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FRANCHISE SÖZLEŞMELERİ

Günümüz dünyasında, üretim tekniklerinin gelişmesi ve küreselleşmenin doğal bir sonucu
olarak üretilen ürün ve hizmetlerin pazarlanması ve satışı da giderek karmaşıklaşmakta ve
önemini arttırmaktadır. Bunun sonucunda da işletmeler daha çok tüketiciye ulaşmak
amacıyla satış ve pazarlama ağlarını genişletmektedir. Buna karşılık tüketiciler de
küreselleşme sonucunda rağbet gören ürün ve hizmetlere ulaşabilmeyi talep etmektedir.
Dolayısıyla üretici işletmelerin genişleme isteği ve tüketicilerin revaçta olan markalara
ulaşma isteğinin doğru orantılı olarak artmakta olduğu söylenebilir.
Çalışmada franchise sözleşmelerinin hukuki niteliği ve unsurları üzerinde durulmuştur.
Franchise Sözleşmesinin tarafları ve tarafların borçları, Franchise Sözleşmesinin iradi ve
kendiliğinden sona erme halleri ayrı başlıklar altında açıklandıktan sonra Franchise
Sözleşmelerinin benzer başkaca sözleşme tipleriyle karşılaştırılması yapılmış ve farklılıklar
belirtilmiştir.

§.1. Genel Olarak Franchise Sözleşmesi GÜRZUMAR franchise sözleşmesini;
franchise verenin kendisine ait üretim,
işletme ve pazarlama yöntemini oluşturan
I. Franchise Sözleşmesinin Tanımı
fikri ve sınaî haklar üzerinde franchise
Franchise sözleşmesi Türk Hukukunda alana kullanma hakkı tanıma, franchise
düzenlenmemiştir. Buna ek olarak alanı franchise sistemine dâhil etme ve bu
Franchise sözleşmelerinin içerdiği asgari süreç zarfında onu sürekli olarak
edimlerin fazla olması, bu edimlerin destekleme borcu altına girdiği, franchise
önemlerinin her bir somut ilişkiye göre alanın ise hem franchise sitemine dâhil
farklılık göstermesi, bazı edimlerin bir ürün veya hizmetin sürümünü kendi nam
takım franchise sözleşme türlerinde ve hesabına yapma hem de franchise
bulunmaması gibi nedenler de franchise verene belirli bir ücret ödeme borcu altına
sözleşmesinin tanımının yapılmasını hem girdiği, sürekli borç ilişkisi kurulan bir
güçleştirmekte hem de önemli hale çerçeve sözleşme olarak tanımlamıştır. 2
getirmektedir.1
Kanunlarda
düzenlenmeyen
bir
sözleşmenin KIRCA franchise verenin adı, sembolü
tanımlanmasının
amacı
ise
bir markası gibi gayri maddi mal ve
sözleşmenin franchise sözleşmesi olup değerlerini kullanarak bunların sürümünü
olmadığını ve dolayısıyla da ilgili yapma hakkını bir ücret karşılığında
sözleşmeye hangi hukuk kurallarının franchise alanlara vermeyi borcundan
uygulanacağını tespit etmektir.
bahseder. Yazar, Franchise alan ise ücret

