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GİRİŞ 

   Küreselleşen dünya beraberinde değişim ve devinimi de getirmiş, işbu değişim ve 

devinimler dünya üzerinde her alanı kapsayacak şekilde olmakla birlikte özellikle 

hukuki alanlarda yeni gelişmeler meydana getirmiştir. Bundan yıllar önce, bir iletinin 

elden teslim şeklinde olmaksızın, yalnızca tek bir tıkla milyarlarca kişiye 

ulaşabileceği iddia edilseydi, bu muhtemelen mantık dışı bir iddia olarak kabul 

edilirdi. Oysa bugün, “internet”
1
 dediğimiz çağın teknolojisi sayesinde, 

bulunduğumuz yerden dünyanın herhangi bir yerine tek bir tıkla bir ileti 

gönderebilmek, yeme, içme, giyim gibi ihtiyaçları karşılamak üzere internet 

üzerinden alışveriş yapabilmek ve ticaret amaçlı veya kişisel amaçların karşılanması 

adına yine internet üzerinden sözleşmeler akdedebilmek mümkündür. 

   İşbu açıkladığımız internet vasıtasının tezahürü niteliğinde olan faydalardan, 

özellikle internet üzerinden akdedilen sözleşmeler hukuk çevrelerince tüm yönleriyle 

                                                           
1
 “…İnternet bilgisayarlar arasında kurulmuş bulunan bir haberleşme ağıdır. Temel amaç iletişim 

olduğu için, ağı meydana getiren bilgisayarların birbirleri ile iletişimde bulunmaları-yani karşılıklı 
konuşmaları- gerekmektedir. Bunun sağlanması için de “ortak bir dil” kullanılmaktadır. Bu ortak dil 
İnternet Protokolü, daha tam ifadesi ile Transmission Control Protocol/Internet Protokol(TCP/IP) 
olarak adlandırılmıştır. TCP/IP kullanımı ile, bilgisayarlar birbirleri ile iletişim kurarak 
“konuşabilmekte”, karşılıklı olarak bilgi aktarabilmektedirler. Daha doğru bir ifade ile, kişiler bu 
yöntemden yararlanarak bilgisayarlar vasıtası ile, birbirleri ile iletişim kurmakta ve bilgi alışverişinde 
bulunabilmektedirler. Fiili iletişim ise, yüksek kapasiteli telefon hatları üzerinden 
yapılmaktadır...”(Bülent, Sözer, Elektronik Sözleşmeler, 2.Baskı, İstanbul, Beta Basım A.Ş., 2002, 
sayfa 7); “İnternet birden fazla haberleşme ağının birlikte meydana getirdikleri, metin, resim, müzik, 
grafik ve buna benzer dosyalar ile bilgisayar programlarının ve dijital ortamda depolanabilen her 
türlü verinin paylaşıldığı ve bilgisayarlar aracılığı ile karşılıklı olarak iletildiği, bilgisayarlar arasında 
kurulmuş bir ağlar ağıdır.”(Abdurrahman, Savaş, “İnternet Ortamında Yapılan Tek Taraflı Hukuki 
İşlemler ve Özellikle Elektronik Vasiyetname”, Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, Cilt XV, 
Sayı 2, 2007,s.52, dipnot 1 Abdurrahman, Savaş, “İnternet Ortamında Yapılan Sözleşmeler”, Konya, 
2005, s.6’dan alıntı.)   
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tartışılmış ve hâlihazırda da tartışılmaya devam edilmektedir. Zira sözleşmeler gerek 

ticari gerek şahsi görünümleriyle olsun, gerek muhtevaları gerek uygulanma 

biçimleriyle olsun, bugün hukuk ilminin tüm kategorilerini ilgilendirmektedir. 

Günümüz teknolojisi ve iletişiminin gelişim boyutu da göz önünde 

bulundurulduğunda özellikle internet üzerinden akdedilen sözleşmeler, büyük bir 

analiz alanı oluşturmaktadır. 

   İşbu çalışmamız da “elektronik vekâlet” müessesesine hasredilmiş olup, bu 

kapsamda öncelikle genel anlamıyla vekâlet sözleşmelerinden, daha sonrasında genel 

olarak elektronik sözleşmelerden ve son olarak ise, elektronik vekâlet 

müessesesinden, elektronik vekalet müessesiyle ilgili düzenleme ve problemlerden 

bahsedilecektir.   

BİRİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK VEKÂLET SÖZLEŞMELERİ 

I.VEKÂLET SÖZLEŞMELERİNİN TANIMI 

   Vekâlet sözleşmesinin tanımını içeren 6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’nun 

502.maddesine
2
 göre “Vekâlet sözleşmesi, vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi 

veya işlemini yapmayı üstlendiği sözleşmedir. Vekâlete ilişkin hükümler, niteliklerine 

uygun düştükleri ölçüde, bu kanunda düzenlenmemiş olan işgörme sözleşmelerine de 

uygulanır. Sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır.” Bir başka deyişle, 

vekâlet sözleşmesi, “vekilin sözleşme ile belirlenen işi görmeyi veya işlemi yapmayı 

borçlandığı ve vekilin yerine getireceği edimin kanun hükümleriyle düzenlenen 

akitlerden herhangi birinin konusuna girmediği, buna karşılık ancak sözleşme veya 

teamül olan durumlarda vekilin ücrete hak kazandığı” bir sözleşmedir
3
.  

                                                           
2
 Maddenin eski hali şöyledir:  

ON ÜÇÜNCÜ BAP : ALELITLAK VEKALET 
BİRİNCİ FASIL : VEKALET 
A - TARİFİ 
818 sayılı kanun madde 386: “Vekâlet, bir akittir ki onunla vekil, mukavele dairesinde kendisine 
tahmil olunan işin idaresini veya takabbül eylediği hizmetin ifasını iltizam eyler. Diğer akitler 
hakkındaki kanunu hükümlere tâbi olmayan işlerde dahi, vekâlet hükümleri cari olur. Mukavele veya 
teamül varsa vekil, ücrete müstahak olur.” 
3
 Cevdet, Yavuz, Borçlar Hukuku Dersleri Özel Hükümler, 12.Baskı, İstanbul, Beta Basım A.Ş., 2013, 

s.602. 
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   Anılan tanımlamalardan anlaşılacağı üzere, vekâlet sözleşmesi iş görme 

sözleşmeleri bakımından “torba sözleşme” niteliğinde olup, iş görme edimini konu 

edinen bir sözleşme tanımlanamadığı takdirde, o sözleşmeye vekâlet sözleşmelerine 

ilişkin hükümler uygulanacaktır
4
. 

II.VEKÂLET SÖZLEŞMELERİNİN KURULMASI VE KAPSAMI 

A.Vekâlet Sözleşmelerinin Kurulması 

   Vekâlet sözleşmelerinin kurulması için de öncelikle birbirleriyle uyuşan iki irade 

beyanının varlığına ihtiyaç vardır. Taraflardan biri bir işi görmeyi veya işlemi 

yapmayı üstlenecek, diğer tarafın da iradesi aynı yönde uyuşacaktır ki, vekâlet 

sözleşmesi kurulsun. Görüldüğü üzere, vekâlet sözleşmesinden bahsedebilmek için 

illa ücret ödeme unsurunun bulunmasına gerek yoktur. Ancak ücret ödeme unsuru da 

varsa, tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmeden bahsedilecektir, aksi takdirde ise 

eksik iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmeden söz edilecektir.  

   Türk Borçlar Kanunu’nun 503.maddesinde bir irade faraziyesi halinden 

bahsedilmiştir. Buna göre, “Kendisine bir işin görülmesi önerilen kişi, bu işi görme 

konusunda resmî sıfata sahipse veya işin yapılması mesleğinin gereği ise ya da bu 

gibi işleri kabul edeceğini duyurmuşsa
5
, bu öneri onun tarafından hemen 

reddedilmedikçe, vekâlet sözleşmesi kurulmuş sayılır.” İşbu hüküm kanunda 

susmaya sonuç bağlandığı ender hallerden biridir. Kanun belli vasıflara sahip 

kişilere, vasıflarının getirdiği bilinçle bir sorumluluk yüklemiştir. Buna adı sayılan 

vasıflara sahip kişiler, kendilerine bir iş görme teklifinde bulunulduğu takdirde, ilgili 

teklifi kabul etmek istemiyorlarsa somut olayın getirdiği koşullar çerçevesinde 

“beklenebilecek makul süreye dek” teklifi reddettiklerini teklifte bulunana 

                                                           
4
 Murat, Aydoğdu/Nalan, Kahveci, Türk Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, 1.Baskı, İzmir, İleri 

Kitabevi, 2013, s.680. 
5
 “…İşin görülmesi resmi sıfatı gereği olan kişilere, adli yardım dolayısıyla mahkemece tayin edilen 

avukatlar, noterler, bir anonim ortaklık yönetim kurulundaki kamu tüzel kişilerinin temsilcileri, 
mahkemenin tayin ettiği bilirkişiler; meslekleri gereği yaptıkları işin görülmesinin önerildiği kişilere 
örnek serbest meslek faaliyetlerini devletten aldıkları ruhsata dayanarak icra eden avukatlar, 
hekimler, bankalar, mühendisler, mimarlar, veterinerler; belli hizmetleri göreceklerini gazetelerle 
veya başka yollarla ilan edenlere de örnek üniversiteye hazırlık niteliğinde özel kurslar açan kişi yada 
müesseseler gösterilebilir…”(Yavuz, a.g.e., s.614-615.) 
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bildirmeleri gerektir. Bu kapsamda özellikle hazır olmayanlar arasında yapılan 

sözleşmeler bakımından bu maddenin önemi daha iyi anlaşılmaktadır
6
.   

B.Vekâlet Sözleşmelerinin Kapsamı 

   Vekâlet sözleşmelerinin kapsamını belirleyen TBK’nın 504.maddesine göre 

“Vekâletin kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, işin niteliğine göre 

belirlenir. Vekâlet özellikle vekilin üstlendiği işin görülmesi için gerekli hukuki 

işlemlerin yapılması yetkisini de kapsar. Vekil, özel olarak yetkili kılınmadıkça dava 

açamaz, sulh olamaz, hakeme başvuramaz, iflas, iflasın ertelenmesi ve konkardato 

talep edemez, kambiyo taahhüdünde bulunamaz, bağışlama yapamaz, kefil olamaz, 

taşınmazı devredemez ve bir hak ile sınırlandıramaz.
7
”Maddeye bakıldığında vekâlet 

müessesesinin genel vekâlet ve özel yetki gerektiren özel vekâlet olarak ayrılması 

mümkündür. Yine işbu madde özellikle hukuki işlemlere ilişkin verilen vekâlet 

yetkileri bakımından söz konusu olabilecektir. Yine aynı doğrultuda maddenin 

üçüncü fıkrası anlamında sınırlanan vekâlet yetkisi, doğrudan temsil hallerinde 

uygulanabilecektir, zira dolaylı temsilde temsil eden zaten temsil olunan gibidir. 

Kişiyi kendisine ait hakların kullanımı bakımından sınırlandıramayacağımız gibi, 

kişinin rızasıyla kendisi yerine koyduğu kişiyi de sınırlayamayız(elbette kişinin 

üzerinde tasarrufta bulunamayacağı haklar bundan varestedir. Kaldı ki bu haklar 

temsil yetkisine de konu olamazlar)
8
. 

   İlgili kanun hükmüne göre, taraflar yapacakları vekâlet sözleşmesi ile sözleşmenin 

muhtevasını serbestçe tayin edebilirler. Bu noktada belirledikleri muhteva aynı 

zaman da vekâletin kapsamını da oluşturur. Ancak taraflar vekâletin neleri 

kapsayacağı hakkında bir belirleme yapmamışlarsa, o zaman vekâletin kapsamı 

                                                           
6
 Elektronik sözleşmeler hakkında da işbu sözleşmeleri hazır olmayanlar arasında yapılmış 

sözleşmeler olarak addettiğimize dair bkz:s.18 vd. 
7
 “Eski 818 sayılı borçlar kanununa göre, yeni 6098 sayılı borçlar kanununda özel yetki gerektiren 

haller genişletilmiştir. Gerçekten de yeni kanun maddesine göre özel yetki gerektiren hallere “iflas, 
iflasın ertelenmesi ve konkordato talep etme” de eklenmiştir…”(Emre, Gökyayla, “Eser ve vekalet 
Sözleşmeleri”, Türk Borçlar Kanunu Sempozyumu Makaleler-Tebliğler, derleyen Murat İnceoğlu, 
1.Baskı, İstanbul, Oniki Levha Yayıncılık, 2012, s.(292-295), s.293-294; Eski kanun döneminde 
doktrinde ve içtihatlarda özel yetki gerektirdiği savunulan müesseselerin yeni kanunla kanun içerisine 
dahil edildiği görülmektedir. Eski kanun döneminde ifası için özel yetki aranması gerektiği savunulan 
müessesler için bkz: Burhan, Gürdoğan, “Davaya vekalette Özel Mezuniyeti Gerektiren Haller”, 
Temsil ve Vekalete İlişkin Sorunlar Sempozyum, İstanbul, İstanbul Üniversitesi Mukayeseli Hukuk 
Enstitüsü Yayını, 1977, s.(147-161). 
8
Aynı yönde bakınız: Aydoğdu/Kahveci, a.g.e., s.680. 
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vekâlet sözleşmesi konusu edimin niteliğine göre belirlenecektir. Aynı zaman da 

kapsam belirlenirken, iş görme ile varılmak istenen amaç, olayın özellikleri ve bu 

konudaki teamüller de göz önünde tutulabilecektir
9
. Ayrıca şunu da belirtmek gerekir 

ki, vekil dolaylı temsilci sıfatı ile hareket ediyorsa, bir süre vekâlet veren hesabına 

kazanılan hakları kullanacağı ve şeyleri idare edeceği için, vekâletin kapsamı bu 

yönden, doğrudan temsilin söz konusu olduğu vekâlete oranla daha geniştir
10

. 

   Kanun nitelikleri gereği önemi haiz bazı işlemler bakımından vekâlet verenin 

vekili, açıkça ve özel olarak yetkili kılmasını aramıştır. Kanaatimizce, yukarıda 

sayılan işbu işlemler sınırlı sayıda değildir. Zira sair kanun ve uygulamalarda da özel 

yetki aranan haller vardır. Bu hallere örnek olarak, bir avukatın veya genel bir vekilin 

vekaleti konusunda başkasını tevkil edebilmesi(TBK m.506/1, Avukatlık Kanunu 

m.171/2), hâkimi reddedebilmesi(HMK m.74), Anayasa mahkemesinde dava 

açabilmesi(44 sayılı kanun m.31), vekilin vekalet veren adına mirası reddedebilmesi, 

bir temsilci tarafından hâkimlerin sorumluluğuna dayanarak tazminat davası 

açılabilmesi için özel yetki aranması gösterilebilir
11

. 

