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7. Tac ir Yard,tmcilaruu'rl

Varolu g N edenleri

tacir srfatrm kaBir ticari iqletmeyi kendi adrna ve hesabrna iqletti$ igin
biiytik bir
olaylann
igin'
zarlrrnbir kimsl (TK i4A), faaliyetini stirdiirebilmek
golunluiunda,iiqtinciikiqilerinyardrmvehizmetlerinegereksinimduyar.
(TK 17) "kiigiik tacir"Ier bir yaGergekten, esnaf srluruu gtigltikle aqan
gerek sahipleri orna brakrlacak olursa, gerek geri"k kigilere ait bireysel
de[iqik vetki ve 96taklk ttizel kigileri oian ticari iqletmelerin biinyesinde
hazrr bulunan ve
revlerle donatrlmrg, kimileri iqletmede siirekli bir bigimde
kimileri de katkrtacirden yapacaklan iq konusunda emir ve talimat alan,
gahqtrrmak sureiqletmeyi
bir
yani bi)zat sahibi bulunduiu
,r", arqu-aan, -bi*
yer alyardrmcrlann
konumdaki
bigimde
ti ile, ba!rm.r,
'B1r.orsafiIayan, farkh
ya da
kiigiik
bir
drneiin
gibi bir ticari iqletmeyi
drlr gdzl-emlenebilir.
sayrlmatacir
bizzat
hlrtlrrrn adrna ve hesabrnaiqleten ve TK 1-5uyannca
srrasrnda tigtincti
yan veli ya da vasi gibi kiqiler de, 9ii1 \onusu faaliyetleri
"kiqilerin-hizmetleriiden yararlanabilirler. Nihayet ister gergek ister tiizel
geniqletmek arzuxiii ot"orr, tacirin faaliyetini kendi merkezi drqrna taqrrrp
aym zurmandahem
,orro doydoiu her duromda ya bir qube kurup, kendisi
merkezdehemdequbedebulunamayacalrigin,qubeninbaqrnakendisini
ile karqrlaqatemsil ile yetkili iigiincti bir kiqiyi gtirevlendirmek zorunlulufu
heniiz buyoiunluf-u
iqlerinin
ve/ya
.ug, yu da eier qu6e kurmak istemiyor
sijz
iiriinlerini
olan
sonucu
bunun
ntigerekli Lrl*ryorr", bu kez uiraqrsr ve
kiiigiincti
olacak
yardrmcr
korr"osoy". \,"y. biilgede mtiqterilere kendisine
qiler aracrhfr ile sunmak durumunda kalaca$ ortadadrr'
LeBu s6ylediklerimizi qu somut 6rnekle canlandrrabiliriz: istanbul
lokanamlan
ventte ticari iqletme boyutunda bir kebapgr iqleten tacir-(A),
tasrndahergiinme"bahayagiderekkendisineuygunetlerisatrnalmakta
doniigtiiryardrm eden-bir kiqiye, etleri mutfakta iqleyerek kebag _haline
lahmacunve
ekmekleri
gdrevliye,
ya
birkag
da
Lekte katkrda bulunan bir
bagrnda piqilan fr'nda taze olarak yapacak bazr yardrmcrlara, etleri ocak
ayrklayrp'
sopanlan
ve
roka
maydanoz,
recek birde t fazla kigiyl, mutfakta
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hazrrlayacak mtistahdemlere, mtiqterilerin rezervasyonlarrm yaprp, onlan
masalanna yerlegtirmekle giirevli bulunan qef garsona, miiqterilerin sipariglerini ahp, bunlan mutfafa ve ocakbagrna ileten, hazrr olan sipariqlerin
masalara servisini sailayan garsonlara ve bunlara yardrm eden komilere,
nakit ya da kredi kartr ile tidenen hesaplan alan muhasebe yetkililerine, krqrn vestiyere bakan ve bazen deliqik markah sigaralan da hazrr bulundurup, isteyenlere satan kiqilere, her akqam lokantayr stpiirtip, silen temizlikgilere ve mtigterilerin otomobillerinin caddeye park edilmesine yardrm eden
birden fazla qiiftire gereksinim duyaca[r agrktrr.
Hig kuqkusuz, srmrlayrcr olmamak iizere ve sadecetirnek olarak amlan
bu kiqilerin bi.iyiik bir btiliimti tacir (A)'mn siirekli olarak igletmesinin biinyesinde yer alan, baqka bir sdyleyiq ile, ona bir hizmet srizleqmesiile baph
olan ve yine kendisinden emir ve talimat alan kiqilerdir. Ne var ki, 6rne!'in
mezbahadan et ahmrnda yardrmcr olan kiqi bakrmrndan bu ttir bir ba$hhlrn
varh$ zorunlu olmayrp, siizii edilen kiqi giirevini pekAla yarrm zamanh olarak, baqka bir stiyleyig ile (A)'ya bir hizmet siizlegmesiile baflr bulunmaksrztn da yerine getirebilir. Ote yandan verdifimiz iirnekte amlan kiqilerden
bir biiliimiiniin, diyelim mutfakta sofan ayrklayan ya da bulagrklan yrkayan
gtirevlilerin, sadeceiqletmenin ig biinyesinde yer aldr[.r, farkh bir anlatrmla,
bunlann miiqteriler ile higbir temas ve iligkilerinin bulunmadr$, buna kargrhk qef garson, garson, vestiyer ve oto park giirevlileri gibi di$er bazrlanmn
ise kebap yemeye gelen mtiqterilerle azya da gok belirli bir temaslanmn bulunduiu muhakkaktrr. Giirtildiipii gibi, ilk grupta yer alanlarrn tacir (A)'yr
kesinlikle temsil etmeleri siiz konusu olmadrfi halde, qef garson baqta gelmek iizere ikinci grupta yer alanlannbazt giirevlerini (A)'yr temsilen yerine
getirdikleri sriylenebilir.
$imdi bir aqama daha ileri giderek tacir (A)'mn iqletmesinde sattrSr
kebaplann iiniiniin giderek artmaya baqladrgrm ve istanbul'un Kadrkiiy
yakasrnda oturanlarrn (A)'ya bu kez de Bostancr'da yeni bir lokanta agmak
konusunda rsrar ettiklerini varsayahm. Hig kuqkusuz, Levent'teki diikkanrnrn baqrndabizzat duran ve onun tiim faaliyeti ile kiqisel olarak ilgilenen (A) yukarrda iirnek olarak saydr$mrz benzer kiqilere Bostancr'daki qubesinde de aynen gtirev vermek zorunda oldulu gibi, burada kendisini geniq bir bigimcle temsil etmeye yetkili bir yardrmcrya da gereksinim duyacaktrr.
Bunun gibi fabrikasr istanbul'da bulunan ve kumaq tiretimi ile uiraqan
($) anonim ortakhpr, her yrlAdana'daki pamuk tireticileri ile ba!'lantr kurarak onlardan kaliteli pamuklarr satrn alan bir kiqiyi, iiretilen kumaqlarr diyelim Ankara ya da izmit'de stirekli olarak pazarlayan bir bagka aracryr, nihayet bazen de kumaqlarr ayda sadecebir kez miigterilerin bulundu$u yere
kendi kamyonu ile giitiiren yardrmcrlan giirevlendirebilir.
Yukarrda verdiSmiz her iki iirnekten ortaya grkan sonug qudur: Tacir ti-
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igin,
cari iqletmesini igletirken, tiim faaliyeti tek baqrna yi.iriitemeyece$i
bazrlakigilerden
iigtincfl
Bu
tigiincti kiqilerin de hizmetlerinden yararlamr.
tarrsiirekli bigi-a" tacirin iqletmesinin iginde hazrr bulunur ve gdrevlerini
badifer
getirirken,
cirden aldrklan emir ve talimat doirultusunda yerine
buzrlarr iqletmenin iginde yer almaz, tacire bir hizmet stizleqmesiile balh
igletlunmaz ve faaliyeilerinibizzat kendilerinin sahibi bulundukla' ticari
amlan
me aracrh$ ile ifa ederler. Bir bagka agrdan yardrmcrlann bazrlan
somut
giirevi
diperlerinin
getirirken,
yerine
gtirevlerinf siirekli bir bigimde
olan
yardrmcr
tacire
Nihayet
erer.
sona
f,i" iqio tamamlanmasr ile birlikte
diferlerinin
ederlerken,
temsil
onu
kiqilerden bazrlan kapsamr azya dagok,
taciri temsil yetkisi bulunmaz.
tacir
Aqaprda agrklamalarda saflayacafr kolayhk gdz iiniine ahnarak,
andrnlacaktrr'
yardrmcrlan defiqik aqrlardan srmfl
2. Tacir Yard'r.rnctlorvlt'rl' Stnt'fland'r'rr'hnast
2.1. Dizenlendikleri

Yer Agrsrndan

Hukukumuzd.a tacir yardrmcrlarrmn bir biiliimti BI(da, diper bir biiliiyasa drmti de TKda dtizenlenmiq, buzl tacir yardrmcrlan ise amlan her iki
baflanmrqtrr'
qrnda kalan baqkaca yasalarda hiikme
Gergekten, Tiirk hukukunda BI(da diizenlenen tacir yardrmcrlarr ticarimiimessilGK44g-452),ticarivekiller(BK453)vegezicitiiccaryardrm(BK 454)dur.
crsr diye de adlandrnlabilecek olan seyyar triccar memuru
Buna karqilrk acenta sadeceTKda (TK 1L6-134)ve 6zel konumdaki tayalqrma iqleri komisyoncusu (TK 808-815) bir yana brrakrlrrsa, komisyoncu
mzca BKda (BK 416-430)hiikme baflanmrgtrr'
(TK 100-115)
Nihayet telldl ise hem BICda (BK 404-409)hem de TK'da
dtizenlenmigtir.
Hemen belirtelim, bazentek baqrna bazen de birlikte olmak tizere karqrmrza grkan bu gifte d.iizenlemeningerekgesi,isvigre'de BKdan ay' baflmsrz bir iKnrrn bulunmamasr ve 1926 yrhnda isvBK iktibas edilirken orada
BK iqinde yer alan ticari miimessillik, ticari vekillik ve gezici tiiccar memurtuiu ile ilgili htikiimlerin dilimize gewilmek sureti ile aynen Tiirk sistemine aktanlmasrdrr. Aqalrda aynntrlan ile agrklanaca$ iizere, iirnesn ticari
miimessilin hem ticarilqletmelere hem de esnaf iqletmelerine tayin edilebilecesi, bagka bir soyleyiq ile, ticari miimessilin yalnrzcatacire delil ve fakat
uyi r^*uo.da esnafa da yardrm edebilmesi nedeni ile kurumun BKda dtigezenlenmesine kargr grkrlmayabilir. Bu siiylenenler gerek ticari iqletmeler
gerekmeyen
rek esnaf iqletmeleri ve giderek tacir ya da esnaf dahi olmasr
kiqiler arasrnda aracrhk yapabilen komisyoncu agrsrndan da aynen gegerlidir.
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Buna karqrhk, hi.iktimlerin birbirine gok benzedifi dikkate ahnacak
olursa, yasakoyucunun telldlhk kurumunu hem (ticari olmayan anlamrnda
Adi iqler tellAlhlr olarak) "tellAlhk" adr altrnda BKda hem de "ticaret igleri
tellAlh$" baqhlr altrnda ayrlca TKda diizenlemesinin herhangi bir yarar ve
anlamrmn bulunmadrfr ortadadrr.
Aqa$daki agrklamalanmrzrn ilke olarak tacir yardtmcilartm hedef alacafl, bu nedenle de (ddi iqler) telldlhpr ile ticari nitelik taqrmayan komisyonculufiun incelenmeyecefi vurgulanmahdrr.
Nihayet yasakoyucunun TKnu ytiriirlii!'e koymadan iince ticari miimessil, ticari vekil ve gezici tiiccar memuru ile komisyonculu[a iliqkin htikiimleri BKdan grkararak TKna dahil etmemesinin altrnda, amlan kurumlann sadece ticari iqletmeler deSl, esnaf iqletmeleri arasrnda, hatta bu iki
srfatr dahi taqrmasr zorunlu bulunmayan kiqiler arasrnda faaliyet gtisterebilmelerinin yam srra BK'daki madde numaralanm bozmama diiqiincesinin
de yattrfr eklenebilir.
2.2. Tacire Baph Olup Olmadrklan

Agrsrndan

Bilimsel tiiretide tacir yardrmcrlan hakkrnda yaprlan en yaygrn srmflandrrma, bunlann ba$h olup olmadrklarr agrsrndanyaprlamdrr. Bu anlamda ticari miimessil, ticari vekiller ve gezici tiiccar yardrmcrsrmn baph.,telldl
ve komisyoncunun ba$h, olmayan ya da bafit'muz tacir yardrmcrlan olarak
nitelendirildiklerini, acentenin ise, bunun gerek bafh gerek ba$msrz tacir
yardrmcrlanna iliqkin iizellikleri btinyesinde birlikte toplamasr nedeni ile,
ortada bir konumda olduiundan siiz edildi[ini eklemek isteriz.
Bu noktada iizerinde durulup, aydrnhpa kavuqturulmasr gereken husus, bir yardrmcrmn hangi tilqiitlere giire "ba[h" ya da "ba[h olmadr$"ndan
siiz edilebilece[i, yani onun ne zaman bafrmsrz bir konumda bulundufu sonucuna varrlabilecefidir.
Hemen belirtelim, ortaya koyduiumuz bu sorunun gdziirniinde bir yardrmcrmn tacire yrllardan beri hizmet etmekte bulunmasr ya da sadeceonunIa gahqryor olmasr gibi iizellikler dikkate ahnamaz. Nitekim, aqa$da gdriiIeceii izere, bir ticaret iqleri tellAlr yrllardan beri hep ve sadece aym tacirler arasrndaki iqlemlere aracrhk etse dahi, o amlan bu her iki taraftan higbirisine baih sayrlamayaca$, yani hep ba$msrz konumda kalacafr gibi, bir
komisyoncunun da her zaman ve sadecebir tacirin satrn alacaS taqrmr niteliflindeki mallarda, diyelim pamuk ahmrnda aracrhk etmesi, ona ba!'h ya
da tAbi bir srfat tamnmasrna yeterli de[ildir.
Bir tacir yardrmcrsrmn tacire ba['h ya da tdbi olup olmadrlr de!'erlendirilirken giiz iiniine ahnacak baqhca husus, siizii edilen yardrmcrmn tacirin
iqletmesinin biinyesinde yer ahp almadr$., tacire bir hizmet stizlegmesi ile
baflr bulunup bulunmadr[-r, yani onun iqgisi ya da miistahdemi olup olma-
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ve talimatr altrndr[r, nihayet ve hepsinden ijnemlisi faaliyetini tacirin emir
da yiiriitiip Ytirtitmedi[idir.
iirnepinde et ahsoruna bu agrdan yaklaqrldrlrnda, yukandaki lokanta
pigiren'
mmr yapan, *oifuktu etleri hazrrlayan, ocak baqrnda kebapla.
(A)'mn
iqtacir
mtiqteriLri kargrlayan ve onlara hizmet eden tiim kiqilerin
kurallarrn drgisi ve/ya mtistahdemi olduklan ve bunlann tacirin belirledifli
ulaqrlsonucuna
bulunmadrlr
olanakh
irrra. gtir"r, yapmalanmn kesinlikle
olan
sahip
fabrikasrna
kumaq
,,'rr. k-"gr*Imazd'. Buna karqrhk istanbul'da
ya
orada
kiqi
alan
pamuk
satrn
($) anonim ortakhfimn hesabinaAdana'da
yardrmgibi
aracr
du ($Irrin kumaqlanm srirekli olarak pazatlayanbir di!'er
ile, kendi
crlarrn, hig kuqkusuz, ($)'nin gizdi[i suurlar iqinde kalmakkogulu
koqullalmn
g"tg"nesinde, kiqisel faaliyetlerinin
balrmsrz ii".ii:iqt"t*"i"ri
gahgrcaklarr
belirleyebilecekleri ve bunlann ornepin hang saatler arasrnda
faaliyet giisalmaksrzrn
talimat
bir
herhangi
konusunda kesinlikle tacirden
sonug ijnem taterebilecekleri agrktrr. Bu sonuncularda, tacirin tingiirdtilri
deEil, bizatihi
gergekleqtirildiEi
qrdrfr iqin, bunun nasrl ve hangi zamanda
ya da baolmayan
Ba[h
,orro.on gergekleqip getqekleqmedifi iinem taqrr'
bulunmadrkbaftr
ile
sozleqmesi
$msrz tacir yardrmcrl-arr-tacirebir hizmet
6deyecekleri iicreti de serbestkiqilere
gahgtrrdrklan
kendi
gibi,
diyelim
ian
Blrna karqrhk tacir ile ona bafh olmayan yardrmcrla',
qe
mahn satrm
"Ipt"y.filirler.
yurri
trgr*srz tacir yardrmcrlarr arasrndaki iligkide, iirne#n bir
ya da amy. a^ .t * fiyatr ytiniinden tacirin belirlemelerinin esas ahnacafr
kuqian tiirden yardrmcrlara 6denecekiicretin birlikte kararlaqtrnlacaFnda
ku yoktur.
2.3. Taciri Temsil Edip Etmedikleri

Bakrmrndan

Tacir yardrmcrlanndan bazrlanmn tacii azya da gok temsil etmelerine
sijz konusu dekarqrn, diff.erbir btlltimtintin taciri kesinlikle temsil etmeleri
Eildir.
tacir
Gergekten, yine yukandaki lokanta iirneiine dijnecek olursak,
onu
miimessilin
ticari
getirdiii
'ok
(A),mn io"tancridaki lubesinin baqrna
diyelim
karqrhk
buna
geniq bir bigimde temsil yetkisine sahip bulundoFo,
h3s1br
Levent,teki iq yerinde miiqterilere hizmet sunan garsonun, ii..?k
Isedebilece$,
temsil
bizzattahsil Ldebilmek koiulu ile srmrh bir bigimde
iireticilepamuk
tanbul'daki kumaq fabrikalrmn yetkilileri ile Adana'daki
rini siizleqme yapmak iizere karqr karqrya getiren bir aracrmn taraflardan
pahigbirini t"*"it elmedili, ($)'nin mallalm Adana'da siirekli bir bigimde
yardiier
,urluyunve sbzleqmeteri {g)'nin adrna ve hesabrna imzalayan bir
giiriilecektir'
donatrldrfir
yetkisi
ile
girketi
temsil
drmcimn ise yine amlan
Bir tacir yardrmcrsrmntaciri temsil yetkisi drnegin BKveya TKtarafrnsonucunda da
dan, yani yasa gerefi varolabilece$ glbi, bizzattacirin iradesi
somut bir
aogmoq notorr"tliit. Ozellikle tacirin bafianabilmesi bakrmrndan
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konuda kendisine agrk ve iizel bir yetki tamnmrq bulunmaslmn zorunlu oIdufu hallerde, durum budur.
Yaprlan bu aynma gtire, iirne$in tiearet iqleri tellAhrun ya da aracr acentamn taciri temsil yetkisinin bulunmadrlr anlaqrlacaktrr.
2,4. Tacir ile iligkilerinin

Devamh Olup Olmamasr Agrsrndan

Nihayet tacir ile bazr yardrmcrlan arasrndaki iliqki stirekli (= devamh)
bir nitelik taqrdrfr halde, bir difer bdltimii ile de iligki bu nitelikte dep'ildir.
Hemen belirtelim, tacir ile yardrmcrsr arasrndaki hizmet ya da acentahk stizleqmesinin belirli veya belirsiz siireli olmasr iliqkinin devamh sayrlmasrna engel olmadr& $bi, buradaki devamhh[nn da tacir yardrmcrsrmn faaliyeti, yani onun somut aracrhk iqini siirekli olarak yaprp yapmadr[-r (= anzi olarak yaprp yapmadrF) ile de ilgili de[ildir. Nitekim tirnefin ticaret iqleri telldlhlrmn daimi bir faaliyet olarak icrasr zorunlu olup, tell6lh[,rn gegici
ya da arrzi olarak yaprlmasr halinde BK hiikiimleri uygulama alam bulur.
Buna karqrhk ister Adi iqler ister ticaret iqleri tellAlh[r stiz konusu olsun telldl taraflardan higbirine baflr olmadrlr igin, bir tacirin strekli olarak
aym telldl ile gahgmasrdurumunda dahi, bunlarrn arasrnda siirekli bir iliqki do['maz. Deligik bir siiyleyiq ile, amlan varsayrmda telldl her yeni ig bakrmrndan aynca ve bir kez daha tdyin edilmiq olarak kabul edilir.
Agrktrr ki, bu baqhk altrnda deiinilen "iligkinin devamhh[r" kavramrndan taraflar arasrndaki siizlegmenin sonsuza de$n ya da taraflar yaqadrklan siirece devam etmesinin zorunlu olduiu gibi bir sonuca ulaqrlamaz. Her
stireli iligkide olduiu gibi, bazen siizleqme belirli kogullann doiumu ile birlikte kendili['inden son bulur, bazen de taraflar siizleqmedeya da yasada 6ngiiriilen nedenlere veya hakh sebebedayanarak iligkilerine son verebilirler.
2.5. Kitapta* incelenecek

Tacir Yardrmcrlarr

Bu noktada "Ticari igletme" baqhlrm taqryan bir ders kitabrnda yukanda sayrlan tacir yardrmcrlanndan hangilerinin incelenmesi gerekti[i sorusu
hatrra gelebilir.
Hemen belirtelim, ticaret hukuku sadecetacii az ya da gok temsil etmek
yetkisine sahip bulunan yardrmcrlarla ilgilenmek durumundadrr. Agrktrr ki,
yukandaki lokanta iirnefinde sadecemutfakta gtirev yapan ve mriqterilerle
kesinlikle herhangi bir temasa girmeyen ahgr, bulaqrkgr ya da kebaplarr hazrrlayan gibi yardrmcrlar iqletme igin btiyiik bir iinem taqrrlar. Fakat vazgegilmez nitelik taqryan bu yardrmcrlar iq sahibi konumundaki tacire sadecebir
hizmet srizleqmesiile baflr olarak gtirev ifa ettikleri ve onu iigiincti kiqiler
*

Bilimsel gahgmamn yazrm aqamasmda bir kitap olarak yayrnlanmasr diiqiiniildiiglinden,
metnin tiimtinde "kitap" ibaresi kullamlmrg ve Sn. Prof. Dr. Omer TEOMAN'rn talimatr
doirultusunda, tashihte bu ibare aynen muhafaza edilmigtir.
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karqrsrnda higbir zam rrbaplayrcr herhangi bir iglem yapmadrklan igin, bunlar giirevlerinin kapsamr itiban ile sadeceiq Hukuku'nu ilgilendirirler.
Buna kargrhk, ister tacire baflr olsun ister faaliyetini kendi bafrmsrz ticari iqletmesinde yiirtitsiin, taciri iigtincti kiqiler karqrsrnda temsil eden
ve/ya iigiincii kiqilerle taciri, bir siizlegme imzalamak iizere, karqr karqrya
getiren kiqiler Ticaret Hukuku'nun inceleme alam iginde yer alrr. Amlan nedenlerle aqafrda iincelikle ticari mtimessil, ticari vekiller, gezici tiiccar memuru, acenta, tellAl ve komisyoncunun huku}i durumlarrmn ele ahnmasr
ile yetinilecek, buna karqrhk salt iiirencilerin aydrnlanmasrm sa!'lamak ve
acenta ile arasrndaki farklan ortaya koyabilmek amacl ile, bir tacir yardrmcrsr olmamasrna karqrn, "tek satrcrhk" kurumuna da krsaca de$nilecektir.
3. Ttcafi Miim'essil
3.1. Tammr
Ticari miimessil BK 449[I'de"ficari mtimessil, bir ticarethane veya fabrika veya ticari qekilde iqletilen di!'er bir mtiessesesahibi tarafrndan iqlerini idare ve miiessesenin imzasrm kullanarak bilvekAle imza vazetmek iizere sarih
veya zrmni kendisine mezuniyet verilen kimsedir" qeklinde tammlanmrqtrr.
Hemen belirtelim, bu tammrn gerek dili gerek igeriii bakrmrndan baqanh oldu['unu siiylemek mtimkiin deE"ildir.
Gergekten, bir kere yasako5rucusriztinii ettilimiz hiikiimde lssaca "ticari iqletme" deyimine yer verebilecepi halde, trpkr TK l1/I'de oldulu gibi, ticari iqletmenin tiirlerini tek tek saymak yoluna gitmiqtir. TK 114'in genel olarak ticari iqletme kawamrnr diizenledifi ve bunun tiirlerini agrklamayr hedefledifi giiz tintine ahmrsa, buradaki saymamn zorunlu olduiu kendili$nden anlaqrlrr. Buna karqrhk BK 449/I'de kammrzca artrk buna gerek yoktur.
ikinci olarak hiikmiin lAfzrndan ticari miimessilin sadecebfu ticariigletmenin sahibi tarafrndan atanabileceCi grbi bir izlenim doimaktadrr ki, bu
doiru defildir. Bir ticari iqletmeyi ktigtik velya losrth adrna iqleten veli, ya
da vasi her ne kadar tacir sayrlmaz (TK 15) ve hig kuqkusuz iqletmenin sahibi konumunda bulunmazsa da, gerekli olan durumlarda bunlann da igletmeye bir ticari miimessil atayabileceklerinden kugku duyulamaz. Ote yandan ticari miimessillerin sadecebireysel gergek kiqi ticari iqletmelerine delil ve fakat aym zamanda tirnefin kollektif (TK 160/ID ve anonim (TK
319/II; 342) ortakhklar gibi ticaret ortakhklanna da atanabilecekleri giiz
dniine ahnacak olursa, bir kez daha frkrada kullamlan "sahibi" ibaresinin
yerinde olmadrlr sonucuna vanlabilir.
Ugiincti olarak kammrzca BK 449/I'd,eticari miimessilin "miiessesenin
imzasrm kullanarak bilvekAle imza vaz"edeceiinden sijz edilmesi de doiru
ve baqanh de[ildir. Nitekim, aqafrda defineceiimiz izere, ticari miimessil,
taciri temsil ederken onun imzasrm "taklit etmeyece$" ve doial olarak iqle-
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mi kendi kigisel imzasr ile gergekleqtirece$ gibi, esasen bir ticaret ortakhlrnda tiizel kiqiye ait bir imzamn bulunmasr sdz konusu olamayaca[r igin,
burada da miirnessilin tirnepin siizleqmeyi kendi kigisel imzasr altrnda yapmasr son derecede doialdrr. Yasakoyucunun burada kastettipi imzamn gergek ya da trizel kigi tacirin ticaret u,nuant.alttnda atrlmasrdrr (TK20/I; 4LID.
Gergekten, baSmsrz bir hukuk iiznesi olan ticari miimessilin bir gok iqlemi
kendi adrna ve hesabrna da yapmasr pekdla miimkiin bulundu!"u igin, iqlemin taciri temsilen yaprldrlrm anlayabilmek bakrmrndan iqlemin tacirin ticaret unvam altrnda imzalanmaslrun zorunlu olduiu agrktrr. Kaldr ki, ticari miiimessil amlan durumda iqlemi "vekdleten" ya da "temsilen" gergekleqtirdiline iligkin bir ibareye de yer vermelidir.
BK 449ll'de yer alan tammrn baqansrz olduiu biiylece ortaya konduktan sonra qimdi ticari miimessil ile ilgili olarak qiiyle bir tamm verebiliriz:
"Ticar{ miimessil, gerqek ya da ttizel kigi tacirleri bazr istisnalar drqrnda en
geniq bir bigimde temsil etmek ve iqletmeyi ytinetip, iqletmenin gerektirdipi
ola$an nitelikteki tiim iqlem ve siizleqmeleri, trpkr tacirin kendisi gibi, onun
adrna ve hesabrna iigtincti kiqilerle gergeklegtirmek konusunda yetkili lohnan, gdrevini tacirin emir ve talimatr altrnda ve stirekli olarak yapan ba['h
bir tacir yardrmcrsrdrr".
3.2. Atanmasr
Yukanda da delindilimiz gibi, BK 449ll'de tieari mtimessile tamnacak
yiinetim ve temsil yetkisinin gerek agrk (- sarih) gerek iirtiilii (= zrmni) bir
bigimde tamnabilece$nden sdz edilmiEtir. Bu nedenledir ki, srizti edilen
htikmiin lAfzrndan, bir kimsenin kendisine agrk bir yetki tamnmaksrzrn, sadece frilen bir taciri temsile yiinelik iqlemleri gergeklegtirmesine ses grkarmamak sureti ile de tayin edilebileceli gibi bir sonuca ulaqrlabilir ki, bu kesinlikle do$ru delildir. Bizce BK 449/I'd,e yer alan bu ibareyi yine BK
449lll'deki hiikiim ile birlikte de$erlendirip, yorumlamak kagrmlmazdrr.
Nitekim BK449/Il uyannca "Miiessese sahibi, vekd.letnameyi ticaret siciline kaydettirme!'e mecburdur. Ancak kayrttan ewel dahi mtimessilinin
muameleleri ile mtilzemdir".
Kanrmrzca tacire ait ticari iqletmeyi y6netmek ve taciri iigiincii kiqiler
nezdinde temsil etmek iizere gtirevlendirilen ticari miimessilin atanmasr bakrmrndan "yiinetim" ve "temsil" yetkileri aqrsrndanbir aynm yaprlabilir.
Gergekten, ticari iqletmenin yiinetimi sadeceig ilighi alamnda giindeme
gelecefl'i,deliqik bir siiyleyiq ile, tek bagrna ticari igletmenin ytinetimi iigtincti kigilerle temasa geqmeyi ve taciri temsilen onlarla s6zleqmeler imzalamayr gerektirmedi[i igin, ticari mtimessile ydnetim yetkisinin agrk ya da iirttilii bir bigimde tamnmasr olanakhdrr. Amlan nedenle bir tacir ticari miimessiline ig iliqkideki ydnetim yetkisini, herhangi bir yazrh belge ya da sriz-

Armalan
AntstnaArma$an
Somer'in Antslna
Mehmet Somefin
Dr. Mehmet
Doq.
Dog.Dr.

