde 

uzamış ceza zamanaşımının ( BK 60/II ) işleteni de kapsadığı kabul edilmektedir 

(Yargıtay 4. Hukuk Dairesi'nin 8.4.1999 gün E. 1163 K. 3022 ve Y. 4. H.D. 
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09.03.1990 gün E. 7805 K. 2103, Y. 11. H.D. 11.12.1996 gün E. 1996/6678 K. 

1996/8686, Y. 11. H.D. 24.2.1997 gün E. 1997/489 K. 1997/1067 ). 

Yine uygulamada ilke olarak BK 60/II'nci maddesi ile düzenlenen ceza 

zamanaşımının adam çalıştıran ve malca sorumlu olanlara uygulanamayacağı kabul 

edilmektedir ( Bkz. Tandoğan, Mesuliyet Hukuku 1961 s. 363, Kemal Reisoğlu, 

İstihdam edenin Mesuliyeti ). Ancak Türk Ceza Kanunu'nun 465. maddesi bu kurala 

bir istisna getirmiştir. Bu madde düzenlemesine göre, bir kimsenin veya bir şirketin 

hizmetinde bulunanlar tarafından vazife ve hizmet sırasında işlenen TCK'nın 455. ya 

da 459. maddelerde yazılı cürümlerden dolayı hükmedilecek tazminattan o kimse 

veya şirket malen mesuldür. Bu hükme göre istihdam edilen kişilerin anılan maddede 

belirlenen suçlardan birini işlemeleri halinde, bu kişilerin fiilinden zarar görenlerin, 

onlar hakkında açılan ceza davasına müdahale yolu ile katılarak malca sorumlu olan 

şirket veya idareden kişisel hak talep etmeleri veya ceza davası devam ederken ayrı 

bir hukuk davası açarak zararlarını malen sorumlu olan bu idareden talep etmeleri 

gerekir. Haksız fiili işleyenler aleyhine kullanılabilecek bu dava hakkı, "TCK'nın 

465. maddesinin verdiği imkanla malen sorumlu olanlar hakkında 

uygulanabilecektir. Bu şıkta dikkat edilmesi gereken husus, ceza davasının varlığı 

nedeniyle uzamış olan zamanaşımının ( uzamış ) zamanaşımı süresi kadar olmayıp, 

haksız fiil sorumlusu hakkındaki ceza davasının süresi ile sınırlı olduğudur. Bilimsel 

görüşler ve yargı kararları yukarıda yazılanları doğrulamaktadır. ( Bkz. Andreas Von 

Tuhr. C. Edege çevirisi s. 436, Oser Schönenberger, Borçlar Hukuku R. Seçkin 

çevirisi s. 890, Haluk Tandoğan Mesuliyet Hukuku, Ank. 1961 s. 383, 

Tekinay/Akman/Burcuoğlu/Altop, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 1993 s. 722 vd, 

Y.H.G.K. 27.06.2001 gün E. 4/472 K. 547 ). 

Yargı uygulamasında uzamış ceza zamanaşımı yukarıda sayılanlar dışında 

uygulanmamaktadır. Nitekim mevkute sahibi A.Ş. hakkında BK. m. 60/II 

uygulanmayacağı, fail hakkında açılan şahsi ceza davasında, mevkute sahibi 

hakkında tazminat istenmesi zamanaşımını kesen nedenlerden bulunmadığı için 

başlamış zamanaşımını kesmeyeceği ve TCK.'nun 465. maddesinin ancak TCK.'nun 

455 ve 459. maddesindeki suçlarla ilgili uygulanacağı, tüzel kişiliği olan şirket 

aleyhine uzamış ceza zamanaşımının uygulanmayacağı benimsenmiştir ( Bkz. Y. 4. 

H.D. 29.11.1985 gün E. 9623 K. 502, aynı dairenin 15.12.1998 gün E. 6013 K. 

10285, Y. 11. H.D. 4.12.1995 gün E. 7971 K. 8950 ). 
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Somut olayda davalı kooperatif Ceza Hukuku açısından suçun faili değildir. 

Esasen Yargıtay'ımız ve öğretide baskın olan görüşe uygun olarak BK. 60/II. madde 

hükmünün, yalnız haksız fiili işleyen kimse ( fail ) için uygulanacağını, tüzel 

kişilerin organlarının işledikleri haksız fiil aynı zamanda suç teşkil etse bile yukarıda 

anılan ayrık durumlar dışında tüzel kişi hakkında uzamış ceza zamanaşımının 

uygulanamayacağını duraksamasız olarak kabul etmektedir. 

Yargıtay Hukuk Genel Kurulundaki görüşmeler sırasında, bir kısım üyeler, 

kooperatif organın haksız eyleminden dolayı tüzel kişi hakkında açılacak sorumluluk 

davasında BK. 126/4 bendindeki zamanaşımının uygulanması gerektiğini ileri 

sürmüşlerdir. Çoğunluk aşağıdaki gerekçeyle bu görüşe katılmamıştır. 

BK'nun 126. maddesine eklenen 4. bentle diğer bazı sözleşmeler gibi ortaklık 

sözleşmesinden doğan ( A.Ş. ortaklık sözleşmesi kooperatif ana sözleşmesi ) davalar 

için getirilmiştir. Kanun tasarısına ilişkin Adliye Encümeni Mazbatasında; 

"...İş hayatında çok geçen ve tarafların alacaklarını zamanında istememeleri 

yüzünden bir çok karışık ve çözülmesi gayet zor davalara sebebiyet veren şirket 

akdinden ... doğan davalar hakkında on yıllık müruruzaman çok uzun ve bugünkü 

hayat ihtiyaçlarına aykırı görüldüğünden, bunların da beş senelik müruruzamana tabi 

tutulması uygun bulunmuş ve bu bakımdan Borçlar Kanununun 126. maddesine 4. 

bent hükmü eklenmiştir.." Tatbikat Kanunu'nun 41. maddesiyle BK'nun 126. 

maddesine eklenen 4. bende paralel olarak Türk Ticaret Kanunu Tasarısının V 

fıkrasına İsviçre Borçlar Kanunu'nun 760. maddesinden aktarılan beş ve on yıllık 

zamanaşımı süreleri 309/IV fıkra olarak iki ve beş yıla indirilmiştir. ( Bkz. TBMM. 

Zabıt Ceridesi 1956, C. 12, S: 199, Türk Ticaret Kanunu'nun Yürürlüğe Giriş ve 

Uygulanma Şekli Hakkında Kanun Layihası ve Adliye Encümeni Mazbatası 1/15, s. 

15 ). 