   Peki, vekilin vekâlet yetkisinin kapsamını aşması halinde ne olacaktır? Bu sorunun 

cevabı vekâlet konusu edime göre ve vekilin sıfatına göre değişecektir. Buna göre 

maddi fiillere ilişkin vekâlette vekil yetkisinin sınırlarını aşarsa, TBK m.475/2’ye 

kıyasen vekilin ücret ve taleplerinde bir kısıntıya gidilebilecektir. Ancak yetki aşımı 

önemli ve sonuca etkiliyse, vekil vekâletsiz iş görme hükümlerine göre sorumlu 

olacaktır
12

. Vekilin doğrudan temsilci sıfatıyla yaptığı işlemlerde vekâlet yetkisinin 

sınır ve kapsamını aşması durumunda, vekâletin sınırlarını aşan vekil yetkisiz 

temsilci olacaktır. Bu noktada problem yetkisiz temsilci vekilin yaptığı işleme 

vekâlet verenin icazet verip vermemesine göre genel hükümler dairesinde 

                                                           
9
 Yavuz, a.g.e., s.617. 

10
 Yavuz, a.g.e., s.617. 

11
 Yavuz, a.g.e., s.619. 

12
Mehmet, Remzi/Sezer Aydın, Borçlar Hukuku Özel Hükümler, 5.Baskı, İstanbul, ikinci sayfa 

yayınları, 2013, s.284; Yavuz, a.g.e., s.620; Aynı yönde Yargıtay 3. Hukuk Dairesi’nin 2003/14004 Esas, 
2003/14485 Karar ve 18.12.2003 tarihli kararına göre, “Vekaletin kapsamı açıkça gösterilmemişse, 
görülmesi gereken işin niteliğine göre belirlenir. Vekaletin sınırları aşılacak olursa, aşma önemli ve 
işgörmenin sözleşme ile ilgisini ortadan kaldırıyorsa, vekil artık vekaletsiz işgören durumuna girer ve 
işsahibinin sözleşme veya talimatla belirlenen iradesine aykırı hareket etmiş olacağından, BK. mad. 
411/111 uyarınca kazaen ortaya çıkan zarardan dahi sorumlu tutulur.”( 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/3hd-2003-14004.htm) (çevrimiçi) (Erişim tarihi:15.05.16) 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/3hd-2003-14004.htm
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çözülecektir
13

. Vekilin dolaylı temsilci sıfatıyla yaptığı işlemlerde vekâlet sınırlarını 

aşması halinde ise
14

, şayet yaptığı işlem borçlandırıcı işlem veya üçüncü kişilerden 

hak kazanma şeklinde bir işlem ise, işbu işlem geçerli olacaktır, ancak vekâlet verene 

karşı vekil tarafından ileri sürülemeyecektir. Şayet bu halde vekilin yaptığı işlem 

vekâlet verenin malvarlığında bulunan mallar üzerinde tasarrufta bulunma şeklinde 

ise ve işbu mal vekilin zilyetliğini haiz olduğu vekâlet verene ait taşınır eşya veya 

hamile yazılı senet ise, yapılan tasarruf muamelesi ancak karşı sözleşen bu aşmayı 

biliyor veya bilmesi gerekiyorsa vekâlet vereni bağlamayacaktır. Vekilin yaptığı 

işlem vekâlet verenin malvarlığında bulunan mallar üzerinde tasarrufta bulunma 

şeklinde olup da, söz konusu yetki ve kapsam aşımı, önceden vekâlet verene ait olup 

da sonradan vekâlet sözleşmesi ile vekilin sahip kılındığı tapu siciline kaydedilmiş 

hak hususunda olursa, vekilin yaptığı tasarruf işlemi her halükarda geçerli olur ve 

vekalet vereni bağlar.  Zira vekilin burada tam tasarruf yetkisi vardır. 

III.VEKÂLET SÖZLEŞMELERİNİN ŞEKLİ 

   Türk Borçlar Mevzuatımıza hâkim prensip sözleşmelerin kanunda bir hüküm 

olmadıkça veya taraflarca iradi şekil şartı getirilmedikçe hiçbir şekle tabii olmaması 

dediğimiz “şekil serbestisi” prensibidir. Vekâlet sözleşmeleri bakımından da kanunla 

getirilmiş bir şekil şartı olmadığına göre, vekâlet sözleşmelerinin yapılması şekle 

bağlı değildir
15

. Ancak bazı özel vekâlet sözleşmeleri bakımından şekil şartı 

getirilmiştir. TBK’nın 515.maddesi gereğince, havale ve vekâlet sözleşmesi 

hükümlerine tabi olan “kredi mektubu” yazılı yapılmakla geçerli olur. Ayrıca yine 

                                                           
13

 Remzi/Aydın, a.g.e., s.285; Yavuz, a.g.e., s.621. 
14

 Remzi/Aydın, a.g.e., s.285-286; Yavuz, a.g.e., s.621-622. 
15

 Aynı yönde, Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2013/23-1315 Esas, 2014/972 Karar ve 26.11.2014 
tarihli kararına göre, “Vekâlet sözleşmesi kural olarak hiçbir şekle bağlı değildir. Yazılı olabileceği gibi, 
sözlü de yapılabilir. Vekâlet örtülü olarak ( zımnen ) verilebileceği gibi zımni kabulle de oluşabilir.”( 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2013-23-1315.htm )(çevrimiçi)(Erişim Tarihi:15.05.16); 
yine aynı yönde Yargıtay 18. Hukuk Dairesi’nin 2010/11930 Esas, 2010/16248 Karar ve 16.12.2010 
tarihli kararına göre, “Davacılar toplantının ve alınan kararların iptalini istemiş, mahkemece, 
toplantıya katılan maliklerin arsa paylarının toplamının toplantı için yeter sayıya ulaşmadığı gerekçesi 
ile adı geçen toplantıda alınan kararların iptaline karar verilmiştir. Vekalet sözleşmesi şekle bağlı 
olmayıp iradenin açıklanması ile hüküm ifade etme özelliğine sahip bulunduğundan kat malikinin 
tutanağa geçen beyanları karşısında kocasına vermiş olduğu belgedeki imzanın kendisine ait olup 
olmamasının hukuki bir değeri bulunmadığı gibi, mahkemenin imzanın davalı kat malikine ait 
bulunup bulunmadığı konusunda bilirkişi incelemesi yaptırmasına da gerek bulunmamaktadır. 
Mahkemece davanın reddine karar verilmesi gerekir.”( 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/18hd-2010-11930.htm )(çevrimiçi) (Erişim tarihi:15.05.16) 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2013-23-1315.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/18hd-2010-11930.htm
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TBK m.520/3 gereğince de, “Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı 

şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz.” 

   Bu noktada, taşınmazlar bakımından Tapu Sicili Tüzüğü m.18/4 ve Noterlik 

Kanunu m.89 hükümlerinin vekâlet sözleşmelerinin ve vekâletnamelerin şekli 

bakımından tetkiki gerekmektedir. Ancak bunlarla ilgili açıklamalar ilerleyen 

başlıklarda özellikle elektronik vekâletnameler bakımından yapılacağından şimdilik 

değinilmekle yetinilecektir
16

. 

III.VEKÂLET SÖZLEŞMELERİNDE TARAFLARIN BORÇLARI 

A.Vekilin Borçları 

1.Vekilin İş görme Borcu 

   Vekilin vekâlet sözleşmesi ile üstlendiği temel borç, vekâlet yetkisinin verilmesine 

esas teşkil eden maddi fiilli “yapma” veya hukuki işlemi “gerçekleştirme” borcudur. 

Borcun niteliğini belirlemek, borcun ifa edilmemesi halinde uygulanacak yaptırımları 

belirlemek bakımından oldukça önemlidir. Dolayısıyla vekâlet sözleşmeleri ile 

üstlenilen borç bir yapma borcu olup, bu borç diğer iş görme sözleşmesi olan eser 

sözleşmesindeki gibi “meydana getirme” şeklinde değil “gerçekleştirme” şeklinde 

tezahür eder.  

   Vekilin iş görme edimini özenle yerine getirmesi gerekmektedir. Zira özen 

dediğimiz faktör, vekâlet sözleşmelerini “güven” müessesesiyle birlikte ayakta tutan 

bir direktir. Zira vekâlet sözleşmelerinde vekilin sonucu meydana getirip 

getirememesi önemli değildir, önemli olan vekilin özenli hareket edip etmemesidir. 

Özen borcu TBK m.506/3’te şöyle tezahür eder: “Vekilin özen borcundan doğan 

sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri üstlenen basiretli bir 

vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır.” Görüldüğü gibi vekilin özen borcu 

ağırlaştırılmış bir özen sorumluluğudur. Ayrıca yeni borçlar kanunu ile eski sayılı 

borçlar kanunundaki özen sorumluluğunun muhtevasının değiştirildiği 

görülmektedir. Şöyle ki, eski kanun döneminde vekilin özen sorumluluğu işçinin 

                                                           
16

 Bkz: s.34 vd. 
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sorumluluğuna ilişkin hükümlerle belirlenmekteyken, artık “benzer alandaki iş ve 

hizmetleri üstlenen basiretli bir vekil”e göre belirlenmektedir
17

.    

   Vekilin işini özenle görme borcunun neleri kapsadığının belirlenmesi bakımından 

Yargıtay 1. Hukuk Dairesi’nin 2013/21184 Esas, 2015/6683 Karar ve 5.5.2015 tarihli 

şu kararı yol göstericidir: “Vekil üstlendiği iş ve hizmetleri, vekâlet verenin haklı 

menfaatlerini gözeterek, sadakat ve özenle yürütmekle yükümlüdür. Vekilin özen 

borcundan doğan sorumluluğunun belirlenmesinde, benzer alanda iş ve hizmetleri 

üstlenen basiretli bir vekilin göstermesi gereken davranış esas alınır." hükmüne yer 

verilmiştir. Bu itibarla vekil, vekil edenin yararına ve iradesine uygun hareket etme, 

onu zararlandırıcı davranışlardan kaçınma yükümlülüğü altındadır. Vekâletin 

kapsamı, sözleşmede açıkça gösterilmemişse, görülecek işin niteliğine göre belirlenir 

( TBK'nın 504/1 ). Sözleşmede vekâletin nasıl yerine getirileceği hakkında açık bir 

hüküm bulunmasa veya yapılan işlem dış temsil yetkisinin sınırları içerisinde kalsa 

dahi vekilin bu yükümlülüğü daima mevcuttur. Hatta malik tarafından vekilin bir 

taşınmazın satışında, dilediği bedelle dilediği kimseye satış yapabileceği şeklinde 

yetkili kılınması, satacağı kimseyi dahi belirtmesi, ona dürüstlük kuralını, sadakat ve 

özen borcunu göz ardı etmek suretiyle, makul sayılacak ölçüler dışına çıkarak satış 

yapma hakkını vermez. Vekil edenin yararı ile bağdaşmayacak bir eylem veya işlem 

yapan vekil değinilen maddenin son fıkrası uyarınca sorumlu olur. Bu sorumluluk 

BK'de daha hafif olan işçinin sorumluluğuna kıyasen belirlenirken, TBK'da benzer 

alanda iş ve hizmetleri üslenen basiretli bir vekilin sorumluluğu esas alınarak daha 

da ağırlaştırılmıştır.”
18

 

   Vekilin işini özenle görmesi gerektiğinden başka, vekilin işini kural olarak bizzat 

ifa borcu da vardır. Zira vekâlet sözleşmeleri karşılıklı güven esasına dayanan 

sözleşmelerdir. Ve vekilin vasfı ve kişiliği genellikle vekâlet sözleşmesi 

yapılmasının altında yatan gerekçeler bakımından önem arz etmektedir. Vekilin işi 

bizzat ifa borcunu ihtiva eden TBK m.506/1 hükmüne göre, “Vekil, vekâlet borcunu 

bizzat ifa etmekle yükümlüdür. Ancak vekile yetki verildiği veya durumun zorunlu ya 

da teamülün mümkün kıldığı hâllerde vekil, işi başkasına yaptırabilir.” Maddede 

vekilin işi bizzat ifa borcunun istisnaları sayılmıştır. Nitekim işbu istisnalar dâhilinde 

                                                           
17

 Gökyayla, a.g.m., s.294. 
18

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/1hd-2013-21184.htm (çevrimiçi) (Erişim Tarihi:15.05.2016) 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/1hd-2013-21184.htm
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vekilin işi başkasına gördürmesi durumunda doğacak hukuki durumu devam eden 

TBK 507/2 hükmü düzenlemiştir. Buna göre, “Vekil başkasına vekâlet vermeye 

yetkili ise, sadece seçmede ve talimat vermede gerekli özeni göstermekle 

yükümlüdür.” Bu duruma örnek, avukat olan vekilin, işi, kendisine bağlı olarak 

çalışan başka bir avukata tevdi etmesi gösterilebilir. Eğer vekil, yetkisi olmaksızın işi 

bir başkasına gördürmüşse TBK m.507/1 hükmüne tabi olur. Buna göre, “Vekil, 

yetkisi dışına çıkarak işi başkasına gördürdüğünde, onun fiilinden kendisi yapmış 

gibi sorumludur.”Kanuna göre, işi başkasına gördüren vekil her iki durumda da, 

vekilin kendi yerine koyduğu kişiye karşı sahip olduğu hakları, doğrudan doğruya o 

kişiye karşı ileri sürebilir. 

   Vekilin işi özenle ve bizzat ifa borcundan başka, işi vekâlet verenin iradesine ve 

talimata uygun yapma borcu da vardır. Bu borç TBK 505 bağlamında şu şekilde 

ifadesini bulur: “Vekil, vekâlet verenin açık talimatına uymakla yükümlüdür. Ancak, 

vekâlet verenden izin alma imkânı bulunmadığında, durumu bilseydi onun da izin 

vereceği açık olan hâllerde, vekil talimattan ayrılabilir. Bunun dışındaki durumlarda 

vekil, talimattan ayrılırsa, bundan doğan zararı karşılamadıkça işi görmüş olsa bile, 

vekâlet borcunu ifa etmiş olmaz.”Talimat, vekâlet verenin, vekâlet sözleşmesinin 

kurulmasından sonra vekile kendisine tevdi edilen işi nasıl yapacağını belirten tek 

taraflı ve varması gerekli bir irade beyanıdır
19

. Ancak günümüz vekâlet ilişkilerinin 

artık “iş budur, sen ne dersen o” vaziyetine bürünmüş olması nedeniyle talimata 

uygun ifa borcu sınırlı bir alanı kapsar hale gelmektedir. Zira vekâlet ilişkisi kurmaya 

iten neden genelde vekilin uzman vasfıdır. Dolayısıyla vekâlet verilen kişi zaten o 

işin mahsus olduğu alanda uzmandır. Dolayısıyla talimata uygun ifayı, açıkça 

verilmiş talimata aykırı ifa yapmama şeklinde anlamak gerekir. 

2.Vekilin Sadakat ve Sır Saklama Borcu 

   Vekilin sadakat borcu, onun gerek vekâletin ifası sırasında, gerek vekâletin sona 

ermesinden sonra, kendisine karşı duyulan güvene uygun olarak vekâlet verenin 

menfaatlerini sözleşme ile güdülen amaç çerçevesinde koruması ve kendi menfaatini 

vekâlet verenin menfaatine tabi kılması yükümlülüğü olarak tanımlanabilir
20

. 

                                                           
19

 Yavuz, a.g.e., s.630. 
20

 Yavuz, a.g.e., s.633. 
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   Vekâlet sözleşmesi daha önce de belirttiğimiz üzere karşılıklı güven inancının 

baskın olduğu ve niteliği gereği de olması gerektiği sözleşmelerdendir. Bunun en 

önemli sonuçlarından biri de vekilin sadakat ve sır saklama borcudur.  Ayrıca vekilin 

bu borcu kapsamı en geniş borçlardan biridir. Zira sözleşme ilişkisi sona erdikten 

sonra da devam ederler.  

  Vekil sadakat borcu gereği, sözleşme konusun edimin ifasıyla ilgili gelişen 

durumlar hakkında vekâlet vereni bilgilendirme, vekâlet verene vekâlet konusu işin 

görülmesi hususunda tavsiyelerde bulunma, menfaat çatışmalarını derhal vekâlet 

verene bildirme ve bu suretle vekâlet veren yararına hareket etme yükümlülüğü 

altındadır
21

.  

