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ÖZ

Acentenin Müşteri Tazminatı Hakkı

Ayça Aydın Evcimik

Acentenin müşteri tazminatı talep etme hakkını incelediğimiz bu çalışmada, acente

kavramı, acentelik sözleşmesi, acentelik sözleşmesinin hukuki niteliği, sona ermesi,

sona ermesinin hukuki sonuçları ile acentenin müşteri tazminatı hakkı, bu hakkın

hukuki niteliği, Türk hukuku ve yabancı hukuktaki yasal düzenleme, müşteri

tazminatı talep edebilmenin koşulları, tazminat miktarının hesaplanması ve bu

haktan vazgeçilmesi anlatılmıştır.

Türk hukukunda acentenin müşteri tazminatı talep hakkı düzenlenmemiş olup bu

konuda kanun boşluğu bulunmaktadır. Bu kanun boşluğunun doldurulması amacıyla

TTK tasarısında “denkleştirme talebi” başlığı altında, müşteri tazminatı hakkı

düzenlenmiştir. Ticaret Kanunu Tasarısının kanunlaşması ile birlikte bu hüküm de

uygulama alanı bulacaktır.

Çalışmamızda ise müşteri tazminatı hakkı, Türk Ticaret Kanunu, Sigortacılık

Kanunu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve söz konusu tasarıya kaynaklık eden

Avrupa Birliği mevzuatı, İsviçre Hukuku, Alman Hukuku ve Yargıtay uygulamaları

çerçevesinde değerlendirilmiştir.

Türk Hukukunda müşteri tazminatı hakkının maddi hukukta düzenlenmemesi,

uygulamada sorunlar yaşanmasına sebep olsa da Türk Ticaret Kanunu’nun

yasalaşması ile müşteri tazminatı hakkı maddi hukuktaki yerini almış olacaktır.
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ABSTRACT

Agents’ customer recoupment

Ayça Aydın Evcimik

In this study, where we examine the right of the agency to claim for customer's

indemnification, we discuss the agency concept, agency contracts, legal nature of

agency contracts, termination of such contracts as well as the legal consequences of

such terminations and the right of the agency to claim for reimbursement of

customer indemnifications, the legal nature of such rights, stipulations in the Turkish

and foreign laws, the conditions for claiming for customer’s indemnification,

calculation of the amount of indemnification and waiver from this right.

The agency’s right to claim for customer’s indemnification is not stipulated for in

the Turkish law and there is a legal gap regarding this issue. In order to fill this gap,

the new Turkish Commercial Code (TTK) bill arranges customer’s indemnification

under the title “equalization claim”. As soon as the TTK is enacted, this stipulation

will become effective.

In this study, we assess the right of customer’s indemnification within the

framework of the Turkish Commercial Code, Insurance Code, the new Turkish

Commercial Code bill as well as the related European Union legislation, Swedish

Law, German Law, and the Supreme Court practices that this bill is drafted upon.

Although the fact that the right of customer’s indemnification is not stipulated for in

the substantive Turkish Law leads to problems in practice, the right of customer’s

indemnification will find its place in the substantive law when the new Turkish

Commercial Code is enacted.
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ÖNSÖZ

Ticari işletmeler, işletmelerini büyütmek ve işlerindeki verimi arttırma

eğilimindedirler. Acenteler de bu süreçte, ticari işletmelerin büyümesinde ve farklı

müşteri çevrelerine ulaşmasında önemli bir rol oynamaktadırlar. Acente acentelik

sözleşmesi süresince çalışmaları neticesinde geniş bir müşteri çevresi elde eder.

Ancak acente, acentelik sözleşmesinin sona ermesi halinde oluşturmuş olduğu bu

müşteri çevresini müvekkiline bırakmak zorunda kalır. Oysa müvekkil, acentelik

sözleşmesinin sona ermesinden sonra da  acentenin emeği ve çabası ile oluşturmuş

olduğu müşteri çevresiyle çalışmaya devam eder. Acente ise devam eden ticari

ilişkilerden kaynaklanan ücret hakkını kaybeder. Bu durumda müşteri tazminatı

hakkının koşulları oluştuğu taktirde ve olayın hal ve şartları da hakkaniyete uygun

olması halinde acenteye müşteri tazminatı başlığı altında bir tazminat ödenmesi

gerekecektir ki bu da çalışmamızın konusunu oluşturmaktadır.

Bahsi geçen bu hak ile ilgili olarak Türk Hukukunda herhangi bir kanuni düzenleme

bulunmamaktadır. Ancak doktrinde, Yargıtay uygulamalarında ve yabancı

mevzuatta acentenin bu hakkının kabul edilmesi ve bu hakkın Türk Ticaret Kanunu

Tasarısının 122. maddesinde düzenlenmesi nedeni ile konunun önemli ve güncel

olması dolayısıyla çalışmamızda; Türk Hukukuna göre bu hakkın talep

edilebilirliliği araştırılmıştır. Acentenin müşteri tazminatı hakkı; ilgili kanunlar,

Türk Ticaret Kanunu Tasarısı ve tasarıya kaynaklık eden yabancı hukuk

düzenlemeleri ışığı altında açıklanmaya çalışılmıştır.

Bu yüksek lisans tezi çalışmasında büyük katkısı bulunan tez danışmanı Sayın

Prof.Dr. Mehmet Helvacı’ya teşekkür ederimadde

Ataköy, Ocak 2010
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GİRİŞ

Büyüyen pazar içinde, ticari işletme sahipleri, ticari işlerini verimli olarak arttırmak,

geliştirmek ve yeni piyasalara girerek oralarda kalıcı olabilmek için bizzat yetersiz

kalacağından, yardımcı kişi ya da kişilere başvurmuşlardır. Bir teşebbüsün artan

rekabet ortamında ve hızla gelişen dünya pazarında yeni müşteri çevrelerine

ulaşması ve malını pazarlayabilmesi için, pazarlayacağı mal ve hizmetlerin kaliteli

olması kadar pazarlama servis ve danışmanlık hizmetlerinin de iyi olması gerekir1.

Ticari işletme sahipleri, işletme faaliyetlerini merkez dışında genişletmek, istedikleri

yerlerde seyyar tüccar memuru atamayı ya da şube açmayı mali açıdan külfetli

bulduklarından o bölgede mallarının ve hizmetlerinin dağıtımı ve pazarlanması

sürecinde çeşitli sıfatlarla görev üstlenen tacir yardımcılarından faydalanmayı uygun

bulmuşlardır2 .

Acente bu bağımsız tacir yardımcılarından birisidir. Acente müvekkil ile yapmış

olduğu acentelik sözleşmesi süresince müvekkili için emek ve gayret sarf edecek ve

müvekkil de acentenin kazandırmış olduğu bu müşteri çevresinden kazanç elde

edecektir. Hatta müvekkil, acente ile arasında akdedilen acentelik sözleşmesinin sona

ermesinden sonra da acentenin kazandırmış olduğu müşteri çevresinden kazanç elde

etmeye devam edecektir. Oysa acente, acentelik sözleşmesinin sona ermesi nedeni

ile sözleşmenin devamı halinde alacağı ücretten mahrum kalacaktır. Bu durumda;

müvekkilin, acentelik sözleşmesinin sona ermesi halinde acentenin faaliyeti

sonucunda ticari işletmede oluşmuş kıymet artışını ve ileride işletmenin elde edeceği

kıymet artışının karşılığını her mevcut olayın şartlarının değerlendirilmesi suretiyle

ve hakkaniyet ilkesi çerçevesinde acenteye ödemesi gerekmektedir. İş bu halde de

1 Metin Topçuoğlu, İnhisar Kaydı İçeren Acentelik, Tek Satıcılık ve Franchising Sözleşmelerinde
Aktif ve Pasif Satışlar, Rekabet Dergisi, 2004, S. 18, s.3; Zeynep Reva, Acente Portföy Tazminatı
ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısı İçindeki Yeri (Çevrimiçi)
http://www.cu.edu.tr/insanlar/mceker/sigorta hukuku/acente-portf ,  09.03.2009, s.221.
2 İsmail Kırca, Ticari Mümessillik,  Ankara, Yetkin Yayınları,  1996, s.36; Gülören Tekinalp,
Acenta Sözleşmesine Uygulanan Kanunlar İhtilafı Kuralı, İstanbul, Fakülteler Matbaası, 1972,
s.9-12.

http://www.cu.edu.tr/insanlar/mceker/sigorta
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acentenin bir alacağı doğmakta olup buna da acentenin müşteri tazminatı hakkı

denilmektedir.

Türk Hukukunda acentenin bu hakkı ile ilgili olarak Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK)

herhangi bir düzenleme bulunmamakta olup bu hak sadece sigorta acenteleri için

Sigortacılık Kanunu’nun 23. maddesinde düzenlenmiştir. Ancak Türk Ticaret

Kanunu Tasarısı (TTK Tasarısı) ile daha önce düzenlenmemiş olan fakat Yargıtay ve

Türk doktrini tarafından tanınan, müşteri tazminatı hakkı açıkça düzenlenmiştir3.

Bu nedenle çalışmamızda müşteri tazminatı hakkı TTK Tasarısı4, Yargıtay

içtihatları, doktrin ve yabancı mevzuat çerçevesinde incelenecektir. Ayrıca, TTK

Tasarısı ve söz konusu tasarıya kaynak teşkil eden Avrupa Ekonomik Topluluğu

(AET) Yönergesi ve İsviçre, Alman, Fransa ve Avusturya Hukukunun acenteye

ilişkin düzenlemeleri de ayrıntılı olarak incelecek ve bu şekilde müşteri tazminatı

hakkı, yabancı hukuklarla mukayese edilecektir.

Tez çalışmamızın konusu olan müşteri tazminatı hakkının açıkça düzenlendiği ve

eleştirisini de yapmış bulunduğumuz TTK  Tasarısının kanunlaşıp yürürlüğe girmesi

ile birlikte hem doktrinde hem de uygulamada yaşanan problemler de kısmen ortadan

kalkmış olacaktır.

Çalışma konumuz üç ana bölüm etrafında incelenecektir. Çalışmamızın birinci

bölümünde acente kavramı, acentelik sözleşmesinin hukuki niteliği, acentelik

sözleşmesinin sona  ermesi ve sona ermesinin hukuki sonuçları incelenektir. İkinci

bölümde ise; genel olarak müşteri tazminatı hakkı, hakkın hukuki niteliği, Türk

Hukukunda ve yabancı hukuk sistemlerinde müşteri tazminatı hakkı ve talep

edilebilme koşulları, üçüncü ve son bölümde ise; müşteri tazminatı miktarının

hesaplama biçimi, bu haktan vazgeçilmesi problemi ve hakkın zamanaşımı süresi

incelenecektir. Sonuç bölümünde ise çalışma konumuzda yer alan tespitler ve esaslı

noktalar yer alacaktır.

3 H.Ali Dural, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Uyarınca Acentenin Denkleştirme Talep Etme Hakkının
Maddi Şartları, Hukuk Fakültesi Dergisi, 2005/1, s.304.
4 www.tbmm.gov.tr.
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BİRİNCİ BÖLÜM

ACENTE VE ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

I. ACENTE

A. Acente Kavramının Tanımı Ve Unsurları

Acenteliğe ilişkin temel düzenleme TTK’nun 1. kitabı, 8. faslında bulunmakta olup

TTK’nun 116/1. maddesinde acente5 şu şekilde tanımlanmıştır;

“Ticarî mümessil, ticarî vekil, satış memuru veya müstahdem gibi tâbi bir

sıfatı olmaksızın bir mukaveleye dayanarak muayyen bir yer veya bölge içinde daimi

bir surette ticari bir işletmeyi ilgilendiren akitlerde aracılık etmeyi veya bunları o

işletme adına yapmayı meslek edinen kimseye acente denir.”

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere acentelik ilişkisinin var olabilmesi için

acentenin bir takım unsurlarının gerçekleşmesi gerekmektedir6. Bu unsurlar;

bağımsızlık, acentelik ilişkisinin sürekli olması ve acentelik faaliyetinin meslek

5 TTK’unun 116 vd. maddelerinde her ne kadar “acente” ve “acentelik” terimleri kullanılmışsa da
Türk doktrinin de terim üzerinde tam bir birlik sağlanamamıştır. Oğuz İmregün ,Ticaret Hukukukun
Genel İlkeleri, İstanbul, 1989, s.181; Reha Poroy/Hamdi Yasaman, Ticari İşletme Hukuku, 8.bs.,
İstanbul, 1998, s.162; Ayşe Nur Berzek,Ticaret Hukukunun Genel İlkeleri C.I., İstanbul, 1995
,s.159; Ünal Tekinalp,Türk Hukukunda Acentanın “Portföy Akçası” Talebi, Prof.Dr.Ali Bozer’e
Armağan, Ankara, 1998, s.32; Hüseyin Ülgen/ Ömer Teoman/ Mehmet Helvacı/ Abuzer Kendigelen/
Aslan Kaya/ Füsun Nomer Ertan, Ticari İşletme Hukuku, 6.bs., İstanbul, Vedat Kitabevi, 2009, s.
222 gibi yazarlarımız “acenta” imlasını kullanırken,
Sabih Arkan, Ticari İşletme Hukuku, 13.bs., Ankara, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma Enstitüsü,
2009, s.184, Hayri Domaniç, Türk Ticaret Kanunu Şerhi, C.I., İstanbul 1998, s.308; Naci
Kınacıoğlu, Acente ve Acentelik Sözleşmesi, Ankara, 1963, s.8; Hüseyin Hatemi/Rona
Serozan/Abdülkadir Arpacı, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, İstanbul, 1992, s.465 “acente” imlasını
kullanmayı tercih etmişlerdir.
Doktrindeki yazılış farklılıklarına rağmen bu çalışmada kanundaki imlaya uygun olarak “acente”
imlasının kullanılması tercih edilmiştir.
6 İ.Yılmaz Aslan, Rekabet Hukuku Teori, Uygulama ve Mevzuat, 4.bs., Ankara, Ekin Kitabevi,
2007, s.243 vd.

www.tbmm.gov.tr
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edinilmiş olması, sözleşmelere aracılık etme veya müvekkili adına ve hesabına

sözleşme yapmasıdır.