Görüldüğü gibi BK 126/4'de yazılı zamanaşımı ancak şirket akdinden doğan 

davalarda uygulama alanı bulacaktır. Nitekim Prof. Dr. Hikmet Sami Türk "Anonim 

Ortaklık Yönetim Kurulu Üyelerine Karşı Açılacak Sorumluluk Davalarında 

Zamanaşımı ve Başlangıcı" isimli makalesinde "BK. 126/4. maddesinin" 

uygulanmasının dar yorumlanması gerektiğine dikkat çekmiştir. 
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"Anonim ortaklığın normal faaliyet dönemindeki işlem ve ihmalleri nedeniyle 

yönetim kurulu üyeleri ve müdürlerle, denetçilere karşı, pay sahipleri ve ortaklık 

alacaklılarınca açılacak sorumluluk davaları hakkında yollamalar nedeniyle Türk 

Ticaret Kanunu'nun 309. maddesinin IV fıkrasındaki özel zamanaşımı süreleri ( TTK 

340, 342, 359 c. 2 ), doğrudan doğruya ortaklık adına açılacak davalar hakkında ise 

BK. 126/4. bendindeki beş yıllık genel zamanaşımı uygulanmalıdır. s. 23" Bu 

görüşün dahi öğretide kabul görmediği anlaşılmaktadır ( Bkz. 

Poroy/Tekinalp/Çamoğlu, Ortaklıklar ve Kooperatif Hukuku, 8. Bası 2000 s. 335, 

612 paragraf ). 

Nitekim uygulamada BK. 126/IV bendindeki davaların ticari olsun olmasın 

bir şirket akdine dayanan ortaklar arasında veya şirketle ortaklar arasında açılmış 

bulunan davalara uygulanacağı, şirket akdine dayanmayan, ortaklar arasında veya 

şirket ile ortak arasında suç teşkil eden haksız fiilden, başka bir anlatımla sözleşme 

dışı sorumluluktan doğan davalara BK. 126/IV bendindeki zamanaşımının 

uygulanamayacağı benimsenmiştir ( Bkz. Y. 11. H.D. 10.2.1992 E. 376 K. 1239, Y. 

13. H.D. 4.11.1983 E. 6001 K. 7625, Y. 13. H.D. 19.1.1984 E. 8509 K. 213 ). 

Yukarıda açıklanan nedenlerle direnme kararı usul ve yasaya uygun olup 

onanması gerekir. 

SONUÇ : 

 1. Davalı Murat hakkında bozmaya uyularak yeni hüküm verilmiş 

olduğundan özel dairece incelenmek üzere dosyanın Yüksek 4. Hukuk Dairesine 

gönderilmesine, 

2. Davacının temyiz itirazının reddi ile davalı S. S. Ş. Konut Yapı Kooperatif 

hakkındaki direnme kararı usul ve yasaya uygun bulunduğundan ONANMASINA, 

gerekli temyiz ilam harcı peşin alınmış olduğundan başkaca harç alınmasına mahal 

olmadığına, 11.6.2003 gününde oyçokluğu ile karar verildi. 

KARŞI OY :  

Dava, kooperatif ortağı tarafından, kooperatif tüzel kişiliği ve temsilcisi 

aleyhine açılan tazminat davasıdır. Hukuki neden ise, kooperatif genel kurulunda 
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vekaleten oy kullanan ortağın ibraz ettiği vekaletnamedeki imzanın sahteliği ve diğer 

konular sebebiyle yapılan şikayete dayanmaktadır. 

Bilindiği gibi, Kooperatifler Kanunu'nun 2. maddesine göre, kooperatif yedi 

ortak tarafından imzalanan ana sözleşme ile kurulur. Diğer kişiler bu ana sözleşmeye 

iltihak etmek ve diğer bazı koşulları da gerçekleştirmek suretiyle kooperatif ortağı 

olurlar. Kooperatif ortaklarının kooperatifle ve birbirileri arasındaki ilişkileri ana 

sözleşme düzenler. Bu sebepledir ki, olayda "sözleşme ilişkisi yoktur" şeklinde 

beliren görüşe katılmak mümkün değildir. 

Davalı kooperatif adına düzenlenen şikayet dilekçesinde, tek imzanın 

bulunması şikayeti geçersiz kılmaz. Şikayet dilekçesi üzerine başlatılan soruşturma 

aşaması, kooperatifi temsil ve ilzama yetkili temsilciler tarafından sonradan verilen 

vekaletname ile takip edilmesi karşısında, kooperatifin şikayeti benimsediği; yetkili 

organları eliyle şikayete onay verdiği anlaşıldığından, vekaletin şikayetin başından 

beri varlığının kabulü gerekir. Bu nedenledir ki, "şikayet geçersizdir" şeklinde 

varılan düşünceye de katılmak mümkün değildir. 

Kooperatifler Kanunu'nun 98'inci maddesine göre, bu kanunda aksine hüküm 

bulunmayan hallerde Türk Ticaret Kanunundaki anonim şirketlere ait hükümler 

uygulanır. 

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu'na göre toplanan genel kurulda yöneticilerin seçimi 

ve alınan kararlar kooperatifin idaresi ile ilgilidir. Kurulda kullanılan oy ve bu 

oyların kullanımında temsil şekli ana sözleşmede ve kanunda belirlenmiştir. Yapılan 

şikayet temsil usulsüzlüğü ile ilgilidir. Çekişmenin çözümü 1163 sayılı Kooperatifler 

Kanunu ve bu kanunun atfıyla TTK'nun anonim şirketler hakkındaki hükümlerinin 

uygulanmasını gerektirir. Kooperatifler Kanunu'nun 59'uncu maddesine göre 

yönetim ve temsile yetkili şahısların, kooperatife ait görevlerini yürütmeleri 

esnasında meydana getirdikleri haksız fiillerden dolayı zararlarından kooperatif 

sorumludur. Dava da kooperatif tüzel kişiliği adına ika edilmiş bir haksız fiilden 

kaynaklanan tazminat davasıdır. 

Kooperatifler Kanununun 59 ve 98. maddesi delaletiyle uygulanacak 

hükümler, TTK'nun anonim şirketlere ilişkin hükümleridir. Borçlar Kanununun 

126/4. maddesinde; "ticari olsun olmasın bir şirket akdine dayanan ve ortaklar 
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arasında veya şirketle ortaklar arasında açılmış bulunan bütün davaların beş yıllık 

zamanaşımına tabi olduğu hüküm altına alınmıştır. Olayda da BK'nun 126/4. 

maddesinin uygulanması gerekir. 