229

gileqme diizenlenmesi zorunlu olmaksrzrn, salt siizlii bir giirevlendirme ile,
derek fiilen onu iqin baqrna getirmek sureti ile dahi tamyabilir.
Buna karqrhk kammrzca ticari miirynessiletemsil yetkisi ancak yazrh bir
vekaletname diizenlenmesi sureti ile, yani yazrh qekil koquluna uyularak
tamnabilir.
Nitekim BK 449/II'de yer alan "Miiessese sahibi, vekdletnameyi ticaret
siciline kaydettirmefe mecburdur. Ancak kayrttan ewel dahi miimessilinin
atamuameleleri ile miilzemdir" hiiLkmii, yasakoyucunun ticari mtimessilin
gtirnabilmesi bakrmrndan tacirin bit uehd'Ietnamedizenlemesini zorunlu
kurucu
dii[-iinii, ne var ki, amlan vekdletnamenin Ticaret sicili'ne tesciline
etkabul
olarak
iqlemi
tescil
bir
agrklayrcr
biiiqlev ytiklemeyip, bunu sadece
tif'ini ortaya koYmaktadu.
Yaptrlrmrzbuaynmlnveonadayalryorumunticariyaqamrngereksimiinimleri le ae uyumlu oldu!'u giiriiqiindeyiz. Gergekten, bir kere ticari
kokiqileri
tiqtincti
iizellikle
iqlemlerde,
yapacalr
messilin tigiincii kiqiler ile
yolunbaflamadrg
kendisini
rumak ve onlan ileride tacirin somut iqlemin
da bir savunmasr ile karqr kargrya brrakmamak balomrndan, ticari miimesbir
silin temsil yetkisinin yazrh olarak verilmesinde, yani yasamn ifadesi ile
,tekdletname" dUzenlenmesinde yarar ve zorunluluk vardrr. Ne var ki, bu
gerekvekaletnamenin gegerli olabilmesi igin yazrh qekil koquluna uyulmasr
li olup, bunun iirnefiin noter tarafrndan diizenlenmesi zorunlu de[ildir. Bunun gibi vekaletnamenin ticaret siciline tescilinin kurucu desl, sadeceagrklayrci bir iqleve sahip olacafirmn iingdriiLlmeside yine iiqiincii kiqileri korurnaya yoneiik bir hiiktim olup, ticari miimessilin muhatabr olan iigtincii kiqileri ona tamnan bu yetkinin tescil edilmig olup olmadrfrm araqtrrmak kiilietinden kurtardrlr igin yerinde gtirtilebilir. Nihayet bir kez daha vurgulayayaptrrhm ki, tacir agrklayrcr nitelik taqrdr[rm belirttipimiz tescil iqlemini
mamrq olsa dahi, ticari miimessilinin kendisini temsilen yaptr$ iqlem ve
stizleqmelerle baph olacaktrr.
$nemle ekleyelim, yukandaki agrklamalanmrz ticari miimessilin yetkisinde tacir tarafrndan herhangi bir krsrtlama getirilmemesi durumu ile srmrh olarak gegerlidir. Buna karqrhk tacirin ticari miimessilinin yetkilerini
BK 451fi ve II uyarrnca krsrtlamak istedi[i durumlarda, bu krsrtlamalann
tigiincii kiqilere karqr ileri siiriiLlebilmesi,kural olarak, bunlann tescil ve ildn
olmasrna uagtrdrr ki, amlan son varsaJnmdaticari miimessilin vekd"iit-iq
Ietnamesinin esasen ticaret siciline tescil ettirilmiq olmasr gerektipi tartrqmasrzdrr. Buna karqrhk ticari miimessilinin yetkilerini gegerli bir bigimde
krsrtlamayr diiqiinmeyen bir tacirin, kuramsal olarak, miimessili ile arasrndaki itiqkiyi ticaret siciline hig tescil ettirmeksizin yrllarca siirdtirmesi pekdla miimktindiir.
Bu baqhk altrnda son olarak qu hususa da de[inelim ki, yasakoyucu-
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nun BK 4(9llll'de "Diper nevi miiesseselerde ve iqlerde ticaret siciline kayrttan baqka surette ticari mtmessil tdyin olunamaz" htikmiine yer vermiq
olmasrndan hareket edilerek, esnaf iqletmelerine ticari miimessilin tayininde ticaret siciline tescilin kurucu bir iqleve sahip oldupu ileri siirtilmiiqtiir.
Kammrzca TK l7'deki tamm giiz iiniine ahndr[rnda, esasenbir esnaf iqIetmesine ticari miimessil tayin etmenin olanaksrzhfr bir yana, ticaret siciline ancak ticari iqletmelerin tescil edilebilecepi (TK 20/I) olgusu karqrsrnda
ticaret sicilinde kayrth bulunmasr stiz konusu olamayacak bir esnaf iqletmesine atanan ticari mtimessile iliqkin vekAletnamenin tescil edilemeyeceSi
kendilifinden anlagrlrr. Bu arada BK 44gnll'tin ticari miimessilin bizzat
kendisinin tescilinin zorunlu olduiu gibi yamltrcr bir ibareyi igerdipini de
eklemek isteriz.
Esnaf iqletmelerine ticari miimessil tayin etmenin fiilen ve hukuken
miimkiin bulunmadrpr ortaya konulduktan sonra BK 44glIII'de stizti edilen
"difer nevi mtiesseseler" ile kastedilenin TK 18/I ve II'de amlan amacrna
ulaqmak igin bir ticari iqletme iqleten dernekler ve kendi kuruluq yasalan
uyannca tizel hukuk hiikiimleri gergevesindeyiinetilmek ve ticari gekilde iqletilmek tizere devlet, il, belediye gibi kamu tiizel kiqileri tarafrndan kurulan tegekktiLlve miiesseseler oldu$u sonucuna vanlabilir.
3.3. Nitelikleri
Yasakoyucu tirneSin TK 3154l'de anonim ortakhk yiinetim kurulu iiyeleri bakrmrndan iingiirdii!'tiniin aksine, ticari miimessiller bakrmrndan
herhangi bir ehliyet koqulu getirmemiqtir. Bu trir bir diizenlemenin varolmamasrmn nedeni, iizellikle halka agrk oldufiu takdirde genig iilgtide kamunun ve kiigtik birikim sahibinin grkarlanm ilgilendiren anonim ortakhklann aksine, bireysel bir tacirin iqletmesini yiinetmek ve kendisini temsil etmek izere atayacapr bir ticari miimessilin kiqililini ve yeteneklerini
bizzat belirlemekte serbest ve bunun ttim sonuglanna kigisel olarak katlanacak olmasrdrr. Bu nedenledir ki, kammrzca bireysel bir tacirin atayaca[,r ticari miimessilin medeni haklan kullanma ehliyetine sahip olmasr yeterlidir.
Buna karqrhk fikrimizce yasada herhangi bir krsrtlama ve TK 3154l'ye
kogut bir diizenleyici hiiktim bulunmamasrna, giderek atamaya ve denetime
iliqkin sorumluluk kendisini atayan yiinetim kuruluna ait olmasrna karqrn,
anonim ortakhklara atanacak ticari mtimessillerde TK 3154l'deki koqullann aranmasr doiru olur.
Ttizel kiqiler bizzat organlan aracrhlr ile ytinetilip, temsil edildikleri
igin, bunlann ticari miimessil olarak atanmalan miimkiin de[ildir. Ticari
miimessil olarak sadecegergek ki'giler atanabilir.
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3.4. Yetkileri
3.4.1. Gen'elOlarak Yetkinin St'ru'rslzh'lt'
yiinetYukanda da delindi$miz gibi, ticari miimessil bir ticari iqletmeyi
etmek
temsil
karqrsrnda
kiqiler
iigiincti
mek ve o iqletmenin sahibi olan taciri
yetkisimrimessilin
ticari
iizere atanan bir tacir yardrmcrsrdrr. Yasakoyucu
nin gok geniq olmasrm ve hatta srmrsrzhfrm BK 450/I',deonun "miiessesenin
g"y"rirrJ dahil olan bilumum tasarmflan yapmak saldhiyetinihaiz" oldu[ui.' rqrL6*ak sureti ile dile getirmiqtir. Uygulamada da bir ticari miimessiiizelin tacir tarafindan onun yerine ve trpkr kendisi gibi iqlemde bulunmak
yetkilerine
re atandrfl griz dniine ahnacak olursa, esasen ticari miimessilin
grkar'
fazla sayrda srmr getirmenin anlamsrzh$ kendilipinden ortaya
Bununla beraber kammrzca ticari mtimessilin yetkilerinin srmrland:'rrlyetmasr bakrmrndan i9 iliqkideki ytinetim (= idare) ve drq iliqkideki temsil
gtirtilmeyekisi arasrnda bir aynm yapmak ve tacirin, uygulamada gok srk
yiinetim yetkicek ve kurumun niteliglile bafidaqmayacak olmasrna karqrn,
si alamnda bazr krsrtlamalar getirebilece[,ini kabul etmek gerekir. Hig kuqyansrmayakusuz, ytinetim yetkisi alamndaki krsrtlamalar, iigiincii kiqilere
miimesticari
iizere,
de[inilece[i
aqa[rda
ile, hemen
ca[r, baqka bir stiyleyiq
-kural
fazla
bunun
igin,
srmrlandrnlamayacaS
olarak,
silln temsil yetkisi,
bir tinemi yoktur.
Buna karqrhk ticari miimessilin drq iliqkideki, yani taciri temsil baluyani ticari
mrndan sahip bulundufu yetkilerin ilke olarak slmrslz oldufu,
miimessilin, hpkr tacir gibi ya da tacir bizzat hangt iqlemleri yapabiliyorsa,
krhp,
aym iqlemleri yapmaya ve taciri iigiincii kiqiler kargrsrnda hak sahibi
6Ereti
bilimsel
Nitekim
siiylenebilir.
bl"g rit n. sokmaya yetkili bulunduiu
oldude tican mtmessilin tacirin bir d'i$er hend'isi (Latince'de : alter ego'su)
Tagerekirse:
ijzetlemek
iundan s6z edilmesinin gerekgesi de budur. Krsaca
kendiyerlerde,
zamarl've
iir ticari mtimessili bizzithazrr bulunamayacaS
yoksini geniq bir bigimde temsil etmesi ve iqletmesine ait tiim iqleri, onun
mi.iki,
iqindir
luEunu hissettirmeksizin gergeklegtirmesi amacr ile atadr$
messilinin yetkilerini krsrtlayamaz.
Agrklanan gerekgelerle, aqa[rdaki satrrlarda biz de dopal olarak, ticari
miimessilin yapabilecesi ig ve iglemleri de$I, sadeceistisnaen yapamayaca'
!r ig ve iqlemleri srralamakla yetinecefiz'
3.4.2. Ticari Miimes silin Yethilerinin St'ru'rt
3.4.2.1. YasadanKaynaklanan Stru,rlamalar
3.4.2.1.2. "i gletmenin GaYesi"
BK. 4501l'de ticari mtimessilin "miiessesenin gayesine dahil olan bilumum tasarrufl an yapmak salahiyetin i haiz" olduiundan siiz edilmiqtir.
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Hig kuqkusuz, bir ticari igletmeyi krsmen ya da ttimii ile kendi adrna iqleten (TK 14/I) tacirin, en baqta gelen gayesi kazang saflamaht'r (TSTiiz
LAI). Ne var ki, bu maddi olgudan hareket ederek, ticari miimessilin tacire kazang saflayacak her ig ve iglemi yapabilecef'i, iirne['in ufraqr konusu
pamuklu dokumacrhk olan bir ticari igletmeye ticari mtirnessilin, salt o giinlerde fryatlannda biiytik bir artrq beklendiii igin, iqletmenin tiim nakit varh$m demir satrn almakta kullanabilece!'i sonucuna vanlamaz. Bu nedenledir ki, hiik{imde stizii edilen "gaye" deyiminin igletme konusu olarak anlaqrlmasrnda zorunluluk vardrr.
Ote yandan iqletme konusunun da fiili iEletme konusu olarak de!'erlendirilmesi gerekir.Bu nedenledir ki, drnefrn bir ticaret ortakhfrna atanan ticari miimessilin somut qirketin ana stizleqmesindeyazrh bulunan tiim konularda defil, sadecefrilen uf"raqrlan konularda tiizel kiqi taciri temsil yetkisine sahip oldu[unun kabulii gerekir.
Ticari iqletmenin fiili up-raqrkonusu taqrnmazlann ahm-satrmr ise, kammrzca BK 4504l'deki yasak gegerli olmaz, de[iqik bir siiyleyiq ile, bu hiikiim ancak uiragr konusu tagrnmaz ahm satrmr ya da diyelim konut yaprmr
olmayan iqletmelerde uygulama alam bulabilir.
$u hususu da ekleyelim ki, yasako)mcu BK 450/I'de "miiessese sahibi
hesabrna kambiyo taahhiitlerinde bulunma"ntn da ticari mtimessilin yetkilerinin kapsamrna girdi[ini kabul etmiqtir.
Ticari miimessilin yetkilerinin gok geniq ve onun tacirin bir difer kendisi olmasrmn dofal sonuglanndan biri de, ticari miimessilin taciri temsilen
polige, bono ve gek gibi kambiyo senetlerini de imzalayabilmesi, yani bu ttir
krymetli ewalo diizenleyerek taciri borg altrna sokabilmesidir. Aqalrda da
de[inece$miz izere, ticari mtimessilin taciri temsil yetkisine parasal agrdan herhangi bir srmrlandrrma getirmek olanakh bulunmadrfr, drne$n ticari miimessil imzalayaca[r bir stizleqmeile taciri miktar bal<rmrndan herhangi bir srmrlandrrmaya tdbi olmaksrztn, borq altrna sokabilecefi igin,
kambiyo senedi imzalamamn da bunun bir uzantrsr olduf"u kabul edilebilir.
Agrktrr ki, ticari miimessil taciri temsilen bir kambiyo senedi ile borg altrna girerken bunu kendi adr ve soyadr ile diizenleyece['i gibi, burada kendi
imzasrm kullanacak, sadeceiligkinin vekdleten yaprldrlrm belirtmek balumrndan krymetli ewakta tacirin ticaret unvanl ile kendisinin ticari miimessil oldu[unu giisteren bir ibareye yer verecektir. Aksi takdirde, yani somut
iqlemin taciri temsilen yaprldr$mn anlaqrlamadrlr durumlarda ticari mtimessil kiqisel olarak sorumlu tutulabileceiinden, frkrimizce kural olarak bu
tiir bir agrkh$n bulunmadr[r durumlarda tacirin borg altrna sokuldufundan siiz etmek gugtiir. Bu siiyledilimizin yegdne istisnasr, iigtincii kiqinin
buna ra[rnen ticari mtimessilin tacir hesabrna hareket etti$ni bilmesi durumudur. BK 450/I'de yer alan "htisniiniyet sahibi iiqiincii qahrslara karqr"
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olsa buyolundaki son derecedebaqarrsrz ifade ile anlatrlmak istenen olsa
temsilen diiiur, giinkii ticari miimessiiin kambiyo senedini esasen taciri
herhangi bir
kiqinin
iigtincti
artrk
agrkga belirttiii durumlarda,
""ni"aigtni
iyiniyeti siiz konusu olmaz ve aranamaz'
diizenYukarrdaki bilgiler ticari miimessilin sadecebir kambiyo senedi
tiim
girildigi
lemesi durumunda desil, genelde kambiyo taahhiidii altrna
miimessil taciri
olaylarda uygulama al-am bulur. Bu nedenledir ki, ticari
temliki yolu ile
gibi,
alacasn
temsilen bir kambiyo senedini ciro edebilecefi
de devredebilir.
3.4.2.1.3' Tagrntnazlarr'nAlt'm Sattmt'
gayri'
BK 450lII uyarrnca "ticqri milmessil, sarih sald'hiyetalrnadthga,
menkulleri temtih ueya bir hak ile tahyit edemez"'
ashnBilimsel ii[retide ileri siirtilen giiriiq, bu frkramn ticari miimessile
dasahipolmadrprtaqrnmazlarrdevretmekyadaherhangrbiraynihaklasrkoymak sureti
mrlandirmak yetkisinin ancak vekAletnameye agrk htiktim
ile sallanabileceli yolundadrr.
Oysakammrzca,trpkrtaqrnmazlanndewindeoldufuiizere'yeniqube
gibi aslnda
agrl-isr ya da igletmenin kapatrlarak ticaret sicilinden terkini
ashnda bizyetki
tarunarak
,ud""" tacire iizgti bulunan trim hususlarda iizel
ticaiqlemlerin
tiim
zal tacit tarafrndan gerEekleqtirilmesi zorunlu bulunan
Bu
nedenledir
ri miimessil tarafrnd"an y"rittl getirilmesi olanakh krhnabilir.
olmasrmn
ki, yasakoyueunun BK 45o/Il',de taqrnmazlan ijzel olarak anmr$
herhangi bir anlam ve de[eri yoktur'
edilNihayet h{ikiimde sadecedevir ve ayni hakla srmrlandrrmadan sijz
yer
verilmedifi
olgusuna
di!i, buna karqrhk taqrnmazlann satrn ahnmasr
karqrlaqge"rekgesiile ticart miimessilin burada herhangi bir krsrtlama ile
konusu
igletme
tuyrcag, ileri stiriilmiigse de, frkrimizce taqrnmaz almrmn
bakrmrntutar
iginae y-er al.p almadrsna bakrlmahdrr. Ticari miimessilin
sokabildialtrna
borg
taciri
karqrlaqmaksrzrn
ile
auo rr"rrrurrgi bir srmrl-ama
bu
getirilen
bakrmrndan
tagrnmazlar
esasen
Ei gtiz ttniinJ ahndr[r takdirde,
krsrtlama dahi tartrqrlabilir niteliktedir'
3.4.2.1.4.Taciri Daualarda Temsil Etmek
ve
Yasakoyucu BK 4s3/Il',de ticari vekilin taciri temsilen "muhakeme
cing<irmiiq,
yetki
verilmesini
murafaada buluna"bilmesi igin, kendisine agrk
bir diizenleme gebenzer
buna
bakrmrndan
miimessiller
ticari
karqrhk
buna
husus, ticari
gereken
tirmemiqiir. Bu durumda aydrnhfa kavuqturulmasr
edemeyemiimessilin iqletmenin sahibi olan taciri davalarda temsil edebilip
celi ve eger edebileceksebunun koqullarrmn ne oldufudur'
oranla
Hemen belirtelim, yasakoyucunun yetkileri ticari mtimessillere
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gok daha krsrth olan ticari vekillere agrk yetki tanrmak koqulu ile taciri davalarda temsil edebilme imkAmmn tamnabilecepini iingiirmiiq olmasr karqrsrnda, aym olana$n ticari miimessiller bakrmrndan da varolduiundan kesinlikle kuqku duymamak gerekir. Sorun tacirin miimessiline bdyle bir yetkiyi agrkgatammamrq olmasr halinde Onemkazanmaktadrr.
Kammrzea taciri, onun bir diper kendisi (alter ego'su)gibi son derecede
geniq bir bigimde temsil etmek ve herhangi bir srmra tAbi olmaksrzrn borg
altrna sokmak hak ve yetkisine sahip olan ticari mtimessilin, iqletme konusu iginde kalan iqlerle ilgili olarak ve iizellikle bizzat kendisi tarafrndan tacirin adrna ve hesabrna gergekleqtiren iqlem ve siizleqmelerden kaynaklanan uyuqmazhklarda taciri davalarda da temsil edebilece!'i sonucuna van[mahdrr. Kesinlikle avukat srfatrm taqrmadr[r ya da yasal temsilci konumunda bulunmadrlr halde, yetkileri gok srmrh olan ticari vekillere taciri davalarda temsil etmekyetkisinin tarunabileceiinin kabul edildili bir hukuk sisteminde, ticari mtimessiller bakrmrndan bu yetkinin varoldufu muhakkaktrr. Nitekim iizellikle ticari miimessilin iqletmenin merkezinden gok uzakta
kurulan ve tacirin stirekli olarak bulunmadrfr bir qubenin baqrna getirildili
durumlarda, miimessilin davalardaki temsil yetkisi daha da 6nem kazamr.
Nihayet ve hepsinden iinemlisi bu konuda yaprlacak yorumlarda acentaya
iliqkin TK llglll'den ve genel olarak TK 117'den de iirnekseme yolu ile yararlamlabilece$ dtiqtincesindeyiz.
Yukandaki agrklamalanmlzrn doial bir uzantrsr olarak, ticari miimessilin gizdilimiz gergevedetigtincti kiqilere her tiirlii ihtar ve ihbar, hatta gerektip'inde fesih bildirimlerini gdndermeye tincelikle yetkili oldu!'u ve tacire
yollanan bu ttir ihtar ve benzeri bildirimleri tebellif edebilecepini de eklemek gerekir.
GitriildiiEt gibi, ticad miimessilin temsil yetkisinin srmrlarr belirlenirken, onun ilke olarak her konuda yetkili oldu!"undan, baqka bir siiyleyiq ile
yasakoyucunun yetkinin krsrtlanabilmesini ancak, agaprda deiinece[imiz
istisnai bazr hallerle srmrh olarak kabul etmiq bulundufundan hareket etmek, bu nedenle de yasada agrk bir yasaklayrcr diizenlemenin yer almadrpr
her konuda ticari miimessilin yetkisinin var oldu["u sonucuna ulaqrlmasr zorunludur.
3.4.2.1.5.Tacirin Kigilipine Ozgil igler
Ticari miimessilin taciri temsil yetkisi, kural olarak srmrsrz olmak ve
giderek kendisi tacirin "alter ego"su qeklinde adlandrnlmakla beraber, bundan miimessilin tacirin yerine iqletme ile ilgili her tiirlii karan alabilecefi
ve tiim tasarrufl arda bulunabilece[i sonucuna ulaqrlamaz.
Gergekten, ticari iqletmenin sermayesinin artrnlmasr ve yeni yatrnmlara girqilmesi, iqletmeye bir ya da birden fazla ortak ahnmasr, yurtigi ya da
yurtdrqrnda qubeler agrlmasr, bireysel nitelik taqryan ticari igletmenin yeni
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pay sahiplerinin de katrhmr ile bir ticaret ortakh[rna diintiqttiriilmesi, iqlet-"nin kapatrlmasrna karar verilmesi gibi bazr iq ve iqlemler, ticari iqletmegerekli lonin nihai soz sahibi, baqka bir ifade ile, iqletmenin sahibi olmayr
konumunda
iar. 6rrrek olarak saydr$mrz ve ancak ticari iqletmenin sahibi
girmeyen" ve
olan tacirin karanm gerektiren, "temsil yetkisinin kapsamrna
,,temeliglemler" olarak da adlandrnlan bu tiir iq ve iqlemlerde ticaiiiretide
ri miimessilin yetkisi Yoktur.
3.4.2.2. Tacirin iradesinden Kaynaklanan St'nt'rlamalar
3.4.2.2.1. Genel Olarak
Yukarrdaki agrklamalanmrz sraslnda ticari miirnessilin yetkilerinin
yasadan ve kurumun niteliiinden kaynaklanan do!'al srmrlandrrmalar drdahi bu ttir srmrlandrrmalar getiirrrda as[nda slrursrz olduiunu ve tacirin
ise
remeyecegini, temsilcisinin yetkilerini srmrlandrrmak isteyen bir tacirin
bulundu[u
ticari mtLessil yerine bu tiir bir yetki krsrtlamasrmn mtimkiin
ticari vekilleri tercih etmesi gerekti$ini vurgulamrqtrk'
onemle ekleyelim, tacirin ticari mtimessilinin yetkilerinin krsrtlanmasrna yiinelik olaiak vekdletnameye koydufu hiikiimlerin iigiineii kiqilere
sikarqrheri siiriilmesi ilke olarak miimki.in delildir. Bilindili iizere ticaret
hutingiiriilen
ciline ancak TK ve TSTtiz uyannca agrkgatescil edilebilece$
etkisi
suslann tescili miimkiin olup TK 39'a g6re sicilin olumlu ve olumsuz
miimessilide sadecebuna giire belirlenir. Bu nedenledir ki, drnefin ticari
temsil
nin kendisini ancak diyelim 1 Milyon Tl-srna kadar iq ve iqlemlerde
ve
hak
bizzatimzalamak
siizleqmeleri
iizerindeki
ve
bunun
etmesini isteyen
vekdletmiimessilinin
ticari
tacir,
bir
diigiinen
tutmayr
yetkisini qahsrnda
namesine amlan tiirden bir srmrlandrrma koysa dahi, bunun ticaret siciline
ediltescili olanakh de[ildir. Kammrzca vekdletname bir biitiin olarak tescil
gibi,
bir
siiriilemeyecepi
ileri
kaydolduEu
di[i iqin srmrlandirmamn da sicile
giderek
ileri
daha
hatta
an iqin ve farz-rmuhal olarak bu giiriiq benimsense,
parasal srmrlandrrmaya iligkin diizenleme her nasrlsa tescil olunsa dahi'
salt bu tescil olgusorru duyrrrrlarak, amlan srmrlandrrmamn iigiincii kiqilere ileri siiriiLlmesi olanakh defildir.
Buna karqrhk yukanda defindi[imiz tiirden yetki smrrlandrrmalan,
bu".u ftil'en bilLn,bagkabir siiyleyig ile, sr'ru'rlandt'rmayamiisbet olarak ud''
hr.f bulunan kiqilere karqr ileri striilebilir. uygulamada gergek velyaLizel
kiqi tacirler yeikilerini krsrtlamak istedikleri ticari miimessilleri ile ilgili
iginolarak diizenledikleri vekaletnameleri, iqletmenin si.irekli iq ba[lantrsr
bu
srmrlandrrde oldu[u kiqilere noter aracrhfir ile teblip ettirerek, onlaln
sasmalarr tiirenmelerini, yani bunlara miisbet olarak uukuf kesbetmelerini
larlar. O-nemlevurgulayalm ki, tescil ve ilAm olana$ bulunmayan siiz konusu srmrlandrrmalann iigiincii kiqilere ileri siiriilebilmesi igin, amlan
ya da
tigtincii kiqilerin bu srmrlandrrmayr bilebilecek konumda olmalan
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bunlann srmrlamalan bilmesi gerektipi savr yeterli de$ldir. Ugiincii kiqinin
srmrlandrrmayr frilen bildifinin kamtlanmasr ise, kabul edileceli iizere, ancak srmrlandrrmaya iliqkin vekAletname ya da yetki belgesinin ilgiliye elden
teslimi veya noter aracrh$ ile g6nderilmesi durumunda miimki.indiir.
Tacirin iradesine dayanarak gegerli olarak yapabilece!'i ve aga$da de['inecefimiz srmrlandrrmalann iiqtincti kiqilere ileri siiriilebilmesi igin, tescil ve
ilAnlan zorunludur. Deliqik bir anlatrmla, ticari miimessilin temsil yetkisine
tacirin kendi iradesi ile getirilebilecek olan istisnalar da, tescil ve ildn edilmedikleri takdirde, ancak bunlan fiilen bildikleri (= mtisbet vukuflanmn varhS)
kamtlanan kiqilere kargr ileri siiriilebilir (BK 451/I[ ve TK 39/II).
Gitriildiigu gibi, ashnda ilgili tigiincii kigilerin miisbet vukuflarrm saflamak koqulu ile, ticari mtimessilin yetkileri konu ve tutar baqta gelmek iizere,
her agrdanlusrtlamp, iigiincti kiqilere ileri stiriilebilir. Ticaret sicilinin olumlu
ve olumsuz iqlevi ancak iyiniyetli diye adlandrnlan, yani tacirin getirdi$ srzrrIandt rrnayt.bilmeyen kigikr hakkrnda gegerlidir.
3.4.2.2.2.GiireuinBir $ube ile Stru.rlandtnlmast
BK 4514 uyannca "Temsil salAhiyeti bir qubenin iqlerine hasrolunabilir".
Daha rince de ifade etti$imiz iizere, iqlerinin yolunlulu gerektirdi$
takdirde, tacir ticari iqletmesinin iiriinlerini ya da hizmetlerini mtigterilerinin ayafrna gritiirebilmek amacr ile, merkezinin drqrndaki yerlerde qubeler
olugturabilir ve kendisi hem merkezde hem de gubede aym zamanda fiilen
bulunamayacalr igin, qubenin baqrna kendisini tam anlamr ile temsil etmek,
yani qubenin bulunduiu mahalde bir diper kendisi gibi iq ve iqlem yapmak
iizere bir ticari miimessil atayabilir.
ilke olarak tacirin qubesine atadr[r ticari mtimessil de srmrsrz bir yetkiye sahip olduiu igin, taciri ticari iqletmesini ilgilendiren tiim hususlarda,
yani kendi atandrfr qube ile srmrh olmaksrzrn merkez de dahil, her yerde ve
her iqte temsil etmek yetkisine sahiptir.
Buna karqrhk tacirin ticari miimessilinin yetkilerini sadece giirevlendirdili somut qube ile srmrlandrrmasr olanakhdrr ve bunun iyiniyetli (srmrlandrrmayr bilmeyen) tigrincii kiqilere karqr ileri siiriilmesi tescil ve ilAmna
baflrdrr. Amlan nedenlerden dolayr temsil yetkisi, ticaret siciline tescil ettirilmek sureti ile, bir qube ile srmrlandrrrlan ticari miimessilin yetkilerinin
gube ile stru.rh.ve fakat gube iginde slntslz oldufu siiylenebilir. Banka qube
miidUrlerinin konumu buna iirnek olarak giisterilebilir.
3.4.2.2.3.Birlihte Tbmsil
BK 4514l'ye giire "Tayin olunan gartlar dahilinde di!'erleri iqtirak etmedikge yalmz birinin imzasr miiesseseyi ilzam etmemek iizere birden ziyade
kimselere de verilebilir ve buna birhlkte temsil denir".
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son derecedebaqansrz bir bigimde kalerne ahnmrq bulunan bu htikiimtakdirden anlaqrlmr", g"""L"r, qudur: Bir tacirin ticari iqletmesine diledi$i
miimessilin
fazla
Birden
mtimktindiir.
atamasr
de
de birden fazla miimessil
(bireysel olarak) ve
bulunduiu durumlarda bunlar, kural olarak tek baqrna
tAbi olsrmrlandrrmaya
bir
gibi
herhangi
diyelim io.ro yr da parasal tutar
maksrzrn taciri her konuda temsil edebilirler'
sa$ficari miimessilinin yetkilerini, iigiincti kiqilerin miisbet vukufunu
yiintemsil
lamak drqrnda srmrlandrramayan bir tacir, buna karqrhk birlikte
temi ile amlan sonuca ulaqabilir.
Gerqekten, ticari miimessilinin belirli bir tutan agan iqlemi tek baqrna
mtiyapmasmr istemeyen tacir pekAla iqletmesine iki ya da daha gok ticari
her
*essil tayin ederek, iqlemin gegerli olmasr igin bunun miimessillerden
varhsmn
iigiiniin
de
iirnesn
bazen
ikisinin,
ikisinin ya da bazenherhangi
zorunlu olduiunu iingbrebilir.
salt
Burada dikkat edilmesi gereken ilk husus, birlikte imza koqulunun
deiil, ansomut bazr iqlem velya belirli tutarlan aqan iqlemler bakrmrndan
iingdriilebileceiidir'
iizere
kapsamak
iqlemleri
ve
iq
iticak genel olarak rru
kullanma
Am[r ydntemle tacir tek bir ticari miimessilin yetkisini kdttiye
ayrt
kiqinin
iki
gift
imzamn
ve
kaldrrmrq
olasrh[rm biiyiik iilgiide ortadan
buahlmrq
sonucunda
etmesi
ay' digtinmesi ve iilemin sonugla'm takdir
hissetmegiivende
daha
Iunduf'u varsayrmrndan hareket ederek, kendisini
sine yol agar.
driDepinilmesi gereken ikinci bir husus da, birlikte imza koqulunun
birTacir
zenlenmesinde tacirin her ttirlti ba[rmsrzh!'a sahip bulunduiudur.
krlazorunlu
varhfrm
imzamn
ya
iig
da
iki
likte imza bakrmrndan herhangi
koqarak
qart
varolmasrm
hep
bilece[i gibi, bazen belirli bir miimessilinin
boou f,"ihungi bir diSer miimessilinin katrlmasrm istemiq bulunabilir'
ya da
Ugtincii olarak birlikte temsilden kastedilen, somut iqlemin iki
iki miidaha qok ticari miimessil tarafrndan aym anda ve birlikte, yani her
Birlikte
delildir'
gergekleqtirilmesi
srrada
bir
messiiin hazrr bulunduklan
sayrda
temsil ya da imzadatinemli olan, somut iglemin iki ya da dahafazla
bimiimessillerden
karqrlrk
Buna
miimessilin imzasrm birlikte iqermesidir.
gegerlili$
iqlemin
olmasr,
atmrq
rinin 6nce, diierinin daha sonra imzasrm
bal<rmrndanhigbir iinem tagrmaz'
krNihayet birlikte temsilin sadeceahtif temsil, yani tacirin hak sahibi
gelebihmp, borq altrna sokulmasr sonucunu doSuran iqlemlerde giindeme
ihbarya
da
ihtar
gtinderilen
tacire
ve/ya
l""egi, rarxt. bir anlatrmla iqletme
yetkisi
bakrmrndan
temsil
grkanpasif
larri tebeUtif edilmesi qeklinde ortaya
gegerliolmalrg, bu son durumda tek bir miimessilin gdnderilen ihtarnameyi almak yetkisine sahip bulundufu kuqkusuzdur'
TesBirlikte temsil kosulu da tescil ve ilam zorunlu olan bir husustur'
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cil ve ildn edilmemiq olan bu tiir bir srmrlandrrma ancak bunu fiilen bilen
(srmrlandrrmaya mrisbet olarak vAkrf bulunan) kiqilere ileri siirtilebilir.
3.5. Giirevin Son Bulmasr
Tacir ile ticari miimessili arasrnda varolan ve genellikle hizmet ya da
vekAlet siizleqmesi olarak ortaya grkan siizleqmeiliqkisi (ig iliqki) deligik nedenlerle sona erebilir.
3.5.1. Sona Erme Ned,enleri
Ticari miimessillik iligkisi tacire iliqkin nedenlerle sona erebileceli gibi,
bazen sona ermeye ticari mtimessilin btinyesinde gergeklegen depigiklikler
de yol aqmrq olabilir.
Gergekten drne$n tacirin ticari iqletmeyi kendi adrna gahqtrrmaktan
vazgegmesive iqletmeyi terkin ettirmesi, tacirin ifl6s etmesi ya da artrk gtiven duymadr[r ticari miimessilini azletmesi (BK 456/I), taraflann iligkinin
baqlangrcrnda saptadrklan siirenin dolmasr ve siizleqmenin iqlere ya da giireve devam etmek sureti ile iirtiilti bir bigimde uzatrlmamasr, ticari miimessilin iiltimii, hacir altrna ahnmasr, tizellikle hiirriyeti baflayrcr bir cezaya
garptrrrlmasr ya da yizlnzarbcr bir sugtan hiikiim giymesi veya istifasr iliqkiyi sona erdiren nedenler olarak karqrmrza grkabilir.
Burada iizerinde durulmasr gereken husus, gergek kiqi tacirin ttliimiintin ticari miimessilin gdrevinin kendilif'inden son bulmasrna yol agrp agmayacafldrr. BK 456/II'da tacirin <iltimti ya da medeni haklarr kullanma ehliyetini yitirmesi durumunda ticari miimessilin yetkisinin son bulmayacapr
hiikme baplanmrqtrr. Bu nedenledir ki, ticari mtimessilin giirevinin en azllrrdan mirasgrlann tereke ile ilgili kararlanna ya da mirasr reddetmeme durumunda onun azline karar vermelerine kadar devam ettigi kabul edilmelidir.
Aksi giiziimiin benimsenmesi, yani tacirin iiliimii ile ticari miimessilin gdrevinin kendili!'inden sona erece$nin kabulti durumunda, tacirin igleri orbada kalacafrndan bundan ticari igletme ile iliqkide bulunan iigiincii kiqilerin
yanr srra mirasgrlann da zarar giireceii muhakkaktrr.
3.5.2. Sona Ermenin tJgiincil Kigilere ileri SiirilIrnesi
BK 452/l uyannca "Miimessil tayin edilirken tescil edilmemiq olsa bile,
temsil saldhiyetinin istirdat edildifi zamarrkeyfryetin ticaret siciline kaydedilmesi mecburidir".
Her qeyden iince qu hususu belirtelim ki, BK 452/I'nin kaleme ahmg bigimi baqanlr de$Idia giinkti amlan htiktim 8K449/Tl'nin aksine "vekAletname"nin de!'il, sanki "ticari miimessil"in tescili zorunluymuq gibi bir izlenime
yer vermiqtir ki, tizellikle TSTiiz 34lII hiikmti giiz dniine ahn&Snda bu do$ru delildir.
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Daha iince de ifade ettifimiz izete, ticari igletmeler balomrndan ticari
aqrklayrcr
miirnessilin vekaletnamesinin ticaret siciline tescili kurucu deiil,
getirmeyerine
yiikiimliiliiitnii
tescil
tacir
nedenle
bir iqleve sahiptir. Bu
yaph[r
miq olsa dahi, ticari miimessilin tayini tamamen gegerli olup, onun
iqlemler taciri baplar.
giireviiqte BK 452/I tayrn durumundakinin aksine, ticari miimessilin
agrkgerektilini
nin son bulmasr hususunun mutlaka ticaret siciline tescili
lamrq, yani burada tescile kurucu bir iqlev tammrqtrr'
Hig kuqkusuz, burada daha iince vekaletname hig tescil ettirilmemiqse
ticari igletmenin kendisi dahi sicile kaydolunmamrqsa, nasrl
ya da
"ru.".r soruso hatrra gelebilir. Kammrzca amlan her iki durumda da
davramlacagr
ettirilmesinin
iincelikle vekaletnamenin yada ticari iqletmenin sicile tescil
gerekli olduf'u sdYlenebilir.
grkan sonug, terkin iglemi yaprlmadr[r siirece, giiBK 4lzllt'den ortaya
-karqrn
miimessilin yetkilerinin iyiniyetli iigtncii kirevinin sona ermesine
qiler bakrmrndan varhfrm korumasrdrr. Bu nedenledir ki, anrlan durumda
bildiSiiacia ticari mtirnessilin yetkilerinin sona erdifini, ancak bunu fiilen
miisbet vuni kamtlayabileceli kiqiiere karqr ileri siirebilecek, buna karqrhk
yapttfr
kufunu kamtlayamadrlr (iyiniyetli) kiqiler bakrmrndan miimessilin
edecektir'
devam
iqlemler kendisini baflamaya
3.6. RekabetYasa$
olan
Yasakoyucu taciri srmrsrz bir bigimde temsil etmek yetkisine sahip
keniqi,
bir
benzer
ticari miimessilin, iqletmenin srrlanna vdkrf olacafrm ve
grkarrna
disine yarar sa!'Iayacak bir bigimde yapma$ durumunda, kigisel
iingtiryasa['rm
tistiinliik tamyacaflm 96z iiniine alarak BK 455'de rekabet
miiqtiir.
Hemen belirtelim, ticari mii'rnessiller gibi tieari vekiller bakrmrndan da
gegerli olan bu diizenleme tacir ile ticari miimessil arasrndaki hukuki iliqkiiliqkinin devamr siiresince gegerli olan bir yasak getirmekte, buna karqrhk
ya
da isazli
nin sona ermesinden, aiyetim ticari miimessilin hakh nedenle
igertifasrndan sonra onun tacirle rekabet etmesini yasaklayan bir kurah
memektedir.
Hig kuqkusuz, aralanndaki iliqki devam ettili mtiddetge, ticari miimesdesilin tacirle rekabet etmesi uygulamada gok srk rastlanacak bir durum
srrlarrm,
ticari
tacirin tiim
lildir. Buna karqrhk itiqkisinin devamr boyunca
izleyip d$renen ticari miiyakrndan
tekniklerini
iiretim
ve
portftiyii
ttiqteri
messilin bunlal daha sonra (ktitiiye) kullanmasr daha giiglii bir olasrhktrr.
iqte yasakoyucunun sustuiu bu durum ile ilgili olarak uygulamada dzellikte tacirin istek ve diretmesi ile, iliqkinin sona ermesinden sonra hiikiimlerini dofiurmaya baqlayacak olan rekabet yasas sdzleqmelerinin yaprldrlr ve
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bunlann igine ihlAl durumunda iidenecek ytiksek tazminat ve/ya cezai qart
maddelerinin konulduiu giizlemlenmektedir.
Buna karqrl* BK 455'de getirilen ve sadeceiliqkinin devamr stitesince
uygulanaca[rm belirttif,imiz diizenleme de gok eksiktir, giinkii burada yalntzcaticari miimessilin gerek kendi adrna gerek rigtincii kigi adrna iqletmenin yaptrlr tiirden bir iq yapamayaca[r iingiirtilmekle yetinilmig, ticari mtimessilin diyelim aym igle uiraqan bir kollektif ya da komandit ortakhfa srnrslz sorumlu ortak olarak girmesi ya da anonim gibi bir sermaye ortakh[rnda ytinetim gtirevi iistlenmesi olasrh[,r hig dikkate ahnmamrqtrr.
4. Ti,eort Vekiller
4.1. Tanrmr ve Tiirleri
Yasa koyucu kenar baqhlr "Diper Ticaret Vekilleri" olan BK 453'tin 1.
frkrasrnda bir yandan ticari vekili tammlarken, tite yandan onun ttrlerini
de giistermiqtir.
Gergekten, amlan hiikme gore"Ticari uehil, ticart, miimessil stfatmt. ha'
iz olmahstztn bir ticarethane aeya fabrika ueya.ticari gekilde igletilen di$er
bir mtiessesesahibi taraftndan miiesseseninbiltiin igleti ueya muayyen bazt
muameleleri igin temsile memur edilen kimsedir".
Hemen belirtelim, bu tamm tek baqrna yeterli olmayrp, ticari vekilleri
hukuken dof"ru bir bigimde tammlayabilmek ve iizellikle onlann ticari miimessilden farklanm orbaya koyabilmek bakrmrndan BK 4534l'nin"Bu sald.hiyet, milesseseninmutdd olan muamelelerinin cilmlesinegd.rnildir"diyen L.
ciimlesinin de birlikte deferlendirilmesinde zorunluluk vardrr.
BK 4534'de yer alan "ticari miimessil nfatmt' haiz olmakst'zln" ibaresi
ile kastedilen, aqa[rda da delinecepimiz gibi, ticari vekillerin temsil yetkilerinin ticari miimessiller kadar geniq olmadrlr, deSqik bir stiyleyiq ile, isterse mriessesenin biitiin iglerini giirmek iizere atanmrq bulunsun, onun ticari miimessilin tacirin bir difer kendisi (alter ego'su)Sibi sahip olduiu son
derecede geniq yetkileri higbir zam.arl kullanamayacasdrr. Nitekim BK
453/ll, ctmle 1 bu gergeli vurgulayabilmek bakrmrndan ticari vekilin yetkisinin igletmenin olaian (= mutAd) iqlemleri ile srmrh oldu!"unu belirterek,
ticari vekilin tacire sadeceiqletmesinin giindelik iq ve iqlemlerinin yiiriitiiItip, gevrilmesinde katkrh olabilecepini agrklamrqtrr.
Daha iince de ifade ettiSimiz iizere, bir tacir gerek asrl iqletmesi biinyesinde gerek herhangi bir qubesinde kendisini tam anlamr ile ve genig yetkiIere sahip bir bigimde temsil edebilecek bir yardrmcrya gereksinim duyduiu
zarnarLbir ticari mtimessil atamak yoluna baqvuracaktrr. Ne var ki, tacir bunun yam srra iqletmesi velya qubelerinde kendisini, daha srmrh yetkilere
sahip olarak, miiqteriler nezdinde temsil etmek durumunda olan baqkaca
yardrmcrlan da gahqtrrmak zorunluluiundadrr. Ornefin bir lokanta iqletme-
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servis hizmeti veren ve
sinde tacirin mi.iqterilerin sipariqlerini alan, onlara
garsonlara gdrev
g"""f.tigi"ae yedit<leri yemeiin bedelini de tahsil edebilen
yop"unlufunu gdzeterek savermesi son derecede do[.al ota"gu gibi, onun iq
gtirevlilerini gahqtrrmasr
kasa
dece ddemelerin kabultitia" i"tiftaam edece$
kumaqlan raftan
da mtimktindtir. Kumaq satan bir mapazada miigterilere
bir uzunlukbelirli
indirip, tamtan rr" g"""ktig.inde istemleri doirultusunda
tahsil
bedelini
ta kesen tezgdhtarlann yanl srra satrn ahnan kumaqlann
dif'er
bir
gtisterilebilecek olan
eden kasa memurunur, .ltrrr-u., bu konuda
tacirin lokantasrmn tiim
ornektir. Nihayet siiziinti ettifimiz her iki iirnekte
bir kigiyi' kuiqlerini ytiriitecek ve""miidiir" diye adlandrnlabilecek
gi.indelik
'^^q
gahqsorumluyu
bir
yiiriitecek
magarasrnda ise tiim iqleri tist diizeyde
trrmasr da miimki.indtir.
onlann tiGitriitdiiEti gibi, ticari vekillerin en belirgin ayncrnitelikleri,
ya da bazr olafan iglemlericari mi.imessilin aksine, sadeceiqletmenin tiim
ki, her ne kadar ticanedenledir
Bu
ni yerine getirmek iizere atanmia'drr.
ayrrmak miimkiin ise
ri vekilleri "genel yetkili" ve "srntrlt yetkili" diye ikiye
de,buayrrmln,.a"""iqletmeningtindelikveolafiandiyenitelendirilebile.
belirtmek igin yaprldrE , yok."r. iqr"*r"ri bakrmrndan yetkilerin kapsamrm
gibi srmrsrzhfrmn kastedilsa burada yetkilerin ticari miimessilde oldufu
medi[i gdzden uzak tutulmamahdrr'
4.2. Atannasr