   Vekilin sır saklama borcu ise kanundan gelen değil, sözleşme ilişkisinin 

niteliğinden ileri gelen bir borçtur. Zira vekil vekâlet sözleşmesi ile vekâlet veren 

hakkında gizli bilgileri edinme imkânına sahip olur. Bu bilgileri sözleşme dolayısıyla 

öğrenen vekilin, özellikle bu tip güven ilişkisine dayalı kurulan sözleşmeler 

bakımından, işbu bilgileri açıklayabileceği savunmasında bulunulamaz. Nitekim 

TCK’nın “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 

belgelerin açıklanması” başlığını taşıyan meslek sırlarının ifşasını suç sayan 

239.maddesi
22

 ve CMK’nın bazı meslek sınıfı mensuplarının suç konusu olayla ilgili 

tanıklıktan çekinebileceklerine ilişkin hükümleri
23

 bu görüşlerimizi destekler 

niteliktedir. 

                                                           
21

 Yavuz, a.g.e., s.633-634. 
22

 İlgili madde hükmü şu şekildedir: “Ticarî sır, bankacılık sırrı veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya 
belgelerin açıklanması 
Madde 239- (1) Sıfat veya görevi, meslek veya sanatı gereği vakıf olduğu ticari sır, bankacılık sırrı 
veya müşteri sırrı niteliğindeki bilgi veya belgeleri yetkisiz kişilere veren veya ifşa eden kişi, şikayet 
üzerine, bir yıldan üç yıla kadar hapis ve beşbin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır. Bu bilgi 
veya belgelerin, hukuka aykırı yolla elde eden kişiler tarafından yetkisiz kişilere verilmesi veya ifşa 
edilmesi halinde de bu fıkraya göre cezaya hükmolunur.  
(2) Birinci fıkra hükümleri, fenni keşif ve buluşları veya sınai uygulamaya ilişkin bilgiler hakkında da 
uygulanır.  
(3) Bu sırlar, Türkiye'de oturmayan bir yabancıya veya onun memurlarına açıklandığı takdirde, faile 
verilecek ceza üçte biri oranında artırılır. Bu halde şikayet koşulu aranmaz.  
(4) Cebir veya tehdit kullanarak bir kimseyi bu madde kapsamına giren bilgi veya belgeleri 
açıklamaya mecbur kılan kişi, üç yıldan yedi yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılır.” 
23

 İlgili kanun maddesi şu şekildedir: “Meslek ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinme 
Madde 46 - (1) Meslekleri ve sürekli uğraşıları sebebiyle tanıklıktan çekinebilecekler ile çekinme konu 
ve koşulları şunlardır: 
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3.Vekilin Hesap Verme ve Vekâlet İlişkisi Çerçevesinde Aldıklarını 

Verme Borcu 

   Vekilin vekâlet konusu işin görülmesi hususunda vekâlet verene hesap vermesi 

lazım gelmektedir. Zira yapılan iş, esasında vekâlet verene ait bir iştir. Yalnızca işin 

görülmesi hususu vekille ilgilidir. Bu borç TBK m.508/1’de ifadesini şu şekilde 

bulur: “Vekil, vekâlet verenin istemi üzerine yürüttüğü işin hesabını vermek ve 

vekâletle ilişkili olarak aldıklarını vekâlet verene vermekle yükümlüdür.” 

24
Gerçekten vekâlet verenin işe başlanıp başlanmadığını, işin nasıl yürütüldüğünü ve 

sonuçlandırıldığını bilmeye ihtiyacı vardır
25

.  Hesap verme borcunun diğer bir 

gereği, vekilin vekâlet konusu işi yaparken elde ettiği kazanımları vekâlet verene 

iade etmekle yükümlü olmasıdır. Vekâlet konusu iş, vekilce doğrudan temsilci 

sıfatıyla yürütülüyorsa, esasında bir iade söz konusu olamayabilecektir. Zira 

doğrudan temsilde kazanımlar zaten vekâlet veren bünyesinde doğar. Ancak vekil 

vekâlet konusu işi gördüğü sırada kazanım olarak “para” edinmiş olabilir, o zaman 

parayı vekâlet verene iade yükümlülüğü yine doğacaktır. Vekilin hesap verme 

borcunu düzenleyen kanun hükmünün devam eden fıkrası gereğince, vekil vekâlet 

verene tesliminde geciktiği paranın ayrıca faizini de ödemekle yükümlüdür. 

   Vekilin edindiklerini vekâlet verene verme borcu adı üstünde bir verme borcudur. 

Peki, elde edilenleri verme borcu nasıl ifa edilecektir? TBK m.509 bu hususta şu 

                                                                                                                                                                     
a) Avukatlar veya stajyerleri veya yardımcılarının, bu sıfatları dolayısıyla veya yüklendikleri yargı 
görevi sebebiyle öğrendikleri bilgiler. 
b) Hekimler, diş hekimleri, eczacılar, ebeler ve bunların yardımcıları ve diğer bütün tıp meslek veya 
sanatları mensuplarının, bu sıfatları dolayısıyla hastaları ve bunların yakınları hakkında öğrendikleri 
bilgiler. 
c) Malî işlerde görevlendirilmiş müşavirler ve noterlerin bu sıfatları dolayısıyla hizmet verdikleri kişiler 
hakkında öğrendikleri bilgiler. 
(2) Yukarıdaki fıkranın (a) bendinde belirtilenler dışında kalan kişiler, ilgilinin rızasının varlığı halinde, 
tanıklıktan çekinemez.” 
24

 Aynı yönde, Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2014/11744 Esas, 2015/5994 Karar ve 26.2.2015 tarihli 
kararına göre, “Taraflar arasındaki hukuki ilişki vekâlet akdinden kaynaklanmakta olup dava 
davacının borçlu olmadığının tespiti istemine ilişkindir. Vekil yaptığı iş sırasında vekil edeninin üzerine 
geçen bütün haklarını ödeme, vekil edeninin adına veya yararına yaptığı tüm işlerden dolayı hesap 
verme zorunluluğundadır. Vekil olan davacı, davalıya karşı aracın satış bedelinden sorumlu olup 
ödemeye dair ispat yükümlülüğü kendi üzerindedir. Davacı ise, iddialarında ödemeyi davalıya değil, 
davalıya verilmek üzere dava dışı üçüncü kişiye yaptığını ileri sürdüğünden dolayı davacının bu iddiası 
dahi davalıya ödeme yapmadığına dair ikrar niteliğinde olup, kendisinin davalıya karşı sorumluluğunu 
ortadan kaldırmayacağından, davanın reddine karar verilmesi gerekir.” 
(http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/13hd-2014-11744.htm ) (çevrimiçi) (Erişim Tarihi: 15.05.16) 
25

 Yavuz, a.g.e., s.635. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/13hd-2014-11744.htm
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hükümleri ihtiva etmektedir: “(f.1.)Vekilin, kendi adına ve vekâlet veren hesabına 

gördüğü işlerden doğan üçüncü kişilerdeki alacağı, vekâlet verenin vekile karşı 

bütün borçlarını ifa ettiği anda, kendiliğinden vekâlet verene geçer. (f.2.)Vekilin 

iflası hâlinde vekâlet veren, bu alacağın kendisine geçmiş olduğunu iflas masasına 

karşı da ileri sürebilir. (f.3)Vekâlet veren, vekilin kendi adına ve vekâlet veren 

hesabına edinmiş olduğu taşınır eşyanın iflas masasından ayrılarak kendisine 

verilmesini isteyebilir. (f.4.)Vekilin sahip olduğu hapis hakkından iflas masası da 

yararlanır.” Maddenin ilk fıkrasındaki bir durumun varlığı için vekilin vekâlet 

vereni temsil şekli dolaylı temsil olmalıdır. Zira dolaylı temsilde yapılan işlem 

yapıldığı an vekâlet veren bünyesinde doğar. Kanaatimizce, yine dolaylı temsilin söz 

konusu olduğu maddenin üçüncü fıkrası bakımından, söylenmek istenen yalnızca 

“taşınır eşyayı ayırma hakkının” olduğudur. Zira dolaylı temsilde yapılan işlemle 

vekâlet veren herhangi başka bir işlem yapmaya gerek kalmaksızın zaten taşınır 

eşyanın sahibi olur. Üçüncü fıkrayla anlatılmak istenen vekâlet verenin taşınır eşyaya 

sahip olmasından ari olarak, “taşınır eşyayı iflas masasından ayırma” hakkına da 

sahip olacak olmasıdır. 

B.Vekâlet Verenin Borçları 

1.Vekilin Yaptığı Giderleri ve Avansları Ödeme Borcu 

   TBK’nın 510’uncu maddesinin 1’inci fıkrası gereğince, “Vekâlet veren, vekâletin 

gereği gibi ifası için vekilin yaptığı giderleri ve verdiği avansları faiziyle birlikte 

ödemek ve yüklendiği borçlardan onu kurtarmakla yükümlüdür” Vekâlet verenin 

böyle bir borcunun doğabilmesi için, öncelikle geçerli bir vekâlet sözleşmesinin 

kurulmuş olması, sonrasında vekilin ilgili harcamaları vekâlet konusu edimin ifası 

için yapmış olması ve ayrıca harcamaların edimin gereği gibi ifasına mahsus olarak 

yapılmış olması gerekmektedir
26

. 

2.Vekili, Kendi Hesabına Girdiği Borçtan Kurtarma Borcu    

   TBK m.510 gereğince “Vekalet veren vekilin yüklendiği borçlardan onu 

kurtarmakla yükümlüdür. Vekil, vekaletin ifası sebebiyle uğradığı zararın 

                                                           
26

 Yavuz, a.g.e., s.640-641; Sera, Reyhani, Yüksel, “Vekâlet sözleşmesinde vekâlet verenin 
(müvekkilin) borçları”, Hukuk, Ekonomi ve Siyasal Bilimler Aylık İnternet Dergisi, S.134, 2013, 
(çevrimiçi), http://www.e-akademi.org/makaleler/sryuksel.pdf , (Erişim Tarihi 15.05.16), s.13-14. 

http://www.e-akademi.org/makaleler/sryuksel.pdf
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giderilmesini vekalet verenden isteyebilir. Ancak vekalet veren, kusuru 

bulunmadığını ispat ederek bu sorumluluktan kurtulabilir.”Elbette böyle bir borcun 

doğabilmesi için öncelikle vekilin dolaylı temsilci sıfatıyla hareket etmesi lazım 

gelmektedir ki, kendi adına, vekalet veren hesabına hareket etmiş olsun. Yine böyle 

bir borcun doğabilmesi için aradaki ilişkinin geçerli bir vekâlet ilişkisi olması ve 

borcun da doğmuş olması gerekmektedir
27

. Ayrıca kanun hükmü gereğince yine 

vekil eğer vekâleti ifa nedeniyle bir zarara uğramış olursa ve bu zarar neden olan 

vekâlet verenin kusuru ise, vekalet veren bu zararı da gidermekle yükümlü 

olacaktır
28

. 

3.Vekâlet Verenin Vekile Avans Verme ve Karşılık Sağlama Borcu 

   Vekâlet verenin bu borcu Türk Borçlar Kanununda düzenlenmemiştir
29

. Ancak 

Avukatlık Kanunu’nun 173.maddesinin 2’nci fıkrası gereğince, “Avukata tevdi 

edilen işin yapılması veya yapıldıktan sonra sonucunun alınması için gerekli bütün 

vergi, resim, harç ve giderler iş sahibinin sorumluluğu altında olup, avukat 

tarafından ilk istekte avukata veya gerektiği yere ödenir. Bu harcamaların avukat 

                                                           
27

 Yüksel, a.g.m., s.15. 
28

 Aynı yönde Yargıtay 13. Hukuk Dairesi’nin 2013/30822 Esas, 2014/10772 Karar ve 9.4.2014 tarihli 
kararına göre, “Davanın temeli vekillik sözleşmesi olup, özen borcuna aykırılığa dayandırılmıştır. 
Borçlar Kanunu'nun vekalet akdini düzenleyen 386 vd ( Yeni TBK 502 vd ) maddeleri uyarınca, vekil 
vekâlet görevine konu işi görürken yöneldiği sonucun elde edilmemesinden sorumlu değil ise de, bu 
sonuca ulaşmak için gösterdiği çabanın yaptığı işlemlerin, eylemlerin ve davranışların özenli 
olmayışından doğan zararlardan dolayı sorumludur. Vekilin sorumluluğu, genel olarak işçinin 
sorumluluğuna ilişkin kurallara bağlıdır. Vekil işçi gibi özenle davranmak zorunda olup, en hafif 
kusurundan bile sorumludur. ( TBK.nın 396/1 md. ) O nedenle, doktorun meslek alanı içinde olan 
bütün kusurları, hafif de olsa, sorumluluğun unsuru olarak kabul edilmelidir. Doktor hastasının zarar 
görmemesi için, mesleki tüm şartları yerine getirmek, hastanın durumunu tıbbi açıdan zamanında ve 
gecikmeksizin saptayıp, somut durumun gerektirdiği önlemleri eksiksiz biçimde almak, uygun tedaviyi 
de yine gecikmeden belirleyip uygulamak zorundadır. Asgari düzeyde dahi olsa, bir tereddüt doğuran 
durumlarda bu tereddüdünü ortadan kaldıracak araştırmalar yapmak ve bu arada da koruyucu 
tedbirleri almakla yükümlüdür. Çeşitli tedavi yöntemleri arasında bir seçim yapılırken, hastanın ve 
hastalığın özellikleri göz önünde tutulmak, onu risk altına sokacak tutum ve davranışlardan 
kaçınılmak ve en emin yol seçilmelidir. Gerçekten de müvekkil ( hasta ) mesleki bir iş gören doktor 
olan vekilden tedavinin bütün aşamalarında titiz bir ihtimam ve dikkat göstermesini beklemek 
hakkına sahiptir. Gereken özeni göstermeyen vekil, BK.nın 394/1. ( TBK 510/1. ) maddesi hükmü 
uyarınca vekaleti gereği gibi ifa etmemiş sayılmalıdır. Tıbbın gerek ve kurallarına uygun 
davranılmakla birlikte sonuç değişmemiş ise doktor sorumlu tutulmamalıdır.” 
(http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/13hd-2013-30822.htm )(çevrimiçi) (Erişim Tarihi:15.05.16) 
29

 “Bu borç, Türk Borçlar Kanunu’nun kaynağı niteliğinde olan Or Article 510’da da 
düzenlenmemiştir.”(Vehbi, Umut, Erkan, “6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu’na göre Vekâlet 
Sözleşmesinde Vekâlet Verenin Ücret Ödeme Borcu Dışındaki Diğer Borçları”, Ankara Üniversitesi 
Hukuk Fakültesi Dergisi, S.62/2, 2013, s.(441-472), s.455.  

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/13hd-2013-30822.htm
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tarafından yapılabilmesi için, yeteri kadar avansın iş sahibi tarafından verilmiş 

olması gerektir. Avukatın iş için yapacağı yolculuk masrafları ve bulunduğu yerden 

ayrılma tazminatı, anlaşma gereğince iş sahibi tarafından ayrıca ödenir. Bu giderler 

peşin olarak ödenmedikçe avukat yolculuğa zorlanamaz. Bu hükmün aksine sözleşme 

yapılabilir.”Esasında bu tip bir düzenlemenin Türk Borçlar Kanunu’nda da 

yapılması lazım gelmektedir. Zira vekilin sözleşme ile yapmayı üstlendiği edim 

konusu işin başkasına(vekâlet verene) ait olduğu düşünüldüğünde, bu işin gereği gibi 

yerine getirilmesi adına gereği gibi ifadan asıl faydalanacak olan tarafın, yani vekâlet 

verenin vekile avans
30

 vermesi ve karşılık
31

 sağlaması gerekmektedir.  