ödeme ve franchise alanın kurallarına ve
talimatlarına uyma borcuna dikkat çeker. 3
Yargıtay ise franchise sözleşmesinden
kaynaklanan bir uyuşmazlıkta franchise
sistemini bir ürün veya hizmetin imtiyaz
hakkına sahip olan taraf tarafından belirli
bir süre sınırlaması dâhilinde işin yönetim
ve organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek
sağlamak suretiyle ilgili işleri yürütmek
üzere bağımsız ikinci tarafa verdiği
imtiyazdan doğan uzun dönemli ve sürekli
bir
iş
ilişkileri
bütünü
olarak
tanımlamıştır.4 Böylece Yargıtay diğer
tanımlardan farklı olarak franchise
sözleşmelerinin belirli bir süre için
kurulabileceğini, başka bir deyişle belirsiz
süreli
olarak
kurulamayacağını
belirtmiştir.
Rekabet Kurumu tarafından 09.09.2015’te
yayımlanan Dikey Anlaşmalara İlişkin
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Kılavuzda5 ise franchise sözleşmesinin
tanımı şu şekilde yapılmıştır: “Franchise
anlaşmaları, malların veya hizmetlerin
dağıtımında kullanılacak olan, özellikle
marka, işaret gibi fikri haklarla ve knowhow’la ilgili lisanslar içerirler. Fikri hak
ve know how lisanslarına ek olarak
franchise veren genellikle sözleşme
süresinde franchise alana ticari ve teknik
yardım sağlar. Lisanslar ve yardımlar
franchise paketinde iş metodunun
tamamlayıcı parçalarıdır. Bu unsurlar
karşılığında franchise alan tarafından
franchise verene bir franchise ücreti
ödenir. Franchising, franchise verenin
sınırlı bir yatırımla ürünleri için yeknesak
bir dağıtım ağı kurmasını mümkün kılar.
İş metodu ile ilgili hükümlere ek olarak
franchise anlaşmaları genellikle dağıtılan
ürünle ilgili olarak özellikle seçici dağıtım
ve/veya rekabet etmeme ve/veya münhasır
dağıtım veya bunların daha zayıf
formlarıyla
ilgili
çeşitli
dikey
sınırlamaların bileşimlerini de içerir.”
Franchise sözleşmesi, daha önceden
yapılan tanımlar da göz önünde
bulundurularak ve hukuki ilişkinin asli
edimleri dikkate alınarak şu şekilde
tanımlanabilir: Franchise sözleşmesi,
franchise verenin; kendisine ait olan fikri
ve sınaî mülkiyet unsurlarını franchise
alana lisans verme, franchise alanı
franchise sistemine dâhil etme ve
franchise alana mal veya hizmetlerin
satılabilmesi için destek verme borçlarını
yüklendiği; franchise alanın ise franchise
sistemine dâhil olarak sistemin konusu
olan mal veya hizmetin piyasaya
sürümünü sistemin kuralları ve franchise
verenin denetiminde sağlama ve franchise
verene ücret ödeme borcu altına girdiği
karşılıklı ve sürekli borç ilişkisi doğuran
belirli ya da belirsiz süreli olarak
kurulabilen sözleşmelerdir.
II. Franchise Sözleşmesinin Hukuki
Niteliği
A. Atipik (İsimsiz) Sözleşme Niteliği

karma ve bileşik sözleşmeler olmak üzere
üç türden oluşmaktadır. Doktrinde
franchise sözleşmelerinin hangi tür isimsiz
sözleşmelerde olduğuna dair bir fikir
birliği bulunmamaktadır.

satış bedellerinden belirli bir oranda
(royalty) ücret ödemesi veya franchise
verenin reklam yapma yükümlülüğü
franchise sözleşmesinin sürekli edimli
borçlarındandır.

Doktrinde
bir
görüş
franchise
sözleşmelerinin
sui
generis
sözleşmelerden olduğunu savunmaktadır.
Bu görüşü savunanlar, sui generis
sözleşmelerin, kanunda
düzenlenmiş
sözleşme tiplerinde yer almayan unsurları
kısmen veya tamamen bünyesinde
bulunduran
sözleşmeler
olduğunu
belirtmektedirler.
Bu
nedenle
bir
sözleşmenin sui generis olarak kategorize
edilebilmesi için bünyesinde kanunda
düzenlenmemiş bir sözleşmeye ilişkin
unsur barındırmış olması yeterlidir.6

C. Çerçeve Sözleşme Niteliği

GÜRZUMAR franchising sözleşmesinin
hukuki niteliğinin karma sözleşme
olduğunu ileri sürmektedir. Bizim de
katıldığımız bu görüşe göre, karma
sözleşmeden bahsedilebilmesi için o
sözleşmede kanunda düzenlenmiş en az
bir sözleşme türünün unsurlarının yer
alması yeterlidir. Bu sebepten ötürü
franchising
sözleşmeleri
kanunda
düzenlenmemiş atipik sözleşmelerin yanı
sıra içeriğinde kanunda düzenlenmiş
lisans, vekalet gibi sözleşmelere ilişkin
unsurları da barındırmasından ötürü karma
nitelikte bir sözleşmedir.7

§.2. Franchise Sözleşmesinde Taraflar
ve Tarafların Borçları

B. Karşılıklı ve Sürekli Borç Doğuran
Sözleşme Niteliği

Satış arttırma amacına yönelik ve sürekli
olan bir franchise işbirliğinin hali hazırda
gereken ya da ileride gerekecek münferit
sözleşmelere kaynaklık eden bir çerçeve
sözleşme olduğu kabul edilmektedir.11
Örneğin franchise verenin franchise alana
ileride vereceği donanımın içeriği ve
karşılığından ödenecek ücret franchise
sözleşmesinde
değil,
gerektiğinde
düzenlenecek olan münferit sözleşme ile
belirlenebilir.