ve Azli

ticari gehilde
BK 4bBlI ticari vekilin"bir ticarethane ueyafabrika, ueya
iingiirmiigtiir'
igtetilen d,iper bir rni)essesesahibi taraft'ndan" atanabilece$ni
doflrultusunda
14/I
ve
1]./I
gibi
TK
Bu hiiktimde, trpkr BK 449^',de oldufu
tacirin ifade edilmek istendi[i kuqkusuzdur'
benzer bir diiNe var ki, ticari vekiller ile ilgili BK 453'de BK 449AII'e
ticari miimessilzenleme yer almadrfr, def'iqik bir stiylegq ile' yasa koyucu
"d,i$er neui milesseselerdeue iglerd'e"atanmasrlerin aksine, ticari *tittuti"
iql"t-elerinde hem de devlet, il ve beledi.
nr kabul etmedili igin, hem
".,,"f
gtirevlendirilmesi
yeler tarafirraan iqietiten ticari igletmelerde ticari vekil
olanakh de['ildir.
ticari vekilin ticaote yandan BK 45g,BK 44911',yebenzer bir bigimde
yolunda herhangi
ret siciline tescil edilmesinin miimkiin ve zorunlu oldu!'u
tescil ettirilemebir agrkhs igermediii igin, ticari vekillerin ticaret siciline
vekilin gerek
ticari
ki,
nedenledir
Bu
yeceg sonucuna uliqrnak'gerekir.
yoktur'
gerek azli yiintinden ticaret sicilinin herhangi bir iqlevi
utrrrt.'
BunungibiBKticarivekililetacirarasrndakis6zleqmeyiherhangibir
olarak da gtirevqekil koquluna ba$lamadr$ndan, t_acirinticari vekili sijzlti
1 uyarrnca ticaIendirmesi miimki.in ve gelerlidir. SadeceBK 4531III, ciimle
kendilerine yori vekillerin mapazaatqrttda mal bedelini tahsil edebilmeleri
durumda dahi yazt.ile yethiverilmig olmasrna bafihdrr. stiziinii ettifimiz bu
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zrh yetki verilmiq olmasr atamamn de!'il, para tahsil edebilme yetkisinin iinkoquludur.
Tacir ile ticari vekil arasrndaki hukuki iliqki genellikle bir hizmet siizlegmesine dayanaca["rigin, taraflar bu siizleqmeyi diledikleri takdirde yazrlt
olarak da yapabilir ve karqrhkh hak ve yiikiimliiltiklerini belirleyebilirler.
Ticari vekiller, taraflar arasrnda gegerli olan hizmet ya da vekdlet gibi
siizleqmelerden kaynaklanan haklar sakh kalmak koqulu ile, her zaman azlolunabilirler (BK 456n).
iqletme sahibi tacirin medeni haklan kullanmak ehliyetini yitirmesi ya
da rihimti ise ticari vekillerin gtirevini do['rudan do!'ruya sona erdiren nedenler de!'ildir (BK 456/II). iqletmenin devamhhlrm ve grkarlarrm koruma
ilkeleri giizetilerek getirilen bu giiziim yolu kammvca da dofru olup, amlan
durumlarda ticari vekillerin giirevlerinin devam edip etmeyeceiine vesayet
makamrrun ya da tacirin mirasgrlarrmn karar verece$i muhakkaktrr.
4.3. Yetkileri
4.3.1. Yetkilerin "Olapan" iglemlerle Sr.ntrh,Olmast
Yukanda da belirttifimiz izere, BK 4534, ].. ctimlesinde ticari vekilin
yetkilerinin "nl,iiesseseninmutad olan muannelelerinin ciimlesine gamil" oldu!'unu aqrklamrq, yani ticari vekilin somut bir ticari iqletmenin olafi.an iqlemlerinin tiimtinii yerine getirebilecelini vurgulamrqtrr. Ne var ki, yasa koyucu bu maddede hangt iglemlerin "ola[an" ya da "mutad" diye nitelendirilebilece['iikonusunda higbir ipucu vermediii iqin, kammrzca bu konuda farkh tilgiitlerden hareket etmek siiz konusu olabilir.
Gergekten, iiyle bazr iqlemler vardrr ki bunlann tiim ticari igletmeler
bakrmrndan olalan nitelik tagrdrfr kabul edilebilir. Buna karqrhk bazr iqlemler sadecesomut bir konuda faaliyet giisteren, yani igletme konusu aym
olan iqletmeler bakrmrndan olaEan sayrlabilir. Nihayet biittin bu siiylenenlerin sadece genel yetkili ticari vekiller bakrmrndan gegerli oldupu, buna
karqrhk esasen yetkileri belirli iqlemlerle srmrlandrnlmrq olan ticari vekiller bahmrndan iqletmenin olafan faaliyetinin srmrlarrmn belirlenmesine
de gerek bulunmadrfr siiylenebilir.
Kammrzca genel yetkili ticari vekilin yetkilerinin belirlenmesi srrasrnda kollektif ortakhklarla ilgili TK 165, ciimle 1'den de yararlamlabilir ve
ola$an ya da mutad muamele ve iqlerin, iqletmenin maksat ve konusunu elde etmek igin yaprlmasr gereken ttim iq ve iqlemler oldu['u ileri siiriilebilir.
43.2. 6zel Yetki Verilmesini Zorunlu Ktlan ig ue iEl.emler
BK 453/II, ctimle 2 uyarrnca "... ticari uehil kendisine sarih mezuniyet
uerilrnedikge istihraz edemez ue kambiyo taahhiltlerinde ue muhakeme ue
murafaada bulunamaz".
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(TK 450/I) ticari
Giiriildiip"ii gibi, yasa koyucu ticari miimessilin aksine
kabul etmedili
vekilin taciri temsiten t amUiyo taahhiidiinde bulunmasrm
takiplergibi, onun tacir adrna borg para (kredi) alabilmesini ve/ya dava ve
Fikrimizkrlmrqtrr'
olmasrnaba4r
verilmiq
Ie temsil edebilmesini aqri(yetki
bu iqlece agrk yetki ile kast ediien yazrltyetki olup, ticari vekilin definilen
bulunmasrna
aqrklk
konularda
,i yup.Limesi onun vekdletnamesinde bu
baShdrr.
Higkuqkusuz,birticarivekileyukandasaydrklarrmrzrndlqrndakalan
gibi taqrnkonularda da yetki verilebilir, rirne$iLnonun BK 4504l'de olduiu
veyetkisi
ytikiimlendirebilmek
ile
mazlan devir ve/ya srmrh bir ayni hak
kdletnameyekorrulacakagrkbirdiizenlemeiletanrnmrqolabilir.
onu ticari
Ticari vekilin yetkilerinin geniqletildiEi bu gibi durumlarda
nitelenrniimessilden ayrrt etmek ve dolaytsi ile eper ticari mtmessilolarak
giigliikle
bazen
belirlemekte
yetkileri
dirilecekse, yasa gereii sahip olaca[r
karqrlagrlabilir.
Kammrzca ticari mti,messil ile ticari vekilin ayrrd edilmesinde baqvuruolup olmadrIacak olan tilgttlerden birincisi ilgilinin ticaret sicilinde kayrth
tacir yaryapan
bir
gtirev
altrnda
direktifi
ve
emir
frdrr. Ba[h, yani tacirin
olarak niLrrr.r"rn* ticaret sicilinde miiseccel olmasr, onun ticari miimessil
varsabir
gtinkii
oluqturur,
karine
bir
olsa
telendirilmesi bakrmrndan olsa
tiher
nasrlsa
de
vekilin
ticari
bir
olan
yrm olarak yetkileri srmrlandrrrlmrq
hukutescilin
ki,
Agrktrr
miimkiindtir.
caret siciline tescil ettirilmiq olmasr
bakarak, ticari
ken,,yolsuz" olduiu bu durumda ilgiliyi salt tescil olgusuna
ki, sijziinii
nedenledir
Bu
miimessil olarak nitelendirmek mtimkiin delildir.
tacirin
husus,
etti$miz her iki yardrmcrmn ayrrd edilmesinde, en tinemli
vekdletnamebunfatrn giirevlendirilmesine iliqkin iradesinin ortaya qrktr[r
bulunadir. vekaletnamede tek bagrna tacir adrna kambiyo taahhiitlerinde
ilgilinin
olmasr
tarunmrq
yetkisinin
dewedebilme
bilme ya da taqrnmazlan
tinem taticari miimessil olarak nitelendirilmesine yeterli olmayrp, burada
bafh
kadar
ne
kendini
ile
qryan husus, tacirin ilgili temsilcinin,iqlemleri
ververip
yetkisi
geniq
temsil
bir
saydrgrn n belirlenmesi, yani ona srmrlarr
kullanya
frilen
da
stizleqmede
,r,"aiiait Bu belirleme srrasrnda tarafla'n
drklan deyimler de tek baqrna iliqkinin belirlenmesinde yeterli olamayabibir kilir. Ornelin taraflann miidiir, hatta genel miidiir diye tammladrklan
konumunda
vekil
qi pekala bir ticari miimessil deiil, geniq yetkili bir ticari
bir di['eriotuuit"."gi gibi, aksine sadeceigletme giirevlisi diye adlandurlan
nin vekaletnamesindeki genig yetkiler ona bir ticari miimessil hiiviyetini
kazandrrabilir.
4.3.3. M asaza Satt'g Goreulilerinin Yetkileri
saBK 453'e 6763 sayrh TatK ile 29.6.1956'daeklenen 3. frkra ma[aza
trq gtirevlilerinin konumuna aqrkhk getirmeyi amaglamrqtrr'
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Buna gdre, mafiaza iginde miiqterilerin kolayhkla giirebilecekleri bir
yerde ve kolayca okuyacaklan bir bigimde aksi ilAn edilmig olmadrkga, toptan, yan toptan ya da perakende satrg mafazalanmn memur veya miistahdemleri, o ma$azamn olaf'an satrq iglemlerinin tiimtinti yapmak konusunda
yetkilidirler. Bunun gibi amlan kiqiler yetkili olduklarr iglemler hakkrndaki
faturalan imzalayabilecekleri gibi, bu olapan iglemlerden kaynaklanan
borglann yerine getirilmesine ya da bunlann hig veya gerepi gibi yerine getirilmemesine iliqkin ihtar ya da di!'er beyanlan iqletme sahibi adrna yapabileceklerdir. Amlan durumlarda beyanlar iqletme sahibi adrna yaprldr[r
igin TTK 20/IIve 25'in uygulama alam bulaca[r kuqkusuzdur.
Ote yandan yasa mafaza satrq memurlarrmn taciri pasif yiinden temsil
yetkisine sahip bulunduklanm da kabul etmiq ve baqta satrlan mallarla ilgili ayrp ihbarlan gelmek iizere, mtiqteriler tarafindan giinderilen deligik
ihtar ve ihbarlann bunlar tarafrndan ahnabilecefini agrklamrqtrr.
Buna karqrhk mapaza satrq memurlanmn mal parasrm talep ve tahsil
edebilmeleri, ma{,aza iginde aJrncatahsilata yetkili bir ya da birden gok kasa memurunun atanmamrq olmasrna baflrdrr.
BI( SSlllYde yer alan diizenleme kendi iginde bir qeliqkiyi igermekte ya
da en azrndan kuqkular yaratmaya elveriqli bulunmaktadrr. Gergekten, frkramn ilk biiliimiinden ma$aza satrq giirevlilerinin bazr yetkilerinin srrurlandrrrlabilmesinin bunlarrnrna$azaiginde il6n edilmeleri koguluna bafh oldugu gibi bir izlenim uyanmakta, iite yandan aym hiikiimden bir maiazada
kasa giirevlileri varsa, satrq memurlanmn, isterse bu konuda yasaklayrcr bir
duyuru yaprlmamrq olsun, para tahsil etmelerinin miimktin bulunmadrfi sonucu ortaya grkmaktadrr.
Kammrzca mtiqterilerin sadece kasaya cidemeyapabileceklerinin agrk
bir bigimde duyurulduiu ve kredi kartr ile yaprlacak tidemelerin, pos aygrtrmn kasada bulunmasr ytziinden frilen kasada yaprlmasrmn zorunlu bulundup"uhaller drgrnda, mtiqterilerin mafi,azasatrq memurlarrna da tideme yapabileceklerini benimsemek, ticari yaqamrn iqleyiqinde basitlili ve gtivenli['i safilamak agrsrndan, daha uygun bir g<iztimyolu olacaktrr.
Mapaza satrq memurlaruun rrl.ap:aza
drqrnda para tahsil etmeleri ise, daha iince de belirttilimizizere, bunlara yazrh yetki verilmiq olmasrna baflrdrr.
Bu durum BK 454 uyarrnca seJryar(= gezici) tiiccar memurunun bizzat sattr[,r mahn bedelini tahsil edebilmesindenfarkh olup, ma$aza satrq memurunun
anrlan varsayrmda mahbizzat satmrq olmasr gerekmez. De[iqik bir siiyleyiq
ile, BKna giire bir iqletmenin alacaklanm iqletme drqmda tahsil etmeye yazrh olarak yetkilendirilmig kiqi de hukuken bir ticari vekil konumundadrr.
ister ma$aza iginde ister drgrnda giirev yapsrnlar, para tahsil etmeye
yetkili olan ticari vekiller faturalan kapatabilir ve makbuz da verebilirler
(BK453/Il, ciimle 2).
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5. Seyar (= Geziei) Tiiccor Memurlort
5.1. Genel Bilgi ve Tbmm
Daha iince de vurguladr$mrz iizere, iq hacmini geniqletip, bunu iqletmesinin merkezinin bulunduiu yer drqrnda kalan biilgelere de taqrran bir tacirin elinde orada stirekli bigimde var olacak qubeler oluqturup bunlann baqrna kendisine baph olan ticari miimessilleri yerleqtirmek ya da amlan yer veya biilgede kendisini duruma gtire acenta ve/ya komisyoncu gibi ba[rmsrz
yardrmcrlar aracrhs ile temsil ettirmenin yaru slra, ayrrca gezici (= seyyar)
tiiccar memurlan atamak olana[r da vardrr.
Hig kuqkusuz, tacirin emir ve direktifi altrnda gahqmasrve ona genellikle bir hizmet siizleqmesiile ba!'h bulunmasr nedeni ile bir "ba[h tacir yardrmcrsl" nitelifini taqryan gezici tticcar memuru, tacirin iqlemlerinin belirli
bir yer ve biilgedeki yolunlulunun qube agmayr ya da siirekli bir acente atamayr gerektirmeyecek boyutlarda olmasr durumunda giindeme gelebilir.
Agrktrr ki, siizii edilen varsayrmda tacir bir yandan qube agmamn gerekli
loldrlr harcamalardan tasarruf ederken, iite yandan da hizmetini igletmesinin merkezinin uzaSnda bulunan mtiqterilere de giitiirme olana$m yitirmemektedir.
Hemen ve dnemle ekleyelim, gezici tiiccar memurlanm, iizellikle tagrmr
nitelilindeki bazr mallan kendi adlarrna ve hesaplanna iigiincii kigilere satan ve uygulamada genellikle "pazarlamacr" olarak adlandrnlan kiqilerle
kesinlikle karrqtrrmamak gerekir. Gezici tticcar memuru tacire bafh olarak
giirev yaptr[r iqin, iqletmenin merkezinin drqrnda hangi friinlerin satrlaca!rna, miiqterilere ne kadar iskonto yaprlabileceiine ya da taksitli satrm siiz
konusu ise bunlann sayl ve tutarlanmn belirlenmesine, tacirin bu konudaki talimatrmn drgrna grkarak, serbestgekarar veremez. Buna karqrhk herhangi bir taqrmn kaprdan kendi adrna ve hesabrna satan kiqinin faaliyetinin tiim koqullanm kendisinin belirleyebilece$ ve dolayrsr ile bundan kaynaklanan risklere d.ebizzat katlanacalr tartrqmasrzdrr.
Kammrzca BK 454'de dtizenlenen gezici tiiccar memurlan da hukuken
bir ticari vekil konumundadrrlar.Bunlann BK 453'de yer alan genel ve srmrlr yetkili ticari vekillerden aynldrklan baqhca nokta, gezici tiiccar memurlanmn iqletmenin merkezinin ve/ya qubelerinin drqrnda, miigterinin aya$na
bizzat giderek faaliyet gtistermeleridir. Ne var ki, tacirin yanmda gahqtrrdr[r aym kiqiye hem igletmesinin iginde hem de yanm zamanh olarak drgarrda giirev vermesi de pek6la olanakh olup, burada tacirin yardrmcrsrna verdi!'i temsil yetkisinin igeri[inin ve yarattr$ huku]f, giiriiniiqiin belirleyici
olacaS kugkusuzdur.
Btitiin bu agrklamalardan sonra gezici tiiccar memurunu, emir ve direktifi altrnda bulunduiu tacire ait iqletme ile ilgili iglemleri merkezin bulunduiu
yer drqrndayerine getirip, rirneSn belirli tiriinleri satan velya hizmetleri sa!'-
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layan, sattrfr mal veya sundu!'u hizmetin bedelini tahsile, makbuz vermeye ve
borgluya iinel tammaya yetkili bir yardrmcr olarak tammlayabiliriz.
5.2. Atanmasr ve Yetkileri
Dip'er ticari vekillerde oldulu gibi, gezici tticcar memurunun da ticaret
siciline tescili miimkiin olmadr[r gibi, her nasrlsa yaptrnlmrq olan bir tescilin de iigiincti kiqiler ile ilgili herhangi bir iqlevi yoktur.
Her ne kadar gezici tticcar memurunun atanmasr bir gekil koqulunun
yerine getirilmesine baph delilse de, BK 453lrrr, ctimle 1'e koqut bir bigimde, burada da tacirin kendisine para tahsil edebilme yetkisini yazrh olarak
vermiq bulunmasr gerekir.
Gergekten, yasa koyucu BK lalde gezici tiiccar memurlanm rr "rni)essesenarrltna sattr,klart.mah.n bedelini almak ue makbuz uermek ue borgluya
mehil ita etmek salhhiyetini dahi haiz sayr,I"dtklanm iingiirmtiqttir. Kammrzca bu varsayrmrn gegerli olabilmesi, tacirin ilgili kiqiye kendisini gezici
triccar memuru olarak atadr[rm gtisteren bir temsil (= yetki) belgesi vermesine baflrdrr. Aksi takdirde, tigtincti kiqiler diyelim kargrlannda bulunan bir
satrcrmn, mah tamamen kendi adrna ve hesabrna mr ya da satrm komisyoncusu srfatr ile kendi adrna bagkasr hesabrna mr, yoksa bir ticari igletmenin
sahibinin temsilcisi srfatr ile mi sattr!,rm bilemeyeceklerdir. Bununla beraber siiziinii ettifimiz temsil belgesi diizenlenmesi hususu, gezici tiiccar memurunun atanmasrmn zorunlu bir iinkogulu de!'ildir. Fikrimizce tacirin sadece satrlan mahn parasrm tahsil edebilmek konusunda verdifi bir yetkinin
de amaca hizmet ettipi sonucuna vanlmasr kagrmlmazdrr.
Bu arada esasen BK 4ifiil'de gezici tticcar memuru olarak atandr[,r
herhangi bir biqimde anlaqrlan kiqinin sattrlr mahn bedelini tahsil edebilme
konusundaki yetkisinin srmrlandrnlamayaca[rmn ringciriilmtiq bulunulduiuna da de[.inilmelidir.
6. Ticaret igleri Tell&lt
6.1. Tell6lhga iligkin

Yasal Diizenlemeler

Daha iince de belirttilimiz rizere hukukumuzda tellAlhk kurumu hem
8K404-409 hem de TK 100-115arasrnda dtizenlenmigtir. Hemen belirtelim,
ashnda gerek BK 404-409 gerek TK 100-115 arasrnda yasa koyucunun "tellalhk kurumu" ya da "telldlhk stizleqmesi"ni mi, yoksa "tellAh" (BK telldlh[r diizenlediii 3. Fash'mn baqhfrnda aJrrrca"simsarhk" deyu4ine de yer vermigtir) mr diizenledi['i kesin bir bigimde ortada delildir.
BK 408'de stizfi edilen "evlenme tellAlh[:.", BK 404/III'de deiinilen "gayrimenkul telldlh[r" ve tizel olarak diizenlenen "borsa telldlhfr" bir yana brrakrlacak olursa, sdz konusu diizenlemelerin ne zaflrarr uygulama alam bulacaklan, yamtlanmasr gereken ilk sorundur.
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6.2. TK 100'115'in UYgulama Alanr
TK 100/III uyannca "Tlcani.olmayan iglere dair olan muhauelelerin akolad.i hususund.aaranhkla meggul olan ueya ticari bir arault'k iEini a'nzi
unila
409
404
rak ilzerlerine alan kimseler hahktnd.a Borglar Kanununun
arast'nda
cu madd.eleri tatbik olunlff". Bunun gibi TK 115'e giire de "Esnaf
'
araulth ydpdn kimseler hakkmd.a, bu faslm hiikilmleri tatbik olu'nnxd'2"
Bu hiiktimlerin incelenmesinden yasa koyucunun tellAlhffa uygulanacak htikiimlerin belirlenebilmesi bakrmrndan biri igin ticari olup olmamastgono, diferi de telldtltk faaliyetinin silrehli olarak yapth'p yapt'lmamasma
re iki ayn iilgiitii benimsedi$ sonucuna ulaqrlabilir'
6.2.1. Ticari N itetihteki SdzleqmelereAraa'h'k
ve
Gerek TK 100/I['iin karqrt kawamrndan gerek tellahn tammlandr$
TK 100aqafrda iizerinde aynntrlarr ile duracasmrz TK 1004 htkmtinden
aracryaprlmasrna
siizleqmelerin
rib. maddelerinin sadeceticari nitelikteki
ile
bir
siiyleyiq
agrk
ve
daha
hk eden kimseler haklanda uygulanacalr, baqka
(Nitekim
TK
anlaqrlmaktadrr
TKda "ticaret iqleri telldlhs"mn diizenlendi[i
L00-11b,in de ig-indeyer aldr[r 7. Fashn baqtrlr "ficaret iqleri Telldlh[r"drr)'
Hemen ve onemle belirtelim, bu iki hiikmtin birlikte deferlendirilmesi
aracrbizi yasa ko5rucununtaraflann tacir olup olmadrklanm de$I, tellahn
giiz
dniine aIh[rm yaptrflr stizleqmenin "ticari" nitelik taqrmadrlr olgusunu
uygudrlr sonucuna gdttirmektedir. Bu nedenledir ki TK 1004 ve lOO/III'iin
ahnaesas
iq"in
"ticari
tammlanan
3'de
TK
Iata alammn belirlenmesinde
nitelik
ca$ ve amlan dtzenleme kargrsrnda iincelikle bir siizleqmenin ticari
isterse
gergevede
Bu
agrktrr'
gerekece$
tt+ytp taqrmadr$mn belirlenmesi
her iki tarafr tacir olsun, iirnesn iki gergek kiqi tacirin ttmii ile ticari olmayan (=ddi ya da iizel) alanlarrna iliqkin bulunmasr nedeni ile ticari nitelik tagibi,
qr*uyu1 bir sozleqmeile ilgili aracrfuk iqlemine TK uygulanmayacalr
iq
ticari
uyannca
her ikisi de tacir srfatrm taqrmadrklan halde, TK 3
BK
hakkrnda
"k"irr"
sayrlan bir sdzlegmeimzalayan kiqilerle ilgili iqleme aracilrk
deflil, TK diizenlemesi geqerli olacaktrr.
Buna karqrhk esnaf hakkrnda TK hiikiimlerinin uygulanmayaca$m dngiiren TK 115;yukanda deiindi[imiz "siizleqmenin ticari olup olmadrfl'r" tilkonumunu, yani "esnaf'olup olitittirrti terk ederek, bu kez ilgilinin hukuki
niteliktedir. oysa kammrzyaratabilecek
madrflm iine grkardr[r igin, kuqku
deiil de tacir olan kiqiler
esnaf
ca bu htikmtin t<arqJkawamlna dayanarak,
100-115'in uygulanaTK
arasrndaki tiim siizleqmelere aracrhk durumunda
115 sadeceTK 100/I
TK
miimkiin deiildir. Fikrimizce
cag sonucuo.rr"r-.k
ve 100[II'ti doirulamaya yiineliktir.
6.2.2. Ttcari sdzlegmelereAractltstn siirehli Bigirnde Yaptlmasr'
TK loO/III'd.en ortaya grkan ikinci husus, ticaret iqteri telldlhlrna iliq-
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kin hiikiimlerin uygulama alam bulabilmesi igin, sdz konusu faaliyetin siirekli bir bigimde yaprlmasrmn zorunlu bulunmasrdrr. Depiqik bir siiyleyig
ile, trpkr ticari nitelik tagrmayan siizleqmelerin yaprlmasrna iliqkin aracrhk
faaliyetinde oldufu gibi, tellAlh$n isterse ticari siizlegmelerle ilgili olsun,
siirekli yaprlmamasr, yani bunun 6nzi (= gegici) nitelik taqrmasr durumunda da TK 100-115'in uygulanmasr giindeme gelemeyecektir.
Esasen, agalrda ticaret igleri tell6lhf,rmn ii$elerini incelerken de de[inece$miz izere, yasa koyucunun TK 100/I'de yer alan tammda "aracrhk
yapmayt meslek edinen kiqi" ibaresini kullanmaslmn altrnda yatan gerekge
de iqte budur.
Gttriildiign gibi, ticaret iqleri telld.Ih$rna iligkin TK hiikiimleri sadece
yaprlan aracrhSn ticari nitelikteki siizleqmelereiligkin bulunmasr ve siiz konusu aracrhk faaliyetinin bir meslek olarak ytirtitiilmesi durumlannda uygulanacak, di!'er hallerde ve iizellikle telldlhfrn Arrzi olarak ytiriit{ilmesi
varsaJnmrnda BK 404-409tatbik edilecektir.
6.3. ficaret

igleri TellAthlnmn iqlevi ve Benzerlerindendynlmasr

Ticaret iqleri telldlhm tammlamadan ve htiktimlerini incelemeye gegmeden ijnce amlan aracrmn giirdii!"ii iqlevi ve onun benzerlerinden aynldrpr
noktalan ortaya koymakta yarar vardrr.
Daha iince de delindilimizizere, tacir iqletmesinin yolunlu!"u gerektirdifi takdirde merkezinin drqrnda gubeler de oluqturabilir ya da duruma giire belirli bir biilgede acenta tayin etmek veya kendi gezici tticcar memurlanm o btilgeye giindermek durumunda kalabilir.
Ne var ki, iizellikle tacirin iqletmesindeki iiretiminde kullanacafr hammadde ya da yan mamul nitelilindeki bazr gereksinimlerini her zaman kendisinin bulundu!-u yerden saplamasr miimkiin bulunmayaca[r gibi, olaylann biiyiik bir bdliimiinde burada salt sdz konusu amaca ydnelik olarak qube olugturulmasr da anlamh olmayabilir. Ote yandan tacirin tirneiin belirli
bir hammaddeyi hep aym biilgeden saflamak durumunda olmamasr halinde, acente tayini de gereksiz bir mali ktilfet getirebilir. Agrktrr ki, birbirlerini daha ijnce tammayan taciri ve onun gereksinimini duydu$u hammaddeyi saplayacak olan tireticiyi karqr karqrya getirebilecek olan bir tacir yardrmcrsr, amlan taraflann uzakta bulunmalanndan dopan her tiirlii sakrncayr giderip, siizleqmenin kurulmasr igin zorunlu olan ekonomik ve hukuki ortamr
hazrrlayabilir.
fua[rda bir kez daha belirtece$imiz izere, ticaret iqleri tellAh sadece
sdzleqmenin yaprlmasrna aracrhk ettifi, bagka bir stlyleyiq ile, taraflardan
herhangi birinin temsilcisi srfatr ile stizleqmeyi onlardan birinin adrna ve/ya
hesabrna bizzat aktetmedifl igin, siizleqmeson agamadabizzat taraflar arasrnda imzalanacaktrr. Hig kuqkusuz, telldl, soruna bir diper aqrdan bakrldr-
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$nda,hazrrmalrnrsatmakiginmiiqteri-1'uy.''birtacireonuniirettigima.
iinemli bir katkrda buluiu g"""r.ri"imi olan kiqileri bolup, gltiraigi igin de
nur.
gok "aracr acenta"ya
Ticaret iqteri telldhtacir yardrmcrlarr iginde en
benzer(TK116/I).NitekimyasakoyucuTKll6-ls4arasrndadiizenlenen
hiikiimlerinin uyguacentahkla ilgili hiiktimlerde aracr acentaya telldlhk
ile acenta arasrntellah
lanmasrm kabul etmiqtir (TK 1164I). Ticaret iqleri
faaliyet gdstermesine
auti luqlr." farkhhklar, acentamn belirli bir biilgede
karqrntelldlyiiniindenbiiylebirsrnr,rlandrrmanrnmevcutolmamasrve
halde, telldhn ttim taacenta belirli (en azbir) mtivekkile bafh bulunduiu
raflardan ba$msrz bir konumda bulunmasrdrr'
6.4. Tamm
ficaretiqleritellAlrTKl00A'detanrmlanmrqtrr.Bunagore,,taraflardan
nneff'tu'rll'milstahdem yahut
higbirine ticari mumessil, ticari uekil, satry
i)c-retkargt'l$t'nda'
acenta gibi bir a,fatla d.aimi bir surette baptt.olmakstztn,
araa'h'k yapmayt' rnes'
ii"ort. iit"r" rniiteollik mukauelelerin akdi hususundq,
leh edinen kigiYetelldl denir"'
?' Fash'mn baqhflr
Hemen belirtelim, her ne kadar TKnun L. Kitap'rmn
tammlanmrgtellAl
delil,
*ti"u""t iqt"ri TellAlhflr" ise de, TK 100/I'de telldlhk
iqinde
hiiktm
olduiu
iliqkin
trr. Kaldr ki, bu tan nirn da ticaret iqleri tellAhna
yetinilmiqtir'
ile
.\ro"g:trturr*uyarak, bunun "tellal" olduiunun belirtilmesi
ticaret iqleri telldhmn taKammrzca bu aksakhfa karqrn TK 1OO/I',den
olmaktadrr.
mtimkiin
mmrnr anlamak ve burrurr-tiEelerini saptamak
6.5.Ofeleri
6.5.1. Tq'raflardan Higbirine Ba$lt' Olmama
higbirine bafh
Ticaret iqleri teltatrrun en belirgin nitelifi, taraflardan
yaprlmasrnsiizleqmenin
nitelikteki
olmamasr, depiqik bir sdyleyiq ile, ticari
denilebilecek
"ortada"
bafrmsrz,
da yarar ve grkarr bulunan her iki taraftan
100/I'de
almasrdrr. Telldhn siizii edilen bu bafrmsrzh[r TK
bir konumda yer
-higbt
mils'
ueya
rnerluru
satt'g
,,taraflard,an
i* ticari milmessil, ticafi' uehil,
glhi
olrnaksr'zt'n"
baptt'
tahd.emyahut acenta gibi bir sfatla d.aim'i bir surette
nisbeten uzun sayrlabilecek bir ifade ile vurgulanmrqtrr'
Gergekten,ticaretigleritelldlr,iirneiinsadecearacrlrkyapanacentanrn
(somut bir miivekkile) baEh
(TK 1164I) aksine taraflardan herhangibirine
zamanda her iki taraolarak gdrev yapmaz, aksine, deyim yerinde ise' aym
ticaret iqleri
frn da telldh durumunda bulunur. Hig kuqkusuz, uygulamada
da bu siiyolgusu
tellAhna oncelikle taraflardan birinin baqvuracak olmasr
taraflardan
tellal
kadar
lediklerimizde bir deliqiklik yaratmaz, yani her ne
karqr tarafrm
sdzleqmenin
ve
baqlar
gtireve
iizerine
birinin talep ve tahriki
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(diier akidi) bulup, her iki tarafr biraraya getirirse de, amlan iizellik onun
yine de ba[,rmsrzhk niteliiini ortadan kaldrrmaz.
Nitekim yasa koyucu da ticaret iqleri telldhmn srizri edilen "taraflardan
higbirine baEh olmama" nitelifine son dereceCebi.iynk bir rinem verdilini iirnefin iicretin ddenmesineiliqkin TK 108 ve tarafsrzhgm ihlAli durumunda iicret isteme hakkrmn sona ereceEinitingtiren TK 110'da agrkgavurgulamrgtrr.
Giirtldiilti gibi, ticaret iqleri tellAh taraflardan hiqbirine bafh olmaksrzrn ticari bir siizleqmenin yaprlmasrna aracrhk (del6let) ederek onlan karqr
kargrya getiren bir tacir yardrmcrsrdrr.
6.5.2. Gdreuin Ocret Kargtlgtnd.a Yaptlrnast.
TK LO0/I'deticaret iqleri telldhmn ticari nitelikteki bir stizleqmenin yaprlmasr konusundaki aracrhk faaliyetini bir ilcret karqrh[rnda gergekleqtireceii agrklanmrqtrr.
Kammrzca ticaret igleri telldhmn tammrmn yaprldrh rK 100/II'de bir
kez bu faaliyetin meslek edinilmesinin zorunlu oldulu dngtirtildtikten sonra, bunun aJrrrcabir ticret karqrhlrnda yerine getirilece[inin agrklanmasrmn
higbir anlam ve deperi yoktur. Gergekten, hukukumuzda ticarethanenin
ttirlerinin sayrldrpr TKLz/I, bent L2'de tellAlhk da amldrfrna, baqka bir anlatrmla, tellalhk faaliyetinin de, hig kuqkusuz ticari igletmenin di!'er iilgiitlerinin de var olmasr koqulu ile, bir ticarethane iqletmek anlamrna geldiEi
belirtildiline g6re, ticaret iqleri telldll esasen TK22 uyarrnca kararlaqtrrrlmamrS olsa bile, bir tacir olarak yine de iicrete hak kazanacaktr.
Ticaret iqleri telldhmn ticret isteme hakkr (TK 106-110) aqa[rda aprca
incelenecektir.
6.5.3. Tlcari Sdzleqmelerin Yapilntastna Araa,ltk Etmeh
Daha tince de vurguladr$mrz izere, ticaret iqleri tell6h, TK 100/Itn ifadesi ile "ticart iglere miiteallik mukauelelerin akdi hususunda tarafl&r arastnda aracth.k" eden bir kigidir.
Bu nedenledir ki, ticari nitelik taqrmayan iqlerle ilgili siizleqmelere aracrhk yapan bir telldl haklunda BK 404-409 uygulamr. Kammrzca bir ticaret
iqleri tellAhmn istisnaen ddi nitelikteki bir siizleqmenin yaprlmasrna aracrhk etmesi halinde de bu stiyledilimiz gegerli olup, amlan varsayrmda gerek
TK 106-110 gerek tacirlere iliqkin genel bir htiktim olan TK 22 uygulama
alanr bulamaz. VardrSmrz bu sonug, hemen aqalrda de[inecef"imiz faaliyetin meslek edinilmig olmasr zorunluluiunun dofal bir uzantrsrdrr.
6.5.4. Aracth.ptn Meslek Edinilmig Olmasr Zorunlulupu
Yasa ko5rucuTK 100/I'de ticaret iqleri tellAhmn bu giirevi meslek olarak
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icra etmekte bulunmasrm da zorunlu krlmrg, bu nedenle de TK 100/III'de ti.
cari nitelik taqrmayan siizleqmelerearacrhsn yam slra, arviya da geqici nitelikteki tellalhia da BK 404-409',unuygulanaca[rm belirtmiqtir.
onemle ekleyelim, ticaret igleri tellahmn "tarifi"nin yaprldrpr TK
100'iin 4. frkrasrnda fihiq telldl ticretinin tenkisinden sdz edilmesinde isabet bulunmadr[r muhakkak oldulu gibi, esasenTK 24'tin varhlr karqrsrnda
gerek bu htikmiin sakh tutulmasr gerek bu konuda BK 409 hiikmiiniin uyda higbir anlamr yok!..u*u alam bulacagna definilmiq bulunulmasrmn
tur.
6.6. Yiikiimliiliikleri