Bağımsızlık unsuru, acenteyi ticari mümessil, ticari vekil, seyyar tüccar memuru gibi

bağımlı tacir yardımcılarından ayırmaya yarayan özelliklerinden biridir7. Acente,

bağımsız olmasının sonucu olarak, kendi işlerini kendisi yönlendirir, çalışma

saatlerini kendisi düzenler, işletmesinin masraflarını ve rizikosunu bizzat taşır ve

personelini kendi tayin eder. Ancak acentenin bağımsız olması müvekkilinden hiç

talimat almaması anlamına gelmez. Müvekkilin vereceği emir veya talimat,

acentenin çalışma saatlerine, faaliyet düzenine müdahale etmediği sürece bağımsızlık

unsuru zedelenmez. Ayrıca acente, işletme organizasyonunda, çalışma saatlerini ve

düzenini kendisi serbestçe tayin edebildiği sürece, müvekkile karşı yerine getirmesi

gerekli borçlarından biri olan, belirli aralıklarla haber verme yükümlülüğünün

bulunması acentenin müvekkilinin denetimi ve gözetimi altında olduğunu

göstermez8.

Acentenin bağımsız olup olmadığının tespitinde göz önünde bulundurulması gereken

bir diğer husus da; acentenin faaliyeti sonunda müvekkil tarafından ödenmesi

gereken ücret türüdür. Bu kesin bir ölçüt olmamakla beraber9 sadece aylık olarak

sabit bir ücret ödenmesi kararlaştırılmış ise bu müvekkile bağımlılık arz edeceğinden

bu halde acentelik ilişkisinin varlığından söz edilemez10.

Süreklilik unsurundan kasıt ise, acenteliğin sonsuza kadar sürmesi değil, belirli bir

zaman süresi içinde sürekli olarak yapılmasıdır11. Daha açık bir anlatımla acentelik

ilişkisinin bir veya birkaç sözleşmeye aracılık etme veya sözleşme akdetme ile sınırlı

7 Sait Kemal Mimaroğlu, Ticaret Hukuku İşletme Hukuku, C.I., 3 bs., Ankara, 1978, s.512.
8 Nitekim Yargıtay bir kararında “Acentelikte, müvekkiline sürekli bir bağlılık bulunmakla beraber,
acente onun müstahdemi değildir. Acente bağımsız bir tacir hüviyetini muhafaza eder.” biçiminde
hüküm tesis etmiştir. YTD., 29.03.1972 T., E.1972/1257, K.1972/1590 sayılı Kararı için bkz. Gönen
Eriş, Açıklamalı İçtihatlı En Son Değişikliklerle  Birlikte Türk Ticaret Kanunu, Ticari İşletme ve
Şirketler, Ankara, Seçkin Yayınevi, 2004, s.1272.
9 İmregün, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, 13.bs., İstanbul, 2005, s.134; İmregün, Genel İlkeler,
s.193; Hatemi/Serozan/Arpacı, age., s.63.
10 Gül Okutan,“Acenta”, 40.Yılında Türk Ticaret Kanunu, Hukuk Fakültesi Yayını, İstanbul, Beta
Basım, 1997, s. 32-33.
11 İmregün, Kara Ticareti, s.182; Mehmet Çelebi Can, Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi,
Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara, 2006, s.8.
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olmaksızın, sürekli bir şekilde faaliyette bulunmasıdır12. Aksi taktirde müvekkil ile

acentenin belirli bir işin yapılması konusunda anlaşmaları durumunda aralarındaki

mevcut ilişki acentelik değil tellallık ilişkisine dönüşecektir 13.

TTK’nun 116. maddesinin I. fıkrasına göre acente, tacir adına yürüttüğü

faaliyetlerini belirli bir yer veya bölge içinde gerçekleştirmelidir. Kanunda her ne

kadar acentenin faaliyet alanının sınırları ve kapsamı konusunda bir ölçüt

belirtilmemiş ise de taraflar faaliyet alanı olarak kendi iradeleri ve istekleri

doğrultusunda yer veya bölge tayin edebilirler14.

Acentelik faaliyetinin meslek edinilmiş olması da bir diğer unsurdur. Zira bu unsur

süreklilik unsurunun doğal bir uzantısıdır15.

Son unsur ise acentenin ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmesi

veya ticari işletme adına sözleşme yapmasıdır. Acente, aracılık ve sözleşme kurma

faaliyetlerini müvekkili ad ve hesabına gerçekleştireceğinden aracılık ettiği

sözleşmelerin tarafı olamaz. Bu da acenteyi komisyoncudan ve tek satıcıdan farklı

kılmaktadır16. Acentelik ilişkisinin var olabilmesi için sayılan tüm bu unsurların

gerçekleşmesi gerekmektedir.

B. Türleri

12 Hayri Domaniç/Erol Ulusoy, Ticaret Hukukunun Genel Esasları , 5.bs., İstanbul, 2007, s.390.
13 Arkan, Ticari İşletme, s.195-197.
14 Ülgen/Teoman, age., s.628.
15 Rıza Ayhan, Ticaret Hukukunun Genel Esasları, “Ticari İşletme Hukuku” Ankara, Cemre
Basım, 2007, s.307.
16 Yargıtay bir kararında, “ ... Belirli bir bölgede faaliyet gösterme süreklilik, tekel hakkı bakımından
acente sözleşmesi ile tek satıcılık sözleşmesi birbirine çok benzemektedir. Ne var ki tek satıcı,
acenteden farklı olarak işletme sahibi tarafından imal edilen malları kendi nam ve hesabına satın
alarak kendisine tanınan tekel bölgesi içerisinde , kendi nam ve hesabına satar. Bu anlamda tek
satıcının yapımcıyı temsil etme hakkı ve yetkisi yoktur. Bir başka anlatımla tek satıcı yapımcının
hesabına faaliyette bulunamaz. İşletme sahibi tarafından verilen “satış yetki belgesi” de acentelik
sözleşmesi olarak kabul edilemez. Bu itibarla tek satıcının yaptığı işlemlerden işletme sahibi değil
satıcı sorumludur...” Yargıtay 19.HD, 3.11.2003 T., E.2003/1710, K. 2003/10859sayılı kararı için
bkz. www.kazanci.com.tr.
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TTK’nun 116. maddesinde yer alan acente tanımından acentenin yaptıkları ticari

faaliyetlerin çeşidi17 dikkate alınmaksızın, yaptıkları görev ve işlerin niteliği

yönünden aracılık yapan acente ve sözleşme yapma yetkisini haiz acente olarak ikiye

ayrıldığını görüyoruz18.

Aracı acente; belirli bir yer veya bölge içinde bir ticari işletmeyi ilgilendiren

sözleşmelerde sürekli olarak aracılık yapmayı meslek edinen kimsedir19. Aracı

acente, müşteri ile müvekkili bir araya getirerek sözleşmenin kurulmasına yardımcı

olmakla görevli olup ticari işletmeyi ilgilendiren sözleşmeleri bizzat akdetmeye

yetkili değildir.

TTK, aracılık yapan acenteler ile ticari işler tellallığı arasındaki benzerlikten dolayı,

aracı acenteler hakkında, TTK’nun acentelik faslındaki kurallar uygulanamadığı

hallerde tellallık hükümleri ve bunlarda da hüküm bulunmayan hallerde vekâlet

hükümlerinin uygulanacağını belirtmiştir. (TTK. madde116/II).

Sözleşme yapma yetkisini haiz acenteler ise, aracılık yapma yetkisinin dışında ayrıca

ticari işletmeyi ilgilendiren konularda, müşterilerle, müvekkili ad ve hesabına

sözleşme yapma yetkisini de haizdir20.

Hukukumuzda acentenin aracılık yapması kural, müvekkili ad ve hesabına sözleşme

yapması istisna olduğundan Kanun Koyucu, müvekkili ad ve hesabına sözleşme

yapacak acentenin bu konuda yazılı ve özel bir izinle yetkilendirilmesi gerektiğini

düzenlemiştir (TTK. madde 121/I). Bu yetkinin yazılı olarak verilmesi geçerlilik

şartı olup ayrıca acente tarafından tescil ve ilanı da zorunludur. Ancak sicilin etkisi

17 Ticari faaliyetin çesidi yönünden acente; satış ve sürüm acenteleri, sigorta acenteleri, deniz ticareti
acenteleri, sermaye piyasasında faaliyette bulunan acenteler ve seyahat acenteleri olarak
sınıflandırılabilir.
18 Diğer acente çeşitleri için bkz.  Şaban Kayıhan, Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, Seçkin
Yayınları, Ankara, 2008, s.40 vd.; Mimaroğlu, age., s.511; Turgut Kalpsüz, Müvekkillerine İzafeten
Acentalara Karşı Dava Açılması ve Takip Yapılması, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Banka ve
Ticaret  Hukuku Arastırma Enstitüsü Yayını, 1983, C.XII, S:1, s.4.
19 Berzek, age., s. 162; Domaniç, age., s.351.
20 Kayıhan, age., s. 41 vd.; Berzek, age., s. 162; Mimaroğlu, age., s. 511.

www.kazanci.com.tr
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kurucu değil, açıklayıcıdır21. Diğer bir ifade ile acentenin sözleşme yapma yetkisi,

müvekkilin kendisine bu konuda yazılı bir yetki vermesiyle doğmaktadır. Bu nedenle

acente ile sözleşme akdeden üçüncü kişiler, acentenin müvekkili ad ve hesabına

sözleşme yapma yetkisi sicilde yazılı olmasa bile, müvekkil ile acente arasında

yapılan yazılı yetki sözleşmesini ispat ettikleri takdirde, müvekkilden acente ile

akdettikleri sözleşmenin ifasını talep edebilirler.

Sözleşme yapma yetkisine haiz acenteler22 hakkında; TTK’nun acentelik faslındaki

kurallar uygulama önceliği taşımaktadır. Bu düzenlemelerde hüküm bulunmayan

hallerde sözleşme yapma yetkisini haiz acente hakkında komisyon hükümleri ve

bunda da hüküm bulunmayan hallerde ise vekâlet hükümleri uygulanır (TTK. madde

116/II).

II. ACENTELİK SÖZLEŞMESİ

A. Hukuki Niteliği

TTK’nda acentelik kurumu düzenlenirken acente esas alınarak düzenlenmiş olup

acentelik sözleşmesinin tanımı yapılmamıştır. Bu da acentelik sözleşmesinin ne tür

bir sözleşme olduğu problemini doğurmuştur.

Öncelikle belirtmek gerekir ki; acentelik sözleşmesi ile acente, müvekkiline karşı

çalışma ve hizmet taahhüdünde bulunduğundan acentelik sözleşmesi de hizmet,

istisna, yayın, vekâlet sözleşmesi gibi bir iş görme sözleşmesi niteliğindedir23. İş

görme sözleşmelerinde ortak nokta, iş gören tarafın, iş sahibine karşı daima bir iş

görme borcu altına girmesi ve bu borcu iş görme faaliyeti şeklinde ifa etmesidir24.

Aynı şekilde müvekkil de acenteye karşı, acentenin bu edimleri karşılığında bir

21 TTK’ya göre Ticaret Siciline tescil kural olarak açıklayıcı niteliktedir. İmregün, Genel İlkeler, s.57.
22 Tamer İnal, Ticari İşletme Hukuku, Kazancı Hukuk Yayınları, 1.bs.,  İstanbul, Kazancı
Matbaacılık, 2004.
23 Kayıhan , age., s.82.
24 Cevdet Yavuz, Borçlar Kanunu, Türk Borçlar Kanunu Tasarısı ve Gereçleri, Karşılaştırmalı
Liste İle Birlikte, Beta Yayını, Kırklareli, 2006, s.558.
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takım yükümlülükler altına girdiğinden, acentelik sözleşmesi, her iki tarafa haklar

sağlayan ve borçlar yükleyen iki taraflı (sinallagmatik) bir sözleşme niteliğine

sahiptir. Bu özelliklerinden dolayı iş görme borcu doğuran sözleşmeler ile arasında

benzerlik vardır ve çoğu zaman bunların birbirlerinden ayırt edilmesi de zor olur.

Kınacıoğlu; TTK’nun 116. maddesinin 2. fıkrasında vekâletin özel çeşitleri olan

tellallık ve komisyon hükümlerine gönderme yapılmış olsa bile bu sadece bazı

kuralları tekrarlamaktan kaçınmak ve BK ile TTK arasında ikilik yaratmamak için

olduğunu bu nedenle acentelik sözleşmesine vekâlet akdinin özel bir nev’i olarak

bakılamayacağını, acentelik sözleşmesinin nev’i şahsına münhasır bir sözleşme

olduğunu savunmaktadır25 .

Domaniç ise; aracı acentelik sözleşmesinin özel bir hizmet sözleşmesi niteliğinde;

sözleşme yapma yetkisini haiz acenteliğin ise vekâletin özel bir çeşidi olduğunu

savunmaktadır 26 .

Kayıhan ise, hizmet sözleşmesinde işçinin her bakımdan işverene bağımlı olduğunu

oysa acentenin müvekkilinden bağımsız hareket ettiğini ve ayrıca TTK’nun 116.

maddesinde “tabi olmaksızın” çalışması gerektiği ifadesinin bu durumu olanaksız

kıldığını bu nedenle de aracı acentelik ilişkisini hizmet akdi olarak nitelendirmenin

mümkün olmadığını düşünmektedir27.

Nitekim acentelik kurumu Türk Hukukunda vekâlet sözleşmesinin özel çeşitleri

arasında değil, TTK’nda ticari işletmeye ilişkin hükümler arasında tacire bağımlı

olmaksızın çalışan tacir yardımcısı olarak düzenlenmiştir. TTK’nun 116/2. maddesi

de vekâlete ilişkin hükümlere ancak boşluk doldurucu olarak gidilmesini

öngörmektedir. Diğer bir ifade ile hâkim somut olayda, kanunda acentelikle ilgili

uygulayabileceği bir hükme rastlamaz ise sonuca ulaşmak için vekâlet hükümlerine

başvurabilecektir. Ayrıca vekâlet sözleşmesi ile acentelik sözleşmesi nitelik itibariyle

25 Kınacıoğlu, age., s.37 .
26 Hayri Domaniç, Genel Esaslar, s.349.
27 Kayıhan, age., s. 89-90.
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birbirinden farklı olup, vekâlet sözleşmesinde taraflar serbestçe sözleşmeden

cayabilmelerine rağmen, acentelik sözleşmesinde tarafların sözleşmeden cayabilmesi

belirli şartların gerçekleşmesine bağlanmıştır. Sonuç itibariyle de bir takım

yaptırımlara tabi kılınmaktadır. Bu itibarla acentelik sözleşmesini ne hizmet

sözleşmesi olarak ne de vekâlet sözleşmesinin özel bir türü olarak değerlendirmek

mümkündür. Yukarıda açıklananlar doğrultusunda acentelik sözleşmesini sui generis

(kendine özgü) sürekli bir iş görme sözleşmesi olarak kabul etmek yerinde olacaktır.