Açıklanan nedenlerden dolayı olayda BK'nun 60/2. maddesinin uygulama 

yeri bulunmadığı, aynı kanunun 126/4. maddesinin uygulanarak sonuca varılması 

gerektiği düşüncesinde olduğumuzdan; yerel mahkeme kararının bu gerekçelerle 

bozulması gerektiği inancıyla, sayın çoğunluğun onama kararına katılmıyoruz. 

Hüseyin DENİZ - 11. H.D. Üyesi Yılmaz DERME - 11. Hukuk Dairesi Üyesi 



 
 

132

T.C.                EK:6 

YARGITAY 

14. HUKUK DAİRESİ 

E. 2007/2409 

K. 2007/4635 

T. 20.4.2007 

 
• HASILAT KİRA SÖZLEŞMESİ ( Yetkili Olmadığı Halde Başkası Namına 

Akit Yapılmışsa Akde İcazet Vermeyen Kişi Sözleşmenin Alacaklı veya 

Borçlusu Olamayacağı ) 

 
• İCAZETİN BULUNMAMASI HALİNDE UĞRANILAN ZARAR ( Temsilci 

Sıfatını Takınan Kimse Tarafından Karşılanması Gerektiği - Yetkili Olmadığı 

Halde Başkası Namına Akit Yapılmışsa Akde İcazet Vermeyen Kişi 

Sözleşmenin Alacaklı veya Borçlusu Olamayacağı ) 

 
• YETKİLİ OLMADIĞI HALDE BAŞKASI NAMINA AKİT YAPILMASI ( 

Akde İcazet Vermeyen Kişi Sözleşmenin Alacaklı veya Borçlusu Olamayacağı ) 

 
• VEKALETSİZ İŞ GÖRME ( Yetkili Olmadığı Halde Başkası Namına Akit 

Yapılmışsa Akde İcazet Vermeyen Kişi Sözleşmenin Alacaklı veya Borçlusu 

Olamayacağı - Uğranılan Zararın Temsilci Sıfatını Takınan Kimse Tarafından 

Karşılanması Gerektiği ) 

ÖZET : Dava, hasılat kira sözleşmesi ilişkisine dayalı kiracılık sıfatının 

tespiti, peşin ödenen paranın istirdadı ve işletme hakkından mahrumiyet nedeniyle 

müspet zararlara karşılık fazlaya dair haklar saklı kalmak üzere ... YTL'nin tahsili 

istemleri ile açılmıştır.  

Yetkili olmadığı halde başkası namına akit yapılmışsa, akde onay vermeyen kişi 

sözleşmenin alacaklı veya borçlusu olamaz. İcazetin bulunmaması halinde uğranılan 

zararın temsilci sıfatını takınan kimse tarafından karşılanması gerekir.  

DAVA : Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 15.03.2002 gününde 

verilen dilekçe ile sözleşmeden kaynaklanan tespit, alacak ve tazminat istenmesi 

üzerine yapılan duruşma sonunda; davanın reddine dair verilen 29.04.2004 günlü 
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hükmün Yargıtay'ca incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, süresinde 

olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra dosya ve 

içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:  

KARAR : Dava, 12.10.2001 başlangıç tarihli hasılat kira sözleşmesi 

ilişkisine dayalı kiracılık sıfatının tespiti, peşin ödenen 5.000.00 YTL'nin istirdadı ve 

işletme hakkından mahrumiyet nedeniyle müspet zararlara karşılık fazlaya dair 

haklar saklı kalmak üzere 500.00 YTL'nin tahsili istemleri ile açılmıştır.  

Mahkemece, dayanılan kira sözleşmesi davalıları bağlamayacağından 

davanın reddine karar verilmiştir.  

Hükmü davacı temyiz etmiştir.  

1- Yapılan yargılamaya, toplanan delillere ve tüm dosya içeriğine göre 

davacının aşağıdaki bendin kapsamı dışında kalan diğer temyiz itirazları yerinde 

görülmemiş, reddi gerekmiştir.  

2- İstemin dayanağını teşkil eden 12.10.2001 başlangıç tarihli kira 

sözleşmesinde, kiraya verenin davalılardan Ferhat olduğu yazılıdır. Sözleşmedeki 

kiraya veren imzasının ise, diğer davalı İbrahim'e ait olduğu, bu davalı tarafından 

kabul edilmiş, davalı İbrahim kiraya verilen işyerinde mesul müdür olduğunu beyan 

etmiştir.  

Borçlar Kanunu'nun "temsil" başlıklı 32. maddesinin ilk fıkrası hükmüne 

göre, sözleşme yetkili bir temsilci tarafından diğer bir kimse adına yapılmışsa, 

sözleşmenin alacak ve borçları o kimseye ait olur. Ticari işletmenin maliki olduğu 

anlaşılan davalı Ferhat, diğer davalı İbrahim'in salahiyetli temsilcii olduğunu kabul 

etmemiştir. Anılan Yasa'nın 38. maddesi hükmünce yetkili olmadığı halde diğer bir 

şahıs namına akit yapılmışsa, akde onay vermeyen kişi sözleşmenin alacaklı veya 

borçlusu olmaz. 39. madde hükmüne göre de, onayin bulunmaması halinde akdin 

sahih olmamasından dolayı uğranılan zararın temsilci sıfatını takınan kimse 

tarafından ödenmesi gerekir. Hal böyle olunca, davalı İbrahim hakkındaki 

uyuşmazlığın Borçlar Kanunu'nun 32, 38 ve 39. maddeleri çerçevesinde istenip 

toplanacak delillerin sonucuna uygun çözümü gerekirken, bu davalı hakkındaki 

davanın da reddi doğru olmamış, kararın bozulması gerekmiştir.  
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SONUÇ : Yukarıda (1). bentte açıklanan nedenlerle davacının diğer temyiz 

itirazlarının reddi ile (2). bentte açıklanan nedenlerle hükmün ( BOZULMASINA ), 

peşin harcın istek halinde yatırana iadesine, 20.04.2007 tarihinde oybirliği ile karar 

verildi.  
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T.C.                EK:7 

YARGITAY 

14. HUKUK DAİRESİ 

E. 2005/5926 

K. 2005/9546 

T. 25.10.2005 

 
• VEKALET İLİŞKİSİ ( Davacının Ortadan Kaldırdığı Vekalet İlişkisine 

Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinde Temsilcinin Temsil Yetkisinin 

Bulunmaması Bu Nedenle Tarafları Arasında Bağlayıcı Olmadığı ) 

