
 
TACİR YARDIMCILARI 

 
DÜZENLENDİKLERİ YER AÇISINDAN   

TBK’da Düzenlenen Tacir Yardımcıları: Ticari temsilci (TBK m. 547 vd.), Ticari vekil (TBK m. 551 vd.), TK’da Düzenlenen Tacir Yardımcısı: Acente (TK 102 vd.) 
Simsar (TBK m. 520 vd.), Alım veya Satım Komisyonculuğu (TBK 532 vd.), Pazarlamacı (TBK m. 448 vd.)           Taşıma İşleri Komisyoncusu (TK 917 vd.)  

TACİRE BAĞLI OLUP OLMADIKLARI AÇISINDAN  
Bağlı Tacir Yardımcıları: Ticari temsilci, Ticari vekil, Pazarlamacı Bağımsız Tacir Yardımcıları: Acente, Simsar, Komisyoncu 

TEMSİL YETKİSİNE SAHİP OLUP OLMADIKLARI AÇISINDAN 

Temsil Yetkisine Sahip Tacir Yardımcıları: Ticari temsilci, Ticari vekil, Acente, Temsil Yetkisine Sahip Olmayan Tacir Yardımcıları: Simsar, Aracı pazarlamacı 

sözleşme yapmaya yetkili Pazarlamacı, Komisyoncu (dolaylı temsil)  

TACİRLE OLAN İLİŞKİSİNİN DEVAMLILIĞI BAKIMINDAN 

Faaliyeti Devamlı Olanlar: Ticari mümessil, Ticari vekil, Pazarlamacı, Acente Faaliyeti Devamlı Olmayanlar: Simsar, Komisyoncu 

ACENTE  
I. Tanım/Unsurlar: Acente, bağımsız tacir yardımcılarındandır. Acente, ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip 
olmaksızın (bağımsızlık), müvekkili ile akdettiği ve sürekli borç ilişkisi tesis eden bir sözleşme uyarınca (acentelik sözleşmesi=tipik sözleşme), belirli bir yer veya bölge içinde, sürekli 
olarak, bir ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerin müvekkili tacir ile üçüncü kişi (müşteri) arasında kurulmasında aracılık eder veya bu sözleşmeleri müvekkili nam ve hesabına 
(=doğrudan temsil) yapar. Acente, bu işi (acenteliği) meslek edinmiştir (TK 102/1).  
II. Benzer Sözleşmelerden/Yardımcılardan Farkları: (1) Simsar: [ilişki arızidir; sadece aracılık yapar]. Acente: [ilişki süreklidir; aracılık veya akit yapar]. (2) Komisyoncu: [ilişki 

arızidir; dolaylı temsil söz konusudur]. Acente: [ilişki süreklidir; müvekkili nam ve hesabına işlem yapar (doğrudan temsil)]. (3) Tek Satıcı: [ilişki süreklidir; olmazsa olmaz bir unsur 

olarak tekel hakkı vardır; kendi nam ve hesabına işlem yapar (taciri temsil yetkisi yoktur); tek satıcının kazancı, kural olarak ürünlerin alımı ve tekrar satımı arasındaki fiyat farkıdır]. 

Acente: [ilişki süreklidir; tekel hakkı olmayabilir; aracılık veya müvekkili nam ve hesabına işlem yapar (doğrudan temsil)]. (4) Franchise Sözleşmesi: [atipik karma sözleşmedir; satım, 
acentelik ve lisans sözleşmelerine ilişkin unsurlar taşır; franchise alan kendi nam ve hesabına işlem yapar (taciri temsil yetkisi yoktur); franchise alanın kazancı, kural olarak ürünlerin 

alımı ve tekrar satımı arasındaki fiyat farkıdır]. Acente: Temsil yetkisine sahip olan acente, müvekkili nam ve hesabına işlem yapar (doğrudan temsil); acentenin “ücret/provizyon” hakkı 

vardır]. 

III. Acentelik Hükümlerinin Uygulama Alanı: (1) Sözleşmeleri yerli veya yabancı bir tacir hesabına ve kendi adına yapmaya (dolaylı temsil) sürekli olarak yetkili bulunan kişiler 

[adeta “sürekli komisyoncu”; TK 103/1-(a)]; (2) Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi bulunmayan yabancı tacirler ad ve hesabına (doğrudan temsil) ülke içinde işlemlerde 

bulunanlar [burada “süreklilik” aranmaz; TK 103/1-(b)]; (3) Acentelik hükümleri, tek satıcılık ve franchise tipi sözleşmeler için, sözleşmede kararlaştırılmasa da genel hüküm nitelikleri 

itibariyle kıyasen uygulanır. Denkleştirme isteminde ise tek satıcılık sözleşmesi ve benzeri tekel hakkı veren sözleşmeler için TK 122 doğrudan uygulama alanı bulmaktadır (TK 122/5). 