4.Ücret Ödeme Borcu 

   Vekilin ücret ödeme borcu, ancak taraflar arasındaki sözleşmede veya kanunda 

hüküm
32

 veya o hususta teamül olması halinde mevzubahis olabilecek bir borçtur. 

Ücretin vekâlet sözleşmesinin zorunlu bir unsuru olmadığını belirtmiştik. Bu yönde 

kabulün nedeni, vekâlet sözleşmesinin güven unsurundan meydana gelmesidir. 

Ancak günümüzün kapitale dayalı dünyasında ücret almaksızın vekâlet sözleşmesi 

akdedilmesi pek mümkün görülmemektedir. Nitekim avukatla yapılan vekâlet 

sözleşmeleri bakımından ücret işbu sözleşmelerin zorunlu unsurudur
33

. 

                                                           
30

 “Avans, vekilin vekaleti ifa için yapacağı harcamaları veya ücretini ya da her ikisini karşılamak 
amacıyla onun talebi üzerine veya kendiliğinden verdiği paradır.”(Yavuz, a.g.e., s.641.) 
31

 “Karşılık, vekilin vekalet verenden veya üçüncü kişilerden aldığı ve vekalet verene karşı doğacak 
alacaklarını karşılamak için üzerinde tasarruf edebileceği malvarlığı değerleridir.”(Yavuz, a.g.e., 
s.641.) 
32

 “Vekilin ücret isteme hakkı bazı özel kanunlarla da öngörülmüş olabilir. Mesela, MK m.550 c. son’a 
göre vasiyeti yerine getirme görevlisi hizmetinin karşılığında uygun bir ücret isteyebilir. Yine TTK m. 
20’ye göre bir tacir, ticari işletmesiyle ilgili olarak diğer bir tacirin işini görmüşse ücrete hak kazanır. 
Aynı şekilde Noterlik Kanunu’nun 112’nci maddesinde noterlerin tarifede belirtilen ücretleri 
alabileceği hüküm altına alınmıştır.”(Yüksel, a.g.m., s.11-12.) 
33

 Avukatlık Kanunu’nun “Avukatlık ücreti” başlıklı 164.maddesine göre, “Avukatlık ücreti, avukatın 
hukukî yardımının karşılığı olan meblâğı veya değeri ifade eder. Yüzde yirmibeşi aşmamak üzere, 
dava veya hükmolunacak şeyin değeri yahut paranın belli bir yüzdesi avukatlık ücreti olarak 
kararlaştırılabilir. İkinci fıkraya göre yapılacak sözleşmeler, dava konusu para dışındaki mal ve 
haklardan bir kısmının aynen avukata ait olacağı hükmünü taşıyamaz. Avukatlık asgarî ücret tarifesi 
altında vekâlet ücreti kararlaştırılamaz. Ücretsiz dava alınması halinde, durum baro yönetim kuruluna 
bildirilir. Avukatlık ücretinin kararlaştırılmamış olduğu veya taraflar arasında yazılı ücret 
sözleşmesinin bulunmadığı yahut ücret sözleşmesinin belirgin olmadığı veya tartışmalı olduğu veya 
ücret sözleşmesinin ücrete ilişkin hükmünün geçersiz sayıldığı hallerde; değeri para ile ölçülebilen 
dava ve işlerde asgari ücret tarifelerinin altında olmamak koşuluyla ücret itirazlarını incelemeye 
yetkili merci tarafından davanın kazanılan bölümü için avukatın emeğine göre ilâmın kesinleştiği 
tarihteki müddeabihin değerinin yüzde onu ile yüzde yirmisi arasındaki bir miktar avukatlık ücreti 
olarak belirlenir. Değeri para ile ölçülemeyen dava ve işlerde ise avukatlık asgari ücret tarifesi 
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IV.VEKÂLET SÖZLEŞMELERİNİN SONA ERMESİ 

A.Vekâlet Sözleşmelerinin Tek Taraflı Olarak Sona Erdirilmesi
34

 

   TBK’nın 512.maddesi gereğince, “Vekâlet veren ve vekil, her zaman sözleşmeyi 

tek taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona 

erdiren taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.” Vekâlet 

sözleşmelerinin güvene dayanan sözleşmeler olup, güvenini yitiren taraf her zaman 

sözleşmeyi sona erdirebilecektir. Vekâlet sözleşmelerinde taraflara sunulan bu 

imkân, sözleşmeyle bağlı kalmak istemeyen tarafı herhangi bir şart gerekmeksizin 

sözleşmeyle bağlı kalmamasını sağladığından diğer sözleşmelerden oldukça ayrı bir 

yerdedir.  

   Hüküm aynı zamanda emredicidir, vekâlet veren vekili her zaman azletme 

hakkından, vekil de her zaman istifa edebilme hakkından önceden feragat edemez
35

. 

   Vekâlet sözleşmelerinde taraflar, her zaman sözleşmeyi tek taraflı olarak sona 

erdirebilmekle birlikte, işbu sona erdirmenin uygun olmayan zamanda yapılmaması 

gerekmektedir. Bu dürüstlük kuralının gereğidir. Uygun olmayan zamanda 

sözleşmeyi fesheden taraf diğer tarafın bundan zararını karşılamakla yükümlüdür.    

   Uygun olmayan zamanda sona erdirme nedeniyle ödenmesi gerekecek tazminatın 

belirlenmesinde haksız fiil hükümleri kıyasen uygulama alanı bulacaktır
36

. 

   Avukatla yapılan vekâlet sözleşmeleri bakımından Avukatlık Kanunu özel 

hükümler getirmiştir. Buna göre, AK m. 174’e göre, “Üzerine aldığı işi haklı bir 

sebep olmaksızın takipten vazgeçen avukat hiçbir ücret isteyemez ve peşin aldığı 

ücreti geri vermek zorundadır. Avukatın azli halinde ücretin tamamı verilir. Şu kadar 

ki, avukat kusur veya ihmalinden dolayı azledilmiş ise ücretin ödenmesi gerekmez”. 

Görüldüğü üzere Avukatlık sözleşmesinde sona erdirmeye ilişkin olarak uygun 

olmayan zaman değil, haklı sebep kavramı ön plana çıkmaktadır. Haklı sebep, 

sözleşmenin sona erdirilebilmesi için gerekli değildir ancak eğer yoksa azil veya 

                                                                                                                                                                     
uygulanır. Dava sonunda, kararla tarifeye dayanılarak karşı tarafa yüklenecek vekâlet ücreti avukata 
aittir. Bu ücret, iş sahibinin borcu nedeniyle takas ve mahsup edilemez, haczedilemez.” 
34

 Vekalet sözleşmelerinin tek taraflı olarak sona erdirilmesinin hukuki niteliği hakkında bkz:Öz, Seçer, 
“Vekâlet Sözleşmesinin Vekâlete Özgü Sebeplerle Sona Ermesi”, İnönü Üniversitesi Hukuk Fakültesi 
Dergisi, Özel Sayı, C.II, s.(877-944), s.881-882. 
35

 Yavuz, a.g.e., s.644. 
36

 Seçer, a.g.m., s.902. 
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istifa haksız hale gelmekte ve bu sebeple haksızlık şahsında doğan kişi hakkı olan 

edimlerden istifade edemeyecek duruma gelmektedir. 

   Son olarak, ilgili kanunun 514.maddesi hükmü gereğince, vekâlet veren tarafından 

sözleşmenin sona erdirildiği durumlarda, iş bu sona ermeyi vekilin öğrenmesi anına 

dek, vekilin yaptığı işlemlerden vekâlet veren ya da mirasçıları sözleşme devam 

ediyormuş gibi sorumlu olacaktır. 

B.Vekâlet Sözleşmesinin Taraflardan Birinin Ölümü, Ehliyetsizliği ya da 

İflası Sebebiyle Sona Ermesi 

   TBK m.513/1 gereğince, “Sözleşmeden veya işin niteliğinden aksi anlaşılmadıkça 

sözleşme, vekilin veya vekâlet verenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ya da iflası ile 

kendiliğinden sona ermiş olur. Bu hüküm, taraflardan birinin tüzel kişi olması 

durumunda, bu tüzel kişiliğin sona ermesinde de uygulanır.” 

   Daha önce de belirtildiği üzere vekâlet sözleşmeleri karşılıklı güven esasına 

dayanır, vekalet veren vekili seçerken vekalet konusu işi yapmaya ehil birini 

seçmeye gayret eder, vekil ise vekalet konusu işi kural olarak bizzat ifa ile 

yükümlüdür. Tüm bunlar bir arada düşünüldüğünde, taraflardan birinin ölümü, 

ehliyetini kaybetmesi ya da iflası halinde aradaki güven ilişkisinin devamını 

sağlayacak unsurlar ortadan kalkmaktadır. Bunun aksini kanıtlayacak sözleşme 

hükmü veya işin niteliği olmadıkça, durum böyledir.  

   Kanun ilgili hükmün devam eden fıkrasında, vekâlet verenin menfaatleri 

bakımından şu düzenlemeyi getirmiştir: “Vekâletin sona ermesi vekâlet verenin 

menfaatlerini tehlikeye düşürüyorsa, vekâlet veren veya mirasçısı ya da temsilcisi, 

işleri kendi başına görebilecek duruma gelinceye kadar, vekil veya mirasçısı ya da 

temsilcisi, vekâleti ifaya devam etmekle yükümlüdür.”İflas, ölüm veya ehliyetin 

kaybedilmesiyle birlikte bıçak gibi kesilen vekâlet ilişkisi bazen vekâlet verenin 

menfaatlerini tehlikeye düşürebilir. Kanun bunun önüne geçmek için ilgili hükmü 

ihdas etmiştir, bu bakımdan yerindedir.  

   Son olarak, vekâlet verenin öldüğünü, iflas ettiğini ya da ehliyetini kaybettiğini 

bilmeyen vekilin, işbu hususları öğrenme anına dek yaptığı işlemlerden duruma göre 

vekâlet veren veya mirasçısı sözleşme devam ediyormuş gibi sorumlu olacaktır. 
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İKİNCİ BÖLÜM 

GENEL OLARAK ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER VE 

ELEKTRONİK VEKÂLET 

I.GENEL OLARAK ELEKTRONİK SÖZLEŞMELER 

A.Elektronik Sözleşmelerin Tanımı, Özellikleri ve Kuruluşu 

1.Elektronik Sözleşmelerin Tanımı 

   Elektronik sözleşmeler, elektronik ticaretin
37

 yapı taşı olarak anılmakla birlikte, 

elektronik vekâlet müessesesinin anlaşılabilmesi bakımından, işbu sözleşmelerin 

hukuki bir tanımını yapmak yerinde olacaktır.  

                                                           
37

 “Dar anlamda elektronik ticaret, işlemlerini İnternet veya hiç kimsenin özel malı olmayan Web 
tabanlı sistemlere kaydıran ticari faaliyetleri ifade ederken, geniş anlamda elektronik ticaret tanımı 
ise, İnternet ticaretine ek olarak, özel elektronik alışveriş sistemleri ile yapılan ticari işlemleri ifade 
etmektedir”(Veysel, Bozkurt(derleyen), Ekonomik, Toplumsal, Teknik ve Yasal Yönleriyle Elektronik 
Ticaret, 1.Baskı, İstanbul, Alfa Yayınları, 2000, s.2); “Elektronik Ticaret(e-commerce) internet 
üzerinden ve sadece elektronik iletişim araçları kullanılarak yapılır. Elektronik ticaret, elektronik 
sözleşme ile icra edilir.”(Mustafa, Topaloğlu, Bilişim Hukuku, 1.Baskı, Adana, Karahan Kitabevi, 2005, 
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   Türk borçlar hukuku mevzuatımıza göre sözleşmeler, tarafların karşılıklı olarak 

irade beyanlarının uyuşmasından meydana gelen müesseselerdir. Elektronik 

sözleşmeler ise, elektronik vasıtalara aracılığıyla yapılan, yine karşılıklı bir irade 

uyuşmasının şart olduğu sözleşmelerdir. İrade uyuşmasını klasik sözleşme anlamında 

bir uyuşma olarak aramamakla birlikte, elektronik sözleşmelerin özünde sahip 

olduğu farklılık ve özgünlük nedeniyle bunun makul olduğu söylenebilir.  

   Kısaca elektronik sözleşmelerin tanımını yapacak olursak, işbu sözleşmeler, 

internet üzerinde ve internet araçları kullanılarak yapılan sözleşmelerdir
38

. 

2.Elektronik Sözleşmelerin Özellikleri 

   Elektronik sözleşmelerin, klasik sözleşmelerden arî olarak, internet dediğimiz 

soyut bir bağlam içerisinde kurulmasından mütevellit kendine has birtakım 

özellikleri vardır.   

   İlk olarak, elektronik sözleşmeler kural olarak hazır olmayanlar arasında kurulan 

bir sözleşme çeşididir. Bu sonuca varmamıza sebep, Türk Borçlar Kanunu’nun ilgili 

hükümleridir. Şöyle ki, kanunun 4/II hükmüne göre, “Telefon, bilgisayar gibi 

iletişim sağlayabilen araçlarla doğrudan iletişim sırasında yapılan öneri, hazır 

olanlar arasında yapılmış sayılır.”Buna göre, doğrudan iletişim halinin bulunmadığı 

durumlarda hazırlar arası bir iletişimden de bahsedilemeyecektir. İnternette yapılan 

sözleşmelerin çoğunda taraflar doğrudan etkileşim(interaktif) içinde değildir
39

. 

Ayrıca Sözer’e göre işbu hüküm yalnızca tarafların haberleşirken birbirlerinin 

duygularını-özel olarak tepkilerini- işiterek sürdürdükleri bir ortam için 

kullanılmalıdır, buna göre de telex, fax ve e-mail gibi araçlarla yapılan iletişim hazır 

olmayanlar arasında yapılan iletişim olacaktır
40

.  

   Kanaatimize göre, elektronik sözleşmelerin içeriğinde bulunan özgün iletişim 

araçları nedeniyle genel olarak hazır olmayanlar arasında yapılabildiğini kabul etmek 

                                                                                                                                                                     
s.105.) “Elektronik Ticareti internet üzerinden yürütülen ticari faaliyet olarak tanımlayabiliriz. Diğer 
bir ifade ile, ticaretin internet üzerinden yapılan çeşidi olarak adlandırabiliriz.”(Sözer, a.g.e., s.1) 
38

 Sözer, a.g.e., s.89. 
39

 Topaloğlu, a.g.e., s.106. 
40

 Sözer, a.g.e., s.110. 
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gerekir. Hazır olanlar arası elektronik sözleşmelere örnek olarak ise internet 

üzerinden yapılan telekonferansları vermek mümkün olabilecektir
41

. 