 
• İPOTEK SÖZLEŞMESİ ( Davacının Ortadan Kaldırdığı Vekalet İlişkisine 

Dayanılarak Kurulan Sözleşmede Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması 

Bu Nedenle Tarafları Arasında Bağlayıcı Olmadığı - İpoteğin Terkini İsteminin 

Kabulü Gereği ) 

 
• İPOTEĞİN TERKİNİ İSTEMİ ( Vekalet İlişkisine Dayanılarak Kurulan 

İpotek Sözleşmesinin Temsilcinin Temsil Yetkisinin Bulunmaması ve 3. Kişiye 

Azlin Bildirimi Noktasında Bu Yükümlülüğünü Yerine Getiren Asili Bağlayıcı 

Bulunmaması Nedeniyle Davanın Kabulü Gerektiği ) 

 
• TEMSİLCİNİN TEMSİL YETKİSİNİN BULUNMAMASI ( Vekalet İlişkisine 

Dayanılarak Kurulan İpotek Sözleşmesinin 3. Kişiye Azlin Bildirimi Noktasında 

Bu Yükümlülüğünü Yerine Getiren Asili Bağlayıcı Bulunmaması Nedeniyle 

İpoteğin Terkini İsteminin Kabulü Gerektiği ) 

 

ÖZET: Dava, taşınmaz kaydı üzerine usulsüz konulan ipoteğin terkini 

istemine ilişkindir. Davacının vekile ve üçüncü kişilere bildirerek ortadan kaldırdığı 

vekalet ilişkisine dayanılarak kurulan ipotek sözleşmesinde hem temsilcinin temsil 

yetkisinin bulunmaması bu nedenle tarafları arasında bağlayıcı olmadığı hem de, 

üçüncü kişiye azlin bildirimi noktasında bu yükümlülüğünü yerine getiren asili 

bağlayıcı bulunmadığı gerekçeleri ile davanın kabulü gerekir  

 

DAVA: Davacı vekili tarafından, davalılar aleyhine 11.8.2004 gününde 

verilen dilekçe ile ipoteğin fekki istenmesi üzerine yapılan muhakeme sonunda; 
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davanın reddine dair verilen 28.2.2005 günlü hükmün Yargıtayca, duruşmalı olarak 

incelenmesi davacı vekili tarafından istenilmekle, tayin olunan 25.10.2005 günü için 

yapılan tebilgat üzerine temyiz eden davacı vekili Mustafa Usta ve karşı taraf 

davalılar vekili Av. Süleyman Yıldız geldiler. Açık duruşmaya başlandı. Süresinde 

olduğu anlaşılan temyiz dilekçesinin kabulüne karar verildikten sonra gelenlerin 

sözlü açıklamaları dinlendi. Duruşmanın bittiği bildirildi. İş karara bırakıldı. Bilahare 

dosya ve içerisindeki bütün kağıtlar incelenerek gereği düşünüldü:  

KARAR : Davacı, Yaşar Şaylan'a 2.4.2004 tarihinde genel vekaletname 

verdiklerini, ancak bu vekaletnameden Yaşar Şaylan'ı 16.4.2004 tarihinde 

azlettiklerini, azilnamenin 21.4.2004 tarihinde Yaşar Şaylan'a tebliğ edildiğini, azle 

rağmen Yaşar Şaylan'ın 12.5.2004 tarihinde vekaletnameyi diğer davalı Vedat 

Şaylan'a tevkil ettiğini ve Vedat Şaylan'ın da davacı şirkete ait taşınmaz üzerine 

davalı Mehmet Köroğlu yararına ipotek tesis ettirdiğini ileri sürerek usulsüz konulan 

ipoteğin terkinini istemiştir.  

Davalı Mehmet Köroğlu Tapu Sicil Müdürlüğün de olan aziller defterinde 

azil kaydı bulunmadığını, iyi niyetli olduklarını belirterek davanın reddini 

savunmuştur.  

Mahkemece, vekilin azlinin iyi niyetli üçüncü kişileri etkilemeyeceği, Yaşar 

Şaylan'ın vekaletten azlinin Posta Gazetesinde ilan edilmesinin de iyi niyeti ortadan 

kaldırmayacağı gerekçesiyle davanın reddine karar verilmiş;  

Dava, taşınmaz kaydı üzerine usulsüz konulan ipoteğin terkini istemine 

ilişkindir. Davacı, şirkete ait taşınmaz üzerine ipotek tesis ettirme yetkisini de içeren 

noterde düzenlenmiş vekaletnamenin vekilin azli nedeniyle hukuki değerini 

yitirdiğini, buna dayanılarak yapılan işlemlerin geçersizliğini ileri sürmektedir. 

Davalı ise iyi niyetli üçüncü kişi olduğunu savunmaktadır.  

Uyuşmazlığın çözümünden önce, vekalet ilişkisi, bu ilişkinin sona ermesi ve 

bunun üçüncü kişiler üzerindeki etkisine kısaca değinmek gerekmektedir.  

Borçlar Kanunu'nun 386/1 de tanımlanan vekalet, öyle bir sözleşmedir ki, 

vekile müvekkili yararına ve iradesine uygun bir sonuca yönelen bir iş görmeyi 

zaman kaydına tabi olmaksızın ve nisbeten bağımsız olarak yapma borcunu, sonucun 
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elde edilememesi riski vekile ait olmamak üzere yükler. ( Haluk Tandoğan, Özel 

Borç İlişkileri II, Ankara 1987 s. 356 )  

Vekalet sözleşmesi büyük ölçüde vekil ile vekil edenin karşılıklı güvenine 

dayanır. Vekilin borçlarının çoğu da bu güven unsurundan kaynaklanır. Borçlar 

Yasasının 390/2. maddesinde belirtildiği gibi vekil müvekkiline karşı vekaleti iyi bir 

surette ifa ile mükelleftir. Vekil, vekil edenin yararına ve onun iradesine uygun 

olarak hareket etme, onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü 

altındadır. Vekaletin nasıl yerine getirileceği yönünde sözleşmede açık bir hüküm 

bulunmasa veya işlem dış temsil yetkisinin sınırları içersinde kalsa bile vekilin bu 

yükümlülüğü daima mevcuttur. ( 13.Hukuk Dairesi 3.10.1995, 1995/6697, 8386 

1.HD. 12.03.2002, 2002/1636-3384, 1.HD.16.6.2004. 2004/6893-7338 ).  

Borçlar Kanununun vekaletin sona erme sebeplerini düzenleyen 396 maddesi 

uyarınca, vekaletten azil ve istifa her zaman olanaklı olup vekalet akdinin feshinde 

önemli sebeplere dayanmak ve feshi ihtar sürelerine uymak gibi yasal zorunluluklar 

da getirilmemiştir ( Haluk Tandoğan, Özel Borç İlişkileri II, Ankara 1987 s.618 ).  