 
IV. Tekel Kuralı (TK 104): (1) Tek başına yetkili olma ve tek müvekkile özgülenme=Çift Taraflılık: Müvekkil aynı zamanda, aynı yer veya bölgede, aynı ticaret dalı ile ilgili olarak 

birden fazla acente atayamaz ve işi bizzat da yapamaz Acente de aynı yer veya bölgede, aynı zamanda aynı ticaret dalı içinde birbirleriyle rekabette bulunan birden çok ticari işletme 

hesabına acentelik yapamaz. (2) Aksi “yazılı olarak” kararlaştırılabilir bir kural. (3) Aykırılığın Sonuçları/Yaptırımı: a) Ücret hakkı b) Tazminat c) Sözleşmenin feshi.  
ACENTENİN   

 BORÇLARI   YETKİLERİ     HAKLARI 
 1)   Müvekkilin işlerini  1)  Müvekkili  Adına  Sözleşme  Yapma  (1) Ücret 
 görme, menfaatlerini  Yetkisi (TK 107): Özel ve yazılı (geçerlik A) ÜCRETE HAK KAZANDIRAN İŞLEMLER (TK 113): 
 koruma (TK 109): Basiretli şartı)  yetki gerekir.  Yetki belgesi acente 

(a) Acentelik ilişkisinin devamı süresince fiilen aracılıkta bulunulan veya yapılan (akdedilen)                 

 

Bir İş Adamı Özeni İçinde tarafından tescil ve ilan ettirilir (açıklayıcı  
sözleşmeler,  Korunması/Bizzat İfa-İşin tescil). Aksi varsayımda acente  aracı 

  

(b) Acente fiilen aracılık etmese veya sözleşme yapmasa da müşterinin müvekkile bağlanmasında  Devri/Saklama ve Koruma acentedir. Yetki sınırlandırılabilir.     
     

etkin rol oynanan işlemler,  Yükümü/Sadakat              
    

2) Hakkı Koruyucu Beyanları (Temerrüt 
 

(c) Tekel yetkisinin varlığı hâlinde müşterilerle acentenin katkısı olmadan kurulan işlemler,  Yükümü/İş ve İşletme 

 Sırlarının Korunması İhtarı,  Ayıp  İhbarı)  Müvekkil  Adına  (d) Ücret hakkı önceki acenteye ait olduğu ölçüde doğmaz. Buna göre; (i) acente aracılık 
      Yapma ve Kabul Etme (TK 105) : Bu etmiş veya işlemi kendi çabasına bağlanabileceği ölçüde hazırlamış ve işlem acentelik ilişkisi sona 
         

2) Bilgi verme (TK 110/1):   yetkinin ayrıca verilmesi gerekmez. Aracı   erdikten sonra kurulmuşsa, (ii) ya da müşterinin icabı yukarıdaki (a), (b) ve (c) hâllerinde acentelik 
 Danışmanlık ve  Garanti acente de bu yetkiye sahiptir.    ilişkisinin  sona  ermesinden önce  acenteye/müvekkile  ulaşmışsa  ücrete  hak  kazanılır.  Eğer  

 İçermeyen Bilgilendirme 
3)  Yazılı Yetki Verildiği 

 
Takdirde,  

hakkaniyet gereği/uyarınca ise, sonraki acente de pay alır.    

 (yapılan ihtar ve ihbarları,  (e) Tahsil/Tekeffül komisyonu. Müvekkilin talimatıyla tahsil edilen paralar (TK 113/son),  
 

piyasa 

    

koşullarını, 

Bizza
t 

 

Teslim 

 

Etmediği   Malların 

  

        üçüncü kişinin edimi garanti edilmişse garanti komisyonu.    
     

Bedelini Kabz Etme ve Bedelini Bizzat 
 

   

 müşterilerin        mali 
B) ÜCRETE HAK KAZANMA ZAMANI (TK 114): “İFA KURALI” - Ücrete hak kazanmada çabaya değil 

 
 

durumunu, 

     

yaptığı 
Ödemediğ
i Malları Teslim Alma (TK 

 

      

neticeye/başarıya bağlılık esası. 
         

 sözleşmeleri vs.)         106).                      
                     

(a) Acente, kurulan İŞLEM YERİNE GETİRİLDİĞİ ANDA VE ÖLÇÜDE ücrete hak kazanır. 
 

                               
                             

 3) Talimat  Alma  ve 4)   Aracılıkta   Bulunduğu veya Acentenin ücreti talep hakkı, sözleşmenin müvekkil tarafından ifası geciktirici şartına, müşterinin  
                     

ifa etmemesi bozucu şartına bağlıdır. 
         

 Talimata (ve Acentelik Müvekkilini Temsilen  Akdettiği          
                    

(b) Müvekkilin ifasında acente, müşterinin ifası bozucu şartına bağlı olarak ücrete hak kazanır. 
 