ve Haklarr

Ticaret igleri tellAhmn aqa$da ele alaca[rmrz yiikiimltiliikleri, trpkr
onun ileri siirebileceli haklarda olduiu gibi, bir istisna drqrnda, taraflann
her ikisine de ytineliktir.
6.6.1. Yilhilmliiliikleri
6.6.1.1. Aracth.k Etme Yiikilrnlilli)!ilniln B ulunup B ulunmadtpt' s orunu
Yukanda da delindilimiz gibi, ticaret iqleri tella[, her ne kadar her iki
taraftan da basmsrz, yanii "ortada" bir konumda yer afuyorsa da, ya$amrn
akrqrmn olafan bir gereii olarak, gorevine taraflardan birinin talep ve tahrikitizerine baqlar. Gergekten, gok srmrh bazr varsayrmlann drqrnda, bir ticaret iqleri telldhmn herhangi bir pamuk iireticisi ile bu pamuklan satrn
alaraktndan iplik yapacak fabrika sahibini kendili$nden biraraya getirmesi dtiqiiniilemez. ficaret iqleri telldhmn verdilimiz iirnekte duruma gtire ya
tincelikle kendisine iplik fabrikasr sahibinin bagvurmuq olmasr nedeni ile
pamuk satmaya amade olan giftgiyi araqtrrmaya ya da tersi durumda pamuklan satrn almayr isteyen kiqileri araqtrnp bulmaya baqlamasr gerekir.
iqte stiziinii etti$miz bu durumda ticaret iqleri tellAhmn kendisini tincelikle giirevlendiren bu kiqiye karqr stizleqmenin di!'er tarafrm arayrp bulmak, yani aracrhk yapmak konusunda gaba giistermeye zorunlu olup olmadr[r sorusu gilrdeme gelebilir. Hemen belirtelim, bilimsel ti[retide de tartrq-.Iuru neden olan bu konu haklonda TK higbir aqrkhpr igermemektedir'
Kammrzca TK 100/I uyannca faaliyetini meslek edinmiq olarak ve iicret karqrhfrnda yapacafr iingtiriilen ve TK l2/1,ben112 uyannca da ticari
bir iqleime iqletti$ igin TK 14lI uyannca tacir srfatrm taqryan ticaret iqleri
te[6l TK 20/II uyannca sozleqmenin karqr tarafrm bulmak igin makul bir
iizen giistermiq olmahdrr. Deliqik bir siiyleyiq ile, kendisinden aracrhk yapmasrru isteyen tarafa, stiz konusu istemini reddetmeksizin, uygun bir siire
iginde gerekli gabayr gtistermiq olmasrna karqrn di!'er tarafr bulamadr$m
kamtlayamayan bir ticaret iqleri tetl6h, bu tarafin gecikme nedeni ile uiradr[-r her tiirliiL zaran tazmin etmekle yiikiimlii olmahdrr'
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6.6.1.2. B ordro Vermek YiikiirnliihiPii
6.6.1.2.1.Amact,ue Hangi Durumlarda VerileceSi
TK 101 uyannca ticaret iqleri tellAh stizleqmenin yaprlmasrndan hemen
sonra iig ntishadan olugan bir bordro diizenlemek ve bunlardan birer ntishayr ayn ayn her iki tarafa vermek zorunluluiundadrr.
Yasa koyucu tizellikle hukukumuzda qekil serbestisi ilkesinin varolduiunu ve bu nedenle yazrh olarak yaprlmasr zorunlu bulunmayan bir stizleqmenin gerek bizatihi yaprhp yaprlmadr$ gerek igerik ve kogullan bakrmrndan taraflar arasrnda uyuqmazhklar qrkabileceftini goz iiniine alarak ve
bunlan dnlemek balomrndan her iki taraftan bafrmsrz bir konumda olan ticaret iqleri telldhmn bu iizel konumunun bir gerefli olarak taraflar arasrnda
siizlii olarak gergeklegtirilen stizleqmeyi somut bir belgeye bailamasrm arzulamrqtrr. fuaprda de!'inece!'imiz izere "bordro" adr verilen bu belge, daha
sonra her iki tarafa imzalatrlaca[r gibi, tellil tarafrndan belirli bir deftere
de iglenecek ve bir siire saklanacaktrr.
Bununla beraber yasa koyucu iki istisnai durumda telldhn bordro verbulunmadr$m agrklamrqtrr ki, bunlardan birincisi
mek yiiktimltiliiltiniin
srizleqmenin her iki tarafrmn bordro dtizenlenmesini istemediklerini belirtmeleri, ikinci ise "emtiamn nev'i dolayrsryla mahalli teamiil gerefince" bordro diizenlemeye gerek bulunmamasrdrr.
Kammrzca ticaret igleri tellAh, taraflardan her ikisi de yazrh olarak talep etmediklerini bildirmedikleri takdirde, bordro diizenlemek zorundadrr.
Bir stizleqmenin yaprhp yaprlmadrfl,r ya da yaprlan bir siizleqmenin igeri$
konusunda ileride taraflar arasrnda uyuqmazhk grkmasr durumunda, sorumlu olmak istemeyen telldl ya taraflann bordro talep hakkrndan feragat
ettiklerini yazrb olarak kamtlayabilecek konumda bulunmah ya da diizenledili bordroyu ibraz edebilmelidir.
Hig kuqkusuz, taraflarrn sdzleqmedenkaynaklanan borqlarrm derhal ifa
etmeleri, yani satrcrmn mah siizleqmenin yaprlmasrndan hemen sonra teslim etmesi ve ahcr konumundaki kiqinin de semeni tidemesi varsayrmrnda
artrk bordro diizenlenmesi gerekmeyebilir (TK 102/I). Bu siiylediklerimiz
bordro dtizenlemenin mahn tiirii gere!"i ve mahalli teamiil uyarlnca dtizenIenmesinin zorunlu olmadrlr durumlar igin de gegerlidir.
6.6.1.2.2.igeri$i
TK lOL uyannca bordroda tara{lardan her birinin ad ve soyadr (ya da
ttizel kigiler siiz konusu ise ticaret unvanlan), siizleqmenin konusu ve kogulla1, iizellikle mal satrmlannda satrlamn tiirt, miktan, fryatr ve teslim zamam gtisterilmelidir.
Kammrzca TK 101'deki bu sayrm srmrlayrcr olmayrp, ticaret iqleri tellA-
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hmn dtizenleyecefi bordroda taraflar arasrnda imzalanan stizleqmenin tiim
asli unsurlamna ve bu stizleqmedenkaynaklanan ttim borglann nasrl ifa edilecefine iliqkin tiim bilgi ve aynntrlara yer vermesi gerekir.
TK 101'de stizti edilen "krymetli ewak ahm satrmlannda" ibaresini
"menkul de$erler" olarak anlamak zorunludur.
Nihayet ticaret iqleri telldh dtizenleyecefi bordrolan bizzat imzalamakla da ytiktimliidtir.
6.6. 1.2.3. B ord.rolartn Her ihi Tarafa i rnzalattt rr'Ima st'
TKLO2[, ciimle 1 uyarrnca derhal ifasr kararlaqtrnlmayan iqlemlerle ilgili olarak ticaret iqleri tellAhmn bordro diizenlemesi, diizenlettirdili bu
bordrolan her iki tarafa imzalatmasr ve her bir tarafa diferinin imzasrm
igeren bordroyu vermesi gerekir.
Her ne kadar TK 102/I, ciimle l'den taraflarrn sadecedi!'er tarafa verilecek tek bir niisha bordroyu imzalamak durumunda olduklan gibi bir sonug ortaya grkryorsa da, kammrzca iglemlerin gtivenlifi ve kamt oluqturabilme gtcii bakrmrndan tiim niishalann her iki tarafga imzalanmalannda yarar, giderek zorunluluk vardrr. Bunun gibi ticaret iqleri tellAhmn TK 111/I
uyzrrrncatutmakla bulundu$u -iizel nitelikteki- yevmiye defterine yazrlacak
iqlemlerin dayanaSm oluqturmasr bakrmrndanbizzat telldhn her iki tarafin
imzasrm igeren bordro iirne$ini saklamasr gereklidir.
TKL}2/I, ciimle 2 taraflardan birinin bordroyu kabul ve imzalamaktan
kagrnmasr durumunda, ticaret iqleri telldhmn bu olguyu derhal karqr tarafa bildireceiini iingtirmektedir. Fikrimizce amlan hiikiim siizleqmenin taraflanmn aym yerde hazrr bulunmadrklan haller igin getirilmiq bir diizenleme
olup, her iki tarafin siizleqmenin yaprldrfr srrada hazrr bulunmalan ve taraflardan birinin bordroyu imzalamaktan kagrnmasr durumunda, diSer tarafrn keyfryettenbizzal haberdar olacagr kuqkusuzdur. Stjziinti etti[imiz bu
olasrhkta, kammrzca siizleqme daha tinceden meydana gelmiq bulundu$u
igin, bordroyu imzalamrq bulunan tarafin diier yamn imzadan kagrnmasrna
dayanarak stizleqmedenddnmesi (stizleqmeyigegersiz saymasr) miimktin oImamak gerekir. Aksi sonucun ileri siiriilmesi durumunda, bordronun imzalanmasrmn, hig olmazsa, ticaret iqleri tellAhmn frilen aracrhkta bulundufiu
ticari nitelikteki stizleqmelerin oluqumu bakrmrndan, bir saihk koqulu nitelifini taqrdrS yargrsrna ulaqmak gerekirdi ki, bu ttir bir sonucun kabulii
miimkiin deflldir. Bu nedenledir ki, tek baqrna bordronun taraflardan birisince imzalanmamasr sdzlegmeninsona ermesine ya da gegersizliline yol agmaz. Keyfiyet kendisine bildirilen taraf kammca TK 23/III'de yet alanteyid
mehtubu kurumuna baqvurarak bordroyu imzalamaktan kagrnan tarafa
sdzleqmeninkoqullanm yazrh olarak kabul ettirmek ve aksi takdirde sdzleqmenin belirtilen kogullarda yaprlmadr$m ileri siirmek olanalrna yine de sahiptir.
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TellAl taraflarrn bordroya koymuq bulunduklan imzalann sap'hflrndan
sorumludur (TK 102/II, ciimle 1). Bu kurahn doial bir sonucu olarak teIIAl
bordrodaki imzalann frilen orada belirtilen kiqi velya kiqiler tarafrndan atrldr$m tekefftil etti!'i gibi, imzamn bir ttizel kiqiye ait olmasr durumunda iIgili gergek kiqi(lerin) tiizel kiqiyi ilzama yetkili olduklanm denetleyip, olumlu sonuca vardrSm da agrklamrq olur.
6.6.1.2.4.Her Bir Tarafa Kargr,Taraftn imzastnr igerenBordronunVerilm.esi
Ticaret iqleri tellAh, ilke olarak taraflardan her birine siizleqmenin her
iki yamrun imzalanm iqeren bir bordro iirnefini ya da taraflann aym yerde
hazrr bulunmamalarr durumunda hig olmazsa bir tarafa diferinin imzasrm
igeren bir bordroyu vermek zorunluluiundadrr.
Her ne kadar TKl02lI, ciimle 2, yukanda da delindilimiz gibi, sadece
bordronun her hangi bir tarafga imzalanmamasrndan ya da kabul edilmemesinden siiz etmiqse de, kammrzca iizellikle siizleqmenin yaprldrlr srrada
bizzat hazrr bulunan taraflann her ikisinin de bordrolan imzalamaktan kagrnmalarr olanakhdr. Bu durumda ticaret iqleri tellAh taraflann anlagtrklan hususlan, yani ortak iradelerini bordroya yeterince yansrtmamrq demektir. Siiz konusu varsayrmda taraflar tellAh iradelerine uygun bordro diizenlemeye zorlayabilecekleri gibi, ticaret igleri tellAhmn diretmesi durumunda
bordro talep etmekten vazgegerek, diledikleri takdirde siizlegmeyi bizzat
belgelendirebilirler.
6.6.1.2.5. Bordroda Taraflardan Birinin 1nced.enGdsterilmeyipSonradan
Bildirilmesi
TK 103 ticaret iqleri tellAhmn bazen taraflardan birini sonradan giistermek iizere bordro dtizenleyerek bunu kendisinden aracrhk etmesini isteyen
tarafa verebilmesini kabul etmiqtir.
Gergekten, yukanda da deflnildiSi iizere, ticaret iqleri tellAh ilke olarak
bordroyu siizleqmenin her iki tarafr karqr karqrya getirdikten ve hatta stizleqmenin yaprlmasrndan sonra diizenler. Ne var ki, bazen teIlAI kendisine
somut bir ticari s<izlegmeninakdine aracrhk etmesi konusunda baqvuran kiqiye, di!'er tarafr hentiz bulmadan tince, deyim yerinde ise, diper tarafr igermeyen ya da boq bir bordro diizenleyerek teslim eder ki, bu tiir bir bordro ile
bunu teslim alan taraf, stizleqmenin di!'er yammn kendisine sonra bildirilmesini daha baqlanggta kabul etmiq olur. TK 1034'in "dip'er tarafrn sonradan bildirilecefli kaydrm ihtiva eden bir bordro" olarak nitelendirdi[i bu tiir
bir bordroda kammrzca telldhn diier tarafr mutlaka sonradan bildireceli
konusunda agrk bir kayda yer vermiq olmasr gerekmez, sadece diper tarafr
boq brralolmrq bir bordronun dtizenlenmig olmasr dahi TK 103'iin uygulama
alam bulmasr igin yeterlidir. Buna kargrhk, tinemle ekleyelim, TK 103'de sdzii edilen bordronun TK L01'deki ti$eleri btinyesinde taqrmasr zorunludur.
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TK 103/I, ciimle 2 uyannca bordroda giisterilmemig olan tarafrn kim oldu["u mahalli teamiile ya da biiyle bir teamiil yoksa, halin gereline gitre uyg.ttr Uit siire iginde bildirilir. Agrktrr ki, heniiz difier tarafr bulup stizleqmeyi
yapmak iizere karqrsrna getirmeyen ticaret igleri telldhna di!'er Akidi bulmak igin stire tamyan kiginin, nesnel koqullara giire uygun sayrlabilecek bir
sfire iiinde yamt almasr gerekir. Fikrimizce bir stirenin "makul" olup olmadrfi konusunda ticaret iqleri tell6[ ile kendisine baqvuran taraf arasrnda bir
uyuqmazhk grkmasr durumunda, yargrg somut olayrn ozelliklerini, drne$n
diigiiniilen mahn iiretimine ve piyasadaki satrqrna iliqkin
,utrn
"lrn*asr da goz riniine almasr gerekir'
ttim koqullan
Hig kuqknsuz, stiziinri etti['imiz ttirden bir bordroyu alan taraf uygun
bir stire iginde difier (TK 103/I, ctimle l'nin ifadesi ile "meqhul kalan") taraf'
kendisine bildirilince, iki farkh dawamq sergileyebilir:
ilk olarak boq bordroyu almrq olan kiqi, kendisine bildirilen kiqiye itiraz
etmeyebilir. Bu varsayrmda artrk srizleqmeticaret igleri telldhna tincelikle
baqrror*oq ve boq bordroyu kabul etmiq olan bu kiqi ile, telldl tarafindan
sonradan kendisine bildirilen difer taraf arasrnda kurulmuq sayrlrr.
Ne var ki, ikinci bir olasrhk olarak boq bordroyu alan kiqinin kendisine
sonradan bildirilen. kiqiye itiraz etmesi de olanakhdrr. Yasa koyucu TK
1034, ciimle 1'de bu itirazrn "hakh" olup olmadrfrna giire bir aynm yapmlgtrr. Buna giire itiraz haksrz ise ve ticaret igleri telldh tarafrndan ileri striilen bu hakszhk sonradan bizzat,boq bordroyu almrq olan tarafga da benimsenirse, sorun kalmayacak ve stizlegme amlan iki taraf arasrnda kurulmuq
sayrlacaktrr.
Buna karqrhk bordroda gdsterilmemiq olan (meghul kalan) taraf sonradan tellAl tarafrndan hig bildirilmemiq ya da bildirilmesine karqrn buna
karqr hakh bir itiraz ileri siirtilmemiqse, TK 1034I, ciimle 1 uyannca bordroyu kabul etmig olan taraf, sdzleqmenin bizza' telldl tarafindan yerine
getirilmesini isteyebilir. Go^ildiigti gibi de[inilen bu son olasrlkta ticaret
iqleri tellAh siizleqmenin karqr yamm uygun bir siire iqinde bildirmemiq olmasl ya da sadeceuygun olmayan bir kiqiyi gtistermiq olmasr nedeni ile bizzat siizleqmenin tarafr haline gelmektedir. Yasa koyucu burada da bildirilen tarafa karqr hakh bir itirazrn ileri stiriilmiiq olmasrm aradrlr igin, boq
bordroyu alan tarafile ticaret iqleri tellAh arasrnda sonradan bildirilen kiqiye yiineltilen itirazrn hakh olup olmadrs konusunda uyuqmazhk grkmasr
olanakh olup, bunun da yargg tarafrndan aydrnhfa kavuqturulacafr kuqkusuzdur.
TK 103/II, ciimle 2'ye gore karqr yan kendisine uygun stre iginde bildirilmeyen ya da bildirilmiq olan kiqiye hakh bir itiraz ileri srirmiiq olan taraf,
stizlefmenin tellAl tarafrndan yerine getirilmesini "derhal" talep etmelidir.
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Bu konuda higbir talepte bulunmamasr ve telldhn kendisine baqvurmasrna,
yani ifaya dmade olduiunu bildirmesine kargrn, bunu olumlu yamtlamamasr durumunda, artrk tellAhn siizleqmeyi yerine getirmesini talep hakkrndan
vazgegmig sayrlrr.
Siizleqmeyi bizzat yerine getiren tell6hn, siizleqmenin diEer tarafr (karqr 6kidi) srfatr ile siizleqmeden kaynaklanan borglan tistleneceli ve bunun
sagladrfr haklardan yararlanacafr do[aldrr (TK103AI, ciimle 3 bu son derecede dopal olan sonucu kammrzca gereksiz yere yinelemigtir).
6.6.1.3. Ornehlerin (= Nilmunelerin) Saklq'nrlqsr
Bilindili izete, satrmrn iizel bir tiirii BK 218'de diizenlenen "niimune
tizerine sattm"drr.
Her ne kadar ticaret iqleri tellAhmn belirli bir taqrmn satrn almak ve
satmak isteyen taraflan karqr kargrya getirmesi miimkiin ise de, olaylann
btiytik bir biiliimtinde, iirneiin 1"0ton pamuk ya da 1000 metre kumaq satrlmasrmn stiz konusu oldufu hallerde, siizleqmenin konusunu oluqturan pamupun ya da kumaqrn tiimti orada hazrr bulundurulamayaca$ igin, somut
durumda satrm sdzleqmesiancak ntimune (tirnek) iizerinden gergekleqtirilebilecek, bagka bir siiyleyiq ile, taraflar sOzleqmeninkuruldufu srrada iizerinde giiriiq birliline vardrklan iirnelin ifasr konusunda da anlagmrq olacaklardrr.
Satrm stizleqmesinin BK 218 uyannca niimune iizerine ve fakat bir ticaret iqleri tellAh aracrh[r ile gergekleqtirilmesi halinde TK 104 telldla amlan drnef, saklama yiikiimti getirmiqtir.
Buna gdre ticaret igleri tellAh taraflann agrk bir bigimde vazgegtikleri
durumlar ya da mahalli teamtil uyannca gerek olmayan haller drqrnda, satrcr tarafrndan tevdi edilen niiLrnuneyisaklamakla yiikiimliidtir (TK 104/II).
mahn niteliklerine karqr herhangi bir itiraz ileri
TellAln bu yiikiimltiliilii
siiriilmeksizin ahcr tarafrndan kabul edilmesine ya da iqlemin diier bir bi
gimde sona erdirilmesine, diyelim herhangi bir gekince ileri siirtilmeksizin,
semenin iidenmesine kadar varh$m korur (TK 104/I).
var oldu!'u durumlarda, ticaret iqleri tellAh
Saklama ytikiimtiiliiiiintn
tevdi edilen iirneie, bunu benzerlerinden ayrrd etmeye yarayan iizel bir iqaret koymak ve giderek ticari teamiiltin gerektirdifi durumlarda bu iizel iqareti taraflar a da imzalatmak zorunluluffundadrr (TK 104/III).
Giiriildiiiii gibi, yasa koyucu ntimune iizerine gergekleqtirilen bir satrm
sdzleqmesindedaha sonra taraflar arasrnda uyuqmazhklar grkabilece[i olasrh[-rm giiz iiniine alarak, her iki taraftan baSmsrz konumda olan ticaret iqIeri tellfihna bu <irnepisaklamak ve gerektilinde delil olarak mahkemeye ibgetirmiqtir.
raz etmek yiikiimliilii!'iinii

I
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6.6.1.4.YeurniyeDefteri tte itgiti Yiikiimliili'ikler
6.6.1.4.L Defterin Tfutulmast
Daha ijnce de belirttigimiz izere ticaret iqleri telldh bizzat bir ticari iq12) iqlettiEi igin tacir srfatrm taqrr (TK 14lI), bu neletmeyi (TKlzll,bent
denle de yasamn iing<irdiip'ii belirli ve belirsiz zorunlu tiim ticari defterleri
tutmakla-ytiktimltidtir (TK20tl; TK ?0-7S). Bu nedenledir ki, tacir srfatrm
taqryan ticaret iqleri tetlAh "hayd,agegirilmesi icabeden muarneleleri uesikatoiio" Ekararak tarih a.rasiyle ue'madde' halinde tertipli ola'rah yazmaya'
*ohsui d."fter" qeklinde tammlanan (TK 70/I) yevmiye defterini de tutmakla yiikiimltidtir.
oysa TK 1114 ticaret iqleri telldhmn ikinci bir yeumiye defteri daha tutmasrru iingiirmiiqtiir. Telldl tacir srfatr ile tuttu[u ve defterlere kaydedilmesi zorunlu olan para ile ilgili tiim iglemlerini giini.i gtiniine ve srra numarasr ile yazdrfr yevmiye defterinden farkh olarak, telldl srfatr ile tuttuf"u ikinci yevmiye defterine sadecekendi aracrhs ile yaptrfr iqlemleri giinii giintine-ve tarih srrasr ile yazacakve burada TK 111/I, ciimle 2'nin TK 101',eyaptrflr yollamamn bir sonucu olarak bordronun igeri$nde yer alan biitiin hususlara da yer verecektir.
Yasa, tellahn her kaydr giinii giiniine imza etmesini tingiirmiiq ve bu
rizel defter hakkrnda ticari defterlerin onanmaslna' tutulmasrna ve saklanmasrna iliqkin htiktimlerin uygulanmasrm benimsemiqtir (TK 111/II).
Tellal, taraflardan herhangi birinin talebi iizerine aracrh$m yaptrfr iqlemler igin, iizel yevmiye defterinin o somut ige iliqkin krsmrnrn bir suretini
imzalayar ak vermek zorunluluFundadrr (TK 111AII)'
6.6.1.4.2.Defterin ibrazr'
ficari defterlerin ibrazt TK 80'de diizenlenmig olup, bu yiiktmliiltiiiin
siiz konusu oldu[u tacir ile iigiincti kiqi arasrnda grkan parasal nitelikteki
bir uyuqmazhkta TK 70 uyarrnca tutulan yevmiye defterinin de mahkemeye sunulaca[r dolaldrr.
Bunun yam srra "ibraz mecburiyeti" kenar baqh[rm taqryan TK 112'de
ticaret iqteri tenatrmn tellAl srfatr ile TK 111'egtire tutmak zorunlulufunda
bulundug"u iizel nitelikteki yevmiye defterinin ibrazt ayrrca diizenlenmiqtir.
Buna gOre,mahkeme taraflar arasrnda grkan bir uyuqmazhkla ilgili hususlann kamtlanmasr igin ya da difer herhangi bir dava baflamrnda bordro,
suret ve kamt nitelilindeki di['er belgelerin karqrlaqtrnlmasr amacr ile telI6Ia yevmiye defterinin ibrazrm emredebilece[i gibi, ondan gerekli aqrklamalan yapmasrm da isteYebilir.
ibraz yiikiimliiliigli ile birlikte deierlendirildiflinde Ozelnitelikteki yevmiye defterinin tutulmasr ile yasa koyucunun uyuqmazhklann gciztimlen-
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mesi ile ilgili olarak gtitttiEti amag ve gerek bu yiiki.imliiliif'e gerek saklama
zorunlulufuna aykrnhk durumunda ytikledifi sorumluluk (TK 113 ve onun
yollama yaptr$ TK 67) daha kolay anlaqrlabilmektedir.
6.6.1.4.3.Defterin Teudii
Hig kugkusuz, ticaret igleri telldhmn aracrhkta bulunduiu siizleqmeler
ile ilgili uyuqmazhklar onun iiltimtinden ya da ticaretini terk etmesinden
sonra.da ortaya grkabilir.
Yasa koyucu bu gergepi giiz iintine alarak TK 114'de iilen ya da iqten gekilen tellAhn bu srfatla tuttupu iizel yevmiye defterinin bulunduiu yerin noterine tevdi edilecepini iingtirmtiqtiir.
Hemen belirtelim, TK 68'de gergek kiqi tacirin iiltimti halinde mirasgrIarrnrn ve ticareti terketmesi durumunda bizzat kendisinin defterleri saklamalan, sadece resmi tasfryede sulh mahkemesinin yetkili olduiu tingiirtilmiiqken, burada notere yetki verilmiqtir.
Kammrzca TK 114'deyer alan "bulundufu yer" ibaresinden ticaret iqleri tellAhmn igletmesinin ya da eier aym zamanda qubeleri de varsa, iqletmesinin merkezindeki yerin anlaqrlmasr gerekir. Nihayet iiltixn durumunda
tevdi ytiktimltilt$iintin tellAhn mirasgrlan tarafindan yerine getirilmesi gerektipi tartr gmasrzdrr.
6.6.2. Hah ue Yetkileri
6.6.2.1. Ucret isteme
6.6.2.1.1. Genel Olarah
Daha tinceki agrklamalarrmtz srrasrnda tacir srfatrnr taqryan (TK L2fi,
bent 12 ve TK l4/I) ticarcL iqleri tellAhmn yaptrpr iq karqrh[rnda kararlagtrrrlmasa bile yasa gere!"i (TK22) ticrete hak kazanaca$.m belirtmiqtik.
Yasa koyucu buna ra[men TK 106-108 arasrnda tellAl ticretini (tellAliye) <izelolarak diizenlemek gerefini duymuqtur.
I{erqeyden dnce, TK 1064 uyarrnca telldl kural olarak scizleqmeyaprhnca ya da stizleqmebir qarta baSh ise bu qart gergekleqinceiicrete hak kazamr. Yasaya gdre bu hak ancak taraflara bordroyu veren telldl tarafrndan ileri srirtilebilir. Ote yandan "qart tahaklz,uk edince" ibaresinin yer aldrfl bu
hiikmrin incelenmesinden ortaya qrkan sonug, telldhn ancak geciktirici qarta baph bir sdzleqmeyearacrhk edebilece!'i, buna karqrhk bozucu garta baih bir siizleqmenin yaprlmasrnda herhangi bir iqlev gtiremeyece$dir ki, bu
sonucun her zaman menfaatler dengesine uymayabilecefi ortadadrr.
ikinci olarak telldl salt aracrhk faalivetinde bulunmus olmak va da TK
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dolayr"' iic'
106/II, ciimle 2'nin ifadesi ile yalmzc a"bu igteki tegebbilslerinden
ret isteyemez.
yer alan bu kurallar emFikrimizce TK 106/I ve TK 106/tI, ciimle 2,de
yani taredici bir nitelik taqrmadrklan igin, bunlann aksi kararlaqhnlabilir,
giirdii!"ii
yaprlmamrq olsa dahi,
raflar ticaret iqleri tellahna, stizleqmefiilen
etmiq olabilirler'Hatta siizii
kabul
t ir-"t karqrhprnda bir iicret iidenmesini
belirli bir iideme yapbirisinin
edilen bu olasrhkta teIIAla taraflardan sadece
olarak yorumsaflanmasr
masr dahi TK 1L0 anlamrnda haksrz bir menfaat
Ianamaz.
6.6.2.1.2.Tfu'tan.
ficaretigleritelldlrnrniicretinintutansiizleqmede}ararlaqtrrrlabilece.
yoksa iicgi grbi, tarifeierle de belirlenmiq bulunabilir. Bunlarda bir agrkhk
(TK
107)'
teamiile giire tAyin olunur
i"iti.""i
6.6.2.1.3.Borglusu
zleqmedekararlagTellAI iicretinin tarafl ardan hangisince iidenecefi sti
trnlabileceligsbi,bizzatyasatarafrndandabelirlenmiqolabilir.Bukonuda
siizleqmenin yaprlmamahalli bir teamtiltin d" brrlorr*amasr durumunda,
igin, iicret tasrnda her iki tarafrn da eqit grkan bulunduiu varsayrlabileceli
raflarca yarr yanya ijdenir (TK 108)'
6.6.2.1.4. Zarnanaptmt'na UPramast
akdeditdili
Telldlm iicret alacafr iqlemin yaprldrfr, diyelim siizleqmenin
siirenin
olan-uygun
gerekli
y, da sor."adan bildiril"in aig"" tarafa itiraz igin
(TK
ciimle
106/II,
uirar
dolmasrndan itibaren bir yrigegince zamana'rmrna
do(Adi)
iqlerden
1). Kammrzca BK 126, bent Z'ie ticari nitelik taqrmayan
olmasrzamanaqrmr siiresine tdbi krhnmrg
f.anteilalhk iicretinin 5 yrlhk bir
bir yrl gibi buna oranla gok krsa bir siire1'de
i. t rrqrrr, TK 106/II, ctimle
olanaklar oramnda ganin bel'irlenmiq olmasr belki ticari uyuqmazhklarrn
buk sonlandrnlmasr diiqiincesi ile agrklanabilir'
'iicret isteme Hakhmm Diipmesi
6.6.2.1.5.
TKll0uyarrncatarafsrzlr$nrihldledecekbigimdetaraflardanherhan.
gibirinikayrranyadaiyiniyetkuralrnaaykrnbirbigimdebunlardanbiritellah, bundan biiyle
sinden kendisine haksrz grkar sailayan ticaret iqleri
konusunda da (TK
iicret istemek hakkrm yitirir (TK i10). Masraflarr isteme
her iki tarafrn gr109) gegerli olan bu kurahn altrnda yatan gerekge,tellatr
tellAhn taraflarkarla'm egit bigimde giizetmeye sevt etmektir. Kammrzca
fazla iicret
yaptrir
dayanarak
iradesine
kendi
dan herhangi blrinin timti ile
gerekir'
bulunmamak
sakrnca
bir
ridemesini kabul etmesinde herhangi
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6.6.2.2. Masraflarr, I steme
Ticaret iqleri telldh ilke olarak aracrhkta bulundu!'u iq nedeni ile yaptr!r masraflarr da talep edemez, giinkti amlan harcamalann da iidenecek iicrete dahil oldufu varsayrlabilir.
Bununla beraber taraflar telldla masraf tidenece!'ini agrkga kararlaqtrrabilecekleri gibi, isterlerse stizleqmefrilen imzalanmam$ olsa dahi tell6[n
buna hak kazanacafrm da iingiirebilirler. Kammrzca TK 109'da yer alan kurah telldhn aracrhkta bulundu!"u taraflarrn iradelerine yaprlan bir miidahale olarak yorumlamak miimkiin olmayrp, hiikmtin aksine yorumu olanakh
krlan ldfzrna kargrn taraflann daha iinceden herhangi bir iicret tidenece[ini
kararlaqtrrmamrq olmalanna raSmen, stizleqmenin yaprlmasrndan tamamen balrmsrz olarak belirli masraflann tediye edilece['ini kabul etmeleri
miimkiin ve geqerlidir.
6.6.2.3.Tahsil ue TeselliimKonusundaki Yethisizlih
"Kabza salAhiyetsizlik" kenar bagh[rm taqryan TK 105 uyannca ticaret
iqleri tellahmn aracrhkta bulunduEu siizlegmedenkaynaklanan bedeli tahsile ya da siizleqmenin konusunu oluqturan qeyleri teselltirne yetkisi yoktur.
Bu kural tellahn taraflardan higbirini temsil etmemesinin dopal bir hukuki
sonucudur.
6.7. Sona Errnesi
ficaret igleri telldhmn gdrevi iincelikle taraflar arasrnda stizleqmenin
kurulmasr, yani aracrhk faaliyetinin amacrmn gergeklegmesi durumunda
sona erer. Daha iince de belirttipimizizere, telldlhk daimi nitelikteki bir hukuki iliqki olmadrir igin, diyelim bir tacirin srirekli olarak aym ticaret iqleri
tellAh aracrhS ile mallarrm satmak iizere m-.istakbel ahcrlar aramasr durumunda dahi, tellAl ile sriztinti ettifimiz tacir arasrnda her zarr.at).yeni bir
iliqki kurulmuq olur.
Hig kuqkusuz, telldhn aracrhkta bulunduiu stizlegmenin gergekleqmeyece$inin anlagrlmasr ya da telldhn sonradan bildirdili difler tarafa hakh
bir itiraz ileri siirtilmiiq ve tellAhn siizleqmedebizzat taraf olmasr istenilmemiq oldu[u haller de, trplu telldhn tiliimii ya da medeni haklan yitirmesinde olduiu gibi, tellAlhS sona erdiren di!'er nedenlerdir.
7. Komisyon
7.1. Diizenlenmesi

ve Tiirleri

Daha iince de belirttipimiz izere, komisyoncu sadece BKda dtizenlenmiqtir.
Gergekten, yasa koyucu BK 416-429 arasrnda ashnda "Ahm ve Satrm
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Komisyoncusu" adl altrnda komisyoncuyu diizenlemig, 6763 sayrh Yasa ile
Zg.O.fgfOtarihinde defiqtirilen BK 430'un 1. frkrasrnda dncelikle "imdl iqleri komisyoncusu"na definmiq, daha sonra 2. frkrada ahm-satrm komisyonu say.Imayan iglerle, komisyonculuiunbir tacir tarafrndan anzi olarak yaprlmasr do"o-lrtrd. uygulanacak hiikiimleri aqrklamrq, nihayet 3. frkrasrnda taqrma iqleri komisyonculuiu hakkrndaki htiktimleri sakh tutmuqtur.
Burada hemen yasanrn bir iizelli[inin vurgulanmasr gerekir- Her ne kadar BKnun 416-430. maddelerinin iginde yer aldrs 15. Bap',rn baqhs "komisyon,'ise de, BK 416'mn gerek kenar baqh[rnda gerek igeri!'inde "altm ve
satrm komisyoncusu" ve "altm ve satrm iglerinde komisyoncu" gibi ibarelere
yer verilerek, ashnda genel olarak "komisyoncu"nun deiil, "ahm-satrm ko"*i"yorr.o"o"nun
diizenlendifi agrklanmrq, buna kargrhk daha sonra gelen
FiK417-429 arasrnda hep "komisyoncu"dan stiz edilmiqtir'
Kammrzca bu dtizehleme bigimi BK 430/Il'nin her ttirlii komisyon iqine
ve hatta komisyonculu[un bir tacir tarafrndan anzi olarak yaprlmasr durumunda dahi BK 4|6-429'unuygulanacaSmn iingiiriilmtiq olmasr ile agrklanabilir ve bu nedenle bir bakrma hakh da giirtilebilir. Ne var ki, yasaru'n,trpkr telldlhkta oldufu gibi, "komisyon" sozleqmesini diizenledilini belirtmekgeIe beraber, ashnda "komisyoncu"yu tantmlayrp, buna iligkin hiikiimleri
tirdi$ni vurgulamakta zorunluluk vardrr'
Gttriildiign gibi, hukukumuzda BK kural olarak sadece ahm-satrm komisyoncusu it" iigiti agrk bir dtzenlemeye yer vermiq, ikinci olarak alm-satrm komisyonculupu sayrlmayan difier komisyon iqlerinde de BK 4L6-429',un
uygulanmasrm kabul etmiq, nihayet taqrma iqleri komisyonculusuna iliqkin
htiktimleri sakh tutmuqtur. Bu arada BK 4164I uyarrnca yasada agrkl* buIunmayan durumlarda komisyon srizleqmesi ile ilgili boqluklann vekalet
stizleqmesineiliqkin hiikiimler ile doldurulacasmn iingoriildti[ri de eklenmelidir.
Onemle belirtelim, BICnun "Nakliye Mukaveleleri" baqhfrm taqryan 16.
Bap'rndayer alan 43L-448.maddeler 29.6.1956tarih ve 6763 sayrhYasa 4Lll
ile kaldrnlmrq ve bunlann yerine TK 762-808 ve TK 1016-1132 yiiriirliife
konulmuqtur.
Bunun gibi hukukumuzda serPK 30al'de sermaye piyasasr araglanmn
ihrag ya da halka arz yolu ile satrgrna iliqkin aracrhS'n bir tiiriiniin "kendi
,r.-rn. baqkasr hesabrna ahm satrmr" oldufu agrklandrlr igin, aracr kurumIann bazen komisyoncu srfatr ile iqlem yapabilecekleri anlaqrlmaktadrr.
Yukandaki agrklamalarrmrzdan da anlagrlabilece[i :uzete, hukukumuzda komisyonculufun "ahm-satrm komisyoncusu", "imal iqleri komisyoncusu", ,,taqlma iqleri komisyoncusu", "sermaye piyasasr araglan komisyoncusu" ve "Lorsa komisyoncusu" gibi deEiqik tiirleri mevcut bulunmaktadrr'
Bu kitapta sadece BK 4I6-429',dadiizenlenen "altm-satrm komisyoncu-
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su" incelenecektir. Bu yaklagrmrn baqhca nedeni, yasa koyucunun esasen
ahm satrm komisyonu sayrlmayan diler komisyon iqlemlerini de BK 416429'z tdbi krlmrq olmasrdrr. Bunun yam srra baqta taqrma iqleri komisyonculupu gelmek iizere sermaye piyasasr araqlarr komisyonculu!'u veya borsa
komisyonculuiu konulanmn bir ticari iqletme hukuku ders kitabrndan gok
amlan iizel alanlan inceleyen kitap ya da monografilerde yer almasr daha
do!'rudur. Fikrimizce temelinde bir komisyon iligkisinin yatmasr kesinlikle
siiz konusu olmayan gtimrtik komisyonculu["unun komisyon baqh[r altrnda
irdelenmesi ise esasen hukuki yiinden yanhqtrr.
7.2. "Komisyoncu"