Yenilik doğurucu nitelikte ve tek taraflı işlem olan azil beyanı herhangi bir 

şekle de tabi değildir. Azil irade beyanının karşı tarafa ulaşması ile vekalet ilişkisi 

"tasfiye edilmesi gerekli" bir ilişki durumuna girer ( Hatemi/Serozan/Arpacı, Borç 

Hukuku Özel Bölüm. İstanbul 1992 s.435 ).  

Vekaletten azlin, hukuki işlemlere ilişkin vekalette vekil ve üçüncü kişiler 

bakımından sonuçları ise Borçlar Kanununun 398. maddesinde "Vekilin vekaletinin 

nihayet bulduğuna ıttıla peyda eylemeden evvel yaptığı işlerden müvekkil veya 

mirasçıları, vekalet baki imiş gibi mesuldür." şeklinde düzenlenmiştir. Bu hüküm, 

vekil ile müvekkil arasındaki iç ilişkiye ilişkin olup, vekilin doğrudan doğruya 

temsilci sıfatını taşıdığı vekaletten azlini bilerek yaptığı hukuki işlemlere ilişkin, 

üçüncü kişilerle ilişkisi açısından azlin sonuçlarını üçüncü kişinin iyi niyetli olması 

noktasında karşılayamamakta burada, Borçlar Kanununun genel hükümleri içinde 

düzenlenen vekalette dış ilişkiyi düzenleyen temsile ilişkin hükümler gündeme 

gelmektedir.  

Vekaletten azli, üçüncü kişi biliyor ise, vekalet veren, vekil ile üçüncü kişi 

arasındaki sözleşmeden sorumlu olmayacaktır. ( BK md.37/2 ) Vekaletten azli bilen 
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vekil ile kendisine müvekkil tarafından bildirilen veya ticaret sicilinde ilan edilen 

vekaletten azli bilmeyen ve gerekli özeni göstermiş olmasına rağmen bilmesi 

gerekmeyen üçüncü kişi ile vekilin yaptığı sözleşme vekalet vereni bağlayacaktır ( 

BK md.37/1, 34/3, m.452/2 ). Böyle bir düzenleme ile yasa koyucunun amacının 

üçüncü şahısların hukukunu korumak olduğu tartışmadan uzaktır ( 1.Hukuk Dairesi 

16.6.2004. 2004/6893-7338 ).  

Vekilin temsil yetkisinin üçüncü kişiye bildirilmemiş ve ticaret siciline tescil 

ve ilan edilmemiş ise iyi niyetli üçüncü kişinin azilden bilgisinin olmaması halinde 

yetkisiz vekil ile yaptığı sözleşmeden vekalet veren sorumlu olmayacaktır. Üçüncü 

kişinin yetkisiz vekilden BK 39. maddesi uyarınca tazminat isteme hakkı vardır.  

Somut olaya döndüğümüzde, davacı şirket Yaşar Şaylan'a noterde 

düzenlenmiş ipotek koyma yetkisini de içeren vekaletname vererek onu vekil tayin 

etmiştir. Ancak, daha sonra yine noter aracılığı ile vekaletten azletmiş ve bunu Yaşar 

Şaylan'a usulüne uygun olarak tebliğ ettirmiştir. Yaşar Şaylan ise vekalet görevinin 

sona erdiğini bile bile davacıyı zararlandırmak kastı ile vekaletnameyi Vedat 

Şaylan'a tevkil etmiş bu kişide davalı ile ipotek sözleşmesi yapmıştır. Burada davalı, 

vekalet kendisine bildirilmiş kişi konumundadır. Çünkü davacı, Yaşar Şaylan noterde 

resmi şekilde düzenlenmiş bir vekaletname vermiştir, bu da yasanın aradığı anlamda 

( BK.m.33/2 ) üçüncü kişiye bildirimdir.  

Davacının azil irade beyanı vekile ulaşmış, ayrıca üçüncü kişilere de gazetede 

ilan yoluyla duyurulmuştur. Azlin bildirimi genellikle azilnamenin vekile tebliği ile 

olur. Üçüncü kişilere vekaletname düzenleme şeklinde bildirimin bağlayıcı olmaması 

için kabul edilen olağan yol ise gazete ilanı ile azli bildirimdir. Mahkemenin 

vekaletten azlin gazetede ilanının üçüncü kişiyi bağlamayacağı kabul edilmiş ise de 

vekaletname kapsamında olan tüm işlerin yapılacağı kurum ve kuruluşlara teker 

teker bildirim amaçla bağdaşmayan aşırı bir yükümlülüktür. Bu durumda olayda, 

yukarıda açıklanan "Vekaletten azli bilen vekil ile kendisine müvekkil tarafından 

bildirilen veya ticaret sicilinde ilan edilen vekaletten azli bilmeyen ve gerekli özeni 

göstermiş olmasına rağmen bilmesi gerekmeyen üçüncü kişi ile vekilin yaptığı 

sözleşme vekalet vereni bağlayacaktır (BK md.37/1, 34/3, md.452/2) ilkesinden 

yararlanması olanağı yoktur.  
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Olaya, davalıyı, mahkemenin benimsediği gibi iyi niyetli üçüncü kişi olarak 

kabul ederek baktığımızda ise karşımıza ipotek sözleşmesinin geçerliliği sorunu 

çıkmaktadır.  

Sözleşmelerin geçerli olabilmesi için, tarafların ehil olması, konusunun 

emredici hukuk kurallarına, genel ahlaka ve şahsiyet haklarına aykırı olmaması, 

konusunun imkansız bulunmaması, irade beyanının hata hile ikrah gibi nedenlerle 

sakat bulunmaması ve muvazaalı olmamasıdır. Bu koşulların tüm sözleşmeler için 

geçerli olduğu kuşkusuzdur. İki tarafa borç yükleyen sözleşmelerde ayrıca, gaibinin 

söz konusu olmaması gereklidir. Yasanın geçerlilik şartını belli biçime bağladığı 

sözleşmelerin ise biçim koşuluna uygun yapılması zorunludur ( Oğuzman-Öz Borçlar 

Hukuku Genel Hükümler, İstanbul, 2005 s.70 vd. ).  