B. Hükümleri

1. Acentenin Hak ve Borçları

Acentenin borçları TTK’nun 123-126. maddeleri arasında, hakları ise 127-132.

maddeleri arasında düzenlenmiş olup borçları şöyledir;

Acentenin TTK’nda düzenlenen borçları, müvekkilin işlerini görme ve menfaatlerini

koruma, müvekkilin hesabına saklamakta olduğu malı koruma, haber verme,

müvekkilin talimatlarına uyma, rekabet etmeme, sır saklama ve bunlardan

yararlanmama ile müvekkiline ait parayı zamanında ödemektir28.

Acente kendisine bırakılan bölge ve ticaret dalı içinde sözleşme uyarınca

müvekkilinin işlerini görmek ve çıkarlarını korumakla yükümlüdür. TTK’nun 123/I.

maddesinde her ne kadar acentenin müvekkilinin işlerini görmekle yükümlü olduğu

belirtilmiş ise de bundan acentenin sadece acentelik faaliyeti ile sınırlı olarak

müvekkilin işlerini görmesi gerektiği, tacir yardımcılığının kapsamı dışındaki işlerin

acentenin görev alanı içine girmeyeceği de unutulmamalıdır29. Ayrıca acentelik

ilişkisi karşılıklı güven duygusuna bağlı olarak kurulduğundan acente, müvekkilinin

işlerini, içinde bulunulan ortamın hal ve şartları başka türlü hareket etmesini

gerektirmedikçe bizzat yapmalıdır.

28 Mimaroğlu, age., s.517; Ayhan, age., s. 315.
29 Ülgen/Teoman, age., s.642.
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Bunun yanı sıra TTK’nun 123. maddesinin II.fıkrasında; acentenin, müvekkili

tarafından saklanmak üzere kendisine bırakılan veya bizzat kendisi tarafından satın

alınarak saklanması gereken eşyayı iyi bir şekilde koruması gerektiği de

öngörülmüştür.

Acente, üçüncü kişiler tarafından kendisine yapılan ve kabule yetkili bulunduğu

beyanları, bölgedeki piyasanın durum ve şartlarını müşterilerin mali durumunu ve bu

durumda gerçekleşen değişiklikleri ve yapılan işlemlere ilişkin müvekkilini

ilgilendiren tüm konuları müvekkiline zamanında bildirmekle yükümlüdür30. Bu

yükümlülük, müvekkilin kendisine bildirilen haberlerin içeriğine göre acente

tarafından akdedilen sözleşmelerle bağlı olup olmaması açısından önem taşır31 zira

müvekkil acentenin akdettiği sözleşmelerden, haberdar olduğu ölçüde sorumlu olur.

Ayrıca acente bağımsız bir tacir yardımcısı olarak, müvekkilinin talimatlarına uymak

ve ona göre davranmak zorundadır. Ancak bu talimatların acentenin bağımsızlığını

zedeleyecek nitelikte olmaması32 gerektiği gibi acente, müvekkilin açık talimatı

olmadığı durumlarda da kendisine talimat ulaşıncaya kadar söz konusu hukuki işlemi

geciktirme yetkisine sahiptir 33.

Acentelerin rekabet etmeme borcuna34 ilişkin olarak da TTK’nun 118. maddesinde

müvekkilin aynı yer veya bölge içinde aynı ticaret dalı ile uğraşan birden fazla

acente tayin edemeyeceği düzenlendiği gibi acentenin de aynı yer ve bölge içinde

30 Sami Karahan, Ticari İşletme Hukuku, 5.bs., Konya, 1996, s.286; İ.Yılmaz Aslan/ Doğan
Şenyüz/ Mevci  Ergün, İşletme Hukuku, Bursa, Ekin Kitabevi, 2009, s.96-97.
31 Ömer Teoman, Tacir Yardımcıları, Mehmet Somer’in Anısına Armağan, İstanbul, Beta Basım,
2006, s.292.
32 Karahan , age., s.286; Ülgen/Teoman, age., s.643.
33 Ancak işin niteliği gereği aciliyet gerektiren ve müvekkile danışma imkânı bulunmayan işlerde,
müvekkilin talimatını beklemek işin gerçekleşmesini önleyeceğinden, acentenin en faydalı biçimde
işlem yapmaya yetkili kabul edilmesi sebebiyle, “basiretli bir tacir” gibi davranarak kendi görüşüne
göre işlem yapabilir (TTK md. 124/f.2).
34 Cevdet Yavuz, Türk Borçlar Hukuku Özel Hükümler, Beta Basım, 8.bs., 2009, s.767; Yahya
Deryal, Ticaret Hukuku Ders Kitabı , 7.bs., Trabzon, Derya Kitabevi,  2004, s. 80-81.



11

birbirleriyle rekabette bulunan birden fazla ticari işletme adına da aracılık

yapamayacağı düzenlenmiştir35.

Ayrıca acente, sadakat borcu kapsamında acentelik ilişkisinin devam ettiği sürece ve

sözleşme sonrasında da öğrenmiş olduğu müvekkiline ait iş sırlarını saklamalı,

bunları ne kendisi için ne de bir başkası için kullandırmamalıdır.

Acentenin TTK’nda düzenlenen hakları ise ücret hakkı, olağanüstü masrafları talep

hakkı ve hapis hakkıdır.

Acente bağımsız bir tacir yardımcısı olarak, aracılıkta bulunduğu veya müvekkili

adına ve hesabına akdettiği sözleşmeler dolayısıyla ücrete hak kazanır. Ancak bu hak

acentelik sözleşmesinin hukuki sonuçlarından birisi olduğundan tarafımızca diğer

bölümde ayrıntısı ile açıklanması uygun görülmüştür.

TTK 132. maddesinde yer alan ve acenteye tanınan hapis hakkının düzenleniş amacı;

acentenin ücret hakkını teminat altına alınmasıdır. Acentenin bu hakkı sadece

ödenmeyen ücreti değil, henüz ifa edilmemiş olağanüstü masraflar ve/veya avans

gibi tüm alacakları kapsamaktadır.

Son olarak acentenin TTK’nun 127. maddesinde işletme için yapacağı olağanüstü

masrafları müvekkilinden isteyebileceği düzenlenmiştir. Bu hakkı gereğince acente

işletmenin rutin masraflarını bizzat kendisi karşılayacak, olağanüstü masrafların

tazminini müvekkilinden isteyebilecektir.

2. Müvekkilin Hak ve Borçları

Acente, acentelik sözleşmesi ile müvekkilini ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etme

veya bu sözleşmeleri müvekkili adına yapma borcu altına girer. Aynı şekilde

35 Kanun maddesinde her ne kadar acentenin birbirleri ile rekabette bulunan iki ticari işletmenin
hesaplarına aracılık yapamayacağı ifade edilmişse de maddenin geniş yorumlanarak, “sözleşme
yapmaya yetkili acenteye” de uygulanması gerekir. Kayıhan , age., s. 101; Meyveci, age. s. 33.
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müvekkil de acenteye karşı, acentenin bu edimleri karşılığında bir takım

yükümlülükler altına girer. Diğer bir ifade ile acentenin borçları, müvekkilin

haklarına, müvekkilin borçları da acentenin haklarına esas teşkil eder36.

TTK Tasarısının 120. maddesinde ayrıca müvekkilin acenteye; işlerin gereği gibi

ifası için gerekli bilgi ve belgeleri vermesi, gerekli olan hususları bildirmesi ve ücret

avans ve olağanüstü giderlerin ödemesi de düzenlenmiştir37.

C. Sona Ermesi

1.GENEL OLARAK

Acentelik sözleşmesi taraflar arasında sürekli bir borç ilişkisi doğurmakta olup bu

sözleşmeye göre acente, borçlar yüklenmekte ve yetkisine göre de ticari işletmeyi

ilgilendiren işlemlerde aracılık yapmakta veya bu işlemleri müvekkili adına

akdetmektedir. Müvekkil de sözleşme gereği kendisine düşen yükümlülüklerini

yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak her sözleşme ilişkisinde olduğu gibi, acentelik

sözleşmesi de kanunda öngörülen nedenlerin gerçekleşmesi halinde son bulur38.

TTK’nun 133. maddesinde acentelik sözleşmesini sona erdiren nedenler

düzenlenmiştir. Bu nedenler, “sürenin sona ermesi”, “feshi ihbar”, “haklı nedenlerle

36 Murat Alışkan/ Muharrem Gençtürk, “Acentenin Komisyon Hakkı, Özellikle TTK’nun 129.
Maddesine Göre Komisyona Hak Kazanma Anı Bakımından Aracı Acente ile Sözleşme Yapan
Acente Arsında Fark Olup Olmadığı Sorunu”, Bilgi Toplumunda Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I,
İstanbul, Beta Basım, 2003, s.19 vd.
37 MADDE120; Müvekkilin Borçları
“(1) Müvekkil, acenteye;

a) mallarla ilgili belgeleri vermek,
b) acentelik sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli olan hususları ve özellikle iş hacminin

acentenin normalde bekleyebileceğinden öenmli surette düşük olabileceğini bildirmek,
c) acentenin yaptığı işleri kabul edip etmediğini ya da yerine getirilmediğini malül süre içinde

bildirmek ,
d) acentenin talebe hak kazandığı  ücreti ödemek,
e) ücret, avans ve olağanüstü giderler hakında 20’nci madde hükümlerine göre faiz ödemek

zorundadır.
(2) Bu maddeye aykırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde, geçersidir.

38 Kırca, age., s.183 vd.; Mimaroğlu, age., s. 522.
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fesih”, “ölüm”, “fiil ehliyetinin kaybı”, “iflâs” olmak üzere altı başlık altında

incelenecektir.

a. Sürenin Sona Ermesi

Acentelik sözleşmesi belirli süreli veya belirsiz süreli olarak akdedilebilir. BK’nun

338. maddesi gereğince; hizmet akdi belirli bir süre için yapılmış veya böyle bir süre

sözleşmenin amacından anlaşılıyor ise feshi ihbara gerek olmaksızın kararlaştırılan

sürenin bitmesi ile sözleşme sona erer. Nitekim TTK’nun 133/I. maddesinde belirsiz

süreli acentelik sözleşmesinin sona ermesi için bir feshi ihbar öngörülmüş olmasına

rağmen, belirli süreli acentelik sözleşmesinin sona ermesi hakkında bir açıklama

bulunmamaktadır. Dolayısıyla belirli süreli acentelik sözleşmesinde sürenin bitmesi

ile acentelik sözleşmesi sona erecektir39.

Acentelik sözleşmenin süresinin dolmasına rağmen taraflar sözleşmenin devam

etmesini isteyebilirler. Bu durumda taraflar ya sessiz kalıp ilişkiyi fiilen devam

ettirecekler veya süre sonunda sözleşmeyi devam ettirereceklerine dair açık bir

anlaşma yapacaklardır.

Tarafların sözleşmeyi devam ettirmek istemeleri halinde acentelik sözleşmesinin ne

kadar süre ile uzayacağı veya sözleşmenin akıbetinin ne olacağı konusunda TTK’nda

bir hüküm bulunmaması doktrinde farklı görüşlerin var olmasına sebep olmuştur40.

Ancak TTK Tasarısı’nın 121/2. maddesinde bu husus dikkate alınmış ve belirli süreli

sözleşmelerde sürenin bitmesine rağmen tarafların sözleşmeye devam etmesi hususu

şu şekilde giderilmiştir:

“Belirli süre için yapılan bir acentelik sözleşmesinin, süre dolduktan sonra

uygulanmaya devam edilmesi halinde, sözleşme belirsiz süreli hale gelir”

39 Hasan İşgüzar, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara, 1989, s.139; Kırca, age, s. 193; Ergun Tuna,
Ticaret Hukuku Ticari İşletme, C.I, 1.bs., İstanbul, Bilim Teknik Yayınevi, 1989, s.170; Karahan,
age., s. 287.
40 Kınacıoğlu, tarafların sözleşmeye devam etmeleri ile uzaması durumunda, sözleşmenin aynı süreyle
yenilenmiş olduğunu ve acentelik sözleşmesinin belirsiz süreli sözleşmeye dönüşmeyeceği
görüşündedir. age., s.86; Kayıhan ise, tarafların sözleşmeye devam etmeleri halinde acentelik
sözleşmesinin belirsiz süreli sözleşmeye dönüşeceğini ifade etmektedir. Kayıhan, age., s. 203.
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b. Fesih

Fesih, sürekli borç ilişkisini ileriye etkili olarak sona erdiren ve karşı tarafın kabul

beyanına bağlı olmaksızın hüküm ve sonuç doğuran bozucu yenilik doğuran bir

haktır.

Fesih, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki çeşittir. Olağan fesihte, fesih beyanı

karşı tarafa ulaştıktan belirli bir süre sonra sözleşme hüküm ve sonuç doğurarak

ortadan kalkar. Bu nedenle olağan fesihe, süreli fesih de denir. Olağanüstü fesihte

ise, fesih beyanının muhataba ulaşması ile hemen sonuç doğurur ve sözleşme ilişkisi

derhal sona erer. Ancak bu fesihte, fesih beyanında bulunan tarafın bir takım haklı

gerekçelere dayanması gerekir41 .

(1). Olağan Fesih

Olağan fesih, belirsiz süreli borç ilişkilerinde taraflardan herhangi birisinin bir neden

sunmasına gerek kalmaksızın, fesih beyanının yapıldığı veya muhataba ulaştığı anda

değil yasada veya sözleşmede öngörülen sürenin bittiği tarihte hüküm doğuran bir

fesih türüdür.

Olağan fesih belirsiz süreli acentelik sözleşmelerinde söz konusu olup, belirli süreli

acentelik sözleşmelerinde uygulanması mümkün değildir. Zira belirli süreli sözleşme

ilişkilerinde fesih için haklı bir nedene ihtiyaç vardır.

TTK olağan feshe ilişkin şöyle bir düzenleme getirmiştir;

“Muayyen olmayan bir müddet için akdedilmiş olan acentelik mukavelesini,

taraflardan her biri üç ay önce ihbar etmek şartıyla feshedebilir.”

41 Fikret Eren, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, Beta Basım, 11. bs., 2009, s. 804 vd.
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Görüldüğü üzere kanun koyucu taraflara, belirli bir süre öncesinden haber verme

şartı ile sözleşmeyi sonlandırma imkanı tanımıştır42.