Kavramr

"Komisyoncu" deyiminin bir gok kez hatah bir bigimde ve baqka bir aracryr ifade etmek iizere kullamldr$1, giderek iirneiin "emlAk komisyoncusu"
iirneiinde oldufu gibi bu yanhq nitelendirmenin uygulamada yer ettigi dahi giizlemlenmektedir.
Gergekten, bilindili iizere, bir konutun, iq yerinin ya da arsamn kiralanmasr velya satrlmasrna aracrhk etmek iizere oluqturulan iqletmelerin sahiplerine giindelik yagamrmrzda "emlAk komisyoncusu" adl verilir ve bu nedenle diyelim aranan bir apartman katrmn komisyoncu tarafrndan bulundufiundan ya da satrn ahnan bir daire ile ilgili olarak tidenen komisyon iicretinden siiz edilir.
Oysa komisyon sadecetaqrmrlarda siiz konusu oldupu gibi, ikinci olarak
ve bundan daha da iinemlisi "eml6k komisyoncusu" olarak nitelendirilen kiqi iirneiin bir daireyi satrn almak ve satmak isteyen kiqileri sadecebir araya getirdi[i igin, olsa olsa tellAl konumundadrr (BK 404/Ifi. Taqrnmaz telldlh$mn gegerlilili yazrh sdzleqmeyaprlmrg olmasr koguluna baShdrr). Bunun
yanr slra komisyoncu, aqa$da aynntrlan ile delinileceii iizere, datma kendi adtna ue bir baghast.hesabr,nadavrandrfi, yani bu iliqkinin temelinde bir
dolayh. temsil mii,nasebeti yattrfr halde, teIIAhn higbir tarafrn temsilcisi olmadrfl gtizden uzak tutulmamahdrr.
Ne ilgingtir ki, yukanda stiziinti ettiiimiz yamlgya bizzat yasa koyucu
da diiqmi.igve GiimriikYasasr 1664'de esyamn grriqi, qrkrqr,transit ve aktarma giimriik iglemlerini doirudan dofruya mtivekkilleri adrna gergeklegtiren
kigileri g0mriik komisyoncusu olarak adlandrrmrqtrr. Oysa burada bir doprudan temsil miinasebetinin bulunduiu tartrqmasrzdrr.
Gitriildii[ii gibi, uygulamada taraflann kullandrklan deyimlere bakrlmayarak, somut olayda stiz konusu olan tacir yardrmcrsrmn tincelikle bir taqrmn kendi adrna ve mtvekkili hesabrna ahp satmakta (ya da bir geyi imAl
ettirmekte) olup olmadrpr incelenmeli ve niteleme ancak bundan sonra yaprlmahdrr.
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7.3. Tammr
Yukarrdadabelirttiiimizizete,yasasadecealrmvesatrmkomisyoncusunutammlamrq,bunakarqrhkkomisyoncununhakveborglarrrudiizenlerher defasrnda bunun ahm
ken yalmzcu,,t olniryorrcu,'kelimesini tulanarak
duymamrqtrr'
gerefini
ve satrm komisyoncusu olduiunu vurgulamak
Gergekten,BK4l6A'egore,,allmu.esatlmiglerind,ekomisyoncu,iicret
krymetli eurah ue menkul
rnukabilind.ennnai.noirna"ue rni)uekkili hesabrna
'
epyaaltm ue sattmrnt'd'eruhteeden himsedir"
yaptrg yollama da goz dniine
Bu tamma uygun olarak ve BK 4304l'nin
bir: taqrmrr kgndi
ahnmak sureti il", 0"""a" imdl iqleri komisyoncusunu,
kiqi olarak tammlamak ve difer
adrna ve miivekkili hesabrna imAl ettiren
tiimkomisyoniqtemleribakrmrndandabenzertanrmlamalaryapmakmiim.
kiindiir.
da doiru ve yerinde 96Aqafrdaki satrrlarda yasa koyucunun kammrzca
komisyoncu deyiminin kuflartilebilecek uo tutumona koqut otarat<sadece
komisyoncusuna iliqkin
mlmasr ile yetinilm"t t" t"""b"r, ashnda ahm-satrm
hiikiimler agrklanacaktrr'

z.a.Ogeleri
Etmek
7.4.1. Bir Taptnrrtn AItm ueyaSa'tlml'naAract'h'k
komisyoncu bir taqrmr eqyaBK 416a,den agrkga anlaqrlabilecefi izere
nrn(menkuliin)alrmsatrmrnaaracrlrkedenkiqidir'A5agl-dadadeiinece[imizizete,komisyonsOzleqmesindekomisyoncukendiadrnavemiivekkili
hesabrnahareket"tugiiqi'\taqrnmazlannbunakonuoluqturmasrmiimkiin
bakrqta bir taqrnmazrn da herdefildir. C""q"Lt"rr, ;itt"'gitt t'"t "" kadar ilk
fakat baqkaca bir kiqi hesabrna sa;."r, Lfr Hgi turufrrrdan kendi adrna ve
de, anrlan varsayrmda taqrntrn alrnmasrnrn miimkiin oldulu siiylenebilirse
mazrnmtilkiyetinikazanankigibunuhesabrnadavrandrfriigiinciikiqiye
gerekli krldrlr tiim ferai iqlemlerini bir kez dadewedebilm"f. iqin, y.t;;n
iidemek z_orunlulufunda kalaha yapmak ve Ozeliii<lebunalhgkin vergileri
ortadan kalkacaktrr. Giiriildiifii
ca[r igin, bundan u"t.t",,"o yarar kesinlikle
gibi,tagrnmazmtilkiyetininancaktapusicilindegergeklegtirilecekbirferaff
tagrnmazlann komisyon siizleqiqlemi ile yaprlmasrrin zorunlu bulunmasr,
getirmektedir' Bu stiyledikmesine forro otogtoirUilmelerini olanaksrz hale
yaprlmasrm gerekli kriqlem
herhangi bir sicilde
lerimiz devir ve iil;;;i..
Ian difi'er haklar aqrsrndan da gegerlidir'
Kanrmrzcakomisyonsiizlegmesinedayanrlarakalrnrpsatrlabilecektaqrgerekmez' Elinde gok
mrla'n mutlaka li, *i"fi eqya niteli[ini taqr*alan
pekala -komisyoncu nitelifindekideferli bir tablo bulunan uir-t<iqi, bunu
gibi, bir mtirekkep
bir baqka hiqi arac;t-ile iigtincii kiqilere satt*abilecefi
hokkasrkoleksiyonco"o"oodamiizayededesatrqasunulanbireseri'hig
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kugkusuz kendi hesabrna olmak kogulu ile, komisyoncu olan iigtincti bir kiqiye satrn aldrrtmasr olanakhdrr.
onemle ekleyelim, BK 4164'de yer alan "krymetli evrak" deyiminden
polige, bono ve gek gibi kambiyo senetleri ya da makbuz senedi ve varant gibi emtia senetlerini de[il, hisse senetleri, tahviller, hazine bonolan gibi
menkul deierleri anlamak gerekir, gtinkti bilindili izere, iirnefin bir bono
ya da gekin ahmp-satrlmasr siiz konusu deiildir. Qok sayrdaki kambiyo senedinin topluca el de!'iqtirip, dewahnmasrm (iqtirarm) saElamaya ytinelik
bir aracrhk faaliyeti dahi komisyonculuk olarak nitelendirilemez.
Nihayet komisyonculuiun mutlaka ticari iq niteli!'indeki bir ahma ya
da satrma iliqkin olmasr zorunlu bulunmayrp, aqalrda belirteceiimiz gibi,
bu husus sadecekomisyoncunun srfatr ve uygulanacak hiiktimlerin hangileri oldu[u ile ilgilidir.
7.4.2. Faaliyetin Meslek Edinilmig Olmqsr.
BK 416/\'d,esadece"deruhte eden" ibaresine yer verilmekle yetinilmiq,
fakat komisyonculuk faaliyetinin iirneiin TK 100/I ve TK L16a'de olduiunun aksine "meslek edinilmiq" olmasr zorunluluiundan siiz edilmemiqtir.
Buna kargrltk"komisyon iglerini kendisine sanat edinmeyip de d,nzi olarak ilzerine alan tdcir hakhtnda d,ahi bu babm hiihilmleri tatbik olunur,,
geklinde bir ibareye yer veren BK 430/Il'den komisyoncunun anrlan faaliyeti ilke olarak meslek edinmig olmasr gerektili sonucuna ulaqrlabilir. Nitekim TK LZlr,bent 12'dekomisyonculuk iqletmesinin de bir ticarethane, dolayrsr ile ticari igletme olarak sayrlmrq bulunmasr ve TK 14/I kargrsrnda bu
tiir bir igletmeyi kendi adrna iqleten komisyoncunun tacir olarak nitelendirilme zorunlululu bunun en belirgin kamtrdrr.
Burada aydrnh['a kavuqturulmasr gereken husus, BK 430al'de komisyonculuiun sadeceanzi olarak yaprlmasrndan siiz edilmeyip, faaliyeti dnzi
olarak yapanm "tacir" olduiunun da tizel olarak vurgulanmrg olmasr karqrsrnd4, BK 4L6-429 hiikiimlerinin komisyonculufun geqici olarak yaprldrgr
tiim hallerde delil, sadeceesasenbaqkaca bir iqletmesi nedeni ile tacir srfatrm taqryan bir kiqi tarafrndan yaprlmasr durumunda mr uygulama alam bulacalrdrr.
Fikrimizce <izellikle, aqa[rda delinecelimiz "iicret" iifesi de birlikte giiz
rinrine ahndr[a takdirde, BKnun ilke olarak komisyonculuiun bir meslek
olarak yiiriittilmesini dtiqtindti[.ii ve istisnaen BK 430/II'de bir tacirin kendi
iqletmesi drqrnda aJrrlca komisyonculuk yapmasr durumunda buna iliqkin
htiktmlerin uygulanmasrm kabul ettifi sonucuna vanlmahdrr. Amlan nedenledir ki tacir srfatrnr taqrmayan bir kiqi tarafrndan arrzi olarak yaprlan
komisyonculu!'a BICnun vekalet stizleqmesineiliqkin kurallarrmn uygulanmasr gerekecektir.
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7.4.3. KomisyoncununKend,iAdtna Fakat Miiuekkili HesabtnaHareket
Etrnesi
BK 4164'de komisyoncu bir taqrmn kendi adma ve fakat miivekkili hesabrna ahp satan kiqi olarak tammlanmrgtrr.
Aqa[rda acentayr incelerken giirecelimiz izere, siizleqme yapma yetkisine satrip bir acenta da miivekkiltni temsilen bir taqrmn satabilir veya satrn alabiiir. Ne var ki, acenta agrkgamiivekkilinin adrna ve hesabrna hareket ettili halde, komisyoncu kendi adrna ve fakat miivekkili hesabrna stizlegme yapar.
Komisyoncunun taqrmr satrmrna iliqkin siizleqmeyi kendi adrna ve miivekkili hesabrna yapmasrmn bir sonucu olarak, sflzleqmenin difer tarafr, ilke olarak, bu siizleqmenin yaprlmasrnda ashnda iigiincii bir kiqinin etkili olg<izdufunu, onun bundan do[rudan dogruya yarar saflayacaSm ve son bir
bilmez.
gegirilece$ni
ona
lemle iirnesn satrn ahnan mahn zilyedliginin
gerAgrktrr ki, b; hali ile komisyon, gizdilimiz srmrlar qergevesinde,iqlemin
istemegiistermek
gekleqtirilecefi srrada (ve hatta daha sonra da) kendini
y"r, nir kiqinin de baqvurabileceS bir yoldur. Ne var ki, komisyonun bu niieli[inden-onun daima "gizli" ya da "dolayh" diye nitelendirilebilecek iliqkiIerde kullaruIabilecek bir aracrhk ydntemi oldu[u sonucuna asla ulaqrlmamalrdrr. Aksine komisyon diyelim bir taqrmn bizzat satmak ya da satrn almak igin gerekli zamnna sahip bulunmayan bir kiqinin de yararlanabilece!i bir olanaktrr.
Komisyon siizleqmesinin yukanda desnilen iizellifinin do!'al bir sonucu olarak burada iki ayn iliqkiden stiz edilebilir:
Bunlardan birincisi komisyoncu ile diyelim bir tagrmnn ahmrna ya da
satrmrna iliqkin siizlegmedetaraf olan iigtinci.i kiqi arasrndaki iliEkidir ki, bu
iliqkiyi, komisyoncu ile miivekkil arasrndaki miinasebet bakrmrndan, dtg
ilighi olarak adlandrrabiliriz. ikinci iliqki ise bizzat komisyoncu ile onu bir
tairmn., ahm ya da satrmr konusunda gdrevlendiren kiqi (miivekkil) araslndaki iliqkidir ki, bu daig ilighi olarak nitelendirilebilir'
Hemen belirtelim, drg iliqkide yer alan i.igiincri kiqi sdzleqmenin tarafi
olarak -ashnda komisyoncu olduiunu dahi bilmedi[i- komisyoncuyu gtiriir'
Sdzleqmenin difer tarafr karqrsrndaki kiginin bfu baghast'nr,nhesabr'nadaurand.ipnd,an haberdar de[ildir. Bu nedenledir ki, yapmrs oldufu stizleqmeden kaynaklanan hak ve borglan da sadecekendi Akidine karqr ileri siirebiIir.
Komisyoncu ise iigiincii kiqi ile yapmE oldugu sdzleqmenedeni ile mtilkiyetini elde etti[i taqrmn ya da bir satrm sijz konusu ise aldr[r semeni mtilr&kilitr" intikal ettirmek zorunlulufunda olup, aym qekilde miivekkilin de
ifa etmeme durumunda s6zlegmenin difer tarafrna karqr herhangi bir hak
ileri siirmesi siiz konusu olamaz.
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Nihayet komisyon siizlegmesi ile sattm igin btrakma sozl.egmesiya da
honsinye sattm diye adlandrnlan siizleqmeyi de birbirine karrqtrrmamak gerekir. Gergekten, satrm iqlerinde komisyoncu mtilkiyeti mtivekkiline ait bulunan bir taqrmn miivekkilinin bildirdi[i fiyattan iiqtincti kiqiye sattrfr ve
bunun karqrh[,rnda komisyon iicretini tahsil ettifi halde, satrm igin brrakma
siizleqmesindemal kendisine buakrlan kiqi ancak mah mtivekkilin bildirdi!i bedelden daha ytksek bir fryatla satarsa aradaki farkr kendinde alakoyabilmekte, defiqik bir siiyleyiqle komisyoncu gibi iinceden belirlenen bir iicreti defil, ancak kendi gabasrnagiire mah daha yiiksek fiyattan satmasr durumunda farkr tahsil edebilmektedir.
7.4.4. Komisyoncu ile Miiuekkil Arasrndaki Sdzlegmenin Ozellikleri ue
Bunun Silrekli Nitelik Td,gtrnamast.
Tlpkr ticaret iqleri tellAhnda oldufi"ugibi, komisyoncu ile miivekkili arasrndaki stizlegmeiliqkisi de siirekli bir nitelik taqrmaz.
Gergekten, iirne!'in stizleqmeyapma yetkisine sahip bir acentenin aksine, komisyoncu, isterse uzun bir siireden beri hep aym tacirin, diyelim bir
dokuma fabrikasrmn sahibinin hesabrna tistelik de fiilen hep aym biilgede
pamuk satrn alsrn, onunla mtivekkili arasrnda siirekli nitelik taqryan bir
sdzleqmeyoktur. Miivekkilin her somut taqrmr ahmr ya da satrmr igin kendisini gdrevlendirmesi ile birlikte komisyoncu ile miivekkili arasrnda yeni
bir komisyon siizleqmesi imzalanmrq olur.
Komisyon s6zleqmesiherhangi bir saphk koguluna baflanmamrqtrr. Bununla beraber komisyoncunun bazr yiiktimliiltiklerinin gegerlilili (iirnefin
BK 42LlI, ciimle 2'deki kefalet grbi) bunlann yazrh olarak kararlaqtrnlmrq
bulunmalanna ba[hdrr.
Nihayet BK 416-429'un uygulama alam bulabilmesi igin, her iki tarafin da tacir olmasr gerekmez. Fikrimizce BK sadeceilke olarak komisyoncunun tacir olmasrm dngdrmiiq olup BK 430/II de bunu de!'iqtirmeye elveriqli
deEildir, giinkti yasa koyucu amlan son hiikiimde de komisyonculufu Anzi
olarak yapamn tacir srfatrm taqrmasrm <ingiirmtigtiir.
7.4.5. Ucret
BK 416/I'de komisyoncunun amlan faaliyetini iicret kargrh[rnda yapacaSr tingiiriilmiiq ve iicret BK 423-425ve 42'I'de di.izenlenmiqtir.
Yukarrda da ifade etti['imiz izere, komisyoncunun tacir srfatrm taqrmasrnn zorunlu olduiu bir sistemde ve iizellikle TK 22'nin varhft kargrsrnda,
iicretin komisyoncuya iliqkin tammrn zorunlu bir 6[esi olarak amlmrq olmasr gerekmezdi.
Komisyoncunun ticret isteme hakkr aqaflda a)rrtca ele ahnacaktrr.
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7.5. Borg ve Ytikiimliiliikleri
7.5.1. Gdreui Yerine Getirme Yilkiimlii'\il;Pii
BKkomisyoncununkendisineverilengiireviyerine.getirmeklevetizelolup olmadrfr koIikle bunu y""irr" getirmek igin gaba gdstermekle yiikiim,lti
emrinin
hususiyle
gerek
"..
beraber,
nusunda agk bir hiiktim igerml-"kI"
'd.erhq,l
bitd,irme1e mecburclur" _qeklindeki BK
icra ed,ild,ipini hend,isine
144 uyannca tacir
417/I'dengo"k komisyoncunun TK !2ll,bent 12 ve Tli
olmasrndan haresrfatrnr taqrmasr.,re doiayrs, ile TK 21l11'yet6bi tutulm'nS
ulaqrlabilir'
ket edilerek, bu tiir lir ytit<timti.ilti!"iiniin varoldupu sonucuna
komisyoncuya
Gergekten, sahibi bulunduiu bir taqrmn satrlmak iizere
igin_gereksinimini
kumaglar:r
brrakan kiqi ya da fabrikasrnda dokuyacafr
duydulupamuf,usatrnalmasriginkomisyoncuyugdrevlendirenbirtacir'
i'ster ve hig kugve talimatrmn bir dn 6nce yerine getirilmersini
urrit"**i.
ki, komisyoncukusuz bunda son derecedehakh bir grkarr da vardrr. AErktrr
ve sonunda
beklemesi
giistermeksizin
gaba
bir
nun uzun bir siire herhangi
kalkrqmasr
iadeye
bildirererk
diyelim taqrmn tigtincii kiqiye satamadrlrm
ile miinedeni
davramqr
bir
tiir
bu
oro' g(tr""inin ihlali olur. i{omisyoncu
aqa$da
gibi,
hemen
olacagr
ytikiimlti
vekkilinin u!-radrlr zararr tazminle
esasen miivekkilini
definecefliml gi +nn'aeki yiikiimltiliiEii nedeni ile
ile sdzlegmeyapakiqi
i.igiincii
iqii ."r.]ugndan haberdar etmeye, iizellikle
taqrmn iadeedilen
teslirn
miivekkiline bildirerek, kendisine
*ryot"utonu
ye zorunludur.
7.5.2. iEin Cereyaru.Ilahkmda Bilgi Vermek
ant,ndan mil BK 417l| uyarlnca,,Komisy oncu y aphfit, muamele'n,incerey
hendisinederuekkitini haberd.aretme?euehususiyle emrinin icra editdi,ini
hat bildirme{e mecburdur" .
tagrnur satKomisyoncunun tek baqrna miivekkili tarafrndan belirli bir
arasrnda
mak ve/ya satrn almak konusunda giirevlendirilmig, lLatta taraflar
kararlaqtrnlmrq
iigrincti Liqi it" hangi koqullarla siizleqme yaprlabilece$nin
gdrev
tamamlamncaya
verilen
biiyle
bundan
ol*u., dairi, komislon.on,ro
-tigli"
haber vermemesi anlamrna gelmez.Aksine komiskadar miivekkilin"
gerefiinin dofal
yoncu, ticaretine ait tiim faaliyetlerde basiretli dawanmak
iirneiin piyavermek,
haber
ti" ,orro.o olarak, miivekkiline siirekli olarak
ise, bu hude$I
miimktin
sada miivekkilin bildirdipi fryattan mah satmak
varsa' getehlikesi
susu derhal bildirmek (BK 4194) ya da mahn bozulma
krlmak
haberdar
rekli difer tjnlemleri alarak anilan husustan miivekkilini
(BK 418/I) zorunlulufundadrr.
almasrm
Kammrzca komisyoncunun miivekkilinden iizel <llarak talimat
ya da
419fi
4]]8ll,BK
BI(
krlan
zorunlu
ve kendisine bilgi vermesini agrkga
ytikiimolursa,Br.4LTll',deki
BK426lI[Tgibi htiktimler bir yana brrakrlacak
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liiliiiiin genel bir nitelik taqrdr[r ve bunun igerifi ile uygulama alammn ilk
planda bir tacir olan komisyoncunun deperlendirmesi ile saptanacafi muhakkaktrr.
Buna karqrhk yasa koyucunun BK 4L7ll'de miivekkile sadece emrinin
yerine getirildilinin derhal bildirilmesini zorunlu krlmrq olmasrna karqrn,
daha iince de vurguladrlrmrz iizere, bu zorunluluk tincelikle emrin yerine getirilemediiini ve bundan biiyle de getirilmesinin miimktn olmadr$m bildirmeyi de kapsar.
7.5.3.Egya ile ilgili YiikilmlilIilkler
7.5.3.1. E qyantn Sigortalanmasr.
Yasa, kural olarak, komisyoncuya stizleqmenin konusunu oluqturan tagrmrlan sigorta ettirme zorunlulufunu ytiklememiqtir. Komisyoncunun satrlmak tizere kendisine brrakrlan bir taqrmn ya da tigiincii kiqiden satrn almrq bulunduiu herhangi bir mah, hig kuqkusuz, bunu mtivekkiline teslim
edeceii ina kadar gegen siire igin, sigorta ettirmesi, miivekkilinin kendisine bu konuda aqrk bir talimat vermiq bulunmasrna bafihdrr. Baqta prim ytikiimliiliigi gelmek iizere sigorta ile ilgili tiim masraflann mtivekkil tarafrndan karqrlanmasr gerektiii tartrqmasrzdrr.
7.5.3.2.Epyaya 6zen Giistermek ue Bozukluklort. Tesbit Ettirrnek
Hig kugkusuz, komisyoncunun mtivekkili tarafrndan kendisine satrlmak iizere teslim edilen bir tagrmn inceleyip, muayene etmesi, onun tacir
srfatrmn bir gerefi ve iizellikle mahn iigiincti kiqiye satrlamayrp iade zorunIulufiunun ortaya grkmasr durumunda miivekkili ile do$abilecek uyuqmazhklann iinlenebilmesi bakrmrndan zorunlu olan bir yiikiimliiliiktiir. Bunun
gibi komisyoncu iigiincii kiqi ile yaptrlr siizleqmesonucunda satrn aldr[r. maI da teselltm etmeden iince incelemek ve bu tiir bir bozukluk saptadrpr takdirde sdzleqmeyiyapmamakla yiikiimltidiir.
"Egyaya ihtirnam" kenar baqhlrm taqryan BK 418, her ne kadar ilk bakrqta komisyoncunun genel olarak kendisine satrlmak tizere mtivekkil tarafrndan teslim edilen ya da bizzat kendisi tarafindan satrn ahnan bir mala
bunu mtvekkile teslim edinceye kadar gegen siire iginde giisterecefi dzeni
di.izenledifli izlenimini yaratryorsa da, ashnda yasa koyucu amlan htikiimde
sadece satrlmasr siiz konusu olan bir malrn komisyoncuya taqryrcr tarafrndan giinderilmesi sonucunda ortaya grkan bozukluiu dtizenlemektedir. Ne
var ki, kammrzca yasann bu diizenlemesine raSmen, komisyoncunun kendisine teslim edilen mala 6zen giistermekle yiiktimlii olduiu kuqkusuzdur.
BK 418/I uyannca "Sattlmak iizere hornisyoncuya gdnderilen egyanul
bozukluPu gi5zegarptyorsa, komisyoncu nakliyeciye rilcu hakktru' muhafaza-
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ya ue hasart. tesbit ettirme$e ue muktedir oldupu hadar efyayl ht'fza ue der'
hal miiuehkiline haber uermeSemecburdur".
Giiriildii!{i gibi, komisyoncu mtivekkili tarafrndan kendisine bir taqrytcr aracrhpr ile mal giinderilirse, bunu derhal muayene etmek, maldaki hasan tesbit ettirmek, egyayr koruma altrna almak ve keyfiyetten miivekkilini
haberdar lr:rlmakla ytikti*ttidti". Kammrzca BK 4l8a',deki"egyant'n bozuklusiiz kotrusu yiiktimltiliiklelu g6ze garptyorsa';ibaresinden, komisyoncunun
gegerli olacap sovarhsnda
ti"l" ."i""L agrkqagtize garpan bozukluklaln
karqrh$nda
iicret
ve
olarak
nucuna vanlamaz. Aksine faaliyetini bir tacir
olduiu ve
zorunda
yapan komisyoncunun giinderilen mah muayene etmel,l
igin
etmek
tia, n bunun sadecetaqryrcrya karqr riicu hakla'm muhafaza
defil, aym zamand.amahn satrlamayrp, mtivekkile iade edilecefli durumlaraallu Lonuda grkabilecek uyuqmazlklan iinlemek aqrsrndan da yarar saplayaca[r ortadadrr.
BK 418/II uyarrnca komisyoncu hasarrn tesbiti konusundaki ytikiimliiIti[tine aykrn dawanmasr nedeni ile oluqan zararl tazmin etmekle yiikiimIiidiir.
7.5.3.3. E Eyarun Derhal Satt'lmast'
BK 418/III'e gtire "sattlmak i)zere hornisyoncuya gi)nderilen egyaru'nhemen bozulacagmian horhuluy orsa, komisyoncu, mi)ue.hhilinederhal malu'
mat uerrnek Eartiyle, o egydyl satma$a mecburdur"'
Her ne kadar bu hriktimde komisyoncunun eqyayr satma yiikiimliilii$igiinniin sadecemahn kendisine BK 418/I uyannca bir taqryrcr aracrh$ ile
ise
uyanmakta
derilmesi durumunda sijz konusu olacaflryolunda bir iz;lenim
miivekkil
de, fikrimizce bu zorunluluk mahn kendisine doirudan doiruya
tarafrndan teslim edildifi hallerde de vardrr. $rnegin komisyoncuyabizzat
miivekkil tarafrndan teslim edilen ve olaffan koqullarcla bir hafta iginde satrlmasr olanakh bulunan meyve ya da sebzelerin, havalarrn aqrn soiumasr
ya da rsrnmasr nedeni ile daha krsa bir siire dayanabileceli ve aksi takdirde
ielef olacalr anlaqrlrrsa, komisyoncu bu mallan yine d': derhal satmakla yiikiimliidrir.
Kammrzca yasamn miivekkile haber vermeyi zomnlu krlmrq olmasrna
karqrn, olaylann 6zelli$ bazen herhangi bir bildirim y:rprlmaksrzrn da mallann derhal satrmrm gerektirebilir. Komisyoncunun scizkonusu ytiktimliiliikten
kurtulabilmesi, miivekkilinin mahn satrlmamasr yiintilrde higbir duraksamaya yer brrakmayacak derecedeagrk bir talimatrmn bulrrnmasrna bafhdrr.
7.5.4. Miluekkil Tarafindan Belirlenen Fiyata Uymah
Komisyoncu, kural olarak, mtivekkilinin betirledifi fryata uymak zorunda olup, bunu tartrqmak hakkrna sahip delildir. Bu nedenledir ki, miivekkilinin-bildirdili fryattan herhangi bir taqrmrr satrn alan ya da satan ko-
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misyoncunun, diyelim piyasada bu mahn daha ucuza tedarik edilmesi olanakh bulunsa dahi, sorumlu tutulmasr miimkiin defildir.
Bu kurahn doial bir sonucu olarak komisyoncu miivekkilinin gtisterdi!'i satrm fryatr ile de baflr olup, kural olarak bir mah onun giisterdi[i fiyattan daha dtiqiik bir bedelle satmak yetkisine sahip defildir. Komisyoncunun
miivekkilinin giisterdi!'i satrm bedelinin yiiksek olmasr nedeni ile mahn satrlamamasr durumunda yapabileceii yegdne gey,mah ona iade etmektir.
Ne var ki, komisyoncuya teslim edilen mahn iirneSn bir sebze ya da
meJrveolmasr nedeni ile krsa siirede bozulmaya elveriqli bulunabilecepini ya
da diyelim satrlmasr siiz konusu olan demir gubuklann fiyatrmn piyasada
son derecedeluzh bir bigimde diiqmekte olmasr nedeni ile miivekkilin btiytik
zarar\araufrayabilecepini gtiz dniiLnealan yasa koyucu, BK 4194'de, iizellikle kogullaln miivekkilden yeni bir talimat gelmesini beklemeyi de olanaksrz krlmasr durumunda, bu stiylediklerimize bir istisna getirmiqtir. Buna giire, komisyoncunun mtivekkilinin bildirdili fryattan daha diiqtik bir bedelle
ma[ satabilmesi, kendisinin ancak mahn satrlmamasr durumunda miivekkilinin daha fazla zarara u["rayabilecefini ve koqullann yeni bir talimat almaya elveriqli bulunmadrfrm kamtlamasrna ba$hdrr. Aksi takdirde komisyoncu miivekkilin bildirdili bedel ile fiili satrm bedeli arasrndaki farla ona
tazmin etmekle yiiktimlii bulundufu gibi, kusuru varsa, mtivekkilinin diper
zararlarrm da iidemek zorunlulufiunda da kalacaktrr (BK 4194I)'
Son olarak qu hususa da definelim ki, bazen komisyoncunun mtivekkilinin belirttifi fryattan daha ucuza bir mal satrn almasr ya da mah onun
saptadrlr bedelden daha yukarr bir bedelle tigiincii kiqiye satmasr da miimktindiir. Satrm iqin brrakma sdzleqmesindemahn kendisine brrakrldr[r kiqinin aksine, komisyoncu stiziinii etti[imiz olasrhkta bu farkr miivekkiline iade etmekle yiikiirnlii olup, bunu kendinde alakoyamaz. BK 4lgAll',de anlatrmrm bulan bu kurala aykrnhfrn yaptrrrmr, daha sonra inceleyece['imiz BK
424/I'de g$sterilmiq olup, amlan varsayrmda komisyoncu ticret isteme hakkrnr tiimii ile yitirme tehlikesi ile karqr karqrya kalabilir.
7.5.5. VeresiyeMaI Satm'amak
Komisyoncu, miivekkilinin
(BI{420lr).

agrk izni olmadrkga veresiye mal satamaz

Bunun drqrnda komisyoncunun veresiye satrg yapabilmesi, miivekkilinin veresiye satrqr agrkga yasaklamamrq bulunmasrna ve satrq yerinde bu
konuda bir ticari ddetin var olmasrna bafhdrr (BK 420lrr)'
7.5.6. Mah, Tbslirn Almadan Semeni Odememek
Komisyoncu mrivekkilinin agrk izni olmadrkga, derhal teslim almayaca!r bir mahn bedelini pegineniideyemez(BK 420/I).
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Komisyoncunun derhal teslim almayacas bir mahn bedelini peqin iideyeyebilmesi, mtivekkilin bunu agrkgayasaklamamrq bulunmasrna ve satrq
(BK
420lII)'
rinde bu konuda ticari bir ddetin var olmasrna ba$hdrr
Komisyoncu BK 420'de diizenlenen yiikiimliiltiklerinin ihlAli halinde,
miivekkilinin bu konudaki zararlanm gidermekle ytiktimlti olur.
7.5.7. Kefalet
BK 4zLll,ciimle 1.uyannca yetkisi drqrnda veresiye mal sattrlr durumve dilar drqrnda, komisyoncu iglemde bulundufiu kiqilerin odemelerinden
sorumlu defildir. Komisyoncunun
fer borglanm ifa etmemelerinden dolayr
onun iqlemde bulundufu
tutulabilmesi,
tabi
bu konuda bir sorumluluia
ifa edece[ini agrkga gataahhiitlerini
difier
iigiincii kiqinin ddemelerini ve
ranti etmiq olmasrna bafhdrr.
satrKomisyoncunun, dtikruar (= ducroire) olarak da adlandrnlan iqbu
iiccrya karqr tid"-" yiiktimliilti!'ti karqrh[rnda, BK 423-425',dediizenlenen
(BK A?I|ID.
t"t"ui drqrnda, ayrrca bir ticret istemefe de hakkr vardrr
""t
7.6. Haklan
7.6.1. Masraflarl ue Oaeaip Paralart' istemek
Komisyoncu, miivekkilinin yaranna olarak yaptrlr ttim masraflarr ve
(BK 422/I)'
verdipi paralan faizi ile beraber geri istemek hakkrna sahiptir
igin
Her rre kadar TKLz/I,bent 12 ve TK 14lI nedeni ile tacir srfatrm taqrdrflr
bukuqkusuz
olacafl
sahip
haklara
amlan
esasen TKzz,ciimle 2 uyannca
yaran
buve
anlam
bir
lunan komisyoncu balomrndan P.K4zz/Ihiikmiiniin
4304l'de
BK
kammrzca
lunmadrs diiqiintilebilirse de, amlan diizenlemenin
isteyebir tacirin komisyon iqlerini dnzi olarak yapma$ durumunda ticret
bilmesine imkdn safladrlr gtizden uzak tutulmamahdrr'
Masraflan isteme hakhrmn igeri[i saptamrken, sdz konusu harcamalann somut bir miivekkil igin tizel olarak yaprhp yaprlmadr[r ve bunun kendisine herhangi bir yarar saflayrp safflamadr[r de['erlendirilecektir. Gergekten, komisyoncu, yukanda da ifade etti$miz iizere, stiz konusu faaliyetini
meslek edinmiq olduiu igin, kendi ticari iqletmesinin gerekli krldrlr harcamalarr mtivekkilinden ayrrca isteyemez. Bu tiir harcamalann karqrh$mn
komisyoncunun miivekkilinden talep ve tahsil edece$iiicret iginde yer aldrbir ya da birkag mtivekkilin
sr varsayrhr. Kaldr ki, komisyoncu sadecetek
miivekkilin aracrh$nr tistalanla'ndaki
uflraqr
defliqik
ve
got
sayrda
Iegit,
giderleri bunlar arasrnda
iligkin
iqletmesine
kendi
iqin,
r"tlt"iq olabilecegi
paylaqtrrmak mtimktin de olamazdr.
iqte biitiin bu gerekgeleri gozdniine alan yasa koyucu BK 422ll1'd'eko,,ard.iyeie nakliye ilcretlerini mil.uekleilinhesabtna gegirirse de
misyoncu
hend.i memurlartntn ilcretlerini hesaba dahil edemez"hiikmiinii getirmiqtir.
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Hiq kugkusuz, frkrada amlan "ardiye" ve "nakliye" iicretleri sadece iirnek
olarak verilmig olup, komisyoncu iirnepin mahn sigortalanmasr durumunda
sigorta iicretini (BK 4f7/II), giinderilen maldaki bozuklu$un tesbiti konusunda yaptrlr harcamalarr (BK 418/I) ya da emtiamn mtizayede ile satrlmasr ile ilgili olarak yaptr$r ttim giderleri (BK 426D de miivekkilinden talep
edebilir. Buna karqrhk her ne kadar BK 422/II'd,e sadece"kendi memurlanmn ticreti"nden stjz edilmiq ise de, bunu "kendi iqletmesine iizgti tiim harcamalar" olarak anlamak zorunludur.
7.6.2. Komisyon Ucreti
7.6.2.l.Kimden istenebilecepi
Komisyoncunun bir tacir olarak aracrhk faaliyetini belirli bir iicret karqrh[rnda yapaca[rm belirtmigtik.
Hig kuqkusuz, komisyoncunun yaptrlr siizlegmenin gergekleqtirilmesinde kendi miivekkilinin oldupu kadar iglemin muhatabr olan tigiincii kiqinin
de eqit iilgiide, giderek bazr olaylarda belki de daha fazla yaran vardrr. Ne
var ki, komisyoncu bu maddi gergele karqrn, ticaret igleri tellAhmn aksine,
ficretini her iki taraftan de$l, sadece kendi miivekkilinden talep edebilir.
Komisyoncunun karqr taraftan da belirli bir iicret almasr, bazen BK 424/I
anlamrnda "miivekkiline karqr suiniyet ile hareket etmek" olarak yorumlanabilir ve bu durum sonugta komisyoncunun iicret isteme hakkrmn diiqmesine de yol agabilir.
7.6.2.2.Do$umu
BK 423/I komisyon ticretinin ilke olarak iqin yaprlmasrndan sonra istenebilecelini agrklamrqtrr. Htikiirnde yer alan "kendisine teudi olunan ipi yaptlkta" ibaresinden anlaqrlmasr gereken, duruma giire diyelim komisyoncunun kendisine satrlmak iizere tevdi edilen bir taqrmrr iigiincf kiqiye satrp,
bedelini tahsil etmesi ya da kendisine bildirilen herhangi bir mah satrn aImasr veya nitelikleri tinceden saptanan bir qeyi imdl ettirmesidir.
Bununla beraber yasa koyucu bazen komisyoncunun igi yapamamasrna
bizzat, miivekkilinin yol agmrqolabilecelini de giiz tiniinde tutmuq ve komisyoncunun amlan varsayrmda ticrete hak kazanacafirm agrklamrgtrr. Piyasa
koqullan nedeni ile mah m{ivekkilinin bildirdifi fiyattan satamayacaSm
anlayan komisyoncunun kendisine keyfryeti bildirmiq olmasrna karqrn bu
baqvuruya herhangi bir cevap vermeyen mtivekkilin durumu (BK 419/I) bu
konuda 6rnek olarak gtisterilebilir (BK 423/l).
BK 423/II uyannca komisyoncuya, iqi mi.ivekkilinin kusuru drqrndaki
herhangi bir nedenle gergekleqtirememesi durumunda, bir ticret tidenebilmesi bu konuda bir mahalli 6det bulunmasrna baflr oldufu gibi, amlan durumda tidenecek i.icretin komisyoncunun eme$ ile orantrh olmasr gerekir.
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7.6.2.3.Diigm.esiue Mtiuekhilin Aradan Qt'hmast'
komisyoncu tirne$n satrm igin brrakDaha ijnce de belirttiiimizizere,
aksine,
ma stizleqmesindeki mal kendisine satrlmak iizere brrahrlan kiqinin
bu
bedelden
ilke olarak mah miivekkilinin saptadr[r fryattan satmak ya da
daha yiiksek
satrn almak zorunlulufundadrr. Komisyoncu, her nasrlsa mah
ucuza satrn aIbir bedelden satmrg yr au mtvekkilinin bildirdi$nden daha
alakoyamakendinde
farkr
aradaki
mrq ya da imAI ettirmiqse, bu takdirde
Komisyoncuzorunluluiundadrr.
y,p, uo,,o mutlaka mtivekkiline vermek
bir binun gerek soztinii ettilimiz bu durumda gerek kiitti niyetle-herhangi
isteiicret
hallerde,
biitiin
qimd-emiivekkilinin gJ<arlanm ihIAI etti[i difier
(BK424D'
olur"
TIe"sahrt
me hakkr ttimti ile oriadan kalkar, yasanrn deyiqi
Higkuqkusuz,komisyoncununmtivekkilinemiicerretgerge!.eayl<rnbirbibedeli
gimde iaha ytiksek bir satrn alma bedeli ya da daha dtiqiik_bir satrm
gegerlidir'
bildirmesi halterinde de bu siiylediklerimiz aynen ve iincelikle
diiqtiiEii
Yasa koyucu komisyoncunun iicret isteme hakkrmn tamamen
sattt'pt'nue
iki durumda, yani "miiuekkilin hesabtna satr,naldtptndan fazla
grkarak
d.an noksan bir fiat gegirrnesi"halinde miivekkilin aradan tamamen
iingiirkomisyoncuyu dolrudan doiruya ahcr ya da satrcr addedebilecegini
komtiqttir fs]g' +z+Ml. Stiztinii ettifimiz bu durum BK 427'de diizenlenen
miivekmisyoncunu nbizzatahcr ya da sat c, olmasrndan farkh olup, burada
6deiicretini
komisyon
soziedilen
2'de
kilin komisyoncuya BK4i7/I1,ciimle
meyecefi kugkusuzdur.
7.6.2.4.HaPis Hakht'
sattr$
BK 425uyannca komisyoncu iicreti kendisine tideninceye depin,
kullanabilir'
mahn bedeli ya da satrn aldr[r mahn iizerinde hapis hakkrm
7.6.3.Mah' Sstttrabilme Hakhr'
gerek koTaqrmr satrmrna iliqkin komisyon stizlegmesinde miivekkil,
verkendisinin
gerek
bizzat
satamadrfr
ile
gabasr
*isyoncorron mah kiqisel
mah
iginde
siire
bir
uygun
durumlarda
diii emirle satrqrn gergeklegemedifi
g"?i ,h"k yr du aiy"iittt blr iigtincti kiqiye teslim gtme| grbi yeni bir taliytiLat vermek sureti ile komisyoncuyu maln zilyetli[inden kurtarmak
dawanaaykrn
yiikiimliiltifiiine
Miivekkilin stizti edilen
kiimliiliipiindedir.
sayrlamayacak derecede uzun bir siire komisyoncudan
olafan
;;tt;q;"r
geri almakta., kagrn rrasrhalinde, komisyoncu bundan bdyle mahn bulunduagrk artrrma ile sattrrabilme yetkilu yerdeki mahkemeye baqvurarak onu
sini elde eder (BK 426/I).
Yasa her ne kadar sadece eqyamn bulunduiu yerde bizzat mtivekkilin
ya da onun temsilcisinin bulunmamasr halinde ve iizellikle mahn deierinin
dintsa bir stire iginde dtiqmesi siiz konusu ise mahkemenin karqr tarafrn
vekararr
lenmesine g"r"k kalmaksrzrn salt komisyoncunun istemi ile satrq
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rebilecefini htiktim altrna almrqsa da (BK 426n1ve III) kammrzca mahkeme komisyoncunun somut olayda mah sattrrmak yetkisini kullanmak yerine onu iirneSn bir giivenilir kiqiye teslim etmesi durumunda mtivekkilin
dAha az zatara u!"rayacafr sonucuna ulaqryorsa, satrq kararr vermemelidir.
BK 426'da sadecemahn agrk artrrma ile satrlaca$rna de['inildifi ve fakat bu satrqrn yiintemi, yani nasrl gergekleqtirilecepi agrk bir bigimde diizenlenmedi!"irigin, yargrg hig kuqkusuz bu konuda liXttZ-tZt'den
de yararlanmak sureti ile,bizzat satrq usultinti belirleyebilir.
Nihayet fikrimizce BK 426/Il'de tingtiriilen istisnai durum drqrnda miivekkilin mahkemenin satrma iliqkin gairrsr iizerine gelerek mah sattrrmak
istemedigini belirtmesi ve komisyoncunun yapmrs oldu!'u masraflan 6deyerek onu geri almasr da olanakhdrr.
GiirtildtiSti gibi, komisyoncunun mah sattrrabilme hakkr ancak bir son
tinlem olarak gtindeme gelebilir. Bunun drqrndaki hallerde gerek komisyoncu gerek kendisine baqvurulan mahkeme olanaklar oramnda mah miivekkile iade etmefie gaba giistermelidirler.
7.7. Komisyoncunun