Franchise Veren (Franchisor)
Franchise sözleşmelerinin ilk tarafı
“franchisor” olarak da adlandırılan
franchise verendir. Franchise verenin ilk
borcu
Franchise
alanı
aydınlatma
borcudur.
Sözleşme
öncesinde
görüşmelerin
başlamasıyla
taraflar
arasında güven ilişkisi kurulmuş olur. Bu
ilişki uyarınca tarafların birbirlerini
bilgilendirmesi gerekir. Franchise verenin
franchise alanı aydınlatma borcu da
sözleşmenin temelinde yer alan güven
ilişkisinden
kaynaklanmaktadır.12
Franchise alan sözleşme kapsamında
sürümünü yapacağı mal veya hizmetten
dolayı karşılaşabileceği risklere tek başına
katlanacaktır. Dolayısıyla franchise veren
franchise alanı franchise sistemi ile ilgili
olarak bilgilendirmelidir.13

Franchise sözleşmesi karşılıklı (tam iki
tarafa) borç yükleyen bir sözleşmedir.
Taraflar franchise sözleşmesi ile karşılıklı
olarak borç altında girmektedirler.8
Franchise sözleşmelerinde tarafların elde
ettikleri alacak hakları, karşılıklı olarak Franchise verenin ikinci borcu gayri
birbirlerinin sebebi oluşturmaktadır.9
maddi malları ve hakları kullandırma
borcudur.
Franchise
sözleşmesinde
Franchise sözleşmesi aynı zamanda franchise verenin asli edimi olan ve
sürekli
borç
ilişkisi
doğran
bir sözleşmenin esaslı unsurlarından birini
sözleşmedir. Franchise sözleşmesinin oluşturan bu temel borç, franchise
esaslı unsurları dikkate alındığında bu sisteminin kapsadığı tüm fikri ve sınai
sözleşmenin taraflar arasında sürekli bir haklarla
birlikte
franchise
alana
borç
ilişkisi
kurduğu
rahatlıkla kullandırmadır.14 Belirtmek gerekir ki; bu
anlaşılabilir.10 Örneğin; franchise alanın borcun kapsamına marka, patent, işletme
adı,
know
how
ve
benzerleri

Öncelikle belirtmek gerekir ki; franchise
sözleşmeleri Türk Borçlar Kanunu’nda ya
da başkaca bir kanunda düzenlenmediği
için atipik (isimsiz) bir sözleşmedir. Bu 6 ŞİMŞEK, Bahar: Franchising Sözleşmeleri, s.50sözleşmeler, kendine özgü (sui generis), 51.
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girmektedir.15 Bu borcun kapsamına,
sözleşme devam ederken ortaya çıkan yeni
gayri maddi mallar ve haklar da
girmektedir.16 Franchise sisteminde devri
en önemli olan gayri maddi mal unsuru
tabiatıyla markalardır.17
Franchise verenin üçüncü borcu ise
franchise alanı destekleme ve koruma
borcudur. Bu borç franchise işletmesinin
kurulmasından
önce
ve
franchise
işletmesinin kurulmasından sonra olarak
ikiye ayrılmaktadır. Bu borç kapsamında
işletmenin kurulum aşamasında franchise
veren franchise sisteminin imaj yaratma
çabasının bir parçası olarak işletmenin
kurulması
için
gerekli
çabayı
göstermelidir.18
İşletmenin
kuruluş
aşamasında ve sonrasında ise franchise
veren, franchise alanın sistemle ve mal
veya hizmetle alakalı olarak eğitimini
vermelidir.19 Son olarak bu borç kapsamı
altında franchise veren franchise sistemini
yeterli ve gerekli şekilde reklamını
yapmalı ve tanıtmalıdır20.
Franchise verenin dördüncü borcu ise
franchise alana gerekli malzemeleri temin
etme borcudur. Franchise sözleşmesinde,
franchise alanın sürümünü yapmayı
üstlendiği mal veya hizmetin franchise
alana temini ile ilgili olarak bir hüküm
bulunmakta ise franchise veren bu
borcunu yerine getirmek durumundadır.
Ancak belirtmek gerekir ki; bu
yükümlülük franchise sözleşmesinin esaslı
unsurunu teşkil eden bir yükümlülük
değildir.21
Franchise verenin beşinci borcu ise
franchise alanın bölgesinde üçüncü
kişilerle franchise ilişkisi kurmama
borcudur. Franchise ilişkisinde münhasır
bölge anlaşması varsa franchise veren
belirlenen bu tekel bölgesinde üçüncü
kişilerle franchise sözleşmesi yapmama
borcu altında girmektedir.22 Ancak
belirtmek gerekir ki; bu yükümlülük
franchise sözleşmesinin esaslı unsurunu
teşkil eden bir yükümlülük değildir.