Olağan fesihte; sözleşme ilişkisi ancak fesih bildiriminde belirtilen 3 aylık sürenin

dolması ile son bulur.  Bu fesih bildirimi  TTK madde 20/III’de belirtilen yollardan

biri ile yapılması gerekir. TTK’nun 20/III. maddesince tarafların tacir olması

durumunda sözleşmeyi fesih etmek için yapılacak bildirimin noter aracılığıyla veya

iadeli taahhütlü mektup ya da telgrafla yapılması gerekmektedir. Acente ve müvekkil

genellikle tacir olduklarından dolayı, acentelik sözleşmesini fesih için yapılacak

bildirimin, noter kanalıyla, iadeli taahhütlü mektup ya da telgrafla yapılmaması

durumunda fesih bildiriminin geçerli olmayacağı açıktır. Ancak feshin geçerli

olabilmesi için fesih sebebinin açıklanmasına gerek yoktur43.

Olağan fesihte; fesih bildiriminin muhataba ulaşması ile acentelik sözleşmesi hemen

sonlanmayıp, sözleşme ilişkisinin sona ermesi ancak bildirimin süresinin sonunda

gerçekleşir. Fesih süresince acentelik ilişkisi hüküm ve sonuçlarını doğurmaya

devam etmekte olup fesih süresinin sonunda ise başkaca bir bildirime veya işleme

gerek kalmaksızın acentelik sözleşmesi geleceğe etkili olarak sona ermiş olur.

(2). Olağanüstü Fesih

Olağanüstü fesih, belirli veya belirsiz süreli borç ilişkilerini ileriye etkili olarak

zamanından önce derhal sona erdiren bir fesih türüdür 44 .

TTK’nun 133/1. maddesinde acentelik sözleşmesi için; haklı sebeplerin varlığı

halinde, hem belirli süreli hem de belirsiz süreli sözleşmeler için herhangi bir feshi

42 TTK Tasarısının 121/1. maddesinde de bu konuda herhangi bir değişikliğe gidilmemiş ve belirsiz
süre için yapılmış acentelik sözleşmesini tarafların üç ay öncesinde bildirimde bulunarak sözleşmeyi
sonlandırabilecekleri belirtilmiştir.
43 Olağan fesihte taraflar fesih bildiriminde bulunarak ve herhangi bir neden göstermeksizin
sözleşmeyi istedikleri zaman sonlandırma hakkına sahiptir. Ancak taraflar bu hakkını kullanırken
dürüstlük kuralı içerisinde hareket etmelidirler.
44 Özer Seliçi, Borçlar Kanununa Göre Sözleşmeden Doğan Sürekli Borç İlişkilerinin Sona
Ermesi, İstanbul, 1976, s.156.
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ihbar süresine uyma zorunluluğu olmaksızın sözleşmenin sona erdirilebileceği

belirtilmiştir. Diğer bir ifade ile derhal fesih için haklı bir nedenin ortaya çıkması ile

sözleşmenin feshedilmesi halinde acentelik sözleşmesi derhal sona erer45. Ayrıca

tarafların sözleşmenin sona ermesi için belli bir süre daha beklemelerine gerek

yoktur. Olağan fesihte olduğu gibi olağanüstü fesihte de fesih beyanı TTK 20/III.

maddesinde belirlenen yollardan biri ile yapılması gerekmekte olup ayrıca yapılan bu

fesih bildiriminin açık ve anlaşılır da olması gerekir. Yapılan feshin olağan mı yoksa

olağanüstü fesih mi olduğu fesih bildiriminden rahatlıkla anlaşılmalıdır. Ayrıca

derhal fesih hakkı, fesih nedeninin ortaya çıkmasından sonra uygun bir süre

içerisinde kullanılmalıdır. Zira uygun bir süre içinde bu hakkın kullanılmaması, uzun

bir süre sessiz kalınması hakkın yitirilmesine yol açabilir.

Tarafların acentelik sözleşmesini olağanüstü fesih yolu ile fesih edebilmeleri için

ortada haklı bir nedenin olması gerekir. Bu haklı neden ise, sözleşmeyi fesh eden

taraf için acentelik ilişkisine devam edilmesini beklenemez kılan bir hal olmalıdır.46.

Taraflar, acentelik sözleşmesinde, acentelik ilişkisini sona erdirecek haklı nedenleri

tek tek belirleyebilirler. Ancak, bunlar sadece birer örnek olup mutlak olarak

sözleşmenin haklı nedenle feshine olanak sağlamayabilirler, zira haklı nedenin somut

olayın koşullarına göre değerlendirilip, bunun kanunun amacına, kişilik haklarına ve

fesih hakkının özüne zarar verip vermediği incelenmelidir.

Bu açıklamalar çerçevesinde, haklı sebebin doktrin ve uygulamada kabul gördüğü

halleri ; “Müvekkilin Haklı Nedenlerle Sözleşmeyi Feshi” ve “Acentenin Haklı

Nedenlerle Sözleşmeyi Feshi” başlıkları altında incelenecektir.

45 Tamer Bozkurt, Ticaret Hukuku Ticari İşletme Hukuku Şirketler Hukuku, Arıkan Basım
Yayım, 2008, s. 248-249.
46 Bu tür fesihte taraflar arasında anlaşmazlık çıkması halinde, sözleşmeyi sona erdirmek için
gösterilen sebebin haklı mı yoksa haksız mı olduğunu, haklı sebeplerin sözleşme ile belirlendiği
durumlarda bu düzenlemelerin sözleşmenin özünü zedeleyip zedelemediğini, fesih hakkının uygun
süre içerisinde kullanılıp kullanılmadığını, ve bu haklı sebebin dürüstlük kurallarına uygun olup
olmadığını MK’unun 4.maddesince somut olayı inceleyen hakim takdir eder.
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(i). Müvekkilin Haklı Nedenlerle

Sözleşmeyi Feshi
Acentelik sözleşmesi taraflar arasında mevcut olması gereken güven ilişkisine dayalı

bir sözleşme olup acente de kendisine duyulan güvene uygun olarak faaliyette

bulunmalı ve bu güveni sarsacak davranışlardan uzak durmalıdır. Ancak acente

sözleşme gereğince kendisine yüklenen görevlerini yerine getirmez veya sözleşmeye

aykırı hareketlerde bulunur ise müvekkil bu hususları gerekçe göstererek haklı

sebeple sözleşmeyi sona erdirebilir.

Müvekkil için haklı neden oluşturacak diğer durumlara örnek olarak şunlar da

gösterilebilir47 ;

 Acentenin sürekli olarak müvekkilin talimatlarına aykırı davranması,

 Acentenin kusurlu olarak faaliyetlerine kısa süreli de olsa ara vermesi,

 Müvekkil adına tahsil ettiği paraları müvekkile göndermemesi,

 Sadakat borcuna aykırı davranması,

 Müvekkilin ticari itibarını zedeleyici söylentiler yayması,

 Tüzel kişi acentenin organsız kalması.

(ii). Acentenin Haklı Nedenlerle

Sözleşmeyi Feshi

Acente, müvekkilin acentelik ilişkisinin gerektirdiği yükümlülüklerini yerine

getirmediği ve sözleşmeye aykırılık teşkil edecek eylemlere girişmesi halinde haklı

olarak sözleşmeyi fesih edecektir.

Acente açısından haklı neden oluştarabilecek durumlara örnek şunlardır;

 Müvekkilin sürekli olarak hiçbir haklı neden göstermeksizin acentenin

aracılıkta bulunduğu sözleşmeleri akdetmemesi,

47 Kayıhan, age., s.208; Arkan, Ticari İşletme, s.213; Haluk Tandoğan, “Tek Satıcılık Sözleşmesi”,
Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, Banka ve Ticaret  Hukuku Arastırma Enstitüsü Yayını, 1982,
C.XI, S.4, s. 31.
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 Acentelik ücretini ödememesi ya da sürekli olarak geç ödemesi,

 Acentenin tekel bölgesini ihlal etmesi,

 Müvekkilin sürekli olarak ayıplı ürünler göndermesi veya önemli miktarda

ürün kısıtlamasına gitmesi.

c.Ölüm

Acentelik sözleşmesini sona erdiren sebeplerden bir tanesi de taraflardan birisinin

ölümüdür. Zira TTK’nun 133/II. maddesinde bu husus şu şekilde hüküm altına

alınmıştır:

“Müvekkilin veya acentenin iflâs veya ölümü yahut hacir altına alınması

halinde Borçlar Kanunu’nun 397 nci maddesi tatbik olunur”.

BK’nun 397. maddesi ise vekâlet sözleşmesinin ölüm, iflâs ve fiil ehliyetinin kaybı

sebeplerinden birisiyle sona ermesi halini şu şekilde düzenlenmiştir:

“Hilâfı mukaveleden veya isin mahiyetinden anlasılmadıkça vekâlet, gerek

vekilin gerek müvekkilin ölümüyle ve ehliyetinin zevali veya iflâsı ile nihayet bulur.

Acentelik sözleşmesi güven esasına dayanan, aynı zamanda vekalet ilişkisine ilişkin

unsurları da bünyesinde barındıran bir sözleşme türüdür. Bu sözleşme uyarınca

ortaya çıkan hak ve borçlar tarafların kişiliğine sıkı bir şekilde bağlı olup bu hak ve

borçların gereği acentelik sözleşmesinin taraflarınca bizzat yerine getirilecektir48.

BK’nun 397/I. maddesince, taraflar, acentelik sözleşmesinin taraflarından birinin

ölümüne rağmen acentelik ilişkisinin devamı yönünde bir karar alabilirler49.

48 Kırca, age., s.188-189.
49 Yargıtay bir kararında;

“...Müvekkilin ölümünden sonra dahi, mutasarrıf olduğu gayrimenkul malını tapu dairesinde
üçüncü kişiye satmağa ve ferağa dair vekaletin devam edeceği iki taraf arasında muteber surette
mukavele edilmiş ise, müvekkil öldükten sonra da vekilin selahiyetleri devam eder.fakat azil hakkı
ölünün kanuni haleflerine intikal etmiş olacağından vekil, mirası reddetmemiş olan mirasçılar
tarafından azledilebilir....”
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Taraflar aralarında, ölüm halinde acentelik sözleşmesinin sona ermeyeceği yönünde

anlaşmamış olsalar dahi, bazı istisnai durumlarda acentelik sözleşmesi taraflardan

birisinin ölmesine rağmen devam edebilir. Bu gibi durumlara örnek olarak da ölüm

ile sona eren acentelik sözleşmesinde müvekkilin menfaatlerinin tehlikeye girmesi

durumunda acente bir süre daha acentelik sözleşmesini devam ettirmekle yükümlü

olacağı gösterilebilir.

d. Kısıtlama

TTK’nun 133/2. maddesinde acentelik sözleşmesinde acente veya müvekkilden

herhangi birisinin kısıtlanması durumunda, acentelik sözleşmesinin sona ereceği

düzenlenmiştir.

Taraflar aralarında, kısıtlanmanın acentelik sözleşmesini sona erdirmeyeceği

yönünde anlaşmışlar50 ise bu durumda acentelik sözleşmesi devam edecektir. Ancak

aralarında böyle bir anlaşma olmasa dahi BK’nun 397/2. maddesi gereğince

müvekkilin menfaati acentelik sözleşmesinin devam etmesini gerektiriyorsa bu

durumda aradaki sözleşme ilişkisi bir süre daha devam edecektir.

e. İflas

TTK’nun 133/2. maddesine göre acentenin veya müvekkilin iflas etmesi halinde

acentelik sözleşmesi kendiliğinden sona erer51. Zira acentelik ilişkisi karşılıklı

güvene dayanan bir hukuki ilişki olup iflasın açılması ile birlikte müflisin mal varlığı

şeklinde bir hüküm vererek bu kararda, vekil ve müvekkilin anlaşmaları halinde, müvekkilin
ölümünden sonra da vekilin yetkisinin devam edebilmesine karşın, vekili azil hakkının, müvekkilin
ölümü neticesinde yasal mirasçılara geçeceği ve mirası reddetmemiş olan mirasçıların bu hakkı
kullanabileceği sonucuna varmıştır. Her ne kadar taraflar aralarında, ölüm halinde sözleşmenin devam
edeceğini kararlaştırsalar da ve bu sözleşmenin kendiliğinden sona ermesini engellese de taraflardan
birinin ölümü, diğer tarafa acentelik sözleşmesini haklı sebebe dayanarak sona erdirme imkanı veren
önemli bir sebeptir . Yargıtay İBK 22.2.1941 tarih ve 20/87 (www.kazanci.com)
50 Kırca, age., s.188-189.
51 Kınacıoğlu, age., s.91 ise acentenin iflasının sözleşme ilişkisini sona erdirmeyeceğini, bunun sadece
sözlemeyi sonlandırmak için haklı sebep oluşturacağını ileri sürmektedir.

www.kazanci.com
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üzerindeki yetkileri sona ermiş olur ve doğal olarak da mevcut olan güven ilişkisi de

zedelenmiş olur52. Ancak BK’nun 397/2. maddesinde belirtildiği gibi, işin niteliği ve

müvekkilin menfaatleri acentelik sözleşmesinin belli bir süre daha devam etmesini

gerektiriyorsa acentelik sözleşmesi belli bir süre daha devam eder.

TTK Tasarısında da şu an ki mevcut düzenleme aynen benimsenmiş acentenin veya

müvekkilin iflas etmesi acentelik sözleşmesini sona erdiren nedenlerden biri olarak

sayılmıştır53.

f. Diğer Sona Erme Nedenleri

Acentelik sözleşmesinin sona ermesine yol açan nedenlerden bir diğeri de “sonraki

imkansızlık”tır. Acentelik sözleşmesi ya tarafların sözleşmeyi akdetmelerindeki

amaçlarının ortadan kalkması ile ya da tarafların edimlerini ifası aşırı derecede

zorlaşması ile imkansız hale gelir54. Bu durumlarda acentelik sözleşmesi

kendiliğinden sona erer. Ancak bu imkasızlık tarafların kusurlu davanışlarıyla

oluşmuş ise bu durumda bu sözleşmeyi imkansız hale getiren taraf, diğer tarafın

zararını BK’nun 96. maddesi gereğince tazmin etmek zorunda kalır.

İşletmenin devri suretiyle işletme sahibinde meydana gelecek olan değişiklik,

karşılıklı güvene dayalı ticari ilişkiyi sona erdirir. Örneğin; işletmenin hasılat

kirasına verilmesi veya satılması gibi55.