Stizleqmed e Bizzat Taraf Olmasr

Komisyoncu bazen mtivekkilinin kendisinden iigiincii kiqiye satrlmasrm
istedifl taqrmra bizzat gereksinim duydufu igin onu bizzat kendi hesabrna
satrn almak isteyebilecepi $bi, bazen de miivekkilin tigiincti kiqilerden satrn ahnmasrnr talep ettifi bir taqrmr komisyoncuda esasen daha tinceden
var olabilir ve komisyoncu miivekkiline miilkiyeti kendisine ait bulunan bu
malr satmak isteyebilir. Amlan durumlarda BK 427'nin kenar baqhgrndaki
ifade ile komisyoncuntn "bizzat ah,ct ueya satrct olmast", yani siizleqmede
bizzat taraf olmasr sdz konusu olur.
7.7.1.Kogullart.
7.7.1.1.MaIm Borsa ya da Piyasa Degerinin Bulunmast.
Komisyoncunun stizleqmede bizzat taraf olabilmesinin birinci kogulu
satrn ahnmasr ya da satrlmasr stiz konusu olan taqrmnn bir borsa ya da piyasa de['erinin var olmasrdrr. Hemen belirtelim yasa koyucunun bu koqulu
dngiirmesinin amacr, komisyoncu ile mtivekkili arasrnda mahn satrn ahnma
ya da satrm de['eri konusunda uyugmazhk grkmasrm iinlemektir. Gergekten,
amlan varsayrmda ahnmasr ya da satrlmasr stiz konusu olan taqrmr esasen
borsada iqlem giirdiiiii ya da piyasada ahmp satrldr[r igin belirli bir defere
de sahip bulunacak, baqka bir sdyleyiq ile bu konuda komisyoncunun gerek
fryatrn belirlenmesi konusundaki takdir yetkisi gerek kiittiniyetle mahn de!'erini yiiksek gdsterme olasrh[r daha bagtan iinlenmiq olacaktrr. Borsada iqlem gtiren hisse senedi, tahvil ve hazine bonolarr gibi menkul deferlerin belirli bir iqlem deperinin bulundu["u kuqkusuz olmakla beraber, kammrzca
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yanhqtrr' giinkti bilinBK 427lI,de,'kambiyo sened.atfnrn amlmasr hukuken
defil, sadeceiizerinde yadifi iizere, kambiyo senetlerinin bir piyasa de!'eri
igfira edilebileceii (yani
zrh itibari deferleri vardu. Bir kambiyo senedinin
deferi ise' cari fiyat olatak
ciro yolu ile dewahmrken ona odenecek bedeli)
nitelendirmek miimkiin de['ildir'
7.7.1.2. Miiu ehkilin Aksi Ydnde Talimatt' Bulunmamast'
Komisyoncununsdzleqmedebizzattarafolabilmesi,miivekkilinbunu
bafhdr' De[iqik bir siiyleyiq ile' miivekkil
agrkga yasaklamamrq oi-"tt"t
uqu'outrnda onun mah kendi hesabrna satrn
yetkillndir*"
tl-irvorr."y"
mah iigiincti kiqiden tedarik
almas m ya da satrn ahnmurt ,-ti, konusu olan
olabilir (BK
edecek yerde kendi malvarh[rndan saflamasrmistememiq

4271r).
Hemenbelirtelim,yasaesasenkomisyoncustizleqmede.bizzattarafololasrhkta komisyoncunun
du!.u igin kamtlanmasr-son derecedegiig olan bu
ne oldufunu giisteryaptr'mrmn
aykrnh[rn
yasaga
Infrr"t t itirrin koyduiu
tutulmasr ytiniine gimemiqtir. FikrimizcJuo arrtrr*aa sdzleqmenin ayakta
(BK 427fiI) yitirdili sodilerek belki komisyoncunun iicret isteme hakkrm
nucuna varmak daha do[ru bir 96ziim yolu olacaktrr'
7.7.1'3.MiiuehkilinVerd.iliEmriGeriAlmamlEueKornisyonc|Ifrun
Bunu Henilz OlrenmemiE Olmast'
uyannca komisyon"Hakktnrn Sukutu" kenar baqh$mtaqryan BK 429
ya da satrm emrini geri aIcu mtvekkili tarafrJan kendisine verilen ahm
emri yerine getirdilini
mrg ve bu olgu kendisine onun miivekkilinin verdili
bizzat taraf olabildirmesinaen once ulaqmrqsa, bundan biiyle siizleqmede
maz.
komisyoncunun
Bu htikiimden de anlaqrlabilece$i iizere, yasa koyucu
agrsrndan da srmrlandrrsiizleqmede bizzaltaraf olabilme yetkisini zamalG
emri geri aldrprNe var ki, komisyoncununhem miivekkilin verdifli
;;$d
edildiiini haber verna iliqkin bildirimin -oh"t"b, hem de vekaletin icra
olursa, BK 429'un
mek durumunda bulunan kiqi olduiu gtiz tiniine ahnacak
oyg..ru''*usrnrnbirdiziisbatsorununubirliktegetirdilikuqkusuzdur.Kade satrcr konumunda burumrzca bu varsayrmda komisyoncu hem ahcl hem
Iunduiu,baqkabirsiiyleyiqilestizleqmeyiiigiirrciikiqiileyapmayrp'engeoldugu igin, onun vekaletin icra ediliie s6"leqmJlirrruttaraf
;[
bu bildirim
konusundaki bitditi*irre 6ncelik tamnmah ve mi.ivekkilin
dipi ",,i";,
kabul edil.
geri
alabilece$
kendisine ot.q,,,.'y. k"d'" vekaleti her zaman
melidir.
Nitekimkenarbaghgr,,KomisyoncununZrmniKabulil,,olanBK429'a
komisyoncunun s6zg6re de stizleqmedeAii"it taraf olabildifi durumlarda
miivekkigiistermeksizin
i"q*"rri' tarafr olarak herhangi bir iigiincii kiqtyt
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line salt vekAletin icra edildilini bildirmesi, onun tigiincii kiqiye ait borglan
bizzat iistlendif'i anlamrna gelir (Kammrzea siizii edilen bu olasrhkta bir
zrmni ya da iirtiilii kabulden siiz etmek do$ru deEildir, gtinkii bizce komisyoncu burada mtivekkile herhangi bir tigtncii kiqinin adrm bildirmeyerek
siizleqmedebizzat taraf olmayr agrkgaistemiqtir).
7.7.2. Komisyoneunun Ucret ue Masraflart isteme Hakkt.
Komisyoncu, sOzleqmedebizzat taraf olabildiii durumlarda dahi, miivekkilinden komisyon iglerinde tidenmesi "mu.tdd" olan iicret ve masraflan
isteyebilir (8K428/II, ctimle 2). Komisyon siizleqmesindemiivekkil bakrmrndan iinemli olan onun mahmn satrlmasr veya satrn almayr istedili taqrmrrn
herhangi bir bigimde kendisine tedarik edilmesidir. Bu nedenledir ki, BK
427/I'de siizii edilen agrkga yasaklama olgusu gergekleqmediii siirece, miivekkil komisyoncunun mah iigiincti bir kigiden mi sa!'ladr[r yoksa bizzat
kendisinin sahip bulundu$u eqyayrmr satmakta olduiu ile ilgilenemez. Salt
mtivekkilin istedili sonucun yerine gelmiq olmasr, komisyoncunun iicret isr
teme hakkrmn do!-umu igin yeterli olup, amlan varsayrmda iirne!'in komisyoncunun esasenkendisine ait bir mah miivekkiline satarken belirli bir ekonomik yarar sapladr[r ileri siiriilerek, iicret alaca!:.na itiraz edilemez.
7.7.3. Komisyoncunun Bizzat Taraf Olmast Durumunda Mah,n Fiyatr.
Yukarrdaki agrklamalammrz srrasrnda komisyoncunun siizleqmede bizzattaraf olabilmesinin ilk koqulunun, satrlmasr ya da satrn ahnmasr stiz konusu olan tagrmrrn bir borsa ve/ya piyasa de!'erine sahip bulunmasr olduSunu vurgulamrgtrk. Her ne kadar BK 427/Il, ciimle 1 komisyoncunun vekdletin icrasr zamamndaki borsa fryatrm giiz iiniirre almak zorunluluiunda olduiunu belirtmek sureti ile komisyoncunun taqrmnn fiyatrmn zaman igindeki
dalgalanmalanndan yararlanarak mtivekkiline yiiksek bir fiyat bildirmesini iinlemek istemiqse de, bizatihi vekdletin icra zamammn da tart4malara
yol aqabilece!'i unutulmamah, amlan nedenle de bu konuda da mtivekkile
bildirim tarihine tincelik tamnmahdrr.
8. Acenta
8.1. EkonomikYaran

ve iglevleri

Daha iince de belirttigimiz izere tacirler, gerek iirettikleri mallan ticari iqletmelerinin merkezi drgrndaki yerlerde de pazarlayabilmek gerek iqletme iqinde gereksinimlerini duyduklan ham ve yarr mamul mallarr sa$layabilmek igin siiz konusu yerlerde qubeler olugturabilecekleri gibi, burada
kendilerinden baSmsrz olarak faaliyet giisteren ticaret iqleri tellAh ya da
komisyoncu gibi tacir yardrmcrlanmn hizmetlerinden de yararlanabilirler.
Hig kugkusuz, tacirin ticari nitelikteki ig ve iqlemlerinin yoiunlagtr[r
tiim yer ya da b<ilgelerdebir qube olugturmasr ve bunun bagrna ticari mti-
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agrmessil srfatrm taqryan bir qahqamm yerleqtirmesi her zaman ekonomik
maldrneiin
de,
bazen
ekonomik
benzeri
ve
bu
dan uygun atiqmeyebilir. iqte
lr"r1ylb.rr", Li. tilk"de satrlmak istenmesi durumunda qube oluqturmadaki hutuki gtigliikleri de dikkate alarak tacirler, iqletmelerinin merkezlerinin drgrnda bizzat uiraqr konusu aracrhk faaliyeti olan bir ticari iqletmeye
iliqkisahip Ldunan, yani bagrmstz konumdaki difer tacirler ile stirekli bir
yapye girerek, onlann ut..ihgt ile mallanm pazarlamak ve/ya sdzleqmeleri
mak imkdmm elde ederler.
iqte acenta adr verilen tacir yardrmcrlanmn ticari iqletmeleri, benzetme
drqrnuygu; g6riiLltirse,6deta bir ticari iqletmenin/riti, Eubeleri gibi, merkez
yapaca$
aaili y"Irt"rde ve hatta bazenyabancr bir iilkede ticari iqletmenin
adrna
sozleimelere aracrhk eder ve/ya amlan siizlegmeleri ticari iqletmenin
ve hesabrna yaparlar.
8.2. Tammr ve Tiirleri
8.2.1. Genel Olarah
Acenta TK 116/I'de tammlanmrqtrr. Buna gore "Ticari milmessil, ticari
muuekil, satt| rlenluru veya mi)stahd.emgibi td.bi bir stfatt, olmakstzr,n bir
ticah.oueiey"ioyonorak rnuayyen bir yer ueya bdlge iginde daimi bir surette
igletme
o
bunlarr.
veya
etrneyi
arauh,k
ahitlerd.e
ri birigletmeyi ilgilend.iren
ad,tnayop*oy, mesleh edinen himseye acenta denir" '
q'ra'clq'centQ"'Ye "sozBu tarumdan da anlaqrlabilecef'i iizere acent arrtrr"
Iegmeyapabilen acenta" olmak iizere iki tiiLrii vardrr'
Aracr acentamn grirevi sadecebir ticari iqletmeyi ilgilendiren siizleqmeIerde aracrhk etmek ile srmrl olup, ticari iqletmeyi ilgilendiren siizleqmelefi bizzatyapmak yetkisi ile donatrlmamrq olan acentadrr.Aqaflrda acentamn
telti!.eleriniirdelerken de giireceiimiz iizere, aracr acenta ile ticaret iqleri
ya
btilge
yer
da
aracrhk yetkisinin somut bir
lih arasrndaki fark,
"""rtu.rr,'
ya
mal tiirti ile srmrlandrnlmrq bulunmasrdrr'
da
sekt<ir
bir
belirli
veya
ile
Nitekim, aracr acenta ile ticaret iqleri telldh arasrndaki bu yakrn benzerli$
giiz iiniine alan yasa koyucu da TK 116/II'de TK 116-134'deagrk diizenleme
f,ulonmayan hallerde aracrhk eden acentalar haklnnda tellAlhk hiikiimlerinin uygulanmasrm kabul etmigtir.
Siizlegmeyapabilen acenta ise aracr acentann aksine sadecearacrhk etmekle kalmanp, bir ticari iqletmeyi ilgilendiren somut bir sdzlegmeyi temsilcisi bulundulu iqletmenin adrna ve hesabrna bizzat yapabilmek yetkisine
de sahiptir. Hig kuqkusuz, siizleqmeyapabilen acentamn amlan yetkisi aym
u"u.iltk yapmayr da igerir. De$qik bir siiyleyiq ile, aracr acenta,
ge"u-urrJ.
trpkr ticaret iqleri tellah gibi, sadecetacir ile tigiincii kiqiyi karqr karqrya
temde
sflzleqmeleri
esasen
yapan
acenta
tirmekle yetlndigi halde, sdzleqme
sil etmekte bulunduiu ticari igletmenin adrna ve hesabrna gergekleqtirerek
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her iki iqlevi birlikte yerine getirmig olur. TK 116lll, TK 116-134'deaqrkhk
bulunmayan hallerde siizleqme yapan acenta hakkrnda komisyon hiikiimlerinin de uygulama alam bulaca[rm iingdrmtigtiir.
8.2.2. TKnun Kural Olarak Aract Acentayt.Dilzenlernig Bulunrnast,
Acentamn "ataeruve "siizleqme yapabilen" acenta olmak iizere iki ttirtiniin bulundupunu saptadrktan sonra qimdi de yasa ko5rucununkural olarak
bu iki ttirden hangisini dtizenledilini irdelemeye gegebiliriz.
Hemen belirtelim, "Hususi ueyazth, bir muuafakat obnadan acenta miiuekkili naru.na muhauele ahdine sald.hiyetli de$ildir" diyen TK 1214 karqrsrnda TKnun ilke olarak "aracl acenta"yr giiz tintinde tuttuiu, stizleqmeyapma yetkisinin ise ancak 6zel olarak veyazrh bir bigimde tamnabilmesini kabul etti$ anlagrlmaktadrr. Bu nedenledir ki, bir tacirin temel uiraqrsr belirli bir yer ya da brilgede siirekli olarak ticari iqletmeleri ilgilendiren siizleqmelerde aracrhk yapmak olan bir kimseyi acenta olarak tayin ettifi durumlarda bu acentamn yetkisinin sadecearacrhkla srmrh bulundupu sonucuna
varmak gerekecektir. Onemle ekleyelim, her ne kadar yasal diizenlemede
aracrhk ilk srrada giiz iintinde tutulmuq ve stizleqmeyapma yetkisinin iizel
olarak ve yazrh bir bigimde tamnmasr zorunlu krhnmrqsa da, aqa[rda acentanrn yetkilerini incelerken de deginecefimiz izere, TK 722 gerek TK I2tlI
ile geligen gerek TK 121lll'de iingiiriilen tescil zorunluluiu ve bunun TK
39'da hiikme bailanan sonuglan ile de tamamen ters dtiqen bir diizenlemeye yer vermiqtir.
Nihayet yasa koyucunun sdziinii ettilimiz her iki durumda da sadece
acenta kawamrm kullanmakla yetinip, amlan aracrmn sadece gergek kiqiler olabileceli yolunda higbir agrklama yapmamrq bulunduiu da vurgulanmahdrr. Kammrzca TK'nun genellikle acentamn bir gergek kigi olmasr gerekti!'ini dtiqiindiiren anlatrmlar kullanmrq olmasrna kargrn, acentahk faaliyetinin baqta bu amagla kurulan ticaret ortakhklan gelmek iizere tiizel kiqiler tarafrndan da yiiriittilebileceiinden kuqku duymamak gerekir.
8.3. Unsurlan
8.3.1.Ba$tmsrzhh
Acentamn en bagta gelen tizelli$i tacire bir ticari miimessil, ticari vekil
ya da miistahdem gibi ba[h (= tabi) olmamasr, yani tacire ait ticari iqletmenin biinyesi iginde, ondan emir ve talimat alacak bigimde bir giirev iistlenmig olarak yer almamasrdrr.
TK s<iztinii etti[imiz bu "balrmsrzhk" iifesini "ticari milmessil, ticafi ueueya miistahdem gibi td,bi bir a,fatr.olmaksrzrn" geklindekil, sattg rrLerrru.ru
ki nisbeten uzun ve saymaya dayah bir yiintem ile agrklamak istemiqtir.
Ote yandan bafrmsrzhk dsesinin, hemen aqa[rda inceleyecefimiz, faali-
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ilgili olduEu
yetin meslek edinilmiq olmasr zorunlulu!'u ile de gok yakrndan
karqrsrnda acentahkunutulmamahdrr. Nit"t ir.t TKuzll,bent 12 ve TK L4lI
r'"g""qu"birgergekkiginindetacirsrfatrnrtagryacalrtartrqmasrzdrr'
mrivekkilinBuna karqrltkbaptmstzlth ya da td.biolmama ile acentamn
bilgi
hususlarda
bazr
ona
den somut bazr husu-slarda talimat almasr ve/ya
tizere,
ettiiimiz
ifade
vermesi birbirine kangtrnlmamahdrr. Yukanda da
olarak da nitelenacenta bir ticari iqletmenin merkezi drqrndaki fiili qubesi
ya da biilgedeki ekonodirilebileceli igin, acentamn faaliyet giisterdi$ yer
qrkarlanmkorumik geliqmelerdeo miivekkilini haberdar etmesi veya onun
onun babulunmasrmn
zorunluluiunda
almak
mayl yOnelik bazr dnlemleri
gr*.rrrrr. nitelilini ortadan kaldrrdrfrm dtiqiinmemek gerekir. Kammrzca
yardrmcrla'mn aralcentaya bir gok ders kitabrnda bafh ve balrmsrz tacir
de bu olsa gerektir'
neden
yatan
srnda, ia* oriaa. yer verilmesinin altrnda
8.3.2.Acenta ile Miluekhili Arasmda Bir s,zleEmeninvarltpt'
TK116A'deyeralantanrmdaiingdriilenbirdifferunsur'acentanrnfaa.
dayanarah"
Iiyetini somut uir tlcart iqletme ile yapmrq oldufu "rnuhaueleye
yiiriitmesidir.
varolmaHemen belirtelim, yasa koyucu acenta ile miivekkili arasrnda
getiragrklk
bir
srm zorunlu krldrfr sOzllqmenin qekli konusunda her hangi
olmaolup
koqulu
memiq ve tizellikle burada yazrh qekle uymalun bir safhk
dr[r konusunda susmuqtur.
Kanrmrzcahernekadarsadecearacrlrkyapanacentabakrmrndansijzolmadrs, yaleqmenin yazrh qekil koquluna uyularak yaprlmasrmn zoru-nlu
faaliyetiyardrmcrhk
ni aracrhk yapan acenta ile mtivekkilinin stiz konusu
yeterli
oldunin gergekllqiirilmesi konusunda siizlii olarak anlaqmalarrmn
yetkisinin
yapma
acentaya sdzlegme
eu.6vt"n"uiiirse de, TK 1211tuyarrnca
TK siizleqme yapma yetkisimuhakl<aktrr.
gerektigi
lo"rti olarak verilmesi
-rin
aksinin
yurn srra, iirnesin te=kele(= inhisara) iliqkin yasal dtizenlemenin
mallann
kararlaqtrnlmasrm (TK 1"18)ve acentamnbizzat teslim etmedili
(TK
sdzii edi120)
almasrm
teslim
mallan
bedeliniya da bedelini tidemedili
basbulunmasrna
kararlaEtrnlmrq
yazrh
olarak
len hususlarrn mukavelede
zaiideme
(TK
bunun
ve
130)
lamrqtrr. Acentamn alacalr iicretin miktanmn
anlaqyazrh
olarak
tarafla'n
(TK 1B1AI) behrlnmesi hakkrnda da
-*.mr,
mrq bulunmalan gerekir.
ilke olarak
Bu htiktimlerin incelenmesinden ortaya grkan sonug,TKnun
yani
qekle
uyulmaksrzrn,
yazrh
siizleqmenin
sadece aracl acentaya iliqkin
olasrhkbu
edilen
sii-zii
ki,
kaldr
ettiii,
siizlii olarak da yapriabilmesini kabul
tutan ya
ta dahi taraflann, yukanda da deEindiEimiz gibi, diyelim iicretin
diizenlebir
ilzel
hakkrnda
yetkisi
da iidenme zamam veya acentamn kabz
me getirmemiq olmalanm aradrSdrr'
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Bununla beraber, itiraf etmek gerekir ki, yasa koyucu stizleqmeyapma
yetkisine sahip (TK 121) acenta ile miivekkili arasrndaki stizleqmenin yazrh olarak yaprlmasrmn bir saihk kogulu oldu["unu da higbir maddesinde
agrkgavurgulamamrg, aksine iirnepin TK 120 ve 121'de sadece"hususi ueyazth. muuafaftof" ibaresine yer verdili gibi, TK 121/II'de de "ahid yapnxd sald.hiyetini ueren uesihalar" dan siiz etmekle yetinmiqtir.
Her ne kadar definilen bu diizenleme karqrsrnda ilk balogta siizleqme
yapma yetkisine sahip acenta ile mtivekkili arasrndaki siizleqmenin de sdzIti olarak yaprlabilecefi, buna kargrhk sadecesdzlegmeyapma yetkisinin yazrh bir belge, diyelim bir vekdletname ile tamnabileceS, bunun gibi sadece
aracrhk konusunda yetkili hrhnan bir acenta ile miivekkilinin diyelim tek
baqrna acentaya iidenecek ticretin tutanm iizel olarak saptamrqlarsa bunu
yazrh olarak belirlemeleri zorunluluiundan ttim siizleqmenin yazrh gekle
uyularak yaprlmasrmn gerekmedigi gibi bir sonuca ulagrlabilirse de, kammrzca bu aynm yapay olup, taraflarrn yasal dtizenlemeden aynlmak istedikleri her durumda aralanndaki iliqkiyi yazrh bir siizlegmeyeba!'lamalanmn kagrmlmaz oldu!'unu stiylemek daha do["rudur.
8.3.3. Acentanr.nFaaliyetini Belirli Bir Yerya dd Bdlgede
Gergeklegtirmesi
8.3.3.1. Gernl Olarak Yer ya da Bdlge Kaurarnt
TK 1164'de yer alan tammda acentamn faaliyetini "rnu.ayyenbir yer veya bdlge iginde" yiiriitmesi zorunlulu$undan siiz edilmiqtir.
Hemen belirtelim, yasa koyucu her ne kadar acentamn faaliyetini belirli bir yer ya da btilgede, baqka bir siiyleyiq ile, srmrlan ve kapsamr iinceden
belirlenen bir colrafi alanda gergekleqtirmesini 6ngiirmtiqse de, bu yer ya da
biilgenin srmrlanmn hangi iilgiitlere gdre saptanaca$ konusunda higbir
agrkhk getirmemiqtir. Bu nedenle taraflar acentahk faaliyetinin yaprlaca$r
yer olarak bir il ya da ilgenin ttimiinti belirleyebilecekleri gibi, bunlarrn igindeki somut bir veya birkag beldeyi de acentamn gtirev alam olarak saptayabilirler. Kammrzca acentamn faaliyetini yiirtiteceii yerin belirlenmesinde
yasa koyucu higbir srmrlama getirmediii igin, taraflarrn iilkemizde resmen
tesbit edilmiq bulunan miilki ve idari bdliimlemeler ile ba['h olmaksrzrn, tamamen kendi takdirlerine ba!'h olarak ve diledikleri btiyiikliikteki yerleri
TK 116/I anlamrnda "yer" ya da "bdlge" olarak saptamalan miimktindiir. Giderek, tizellikle merkezi yurt drqrnda bulunan iqletmeler bakrmrndan tiim
Tiirkiye de faaliyet alam olarak kabul edilebilir.
8.3.3.2. Acentantn Giireuinin BeIirIi Bir Mal ya da Miigteri Kesimi ile
Stnt rlandt nlmast Sorunu
Yukanda da ifade ettifimiz gibi, TK acentamn sadecebelirli bir yer ya
da biilgede faaliyet gtisterecelinden scizetmigtir. Buna karqrhk acaba taraf-
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biilge iginde
lar acentamn gdrevinin, hig kuqkusuz yine belirli bir yer ya da
bir iqletkalmak koqulu ile, belirii bit mal, 6rnefiin tiim beyaz eqya' iireten
kararlaqtrramenin sadecebuzdolaplanmn satrlmasr ile srmrlandrnlmasrm
yapmasrmdiyelim
siizle$me
ve/ya
etmesini
bilir ya da acentamn aracrfik
ma!ayalmzca toptancr tacirlerle veya sadece zincir mafazalan, kozmetik
srmrlandrrabiile
(=
kesimi
miiqteri)
zalanveya eczane gibi somutiir ahcr
Iirler mi?
ilkesi gergeveKammrzca iizel hukukumuza egemen olan irade tizerklili
iliqkinin drsinde acentahk s6zleqmesindeacenta ile mtivekkili arasrndaki
sadecebir ya
ne[in bir fabrika tarafrndan tiretilen bir dizi otomobil iginde
ile bir kiqiye drajirkaq model ile srmrlandrnlmasr, daha agrk bir siiyleyiq
ise yiik taqrma
diferine
binek otomobillerinin satrgrnda, bir
neiin
"ud""" aracrhk konusunda yetki verilmesi miimkiindtir. Aqa[rda de[iariglannda
olgusu
,r"."gi*i" "tekel" (= inhisar) kurahmn buyurucu nitelik taqrmamasr
ya da
yer
aym
karqisrnda, frkrimizce bu sonuca ulaqrlmasr kagrmlmaz olup,.
olan bir ticafog" iginal birden fazla acenta tayin edebilme yetkisine sahip
aracrSk
rt igtetmenln pek6la acentamn sadece betirli bir iirtiniin satrqrna
sadece
diyelim
veya
ma$azalat
zincir
mtinhasrran
edeceEiya da iaaliyetini
uzmanlaqgerekir.
grkmamak
karqr
yiiriitmesine
ile srmrh olarak
yaqamma uygun
".rurr"l""
maya giderek daha fazla ijnem verilen gtiniimtiz ekonomik
87/II) kabul
(iirnefinAIm'TK.
bazr yabancr hukuk sistemlerinde
ulriigi*a"
sakrnhigbir
edilen bu qdziimtin iilkemiz bahrmrndan da benimsenmesinde
ca yoktur.
Tek Bir Acentanrn Tayin Edilmesinin
8.S.S.S.Betirli Bir Yerde Sad.ece
(Tekel
Hakkt) Sorunu
Zorunlu Olup Olmad$t'
miivekTK 118 uyarrnca "Aksi yazrh olarak kararlaqtrnlmrg olmadrkga,
birden
igin
dah
ticaret
aym
iginde
b6lge
y"t
rr"y.
kil, aym zamandave aym
iginde,
bi]lge
yer
veya
aym
dahi
gibi;
acenta
fazla acenta tayin edemeyecefi
aracrbirbirleriyle rekabette bulunan mtiteaddit ticart iqletmeler hesabrna
hk yapamaz".
B.3.3.3. 1. Tekel Kurah'ntn Ongiiri)lme Nedenleri
bir
TK 118'detamnan "tekel" ya da "inhisar" kurahmn gerekgesi,somut
her
ticari iqletmenin merkezinin drqrndaki ve qubesinin de bulunmadrfi
yetsatmak
ya
d,abizzat
pazarlamak
mallanm
hangi b-ir yerde o iqletmenin
durum
kisine sahip olan, giderek TKL24 uyarrnca bdlgesindeki piyasamn
de!igrkan
ortaya
bunlarda
ve
ve qartlanm, mriqtJrilerin mali durumlanm
iqtetilgili
6deta
igin,
krhnfi[r
yiikiimlii
qikiikleri miivekkiline bildirmekle
hanmenin frili qubesi gibi bir iglev gtiren acentamn, birden fazla tacirden
igin,
bulunmadr[r'
olana$
gisine tincelik tamyacasm dnceden kestirebilme
giistermesinin
ilke olarak sadecebir tek iqtetmenin faaliyetlerinde aracrhk
sadolru olaca$ dtiqtincesidir. Qnemle ekleyelim ki, yasa koyucu, acentamn
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decetek bir iqletmenin yardrmcrsr olmasrm benimsedili gibi, somut bir ticari iqletmenin de ancak tek bir acenta tayin edebilmesine izin vermiqtir.
8.3.3.3.2.TekelKuraltru.n Qift Ydnliilii{i)
TK 118'deki diizenlemeden yasamn ilke olarak "tek acenta" ve "tek miivekkil" ilkesini benimsedili, baqka bir siiyleyig ile, tekel hakkrm aynrt zamanda hem acentamn tek bir miivekkilin iqlerine aracrhk etmesi hem de
miivekkil diye nitelendirilebilecek somut bir ticari iqletme sahibinin sadece
tek bir acenta tayin edebilmesi bakrmrndan kabul ettipi anlaqrlmaktadrr. Bu
durum frkrimizce "tekel kurahmn gift ytinliiliiiii" diye adlandrnlabilir.
Aqaprda delinileceli iizere, tekel kurah buyurucu nitelik taqrmadrlr
igin, taraflarrn yazrh anlagmalan ile tamamen ortadan kaldrnlabilecegi gibi, diyelim sadece miivekkil bakrmrndan birden fazla acentayr gtirevlendirme olana[rmn verilmesi bigiminde de karqrmrza grkabilir.
8.3.3.3.3.BeIirIi Bir Faaliyet Alant. ile Sr.ntrh.Olmast.
Yasa koyucu tekel kurahmn sadece"a.ynt ticaret dah," igin gegerli olduiunu kabul etmiq, farkh bir anlatrmla birbirleri ile rekabet etmeyen iki
farkh ticari igletmenin aracrhk faaliyetinin tek bir acenta tarafrndan yiiriittilmesinde herhangi bir salunca giirmemiqtir.
Ne var ki, kammrzca TK 118'de yer alan "a5rm ticaret dah" ibaresinin
her hdlti kdrda dar yorumlanmasrnda zorunluluk vardrr. Gergekten, "aym
ticaret dah" ibaresini sadece"deiigik ttrde taqrmnn satrlmasr" ya da giderek yalmzca"beyaz eqya satrmr" gibi genig anlamda alacak olursak, acentahfr meslek edinen bir kiginin yalmzca bir beyaz eqya tireticisinin ticarl upraqrsrnda kendisine yardrm edecepi gibi kabulti g{iq bir sonug ortaya grkacaktrr. Tekel kurahmn iingiirtilmesindeki gerekge,birbirleri ile rekabet eden
iki igletme arasrndaki grkarlar dengesini korumak olduiuna giire, burada
aynr ticaret dah ibaresini tiim beyaz eqyayr kapsayacak bigimde genig olarak defil, aksine drnelin buzdolabr ya da gamaqrr makinesi gibi somut eqya
aqrsrndan deferlendirip, anlamlandrrmak amaca daha uygun olacaktrr. Bu
nedenledir ki, frkrimizce somut olayda diyelim her iki anonim ortakh$rn ana
siizleqmesindeuiraqr alammn beyaz eqya iiretimi olarak giisterilmiq olmasr
yeterli olmayrp, aksi kararlaqtrnlmadrlr siirece tekel kurahmn uygulanmasrnda her iki iqletmenin fiilen tiretti[i eqyamn tririi dnem taqryacaktrr. Kaldr ki, tiim bu deferlendirmeler srrasrnda tekel kurahmn buyurucu nitelik
tagrmadr$ hig giiz ardr edilmemelidir.
8.3.3.3.4. Buyurucu Nitelik Tagtmamast
Yukarrda defiqik vesilelerle belirtti!'imiz gibi, tekel kurah kesinlikle
buyurucu bir nitelik tagrmadr$ igin, taraflann bunun aksini kararlaqtrrmalarr miimkiindiir. Yasa koyucu tekel kurahmn bertaraf edilebilmesi igin bu-
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amlan kuranunyazilr.olarak iingiiriilmesini yeterli gi5rmtiq,bunun drqrnda
ki, renedenledir
Bu
hn kaldrrrlmasrm herhangi bir koqula baflamamrqtrr.
bakracenta
yalmzca
kabet kurahm siizleqmenin sadecebir tarafr, diyelim
ilk
sahibinin,
mrndan kaldrrmak oiarrakl, bulunduiu gibi, bir ticari iqletme
pazarlanmaacentasr ile anlaqmak koqulu ile, sonradan iirettifi aym mahn
sr konusunda bii difer acenta ile anlaqmasr da hatrra gelebilir'
yazrh
Kaldr ki ve hepsinden dnemlisi, taraflar tekel kurahm iinceden
duruihlAli
bir
olasr
olarak bertaraf etmemiq bulunsalar dahi, bu kuraln
istemeyerek
munda ilgili yaptrnmlaia bagvurmayarak, tirne$n tazminat
gibi, ihlali aqrkga
buna sonradan iirttilii bir bigimde icazet de verebilecekleri
onaylamalanna da higbir engel yoktur'
8.3.3.3.5. Tbkel Kur alt na Aykt'rt'ltPt'n Yapttrtrnt
Yasa koyucu TK 118'detekel kurahna aykrnh$n yaptrrrmrmagrklamaihlAli durumakla beraber, drnepin TK 128/I',demtivekkilin tekel kurahm
ba['lahiikme
munda acenta bakrmrndan iicret isteme hakkrmn dogacafrm
mrqtrr.
Higkuqkusuz,siireklibirborgiliqkisidofuranhersdzleqmedeoldufu
gili, acentetik siizleqmesinin de gerek acenta gerek mtivekkil tarafrndan
da vardrr'
f,akh sebepleve tingtiriilen siireden dnce sona erdirilmesi olana[r
kabul
gegerli
olduE-u
igin
Agrktrr ki, aksi yazrl. olarak kararlaqtrnlmadrs
iqbir
dalndaki
tekel kuralna aykrn olarak acentamn aym faaliyet
siizleqmeyi
"dil"n
letmenin siizleqmelerinde aracrhk etmesi, mrivekkil bakrmrndan
feshedebilmek igin hakh bir neden oluqturabilir'
8.3.4.Acentelik Faaliyetinin Meslek Edinilmig Olmast
zoTK 1161Iacentamn stiz konusu faaliyeti "meslek edinmiq" olmasrm
(rn)
komisve
(6di
telldlhlrn
iqler)
iirne$n
runlu krlmrqtrr. Bu nedenledir ki,
(anzi) bir qekilde yiiyonculuSun aksine, acentahk faaliyetinin gegici olarak
rtitiilmesi miimktin defildir.
tiigin meslek edinilmiq olmasr zorunluluSundan kastedilen, acentamn
ya
da
etmek
aracrhk
yaprlmasrna
cari iqletmeler arasrndaki siizleqmelerin
yaprlmasrm
bu sdzlegmelerin ilgili iqletmelerin adrna ve hesabrna bizzat
(TK
oluqturmasr
iqletme
ticari
bir
saflamak uzere kendine ait ba$msrz
srfatrtacir
iqleterek
hesabrna
ve
t2"/II, bent 12) ve bu iqletmeyi kendi adrna
ru.kazanmasrdrr. Agrktrr ki, iirne$in TK 15 uyarrnca bir acentahk iqletmesidurunin velisi taraftndan bir kiiqiik gocu[-unadrna ve hesabrna iqletilmesi
munda acentahk srfatr veliye de[il, kiigti!'e ait olacaktrr'
Bunakarqrlrkacentalrkfaaliyetininilgilininyaptr[ryegdneiqyadagtirev
iqletme
olmasr zorunlu de[ildir. Baqka bir siiyleyiq ile, bir kimsenin aym ticari
olatek
satrcr
diyelim
birlikte
btinyesi iginde acentah$n yam srra ve onunla
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rak da giirev yapmasr pekdla olanakhdr. Agrktu ki, sriziinti etti[imiz gibi iki
gtirevin aJmrzamanda yiiriittilebilmesi, aksinin kararlaqtrnlmamrg olduf.u durumlarda, tekel kurahmn ihlAline yol agmamahdrr. Gergekten, her ne kadar
yasada (TK 118)tekel kurah sadeceacentahk faaliyeti agrsrndaniingiiriilmiiqse de, daha Oncedenbir ticari iqletmenin acentasrolan kiqinin, daha sonradan
aym faaliyet kolundaki bir di['er rakip iqletmenin tek satrcrh[rm iistlenmesi,
bazr durumlarda amlan ilk igletme balamrndan geqerli ve yiirtirltikte olan tekel kurahmn (haklnmn) ihlali sonucunu doiurabilir.
Acentamn bizzat bir ticari igletmeye sahip olmasr ve aracrhk faaliyetini
meslek edinmig bulunan tacir srfatrm taqrmasr onun, TKL23-L26'da diizenlenen borglan drqrnda tacir srfatrmn difer yiikiimliiltiklerine de tAbi olmasrm gerektirir. Bunun yam srra acentamn iirnefin TK 128-132'deyer alan iicret, TK 127'de drizenlenen olafantistii masraflan isteme hakkr ve TK 132'de
siizti edilen hapis hakkr drqrnda,TKnun tacir srfatrna ba!'ladrlr nimetlerden
de yararlanacafr do[aldrr.
8.3.5. Acentahprn "Daimi" Olarqk Yapilmast.(Siireklilik Unsuru)
TK 116'dayer alan ve yukandaki baghkta (8.3.4)incelediiimiz "meslek
edinme" kogulu ile de gok yakrndan baflantrh bulunan bir diper unsur "daimi"liktir. Gergekten, yasa koyucu acentamn aracrhk etmesinin velya sdzleqmeleri yapmasrmn "daimi bir surette" olmasrm iingiirmtqttir.
Hemen belirtelim, buradaki "daimilik" unsurunun ilk bakrqta sadece
acentamn bu igi meslek edinmiq bir bigimde srirekli olarak yapmasl anlamrna geldiii, defiqik bir siiyleyiq ile, somut bir acentamn belirli bir ticari iqletmenin yaktzca bir siizlegmesinin yaprlmasrna aracrhk etmesinin de miimktn bulundufl'u, yani acenta ile miivekkili arasrndaki iliqkinin mutlaka
uzun siireli olmasr gerekmedi[i, acentann miivekkili ile bir kereye iizgii
aracrhk faaliyeti iqin de siizleqmeimzalayabileceli dtiqtntilebilirse de, kammrzca bu sonuca katrlmak kesinlikle mrimktn delildir.
Nitekim gerek yukanda (8.3.2) inceledi[imiz "sdzlegme" unsuru gerek
acentahk miiessesesinebagvurmayr zorunlu liclan nedenler (yukanda 8.1) ve
nihayet TKmn diizenlemesi (iirnelin TK 119, 123fi, L24/I) birlikte giiz tiniine
ahndrlr takdirde, acenta ile mtivekkili arasrndaki stizleqmeiliqkisinin de belirli ya da belirsiz stireli olsun, kural olarak, nisbeten uzunca bir dbnem igin
yaprlmrg olmasrm gerektirir. Bu ytizdendir ki fikrimizce miivekkil ile acentamn sadecesomut bir iq igin aracrhk yaprlmasr hususunda anlaqmalan durumunda aralanndaki iliqkinin acentahktan gok, telldlhk (ticaret iqleri tellAlhgr) oldugu sonucuna varmak daha do!'ru olur. Hig kuqkusuz, taraflann stizleqmeyi uzun bir siire gegerli olmak iizere yapmrq olmalanna karqrn, ortaya grkan bazr hakh nedenler sonucunda iliqkinin ilk aracrhk faaliyetinden hemen
sonra fesih yolu ile ortadan kaldrnlmasrm bununla kanqtrrmamak gerekir. Bu
stiylediklerimiz ticari iqletmesini daimi bir bigimde aracrhk etmek iizere oluq-
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sonturan acentamn diyelim iqlerinin qok kiitti gitmesi nedeni ile lasa bir siire
iginde
faaliyet
siire
krsa
aradaki
ra iflds etmesi hali igin daaynen gegerli olup,
gdsteren acentamn TK 116-134'etAbi olaca[r muhakkaktrr'
8.5.6. Acentanrn Ticari iEletrneyi itgitendiren iglerde Aractlth Yapmas,
Nihayet TK 116/I acentahk faaliyetinin sadeceticari iqletmeyi ilgilendi
esren iqlerde yaprlabileceiini iingiirmiiq, de$qik bir siiyleyiq ile, acentamn
bulunmadrmiimkiin
giirev
iistlenmesinin
naf iiletmeieti arasrndaki iqlerde
lrm kabul etmiqtir.
Esnafrn hukukumuzdaki konumu ve bunun yanl slra acentahk kuruyasa
muna bagvurmayr zorunlu krlan nedenler gtiz iiniine ahndr[r takdirde,
taqrmakoyucunun bu yaklagrmrmn hig olmazsa her iki tarafrn tacir srfatrm
anlaqrlacaktrr'
kendili[inden
drfr iglemler bakrmrndan doiru sayrlabilecefi
tarafrn
Buna-karqrhk kammrz.. u."ot.n n iqlerinde aracrhk yaptrg her iki
acentayr
sadece
da ticari iqletme ya da tacir olmasr gerekmez. Fikrimizce
atayanve kendisinden aracrhk etmesini ya da adrna ve hesabrna siizlegme
y.j,,,."rn, isteyen tarafrn ticari iqletme ve dolayrsr ile bunun tacir srfatrm
ve yeterli olup, acenta pek6la miivekkilinin adrna ve hesai"ir-"r,
"ororlo
brna esnaf iqletmeleri ile de stizleqmelerimzalayabilir'
8.4. Acentamn Yetkileri
Bir ticari iqletmeyi ilgilendiren iqlerde aracrhk etmeyi velya sdzleqmeleacenri o iqletmenin adrna ve hesabrna imzalamayr meslek edinmiq bulunan
ytikiimliibir
zamanda
a)mr
tamn bazr yetkilerinin yasa koyucu tarafrndan
tinIiik olarak da iingiiriildtifti kuqkusuzdur. Gerqekten, <irnegin TK 120'de
yapma
saldhida TK 121'de diizenlenen "akit
giiriilen "kabza Jahiyef'ya
tarafrndan iizel olarak ve yazrh qekil
miivekkil
xendisne
yetkiler
!eti,' bu
yetkiyi ve
togolorru oyularak verildili takdirde, acenta bakrmrndan hem bir
fakat aym zamanda hem de bir yiikiimliiliifii ifade eder. Bu siiylediklerimiz
iizel olarak siizleqme yapma yetkisi ile donatrlmayan acentamn sadece aracrhk yapmasr agrsrndan da aynen gegerlidir'
Burada "aracrhk" kavramrmn aynntrlanna inilmeksizin sadeceTl(nun
dii"B) Acentamn salAhiyetleri" kenar baqh[r altrnda m. 179-122 arasrnda
(ve
zenledipi yetkilerin incelenmesi ile yetinitecek, acentamn diser haklan
borglan) aqa$da aJrrrcaele ahnacaktrr.
8.4.7. Temsil Yethisi
8.4.1.1.Pasif Tbmsil Yetkisi
TK 1194 uyarrnca "Acenta, aracrhkta bulunduiu veya akdetti$ mukavelelerle ilgili her tiirlii ihtar, ihbar ve protesto gibi hakkr koruyan beyanlan miivekkili namlna yapmaya ve bunlan kabule salahiyetlidir".
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Bu hiiktimde acentamn hem aktif hem de pasif anlamda hakkr koruyucu beyanlarr yapma ve bunlara muhatap olabilme yetkisi dtizenlenmiqtir.
Bilindi[i izere, pasif temsil yetkisi demek, her hangi bir kigiyi temsil
etmek yetkisine sahip olamn, temsil etti$ kiqiye giinderilen ihtar, ihbar ve
protesto gibi belirli bir hakkr korumaya yarayan bildirimlere muhatap olabilme ya da daha dof'ru bir deyiq ile bunlan temsil ettipi kiqinin adrna ve hesabrna tebellii$ edebilme yetkisidir.
Hemen ve iinemle vurgulayahm ki, TK L19A'de diizenlenen her iki yetki acentamn sadeceTK 121 uyarrnca siizleqmeyapma yetkisine sahip krhndrflr durumlarda depil, aksine acentamn yalmzca aracrhk yapabilece!'i hallerde de uygulama alam bulur. Bu nedenledir ki, miivekkil adrna ve hesabrna her hangr bir siizlegmeyapmaksrzrn, sadecesiizlegmenin imzalanmasrna
aracrhk etmekle yetinen bir acenta dahi, fiilen aracrhkta bulunduiu siizlegme ile ilgili olarak karqr tarafga giinderilen ihtar ve ihbarlarr tebelltii edebilecektir.
Htikmtin incelenmesinden de anlaqrlabilecefi iizere, acentamn pasif
temsil yetkisi sadece"fiilen aracrhkta bulundufu" ya da "akdettili muameleler" ile srmrlandrnlmrq olup, acentamn bunun drqrndaki iqlemlerde, iirne[in TK128/I uyarlnca iicrete hak kazanacak olmakla beraber, bizzat miivekkili tarafrndan gergekleqtirilen sdzlegmelereiliqkin bildirimlerde, ilgili ticart iqletmeyi pasif temsil yetkisi yoktur.
Bunun yam srra TK 1194'in anlatrmrna gtire acentamn pasif temsil yetkisi "hakla koruyan beyanlarla" srmrlandrrrlmrg olduiu igin, acentaya 6rnelin TK 25 uyannca satrlana iliqkin ayrplar bildirilebilecefiL halde, acentamn
kendisi satrm sdzleqmesinin feshi ya da bundan rticu konusundaki bir bildirimde bulunamayacaktrr. Ne var ki, kammrzca yasadaki bu srmrlandrrmaya katrlmak miimkiin olmayrp, tizellikle siizlegmeyi d'ebizzat yapmrg olmasr
varsaJnmrnda acentamn fesih ve riicu konusundaki bildirimleri de alabilme
yetkisine sahip bulundufu kabul edilmelidir.
8.4.1.2.Aktif Temsil Yethisi
8.4.1.2.1.Hahht Koruyan Beyanlart Yapmah
Yukanda da deflnildiii iizere, TK 1194 acentamn sadecefrilen aracrhkta bulundufu ya dabizzat gergekleqtirdifi siizlegmelerle ilgili olarak hakkr
koruyucu nitelikteki ihtar, ihbar ve protesto gibi beyanlarr miivekkili adrna
yap abilecelini iingiirmtigtiir.
Burada acentamn ister sadecearacr olsun ister aym zamanda sdzleqme
yapma yetkisine de sahip bulunsun hakkr koruyucu beyanlan yapabilme
yetkisi ile dbnatrlmrq olduiunu vurgulamakla yetiniyor ve bu konuda "pasif
temsil yetkisi"ne iliqkin agrklamalarrmrza yollama yapryoruz'
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8.4.1.2.2.Miiuekhilini Dauada Temsil Etmek
TK 1194I uyannca "Bu gibi mukavelelerden grkacak ihtildflardan dolayr acenta mtivekkil namrna dava agabilece[i gibi kendisine kargr da aym srfatla dava agrlabilir".
TK 119 bir btitiin olarak deferlendirildigi takdirde, htikmiin 2. frkrasrnyer
alan "bu gibi mukaveleler" ibaresinden, acentantn fiilen aracrhkta
da
bulunduiu ya da miivekkili adrna ve hesabrna bizzat yaptrfr stizleqmelerin
kastedildifi'i kendiliflinden anlaqrlacaktrr. Bu nedenledir ki, trpkr, pasif temsil ve hakkr koruyucu nitelikteki beyanlan yapabilme yetkisinde oldu$u gibi, dava agabilme veya agrlan davada miivekkili temsil edebilme yetkisi sadece acentamn fiilen aracrhk ettifli velya bizzat yaptr[r sdzleqmelerdenkaynaklanan davalar ile srmrlandrnlmrqtrr.
Acenta TK llg/Il',de yer alan dava agma yetkisini kullamrken, kendisinin acenta olduiunu belirtmek ve biiylece yasamn kendisine tamdrS yasal
temsil yetkisini kullandr$m ortaya koymak zorunlulufunda olduffu gibi'
kammrzca yetkisini gegerli bir bigimde kullamp kullanmadrpr konusundaki
olasr kuqkulan gidermek igin, iqlemdeki katkrsrm da kamtlamak zorunlulu[undadrr.
Aksine acentamn araerhk etti[i ya da miivekkili adrna ve hesabrna bizzat yaptrfr bir stizleqmenedeni ile acenta aleyhine dava agacak iigiincti kiginin de, acentayr doirudan do['ruya hasrm giistermesi kesinlikle mtimkiin olmayrp, burada davamn miivekkile "izafeten" agrldrsmn belirtilmesi gereklidir. Gergekten, siizleqmeyi bizzat acentamn yaptrgr hallerde dahi, siizleqmenin tiim sonuglarr miivekkil iizerinde do[du[u, baqka bir siiyleyiq ile, yaprlan stizlegmenedeni ile miivekkil hak sahibi olduiu ve/ya borg altrna girdigl igitt, davamn da kural olarak ve sadeceona karqr agrlabilmesi gerekir'
Tl(nun acenta aleyhine de dava aqrlabilmesini kabul etmesinin altrnda yatan gerekge,iizellikle acentayr deweye sokan mtivekkilin igletmesinin uzakta bulunmasr nedeni ile dava agmak durumunda kalan iigiincii kiqinin kendi ikdmetgAhrmn oldu!'u yerdeki acentayr daha kolay ve daha az masrafla
dava edebilecef-idir.Gergekten, bu olanak sayesinde iizellikle stizleqmeyetaraf ticari iqletmenin merkezinin yurt drqrnda olduf'u durumlarda Ttirk uyruklup"undaki davacrmn yurt drqrna giderek orada dava aqmasrmn dofurabileceli sakrncalar bertaraf edilmek istenmigtir. Ne var ki, htikmtin bugiinkii kaleme ahnma bigiminin b<iylebir srnrlama olmaksrzrn, yani miivekkil
ister Tiirkiye'de ister yabancr iilkede bulunsun, acenta aleyhine dava agabilmeyi miimktin krldrlr tartrqmasrzdrr.
Yukarrdaki aqrklamalarrmrzdan da anlaqrlabileceli izere, yasa koyucu
TK 119/II'de acentaya muhatap olan tigiincti kiqilere sadecebir olanak ya da
kolayhk saplamak istemiq, aksine bir zorunluluk ytiklememiqtir. Bu nedenledir ki, acenta ile iliqkide bulunan iigtincri kigi ister miivekkile "izafetet:r"
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acentaya, ister do!'rudan doiruya siizleqmenin tiim sonuglarr tizerinde do[muq bulunan miivekkile dava agabilir.
Dava de!'indifimiz bu iki yoldan hangisi segilerek agrlmrq olursa olsun,
yarglama sonucunda verilecek hiikmtin sadecesiizleqmenin tarafi olan miivekkil hakkrnda uygulanacalr, farkh bir anlatrmla, iirne$n agrlanbir tazminat
ya da semenin tenzili veya iadesi davasrnailiqkin hiikmiin, doirudan dof'ruya
acentamn malvarhfrna baqvurulmak sureti ile icra olunamayacafr kuqkusuzdur. Agrktrr ki, siiziinii etti$miz hiikmiin uygulanmasr bakrmrndan acenta artrk bir iigiincii kiqi konumundadrr. Bu nedenledir ki, siizleqmenintarafr olan ve
dava aEp, bunu kazanan kiqi her ne kadar miivekkilin acenta nezdindeki hak
ve alacaklanm iiX gg uyannca haczettirmek yetkisine sahip ise de, iirne[-in zaranm dolrudan do[ruya acentadanisteyemez.Buna karqrhk mtivekkilini temsil ederek dava agan acentamn elde etti[i hiikmii alacaf,riigiincti kiqinin malvarhlrndan tahsil edecekbiqimde icra ettirebileceii muhakkaktrr.
Son olarak qu hususu da ekleyelim ki, "Bu hiiktimlere aykrn olan gartlar muteber de!'ildir" diyen TK l19/III'den taraflarrn sdzlegmeile dolrudan
do!'ruya acenta aleyhine dava agrlabilecef'i velya diyelim hiikmolunacak bir
tazminatrn miivekkile hig baqvurulmaksrzrn tincelikle acentadan tahsil edilebilecepini de kararlaqtrrmalanmn gegerli olmayaca$ anlaqrlmaktadrr. Kammrzca acentamn stizleqmenin sonuglanndan miivekkili ile beraber, miiteselsil sorumlu olaca$m iingiiren stizleqme koqullan da, burada acenta ile
mtivekkil birlikte bir borg altrna girmedikleri ve dolayrsr ile miiteselsil sorumluluklan sdz konusu olmadrfi (TK 7) igin gegerli sayrlamayacaktrr.
8.4.1.2.3.Sattlaru.Teslim ya da Bedelini Ta.hsilEdebilrnel'
"Kabza saldhiyeti" kenar baqh$m tagryan TK 120 uyannca "Miivekkilin hususi ve yazrh muvafakati veya vekdleti olmadan acenta, bizzat teslim
etmedili mallann bedelini kabza ve bedelini bizzat ddemedifi mallan teslim almaya mezun olmadr$ gibi bu muamelelerden doian alaca$r tecil veya
miktarrm tenzil dahi edemez".
Hiikmiin gok da baqanh olmayan kaleme ahmq bigiminden anlaqrlmasr
gereken ilk husus, acentamn bizzat teslim ettifi mallann bedelini tahsile ve
bedelini bizzat tidediii mallan teslim almaya yetkili olduf'udur. Bu sonuq
acentamn stizleqmeyi miivekkilinin adrna ve hesabrna yapabilmesinin son
derecede do['al bir uzantrsr olup, aksinin kabulii esasen acentaya stizleqme
yapabilme yetkisinin tamnmasr ile ulaqrlmak istenen amagla geliqirdi.
Buna kargrhk acentanrnbizzat teslim etmediii mallann bedelini tahsil
edebilmesi ya da bedelini bizzat iidemedifi mallarr teslim alabilmesi, miivekkili tarafrndan kendisine iizel olarak yazrh bir yetki verilmesine baflrdrr.
Sdziinii ettiflmiz bu zorunluluk acentamn miivekkilinin amlan iqlemlerden
dopan alaca$m tecil (vadesini ertelemesi) veya bunun tutanm tenzil edebilmesi (indirebilmesi) bakrmrndan da aynen gegerlidir.