   İkinci olarak elektronik sözleşmeler, iltihakı(katılmalı) sözleşmelerdir. Katılmalı 

(iltihakı) sözleşme, sözleşmenin taraflarından bir tanesinin, sözleşme kurulmadan 

önce, ileride kuracağı sözleşmelerde kullanmak üzere, karşı tarafın herhangi bir 

müzakere yetkisi olmadan aynen kabul edeceği surette, tek yanlı olarak hazırladığı 

sözleşme türüdür
42

. İltihakı sözleşmeler esasında genel işlem şartları barındıran 

sözleşmelerdir. Dolayısıyla esasında bu tip sözleşmeler, sözleşmeler hukukunun yapı 

taşı olan “karşılıklı müzakere” faaliyetini içermemektedirler.  Elektronik sözleşmeler 

de bu kapsamda iltihakı sözleşmeler olup, sözleşme içeriğine dahil hükümler, 

karşılıklı müzakere edilmeksizin genellikle bir sunucu tarafından konulmuş olup, 

sözleşmenin karşı tarafı, “I accept”, “I agree”, “Okay” gibi sonuç doğurucu tuşlara 

basmak suretiyle irade beyanında bulunmuş olur ve sözleşme kurulmuş olur. Bazı 

elektronik sözleşmeler bakımından işlemin, malın veya yazılımın “teslim şekli”, 

“ödeme şekli” gibi noktalarda, alıcı ve ya hizmet sunulanın beyanına göre işlem 

yapılabilir olsa da, bu elektronik sözleşmelerin iltihakı olma niteliğini ortadan 

kaldırmayacaktır. Elektronik sözleşmelerin iltihakı olması ve bünyesinde genel işlem 

şartları bulundurabilmesinden mütevellit bu sözleşmelerde alıcı tarafın özellikle 

korunması gerekmektedir. Bu noktada alıcı tarafın TBK’da genel işlem şartlarıyla 

ilgili getirilen düzenlemeler ışığında korunması, alıcının tüketici olarak 

nitelendirebileceği hallerde ise ayrıca 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında 

Kanun’a göre korunması mümkün olabilecektir. 

3.Elektronik Sözleşmelerin Kuruluşu 

a.Genel Olarak 

   Elektronik sözleşmelerin hususi tanımını yapmış olmakla birlikte, bu, işbu 

sözleşmelere TBK’daki sözleşmelere ilişkin hükümlerin uygulanmayacağı manasına 

gelmemektedir. Bu kapsamda elektronik sözleşmelerin kurulması bahsinde, diğer 

                                                           
41

 Aynı yönde bkz:Topaloğlu, a.g.e., s.107; Turgay, Sarıakçalı, “Elektronik Ticaretin Hukuki Açıdan 
Değerlendirilmesi”, İÜSBE Özel Hukuk Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, İstanbul, 2004, s.34-35. 
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 Sözer, a.g.e., s.113; İltihaki sözleşmeler hakkında ayrıntılı bilgi için bkz: Yeşim, M., Atamer, 
Sözleşme Özgürlüğünün Sınırlandırılması Sorunu Çerçevesinde Genel İşlem Şartlarının 
Denetlenmesi, 2.Baskı,İstanbul, Beta Basım A.Ş., 2001, s.19-20, 43-47.  
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sözleşmelerde olduğu gibi bir icap ve kabule ihtiyaç olduğu açıktır. Buna göre bir 

tarafın diğer tarafa bir sözleşmenin yapılması noktasında iç iradesini belirtmesi 

anlamına gelen icapta bulunması üzerine, karşı tarafın da buna uygun irade 

beyanında bulunması anlamına gelen kabul beyanında bulunması üzerine sözleşme 

kurulmuş olacaktır. TBK’nın 1/I hükmünde de belirtildiği üzere “Sözleşme, 

tarafların iradelerini karşılıklı ve birbirine uygun olarak açıklamalarıyla kurulur.” 

   İcabın öngörülen sözleşmenin kurulması için gereken tüm bilgileri içermesi ve 

kendisine yöneltilen kişinin-veya umuma yapılan icaplarda, ilgilenen herkesin- kabul 

beyanı ile sözleşmenin kurulmasına olanak sağlayacak ögeleri yansıtması gereklidir. 

Ancak icap tüm bu karakteristik nitelikleri içermek kaydı ile açık(sarih) 

yapılabileceği gibi örtülü de yapılabilir
43

. 

   Hukukumuzda icap ve kabul müessesinden başka icaba davet müessesesi de kabul 

edilmektedir. Buna göre yukarıda açıkladığımız şekilde bir icap olmanın niteliklerini 

taşımayan irade bayanı icaba davet olarak nitelendirilecektir. Bu kabule varmamıza 

sebep TBK 8 hükmü şu şekildedir: “Öneren, önerisi ile bağlı olmama hakkının saklı 

olduğunu açıkça belirtirse veya işin özelliğinden ya da durumun gereğinden 

bağlanma niyetinde olmadığı anlaşılırsa, önerisi kendisini bağlamaz. Fiyatını 

göstererek mal sergilenmesi veya tarife, fiyat listesi ya da benzerlerinin 

gönderilmesi, aksi açıkça ve kolaylıkla anlaşılmadıkça öneri sayılır.” 

   İcabın hazır olanlar ve olmayanlar arasında yapılması farklı hukuki neticelere tabi 

işlemlerdir. Şöyle ki, icabın hazırlar arasında yapılması halinde, TBK 4/I hükmü 

gereğince “Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olan bir kişiye yapılan öneri 

hemen kabul edilmezse; öneren, önerisiyle bağlılıktan kurtulur.”Yukarıda 

belirttiğimiz gibi, doğrudan iletişim içerisinde bulunuluyorsa şayet, bilgisayar, 

telefon gibi vasıtalarda yapılan icapların hazırlar arasında yapılmış kabul edileceği 

unutulmamalıdır. İcabın hazır olmayanlar arasında yapılması halinde, TBK 5 hükmü 

gereğince, “Kabul için süre belirlenmeksizin hazır olmayan bir kişiye yapılan öneri, 

zamanında ve usulüne uygun olarak gönderilmiş bir yanıtın ulaşmasının 

beklenebileceği ana kadar, önereni bağlar. Öneren, önerisini zamanında ulaşmış 

sayabilir. Zamanında gönderilen kabul, önerene geç ulaşır ve öneren onunla bağlı 
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 Sözer, a.g.e., s.33-34. 
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olmak istemezse, durumu hemen kabul edene bildirmek zorundadır.”Bundan başka 

icapta bulunanın, kabul beyanında bulunulması için süre tayin ettiği hallerde, sürenin 

geçmesiyle icapta bulunan icabıyla bağlılıktan kurtulur. 

   Kanaatimizce internet üzerinden yapılan irade beyanlarının icap mı, icaba davet mi 

olduğu tartışması noktasında ise, genel bir kural belirlemek mümkün değildir
44

. Zira 

sözleşme konusu edimin hizmet sunulana sunulması veya alıcıya satılması 

noktasında, etkileşimli bir internet sitesinden bahsedebiliyorsa, yani alıcının almak 

istediğinde malı satın alma işlemlerini internet üzerinden tamamlayabildiği bir 

internet sitesinden veya vasıtasından bahsedebiliyorsak ve ayrıca da ilgili beyanın 

icap kabul edilmesini engeller bir kanun hükmü veya ibare(örneğin; Stoklarla 

Sınırlıdır, Stokta bulunmamaktadır gibi ibareler) de yoksa ilgili irade beyanı icap 

kabul edilebilecektir. Aksi durumda ise beyan bir icaba davet olarak 

nitelendirilebilecektir. Dolayısıyla değerlendirme somut duruma göre yapılmalıdır. 

   Elektronik sözleşmeler bakımından sözleşmenin kurulduğu an ile sözleşmenin 

hüküm ifade etmeye başladığı an da teknolojik veriler dikkate alınarak, yine borçlar 

hukukunun genel ilkeleri doğrultusunda tayin edilecektir
45

. Bir sözleşmenin 

kurulması ile hüküm doğurduğu anın belirlenmesi hususunu düzenleyen TBK 11 

hükmü gereği  “Hazır olmayanlar arasında kurulan sözleşmeler, kabulün 

gönderildiği andan başlayarak hüküm doğurur. Açık bir kabulün gerekli olmadığı 

durumlarda, sözleşme önerinin ulaşma anından başlayarak hüküm doğurur.”İşbu 

husus elektronik sözleşmelere uygulandığında, buna göre, elektronik sözleşmenin 

kurulması ve hüküm doğurması hususunda kabul beyanının icapta bulunana ulaşmak 

üzere gönderilmesi ve bu beyanın da nitekim icapta bulunanca alınması üzerine-

mesela, e-posta üzerinden icapta bulunulan tarafın, kabul beyanı içeren mailini 

düzenleyerek gönder tuşuna basması ve bu maili de karşı tarafın server’ına 

göndermesi ile-sözleşme kurulmuş olacak ancak sözleşme hükümlerini kabul 

beyanında bulunanın beyanını gönderdiği anda-henüz kabulde bulunulana ulaşmadan 

evvel-hükümlerini doğurmaya başlayacaktır.  

   İcapta bulunulanın beyanı icap değil de icaba davet olarak nitelendirilebileceği 

hallerde, bu kapsamda, bu beyana yönelik bulunulan beyan kabul değil, icap olarak 
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nitelendirilecektir, dolayısıyla böyle bir durumda sözleşme icaba davette bulunanın 

kendisine yapılan icaba karşı kabul beyanında bulunması ile kurulacaktır
46

.   

   Bu kapsamda internet üzerinden akdedilen-elektronik-sözleşmeler bakımından, 

irade beyanlarının gönderilme ve ulaşma anlarının tespiti gerekmektedir. Buna göre, 

bir irade beyanının gönderilmesi, o beyanın muhataba erişmek üzere beyanda 

bulunanın hâkimiyet alanından çıkmasını ifade eder
47

. Dolayısıyla bir e-mail 

üzerinden bulunulan beyanda, yukarıda da anıldığı üzere, çevrimiçi bir durumda 

“gönder” tuşuna basmak suretiyle, web sitesi üzerinden yapılan bir mal veya hizmet 

satın alma işlemi sırasında siparişi tamamlayarak, “ok” tuşuna basmak suretiyle, işbu 

beyanların sahiplerinin hâkimiyet alanlarından çıktığını söyleyebiliriz. Bir irade 

beyanının muhatabına ulaşması ise, muhatabının hâkimiyet alanına girdiği anda 

gerçekleşir
48

. Bu konu web siteleri üzerinden kurulan sözleşmeler bakımından önem 

arz etmezken, -zira web sitesi aracılığıyla kurulan sözleşmelerde bir irade beyanının 

yapılması ile ulaşması eş zamanlı olmakta, web sitesi tarafından yapılan beyan 

anında müşterinin bilgisayarının ekranında görünmekte, müşterinin beyanı ise anında 

muhatap tarafından algılanarak işleme konmaktadır
49

-elektronik posta yoluyla 

kurulan sözleşmeler bakımından aynı şeyi söylemek mümkün değildir. Zira 

elektronik posta yoluyla yapılan sözleşmelerde, interaktif bir durum yoktur. Yani 

beyanda bulunan muhatabına beyanını iletmek üzere e-posta göndermektedir. Ancak 

muhatap bu beyanı ancak, bilgisayarını açıp posta kutusuna girdiğinde 

görebilmektedir. Bu hususta derin tartışmalara girmeden görüşümüzü belirtmek 

gerekirse, bir irade beyanının muhatabına ulaşmış sayılması için, gönderence 

gönderilen beyanın, muhatabın manyetik ortamına-esasında server
50

’ına- gelmesi ve 

muhatapça açılmak üzere ilgili ortamda tutuluyor olması yeterlidir
51

. 

b.Elektronik Sözleşmelerin Kurulması Vasıtaları 

(1).Web Sitesi 
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   Elektronik sözleşmelerin kurulmasında kullanılan vasıtalardan biri olan “web 

siteleri” sözleşme yapma amacıyla kullanım bakımından oldukça yaygın bir 

uygulama alanına sahiptir. 

   İnternet ortamında mal veya hizmet sunumunda bulunmak isteyen işletmeler, 

ürünlerini ve hizmetlerini tanıtmak üzere bir web sitesi kullanırlar
52

. İşletmeler işbu 

web siteleri aracılığıyla müşteriyle, yüz yüze gelmeksizin karşılaşma şansı yakalarlar 

ve bu noktada web sitesi içeriğine önceden yüklenen iltihakı sözleşmeler yoluyla mal 

veya ürünlerini satma imkânı elde etmektedirler.  

   Web sitesi aracılığıyla mal veya hizmet sunumu veya satışında bulunan taraf, 

sözleşmenin kurulması için geçilmesi icap eden aşamaları ve bunlara ilişkin içeriği 

kendisi tespit etmiş ve bilgisayara yüklemiş bulunduğunda, karşı taraf ancak 

bilgisayarın algılayabileceği şekil ve içerikte beyanda bulunmak, daha doğrusu bu 

beyanlarını karşı tarafın ona göstermiş olduğu düzene uygun olarak ifade etmek 

zorundadır
53

. Sırf bu niteliği gereği, sözleşmeler için insan iradesi olması 

gerekliliğini savunan yazarlarca, web sitesi aracılığıyla kurulan sözleşmelerin bir 

tarafında insan unsuru bulunmasından mütevellit aradaki ilişkinin sözleşme ilişkisi 

sayılamayacağını ancak gelişen dünya nedeniyle bunların yine de kabul edilebilir 

olduğunu savunan yazarlar
54

 olduğu gibi, bunlar bakımından irade beyanında 

bulunan tarafın makine değil, makineye komut veren bir insan olduğundan bahisle, 

işbu sözleşmelerin borçlar hukuku anlamında gayet de geçerli olduğunu savunan 

yazarlar
55

 da vardır. Kanaatimizce de, web sitesi aracılığıyla kurulan sözleşmeler he 

ne kadar yeni dünya düzen ve gelişiminin bize getirdiği yeniliklerden biri olsa da 

hukuk anlamında da geçerli sözleşmeler addedilmelidir. 

(2).Elektronik Posta(e-posta(mail)) 
                                                           
52

 Sarıakçalı, a.g.m., s.29. 
53

 Sözer, a.g.e., s.93. 
54

 Örneğin Sözer adı geçen eserinde bu hususu şu şekilde vurgulamıştır: “Konu Borçlar Hukukunun 
klasik kalıpları içinde ele alınacak olursa, web sayfaları ile kurulan ilişkilerin de sözleşme olarak 
nitelendirilmesi mümkün olamaz; zira burada bir tarafta insan unsuru bulunmamakta ve dolayısı ile 
sözleşmenin kurulmuş sayılması için gereken şart olan irade beyanı eylemi gerçekleşmiş 
olmamaktadır. Hukuk ancak insandan çıkan beyanı, irade beyanı olarak ele alır, hatta sadece 
iradesine tam sahip insandan. Ne var ki, toplumdaki gelişmelere ayak uydurmayı ve çözüm bulmayı-
belki de zannedildiğinden daha büyük başarı ile- sağlayan hukuk, otomatik satış makinelerinin ortaya 
çıktığı günlerden beri, insan makine ilişkilerinin, belli bilgi ögelerini de içermesi koşulu ile, sözleşme 
kurulmasına zemin hazırlayabileceğini kabul etmiştir.”(Sözer, a.g.e., s.93, dn.13) 
55

 Sarıakçalı, a.g.m., s.30. 
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   Elektronik posta iki kişi arasında elektronik/dijital yoldan mesaj iletilmesi 

anlamına gelip
56

, elektronik postanın diğer iletişim araçlarına oranla özelliği, her 

kullanıcının mesajlarını göndermek ve gelen mesajları almak üzere kendine ait bir 

web adresinin bulunmasıdır
57

. 

   E-posta yoluyla yapılan sözleşmeler, elektronik sözleşmelerin tipik bir örneğini 

oluşturmaktadırlar
58

. Bu sözleşmeler ile icapta bulunan taraf icabını e-posta 

sunucusunda oluşturduğu bir metin ile oluşturmakta, muhatabın aynı alanda vaki e-

posta adresine göndermektedir, muhatap da bu icaba yönelik iradesini kendi e-posta 

hesabında oluşturduğu bir metin ile beyanda bulunanın e-posta adresine 

göndermektedir. 