 Sözleşmesine)    Uygun  Sözleşmelerden Doğan Uyuşmazlıklarda   
                                   

 Hareket (TK    110/2):  Müvekkili  Adına  Davalı  ve  Davacı  İŞLEM YERİNE GETİRİLDİĞİ ANDA ve ÖLÇÜDE kuralını taraflar değiştirebilir. Bu hâlde;  

 Hangi malların   öncelikle  Olabilme İmkânı (TK 105/2): (i) Haksız  acentenin avans ücret hakkı ve  üçüncü  kişinin ifasında şartsız  ücrete hak kazanma kuralı  
 

satılacağı, sözleşme ve fiyat 
      

mahfuzdur; değiştirilemez. 
         

 fiil nedeniyle açılan davada temsil imkânı          

 koşulları, satış    fiyatını yok.  (ii)   İşlem   yapan   üçüncü   kişi (c) MÜŞTERİNİN İFASI ANINDA VE ÖLÇÜSÜNDE ACENTE KESİN OLARAK ÜCRETE  
 

belirleme yöntemi vs. İşin 
  

korunmakta  ve yer  itibariyle  yetki  tesis 
           

 
   HAK KAZANIR. Müşterinin ifa etmeyeceği kesinleşirse, acentenin ücret hakkı düşer; verilenler  

 
     

 ivediliği, malın bozulma  edilmekte.  (iii) Yabancı tacirler için acentelik iade edilir. Müşterinin ifasının haksız geri çevrilmesi hâlinde acente yine ücrete hak kazanır.  
           

 

tehlikesi hariç, 
 

talimat yapılıyorsa, aykırı 
 

düzenleme geçersiz. (iv) 
                 

   (d) Müvekkile yüklenemeyen sebepler (kabul edilenler: idari, hukuki kısıtlamalar, mücbir sebep…;  
 alınır/beklenir.         Sulh, ibra, davadan feragat, yemini kabul  

         kabul edilmeyenler: iş yoğunluğu, iş gücü eksikliği, ödeme güçlüğü...) hariç, müvekkilin sözleşmeyi  

               

veya ret (HMK 74) için özel yetki gerekir. 
 

 

4) Önleyici 
  

Tedbirleri 
kısmen/tamamen veya öngörüldüğü şekilde ifa etmeyeceği kesinleşse bile acente ücret isteyebilir.  

   

(v) Dava müvekkile izafeten açılır, müvekkil 
 

                    

   

(e) Ücretin Miktarı: Sırasıyla sözleşmeye, 
 

burada hüküm yoksa acentenin bulunduğu yerdeki 
 

                              

 

 

 Alma (TK 111):  Hasarlı  hakkında  hüküm  verilir  ve tazminat  da  
   

teamüle bakılır. Teamül de yoksa hâlin gereğine göre o yerdeki asliye ticaret mahkemesi belirler 
 

                               

 mal, bozulma tehlikesi olan müvekkilden alınır.        

 mal vs. durumlarda gereken                (TK 115).            
 

5) Yetkisiz veya Yetkiyi Aşan İşlemler 
 

(e) Ücretin Ödenme Zamanı: Hak kazanılan ücret, doğumu tarihinden itibaren en geç üç ay ve her 
 

 tedbirleri almak. Gereğinde  

 mahkeme izni ile eşyayı (TK  108):  İcazet  (onama)  ile  müvekkil halükârda sözleşmenin sona erdiği tarihte ödenir [ emredici kural (TK 116/1, 3)].    
     

                      

 sattırma yetkisi,   hatta bağlanır. İcazet yoksa acente sözleşmeden 2) Bilgi Verilmesini İsteme Hakkı (TK 116/2): Acente, ücrete esas bilgileri (talep ve miktarı,  

 şartlara göre “zorunluluğu”. bizzat sorumlu olur (karş. TBK 47).    muacceliyet, hesaplanması…) müvekkilden isteyebilir. Mali belgelerden suret isteyebilir, bizzat veya  

 
5) Müvekkiline 

  
Ait 

               uzman vasıtasıyla inceleyebilir. İzin verilmez ise mahkemeye başvurabilir.    
                  3) Olağanüstü Giderleri İsteme Hakkı (TK 117): Olağan dışı gider: Tanıtım giderleri, emtianın  
 

(Tahsi
l 

 

Ettiği) 

  

Paraları 

                  

    
 

               onarımı gideri… Olağan gider: Çalışanların ücreti, işletme giderleri...    
                          

 Zamanında Ödeme (TK                
4) Hapis Hakkı (TK 119): (1) Acente, acentelik sözleşmesinden doğan ücret, gider, faiz gibi tüm 

 
                               

 112):  Aksi  varsayımda                 
                  

muaccel alacaklar için (müvekkil aciz hâlinde ise müeccel alacaklar için de) zilyetliğinde (doğrudan 
 

 
gecikme faizi ve tazminat. 

                

                veya dolayısıyla) bulunan müvekkiline ait taşınır ve kıymetli evrak üzerinde hapis hakkına sahiptir.  
                               

 6) Rekabet Etmeme (TK                Hapis hakkında acente, MK 950/II'deki  tabii bağlantı karinesinden yararlanır. (2) Takas ve   
                

Sakınma İmkânı: Acente, müvekkiline ait paraları, acentelik sözleşmesi kapsamındaki alacakları 
 

 104): Bkz. yukarıda IV.                     
                                     

                    

ödenene kadar iadeden kaçınabilir; şartları varsa takas edebilir. 
   

                                 

                                       
                           © Prof. Dr. Arslan KAYA             