289

DoQ. Dr. Mehmet Somer'in Anr,slna ArmaPan

8.4.1.2.4. Miluekh,ilinin

Adr,na ue Hesabrna

SdzleEmeleri Yapmak

TK acentamn miivekkili adrna ve hesabrna stizleqmeyapmasuu iki ayrr
hiiktimde diizenlemigtir. Bunlardan birincisi, acentaya stizleqmeyapma yetkisinin nasrl verilebilecefine ve verilen bu yetkinin ficaret Sicili'ne tesciline iliqkin TK 121.,dileri de acentamn hig yetkisi olmadrs halde ya da yetkisini aqarak siizlegme yapmasl durumunda mtivekkilin bu stizleqme ile
bagh olup olmayaca$m, daha doirusu ba!'[ olmak istemiyorsa nasrl davranmasl gerektilini ele alan TK722'dit.
8.4. 1.2.4. 1. Si)zleEmeYaprna Yetkisinin Veril mesi
"Hususi ve yazrh bir muvafakat olmadan acenta mtiTKl2l/Iuyarrnca
vekkili namrna mukavele akdine saldhiyetli defildir"'
Bu hi.ikmiin incelenmesinden, her qeyden tince acentaya mtivekkili tarafrndan kendisinin adrna ve hesablna stizleqmeyapabilme yetkisinin yazrh olarak verilmesi gerekti[i anlaqrlmaktadrr ki, siizii edilen diizenlemenin
dofal sonucu, daha tince de de[indifimiz izere, bu ttir bir yetkinin verilmedi$ tUm durumlarda acentamn sadecearacrhk yapmak iizere gdrevlendirilmiq olduiunun varsayrlmasrdrr.
Her ne kadar yasa koyucu TK 121^',deyetkinin "hususi ve yazrh" olmasrm zorunlu krlmrqsa da, kammlzca burada iinemli olan acentaya sdzleqme
yapma yetkisinin yazrh bir bigimde tamnmrq olmasrdrr; yoksa yasamn kastetti$ acentamn sfizleqme yapma yetkisinin mutlaka cizel olarak, yani bade[ildir. Bu nesmsrz bir yetki belgesi ya da vekdletnameye dayandrnlmasr
denledir ki, fikrimizce acenta ile miivekkili arasrndaki bir yazrh sdzleqmede,
acentamn miivekkili adrna ve hesabrna sOzleqmeyapabilmesini hiikiim altrna alan agrk bir diizenlemenin yer almasr yeterlidir.
Bunun yanr srra her ne kadar TK L21n',deacentamn "mtivekkili namrna" sdzleqmeyapmaslndan sijz edilmiqse de, bunun mtivekkilinin "adtna ve
hesabrna" olarak anlaqrlmasr gerekir.
Daha ijnce de vurguladr[rmrz iizere, kendisine siizlegme yapma yetkisi
tamnmrq olan acenta, bu yetkisini kullamp, tigiincii kiqi ile bir siizleqmeyaptrlr takdirde, bu siizlegmenin tiim sonuqlan miivekkil iizerinde dofar, baqka
bir siiyleyiq ile, amlan stizleqme nedeni ile miivekkil hak sahibi olur ve/ya
borg altrna girer.
8.4.1.2.4.2. Yetkinin Ticaret Siciline Tescili
TK121/lrye gtire "Acentalara mrivekkilleri adrna akid yapma salahiyetini veren vesikalarrn acenta tarafrndan tescil ve ilAn ettirilmesi mecburidir".
Giinildiisii gibi, yasa koyucu gdrevin dofal bir gereli olarak nitelendi-
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rilmeyen ve acentaya istisnaen tamnabilecek olan sdzleqmeyapma yetkisinin Ticaret Sicili'ne tescilini zorunlu krlmrqtrr.
Hemen belirtelim, Ticaret Sicili ticari iqletmeler ve tacir ile ilgili olarak
tigiincii kiqiler tarafrndan bilinmesinde yarar ya da zorunluluk bulunan tiim
olgulann kaydedildi[i genel nitelikteki bir sicil oldu!"una, siizleqme yapma
yetkisine sahip olup olmadrSmn iigtincii kiqiler tarafrndan bilinmesinde kesinlikle yarar giderek zorunluluk bulundu$una gtire, TK 12l/Il'deki bu dtizenlemenin, kural olarak isabetli oldu!'u siiylenebilir. Burada deiinmek istedi[imiz bir di['er husus, yasamn "akid yapma saldhiyetini veren vesikalar"rn tescilinden siiz etmiq olmasrna kargrn, ficaret Sicili'ne ancak "maddi
olgular"rn tescili olanakh bulunduf'u igin, acentamn siizlegme yapma yetkisine sahip olduiu maddi olgusunun tescil edilecefidir.
Yasa her ne kadar siizii edilen tescilin "acerrta' tarafrndan yaptrnlacalrm <ingiirmiiqse de, frkrimizce bu tescilin yaptrnlmasrnda acenta gibi ve
hatta ondan tince mtivekkilin de yaran ve grkarr oldu[u igin, tescilin miivekkil tarafrndan da yaptrnlabilecefini kabul etmek gerekir. Bu siiylediklerimiz
"ilen" zorunlulufu bakrmrndan da aynen gegerlidir.
Son olarak qu hususu da vurgulayahm ki, TI(l22, ciimle l'de yer alan
"saldhiyeti srmrlanm agarak" ibaresinden, mtivekkilin acentamn sdzleqme
yapma yetkisini bir miktar iingtirerek ya da belirli bir yer ya da miiqteri kesimi belirlemek sureti ile srmrlandrrabileceii de anlaqrlmaktadrr. Fikrimizce acentaya aracrhk etme yetkisi bakrmrndan tamnan yetki gewesi ile stizlegme yapma bakrmrndan tingiiriilen yetki gewesinin farkh olmasr miimkiindi.ir.
8.4.L.2.4.3.Acentantn Hig Yethisinin Olmarno'st'ya daYethisini Agrnasr'
Durumunda M iiuehkilin Gdrevi
Bilindiii iizere TK 39'da "sicile itimat" kenar baqhp altrnda Ticaret Sicili'nin "olumlu" ve "olumsuz" iqlevleri diizenlenmiqtir. I(rsaca ammsamak
gerekirse, yasa gereii sicile tescili ve ilAm zorunlu olup da frilen tescil ve
il6n olunmuq bulunan hususlann bundan biiyle tiqtincii kiqiler tarafrndan
biliniyor varsayrlmasr, yani onlarrn bu hususu bilmediklerini ileri siirememeleri sicilin olumlu, buna karqrhk tescil ve ilAm zorunlu bulunmasrna karqrn frilen tescil ve ilAn olunmamrq bulunan hususlann ilke olarak iigiincri kigilere ileri siiriilememesi de sicilin olumsuz iqlevini oluqturur. Ne var ki,
amlan bu son durumda tigiincti kiqinin tescil ve ildn olunmamrq hususu frilen bildi[i (= miisbet vukuf) kamtlanarak bu ona karqr yine de ileri stiriilebilir.
Bu sdylediklerimiz gergevesindeacentasrna sdzleqmeyapmak yetkisini
tammak istemedi$ iqin kendisine bu yolda yazrh bir yetki belgesi vermeyen
ya da stizleqmeye amlan yetkiyi igeren bir kural koydurmayan miivekkil,
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tescili de miimktin bubundan biiyle verilmeyen bu yetkinin ticaret siciline
ya da mevcut yetkisilunmadrflr igin, acentarr-r liig yetkisi olmadr$ halde
hig kuqkusuz bu
nin srmrlanm aqarak bir siizieqme J'apmasr durumunda
baqka ve daha aqrk bir
s6zleqmenin kendisini Uagtamadrgrnidtiqiinebilecek,
tigiincii kiqiye stizgiivenerek
anlatrmla ficaret Sicili'nl olomsuz iqlevine
bildirmek ytibiqimde
bir
i"q*"oi., kendi iradesine dayanmadrirm herhangi
kiimliiltig{i altrnda olmayacaktr'
oysaTKi-l22,ciimlelmiivekkilebudurumda,yani..mukaveleninakdiderhal bildirni haber alrr almaz" tigiincti kiqiye "akde icazet vermedi$ni
"icazet versiizleqmeye
takdirde
mek" giirevini yiiklemig, bunu yapmadr[r
miq sayrl"aca$m dngiirmiiqtiir'
Hemenve0nemlebelirtelim,TKLzz,ciimlel'deyeralanbudiizenleme
tam anlamr ile geliqen ve
TKnun Ticaret sicili'ne iliqkin diizenlemesi ile
bulunmayan farkl bir
kaldr ki bizzatTK lt1 ile de bagdaqtrnlmasr olanalr
eleqtirilsin, yiiriireleqtirilirse
kadar
ne
vut trqrrn getirmektedir. Dtizenleme
ya da yetkisinin
halde
olmadr[r
Iiikteki hukukumuzda acentasrmn yetkisi
derhal,
miivekkilin,
alan
srmrlanm aqarak ult sorteq*e imzaladrgrm haber
iginsire
en.uygun
gergekleqtirece$
v""r ix zgflI'deki basiretli bir tacirin
TK1-22'
gerekir'
ie tigtincti kiqiye bu stizleqmeile baph olmadrfrm bildirmesi
icazet vermiq saciimle L bu bildirimde bulunmayan miivekkilin sdzleqmeye
sessiz
giivenerek
yri."u5nt, defliqik bir siiyleyiq il", TK"t"t sicil hukukuna
dngiirmiiqtiir'
t.l.r, *tirr"kkilin iqbu siizleqmeile bafh salnlacafrm
Bunakargrlrkyasaacentasrnrnyetkisiniaqarakyaptr[.rsiizleqmeile
olmayacaSm Ty;1-22,
baglr oimadr[rm biliiren miivekkilin siizleqmedetaraf
mesul olur" diyeciimle 2,de,,lcazet verilmediii halde acenta akitten bizzat
rek dile getirmiqtir.
8.5. Acentamn

Yiiktimliiliikleri

8.5. 1. Genel Olarak Mi)u ekkilin i glerini Yapmak
,Acenta, kendisine brrakrlan biilge ve ticaret dahiginde mukaTK 1234
korumaya
vele uyannca, mtivekkilinin iqlerini gormeye ve menfaatlerini
koruma ytiktmmecburdur,, demek sureti ile genel bir iq gtirme ve grkarlarr
liilii!"ii getirmiqtir.
kendisine veriHiiktimde siizii edilen "iqlerini giirme" yiik{imliiliigiinii,
adrna
mrivekkilin
len gdrevin ttiriine gdre aracilk etmet<ya da sdzleqmeleri
diibir
gereksiz
ve hesabrna y"p-rlt olarak algladrflmrz takdirde, bunun
tayiacentamn
zenleme olduflu, baqka bir soyleyig ile, bu gdrevlerin esasen
heramlmasrnda
ayrrca
igin
taynaklandrfr
a.iqtio""a"tt
ninde yatan temel
koyucu
yasa
hangr ti, yuru, olmadrfn dtiqiintilebilir. Ne var ki, kammrzca
yara'getiiai$ bu agrk iq gOrme yiikiimliiltifli ile acentamn miivekkilinin
yaprlmasrna aracrlk ya da bunla'n b\zzat
na olabilecek tiim ,5"I"q*"l"tin
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yaprlmasr konusunda aktif bir tutum igine girmesini iingdrmiiq, yani mtivekki- linin iglerinin gergekleqtirilmesi konusunda bir pazar araqtrrmasr
yapmak ve gerekli baElantrlan sa!'lamak konusunda gaba gtistermesinin de
zorunlu olduf"unu ifade etmiqtir.
Kammrzca TK 123/I'de yer alan "mtivekkilinin iqlerini" yiirtitmek ibaresi acentahk faaliyeti ile srmrh olarak anlaqrhp, uygulanmah, yani acentamn
tacir yardrmcrhSmn kapsamr drqrnda kalan iqlerde iirne$in oradaki kendi
aracrhlrndan kaynaklanmayan bir alacaSn takibinde de giirevli olacaF bigiminde yorumlanmamahdrr. "Menfaatlerin korunmasr" kawamr bakrmrndan da benzer bir bakrg agrsrmn kabuliinde zorunluluk vardrr. Nihayet TK
1234'deki "menfaatlerini koruma" ibaresinin TK724/I'deki daha genig kapsamh olan "haber verme borcu" ile de karrqtrrrlmamasr ve acentamn haber
verece[i tiim konularda aym zamanda miivekkilinin menfaatlerini de korumak zorunluluiunda oldulu gibi bir yargya ulaqrlmamahdrr.
8.5.2. Bdlgesindeki Piyasa ue Miigteri Bilgilerini Aktarmoh
TK L24lI acentaya geniq kapsamh bir "haber verme yiiktimliihiEti" getirmektedir.
Her qeyden iince qu hususu belirtelim ki, htiktimde srizii edilen "tigrincti
qahrslann kabule saldhiyetli oldulu beyanlan" ibaresi kammrzca TK
1194'in do[al bir uzantrsr olup, burada apca amlmasr gerekmezdi.
Buna karqrhk yasa koyucu acentamn bir ticari iqletmenin qubesinin bulunmadr[r yerlerde o iqletmenin ddeta frili bir gubesi gibi giirev yapaca$m
iingiirdtiiti igin, hakh olarak acentaya kendisine brrakrlan biilgedeki piyasa
kogullarrm, miiqterilerin ahm ya da satrm konusundaki elilim ve diiqiincelerini giderek bunlarrn ticari itibarlarr konusundaki bilgileri aktarmak grirevini yiikledi[i gibi, benzer igletmelerin drneiin mallanmn satrmrnda izledikleri reklam faaliyeti gibi "biittin hususlan"n aktarrlmasrm da kabul etmiqtir. Geniq kapsamh olduiuna yukarrda defindi[imiz bu "haber verme
yiikrimltiliiptiniin" srmrlarr belirlenirken, acentamn dabizzat aracrhkla iqtigal eden bir ticari igletmeye sahip bulunan tacir konumunda oldufiu giiz
iiniirrde tutulmah ve hangi hususlann miivekkile bildirilmesinde yarar
ve/ya zotunluluk bulunduSuna TK 20/II uyarrnca bizzat acentamn karar
vermesi gerektili sonucuna ulagrlmahdrr.
Agrktrr ki, acentamn ancak'taktinde" gergeklegtirmesi durumunda haber verme yiikiimliiliigii mtivekkile gerekli iinlemleri alabilmek konusunda
bir yarar sa!'lar. Bu nedenledir ki zamannda iletilmeyen bilgiler ile hiq bilgi verilmemesi agrsrndan her hangi bir fark yoktur.
8.5.3. Miluehhilinin Talima.tmt Sormak ya da iElemi Derhal Yapmak
Acenta ilke olarak miivekkilinin talimatr ile ba['h olup, ona uygun dav-
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ranmak zorunlulupundadrr. Ne var ki, bazr hallerde mtivekkil drneiin acentanrn kendisi adrna ve hesabrna satrn alacaS bir taqrmrrn asgari velya azami de['eri konusunda her hangi bir agrklama yapmaksrztn, acentayr "en faydah qartlar gergevesinde"hareket konusunda yetkili krlmrq bulunabilir.
TK L24/II, ctimle 2'de yer alan diizenleme uyarrnca miivekkilinin agrk
talimatr bulunmayan konularda acenta kendisine bir talimat verilinceye kadar iqlemi geciktirmek olanafrna sahiptir.
Ne var ki, bazr olaylarda iqin niteliii gere$ mtivekkilden gelecek talimat ya da yamtr beklemek, iqin gergekleqmesini geciktirip, cinleyeceiinden,
miivekkilin grkarlanna aykrn diiqebilir. iqte yasa koyucu sdzii edilen durumda acentamn basiretli bir tacir olarak miivekkilinden haber beklemesinin mi, yoksa iqlemi derhal gergekleqtirmesinin mi, onun daha fazla yararrna olduiu konusunda baprmsrz bir bigimde karar vermesini kabul etmiqtir.
Buna karqrhk acentamn "en faydah qartlar dairesinde" hareket konusunda
yetkili krhnmrq olmasr durumunda artrk talimat beklemesi s<izkonusu olmaylp, bu durumda yine miivekkilinin yaralna olan sonucunbizzat kendisi tarafindan belirlenece$ agrktrr.
B.5.4. M i)uekkile Ait E qyaya i ti I tztn Yilhiirnli)lii'kler i
8.5.4.1.Saktad$t EEyayaOzen Giisterip Onu Korurnah
TK Lz1fiI'den acentamn miivekkili tarafrndan kendisine saklanmak
iizere brrakrlan ya dabizzal acenta tarafindan satrn ahmp da kendisi tarafrndan saklanmasr kararlaqtrnlan eqyaya tizen giistermek zorunlulufunda
olduiu anlaqrlmaktadrr. Yasa "Anz olan hasarlardan kusursuz oldugunu ispat etmedikge" acentamn sorumlu olaca$m dngtirerek, burada bir kusur karinesi kabul etmiq ve acentamn ancak hasarrn oluqumunda bir kusurunun
bulunmadrflm kamtlamak, yani kusur karinesini giirtitmek sureti ile sorumluluktan kurtulabileceiini hiikme ba['Iamrqtrr.
Hig kuqkusuz, mtivekkiline ait mallarr saklamaya elveriqli bir depoya
bizzat sahip olmadrS bazr durumlarda, acenta iigtncti kiqilerden bu tiir bir
depo kiralayabilir. Kammtzca bu depoya iliqkin masraflar, yasamn acentaya mallarrn saklanmasr konusunda bir giirev yiiklemiq olmasrna karqrn, bazr olaylarda TKl27n anlamrnda bir olafantistii masraf olarak nitelendirilebilir. Amlan bu durumda acentamn depo masraflanm miivekkilinden isteyebileceS agrktrr.
8.5.4.2. Epyad.akiHasart Tesbit Ettirmek uelya Mah' Sattr'rrnah
Yukarrda TK 119/I hiikmtinti incelerken, acentamn miivekkilinin haklanm koruyucu nitelikteki her tiirlii ihtar, ihbar ve beyanlan yapmak yetkisine sahip bulunduiunu belirtmiqtik.
Yasa koyucu TK 1254'de acentamn mtivekkili hesabrna teslim aldr[r bir
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malrn taqrma srrasrnda zarara uiradr[rna dair belirtiler varsa, miivekkilinin taqryrcrya karqr olan haklanm korumak amacr ile maldaki hasan tesbit
ettirmek ve gereken diper iinlemleri almak, mah olanaklar oramnda saklamak ve mahn tamamen telef olmasr tehlikesi varsa, BK 92 uyannca yetkili
mahkeme aracrh$ ile sattrnp durumu miivekkiline haber vermekle yiiktimlii olduiunu, aksi takdirde olugacak zarardan kiqisel olarak sorumlu tutulacaprm tingtirmiiqtiir.
Agrktrr ki, bu hiikiim kaleme ahmg bigimi itiban ile, hem acentamn
do!'rudan do!'ruya yaptr[r siizleqmeler nedeni ile teslim almak durumunda
oldu["u hem de TK 120 uyannca kendisine verilen 6zelyazir yetkiye dayanarak bedelini bizzat iidememesine karqrn miivekkili tarafrndan onun teslim almasr kabul edilen mallar hakkrnda uygulamr. Bunun gibi TK L21/I'in
uygulama alamna yalmzca bagka bir yerden taqrnmak sureti ile acentamn
igletmesinin bulunduiu yere getirilmesi siiz konusu olan mallann girdi[i
muhakkaktrr.
Ne var ki, yukanda de$nilen ytiktimliiliiklerin her hangi bir tagrma
siizleqmesinekonu olugturmakstzrnbizzat, acenta tarafrndan figtincti kigiden
teslim ahnan mallar hakkrnda da gegerli bulunduf'u kuqkusuzdur. Gergekten, acenta gtirevi ve bir tacir olmasrmn geref-i olan kendisine teslim edilen
mallann da denetimini yapmak, egyadaki drgtan giirtilebilen ya da basit bir
muayene ile ortaya grkanlabilen ayrplann varhfrnda bunlan teslim almamak ya da almrqsa derhal TK 25, bent 3 ve 4'e uygun ayrp bildirimlerinde
bulunmak, nihayet mahn tamamen telef olmasr riski varsa, bunu BK 92'ye
uygun bir biqimde sattrrmakla yiikiimltidiir.
Bu siiylediklerimiz mtivekkil tarafindan satrlmak iizere acentaya giinderilen mallar bakrmrndan da aynen geqerli olup, yasa koyucu TK 125lll'de
de acentaya mallan sattrrabilme yetkisini tammrqtrr.
8.5.5. Miluekkile Ait Parayt Oaemen
Acenta bagta satmrg olduiu mallar nedeni ile tahsil etmiq bulunduiu
bedellerden oluqan paralar gelmek izere, mtivekkiline ait bir parayr kararlaqtrnlan ya da en uygun olan zamanda mtivekkiline tidemek zorunlulufundadrr. Bu yiikiimliiltiltine uygun davranmayan acenta mtivekkiline vadeden
itibaren faiz iidemekle yiikiimlii bulunduiu gibi, kendisi gerektilinde miivekkilinin paraJn geg tahsil etmesi nedeni ile u!'ramrg bulundu['u zaranm
da tazmin etmek zorunlulufunda kalabilir.
8.6. Acentamn