(3).Elektronik Veri Değişimi(Electronic Data Interchange-EDI) 

   Elektronik veri değişimi, insan unsuru araya girmeden, sadece bilgisayarlar 

arasında yürütülen ve tamamlanan bir iş ilişkisi olup, her iki tarafın üzerinde anlaştığı 

ve kullandığı belli formatlara uyularak sürdürülen bir işlemdir. Bir tarafın 

bilgisayarının yolladığı mesaj karşı taraftan da bilgisayar tarafından kabul edilir-daha 

doğrusu algılanır- ve gelen mesajın içeriği doğrultusunda yapılacak işlem yine ilgili 

yerlere(kişilere) bilgisayar aracılığı ile iletilir
59

.  

   Elektronik veri değişimi dediğimiz yöntem, farklı firmaların ve kuruluşların 

bilgisayar sistemleri arasında ticari işlem yapmayı sağlayan bir teknik olup, ilk defa 

Kuzey Amerika’da 1960’lı yıllarda kullanılmaya başlamış ve 1980’li yılların 

ortalarında otomotiv, perakendecilik ve dağıtım sektörlerinde kullanımı yaygınlaşmış 

ve sonraki yıllarda da kullanımı diğer pek çok sektöre yayılmıştır
60

. 

   Elektronik veri değişimi sisteminde iki taraf da bilgisayar olmaktadır. Esasında 

arada bir çerçeve sözleşme bulunmaktadır ve bu sözleşme kapsamında belirlenen 

sebeplerden birinin doğması durumunda(örneğin, deponun bitmesi nedeniyle) 

otomatik komut verilmekte, belirli mesajlar iletilmektedir. Dolayısıyla esasında EDI 
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sırasında kurulan bir sözleşmeden bahsedilemeyecektir. Olsa olsa taraflar arasında 

kurulan çerçeve sözleşme kapsamında yapılan bir ifa işleminden bahsedilebilecektir. 

Dolayısıyla EDI dediğimiz müessese bir ifa yönteminden ibarettir, elektronik 

ticaretin sağlanması fonksiyonunu üstlenir ancak elektronik sözleşme olarak 

nitelendirilemez
61

.  

II.ELEKTRONİK VEKALET 

A.Tanımı, Ortaya Çıkışı 

   Vekâlet dediğimiz şey, yetkilice bildirilen, özelleştirilmiş yetki gücünü kullanmak 

için bir şahsı yetkilendiren bir belgedir
62

. Vekâlet tarafların imzaları, kimlikleri ve 

yetkilendirilen şeylerden oluşan bir belgedir
63

. Oysaki kalem gibi bir araç 

kullanılarak yapılan bir vekâletin, zaman, kaynak ve güvenlik açısından elektronik 

ortamda yapılan bir vekâlete oranla daha az etkili olacağı açıktır. Bununla birlikte, 

geleneksel yolla atılan bir imza, kolayca kopyalanabilir ve aynı zamanda böyle bir 

imzanın doğrulanması hâlihazırda hala çıplak gözle mümkün olabilmektedir
64

. İşte 

bu nedenle elektronik vekâlet dediğimiz kavram ortaya çıkmıştır. 

B.Sistemin İşleyişi 

   Elektronik vekâlet dediğimiz sistem dijital imza kullanır. Bu şu anlama gelir, 

elektronik vekâlet dediğimiz sistem dijital imza algoritmalarını(DSA-Digital 

Signature Algorithm) kullanarak, ilgili metni geçerli hale getirir
65

. Nitekim 

elektronik vekâlet protokolleri vekâlet müessesesinin güvenlik sorunlarıyla başa 

çıkmak üzere dizayn edilmiştir
66

. 
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    Elektronik vekâlet sisteminde kullanılan Dijital imza algoritması, eliptik eğri, 

soyut logaritma problemleri, asal çarpanlara ayırma gibi çok zor problemlere 

dayanmaktadır. Dijital imza algoritması, iki zor problem kombine edilerek de 

meydana getirilebilir. İki problemin kombine edilmesi halinde, şifre çözücüler 

algoritmayı çözmek için iki problemi birden çözmek durumundadırlar. DSA 

algoritmada hash fonksiyonunu kullanır
67

. Hash bir dosyanın(file) özü anlamında 

kullanılır ve bir yazılım altında dosyanın hash değeri(hash value) bulunur
68

. Hash 

değeri değişmez bir değerdir, zira değiştiğinde anlaşılmalıdır ki, dayandığı metin de 

değiştirilmiştir. 

   Elektronik vekâletin elektronik ortamda oluşumunun nasıl sağlandığı konusunda 

kısaca şunları söylemek mümkündür, dijital imza algoritması kullanılarak, vekalet 

yetkisini içerir belge internet ortamında A adını verdiğimiz kimse tarafından A’nın 

(private key)gizli anahtarı ile imzalanır, daha sonra bu imza karşı tarafça(B), A’nın 

public key(açık anahtarı) ile doğrulanır, eğer geçerli bir belge ise belge daha sonra B 

tarafından gizli anahtarı ile imzalanır, daha sonra işbu imzalanan vekalet kendisine 

gelen C dediğimiz kimse, A ve B tarafından imzalanan bu belgeyi A ve B’nin açık 

anahtarı ile doğrulayabilirse, elektronik vekalet geçerli olur, aksi halde geçersiz 

olur
69

. 

C.Türk Hukukunda Elektronik Vekâlet 

   Türk hukukunda elektronik vekâleti düzenleyen genel bir düzenleme 

bulunmamaktadır. Ancak bununla birlikte elektronik vekâlet yapılmasını engelleyici 

bir hüküm de bulunmamaktadır. Türk hukukunda elektronik vekaleti düzenleyen 

spesifik durumları ve elektronik vekaletin uygulanmasına ilişkin sorunları aşağıda 

müstakil başlıklar çerçevesinde incelemenin daha uygun olacağını düşündük. 

                                                                                                                                                                     
ve vatandaşlık kartındaki teknolojiyi kullanmak ve elektronik ortalamalar vasıtasıyla, gerekli güçlerle 
donatılan sivil bir temsilci veya vekil sağlanmasına izin verir. Brezilya da aynı şekildedir.”( 
https://en.wikipedia.org/wiki/Electronic_power_of_attorney (Erişim Tarihi:22.05.16) 
(çevrimiçi);”Bugün itibariyle yalnızca 7 adet ülke dijital kimlik sistemini kullanmaktadır. Portekiz’den 
ari olarak dijital kimliğin kullanılmasını onaylayan diğer altı ülke şu şekilde sıralanabilir: Avusturya, 
Estonya, Belçika, Finlandiya, İsveç, İtalya.” http://www.direitonahora.com/pressreleaseuk.doc 
(Erişim Tarihi:22.05.2016) (çevrimiçi) 
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1.Elektronik Vekâlet Düzleminde Elektronik-Dijital- İmza Uygulaması 

ve Düzenlemeleri   

   Elektronik vekâlet verilebilmesi için elektronik-dijital- imza
70

 dediğimiz 

sistemlerden yararlanılması gerekmektedir. UNCITRAL tarafından 2001 yılında 

hazırlanan Elektronik İmza Model Kanun Tasarısına göre elektronik imza şu şekilde 

tanımlanmıştır: “Elektronik imza, veri mesajı ile ilintili olarak imza sahibini teşhis 

etmede kullanılabilen ve veri mesajında yer alan bilgilerin imza sahibi tarafından 

onaylandığını gösteren, veri mesajı ile mantıklı bir şekilde ilişkilendirilmiş veya veri 

mesajına eklenmiş olan elektronik biçimdeki veriyi ifade etmektedir.”Dijital imzanın 

şu unsurları bünyesinde bulundurması gerekmektedir
71

: mesajın, görünüşe göre, onu 

göndermiş olan kişiden gelmiş olduğunun tespit edilebilmesi-gerçeklik-, mesajın 

bütünlük taşıması, mesajın orijinalliği, güvenirlik, mesajın yazılıp da alıcısına varma 

anına dek, başkaları tarafından görülmemesini, içeriğinin gizli kalmasını ve mesajı 

alanın bundan emin olmasının sağlanmasını temin eden gizlilik.  

   Dijital imzalar dediğimiz, belli algoritmalar kullanılarak temin edilen imzalardır. 

Elektronik vekâlette kullanılan imzalar da dijital imza olacaktır. Dolayısıyla bunların 

Türk hukuku bakımından geçerli olmaları için, bu hususta düzenlemelere uygun 

olması gerekir.  

   Sözleşmeler hususunda hukukumuzda şekil serbestisi olduğunu daha önce 

belirtmiştik. Buna göre, kanunda hüküm bulunmadıkça veya taraflarca iradi şekil 

şartı getirilmedikçe sözleşmeler, geçerlilik bakımından herhangi bir sınırlamaya tabi 

değildir. Bu bakımdan elektronik metinlerin yazılılık şartını arayan sözleşmeler 

bakımından geçerli sayılıp sayılamayacağı yeni kanun düzenlemelerinden önce 

tartışmalı idi. Ancak yeni borçlar kanununun şu düzenlemeleri bu tartışmaları 

bertaraf etmiştir: “Madde 14- Yazılı şekilde yapılması öngörülen sözleşmelerde borç 

altına girenlerin imzalarının bulunması zorunludur. Kanunda aksi öngörülmedikçe, 

imzalı bir mektup, asılları borç altına girenlerce imzalanmış telgraf, teyit edilmiş 

olmaları kaydıyla faks veya buna benzer iletişim araçları ya da güvenli elektronik 
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imza ile gönderilip saklanabilen metinler de yazılı şekil yerine geçer.” “Madde 15- 

İmzanın, borç altına girenin el yazısıyla atılması zorunludur. Güvenli elektronik imza 

da, el yazısıyla atılmış imzanın bütün hukuki sonuçlarını doğurur. İmzanın el yazısı 

dışında bir araçla atılması, ancak örf ve âdetçe kabul edilen durumlarda ve özellikle 

çok sayıda çıkarılan kıymetli evrakın imzalanmasında yeterli sayılır. Görme 

engellilerin talepleri halinde imzalarında şahit aranır. Aksi takdirde görme 

engellilerin imzalarını el yazısı ile atmaları yeterlidir.” Buna göre elektronik imza 

ile düzenlenen metin, imzanın güvenli elektronik imza olması halinde, hukuken şekil 

şartını yerine getirmiş sayılacaktır. Ayrıca elektronik imza hususunu düzenleyen 

2004 yayın tarihli Elektronik İmza Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanuna göre, 

“Elektronik imza: Başka bir elektronik veriye eklenen veya elektronik veriyle 

mantıksal bağlantısı bulunan ve kimlik doğrulama amacıyla kullanılan elektronik 

veriyi” ifade eder. Nitekim bu kanuna göre Güvenli elektronik imza ise 

“Münhasıran imza sahibine bağlı olan, sadece imza sahibinin tasarrufunda bulunan 

güvenli elektronik imza oluşturma aracı ile oluşturulan, nitelikli elektronik 

sertifikaya dayanarak imza sahibinin kimliğinin tespitini sağlayan ve imzalanmış 

elektronik veride sonradan herhangi bir değişiklik yapılıp yapılmadığının tespitini 

sağlayan,” elektronik imzadır. Ayrıca, yine aynı kanuna göre, “Güvenli elektronik 

imza oluşturma araçları”; “Ürettiği elektronik imza oluşturma verilerinin kendi 

aralarında bir eşi daha bulunmamasını, üzerinde kayıtlı olan elektronik imza 

oluşturma verilerinin araç dışına hiçbir biçimde çıkarılamamasını ve gizliliğini, 

üzerinde kayıtlı olan elektronik imza oluşturma verilerinin, üçüncü kişilerce elde 

edilememesini, kullanılamamasını ve elektronik imzanın sahteciliğe karşı 

korunmasını, imzalanacak verinin imza sahibi dışında değiştirilememesini ve bu 

verinin imza sahibi tarafından imzanın oluşturulmasından önce görülebilmesini 

sağlayan” imza oluşturma araçlarıdır. Buna göre güvenli elektronik imzanın mutlaka 

böyle bir yazılım ve donanımla oluşturulması gerekmektedir
72

.  

   Kanunda adı geçen “elektronik sertifika”, “imza sahibinin imza doğrulama verisini 

ve kimlik bilgilerini birbirine bağlayan elektronik kaydı” ifade eder. Elektronik 

sertifika, elektronik sertifika hizmet sağlayıcısı kurum tarafından kanunda belirtilen 
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şekilde hazırlanır ve imza sahibine verilir. Bir elektronik sertifikanın “nitelikli 

elektronik sertifika” sayılabilmesi için hangi hususları içermesi gerektiği ilgili kanun 

dokuzuncu madde hükmünde ayrıntılı olarak gösterilmiştir. Bunlar kısaca sertifika 

sahibine ait kişisel ve mesleki bilgiler, sertifikanın numarası ve geçerlilik süresi, 

imza sahibine sertifikayla getirilen kısıtlamalar gibi bilgilerdir. İşte güvenli 

elektronik imzanın bu şekilde hazırlanmış bir nitelikli elektronik sertifikayla imza 

sahibinin kim olduğunu göstermesi gerekmektedir. 

   Elektronik İmza Kanunu Borçlar Kanunu düzenlemesiyle örtüşür nitelikte şu 

hükmü haizdir: “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı hukukî sonucu 

doğurur. Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler 

ile teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.” 

   Vekâlet sözleşmeleri açısından baktığımızda ise kanunumuzda aranan bir şekil şartı 

bulunmamaktadır. Dolayısıyla vekâletin elektronik vekâlet şeklinde düzenlenmesi 

hukukumuzca mümkündür. Bundan ari olarak, yazılı iradi şekil şartı konmuşsa bu 

durumda da güvenli elektronik imza ile imzalanan elektronik vekâlet metni de geçerli 

kabul edilmelidir. Zira böylece TBK uyarınca yazılı şekil şartını yerine getirmiş 

sayılmaktadır. 

2.Türk Ticaret Hukukunda Elektronik Genel kurullarda Vekâlet 

Düzenlemesi 

   Avrupa Birliği ile girişilen müzakereler ve Türk Ticaret Hukuku bağlamında ticari 

şirket ve tacirlerin değişen dünya ve gelişen teknolojiye ayak uydurmasının 

sağlanması amacıyla, yeni Türk Ticaret Kanunu 13 Ocak 2011 tarihinde TBMM’de 

kabul edilmiş, 1.07.2011 tarihinde de yürürlüğe girmiştir. Yeni TTK anonim 

ortaklıkların genel kurullarına ilişkin oldukça yeni düzenlemeler getirmiştir.  