Sözleşmenin hüküm ifade edebilmesi için de tarafların irade beyanları dışında 

tamamlayıcı bazı unsurların gerçekleşmesi gerekebilir. Bunlar, ehliyet noksanlığını 

giderici onay, temsil yetkisi eksikliğini giderici onay, resmi makamın fiili, geciktirici 

şartın gerçekleşmesi ve bazı bilgilerin verildiğinin yazılı teyididir. Açıklanan 

hususların eksikliğine Borçlar Kanununun çeşitli maddelerinde hukuki sonuçlar 

bağlanmıştır ( BK md. 11, 16, 20, 21,23, 28, 29, 31, 38 ). Akdin kurucu unsurlarını 

oluşturan birbirine uygun karşılıklı irade beyanlarının bulunmaması halinde akit 

yoktur ve her zaman ilgili herkes tarafından ileri sürülebilir.  

Kurucu unsurlarını içermesine rağmen, geçerlilik şartlarından kamu düzenini 

ilgilendirecek önemde bulunanların gerçekleşmemesi halinde sözleşme batıldır. BK 

md. 20 konusunun imkansız olması veya hukuka ya da ahlaka aykırı olması halinde 

akdin hükümsüz olduğunu belirtmiştir. Mutlak butlan olarak kabul edilen bu haller, 

ayırt etme gücüne sahip olmama, sözleşme konusunun imkansız olması veya hukuka 

ya da ahlaka, aykırı olması ve aranan şekle uymama, muvazaa olarak sayılabilir. Bu 

durumda ileri sürülmese dahi sözleşmenin kesin hükümsüzlüğü resen nazara 

alınabilir.  

İptal kabiliyeti olan sözleşmelerde ise, sözleşmenin geçerliliğini etkileyen 

eksiklikler giderilerek sözleşme geçerli hale getirilebileceği gibi, iptal de ettirilebilir. 

Burada süresi içinde iptal hakkını kullanmak gereklidir. Örneğin hata, hile ve ikrahta 

olduğu gibi. Sözleşmenin kurucu unsurları bulunmasına rağmen, tamamlayıcı 
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unsurlara ihtiyaç var ise bu noksanlık giderilerek sözleşme taraflar için bağlayıcı hale 

gelebilir. Temsil eksikliğine onay gibi, bu onay verilerek eksiklik giderilebilir.  

Eldeki davada da tapu sicil müdürlüğünde yasanın aradığı geçerlilik koşuluna 

uygun, karşılıklı uygun iradeleri içeren ipotek sözleşmesi kurulmuştur. Sözleşmede 

borçlu tarafı vekalet görevi sona eren vekilin tevkil yoluyla yetkili kıldığı kişi temsil 

etmiştir. İlk vekalet verilen kişi vekaletnameden azil keyfiyeti kendisine 

bildirilmesine rağmen, bu vekaletnamedeki tevkil yetkisini kullanarak, hukuken 

bağlayıcılığı kalmayan vekaletnameyi tevkil etmiştir. Bu durumda tevkil ile oluşan 

vekaletnamenin önceki vekalet ilişkisini sona erdiren asili bağlaması söz konusu 

olamaz, ancak tapuda onun adına işlem yapılmış olup bu vekaletsiz iş görme olarak 

nitelendirilebilir. Dış ilişkiyi oluşturan kişinin temsil yetkisinin bulunmaması az 

yukarıda açıklanan akdin tamamlanabilir unsurlarındandır. Borç altına sokulan 

kişinin onayı ile ipotek sözleşmesi geçerli hale diğer bir anlatımla taraflarını 

bağlayıcı hale gelebilir. Davacının sözleşmenin geçersizliğini ileri sürerek eldeki 

davayı açması karşısında sözleşmedeki tamamlanması gereken eksikliğin 

giderilmeyeceği açıktır.  

Sonuç olarak, davacının vekile ve üçüncü kişilere bildirerek ortadan 

kaldırdığı vekalet ilişkine dayanılarak kurulan ipotek sözleşmesinde hem temsilcinin 

temsil yetkisinin bulunmaması bu nedenle tarafları arasında bağlayıcı olmadığı hem 

de, üçüncü kişiye azlin bildirimi noktasında bu yükümlülüğünü yerine getiren asili 

bağlayıcı bulunmadığı gerekçeleri ile davanın kabulü gerekirken yazılı gerekçelerle 

red kararı verilmesi doğru değildir.  

   SONUÇ: Yukarıda açıklanan nedenlerle temyiz itirazlarının kabulü ile 

hükmün BOZULMASINA, 400 YTL duruşma vekalet ücretinin davalıdan alınarak 

davacıya verilmesine, peşin alınan temyiz harcının istek halinde yatırana iadesine, 

25.10.2005 tarihinde oybirliği ile karar verildi.  
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T.C.                EK:8 

YARGITAY 

15. HUKUK DAİRESİ 

E. 2005/7437 

K. 2006/1321 

T. 9.3.2006 

 
• TEMSİL KURALLARI ( Temsilci Aracılığı İle Düzenlendiği İlen Sürülen 

Sözleşmenin Temsil Olunanı Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil Olunan 

Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş Olması Ya da Düzenlenmiş Olan 

Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği ) 

 
• TEMSİLCİ ARACILIĞI İLE BAGITLANAN SÖZLEŞME ( Temsil Olunanı 

Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil Olunan Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş 

Olması Ya da Düzenlenmiş Olan Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği ) 

 
• TEMSİL OLUNANIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ ( Temsilci Aracılığı 

İle Düzenlenen Sözleşmenin Temsil Olunanı Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil 

Olunan Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş Olması Ya da Düzenlenmiş Olan 

Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği ) 

 
• SÖZLEŞME ( Temsil Olunanı Bağlayıcı Olabilmesi İçin Temsil Olunan 

Tarafından Temsilciye Yetki Verilmiş Olması Ya da Düzenlenmiş Olan 

Sözleşmeye Onay Verilmiş Olması Gereği - Temsilci Aracılığı İle Bağıtlanan ) 

 

ÖZET : Temsilci aracılığı ile düzenlendiği ileri sürülen sözleşmenin temsil 

olunanı bağlayıcı olabilmesi için, temsil olunan tarafından temsilciye yetki verilmiş 

olması ya da düzenlenmiş olan sözleşmeye onay ( onay ) verilmiş olması gerekir.  