Haklarr

8.6.1. Ucret istemek
Bir tacir oldup"unade[indilimiz acenta salt bu srfatr nedeni ile ticari igletmesi icabr bir iq yaptrlr, yani aracrhk ettifi ya da mtivekkilinin adrna ve
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dahi, TK 22
hesabrna bir siizleqme imzaladrs takdirde, kararlaqtrnlmasa
uyannca ticret isteyebilecekti.
hanTK 128-132 genel nitelikteki bu kural ile yetinmeyerek acentamn
zarte
hakkrmn
isteme
iicret
gi iqlemler nedeni ile iicrete hak kazanacasm,
iicret
iidenmeyen
ve
iran dogdufu ve bunun tutan, iicretin tidenme zamail
sorunu ayrrntrh
nedeni ile acentamn hapis hakkrm kullanmasr gibi bir dizi
bir bigimde diizenlemiqtir.
8.6.1.1. iitet Hakht' Do\uran iglemler
ya da mtiTK 128/I uyannca acenta gerek fiilen aracrhkta bulundugu
gerek
bizzat
siizleqmeler
vekkili adrna ve hesabrna biziat gergeklegtirdi$
do[ruiginde
aracrhkta bulunmamakla beraber mtivekkilinin kendi biilgesi
hak kazadan doiruya iigiincii kigiler ile yaptr!,r iqlemler nedeni ile iicrete
iqlemyaptr[r
mr. Hif kuqkusuz, u""rrt*rn mtivekkilinin do!"rudan doffruya
gdrev
srler nedeni ile iicret talep edebilmesi igin, bunun sadeceacentamn
aJrrtcaacenmrlan iginde gergekleqmiq bulunmasr yeterli olmayrp, iqlemin
zorunludur'
girmesi
da
tamn tetel haklumn kapsamrna
iqlemler
Acentamn salt kendisinin defil, mtivekkilinin bizzat yaptr[r
belirli
nedeni ile de iicret isteyebilmesinin altrnda yatan gerekge, acentamn
giirgibi
iqlev
bir biilge iginde belirli bir ticari iqletmenin adeta fiili qubesi
gemesi, blqka bir deyiqle ve tizellikle TK 118'de iingiiriilen tekel kurahmn
giderek
gerli oldufu durumlarda tiim uiraqrsrm o iqletmeye tahsis etmesi,
varsayrmblr .*.qlr iqletmesini iirgiitlemig bulunmasrdrr. siiziinii ettifimiz
iqlemlerine
iqletmenin
ticari
bulundupu
etmiq
da acenta faatiyetini tarrsis
imzalamasr nedeni ile iicrete hak
V"ptrg, aracrhhve/ya onun siizleqmelerini
g919kiqletmesine iliqkarqrlayabileceii
gerek gegimini bu iicretten
l.rti.p,
igin, miivekiideyebilece[i
kin t{im harcamalarr ondan elde edeceBiiicretten
iliqdogruya
do!'rudan
kilin ona higbir iicret tidemeksizin fgiincti kiqiler ile
bafih
kurahna
kiye girmesi, acentamn ticarethanesini oluqturmak ve tekel
izlediolarak somut ticari iqletmenin yardrmcrsr srfatr ile g6rev tistlenmekle
[i amacr tamamen ortadan kaldrrabilecekti'
hakkrBununla beraber TK 128/Itn incelenmesinden, acentanrn tekel
kazahak
iicrete
bir
hang
mn kapsamrna girmeyen iqlemler nedeni ile her
karqrsrnda
ki, yuka'daki agrklamalanmrz
namayacaS a" ro;rqit-uktrdr"
bunun dofal olduf'u sonucuna vanlacaktrr'
Ashnda.'Acentamn Haklan" baghlr altrnda yer alan TK 1284I miivekderhal
kile do[rudan doiruya kendisinin gergekleqtirdifi iqlemleri acentaya
getirilmemesi
yerine
gbrevin
bu
bildirrnek giirevini yiiklemiqtir. Kammrzca
acentamn ticret talep etme hakkrm kesinlikle ortadan kaldrrmaz' Acentamn
sonramiivekkili tarafrnda-n kendisine bildirilmemekle beraber, her nasrlsa
ile
nedeni
iqlemler
dan miivekkili tarafindan gergekleqtirildilini iifrendifl
"Miide iicret isteme hakkrmn bulundufiu kuqkusuzdur. Bu stiylediklerimiz
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vekkil, acentanrn ticrete hak kazanmrg olduf'u muamelelere ait defter kayrtIarrmn bir suretini hesap cetveli ile birlikte acentaya vermefe mecburdur"
diyen TK 1314 agrsrndan da aynen gegerlidir. Nitekim bu kural da "ricretin
ijdenmesi" kenar baqhlr altrnda ilgisiz bir yerde dtizenlendiii gibi, ihleli
acentamn ricret isteme hakkrm kesinlikle ortadan kaldrrmayacaktrr.
8.6.1.2. UereteHah Kazanma Zamant
TK 129 siizleqmenin, ifa edilecek edimin nitelili ve ifa zamamna gdre
acentamn iicrete hak kazanma zamanlm belirlemigtir.
Gergekten, TKL29lI uyannca acenta ilke olarak iicrete stizleqmenin yaprldr[r tarihte hak kazamr.
Ne var ki, srizleqmenin konusu bir mahn satrn ahnmasr, iiretilmesi ya
da satrlmasr ise, acenta mah, bedeli ya da onun yerine bir diger karqrh$r aldrfr tarihte iicrete hak kazanacaktrr. Sriziinti ettilimiz bu ikinci olasrhkta
sdzleqmetamamen miivekkilden kaynaklanan bir nedenle yerine getirilmemig olsa dahi, acenta yine de kendisine iicret tidenmesini isteyecektir.
Nihayet siizleqmekrsrm krsrm icra edilecekse, acenta, edimin yerine getirildifii ya da yerine getirilmesi gerekti[i oranda iicrete hak kazanacaktrr

(TK 129/rr).

8.6.L.3. Ucretin Miktart
Acenta ile miivekkili arasrnda yaprlan siizlegmede acentaya iidenecek
ticret ile ilgili diizenlemelere yer verilmesi ve rirneiin acentaya iicretinin belirli tutardahi bir ayhk olarak mr yoksa gergekleqtirilen iqlemlerin boyutuna gdre degiqken bir komisyon qeklinde mi verilecefi konusunda hiikrimler
bulunmasr do$aldrr.
Her ne kadar TK 130'un gerek kenar baqhlrnda gerek metninde "iicretin miktan"ndan sOzedildili igin, ilk bakrqta acentaya [cretin mutlaka belirli bir tutar "para" olarak ridenmesinin zorunlu oldu!'u izlenimi doiuyorsa
da, fikrimizce taraflann acentamn emelinin karqrhSm ilgili ticari iqletmenin iiretti[i belirli bir ya da daha gok mah almak sureti ile tahsil etmiq sayrlacafrm kararlaqtrrmalan da miimkiindiir.
Yasa koyucu sdzleqmedeiicret konusunda agrk bir htikmiin bulunmamasr durumunda bunun acentamn bulunduf"u yerdeki ticari teamtile ve bu
tiir bir teamtiltin de varolmamasr halinde "halin icabrna giire" mahkemece
belirlenecegini dngdrmiiqttir.
8.6.1.4. Ucretin OdenrneZamant.
TK 131/II, "ticretin iideme zamarrr" kenar baqhprm taqrmasrna karqrn,
metninde acentaya ait "alacaklann" ibaresine yer vermek sureti ile iicrete
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g6re daha geniq kapsamh bir diizenleme getirmiqtir. Aqrklanan nedenle amlan frkranrn iicretin yanr srra, acentarun aqaprdadeii,necelimiz "olafaniistti
nitelikteki harcamalar"dan (TK 127tI) ve miivekkiline verdi[i avanslardan
(TK L27/II) kaynaklanan alacaklanmn tidenme zaln ailm da dtizenledifi sonucuna ulaqrlabilirse de, kammrzca TK 131/Il'nin dar yorumlanarak, sadece.,iicret"i dtizenledifi kabul edilmelidir. Gergekten, acentamn 6rne$n miivekkili adrna ve hesabrna yapmrq olduiu olaiantistti nitelikteki bir harcamadan kaynaklanan ve tutar itiban ile de nisbeten briyiik olan bir alaca&m, iicretin ijdenme zamanm diizenleyen hiikme baih krhp, diyelim i.igayhk
bir d6nem sonunda alabilece$ni soylemek, bu donem iginde miivekkil tarafrndan acentamn alacasna bir faiz iqletilmesi sijz konusu olmayacasndan
nitelikacentamn grkarlanna oygo., diiqmez. Bu nedenledir ki, olaiantistti
acentaya
teki harcamalardan kaynaklanan alacaflrn mtivekkil tarafindan
derhal ijdenmesi gerekir.
Hiq kuqkusuz, trpkr tutarrrun belirlenmesinde oldufu gibi, taraflar siiztaIegmede acentaya iicretinin ne zaman, yani iirneiin her somut iqlemin
konumamlanmasrndan sonra ml, yoksa belirli dijnemlerde mi <ideneceii
sunda da diledikleri diizenlemeyi getirebilirler'
siizlegmede iicretin tjdenmesi konusunda her hangi bir agrkhk bulunmamasr durumunda, TK 131/II uyannca iicretin her iig ayda bir ve herhalde takvim yrhmn sonunda ddenmesi gerekir. Yasa koyucu acentahk scizleqmesinin yri igittd" sona ermesi durumunda iicretin "tesbit edilerek ddenmesi l6zrm;getaiEini belirtmiqtir. Bu konuda TK 134/I hiikmii de uygulamr.
8.6.2. Otafianiistii Masraflan' Talep Etmek'
TK72l/l,egiire "acenta, iglerini ifa igin yaptr[r masraflardan ancak fevkalAde masraflann tazminini isteyebilir".
Yasamn sadece"fevkaldde" masraflann istenebilmesine izin vermesinin
altrnda yatan gerekge, acentamn esasen basmsrz bir ticari iqletmeye sahip
tacir olarak igletmesini aracrhk ya da s6zleqmeleri miivekkilinin adrna ve
hesabrna imzalamak amacl ile oluqturmuq bulunmasr, de$iqik bir stiyleyig
ile, gtirevi aracrhk yapmak olan bu iqletmenin giinliik ve olafan diye niteIendirilebilecek masraflartmn zaten acentamn mtivekkilinden tahsil edeceNitekim bir acenta
!i iicretten karqrlanacairm varsaymrq bulunmasrdrr.
iqletmesi igin iidekuqkusuz,
miivekkilinden isteyecefi iicreti belirlerken hig
gidi[.i kira, qahqtrrdrs iqgilerin iicretleri, iq yerinin elektrik, su ve benzeri
kdrr
kalacak
biltim harcamalanmn yam srra bu iq karqrhfrnda kendisine
da goziiniinde tutar. Buna karqrhk somut bir miivekkil igin ve diyelim onun
*uilurrmn saklanmasr amacr ile gegici olarak tutulan bir depoya odenen iicretin rinceden tahmin edilip, ticretin kapsamrna dahil edilmesi olanakh bulunmadtlr gibi, bu ttir harcamamn yaprlmaslmn acentanrn olaffan gtirevi
iginde nitelendirilmesi de kesinlikle diiqtiniilemez'
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Giiriildti[ii gibi, acentamn masraf isteme hakkrmn kapsamr belirlenirken, bunun olafan mr, yoksa olafaniistii nitelik mi taqrdr[.rmn aydrnhSa kavuqturulmasr zorunludur. Amlan hususun belirlenmesinde de somut harcamamn belirli bir miivekkil igin iizel olarak yaprhp yaprlmadrlr 6nem tagryacak, amlan harcamamn acentamn ticari iqletmesinin bir gereiii olarak ve faaliyeti icabr yaprhp, tiim mtivekkillerin yararlandrklan bir harcama oldu$u
sonucuna vanlusa, bunun "ola[an" nitelik tagrdr[r ve acenta tarafindan iistlenilmesi gerektipi anlagrlacaktrr.
TKL2T{II avanslar hakkrnda TK22'ye yollama yaptr[r igin, acenta bunIarr iidedili tarihten itibaren faize de hak kazanacaktrr.
Burada gerek ola[aniistti masraflarrn gerek verilen avanslarrn istenmesinin TK 1314l'ye tdbi bulunmadr[,rm, bu nedenle de stizlegmedeaksine
bir diizenleme bulunmadrfr takdirde, derhal talep edilebileceklerini bir kez
daha vurgulamak isteriz.
8.6.3. Hapis Hakkt.
TK 132 acentamn hapis hakkrm dtzenlemektedir. Hemen belirtelim,
htikmiin 1..frkrasrnda yer alan "btitiin alacaklarr iideninceye kadar" ibaresinden amlan hakkrn sadece iidenmeyen ticret nedeni ile delil, miivekkilin
acentaya heniiz ifa etmemiq bulunduiu olafaniistii nitelikteki masraflar
velya avans gibi ttm alacaklan nedeni ile kullamlabilece[i anlaqrlmaktadrr.
Yasa koyucu her ne kadar TK t32A'de hapis haklomn kullamlmasrna
konu olugturacak taqrmrlar, krymetli ewak ya da emtiamn acenta tarafrndan "acentahk mukavelesi dolayrsryla" ahnmrq olmasrm aramrqsa da kammrzca hapis hakkrndaki baplantrnrn varoldu!"u konusundaki karineden (MK
9504I) tacirler yararlanaca$ igin, kammrzca aksini ileri siiren miivekkilin
iizerinde hapis haklu kullamlan malvarhlr deperinin acentamn elinde bir
baqka gerekge ile bulundu["unu bizzat kamtlamasr gerekir.
Ote yandan acenta hapis hakkrm salt kendi zilyedlilindeki tagrmrlarda
defil, fakat aym zamanda, bir krymetli ewakla ya da emtia senedi ile temsil edilmek koqulu ile, tigiincii kigilerin zilyedlilinde bulunan emtia iizerinde de kullanabilir.
Hapis hakkr ilke olarak acentamn muaccel, yani vadesi gelmiq alacaklarr balumrndan kullamlabilir. Ne var ki, yasa TKlS2lIlTde acentamn miivekkilinin aciz halinde bulunmasr durumunda, heniiz vadesi gelmemiq, yani miieccel alacaklarr hakkrnda da amlan yetkinin kullamlabileceiini iingiirmiiqttir.
Buna karqrlrk "Miivekkile ait mallar acenta tarafrndan mukavele veya
kanun icabr satrldrfl takdirde, acenta satrlan mallarrn bedelini iidemekten
kagrnma salAhiyetini haiz olur" qeklindeki TK 13znl tek bagrna incelendiii
takdirde yanhq anlamalara yol agabilecekniteliktedir. Gergekten, acentamn
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mahn bedeliTK 132/Il'deki yetkisini kullanabilmesi ve miivekkiline ait bir
hakkrmn
hapis
ni kendisine iidemekten kagrnabilmesi igin, TK 1324'deki
alacabir
kullamlabilme koqulunun dogmasr, baqka bir stiyleyiq ile muaccel
gerekir'
gegen"aciz hali]hin varhf',r
[rn bulunmasr velya TKl}2fiI][de sdzii
ile TK tz14l uyarrnca sattrrrgerekgesi
iu nedenledir ki gabuk bozulaca$
acenta tarafrndan alakonaiidenmeyip
lan mallanmn bedelinin miivekkile
bilmesiigin,ortadamuaccelbiralacalrnbulunmasrzorunludur.
diizenlenNihayet ve hepsinden tjnemlisi "hapis hakkr" bagh[r altrnda
siiyigerdili
yetkisi"ni
bir
ashnda
"takas
1324l'nin
miq olmasrna karqrn TK
Ienebilir.
8.7. Acentah'Pt'nSona Ermesi
8.7.1. Sdzlegmenin Si)resi tle ilgtli Sona Erme Nedenleri
siizleqsiirekli bir borg iliqkisi doiuran tiim siizleqmeler gibi acentahk
bir
imzalanan
giinii
28.7.L995
olabilir.
mesi de belirli yu d. belirsiz siireli
bu
durumunda
saptanmasr
yrl
olarak
acentahk stizleqmesinin si.iresinin L0
siizdifer
bir
giin
imzalanan
yine
aym
sozleqmebelirli streli, buna karqrhk
siireli bir sijzIeqmede srirenin agrkga belirbilmemesi varsayrmrnda belirsiz
leqme vardrr.
8.7.1.1.BeIirIi Si)reli SdzleqmelerdeSilrenin Dolmast'
tarafBelirli siireli acentahk siizleqmesindesiirenin dolmasr ile birlikte
aqrkirade
velya
iqleme
bir
yani
baqkaca
lar arasrndaki iligki kendiliiinden,
yukanda
ki,
nedenledir
Bu
kalkar.
lamasrna gerek kalmaksrzrn, ortadan
yrl olarak
verdilimiz drnekte 28.7.Lgg5 tarihinde imzalanan ve siiresi 10
erecektir.
giintirrde
sona
saptalran acentaSk siizleqmesi 28.7.2005
tarafHig kuqkusuz, belirli siireli bir acentahk sozleqmesininvarh$nda
uzatabileceklar siirenin dolmasrndan iince bunu yine belirli bir siire daha
(= zrmnen)
bigimde
bir
iirtiilii
siireyi
ile
sureti
leri gibi, iqlere devam etmek
siireli bir
de uzatabilirler. Amlan bu son varsayrmda siizleqme artrk belirsiz
defineaqa[rda
hakhrnda
ermesi
sona
siizlegme haline geleceli igin, bunun
celimiz kurallar uYgulamr.
133TK, ,,Acentalk mukavelesinin sona ermesi" kenar baghprm taqryan
ayrrca
134. maddelerde belirli siireli acentahk siizleqmesinin sona ermesini
siiresinden
nedenle
hakh
sadece
buna
ve
dtizenlemek gerefini du5rmamrq
iince fesih olana$ bakrmrndan delinmekle yetinmiqtir'
Feshi ihbar
8.7.1.2.Belirsiz Siireli Sdzlegmelerde
Yukanda da belirtti$miz gibi, acentahk siizleqmesinin uygulanmasrmn
durumlarda
ne kadar devam edece[inin siizleqmede agrkga iingtirtilmediii
"siiresiz" de$I, "belirsiz siireli" bir siizleqmevardrr'
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Iqte ister higbir siire iingiirtilmedi!'i igin baqtan beri belirsiz stireli olsun,
ister siirenin dolmasrna karqrn taraflarrn iliqkilerini stirdiirmeleri nedeni ile
belirsiz siireliye diiniiqmtig bulunsun, tiim belirsiz siireli acentahk siizleqmeleri TK 133/I uyannca taraflardan her hangi birisince tig ay iinceden ihbar
edilmek koqulu ile feshedilebilir.
Gerek miivekkil gerek acenta tacir srfatrm taqrdrlr igin TK 20lIII'de iingrirtilen ve saEhk koqulu oldu['u kabul edilen tig yiintemden birisine uyularak gergekleqtirilmesi zorunlu bulunan fesih bildirimi bozucu yenilik do[uran bir irade agrklamasr nitelilinde olup, bildirimin ilgili muhataba ulaqmasrndan itibaren tiq ay gegtikten sonra hiiktim ifade eder. Bu nedenledir ki,
tig ayhk gegiqdrinemi iginde de taraflarrn aralannda yapmrq olduklan acentahk siizleqmesinden kaynaklanan hak ve borglar ve bu arada doial olarak
iingdrtilmiiqse tekel hakkrna iligkin ttim dtizenlemeler varh[rm korur ve uygulanmaya devam edilirler.
TK 134/I sdztinii ettifimiz tig ayhk feshi ihbar tineline uymaksrzrn sdzleqmeyi fesheden tarafrn, difl'er tarafa tazminat cidemesinitingiirmtigtiir.
8.7.2.Hakh Nedenlerle
Trim stirekli borg iliqkilerinde olduSu gibi, acentahk siizleqmesi de, isterse belirli bir siire igin yaprlmrq olsun, hakh nedenlerin varhfir durumunda, bu nedenleri yaratmamrg olan diger tarafga, siirenin dolmasrmn beklenmesine gerek kalmaksrzrn, yani daha erken fesholunabilir (TK 133/I).
Hakh neden bir borg iliqkisini stirdiirmeyi bundan btiyle olanaksrz krlan
ya da farkh bir s<iyleyiqile ortaya grkmasr durumunda artrk karqr taraftan
bu stizleqmeiliqkisi ile bafh kalmasrm kendisinden istememizi imkdnsrz krlan bir nedendir. Bir nedenin hakh neden olarak nitelendirilebilmesi igin,
bunun yasada aqrkgagdsterilen bir sona erme nedeni olmamasr, yanibizzat
yasamn esasen belirli bir olguyu siizleqmenin sona ermesi igin yeterli giirmemiq olmasr gerekir. Bu nedenledir ki, cirne[.in taraflardan her hangi birinin tiliimiintin her ne kadar stizleqmeyi sona erdirmesi dofal ve bu olguya
dayanmak hakh ise de, TK L}4fiI taraflann iiliimiinii agrkga dtizenlediii
igin, bunu artrk bir hakh sebep olarak nitelendirmek olana$ yoktur.
Ote yandan bir nedenin "hakh" olarak nitelendirilebilmesi igin, bunun
benzer durumdaki tiim sdzleqmelerdeuygulanabilir olmasr zorunludur. Taraflardan her hangi birinin kiqisel dtiqiince ve beklentilerine aykrnhk her
zaman hakh nedenin varh$ sonucuna gtitiirmeyebilir, bu nedenledir ki hakh nedenin "objektif'olmasr da gereklidir.
Nihayet her ne kadar taraflann imzaladrfr stizleqmedeyer alan yiikiimliiliiklerine aykrnhklar da olaylann biiyiik bir golunlu!'unda stizleqme iliqkisini gekilmez hale getirirse de, tek baqrna edimlerin ihlAlinin hakh neden
olarak nitelendirilemeyece$, siizii edilen bu durumda acentahk iligkisinin
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sona erdirilmesinin siizlegmeyeaykrnhk gerekgesine dayandrrrlmasrmn zorunlu bulundupu belirtilmelidir.
Kammrzca yasa koyucunun hakh nedenlerle (erken) fesih olana$m sadece belirli siireli siizleqmeler igin agrkga iing<irmrigbulunmasr (TK 133/I),
bu imkAmn belirsiz siireli stizlegmelerdevar olmadrfr gibi bir sonuca ulaqmamrzl gerektirmez. Aksine belirsiz siireli acentahk siizlegmeleri de koqulIarr varsa, tig ayhk feshi ihbar iineline uymaya gerek olmaksrzrn, derhal fesholunabilir.
Hakh neden gerekgesi ile siizleqmenin feshi durumunda, hig kuqkusuz
kargr tarafga buna itiraz edilmek koqulu ile, feshin hakh olup olmadr[rm
yar$g belirleyecektir.
8.7.3. SdzlegmedekiEdimlerden Birinin intaU Ned.eniile
Yukarrda da belirttilimiz gibi, acentahk stizlegmesiyukanda saydrklarlmrzln drqrnda taraflardan her hangi birinin edimlerini yerine getirmemesi, baqka bir anlatrmla, borca aykrnhk gerekqesi ile de fesholunabilir. Kamrnrzcabft az dnce degindi[imiz hakh sebeple fesihten farkh olarak, burada
siizleqmeyi fesheden tarafrn bundan biiyle iliqkinin kendisi agrsrndan gekilmez hale geldi[ini kamtlamasr ve yargrcrn da sebebin hakh olup olmadr$m
aragtrrmasr gerekli olmayrp, taraflardan her hangi birinin sdzleqmedeki
edimlerinden biri ve/ya bir kagrm yerine getirmemekte direnmesi yeterlidir.
Siizleqmedeki edimlerden birine aylanh[rn da, trpkr hakh sebeple fesih
olanafrnda oldufiu gibi, bir erken fesih yetkisi verdi$ muhakkaktrr.
8.7.4. Miiuekkil uelya Acentantn KiEisetDurumlannd.a Ortaya Qilean
Depigiklikler
TK 133lII miivekkilin ya da acentamn iflAs veya tiltimii ya da hacir altrna ahnmasr durumunda BK 397'nin uygulanacaftm iingdrmriqtiir.
BK 397/l aksi siizleqmedenya da iqin nitelifinden anlaqrlmadrkga, vekdletin, gerek vekilin gerek mtivekkilin iilii,mii, ehliyetini yitirmesi ya da ifIAsr ile sona ereceiini kabul etmiqtir.
Bununla beraber yasa, vekdletin son bulmasrmn miivekkilin menfaatlerini tehlikeye sokmasr durumunda, miivekkil ya da mirasgrnrn iqleri bizzat grirebilecek duruma gelinceye kadar, vekilin ya da mirasgrsrmn veya miimessilin vekdleti ifaya devam ile yiikiimlti olduklanm da htikme baflamrqtrr (BK 397/II).
Yukanda andrfir.mrzBK 397 hiikmtinden ortaya grkan sonug, taraflar
dan herhangi birinin tiliimtiniin, iflds etmesinin ya da krsrtlanmasrmn kural
olarak acentahk siizleqmesini sona erdirece$dir. Ne var ki, drneff.n mrivekkilin tiliimiinrin kesin bir sona erme nedeni olarak kabul edilmesi. iizellikle
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faaliyeti siirdiirmek isteyen mirasgrlann grkarlanm zedeleyebilece["inden,
yasa koyucu bu gibi istisnai durumlarda acentarun iqlere devam etmesini
zorunlu krlmrgtrr.
8.7.5. Sona Ermeye Baph. Md,li Sonuglar
8.7.5.1. Ayn lma Tazminatt
8.7.5.1.1. YasantnBenimsedifii Sistem
TK, kenar baqhlr "Tazminat borcu" olan 134. maddesinde birbirinden
farklr iki hususu. diizenlemigtir. Aqaprda a;rnntrlan ile belirtecepimiz izere,
ashnda son derecedeyetersiz olan bu diizenlemelerden birincisi hakh bir nedene dayanmaksrzrn ve iig ayhk feshi ihbar tineline uSrmaksrzrnsiizleqmeyi
fesheden tarafin diier tarafin uiradrfi zararr giderme ytiktimliiltigiidtir ki
(TK 134/I), bunun teknik anlamdaki a5rnlmatazminatr ile higbir ilgisi yoktur.
TK 134/II'de ise sadecetaraflardan birinin iflAsr, tiltimti ya da hacir altrna ahnmasr gibi bir nedenle acentahk stizleqmesinin sona ermesi durumunda "iglerin tamamen giirtlmesi halinde acenteye verilmesi gereken iicret miktanna nisbetle tdyin olunacak mi.inasip bir tazminat"rn "acenteye
yahut yukandaki hallere gtire onun yerine gegenlere veri"leceiinden siiz
edilmiqtir.
GttriildtiEti gibi, yasa koyucu yiiriirliikteki hukukumuzda a5n'rlmatazminatr olarak sadecesrmrh (= tahdidi) olarak sayrlan iig durumda acentaya
baqlanmrq olup da heniiz bitirilememiq iqlerle ilgili olarak bir tazminat
tidenmesini kabul etmiq, bunun da iqin tamamen bitirilmiq olmasr varsaJnmrnda cidenmesi gereken iicret ile orantrh olarak hesaplanacafrm agrklamrqtrr.
Bu siiyledilimizin drqrnda ytirtrliikteki hukukumuzda acentaya bagkaca bir aynlma tazminatr, daha aqrk bir stiyleyiq ile, uzun bir ddnem belirli
bir biilgede tekel kurahna uygun bir bigimde somut bir ticari iqletmenin iqlemlerine aracrhk etmek ve/ya stizlegmeleri o igletmenin adrna ve hesabrna
yapmak nedeni ile giistermiq bulundu["u faaliyet sonucunda kargr taraftaki
tacire ve onun ticari igletmesine baplamrq bulundu!'u mtiqteriler nedeni ile
her hangi bir tazminat iidenmesi hususu hig ele ahnmamrqtrr.
8.7.5.1.2.Olmast,GerekenHukuk Bakr,rntndan"Portfoy Tazminatt"
Oysa trpkr yrllarca Devlet hizmetinde qahqan bir memurun emeklilik
nedeni ile giirevinden aynlmasr durumunda kendisine "emekli ikramiyesi"
ya da yine belirli bir ig yerinden iqverenince grkanlan kiqiye "krdem tazminatr" Odenmesiiirneklerinde olduiu gibi, acentaya da "miigteri tazminatr"
ya da "portftiy tazminatr" denen bir ayrrlma tazminatrmn aynca cidenmesi
hakkaniyet gerefi olup, bu husus esasen bir gok yabancr yasada agrkga diizenlenmiqtir.
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kapsamr iginGergekten, yrllarca belirli bir btilgede ve/veya ticaret dah
giisterip, o
gibi
faaliyet
qubesi
bir
fiili
de somui bir ticari igletmenin ddeta
ile
kendisi
miiqterilerin
iqletmeye gok sayrda mtiqteri baflayan acentaya,
iqletdahi,
sonra
mtivekkili arasrndaki sozieqmenin ortadan kalkmasrndan
agrk bir siiymeden mal ya da hizmet almayr siirdiirecekleri, baqka ve daha
miivekkilinin
leyiq ile, acentamn stizii edilen miiqterileri bundan biiyle
;p"rif"y,:r",, (= ciizdamna) dahil etti[i gtiz oniine ahnalak-, acentaya bir
,,po"tniy tazminatr" verilmesi kabul edilmelidir. Agrktrr ki, hukukumuzda da
konuyu diizenlememiq bulunmasrna karqrn' taraflar sdzleqmede
ifno'
giderek bunun
acentaya bir portfiiy tazminatr ddenmesini kararlaqtrrabilir,
tutanmn nasrl hesaplanaca$n da belirleyebilirler'
bulunmamasr
Kammrzca sorun siizleqmedebu ttir aqrk bir diizenleme
bir hakh sehangi
her
tarafrndan
miivekkil
ve tizellikle acentahk iliqkisine
kazantjnem
da
daha
durumunda
verilmesi
bep var olmamasrna karirn, son
maktadrr.
giiriiqleflnemle ekleyelim, Yargrtay'rmrz, bilimsel iiiretide ileri stiriilen
tarafrnre de uygun olarak, son zamanlarda acentahk itiqkisine mi.ivekkil
denkleqtirme
dan haistz bir bigimde son verilmesi durumunda, uygun bir
htikmetmiqtir.
gerefi
oldufuna
hakkaniyet
tazminatrmn verilmesinin
yasaya
Kuqkusuz, bu sorunun kesin bir giiziime kavuqturulabilmesi
,,portftiy tazminatr" konusunda agrk bir hiikiim konulmasr ve iirneiin acentidenen komistaya diyelim son tig ya da beq yrl gibi belirli bir siire iginde
yorrlat ,, (ya da iicretlerin) ortalamasrna giire, betirli bir tazminat verilmesinin kabul edilmesidir.
8.7.5.2. Acentanrn Di$er Zararlarrntn Gid'erilmesi
giindeme geSiizleqmenin sona ermesi durumunda acenta bakrmrndan
tamamlanheniiz
da
baqlamp
Ien mali ,rit"ht t"ki haklar TK 1344'de amlan
aynlma ve
diizenlenen
mamrq iqler nedeni ile ufoamlanzarar,TK 1344l'de
ile srmrtazminatr
portftiy
yasada aqrk bir hiikme baglanmasrm dnerdiiimiz
h delildir.
Kammrzca acenta, mtivekkil tarafindan s<izleqmeninhaksrz bir bigimde
o
sona erdirilmesi durumunda, u[radrfr di!'er tiim zararlarrmn ve iizellikle
onun
salt
diiqiinerek,
somut ticari iqletme ile iliqkisinin devam edecelini
igin yaptr[r masrafl anmn giderilmesini isteyebilir'
g.g. Acentalft Kurallanntn uygulanaca$t Benzer ilipkiler
TK L17, ashnda hukuken bir acenta olarak nitelendirme olanaSmn bulunmamasrna karqrn, tacire yardrm eden bazr kiqilere, rizel yasal drizenlemelerin hiiktimleri sakh kalmak koqulu ile, TK 1l-6-134'iin uygulanmasrm
kabul etmiqtir. Bu tacir yardrmcrlan qunlardrr:
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8.8.1. Sdzlegmeleri Yerli ya da Yabana, Bir Igletme Hesabtna ue Kendi
Adlartna Yapmaya Silrekli Olarak Yethili Ktltnanlar
Burada komisyonculuk benzeri bir durum vardrr. Daha iince de belirtti
pimiz izere, komisyoncu bir taqrmn kendi adrna ve fakat miivekkili hesabrna ahp satmayr iistlenen bir tacir yardrmcrsrdrr. Taqrma iqleri komisyoncusu ve giimriik komisyoncusu gibi rizel drizenlemeler bir yana brrakrlacak
olursa, komisyoncunun giirevinin "taqrmr" ahm-satrmr ile srmrh olmasrna
karqrhk, yasa koyucu burada genel olarak tiim sdzleqmelerin ilgili kiqi tarafrndan "kendi adrna-miivekkili hesabrna" yaprlmasr durumunda acentahk
hi.iktimlerinin uygulanmasrm kabul etmiqtir.
Agrklanan gerekgeile iirne!"in bir yabancr ticari iqletmenin hesabrna, fakat onun unvamn agrkgabelirtmeksizin siizleqmeleri Ttirkiye'de kendi adrna siirekli olarak yapmak konusunda giirevlendirilen kigiye TK 11-7'ningetirdili dtizenleme uyannca TK 1194 ve II hiikiimleri de uygulanacak, yani
bu tiir sdzlegmelerden kaynaklanan uyuqmazhklar nedeni ile pekdla yardrmcrya da dava agrlabilecektir.
8.B.2. Sig ort a S6zlegmeler i ni n Yapt lnzastna Araa,h,h E denl er
S<izleqmelerinyaprlmasrna aracrhk etmek tellAlhk ya da ticaret igleri
telldlhlrmn kapsamrna girdigi halde yasa koyucu TK 117,bent 2'de sigorta
siizleqmelerinin yaprlmasrna aracrhk edenler hakkrnda acentelik hiiktimlerinin uygulanmasrm kabul etmiqtir.
8.8.3. Tilrkiye'd.e Merhez ya da $ubesi Bulunmayan Yqbanct.Ticart.
iEletmeler Adtna ue Hesabr,naUlkemizde iElem Yapanlar
TK 117, bent 3'de sciziiedilen bu son durumda ise, agrk bir temsil iliqkisi vardr, giinkri burada ilgili kiqi Ttirkiye iqinde merkezi ya da her hangi
bir gubesi bulunmayan bir yabancr iqletmeyi, agrkga onun adrna ve hesabrna davrandrlrm bildirmek sureti ile Ttirkiye iginde temsil etmektedir.
Agrktrr ki, yasamn acentelik hiiktimlerine yapmrg oldu!'u yollama nedeni ile, burada da TK 119/I ve II uygulama alam bulacak ve biiylece amlan kigi ile iqlemler yapan bir Tiirk vatandaqr, Trirkiye'deki temsilciye mi.ivekkiline i.zafeten dava agmak sureti ile hakkrm iilkemizde de koruyabilecektir.