   Anonim ortaklıklara ilişkin getirilen yeni düzenlemelerden
73

 başı çeken husus, 

kanunun 1527.hükmünde kendisini bulmuştur: “Şirket sözleşmesinde veya esas 

sözleşmede düzenlenmiş olması şartıyla, sermaye şirketlerinde yönetim kurulu ve 

müdürler kurulu tamamen elektronik ortamda yapılabileceği gibi, bazı üyelerin 
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fiziken mevcut bulundukları bir toplantıya bir kısım üyelerin elektronik ortamda 

katılması yoluyla da icra edilebilir. Bu hâllerde Kanunda veya şirket sözleşmesinde 

ve esas sözleşmede öngörülen toplantı ile karar nisaplarına ilişkin hükümler aynen 

uygulanır. Kollektif, komandit, limited ve sermayesi paylara bölünmüş şirketlerde, 

şirket sözleşmesinde ve esas sözleşmede öngörülerek elektronik ortamda ortaklar 

kuruluna ve genel kurula katılma, öneride bulunma ve oy verme, fizikî katılımın, 

öneride bulunmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını doğurur. Birinci ve 

ikinci fıkrada öngörülen hâllerde, elektronik ortamda oy kullanabilmek için, şirketin 

bu amaca özgülenmiş bir internet sitesine sahip olması, ortağın bu yolda istemde 

bulunması, elektronik ortam araçlarının etkin katılmaya elverişliliğinin bir teknik 

raporla ispatlanıp bu raporun tescil ve ilan edilmesi ve oy kullananların 

kimliklerinin saklanması şarttır. Birinci ve ikinci fıkrada anılan şirketlerde esas 

sözleşme veya şirket sözleşmesi gereği şirket yönetimi, bu yolla oy kullanmanın 

bütün şartlarını gerçekleştirir ve ortağa gerekli bütün araçları sağlar. Anonim 

şirketlerde genel kurullara elektronik ortamda katılma, öneride bulunma, görüş 

açıklama ve oy verme, fizikî katılmanın ve oy vermenin bütün hukuki sonuçlarını 

doğurur. Bu hükmün uygulanması esasları Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

hazırlanan yönetmelikle düzenlenir. Yönetmelikte, genel kurula elektronik ortamda 

katılmaya ve oy vermeye ilişkin esas sözleşme hükmünün örneği yer alır. Anonim 

şirketler yönetmelikten aynen aktarılacak olan bu hükümde değişiklik yapamazlar. 

Yönetmelik ayrıca oyun gerçek sahibi veya temsilcisi tarafından kullanılmasını 

sağlayan kurallar ile 407’nci maddenin üçüncü fıkrasında öngörülen Bakanlık 

temsilcilerinin bu hususa ilişkin yetkilerini içerir. Bu yönetmeliğin yürürlüğe girmesi 

ile birlikte genel kurullara elektronik ortamda katılma ve oy kullanma sisteminin 

uygulanması pay senetleri borsaya kote edilmiş şirketlerde zorunlu hâle gelir. Birinci 

ilâ dördüncü fıkra hükümleri çerçevesinde oyun gerçek sahibi tarafından 

kullanılmasına ve uygulamaya ilişkin kurallar ile pay sahibinin temsilcisine internet 

sitesi aracılığıyla talimat vermesi esas ve usulleri Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 

çıkarılacak bir tebliğle düzenlenir.” TTK 1527.maddesinin uygulama alanını 

belirlemek üzere, Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılan “Anonim Şirketlerde 

Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurullara İlişkin Yönetmelik” ile elektronik 

genel kurul sisteminin işleyişini belirlemek üzere çıkarılan “Anonim Şirketlerin 
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Genel Kurullarında Uygulanacak Elektronik Genel Kurul Sistemi Hakkında Tebliğ” 

01.10.2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. 

   Genel kurulların elektronik ortamda yapılabilmesi ile getirilen diğer bir yenilik ise, 

elektronik vekâlettir. Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel 

Kurullara İlişkin Yönetmelik m.7 hükmü gereğince, “Genel kurula elektronik 

ortamda şahsen veya temsilcileri aracılığıyla katılmak isteyen hak sahipleri bu 

tercihlerini EGKS’den bildirmek zorundadır. Genel kurula hak sahibi yerine 

temsilcinin katılacağı durumda temsilcinin kimlik bilgisinin EGKS’ye kaydedilmesi 

zorunludur. Temsilcinin toplantıya fiziki katılacağı durumlarda da yetkilendirme bu 

şekilde yapılabilir. Hak sahibi temsilci tayin ederken temsilcisini genel olarak 

yetkilendirebileceği gibi her bir gündem maddesine ilişkin ayrı ayrı da 

yetkilendirebilir. Katılma haklarını temsilci olarak kullanan kişi, temsil edilenin 

talimatına uygun oy kullanır. Tüzel kişi hak sahipleri adına, birinci ve ikinci fıkra 

uyarınca EGKS’de yapılacak bildirimlerin tüzel kişi imza yetkilisince Kanunun 1526 

ncı maddesinin dördüncü fıkrası gereğince şirket namına kendi adlarına üretilen 

güvenli elektronik imzayla imzalanması gerekir. Bildirimler, hak sahibinin talimatına 

uygun olarak payların tevdi edildiği kuruluş tarafından da yapılabilir. Genel kurul 

toplantısına elektronik ortamda katılacağını bildiren hak sahibi bu tercihini 

EGKS’de geri alabilir. Elektronik ortamda katılma yönündeki bu talebini geriye 

almayan hak sahibi veya temsilcisi genel kurul toplantısına fiziken katılamaz.” 

   Buna göre, elektronik yöntemle atanan vekil, toplantıya fiziken katılabileceği gibi, 

elektronik ortamda da katılabilecektir. Bu nedenle bu düzenleme, elektronik 

vekaletin hukukumuzda spesifik bir tezahürü olması bakımından yerinde ve 

önemlidir
74

. İşbu vekilin elektronik ortamda atanması işlemlerinin güvenli elektronik 

                                                           
74

 “Almanya’da uzun yıllardan beri genel kurula katılımın giderek azalması ve hissedarların oy 
haklarını kullanmamasının sonucu olarak, genel kurullarda oluşan güç boşluğuna çözümler 
üretilmeye çalışılmıştır. Alman kanun koyucusu yıllardan beri, literatürde süregelen bu tartışmaları 
göz önünde tutarak, düzenlediği kanun ile pay sahibinin genel kurula online katılmak suretiyle genel 
kurulda bulunan oy hakkı temsilcisi denilen kişi aracılığıyla oyunu kullanabilmesini mümkün kılmıştır. 
Dikkat edilmesi gereken nokta, burada pay sahibi oy hakkını bizzat kendisi değil, aksine bir başkasına 
kullandırmaktadır. Fakat internetin burada sağladığı fayda göz ardı edilemeyecek kadar büyüktür., 
çünkü pay sahibi genel kurula online katıldığı için, genel kurulu izleyebilecek ve genel kuruldaki 
gelişmelerden anında haberdar olabilecektir. Pay sahibi genel kuruldaki gelişmelere göre her zaman 
daha önceki fikrini değiştirmek suretiyle oyunun yönünü yeniden belirleyebilecek ve bunu oy hakkı 
temsilcisine talimat vererek kullanılmasını sağlayabilecektir.”  Esasen burada oy hakkı temsilcisi 
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imza işlemleri ile mümkün olabileceğini de ayrıca hatırlatmak gerekir. Buna göre 

TTK 1526 hükmü şu düzenlemeyi ihtiva etmektedir: “(…)Ticaret şirketleri ile 

gerçek ve tüzel kişi diğer tacirlere ilişkin olarak, bu Kanunun zorunlu tuttuğu bütün 

işlemler elektronik ortamda güvenli elektronik imza ile de yapılabilir. Bu işlemlerin 

dayanağı olan belgeler de aynı usulle elektronik ortamda düzenlenebilir. Zaman 

unsurunun belirlenmesi gereken ve yönetmelikte düzenlenen hâllerde güvenli 

elektronik imzaya eklenen zaman damgasının tarihi, diğer hâllerde merkezî veri 

tabanı sistemindeki tarih esas alınır. Şirket adına imza yetkisini haiz kişiler şirket 

namına kendi adlarına üretilen güvenli elektronik imzayla imza atabilirler. Bu 

durumda, kullanılacak nitelikli elektronik sertifikalarda sertifika sahibi alanı 

içerisine, sertifika sahibinin ismiyle birlikte temsil ettiği tüzel kişinin de ismi yazılır. 

Bu husus tescil ve ilan edilir(…)” 

3.Elektronik Devlet(e-devlet) ve Ulusal Yargı Projesi Ağı(UYAP) 

Kapsamında Elektronik Vekâlet    

   Bilgisayar teknolojisindeki 20.yüzyılın sonlarına doğru hızlanan gelişmeye paralel 

olarak, bürokrasi anlayışı da değişmiş, elektronik devlet(e-devlet) politikası tüm 

dünya devletlerinin hedefi olmuştur
75

. 

   “Geleceğin devleti” olarak da adlandırılan e-devlet, temel olarak kamunun hizmet 

verdiği alanlarda, bilgi ve iletişim teknolojilerinin kullanılması yoluyla daha saydam, 

vatandaşa daha yakın, daha ucuz ve daha iyi çalışan bir idari yapıya geçilmesi olarak 

tanımlanabilir
76

. Ayrıca e-devlet, kurumsal veritabanlarının kurumlar arasında 

paylaşılmasını sağlayan teknoloji tabanlı kamusal hizmet platformudur
77

. 

   E-devlet uygulamalarının en önemli yapı taşlarından birisini, Adalet Bakanlığı 

tarafından yürütülen e-yargı uygulamaları oluşturmaktadır. Bu bağlamda 

                                                                                                                                                                     
derken vekilden bahsedilmektedir ve işte burada da elektronik vekâlet uygulamasından 
bahsedilebilecektir.(Mustafa, İsmail, Kaya, “Anonim Ortaklıkların Genel Kurul Toplantılarının 
İnternet Aracılığıyla Yapılması”, C.LII, S.4, AÜHFD, 2003, s.(211-228), s.223, dn.56.   
75

 Mesut, Orta, “Ulusal Yargı Ağı Projesinde Elektronik İmza”, Noterlik Hukuku Araştırma Enstitüsü-
Noterlik Hukuku Sempozyumu “Elektronikteki Gelişmeler Ve Hukuk”, Ankara, 2001, s.(159-174), 
s.159. 
76

 Harun, Kırılmaz, “E-Devlet Uygulamaları ve Ulusal Yargı Ağı Projesi”, Kocaeli Barosu Dergisi, S.1., 
2012, s.(79-93), s.82. 
77

 Hüseyin, Odabaş, E-Devlet Sürecinde Belge Yönetimi, 1.Baskı, İstanbul, Türk Kütüphaneciler 
Derneği İstanbul Şubesi-Hiperlink Yayınları, 2009, s.i.  
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çalışmalarına 2000 yılında başlanan Ulusal Yargı Ağı Projesi(UYAP) Adalet 

Bakanlığı tarafından bilgisayar ağı kurma ve bu sayede Bakanlık merkez ve taşra 

birimleri arasında bilgi alışverişinin elektronik ortama taşınması, vatandaşa internet 

üzerinden hizmet sağlanması, harici birimlerden beklenen bilgilerin istenilen 

zamanda sistem tarafından hazır edilmesi gibi hedeflerle 2005 yılında hayata 

geçirilmiştir
78

. UYAP Adalet Bakanlığının merkez ve taşra teşkilatı ile birlikte tüm 

mahkemeleri, Cumhuriyet Başsavcılıklarını, Adli Tıp, Ceza ve Tevkif evleri, yüksek 

mahkemeler, Yüksek Seçim Kurulu, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel 

Komutanlığı, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğü(MERNİS), Tapu 

Kadastro Genel Müdürlüğü(TAK-BİS) ile İcra dairelerini kapsamaktadır
79

. Esasen 

bu proje ile elektronik imza ve elektronik belge akışı gibi teknolojik yenilikler bir 

kamu kurumunda tüm Türkiye çapında ilk kez uygulanmış, elektronik devletin 

olanakları yargıya sunulmuştur
80

. 

   İşbu uygulamalara baktığımızda kullanıcıların(vatandaşların, avukatların) 

elektronik imza sistemleriyle sisteme giriş yapabildiklerini görüyoruz. Elektronik 

imza ile ilgili tanımlamalar daha önceki başlıklarda yapmıştır. Kısaca elektronik 

imzayı tanımlamak gerekirse, elektronik imza, başka bir elektronik veriye eklenen 

veya veri ile mantık bağlantısı bulunan ve bir onay yöntemi olarak çalışan elektronik 

formattaki veriyi ifade eder
81

. 

   Bu kapsamda konumuz bakımından tartışılması gereken husus, kullanıcıların e-

devlet ve uyap vasıtasıyla
82

 elektronik imzalar kullanılmak suretiyle elektronik 

vekâlet verip veremeyeceğidir. İşbu uygulamalar hukukta ve idareyle olan işlerde 

zamanın “hak” olması anlayışından kaynaklanan tezahürle ihdas edilmiş 

müesseselerdir. Bu kapsamda bizce uyap bakımından elektronik ortamda vekâlet 
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 Kırılmaz, a.g.m., s.88. 
79

 Orta, a.g.m., s.162. 
80

 Orta, a.g.m., s.161. 
81

 Orta, a.g.m.,s.165. 
82

UYAP üzerinden gönderilecek dilekçelere yapıştırılacak vekâlet pulunun e-vekâlet pulu şeklinde 
ihdasının elektronik vekâlete sıcak bakılmasını pekiştirdiği muhakkaktır. “UYAP üzerinden dava açma, 
evrak gönderme, işlemlerinin mümkün hale gelmesi ve avukatlar tarafından yoğun olarak 
kullanılması ile vekaletname ve yetki belgelerine yapıştırılması zorunlu olan e-vekalet pulu, TBB ve 
Adalet Bakanlığı Bilgi İşlem Merkezinin ortaklaşa geliştirdiği teknik çalışma kapsamında, 24.04.2013 
tarihinden beri meslektaşlarımızın kullanımına açıktır.” 
(http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=18353 ) (Erişim Tarihi:23.05.16)(çevrimiçi)  

http://www.barobirlik.org.tr/Detay.aspx?ID=18353
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verebilmek hem bilgi ve belge yönetiminde sürat ve saydamlığın sağlanması, hem de 

usul ekonomisi ilkesinin gereklerinin sağlanması yönünden mümkün olmalıdır. 

Nitekim e-devlet uygulamalarından biri olan MERSİS(Merkezi Sicil Kayıt Sistemi)
83

 

sisteminde, elektronik imza kullanmak suretiyle elektronik ortamda vekâlet 

verebilmek mümkündür
84

.  