DAVA : Yukarıda tarih ve numarası yazılı hükmün temyizen tetkiki davalı 

vekili tarafından istenmiş ve temyiz dilekçesinin süresi içinde verildiği anlaşılmış 

eksiklik nedeniyle mahalline iade edilen dosya ikmal edildikten sonra gelmiş 

olmakla dosyadaki kağıtlar okundu gereği konuşulup düşünüldü:  

KARAR : Dava, İİK'nın 67. maddesi hükmüne dayalı olarak açılmış olup, 

borçlu davalının hakkındaki icra takibine vaki itirazınla iptali istemine ilişkindir.  
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Davacı, davalının da bağımsız bölüm maliki olduğu ana yapının kat malikleri 

kurulunca alınan karar ile yöneticilere verilen yetki uyarınca, yönetici ile, yapılan 

30.9.2000 ve 6.7.2001 günlü sözleşmeler gereğince 17.8.1999 tarihinde meydana 

gelen "deprem" sebebiyle ana yapıda oluşan hasarların onarımı ve güçlendirilmesi 

işini yüklendiğini ve edimini ifa ettiği halde davalının sözleşmelerden kaynaklanan 

borcunu ödemediğini ileri sürerek tahsilini dava etmiştir.  

634 sayılı Kat Mülkiyeti Yasasının 20. maddesi, kat mülkiyetine tabi ana 

taşınmazın bakımı ve onarımı ile ortak yerlerin çalıştırılması için gerekli giderlerin 

ve bu giderleri karşılayacak avansların kat malikleri tarafından ödeneceğini hükme 

bağlamış, 22. maddesi de bağımsız bölümlerde kira akdine ya da başka bir sebebe 

dayanarak devamlı olarak ondan yararlanan kişileri de belli koşullarla bu gider ve 

avanstan sorumlu tutmuştur. 634 sayılı Yasanın 37. maddesi hükmü, kat malikleri 

veya kat sakinleri tarafından ödenmesi gereken gider ve avansın belirlenmesi 

yöntemini düzenlemiştir. Bu yasa hükmü, ana taşınmazın yönetim ve diğer 

giderlerini karşılamak üzere bir "işletme projesi"nin hazırlanmasını ve bu projeyle 

gider ve avansların miktar ve ödeme zamanlarının belirlenmesini öngörmüştür. 

İşletme projesi hazırlanmamış ise belirtilen hususları içeren kat malikleri kurulu 

kararı da aynı işleve ve geçerliliğe sahiptir.  

Kat Mülkiyeti Yasası uygulamasına tabi olmayan taşınmazlar hakkında da, 

kuşkusuz Türk Medeni Kanunu hükümleri uygulanacaktır. Buna göre Medeni 

Kanunun "paylı mülkiyeti" düzenleyen hükümlerinden 690. maddesi uyarınca, küçük 

onarımları yaptırmaya paydaşlardan her biri yetkili olduğu halde, önemli yönetim 

işleri kapsamında sayılan bakım, onarım ve yapı işlerinde 691. maddesi hükmü 

gereğince "pay ve paydaş" çoğunluğunca verilecek karara göre işlem yapılabilir. 

Taşınmaz mala "elbirliği mülkiyeti" şeklinde malik olan ortakların hakları ve 

yükümlülükleri, topluluğu doğuran kanun veya sözleşme hükümleri ile belirlenir. 

Kanunda veya sözleşmede aksine bir hüküm bulunmadıkça gerek yönetim, gerek 

tasarruf işlemleri için ortakların "oybirliğiyle" karar vermeleri gerekir (Medeni 

Kanun md.702 ).  

Az yukarda özetle açıklanan ve Kat Mülkiyeti Yasası uygulanarak kat 

malikleri kurulunca ve Medeni Yasa hükümleri uyarınca paydaşlar ya da ortaklar 

tarafından alınan kararlar taşınmazın yönetim, bakım, onarım ve yapı işleriyle ilgili 
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olarak; ilgisine göre kat malikleri ve sakinlerinin, paydaş ve ortakların "yasadan 

doğan" yükümlülüklerinin yerine getirilmesini amaçlamaktadır. Hukuksal sebeplere 

dayalı olarak iptal edilmedikçe, bu kararlarda gösterilen borçlarını ödemeyen kat 

malikleri ve sakinleri hakkında diğer kat malik1eri ve yetkiliyse yöneticiler; 

paydaşlar hakkında da diğer paydaşlar ve ortaklar hakkında da diğer ortaklar, 

yüklenilen borcun ödenmesini sağlamak amacıyla dava açabilir ve icra takibi 

yapabilirler.  

Oysa, sözleşmeler, tarafların karşılıklı ve bir birlerine uygun olarak rızalarını 

beyan ettikleri takdirde kurulmuş olur ( BK md. 1 ). Borç sözleşmeleri, borç ilişkisini 

doğurur. Bu tür sözleşmeler, ya bir taraflı ya da iki taraflı olurlar. Bir taraflı 

sözleşmelerde, taraflardan yalnız birisi öbür tarafa karşı alacak hakkı kazanır iki 

taraflı sözleşmelerde ise, tarafları. hem alacaklı. hem de borçlu durumuna girer. 

Borçlar Yasasının 355. maddesinde tanımlanan "eser" sözleşmesi, tam iki yanlı 

sözleşmelerdendir.  

Sözleşmeler, ya doğrudan taraflar arasında ya da yetki verdikleri temsilcileri 

arasında yapılır, temsil yetkisi, ya bir yasa kuralına, ya da temsil olunanın iradesine 

dayanır. Yetkili temsilci tarafından bir kimse adına yapılan sözleşmenin alacak ve 

borçlan, o kimseye geçer (BK md. 32). Bir hukuki işlem ile verilmiş olan temsil 

yetkisine, iradeye bağlı yetki denir; yetkinin kapsamı o hukuki işlemle belirlenir ( 

BK md. 33/2 ). Yetki verilmesi, yönetilmeyi gerekli tek yanlı bir hukuki işlemle 

verilebileceği gibi; iki yanlı olan ve Borçlar Yasasının 390 ve izleyen maddelerine 

göre yapılacak "vekillik" sözleşmesiyle de verilebilir.  

Bir kimse, yetkisi olmadığı halde başka bir kişi adına bir sözleşme yaparsa, 

bu kişi sözleşmeyi onaylamadıkça alacaklı ve borçlu olmaz. Temsil edilence verilmiş 

bir yetki olmadan onun yalnız borçları ödenebilir (BK md. 38). Ancak, açıkça ya da 

örtülü olarak, temsilci tarafından yapılan hukuksal işleme temsilci tarafından onay 

verilirse, işlem temsil olunanı bağlayıcı ve geçerli olur.  