Ayrıca acentelik sözleşmesinin kurulması sırasında tarafların iradelerini sakatlayan

hata, hile, tehdit gibi haller mevcut ise bu durumda da sözleşme iptal yaptırımıyla

52 Kırca, age., s.190-191.
53 TTK Tasarısı 121/3 maddesi;

“ Müvekkilin veya acentenin iflası, ölümü veya kısıtlanması halinde, BK’nun 397. maddesi
hükmü uygulanır.”
54 Ahmet Kılıçoğlu, Borçlar Hukuku,Genel Hükümler, 4.bs., Ankara, 2004, s. 61-63; Tamer İnal,
Borca Aykırılık ve Sonuçları, İstanbul, 2004, s. 113.
55 Halil Arslanlı, Kara Ticareti Hukuku Dersleri, Umumi Hükümler, 3.bs., İstanbul, 1960, s.172.
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son bulur. Aynı şekilde sözleşmenin kurulum esnasında bir butlan nedeni de mevcut

ise bu durumda da sözleşme butlan nedeni ile geçersiz hale gelir 56 .

D. SONA ERMENİN HUKUKİ SONUÇLARI

1. Acentenin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi

Acentelik sözleşmesinin sona ermesinin ilk sonucu; acentenin temsil yetkisinin sona

ermesidir57. Acentenin temsil yetkisi kural olarak sözleşmenin sona ermesi ile son

bulur. Ancak işin niteliği gereği veya müvekkilin menfaati icabı temsil yetkisinin

belli bir süre daha devam ettirilmesini gerektiriyorsa bu temsil yetkisi belli bir süre

daha devam edebilir. (BK madde 397/2)

Acentenin yetkisinin devam ettiği diğer bir hal ise; sözleşme yetkisini haiz acentenin,

temsil yetkisinin sona ermesine rağmen ticaret sicilden terkininin yapılmamış olduğu

durumdur. Daha önce açıklandığı üzere 58 sözleşme yapma yetkisini haiz acentenin

temsil yetkisi şekil şartı gereği ticaret sicilde tescil ve ilan edilmesi gerekir. Ancak

temsil yetkisi sona erdiği halde bu terkin yapılmamış olabilir ve buna bağlı olarak da

acentenin temsil yetkisi devam etmiş olur. Bu durumda müvekkil  TTK’nun 122.

maddesi gereğince acentenin yetkisiz olduğunu sözleşme ile bağlanmak istemediğini

üçüncü kişiye bildirebilir 59.

2. Müvekkile Ait Paranın, Belgelerin ve Malların İadesi

Acentelik sözleşmesi sona erdiği tarihte, acentenin elinde müvekkile ait para, belge

ve/veya mallar bulunabilir. Zira acentenin müvekkili ad ve hesabına üçüncü

56 Safa Reisoğlu, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 21.bs., İstanbul, 2010, s.97; Kemal Oğuzman/
Turgut Öz, Borçlar Hukuku Genel Hükümler, 6.bs., İstanbul, 2009, s.137.
57 Yavuz, age., s.768-769.
58 Bkz.: yuk., s.6-7.
59 Tasarıda ise 108. madde ile getirilen düzenlemede, TTK’un 122. maddesindeki düzenlemenin
aksine, müvekkilin yetkisiz halinde derhal bildirimde bulunma külfeti kaldırılmıştır. Buna göre;
müvekkilin yetkisiz  acentenin yaptığı sözleşme ile bağlanması için açık onayı aranmış ve müvekkilin
onayının olmaması halinde de acentenin sözleşmeden şahsen sorumlu olacağı düzenlenmiştir.
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kişilerden aldığı para ve mal gibi karşılıklar aslında müvekkile aittir. Ancak acente,

sözleşmenin sona ermesi üzerine, kendisine devredilmiş olan ve sürümü arttırmaya

yarayan malzemeleri geri vermekle yükümlüdür60.

Acentenin müvekkiline ait parayı iade etme borcu ise TTK’nun 126. maddesinde

şöyle ifade edilmektedir;

“Acente müvekkiline ait olan paranın gönderilmesi veya teslim edilmesi

lazım geldiği zaman bunu yapmazsa, o andan itibaren faiz ve gerekirse ayrıca

tazminat vermeye mecburdur.”

Acente bu düzenleme gereğince; müvekkili adına tahsil ettiği parayı zamanında iade

etmeye mecburdur. Para sözcüğünün kapsamına nakit ve her türlü senetler ve

özellikle kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) ve acentenin üçüncü şahıslarla

akdettiği sözleşmelerin konusu trampa ise mallar da dahildir61 .

Ayrıca acente uğraşısı gereği müvekkile ait malları da zilyedinde bulundurabilir.

Örneğin; mal acentelerinde62 malların teşhir edilmesi veya müşteriye ulaştırılması

için mallar acentenin hakimiyetinde bulunabilir. Bu hallerde acentenin elinde

bulunan ve mülkiyeti müvekkile ait mallar da sözleşmenin bitiminde müvekkile iade

edilmelidir.

Kanunda müvekkile ait olan paranın acente tarafından müvekkile verilmesi gerektiği

belirtilmiş ise de müvekkilin acenteye kendi faaliyetlerini icra edebilmesinde

yardımcı olmak için vermiş olduğu belgelerin iadesi konusunda, herhangi bir hüküm

bulunmamaktadır. Bu durumlarda acente ile müvekkili arasında sorun çıkabilir. Bu

sorunun giderilebilmesi için de TTK madde 116/f.2 hükmünün yollamasıyla

kanundaki bu boşluk BK madde 392’ yi kıyasen uygulanarak doldurulmaktadır.

Anılan Borçlar Kanunu maddesi “vekilin vekâlet ilişkisi çerçevesinde almış olduğu

şeyleri verme borcunu” düzenlemiş olup, buna göre acente, acentelik ilişkisi

60 Tandoğan, age., s.35-36.
61 Eriş, age., s.543.
62 Özge Ayan, Acentenin Denkleştirme Talep Etme Hakkı, Seçkin Yayıncılık, İstanbul, 2008, s.65.
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çerçevesinde almış olduğu şeyleri vermeye mecburdur63. Aksi durumda acente,

müvekkilinin bu nedenle uğradığı zararları da tazminle yükümlüdür (BK madde 96

vd.).

3. Sözleşme Sonrası Rekabet Yasağı

Acentelerin, acentelik sözleşmesinin devam ettiği süre boyunca rekabet etme yasağı

TTK’nun 118. maddesinde şöyle düzenlenmiştir;

“Aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, müvekkil, aynı zamanda ve

aynı yer veya bölge içinde aynı ticaret dalı için birden fazla acente tayin

edemeyeceği gibi; acente dahi aynı yer ve bölge içinde, birbirleri ile rekabette

bulunan müteaddit ticari işletmeler hesabına aracılık yapamaz.”

Her ne kadar sözleşmenin devamı süresince acentenin rekabet etmeme yükümlülüğü

Kanunda düzenlenmişse de acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra acenteyi

müvekkiline karşı rekabet oluşturacak faaliyetlerden kaçınmakla yükümlü kılan

rekabet yasağına ilişkin herhangi bir hüküm bulunmamaktadır. Ancak, sözleşme

özgürlüğü ilkesi gereğince, acente ile müvekkili acentelik sözleşmesi sonrası rekabet

yasağına ilişkin bir anlaşma akdedebilirler. Hukukumuzda böyle bir düzenleme

olmadığından; acentelik sözleşmesinin bitiminden sonra hüküm doğurmak üzere

yapılmış olan sözleşmeye, İsviçre Hukukunda olduğu gibi, BK 348-352 arasındaki

maddelerini kıyasen uygulanabilir64.

TTK Tasarısında acentenin sözleşme sonrası rekabet yasağı sözleşmesi “Rekabet

Yasağı anlaşması” yan başlığı ile yürürlüğe konması için 123. maddede

63 Kayıhan, age.,s.113.
64 Ancak BK’nda rekabet yasağının geçerliliği işverenin bir karşı edimde bulunması şartına
baglanmamıştır. Oysa acentelik sözleşmesinde müvekkilin acentenin kazandırmış olduğu
müşterilerden elde edeceği menfaati düşünülünce acentenin, sözleşme sona erdikten sonra dahi hiçbir
karşılık almaksızın rekabet yapmamaya zorlanması hakkaniyete aykırı olacağından hizmet
sözleşmesinin sona ermesinden sonra uygulanacak rekabet yasağı sözleşmesinin ücretsiz de
yapılabileceğine ilişkin düşünce acentelik ilişkisinde kabul edilemez.
Ayrıca BK’nun 349. maddesinde rekabet yasağının yer, zaman ve konu bakımından sınırlandırılması
düzenlenmiştir. Bu hükmün acentelik sözleşmesine kıyasen uygulanması halinde  yapıla rekabet
yasağı sözleşmesinin kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamasına bakılması gerekmektedir.
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düzenlenmiştir65. Tasarının bu hüküm ile acente korunmak istenmiştir. Hüküm,

sözleşmeden sonra sözleşmeye bağlı olarak uygulanacak faaliyet sınırlamasını

düzenlemeyi amaçlamıştır. Sözleşme sonrası rekabet yasağını kanuni düzenlemeye

bağlamaya çalışan bu hüküm; sözleşmenin zaman sınırlamasını, şekil kuralını,

yasağın karşısında ücret ödenmesi gibi konuları ele almıştır66.

4.Ücretlerin Ödenmesi

Acentelik sözleşmesinin sona ermesinin sonuçlarının bir diğeri ise; acentenin çabası

sonucu hak ettiği ücretinin sözleşmenin bitimi ile muaccelliyet kazanmasıdır (TTK

madde 131/2) .

Acentenin ücret talep etme hakkının incelenmesinin, tez konumuz açısından önemi

ise şudur; acentenin emeği ve çabası sonucunda  müvekkili adına müşteri ile

akdettiği sözleşmeden  menfaatini elde edemeden, müvekkili ile arasındaki acentelik

sözleşmesinin son bulması halinde, aracılık ettiği bu sözleşmeden acentelik

ilişkisinin son bulması nedeni ile ücret talep edip edemeyeceği veya bu talebinin

tazminat olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğinin irdelenmesidir.

a. Ücret Hakkının Dayanağı

65 III- Rekabet Yasağı Anlaşması
MADDE 123- (1) Acentenin, işletmesine ilişkin faaliyetlerini, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden
sonrası için sınırlandıran anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve anlaşma hükümlerini içeren ve
müvekkil tarafından imzalanmış bulunan bir belgenin acenteye verilmesi gerekir. Anlaşma en çok,
ilişkinin  bitiminden itibaren iki yıllık süre için yapılabilir ve yanlızca acenteye bırakılmış olan
bölgeye veya müşteri çevresine ve kurulmasına aracılık ettiği sözleşmelerin  taaluk ettiği konulara
ilişkin olabilir. Müvekkilin rekabet sınırlaması dolayısıyla, acenteye uygun bir tazminat ödemesi
şarttır.

(2) Müvekkil, sözleşme ilişkisinin sona ermesine kadar, rekabet sınırlamasının
uygulanmasından yazılı olarak vazgeçebilir. Bu halde müvekkil, vazgeçme beyanından itibaren altı
ayın geçmesiyle tazminat ödeme borcundan kurtulur.

(3) Taraflardan biri, diğer tarafın kusurlu davranışı nedeni ile haklı sebeplerle sözleşme
ilişkisini feshederse, fesihten itibaren  bir ay içinde rekabet sözleşmesiyle bağlı olmadığını diğer
tarafa yazılı olarak  bildirebilir.

(4) Bu  maddeye  aykırı  şartlar, acentenin aleyhine  olduğu ölçüde geçersizdir.
66 Kayıhan, age., s.107.
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Acentelik ilişkisinin devamı süresince acente67 ;

- Müvekkili ile üçüncü kişiler arasında kurulan sözleşmelere fiilen aracılık ettiği,

- Müvekkili ad ve hesabına üçüncü kişilerle bizzat sözleşme yaptığı,

-Müvekkilin acentenin tekel bölgesinde bizzat veya yardımcıları aracılığıyla

acentelik faaliyetlerinde bulunduğu hallerde ücrete hak kazanır (TTK. madde 128).

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere acentenin iki farklı yönden ücret alacağı

doğabilir. Birincisi bizzat aracılık ettiği ve sözleşme akdettiği diğeri ise sözleşmenin

kurulmasında veya aracılığında bir etkisi olmasa bile, müvekkilin acentenin tekel

bölgesi ve dalı içinde doğrudan doğruya iletişime geçerek üçüncü kişilerle yaptığı

işlemlerden doğan ücret alacağıdır.

Mevcut  TTK’da; acenetelik sözleşmesi sona ermesinden uygun bir süre sonra

acentenin emeği ve çabası ile gerçekleşen ticari ilişkilerinden, acentenin ücrete hak

kazanıp kazanamayacağı konusunda hüküm bulunmamaktadır. Ancak TTK

Tasarısının 113/3. maddesi bu konuda şöyle bir hüküm getirmiştir;

“ Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra yapılmış olan bir işlem

sebebiyle acente, ancak bu işleme aracılık etmiş veya işlemin yapılmasında etken

olmuş ve bu işlemin yapılmasını hazırlamış ve söz konusu işlem sözleşme ilişkisinin

bitmesinden sonra uygun bir süre içinde akdedilmiş ise, ücret talep etme hakkını haiz

olur.”

Tasarının bu maddesi ile acentenin sözleşmenin sona ermesinden sonra gerçekleşen

bir işlem sebebiyle belirli şartların oluşması şartıyla ücret talep edebileceği

öngörülmüştür. Bu şartlar da acentenin sonuca etkili bir katkısının olmuş olması ve

söz konusu işlemin acentelik ilişkisinin sona ermesinden itibaren makul bir süre

içinde yapılmış olmasıdır.

67 Hayri Domaniç, TTK Şerhi, s.329; Berzek, age., s. 156; Sami Karahan, age., s. 282.
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b. Ücrete Hak Kazanma Zamanı

TTK’nun 129.maddesinde acentenin ücrete hak kazanma zamanı şu şekilde hükme

bağlanmıştır:

“Acente mukavelenin yapıldığı tarihte, mukavele mevzuu bir malın satın

alınması, imal edilmesi veya satılması ise, müvekkilinin malı veya bedeli yahut onun

yerine diğer bir karşılığı aldığı tarihte ücrete hak kazanır. Bu hallerde müvekkile

isnat edilebilecek bir sebepten dolayı mukavele yerine getirilmemiş olsa bile acente

ücretin ödenmesini isteyebilir.

Mukavele kısım kısım yerine getirilecekse acente, yerine getirildiği veya

yerine getirilmesi gerektiği nispette ücrete hak kazanır”.

Kanun maddesinde de anlaşılacağı üzere; acente ücret hakkını, aracılık ettiği

sözleşmenin akdedildiği tarihte kazanır. Yeter ki; aracılık ettiği sözleşme, müvekkil

ile üçüncü kişi arasında geçerli bir şekilde kurulsun68.