4.Tapu Sicil Tüzüğü ve Noterlik Kanunu’nun Resmi Şekil Zorunluluğu 

İçeren Hükümlerinin E-Vekâlet Kapsamında Değerlendirilmesi  

   Tapuda işlem yapılmasını gerektirir işlemlerin yapılma usul ve işlemlerini gösterir 

Tapu Sicil Tüzüğü’nün
85

 18/IV hükmü gereğince, “İstem vekâleten yapılmışsa, 

vekilden 18/1/1972 tarih ve 1512 sayılı Noterlik Kanununa göre düzenlenmiş ve 

istem konusu işleri yapmaya yetkili olduğunu içerir vekâletname istenir. Tapu işlemi 

için düzenlenecek vekâletnamelerde, vekâlet verenin imzasının bulunması 

zorunludur. Vekil, tevkil yetkisine dayalı olarak bir başkasını vekil tayin etmiş ise, 

dayanağı olan vekâletname de aranır. Vekilin kimliği belirlendikten sonra, tapu 

sicilindeki hak sahibi ile vekâletnamedeki vekâlet verenin kimliği ikinci fıkra 

hükmüne göre karşılaştırılır.” Nitekim 1512 sayılı Noterlik Kanunu’nun m.89 

hükmü gereğince, “Niteliği bakımından tapuda işlem yapılmasını gerektiren 

sözleşme ve vekâletnamelerle, vasiyetname, mülkiyeti muhafaza kaydı ile satış, 

gayrimenkul satış va'di, vakıf senedi, evlenme mukavelesi, evlat edinme ve tanıma, 

mirasın taksimi sözleşmesi ve diğer kanunlarda öngörülen sair işlemler bu fasıl 

hükümlerine göre düzenlenir.” 
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 “MERSİS, (Merkezi Sicil Kayıt Sistemi) ticaret sicili işlemlerinin elektronik ortamda yürütüldüğü, 
ticaret sicili kayıtları ile tescil ve ilan edilmesi gereken içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve 
elektronik ortamda sunulduğu merkezi bir bilgi sistemidir.” (http://www.ids.com.tr/Teknolojik-
Haberler/168/Mersis-Nedir? ) (Erişim Tarihi:23.05.16) (çevrimiçi) 
84

 MERSİS üzerinden nasıl vekâlet verileceği hakkında bkz: http://mersisbasvuru.com/mersis-
destek/mersis-vekalet-verme-islemi (Erişim Tarihi:23.05.16) (çevrimiçi) 
85

Tapu Sicil Tüzüğünün ihdas edilmesine ilişkin Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi/Numarası: 22/7/2013 
- 2013/5150. Tapu Sicil Tüzüğünün dayandığı kanunun tarihi/numarası: 22/11/2001-4721. Tapu Sicil 
Tüzüğünün yayımlandığı Resmi Gazetenin Tarih/numarası: 17/8/2013-28738. Tapu Sicil Tüzüğünün 
yayımlandığı düsturun tertibi/Cildi:5-53. 
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.20135150.pdf (Erişim Tarihi:24/05/2016) (çevrimiçi) 

http://www.ids.com.tr/Teknolojik-Haberler/168/Mersis-Nedir
http://www.ids.com.tr/Teknolojik-Haberler/168/Mersis-Nedir
http://mersisbasvuru.com/mersis-destek/mersis-vekalet-verme-islemi
http://mersisbasvuru.com/mersis-destek/mersis-vekalet-verme-islemi
http://www.mevzuat.gov.tr/MevzuatMetin/2.5.20135150.pdf


39 
 

   Bu hükümler incelendiğinde tartışılması gereken husus şu şekilde ortaya 

çıkmaktadır: vekâlet sözleşmelerine ilişkin TBK’da herhangi bir düzenleme
86

 

olmaması bakımından işbu sözleşmelerin şekle tabi olmadığını belirtmiştik. O zaman 

Noterlik Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğü’ndeki ilgili iş ve işlemlerde vekâletnamelerin 

noterce düzenleme şeklinde yapılmasının aranması getirilen bir geçerlilik şartı mı 

olacaktır? Buna evet dendiğinde, e-vekâlet dediğimiz müesseseyi koşulsuz kabul 

etmenin yolu biraz olsun kapanmış olacaktır. Oysaki ilgili kanun ve tüzükteki işbu 

hükümleri bir geçerlilik şartı olarak kabul etmek mümkün değildir. Zira genel olarak 

sözleşmeleri düzenleyen TBK’da bunun aksini kabul ettirecek bir düzenleme ne 

taşınmaz satımına, ne vekâlet sözleşmelerine ve ne de vekâlet ilişkilerine benzer 

nitelikte olan temsile ilişkin hükümlerde düzenlenmemiştir. Ayrıca genel kanunla 

getirilmemiş bir sınırlamayı, yalnızca noterlik hukukuna ilişkin spesifik konuları 

kapsamak üzere ihdas edilmiş Noterlik Kanunu ile veya kanuna aykırı olması hukuka 

aykırı olacak tüzükle getirmek mümkün değildir. Dolayısıyla tapuda ve ayrıca 

noterde işlem yapılmasını gerektiren işlemler bakımından yapılacak vekâletlerin 

hiçbir şekle tabii olmadığını, Noterlik Kanunu ve Tapu Sicil Tüzüğü ile getirilen 

“noterde düzenleme” şartının yalnızca bir ispat şartı olduğunu belirtmekte fayda 

vardır
87

. Dolayısıyla tapuda ve noterde işlem yapılmasını gerektiren işlemler 

bakımından düzenlenecek vekâletlerin elektronik ortamda da yapılabileceğini kabul 

etmek gerekir.  

5.Bireysel İnternet Bankacılığı işlemlerinin E-Vekalet kapsamında 

değerlendirilmesi 
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 “TBK’da düzenlenen hükümlerde, hususunda vekalet verilebilmesi için özel yetki verilmesini 
gerektirir haller, vekaletin şekline ilişkin değil kapsamına ilişkindir.”(Bkz:Veysel, Başpınar, “Taşınmaz 
Satımında Vekalet”, AÜHFD, C.XLV, S.1-4, 1996, s.(483-504), s.485. 
87

 “Tapuda yapılan işlemler hususunda hakim görüş de, verilen vekaletin resmi şekle tabi olamayacağı 
yönündedir.”(bkz:Başpınar, a.g.m., s.490; Aynı yönde Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 2003/19-265 
Esas, 2003/267 Karar ve 2.4.2003 tarihli kararına göre, “Vekalet akdinin geçerliliği yasaca herhangi 
bir şekle tabi tutulmamıştır (Borçlar Kanunu' nun 386. ve ardından gelen maddeleri). Bir davanın 
taraflarının, kendilerini o davada temsil edecek avukatlara geçerliliği herhangi bir şekle tabi değildir. 
Avukatın mahkemeye sunacağı vekâletname, müvekkil ile vekil arasındaki vekâlet akdini ortaya 
koyan bir yazılı belge niteliğinde olup, sadece bu ilişkinin üçüncü kişiler ve mahkeme nezdinde ispatı 
açısından önem taşır. Öyle ki, vekâletnamenin bulunmadığı hallerde bile, müvekkilin, vekâlet akdinin 
varlığını ve yapılan işlemlere icazetini gösteren beyanı, usul hukuku açısından geçerli sonuçlar 
doğurur (HUMK. Madde 67).”( http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2003-19-265.htm ) 
(Erişim Tarihi:24/05/16) (çevrimiçi) 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2003-19-265.htm
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   “İnternet bankacılığı” genel olarak bakıldığında, şubelerde yapılan bankacılık 

işlemlerinin, internete taşınması olarak algılanmaktadır
88

. Tanım olarak internet 

bankacılığı, bankacılık hizmetlerinin uzaktan dağıtım kanalı olarak internet 

üzerinden sunulmasıdır
89

. 

   Günümüzde hem geleneksel bankacılık yöntemlerinde alınan komisyonların 

alınmaması, hem her yerden erişim imkanı dolayısıyla internet bankacılığı oldukça 

başvurulan bir yöntemdir. Kişiler internet bankacılığını kullanarak nerdeyse bütün 

bankacılık işlemlerini gerçekleştirebilmekte, havale işlemlerini yapabilmektedir. 

Peki, kişilerin internet bankacılığını kullanmak üzere, dahil oldukları sözleşmeler 

elektronik vekalet kapsamında değerlendirilebilir mi? 

   Her ne kadar ilk bakışta, internet bankacılığının kullanıldığı ilişkiler müşteri 

tarafından bankaya verilen vekalet yetkisi kapsamında yapılan işlemler görünümü de 

verebilse de, kanaatimizce işbu işlemlerin havale ilişkisi çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerekir. TBK’nın 555.madde hükmü gereği, “Havale, havale 

edenin, kendi hesabına, para, kıymetli evrak ya da diğer bir mislî eşyayı havale 

alıcısına vermek üzere havale ödeyicisini; bunları kendi adına kabul etmek üzere 

havale alıcısını yetkili kıldığı bir hukuki işlemdir.” Dolayısıyla internet bankacılığı 

sözleşmeleri gereğince havale eden banka müşterisi, havale ödeyicisi bir bankayı, 

havale alıcısına ödeme yapmak üzere yetkilendirecektir. 

   Kanaatimiz işbu nitelikte sözleşmelerin havale ilişkisi çerçevesinde 

değerlendirilmesi gerektiği yönünde olsa da, havale ödeyicisi bankanın bir başka kişi 

veya kurumu internet aracılığıyla elektronik ortamda yetkili kılması durumunda, 

elektronik vekaletten bahsedilebilecektir
90

.  
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 Şükrü, Uzundağ, “Türkiye’de İnternet Bankacılığının Gelişimi ve İnternet Bankacılığına İlişkin 
Tüketici Davranışları Analizi”, Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme 
anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Aydın, 2013, s.32, (çevrimiçi). 
http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/679/1/%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC%20UZ
UNDA%C4%9E.pdf (Erişim Tarihi:26/05/2016) 
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 Cengiz, Toraman, “Bankacılık Sektöründe İnternetin Yeri ve Türk Bankacılık Sistemi Uygulaması”, 
Kamu-İş İş Hukuku ve İktisat Dergisi, C.VI, S.3, 2002, s.2. 
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 Havale ilişkilerinde vekil tayin etmeye örnek olarak, Yargıtay 2. Hukuk Dairesi’nin 1996/4772 Esas, 
1996/6183 Karar ve 6.6.1996 tarihli kararına göre, “Kanunlarda gösterilen süreleri hakim artıramaz 
veya azaltamaz. Bir işlemin süresinde yapıldığının kabul edilebilmesi için; işlemin kanunun tayin ettiği 
mercide yapılmış olması gerekir. Borçlar Kanununun 457 ve müteakip maddeleri uyarınca PTT, havale 
gönderenin vekili durumunda olup, aynı Kanunun 458.maddesi uyarınca havale edenin borcu, ancak 
havalenin alıcıya ödenmesi ile ifa edilmiş duruma gelir. HUMK.nun 434/3. maddesinde açıklanan 

http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/679/1/%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC%20UZUNDA%C4%9E.pdf
http://adudspace.adu.edu.tr:8080/jspui/bitstream/11607/679/1/%C5%9E%C3%BCkr%C3%BC%20UZUNDA%C4%9E.pdf
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    Örneğin, internet bankacılığı sistemleri kullanılarak, elektronik vekalet sisteminin 

işletilebildiği durumlardan birine örnek vermek gerekirse, “Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası Bankalararası Takas Odaları Merkezi Yönetmeliği”nin 14/B 

maddesi gereğince, “Elektronik ortamda işlem yapan takas odalarında, bankalarca, 

muhatap bankalara fiziken ibraz edilmeyen çekler için birbirlerine vekalet vererek 

hesaben tesviye edilmek amacıyla işlem yapacak bankalar, Bankalararası Takas 

Odaları Merkezi Yönetim Kurulu’nca hazırlanan protokolü imzalamak suretiyle bu 

faaliyetlere katılabilirler.”
91

 İşbu hüküm bankaların elektronik sistemler aracı 

kılınmak suretiyle vekâlet verebildikleri duruma bir örnektir. 

 

 

SONUÇ 

   Adım adım genişleyen, genişledikçe değişen, değiştikçe kurumları yenilenen bir 

dünyanın yüklediği misyonla, temas ettiği alanları arttıran hukuk, çağın buluşu 

“internet” ile de kaynaşmış ve bunun sonucu olarak, internet üzerinden akdedilen 

sözleşmeler kavramı doğmuştur. İşbu sözleşmelerin sözleşme olup olmadığı 

problemi uzun yıllar hukuk çevrelerini meşgul etmiştir. Oysa şimdi, günümüz 

teknolojisinin geldiği boyut düşünüldüğünde artık internet üzerinden akdedilen 

sözleşmelerin geçerliliği tartışılır olmaktan çıkmış, yerine hukuk çevreleri için çok 

daha yeni müesseselerin varlığı, geçerliliği ve olması gerekip gerekmediği 

tartışılmaya başlanmıştır. Elektronik vekalet müessesesi de bunlardan biridir. 

                                                                                                                                                                     
süre, postaya verme süresi olmayıp, mahkeme veznesine yatırma süresi olmasına göre, olayda, 
davalının masrafları kanunda gösterilen sürede yatırdığının kabulü mümkün değildir.” 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/2hd-1996-4772.htm (çevrimiçi) (Erişim Tarihi:26/05/16) 
91

 Aynı yönde, Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 2000/17778 Esas, 2000/18833 Karar ve 1.12.2000 tarihli 
kararına göre, “Çekin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. Bankalar arası takas 
odası merkezi yönetmeliğinde değişiklik yapılmasına dair yönetmeliğin 7. maddesine göre; elektronik 
ortamda işlem yapan takas odalarında bankalar, muhatap bankalara fiziken ibraz edilmeyen çekler 
için birbirlerine vekalet vererek hesabın tasfiye edilmek amacıyla işlem yapabilecek ve bankalar arası 
takas odaları merkezi yönetim kurulunca hazırlanan protokolü imzalamak suretiyle bu faaliyetlere 
katılabilecekler. Bu durumda Yapı Kredi Bankası Şubesi ibraz işlemini muhatap Banka adına vekaleten 
yapmaktadır. Takip alacaklısı Yapı Kredi Bankası aynı zamanda muhatap banka durumunda değildir. 
Muhatap olduğu kabul edilse bile Yapı Kredi Bankasının birden fazla şubesi olması nedeniyle başka 
şubeye ibrazda TTK.nun 701. maddesindeki istisna nedeniyle makbuz hükmünde sayılamaz.” 
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/12hd-2000-17778.htm (çevrimiçi) (Erişim Tarihi:26/05/16) 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/2hd-1996-4772.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/12hd-2000-17778.htm
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   Kanaatimizce, internet üzerinden akdedilen sözleşmelerin geçerliliğinin uzun yıllar 

tartışılmasının nedeni, kabulünün o anki mevcut teknoloji ile makul görünmemesidir. 

Belki şimdi Türk Hukuku bağlamında düşündüğümüzde “genel olarak” bir elektronik 

vekalet sisteminin var olmadığı düşünülebilir. Ancak bilinmelidir ki, hukuki görüş 

somut idealara değil, soyut idealara dayanır. Dolaysıyla Türk Hukukunda internet ile 

etkileşimin sağlanmaması dolayısıyla, elektronik vekalet yoktur demek somut 

duruma kurban düşmekten başka bir anlama gelmeyecektir. Kaldı ki, Türk 

hukukunda çok spesifik hususlarda da olsa elektronik vekaletin kabul edildiği 

bağlamlar görmekteyiz. 

   Bunlardan biri, Türk Ticaret Kanunu’nda anonim şirketlerin genel kurullarının 

elektronik ortamda yapılabilmesi ve bu kapsamda anonim şirket genel kurul 

üyelerinin elektronik ortamda vekalet verebilmesidir. 

   Bir diğeri ise, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Bankalararası Takas Odaları 

Merkezi Yönetmeliği” 14/B maddesi gereğince, elektronik ortamda işlem yapan 

takas odalarında elektronik ortamda vekalet verilebilmesi imkanıdır. 

   Elektronik ortamda vekalet sistemi, elektronik imza araçları kullanmak suretiyle 

elektronik imza vasıtasıyla işletilebilecek bir sistemdir.    

   Bu bağlamda usul ekonomisi ilkesi gereği hızlılığın, kolaylıkla erişimin ve 

güvenliğin sağlanması bakımından vekalet sisteminin elektronik ortamda 

yapılabilmesi adına genel bir düzenlemenin yapılması gerektiğini bildirmekte fayda 

vardır. Zira toplumun her alanı olduğu gibi, hukuk da değişen koşullara ayak 

uydurmalı, sözleşmeler kendilerini bilgi çağının en önemli sujesi “internet”e ve 

dolayısıyla elektronik ortama uyarlamak durumundadırlar. Bu kapsamda elektronik 

vekalet kanun sözüyle de benimsenen bir kurum olmalıdır. Nitekim birçok ülke 

elektronik vekalet sistemini sistematik bir şekilde düzenlemiştir. 
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