Ancak dürüstlük kuralı gereğince bazı talimatlara
uyulup
uyulmadığını
durumlarda franchise alanın bölgesinde denetlemesine
katlanması
borcu
üçüncü kişilerle franchise sözleşmesi altındadır.29
yapmama borcundan bahsedilebilir.23
Franchise alanın beşinci borcu ise
franchise verenin menfaatlerini koruma ve
Franchise Alan (Franchisee)
Franchise sözleşmesinin diğer tarafı ise sadakat borcudur. Bu borcun kapsamına
“franchisee” olarak da adlandırılan ilk olarak rekabet etmeme borcu
franchise alandır. Franchise alanın asli girmektedir. Rekabet etmeme borcu
borçlarından en önemlisi ücret ödeme taraflar arasındaki güven ilişkisinin bir
borcudur. Bu borç sözleşmenin esaslı sonucudur.30Bu borç dâhilinde ayrıca sır
unsurlarından birini oluşturmaktadır. saklama
borcun
da
bahsetmek
Franchise sözleşmelerinde ücret ödeme gerekecektir. Sır saklama borcuna konu
borcu iki farklı şekilde karşımıza bilgiler herkes tarafından ulaşılamayacak,
çıkabilmektedir. Bunlardan ilki başlangıç franchise sistemini doğrudan ilgilendiren
aşamasında ödenen giriş ücretidir.24 ve rakip işletmelere ulaşmasının sakıncalı
(franchise fee) İkincisi ise franchise olacağı bilgilerdir. Franchise alan
sisteminden gelen gelire bağlı ve oransal kendisine
verilen
gizli
bilgileri
olarak belirlenen periyodik ödemelerdir.25 açıklanmaması için gerekli tedbirleri
(royalty) Bu ödemelere ek olarak almalıdır.31Bu borç kapsamında son olarak
uygulamada taraflar arasında reklam franchise alanın sözleşmeden doğan ürün
bedeline katılma gibi başkaca ücretler de veya hizmetleri sürümü borcunu bizzat ifa
kararlaştırılabilmektedir.26
borcundan bahsedilmelidir. Sözleşme
konusu olan mal veya hizmetin sürümü
Franchise Alanın diğer bir asli borcu ise faaliyetinin yönetimi bizzat franchise alan
franchise sistemine dâhil olan mal veya tarafın yürütülmelidir.32 Franchise alanın
hizmetlerin
sürümünü
yapmadır. menfaatlerini koruma borcu kapsamına
Franchise alan, mal veya hizmetin giren son borcu ise franchise verene bilgi
sürümünü kendi adına ve hesabına ve hesap verme borcudur. Franchise alan
gerçekleştirmektedir.27
piyasanın durumu, müşterilerin talepleri,
işletmenin gelir gider durumu ve benzeri
Franchise alanın üçüncü borcu ise sistem konularda franchise vereni düzenli olarak
dâhilinde sunulan gayri maddi mallar ve bilgilendirmelidir.33
hakları kullanma borcudur. Gayri maddi
malların
kullanılmaması
franchise Franchise alanın altıncı ve son borcu ise
sisteminin imajını olumsuz yönde franchise verenden gerekli malzemeleri
etkileyebilecektir.28 Franchise alanın gayri alma borcudur. Bu borcun kaynağı mal
maddi hakları kullanma borcu, franchise veya hizmetin sürümünde belirli bir
verenin markasını görünür şekilde standardın
ve
imajın
korunmaya
kullanma ve sözleşme kapsamında çalışılmasıdır.34
kendisine verilen know how’a uygun
olarak davranma olarak tezahür edebilir. §.3. Franchise Sözleşmesinin Sona
Ermesi
Franchise alan ayrıca franchise verenin
talimatlarına uyma ve denetimlerine I.
Franchise
Sözleşmesinin
katlanma borcu altındadır. Sözleşme Kendiliğinden Sona Ermesi
kapsamında franchise veren kendi
markasını ve işletme değerini korumak Franchise sözleşmesinin sürekli edimli bir
amaçlı bazı ilkeler belirlemekte ve bu sözleşme olması bu ilişkinin sonsuza dek
ilkeleri franchise alana aktarmaktadır. süreceği
anlamına
gelmemektedir.
Franchise alan bu ilkelere ve talimatlara Franchise ilişkisi her halükarda süreli
uymakla yükümlüdür. Bu borca bağlı olmak
durumundadır.
Franchise
olarak da franchise verenin ilkelere ve sözleşmeleri
belirli
süreli
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düzenlenebilecekleri gibi belirsiz süreli ilki sözleşmenin olağan feshidir. Olağan