Bilindiği üzere; acente, ücretine; göstermiş olduğu çabanın ve emeğin karşılığında

değil, aracılık ettiği ticari ilişkinin başarıya ulaşması ile hak kazanır. Ancak bu ticari

ilişki her zaman başarı ile sonuçlanmayabilir. Başarıya ulaşılamadığı taktirde,

sözleşmenin yapılması ile doğan ücret hakkı düşer. Ancak müvekkilin kusurundan

veya müvekkilin kendi hakimiyet alanından kaynaklanan bir sebepten dolayı

acentenin aracılık ettiği sözleşmedeki menfaat elde edilemiyorsa bu durumda

acentenin ücret talep edebileceği TTK’nun 129. maddesinde hüküm altına alınmıştır.

Ancak müvekkilin kendisine isnat olunamayacak bir nedenden örneğin deprem,

savaş gibi mücbir sebep ya da yangın gibi ifanın kendisinden beklenemeyeceği bir

hal nedeniyle işlemi icra edememesi halinde, üçüncü kişi yapmış olduğu ifayı

sebepsiz zenginleşme hükümlerine göre geri isterse acente ücreti hak etmeyecek,

almışsa bile iade edecektir69.

68 Domaniç/ Ulusoy, age., 404; Nisim Franko, “Acetenin Ücret Hakkı”,Prof. Dr. Reha Poroy’a
Armağan, İstanbul, Kent Basımevi, 1995, s. 168 vd.
69 TTK Tasarısı madde114
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Ayrıca taraflar sözleşme serbestisi ilkesi gereğince, acentelik sözleşmesinde ücret

miktarını serbestçe belirleyebilirler70. Sözleşmede bu hususa ilişkin bir madde yok

ise bu durumda acenteye ödenecek ücret, TTK’nun 130. maddesine göre; acentenin

bulunduğu yerdeki teamüle, böyle bir teamül yok ise somut durumun özelliklerine

göre mahkemece belirlenir.

Acente ile müvekkil aralarında ücret miktarını, ücretin ne zaman ödeneceğini

serbestçe kararlaştırabilirler. Ancak sözleşmede bu konu ile ilgili herhangi bir hüküm

yok ise acenteye ait alacaklar, acentenin ücret istemeye hak kazandığı tarihten

itibaren en geç üç ay sonra ve her halükarda takvim yılı sonunda ödenmelidir.

5. Maddi Tazminat

Acentelik sözleşmesinin sona ermesi, tarafların birbirlerine tazminat ödemelerini

gerektirebilir. TTK’nun 134/1 ve 134/2. maddelerinde acentelik sözleşmesinin sona

ermesi halinde tarafların maddi tazminat talebine ilişkin özel düzenlemeler

yapılmıştır. TTK’nun 134. maddesinde yer alan durumlar Türk Hukukunda müşteri

tazminatı hakkındaki yasal durum başlığı altında inceleneceğinden burada sadece

genel hükümlere göre tazminat hakkı incelenecektir. Nitekim TTK’nun 134. maddesi

acentelik sözleşmesinin sona erdiği her durumda uygulanabilecek hüküm değildir.

Bu hüküm dışında kalan zararların tazmini Borçlar Kanununun genel hükümlerine

göre talep edilebilir. Genel hükümlere göre tazminat ödenmesi, değişik hallerde

gündeme gelebilir:

Rekabet Yasağı Anlaşması
(1) Acente, kurulan işlem yerine getirildiği anda ve ölçüde ücrete hak kazanır. Taraflar bu

kuralı acentelik sözleşmesiyle değiştirebilir; ancak müvekkil işlemi yerine getirince, acente, izleyen
ayın son günü istenebilecek uygun bir avansa hak kazanır. Her hâlde acente, üçüncü kişi kurulan
işlemi yerine getirdigi anda ve ölçüde ücrete hak kazanır.

(2) Üçüncü kişinin işlemi yerine getirmeyeceği kesinleşirse, acentenin ücret hakkı düşer;
ödenmiş tutarlar geri verilir.

(3) Aracılık edilen sözleşmeyi müvekkilin kısmen veya tamamen yahut öngörüldüğü şekliyle
yerine getirmeyeceği kesinleşse bile, acente ücret isteyebilir. Müvekkile yüklenemeyen sebeplerle
sözleşmenin yerine getirilemediği hâlde ve ölçüde acentenin ücret hakkı  düşer.
70İmregün,age.,s.193; Poroy/Yasaman, age.,s.181
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İlk olarak, taraflardan birinin kusurlu davranışı sözleşmenin haklı sebeple feshine

yol açmışsa, diğer taraf sözleşmeyi feshetmek zorunda kalması nedeniyle uğradığı

zararları isteyebilir. Yani acentelik sözleşmesinde taraflar, doğan yükümlülüklerin

ihlali nedeniyle BK madde 96 gereğince oluşan müspet zararının tazminini

isteyebilir. Ancak haklı sebep taraflardan birinin hakimiyet alanından doğmuş

olmakla birlikte bu halin doğmasında tarafın kusuru bulunmuyor ise bu durumda

tazminat talep edilemez.

Haklı bir sebep olmaksızın belirli süreli sözleşmenin derhal feshinde ise feshe maruz

kalan taraf, sözleşmenin geri kalan süresindeki kar yoksunluğunun giderilmesini

talep edebilir. Diğer bir ifade ile haksız fesihte bulunan taraf, diğer tarafa belirli

süreli sözleşmenin sona ereceği tarihe kadar uğrayacağı kazanç kaybı için tazminat

öder.

Belirsiz süreli acentelik sözleşmesinde müvekkilin kusurlu davranışı nedeni ile

acente tarafından fesih edilmesi halinde acente, ortaya çıkan zararının giderilmesi

için genel hükümler çerçevesinde BK’nun 96. maddesince zararının tazminini

isteyebilir. Ayrıca belirsiz süreli sözleşmenin haklı neden olmaksızın  müvekkil

tarafından derhal feshi halinde de acente TTK 134/1. maddesi gereğince başlanmış

işlerin tamamlanmaması nedeni ile uğradığı zarar ile BK’nun 96. maddesince

sözleşmenin 3 aylık fesih süresinden önce sona ermesi nedeniyle yoksun kaldığı

kazancın tazminini talep edebilir. Aynı şekilde haklı neden olmaksızın  acente

tarafından fesih edilmesi halinde de müvekkil, TTK’nun 134/1. maddesince ve

BK’96. maddesince de zararlarının tazminini talep edebilir.

6. Müşteri Tazminatı Talebi

Acentenin müşteri tazminatı talebi, çalışmamızın ikinci bölümünde ayrıntılı olarak

inceleneceğinden burada ayrıca incelenmeyecektir.
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

MÜŞTERİ TAZMİNATI HAKKININ HUKUKİ NİTELİĞİ

VE KOŞULLARI

I.GENEL OLARAK

Ticari işletme sahipleri, gelişen ve hızla büyüyen ticaret hayatında, ticari ilişkilerini

ve işlerini verimli olarak arttırmak, ticari çevresini genişletmek için tacir

yardımcılarına ihtiyaç duyar. Ticari işletmenin büyümesinde ve gelişmesinde önemli

rol oynayan bağımsız tacir yardımcısı olan acente sayesinde ticari işletme sahibi,

sermaye tahsis etmeden, masraf yapmadan mallarını ve hizmetlerini merkez dışına

taşıyarak amaçlarına ulaşmaktadır.

Tüm bunların karşılığında, bağımsız tacir yardımcısı olan acentenin başlıca

görevinin, bağlı bulunduğu işletmeye müşteri kazandırmak olduğu ortaya

çıkmaktadır. Zira müşteri çevresi işletmenin en önemli unsuru olup müşteri

çevresinin dar olması halinde, işletmenin sermayesi ne kadar büyük olursa olsun,

malları pazarlanamaz ve böylece iktisadi kazanç da elde edilemez.

Acentenin faaliyetleri sonucunda müvekkilin iş çevresi genişleyecek ve işletmesi

büyüyerek işletmesinde değer artışı olacaktır. Müvekkil, acente ile acentelik

sözleşmesini sona erdirdiğinde de acentenin çalışmaları sonucunda oluşturmuş

olduğu müşteri çevresi ile çalışmalarını devam ettirecek ve böylece de ekonomik

yarar sağlamayı sürdürecektir71. Oysa acente, acentelik sözleşmesinin sona ermesi

nedeni ile sözleşmenin devamı halinde alacağı ücretten  mahrum kalacaktır. Bu

durumda; müvekkil acentelik sözleşmesinin sona ermesi halinde acentenin faaliyeti

sonucunda ticari işletmede oluşmuş kıymet artışını ve ileride işletmenin elde edeceği

71 İmregün, age., s.137; Berzek, age., s.161; Erdem, “Tek Satıcılık Sözleşmesinde Denkleştirme
Talebi”, Ünal Tekinalp’e Armağan, C.I, Beta Yayınları, İstanbul, 2003, s.1.
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kıymet artışının karşılığını mevcut olayın hal ve şartları ve hakkaniyet ilkesi

değerlendirilerek acenteye ödemelidir.

Acentelik sözleşmesinin sona  ermesine rağmen müvekkilin acentenin geçmişteki

hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesinin karşılığını oluşturan bu hakka

“acentenin müşteri tazminatı hakkı” denir.

Bu bölümde acentenin müşteri tazminatı hakkının hukuki niteliği, ileri sürülebildiği

alanlar ve talep edilebilme koşulları anlatılmaya çalışılacaktır.

II. KAVRAM

Acentenin müşteri tazminatı hakkı hususunda doktrinde tam bir terim birliği

sağlanamamıştır. Doktrinde bazı yazarlar acentenin bu hakkını “portföy tazminatı”

veya “portföy hakkı” veya “portföy akçesi ” veya “müşteri tazminatı” olarak

adlandırmaktadırlar72.

Tasarıda ise; “Denkleştirme İstemi” terimi kullanılmıştır73. Biz ise bu çalışmamızda

doktrindeki genel eğilime uyum sağlamak açısından “müşteri tazminatı” terimini

kullanmayı uygun bulduk.

72 Bu kavram  için doktrinde çeşitli ifadeler kullanılmıştır. Bu kavramı  ilk olarak “çıkış tazminatı”
olarak ifade eden Fikret Arık, İsviçre Borçlar KanunundaYeni Bir Tadil Teklifi, Adalet Dergisi,
1948, S. 4-5, s.325-343 ve 525-544.;  Kınacıoğlu, age., s.71; Yaşar Karayalçın, Ticaret Hukuku,
Giriş Ticarî İşletme, C. I, Ankara, 1968, s.534; Ali Bozer, Sigorta Hukuku, Ankara 2009, s.42;
Halil Arslanlı, age., s. 204; Kayıhan, age., s.148 gibi yazarlarımız “ müşteri tazminatı” ifadesini
kullanırken, Poroy/Yasaman, age., s.230 “Portföy tazminatı” ifadesini; Ünal Tekinalp/ Ersin
Çamoğlu, Türk Ticaret Kanunu, 12.bs., İstanbul, 2010, s.77 “Sözleşme sonu akçası” ifadesini;
Tekinalp, age., s.1 “Portföy akçası”  şeklindeki ifadeyi; Erdem Ercüment, Tek Satıcılık, s.91,
“Denkleştirme talebi” ifadesini; İmregün , age., s.196  “Portföy hakkı” ifadesini kullanmışlardır.
73 Aynı yönde Tandoğan, age., s. 33.
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III. MÜŞTERİ TAZMİNATI HAKKININ  TANINMASI NEDENLERİ

Müvekkil acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra acentenin çabası ve emeği

sonucunda oluşturduğu müşteri portföyü ile ticari ilişkilerini devam ettirecek, acente

ise sözleşmeye devam etmiş olması halinde elde edeceği ücretlerden sözleşmenin

sona ermesi nedeni ile mahrum kalacaktır. Bu nedenle de acentenin kaybının

karşılanması gerekmektedir. Nitekim acentelik ilişkisi sona erdikten sonra da

müvekkil acentenin kazandırdığı müşterilerle yeni ticari ilişkiler kurmaya devam

edecektir. Acentelik ilişkisi sona ermeseydi acente, müvekkilin müşteri ile yapacağı

bu yeni işlemlerden de ücretini alabilecekti. Hatta kural olarak, müvekkil acentenin

temin ettiği bu müşterilerle acente haricinde doğrudan ilişkiye giremeyecek, TTK

madde 118 gereğince, acentenin tekel hakkı çerçevesinde hareket etmekle yükümlü

olacaktı. Aksi taktirde acenteye tekel hakkı nedeniyle ücret  ödenmesi gerekecekti.

Doktrinde acenteye bu hakkın tanınmasına karşı çıkan Gautschi74, acenteye böyle bir

hakkın tanınmasının, acentelerin diğer bağımsız tacir yardımcılarına göre daha

avantajlı bir konuma sokacağını ayrıca böyle bir hakkın tanınmasının hukuk

doğmasına uymadığı gibi, kanun önünde eşitlik prendibini de zedeleyeceğini ileri

sürmektedir. Bu görüşün aksine, acenteye bu hakkın tanınmasının yerinde olacağını

kabul eden görüşler de mevcuttur75. Bu yazarlara göre ise; müşteri tazminatının

tamamlanmamış işler nedeni ile değil, acentenin emeği ve çabası sonucu ile

işletmeye kazandırdığı veya çevresini genişlettiği müşteriler nedeni ile verildiğini ve

acentenin ayrılmasından sonra da  acentenin sayesinde kazanılan müşterilerin

işletmeye gelir sağlayacak olması nedeniyle acenteye ödenmesi gerektiği

düşünülmektedir.

74 Ayan, age.,s. 95, dp. 19, Georg Gautschi, Berner Kommentar, Band VI, Das Obligationenrecht,
Bern 1964, s.328.
75 Arkan, Ticari İşletme, s. 215; Ünal Tekinalp, “Türk Hukukunda Acentenin Portföy Akçesi Talebi”,
Ali Bozer’e Armağan, Ankara, 1998, s.4; Kınacıoğlu, age., s.72; Rayegan Kender , Türkiye’de
Hususi Sigorta Hukuku , Sigorta Müessesesi Sigorta Sözleşmesi, 9.bs., İstanbul 2008, s.98; Yaşar
Karayalçın, age., s.534; Kınacı, age., s. 949; İmregün, Genel İlkeler, s. 197; Ülgen/Teoman, age.,
s.655.
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Kanaatimizce de acenteye müşteri tazminatı  hakkının tanınması yerindedir. Şöyle

ki;

Acente ücret hakkını ancak acentelik sözleşmesi süresince, aracılık ettiği veya

müvekkili adına ve hesabına akdettiği sözleşmelerin başarıya ulaşması ile kazanır.