Özetle açıklanan bu hukuksal çerçeve dahilinde; ilgisine göre kat malikleri 

kurulunca, paydaş ya da ortaklarca alınan ve içeriği yukarda belirtilen kararların 

uygulanmasını sağlamakla görevlendirilen kişi yada kişilerin, kararları alanları ve 

kararlara katılmayanları. davada dayanak alınan "eser" sözleşmesini yüklenici, ile 
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yaparken "temsile yetkili" olup olmadığının değerlendirilmesine gelince; alınan bu 

kararların uygulanması için kararla görev ve yetki verilen kişi ya da kişilerin temsil 

yetkisi yasadan kaynaklanmadığına göre; "eser" sözleşmesini temsilen yaptığının 

kabul edilebilmesi için iradeye bağlı yetki verilmesi zorunludur. Sözleşmenin temsil 

olunanı bağlayıcı olabilmesi, temsil olunanın az yukarıda açıklanan şekilde 

temsilciye yetki yahut sonradan onay (onay) vermesine bağlıdır. Kat malikleri 

paydaş ya da ortaklarca alınan bu kararlarla, kararlara katılanların ve katılmayanların 

yüklenici ile "eser" sözleşmesi yapması için kararların uygulanmasını sağlamak 

amacıyla görevlendirilene "temsil yetkisi" vermiş sayılacaklarının kabulüne hukuksal 

olanak yoktur, çünkü temsil olunan kimse, hukuksal işlemden doğan temsil yetkisini 

her zaman daraltabilir veya kaldırabilir (BK md. 34/1). Vekalet sözleşmesi gereğince 

temsil yetkisi verilmişse. Borçlar Kanununun 396/1. maddesi gereğince, vekillikten 

çıkarma her zaman olanaklıdır. Oysa kararı alanlara yahut katılmayanlara bu 

yetkilerin tanınması ve onlar tarafından kullanılması durumunda, kararların 

uygulanması da olanaksız hale gelir. Kaldı ki Borçlar Yasasının 34/2. maddesi 

gereğince, temsil edilenin bu "daraltma ve kaldırma" hakkından önceden vazgeçmesi 

dahi geçersizdir.  

Saptanan ve hukuksal durum bu olunca da; yüklenici ile iş-eser sahibi 

sıfatıyla sözleşme yapan kişiye, davalı tarafından temsil yetkisi yada sonradan onay 

verilmediğinden, bu sözleşmenin alacaklısı ve borçlusu olamaz. Eser sözleşmesiyle 

bağlantılı kararlardan ötürü sorumluluğu saklı olan ve bu karara dayalı borcunun 

ödenmesini isteme yada dönüp isteme hakkı bulunanların hakları saklı kalmak üzere, 

davaya dayanak alınan sözleşmenin tarafı olmayan davalı hakkındaki davanın pasif 

husumet yokluğu sebebiyle reddi gerekir. Ancak, davacı sözleşme yaptığı kişi ya da 

kişilere karşı sözleşmeden kaynaklanan haklarını ileri sürebilir ve dava açabilir.  

SONUÇ : Yukarıda açıklanan sebeplerle temyiz itirazlarının kabulüne ve 

hükmün davalı yararına BOZULMASINA bozma nedenine göre diğer temyiz 

itirazlarının incelenmesine yer almadığına, ödediği temyiz peşin harcının istek 

halinde temyiz eden davalıya geri verilmesine. 09.03.2006 gününde oybirliğiyle 

karar verildi.  
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T.C.                EK:9 

YARGITAY  

2. HUKUK DAİRESİ 

E. 2006/18513  

K. 2007/13729  

T. 17.10.2007  

 

YARGILAMANIN İADESİ  

TEBLİGAT HİLESİ  

TEMSİL YETKİSİNİN SONA ERMESİ 

Özet: HUMK'nın 445/8. maddesine ilişkin olarak yargılamanın iadesi isteminde 

bulunma hakkı, davaya vekil veya temsilci olmayan kimsenin huzuru ile bakılıp 

hüküm verilmiş olan tarafa aittir.   Davacı kocanın, davalı kadının adresini bilerek 

yanlış gösterdiği, bu adreste davalı kadının bir kardeşi olmadığı halde, bu kişiye 

tebligat yapılarak yokluğunda boşanmaya karar verilmesini sağlamak suretiyle 

tebligat hilesi yaptığı anlaşıldığından yargılamanın iadesi isteminin kabulü gerekir. 

 

 1086 s. HUKUK USULÜ MUHAKEMELERİ KANUNU (Madde 445) 

Taraflar arasındaki davanın yapılan muhakemesi sonunda mahalli mahkemece 

verilen hüküm temyiz edilmekle, evrak okunup gereği görüşülüp düşünüldü. 

1- 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 temsilci 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. 
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Davacı, boşanma davasının yargılaması sırasında tebligat hilesi yapılmış 

olduğunu ileri sürerek, HUMK'nın 445/7. maddesine de dayanmıştır. Toplanan 

delillerden, koca tarafından açılmış bulunan boşanma davasında, davacının, davalı 

kadının adresini bilerek yanlış gösterildiği, bu adreste davalı kadının Mine isimli bir 

kardeşi olmadığı halde, bu kişiye tebligat yapılarak, karısının yokluğunda davaya 

devam edilerek boşanmaya karar verilmesini sağlamak suretiyle, tebligat hilesi 

yaptığı anlaşılmıştır. Bu nedenle HUMK'nın 445/7. madde koşulları oluştuğundan, 

yargılamanın iadesi isteminin kabul edilmesinde bir usulsüzlük bulunmamaktadır. 

2- HUMK'nın 450/1. maddesinde, yargılamanın iadesi isteminin yasaya uygun 

bulunarak kabul edilmesi halinde, yeniden yargılama yapılarak, önceki hükmün, 

tamamen ya da kısmen değiştirilebileceği belirtilmiştir. 

HUMK'nın 445/7. madde koşullarının oluşmuş bulunması karşısında, 450/1. 

madde uyarınca, kadına yeniden boşanma davasına ilişkin dava dilekçesinin tebliği 

ile gösterdiği takdirde delillerinin toplanması ve tüm deliller birlikte 

değerlendirilerek, sonucuna göre boşanmaya ilişkin olarak hüküm kurulması 

gerekirken, HUMK'nın 450/2. maddesi uyarınca hükmün iptali ile yetinilmesi usul 

ve yasaya aykırı bulunmuştur. 

 

SONUÇ:  Hükmün 2. bentte gösterilen nedenlerle (BOZULMASINA), diğer 

temyiz itirazlarının 1. bentte gösterilen nedenlerle REDDİNE, temyiz peşin harcının 

yatırana geri verilmesine, işbu kararın tebliğinden itibaren 15 gün içinde karar 

düzeltme yolu açık olmak üzere 17.10.2007 tarihinde oybirliğiyle karar verildi. 

 

 

 