olarak da düzenlenebilirler.35
fesih, belirsiz süreli sözleşmelerde
sözleşmeyi sona erdirmek isteyen tarafın
Uygulamada franchise sözleşmelerinin karşı tarafa makul bir süre vererek, süre
büyük çoğunluğu belirli süreli olarak sonunda
sözleşme
ilişkisini
sona
kurulmaktadır. Franchise sözleşmesinin erdirmesidir.41 Belirli süreli sözleşme
belirli süreli olarak kurulması her iki taraf ilişkilerinde olağan fesih hakkı ancak
için de hem ticari gem de hukuki sözleşmede açıkça tanınmışsa vardır.
öngörülebilirlik sağlayacağı için önem arz Belirsiz süreli sözleşme ilişkilerinde ise
etmektedir.36 Örneğin, franchise veren sözleşmede kararlaştırılmış olmasa dahi
bakımından uzun süreli bir franchise tarafların
olağan
fesih
hakkı
sözleşmesi için talep edeceği franchise bulunmaktadır.42
ücreti ile kısa süreli bir franchise
sözleşmesi için talep edeceği franchise
Olağanüstü fesih ise belirli veya
ücreti farklılık gösterecektir. Franchise belirsiz süreli sürekli borç ilişkilerinde
sözleşmesi sürenin bitiminden itibaren sözleşmede yer edinip edinmemesine
kendiliğinden sona erecektir.37 Sözleşme bakılmaksızın ileriye etkili şekilde
süresinin bitiminden itibaren tarafların fiili sözleşmeyi sona erdirme yöntemidir. 43
olarak sözleşmeyi devam ettirmeleri ise Olağanüstü feshin kaynağı sözleşmeye
sözleşmenin belirsiz süreli franchise devam edilmesinin taraflar açısından
sözleşmesine
dönüşmesine
yol çekilmez
hale
geldiği
sözleşme
açmaktadır.38 Yargıtay da yukarıda ilişkilerinde tarafların sözleşmeye devam
belirtilen
kararında
franchise etme
zorunluluğunu
ortadan
sözleşmelerini belirli süreli olarak kaldırmaktadır.44 Olağanüstü feshin haklı
tanımlanmıştır.
sebebin varlığı halinde söz konusu
olacaktır.
Franchise
sözleşmesinin
kaynağının
karşılıklı güven ilişkisi olması sebebiyle Franchise
Sözleşmesinin
Sona
taraflardan birinin ölmesi, iflası veya Ermesinin Sonuçları
ehliye kaybı da franchise sözleşmesinin
kendiliğinden sona ermesine sebep Taraflar arasında sözleşmesel ilişkinin
olacaktır.
Franchise
sözleşmesinin sona ermesinin ardında da taraflar
tarafları daha çok tüzel kişi tacirlerden açısından bir takım hak ve yükümlükler
oluştuğu için bu sözleşmenin sona ermesi devam etmektedir. Bu yükümlülüklere
sebeplerinden en fazla önem arz edeni aykırılıklar da tazminat sorumluluğuna yol
taraflardan birinin iflasıdır. Franchise açmaktadır.
Bu
sözleşme
sonrası
sözleşmesinde taraflardan birinin iflas yükümlülüklerin de kaynağı taraflar
diğer taraf açısından ticari itibar kaybına arasındaki güven ilişkisidir.45
sebep olabilecektir. Bu sebeple taraflardan
birinin iflası durumunda sözleşmenin Franchise verenin sözleşmenin sona
kendiliğinden
sona
ereceği
kabul ermesinin
ardından
devam
eden
edilmektedir.39
Buna
ek
olarak yükümlülükleri arasında ilk olarak
GÜRZUMAR franchise verenin iflas franchise verenin sözleşme konusu malları
etmesi halinde iflas masasının franchise geri alması bulunmaktadır. Bu borç
veren yerine geçerek sözleşmeyi devam franchise alanı korumaktadır. Zira
ettirebileceğini belirtmektedir.40
franchise verenin bu borcunu yerine
getirmesiyle franchise alanın işe yaramaz
malzemeleri
koruma
II. Franchise Sözleşmesinin Taraflarca nitelikteki
yükümlülüğü
ortadan
kalkmaktadır.
Sona Erdirilmesi
Ancak franchise sözleşmesi franchise
Franchise
Sözleşmesi alanın kusurlu davranışları sonucu sona
kendiliğinden sona erebileceği gibi, taraf ermişse franchise verenin bu borcundan
işlemiyle de sona erdirilebilir. Bunlardan bahsetmek mümkün değildir.46
ŞİMŞEK, s.217
36
YENİOCAK, Umut: Franchise Sözleşmesi, s.108.
37
GÜRZUMAR, s.168-169.
38
KIRCA, s.171.
39
KIRCA, s. 86, ŞİMŞEK, s. 226.
40
GÜRZUMAR, s. 174.