Ancak müvekkil, acentelik ilişkisinden sonra da acentenin sağlamış olduğu

müşteriler ile ticari ilişkileri genişleterek kazancını arttırmaya devam edecektir. Oysa

acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra akdedilen sözleşmelerden acentenin

ücret talep etme hakkı çok sınırlıdır. Ücret talebine ilişkin mevcut düzenleme çok

sınırlı ve sert olduğundan acentelik sözleşmesinin sona ermesi nedeni ile acentenin

elde etmekten mahrum kalacağı bedel alacağının müşteri tazminatı başlığı altında

tanınması uygun olacaktır.

Ayrıca acentenin faaliyetleri sonucunda müvekkilin iş çevresinin genişlemiş ve bu

müşteri çevresiyle işletmesinin değerinde bir artış meydana geleceğinden ve

acentelik sözleşmesinin son bulmasından sonra da büyüme ve bu yolla ekonomik

yarar sağlamaya devam edeceğinden, acentelik sözleşmesinin son bulmasından sonra

müvekkil tarafından acenteye müşteri tazminatı ödenmesi hakkaniyet ilkesine de

uygun olacaktır.

IV. HUKUKİ NİTELİĞİ

Acentenin müşteri tazminatı hakkının hukuki niteliği konusunda doktrinde farklı

görüşler ileri sürülmüştür.

Kınacı, müşteri tazminatı talebinin hukuki niteliğinin bir karşılık niteliğinde

olduğunu ileri sürmektedir76.

76 Naci Kınacı, “Acentenin Komisyon İsteme Hakkı” Adalet Dergisi, S.9-10, 1961, s.948-949;
Kayıhan, age., s.152.
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Erdem ise, acentenin bu talebinin, diğer sözleşme sonu taleplerinden farklı

olduğunu, bu talebin sözleşmeye aykırılıktan veya sözleşmedeki yükümlülüğün

yerine getirilememesi yüzünden uğranılan zararın tazmini için tanınmadığını,

sözleşmenin haksız ve/veya önelsiz feshi nedeniyle öngörülen klasik sözleşme sonu

tazminatlarından farklıysa da, bu klasik tazminatlara ek olarak istenebileceğini ifade

etmiştir77.

Moroğlu ise müşteri tazminatı hakkının, sözleşmenin sona ermesi nedeniyle doğan

bir tazminat olduğunu, TTK Tasarısında yer alan “Denkleştirme talebi” şeklindeki

kenar başlığının madde içeriği ile uyumlu olmadığını zira söz konusu maddede

sözleşmenin sona ermesi nedeniyle bir “portföy tazminatının” mevcut olduğunu,

bunun bir mahsup  işlemi değil, bir zarar ve ziyanın giderilmesi meselesi olduğunu

ileri sürmektedir78.

Müşteri tazmimatı talebinin bir tazminat değil, bir karşılık talebi olduğunu ileri süren

Ayan; bu talebin sebepsiz zenginleşmeden ve genel hükümlere göre talep edilen

tazminattan da farklı olduğunu düşünmektedir. Zira, müşteri tazminatı talebinin

oluşma koşullarından biri olan hakkaniyete uygunluk koşulu, maddi tazminatın

oluşma koşullarından biri olmadığından, müşteri tazminatı  bu yönden de maddi

tazminattan ayrılmaktadır.

Ayrıca yazara göre; sebepsiz zenginleşmenin haklı bir neden olmadan birinin başkası

aleyhine zenginleşmesi olduğunu79, sebepsiz zenginleşmeden doğan davada;

malvarlığı sebepsiz olarak artan, zenginleşen kimseden bu artışı veya zenginleşmeyi

iade etmesi talep edilmekteyken, müşteri tazminatı talebinde ise; ortada sebepsiz

olarak istenen bir talep değil aksine acentenin  sözleşmenin sona ermesi nedeniyle

müşteri çevresini müvekkiline bırakması karşılığında ileri sürülen bir talep olduğunu

belirtmektedir.

77 Erdem, age., s. 202.
78 Erdoğan Moroğlu, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, İstanbul, 2005, s.44.
79 Ahmet Kılıçoğlu, age., s.376  vd.; Fikret Eren, age., s.804 vd.
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Sonuç itibari ile; doktrinde her ne kadar  müşteri   tazminatının niteliği   konusunda

çeşitli görüşler ileri   sürülse de   acentenin   çabası   ve emeği   sonucunda

müvekkilin iş çevresinin genişlediği, işletmenin değerinde de bir artış meydana

geldiği, bu büyümenin acentenin temin ettiği müşteri çevresi ile ticari ilişkilerin

devam etmesiyle daha da büyüyeceği ve sözleşmenin son bulmasından sonra da bu

büyümenin devam edeceği ve bu yolla müvekkilin  ekonomik yarar sağlamaya

devam edeceği açıktır. Bu nedenle acentelik sözleşmesinin son bulmasından sonra

müvekkil tarafından acenteye uygun bir tazminat ödenmesi yerinde olacaktır.

V. TALEP EDİLEBİLDİĞİ SÖZLEŞMELER

Acentenin müşteri tazminatı talep hakkı ile ilgili Türk Hukukunda bir kanun boşluğu

mevcuttur. Ancak bu durum sigorta acenteleri için geçerli değildir. Sigorta acenteleri

için Sigortacılık Kanununda 23. maddesinde ayrı bir düzenleme yapılmıştır. Ayrıca

acentelik sözleşmesinin dışında benzer sözleşmelerin sona ermesinde de bu hak ileri

sürülebilir.

A. Acentelik Sözleşmesinde

Acentenin müşteri tazminatı talep hakkı, acentelik ilişkisinin niteliğine bakılmaksızın

tüm acentelik ilişkilerinde uygulanmaktadır. Acentenin müşteri tazminatı hakkı tez

konumuz olduğundan burada ayrıca açıklama yapılmayacaktır.

B. Tek Satıcılık Sözleşmesinde

Türk hukukunda olduğu gibi yabancı hukuk sistemlerinde de tek satıcının ve tek

satıcılık sözleşmesinin tanımı yapılmamış olup anılan sözleşmenin doktrinde ve

yargı kararlarında genel kabul gören tanımı şöyledir 80 ;

80 İşgüzar, age., s.14; Hamdi Yasaman/Ercüment Erdem/ H.Ali Dural/Tolga Ayoğlu/Anlam
Altay/Fülürya Yusufoğlu/Sinan Yüksel, İsviçre Borçlar Kanunu’nun İktibasının 80.Yılında
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“Tek satıcılık sözleşmesi, üretici ile tek satıcı arasındaki hukuki ilişkileri

düzenleyen çerçeve içerisinde öyle bir sözleşmedir ki bununla üretici ürünlerinin

tamamını veya bir kısmını belirli bir bölgede tekele sahip olarak satmak üzere tek

satıcıya bedeli karşılığında göndermeyi, buna karşılık tek satıcı da sözleşme konusu

malları kendi nam ve hesabına satarak bu malların sürümünü arttırmak için

faaliyette bulunmayı üstlenir.”

Tanımdan da anlaşılacağı üzere; tek satıcılık sözleşmesi, bir kimsenin (tek satıcının)

üreticinin ürünlerini belirli bir bölgede  rakipsiz olarak pazarlaması konusunda

yapılan, isimsiz kendine özgü (“sui generis sözleşme”) bir sözleşmedir81. Tek

satıcılık  sözleşmesinin tarafları tek satıcı ve üreticidir. Üretici ürünlerini düzenli

biçimde tek satıcıya gönderir, tek satıcı da kendi ad ve hesabına satın aldığı bu

ürünleri, sözleşme ile kendisine tanınmış olan tekel bölgesi içinde tekrar kendi ad ve

hesabına satar82 .

Diğer bir anlatımla tek satıcının üreticiyi temsil etme hakkı ve yetkisi yoktur83. Tek

satıcının müşteri tazminatı hakkından faydalanabilip faydalanamayacağı hususu

doktrinde  tartışılmaktadır.

Sözleşmede tek satıcının müşteri tazminatı talep edebilmesi hakkında bir hüküm

varsa hüküm uygulanır. Sözleşmede bu konuda bir hüküm bulunmayan hallerde ise,

tek satıcının müşteri tazminatı istemesi zorlaşır. Çünkü hukukumuzda tek satıcılık

sözleşmesi düzenlenmediğinden, tek satıcının müşteri tazminatı talebine

uygulanacak bir hüküm de bulunmamaktadır. Ancak tek satıcıya, sözleşme ilişkisi

İsviçre Borçlar Hukuku’nun Türk Ticaret Hukuku’na Etkileri, Vedat Kitapçılık, İstanbul, 2009,
s.200.
81 Tandoğan, age., s.1; Yavuz, age., s. 14-15; İşgüzar, age., s.14., Ömer Teoman, “Tek Satıcılık”
Yaşayan Ticaret Hukuku, C.1:Hukuki Mütaalar, Kitap 11, İstanbul, 2004, s.62; Zafer Saka,Ticaret
Hukuku  Ticari İşletme, Adana, Beta Yayınevi, 1998, s.378 vd.; Önder Salih Yeşiltepe, “Tek
Satıcılık Sözleşmesinin Öğretide Benzer Olarak Belirtilen Sözleşmelerden Ayırt Edilmesi”, Marmara
Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, C.13, S.1-2, 2007, s.171-172.
82 Aslan, age., s.246.
83 Rona Serozan, Borçlar Hukuku Özel Bölüm, Temel Kavramlar, Kaynaklar ve İlkeler Atipik
Sözleşmeler, Satım, Trampa, Bağışlama Uygulama Çalışmaları, Filiz Kitabevi, 2002, İstanbul,
s.77-78; Tandoğan, age.,s. 2-3.
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çerçevesinde dağıtımını yaptığı ürün nedeniyle kurduğu müşteri çevresini

sözleşmenin kendi kusuru olmaksızın sona ermesi üzerine kaybetmesi sonucunda

uğradığı zarar ile üreticinin aynı müşteri çevresinden sözleşmenin sona ermesinden

sonra da yararlanmaya devam etmesi nedeniyle belli bir müşteri tazminatı ödenmesi

hakkaniyet gereğidir84. Bu nedenle de Türk hukukunda; Alman doktrininde ve

Yüksek Mahkeme kararlarında olduğu gibi, acentelik sözleşmesine ilişkin yasal

düzenlemelerin, tek satıcılık sözleşmesine uygun olduğu ölçüde kıyasen

uygulanması kabul görmüştür 85.

Bu nedenle tek satıcılık sözleşmesinin tek satıcının kusuru olmaksızın sona erdiği

hallerde hakim, TMK’nun 1. maddesi gereğince kendisi yasa koyucu olsaydı mevcut

sorunu çözmek amacıyla nasıl bir hukuk kuralı koyacak idiyse, o şekilde genel ve

soyut bir kural yaratacaktır. Hakim bu boşluğu dolduruken, bilimsel görüşlerden,

yargı kararlarından, yabancı hukuk kurallarından mevcut olaya benzer ilişkileri

düzenleyen hükümlerden hakkaniyet ilkesini göz ardı etmeden yararlanmalıdır.

Nitekim Yargıtay 19. Hukuk Dairesi 04.05.2000 tarihinde 1999/7724 Esas,

2000/3470 Karar sayılı ilkesel nitelikte bir karar vererek tek yetkili satıcının, müşteri

tazminatı talebini kabul etmiştir86. Daire, üreticinin haklı nedenle feshi haricinde,

84 Erdem, age., s.108.
85 İşgüzar, age., s. 165; Tandoğan, age., s.15.
86 DAVA : “Taraflar arasındaki tazminat davasının hükmün davacılar vekilince temyiz edilmesi
üzerine dosya incelendi, gereği konuşulup düşünüldü;

1-Taraflar arasındaki 5.3.1956 tarihindeki sözleşme ile kurulan tek satıcılık ilişkisi davalının
1.4.1997 tarihli feshi ihbarında öngörüldüğü 31.7.1997 tarihine kadar devam etmiştir. Bir kısım
sözleşmelerde taraflardan birinin üç ay önceden ihbarda bulunarak anlaşmayı değiştirmek veya
feshetmek istemedikçe sınırsız süre ile devam edeceği belirtilmiştir. Davalı da sözleşmenin bu
hükmüne dayanarak 1.4.1997 tarihli ihbarında davacıya 31.7.1997 tarihine kadar süre tanıyarak
feshi ihbarın bu tarihte yürürlüğe gireceğini bildirmiştir. Davalının sözleşmeye uygun olarak tanıdığı
üç aylık sürenin sonunda sözleşme feshedildiğinden davacının fesihte öngörülen süreden dolayı
tazminat isteminin reddinde bir isabetsizlik bulunmamaktadır.
2-Davacı kar kaybı haricinde 500.000 DMın müşteri tazminatı olarak davalıdan tahsiline karar
verilmesini talep etmiştir. Tek satıcılık sözleşmesinin haklı nedenle feshi haricinde sözleşmede
öngörülen veya makul bir sürede feshi halinde müşteri çevresini kaybeden ve ekonomik bakımdan güç
durumda kalan tek satıcının bu nedenle tazminat isteyebileceğine dair yasal bir düzenleme mevcut
değildir. Ancak, öğreti ( Tandoğan, Haluk; Borçlar Hukuku, Özel Borç ilişkileri C.I/1 İstanbul 1988,
S.59,60;İşgüzar, Hasan; Tek satıcılık sözleşmesi Ankara 1989, S.177; Yavuz, Cevdet: Türk Borçlar
Hukuku 1.Cilt İstanbul 1989 S.29; Tekinalp Ünal; Türk Hukukunda Acentanın Portföy Akçası Talebi,
Prof. Dr.Ali Bozere Armagan, Ankara 1998, S:17 ) ve uygulamada ( 11.H.D, 25.12.1996, 6699/9192 )
bu konuda boşluk bulunduğu Portföy tazminatı istenebileceği kabul edilmektedir. Davacı ilk
sözleşmenin yapıldığı 5.3.1956 tarihinden sözleşmenin feshedildiği 31.7.1997 tarihine kadar davalı
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sözleşmenin kabul edilen sürede veya  makul bir sürede feshi halinde, müşteri

çevresini kaybeden tek satıcının, müşteri tazminatı talep edebileceğini kabul etmiştir.