Franchise sözleşmesinin sona
ermesinin ardından franchise alanın da bir
takım
yükümlülükleri
doğmaktadır.
Bunlardan ilki franchise alanın gayri
maddi malları kullanmama ve iade
borcudur. Franchise alan bu gayri maddi
hakları kullanmamasının yanı sıra ayrıca
bunlarla ilgili fiziki araç gereçleri de iade
etmelidir.49 Buna ek olarak taraflarca
sözleşmede
kararlaştırılmış
olması
durumunda franchise alanın sözleşme
sonrası franchise veren ile rekabet etmeme
borcu bulunmaktadır.50
§.4. Franchise Sözleşmesinin Benzer
Sözleşmeler ile Karşılaştırılması
Acentelik
Sözleşmesi
Karşılaştırılması

ile

Acentelik sözleşmesi, tacir (müvekkil) ile
onun adına faaliyette bulunacak kişi
(acente) arasında kurulan, bağımsızlık,
süreklilik, sözleşmelere aracılık etme veya
sözleşme akdetme faaliyeti ve tacir ad ve
hesabına hareket etme unsurlarının yer
aldığı bir sözleşmedir.51
Acentelik sözleşmesi, sürekli borç ilişkisi
kurması, acentenin sürümü destekleme ve
müvekkilin
menfaatlerini
gözetme
yükümlülüğü, müvekkilin ise acenteyi
destekleme yükümlülüğü gibi açılardan
franchise sözleşmesi ile benzerlik
göstermektedir.
Ancak
acentelik
sözleşmesi bu benzerliklerin yanı sıra pek

SELİÇİ, Özer: Sürekli Borç İlişkilerinin Sona
47
Ermesi, s. 132.
ŞİMŞEK, s. 294-296.
42
48
GÜRZUMAR, s.169-170; SELİÇİ, s. 140 vd.
ERDOĞAN, s. 56-57.
43
49
SELİÇİ, s. 156.
GÜRZUMAR, s.179; KIRCA, s.187; ERDOĞAN,
44
ERDOĞAN, s. 48.
s. 52.
45
50
ERDOĞAN, s.50.
GÜRZUMAR, s. 175.
46
51
GÜRZUMAR, s.179; KIRCA, s. 191
ARKAN, Sabih: Ticari İşletme Hukuku, s.197.
41

35

Buna ek olarak; franchise veren, franchise
sözleşmesinin beklenenden önce sona
ermesi halinde franchise bedeli olarak
ödenen giriş ücretini zamana oranla iadesi
borcu altındadır. Özellikle, franchise
verenin
talebiyle
veya
kusuruyla
sözleşmenin süresinden önce sona ermesi
halinde giriş ücretinin bir kısmı franchise
alana iade edilmelidir.47 Son olarak
franchise veren, franchise alanın belirli bir
bölgede müşteri çevresi yaratması ve
portföy oluşturması durumunda da
menfaat elde etmiş olacaktır. Bu sebepten
ötürü
franchise
alan
denkleştirme
talebinde bulunabilir.48
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çok yönden de franchise sözleşmesinden Bayilik ve tek satıcılık sözleşmelerinin,
ayrılmaktadır.
kanunda düzenlenmemiş olmaları, sürekli
borç ilişkisi doğurmaları, satıcının kendi
Franchising sözleşmesinde franchise alan nam ve hesabına malların sürümünü
ürün ve hizmeti kendi nam ve hesabına yükseltmeyi taahhüt etmeleri açılarından
pazarlar ve satarken, acente müvekkilin franchising sözleşmeleri ile benzerlik
nam ve hesabına işlem yapmaktadır.52 Bu göstermektedir. Ancak bu sözleşmeler
husus iki sözleşme tipi arasındaki en benzerliklerin yanı sıra pek çok yönden de
büyük farklılığı oluşturmaktadır. Bu franchise sözleşmesinden ayrılmaktadır.
farklılığın yanı sıra iki sözleşme arasında;
acentelik sözleşmesinde gayri maddi Bayilik ve tek satıcılık sözleşmesinde,
malları kullandırma yükümlülüğünün satıcı üreticinin marka veya işletme adını
olmaması,53 franchise sözleşmelerinin satım yerinde sadece üretici ile
aksine acentelik sözleşmesinde acentenin aralarındaki iş birliğini göstermek
yaptığı satışlardan komisyon alması54 ve amacıyla kullanmaktadır. Dolayısıyla
son
olarak
acente
sözleşmesinde kendi marka veya işletme adını da
müvekkilin acenteyi denetleme yetkisinin kullanabilmektedir.
Franchising
bulunmaması55 gibi diğer bazı farklılar da sözleşmelerinde ise franchise alanın
bulunmaktadır.
franchise verenin markasından veya
işletme adından başka kendisine ait
Bayilik ve Tek Satıcılık Sözleşmeleri ile tanıtıcı işaretlerini kullanması mümkün
değildir. Franchising sözleşmelerinde
Karşılaştırılması
daha güçlü bir tek imaj oluşturma amacı
Bayilik Sözleşmesi, üreticinin malların güdülmektedir.58 Bunun dışında franchise
tamamını veya sadece bir kısmını satmak sözleşmesinin tek satıcılık ve bayilik
üzere bayiye göndermeyi, bayinin de buna sözleşmelerine göre çok daha kapsamlı
karşılık malları kendi nam ve hesabına olması,
tek
satıcılık
ve
bayilik
satma ve malların sürümünü arttırmayı sözleşmesinin sadece malları kapsayacak
taahhüt ettiği bir sözleşmedir.56 Tek şekilde yapılabilmesi,59 tek satıcılık ve
satıcılık sözleşmesi ise üreticinin malların bayilik sözleşmelerinde üreticinin satıcıyı
bir kısmını belirli bir bölgede münhasır destekleme yükümlülüğünün ve talimat
olarak satılmak üzere tek satıcıya verme hakkının çok daha dar olması60 ve
göndermeyi, tek satıcının da buna karşılık son olarak franchise sözleşmesindeki
malları kendi nam ve hesabına satma ve başlangıç ve royalty ödemelerinin aksine,
malların sürümünü arttırmayı taahhüt bayilik ve tek satıcılık sözleşmelerinde
ettiği bir sözleşmedir.57 Bayilik ve tek satıcıların üreticiye sadece satmak için
satıcılık
sözleşmelerinin
benzer aldığı malların bedelini ödemesi gibi diğer
sözleşmeler
olması
sebebiyle
bu bazı farklılıklar da bulunmaktadır.61
sözleşmeler franchising sözleşmesi ile tek
bir başlıkta karşılaştırılacaktır.

GÜRZUMAR, s.22; MENDELSOHN, s.30,
KIRCA, s.99.
53
GÜRZUMAR, s.12; KIRCA, s.99-100.
54
KIRCA, s.31,99; ARKAN, s. 201.
55
ARKAN, s.209.
56
ŞENOL, Ayşe Nilay: Bayilik Sözleşmesi Sona
Ermesi ve Sonuçları, s.7-10.
57
İŞGÜZAR, Hasan: Tek Satıcılık Sözleşmesi, s. 1420.

Lisans Sözleşmesi ile Karşılaştırılması
Lisans Sözleşmesi, hukuki düzenlemelerle
özel olarak koruma altına alınmış gayri
maddi bir hakkın veya fiili bir durumun
(know-how) kullanım hakkının, hakkın
sahibi olan kişi tarafından bir bedel
karşılığında üçüncü kişilere devredildiği
bir sözleşmedir.62
Lisans sözleşmesinin konusunu gayri
maddi malların kullanım hakkının
devredilmesi, sürekli borç ilişkisi kurması
ve
franchise
sözleşmesi
benzer
yükümlülükler
getirmesi
açılarından
franchise sözleşmesi ile benzerlik
göstermektedir.63 Ancak lisans sözleşmesi
bu benzerliklerin yanı sıra pek çok yönden
de
franchise
sözleşmesinden
ayrılmaktadır.
Lisans
sözleşmesinde
franchise
sözleşmesinin aksine lisans verenin
yükümlülükleri franchise verene göre çok
daha az kapsamlı ve dardır.64 Buna ek
olarak lisans sözleşmesinde lisans verenin
denetleme yükümlülüğünün kapsamına
işletme yöntemi, mal veya hizmetlerin
sürümünün sistem standartlarına ve
kalitesine
uygun
yapılması
girmemektedir.65 Franchise sözleşmesinde
bulunan gayri maddi malları kullanma
yükümlülüğü, onları sadece mal ve
hizmetler üzerinde değil, ayrıca işletmede;
müşterilerin kendisini franchise verenin
bir şubesindeymiş gibi algılanabileceği
şekilde kullanılmasını da kapsamaktadır.
Oysaki lisans sözleşmesinde gayri maddi
malları
kullanma
yükümlülüğünün
kapsamı daha dardır.66

52

ONGAN, Burak; Sınai Haklara İlişkin Lisans
Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu, s.17.
63
MENDELSOHN, s. 47; KIRCA, s.68,84.
64
KIRCA, s.84-88.
65
KIRCA, s.85-86.
66
KIRCA, s. 86,87; MENDELSOHN, s. 47
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GÜRZUMAR, s.25; KIRCA, s.95.
GÜRZUMAR, s.24-25; KIRCA, s.91.
60
İŞGÜZAR, s.89,99; KIRCA, s.93-95.
61
GÜRZUMAR, s.25, KIRCA, s.92.
58
59

Tunalı Hilmi Caddesi No:91/87 Kat:1 Çankaya/Ankara
T 0312 231 1209 - F 0312 260 0144
www.gokcen-gokcen.av.tr - info@gokcen-gokcen.av.tr

FRANCHISE SÖZLEŞMELERİ

YAZAR

Av. Yiğit Gökçen
Ortak
yigit@gokcen-gokcen.av.tr

Gökçen Hukuk Bürosu 2018. Bu çalışma bilgilendirme amaçlıdır, herhangi bir şekilde danışmanlık hizmeti
verilmemektedir. Hiçbir şekilde söz konusu makalenin kullanımı ve/veya www.gokcen-gokcen.av.tr web sitesinin
kullanımı avukat-müvekkil ilişkisi doğurmaz ve hukuki danışmanlık olarak kabul edilemez. Gökçen, bu makalede
bulunan bilgilerin güncel olduğunu taahhüt etmemektedir. Bu sebepten ötürü makaleden ötürü herhangi bir zararın
ortaya çıkması durumunda sorumluluk kabul etmemektedir.

Tunalı Hilmi Caddesi No:91/87 Kat:1 Çankaya/Ankara
T 0312 231 1209 - F 0312 260 0144
www.gokcen-gokcen.av.tr - info@gokcen-gokcen.av.tr