Bu tazminata hükmedilirken şu koşulların gerçekleşmesi gerekmektedir;

Birincisi; tek satıcılık sözleşmesinin tek satıcının kusuru dışında sona ermesi

gerektiğidir. Diğer bir ifade ile, tek satıcılık sözleşmesinin, müşteri tazminatı talebini

doğuracak şekilde sona ermesi gerekmektedir. Bu sözleşme ya sürenin dolması ile ya

tek satıcının haklı nedenle sözleşmeyi fesh etmesi ya da üretici tarafından

sözleşmenin fesih edilmesi ile son bulmalıdır 87. Ancak tek satıcılık sözleşmesi, tek

satıcının kusuru ile sona ermiş ise bu durumda, tek satıcı müşteri tazminatı talebini

ileri süremez.

İkinci bir koşul ise; tek satıcının kayba uğraması, üreticinin menfaat elde etmesidir.

Diğer bir ifade ile sözleşmenin sona ermesi ile tek satıcının sözleşmeye konu olan

ürün ile ilgili faaliyetleri sona ermektedir. Dolayısıyla tek satıcının artık sözleşmenin

sona ermesinden sonra yarattığı veya geliştirdiği müşteri çevresinden yararlanma

imkanının sona ermesi ve üreticinin de tek satıcının önceden yarattığı bu  müşteri

çevresinden yararlanacak olması ikinci koşulu oluşturmaktadır.

Son koşul ise; tek satının müşteri tazminatına hak kazanması hakkaniyete uygun

olmasıdır. Hakim bu tazminata hükmederken hakkaniyet başlığı altında; somut

olayın özelliklerini, sözleşmenin sona erme şeklini, tarafların durumunu

gözetecektir88 .

firmanın ürettiği Drager marka tıp ürünlerini Türkiye pazarına tanıtarak bu markanın yayılmasına
katkıda bulunmuştur. Bu şekilde müşteri çevresini tamamen veya önemli ölçüde genişleten tek
satıcının sözleşmenin haklı bir neden haricinde sona erdirilmesi durumunda tek satıcıya münasip bir
tazminat ödenmesi hakkaniyet gereğidir. Bu durumda mahkemece yapılacak iş, tek satıcı tarafından
sağlanan müşteri çevresi gözönüne alınarak davacının talep edebileceği müşteri tazminatının miktarı
yönünden konusunda uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak varılacak uygun sonuç dairesinde bir
karar vermekten ibarettir. (www.kazanci.com).
87 Ayan, age.,s . 114; Yasaman v.d., age.,s. 108 ; Ünal Ertabak; Tek Satıcının Müşteri Tazminatı
Talebi ve Müşteri Tazminatı Miktarının Hesaplanması, Legal Yayıncılık, İstanbul, 2009, s. 34 .
88 Cemile Demir Gökyayla, Milletlerarası  Özel Hukukta Tek Satıcılık Sözleşmeleri, Ankara, 2005,
s.243; Ertabak, age., s.61.

www.kazanci.com
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Alman Hukukunda da tek satıcının müşteri tazminatı hakkını düzenleyen bir hüküm

bulunmamakla birlikte Alman Ticaret Kanununun 89b maddesinde acentenin müşteri

tazminatı hakkı kabul edildiğinden Alman doktrini ve mahkemeleri kararlarında

acenteye tanınan bu hakkın tek satıcılık sözleşmesine de uygun düştüğü hallerde

uygulanabileceği kabul edilmiştir89.

Müşteri tazminatı isteme talep hakkının acenteler açısından TTK’nda düzenlenmesi

halinde bu hüküm tek satıcılar açısından da kıyasen uygulanacaktır. Nitekim

acentenin müşteri tazminatı isteme hakkının düzenlendiği TTK Tasarısı’nın 122.

maddesinin 5. fıkrasında bu hükmün hakkaniyete aykırı düşmedikçe  tek satıcılık ile

benzeri diğer sürekli borç ilişkilerinin sona ermesi halinde uygulanabileceği

düzenlenmiştir 90.

İsviçre Hukunda da Alman ve Türk Hukukunda olduğu gibi, tek  satıcıların müşteri

tazminatı talebi düzenlenmemiş olup bu hususta BK’nun acentelerin müşteri

tazminatını düzenleyen 418u maddesinin belli şartların gerçekleşmesi halinde  tek

satıcılara da kıyasen uygulanabileceği kabul edilmiştir91.

C. Franchise Sözleşmesinde

Franchise sözleşmesi, franchise verenin kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama

sistemini oluşturan fikri ve sınai unsurlar üzerinde, franchise alana kullanma (lisans)

hakları tanıyarak, onu kendi işletme organizasyonuna entegre etmek ve onu bu

sisteme dayalı ticari faaliyet sırasında devamlı olarak destekleme borcu altına

girdiğini; franchise alanın ise hem söz konusu sisteme (franchise verenin belirlediği

ilkelere uymak ve verilen fikri/sınai unsurlardan yararlanmak kaydıyla) dahil mal

veya hizmetlerin sürümünü kendi nam ve hesabına yapmayı ve desteklemeyi hem de

89 Ayan, age., s.110.
90 Bkz. Tasarı maddesi için s.61.
91 Yasaman v.d., age., s. 221.
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franchise verene belli bir ücret ödemeyi taahhüt ettiği;sürekli bir borç ilişkisi kuran,

kanunda düzenlenmeyen, sinallagmatik bir çerçeve sözleşmedir 92.

Kanunda düzenlenmemiş bir sözleşme olan franchise sözleşmesi, doktrinde karma

sözleşme olarak nitelendirilmektedir. Bu sözleşmede kanunda düzenlenmiş olan

vekalet sözleşmesi, hizmet sözleşmesi ve düzenlenmemiş sözleşmelerde rastlanılan

unsurlar birarada bulunmaktadır. Bu sözleşmelere ilişkin unsurlar elverdiği ölçüde

kıyasen franchise sözleşmesine de uygulanabilir.

Franchise  alanın müşteri tazminatı talebinde de durum aynıdır. Zira franchise alan

ile franchise veren arasındaki sözleşme ilişkisi sona erse bile müşteriler franchise

verene ait müşteri olmaya devam edeceklerdir. Bu durumda, franchise alanın

sözleşme süresince emeği ve çabası sayesinde müşteri çevresini genişlettiğinin

belirlenmesi halinde franchise alana müşteri çevresini genişlettigi ölçüde uygun bir

tazminat ödenmesi hakkaniyet gereğidir93. Ancak, Türk Hukuku’nda franchise alanın

franchise sözleşmesi sona erdikten sonra franchise verenden müşteri tazminatı talebi

konusunda kıyasen uygulanabilecek bir düzenleme bulunmamaktadır. Kanun koyucu

müşteri tazminatı talebi hakkını acente açısından dahi bir düzenlemeye tabi

tutmamıştır. Bu durumda yukarıda tek satıcılık için anlattıklarımız geçerli olacak ve

hakim, Türk Medeni Kanunu’nun 1. maddesi gereğince kendisi yasa koyucu olsaydı

mevcut sorunu çözmek amacıyla nasıl bir hukuk kuralı koyacak idiyse, o şekilde

genel ve soyut bir kural yaratacaktır94.

Ayrıca TTK Tasarısı’nın 122. maddesinde acentenin müşteri tazminatı talep hakkı

düzenlenmiştir. Tasarının yasalaşması halinde anılan  hüküm taraflar arasında sürekli

bir sözleşme ilişkisi yaratan franchise sözlesmeleri için de uygulanabilecektir.

92 Serozan, age.,s. 78-79; Kayıhan, age., s.67; Ayan, age., s. 116; Topçuoğlu, age., s.30-31.
93 Ayan, age., s. 116.
94 Tek satıcılık için bkz., s.37.
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VI. YABANCI HUKUK SİSTEMLERİNDE ACENTENİN  MÜŞTERİ

TAZMİNATI HAKKI

A. Avrupa Birliği Hukukunda

1986 yılında kabul edilen ve 1 Ocak 1990 tarihinde yürürlüğe giren 86/653/EEC

sayılı Avrupa Birliği Direktifi ile Avrupa Topluluğu içinde yer alan ülkelerin milli

hukuk kurallarında acentelik ile ilgili hükümlerin yeknesaklaştırılması

amaçlanmıştır. Avrupa Birliği içinde yer alan ülkeler de kanunlarını bu direktif ile

uyumlu hale getirmeye çalışmışlardır.

Tüm üye devletlerin kanunlarında değişiklikler yapılmasına yol açan  Direktifin 17.

maddesinde acentenin müşteri tazminatı hakkı düzenlenmiş olup 17.1 maddesinde,

üye devletlere, müşteri tazminatı hakkı ile ilgili olarak acentenin haklarını korumak

amacıyla acentelik sözleşmesinin  sona ermesi halinde   seçimlik bir hak tanınmıştır.

Buna göre  üye devlet ya 17.2 maddesi koşulları çerçevesinde bir denkleştirme

ödenmesine ya da 17.3 maddesi uyarınca uğranılan zararın tazminine yönelik

hükümlerden birini benimseyip mevzuatındaki gerekli düzenlemeleri yapacaktır95.

Zira anılan Direktifin 17.2 maddesi şöyle bir düzenleme getirmiştir. ;

“a. Acente müvekkile yeni müşteriler kazandırmışsa veya acentenin bağladığı

müşteri çevresi sayesinde müvekkilin iş hacmi hissedilir şekilde artmışsa ve

müvekkil söz konusu müşterilerle yapılan işlerden dolayı (sözleşmenin bitiminden

sonra da) önemli çıkarlar sağlıyorsa;

b. Tazminatın ödenmesi halin icabına göre hakkaniyete uygun düşüyorsa,

özellikle acente söz konusu müşterilerle akdedilen sözleşmelerden doğan

komisyondan mahrum kalıyorsa acente denkleştirmeye hak kazanır .

95 Üye devletlerin serbest çalışan acenteler hakkındaki kanunlarının koordinasyonu hakkında 86/653
sayılı, 18 Aralık  tarihli yönergesi (ATKD 1986 L382/17) , (çevrimiçi).
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Ayrıca direktifin 17.2.c. maddesi gereğince denkleştirme talebi, acentenin

sözleşmenin sona ermesi  nedeniyle uğramış olduğu zararın giderilmesini isteme

hakkını da ortadan kaldırmaz96.

Direktifin 17.5 maddesinde  ise ; acentenin 17.2’ye göre denkleştirme istemini veya

17.3’e göre tazminat hakkını müvekkile karşı sözleşme ilişkisinin sona ermesinden

itibaren 1 yıl içerisinde ileri sürebileceği belirtilmiştir.

Ayrıca direktifde; müşteri tazminatının üst sınırı 1 yıllık gelirinin karşılığı olarak

belirlenmiş olup tazminatın üst sınırının tespitinde de  acentelik sözleşmesinin sona

ermesinden önceki son 5 yıllık gelirinin ortalaması alınacağı  belirtilmiştir.

Direktifin 18. maddesinde de acentenin müşteri tazminatı talep edemeyeceği haller

sayılmıştır. Bu haller şöyledir;

 Müvekkil, sözleşmeyi acentenin kusurlu davranışı nedeni ile sona erdirmiş

ise,

 Acente sözleşmeyi müvekkilin kusurlu davranışı dışında veya hastalık,

düşkünlük ve yaşlılık gibi nedenlerden dolayı kendisinden sözleşmenin

devamının beklenemeyeceği durumlar dışında bir nedenle sona erdirmiş ise,

 Acente ile müvekkil, acentelik sözleşmesine acentenin yerine üçüncü bir

kişinin katılması hususunda anlaşmışlarsa bu durumda acente müşteri

tazminatı talep edemez.

B. Alman Hukukunda

Alman Ticaret Kanununda yer alan acentenin müşteri tazminatı hakkı, yapılan son

değişiklikler ile 18.12.1986 tarihli Avrupa Birliği direktifiyle uyumlu hale

getirilmiştir.

96 Schulz, Albrecht, Protection of Agents, Distribut ors, and Franchisees, Distributorships, Agency
and Franchising in an International Arena: Europe, The United States, Japan and Latin America,
edited by: Dennis Campbell, Louis Lafili, the Netherlands 1990, sh. 68, Meyveci ,age, naklen .
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Alman Hukukunda acentenin müşteri tazminatı hakkı ayrıntılarıyla düzenlendiği gibi

bu tazminatın uygulanabilmesi için bazı temel kriterler de belirlenmiştir. Alman

Ticaret Kanununda müşteri tazminatı “Denkleştirme Talebi” ifadesi ile  89b

maddesinde yer almıştır97.

Acentenin, Alman hukukunda “Denkleştirme Talebi”, tezimizdeki adıyla müşteri

tazminatı olarak ifade edilen hakkı, belirli  şartların gerçekleşmesi halinde talep

edilebilir hale gelip, belirli  durumların oluşması halinde de ortadan kalkar.  Anılan

kanun maddesince; acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra da müvekkil,

acentenin sözleşmesi süresince  kazandırdığı  müşteri grubuyla işlem yapıyorsa veya

böyle bir avantajı söz konusu oluyorsa ve bu hallerde acente de mevcut

sözleşmelerin  devamında  veya  muhtemel  sözleşmelere  ilişkin komisyon hakkını

97 ATK madde 89b hükmü şöyledir:
“Acente (Handelsvertreter), sözleşme ilişkisinin sona ermesinde,
1. Müvekkil, sözleşme ilişkisinin sona  ermesinden sonra acentenin temin ettiği yeni müşterilerle
kurduğu iş bağlantılarından dolayı önemli bir avantaja sahipse,
2. Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesi dolayısıyla, kendisince sağlanmış müşterilerle yapılmış
mevcut sözleşmelerin devamı veya gelecekte yapılması muhtemel sözleşmelere ilişkin komisyon
haklarını kaybetmişse,
3. Halin icaplarına göre tazminat ödenmesi hakkaniyete uygun düşüyorsa, uygun bir denkleştirme
talep edebilir.
Eğer acente  bir müşteriyle iş bağlantısını  genişletmiş ve bu genişletme yeni müşteri temini
anlamında bir iktisadi değer taşıyorsa, yeni müşteri temini sayılır.
Denkleştirme  acentenin faaliyetlerinin  son  beş yıllık ortalamasına göre hesaplanacak yıllık
komisyon    veya diğer yıllık ödemeleri geçemez; sözleşme ilişkisinin daha kısa süreli olması halinde
faaliyet süresi ortalamasına uygun olacaktır.
Talep,
1. Acente  sözleşme  ilişkisini, müvekkilin  feshi  haklı kılacak bir  davranış olmaksızın veya faaliyetin
devamı yaşlılık,  hastalık  dolayısıyla acenteden beklenmesi mümkün olmadığı durumda feshedilmişse,
2. Müvekkil sözleşme ilişkisini, acentenin sorumluluk doğurucu davranışından dolayı önemli bir
sebepten feshetmişse,
3. Müvekkil ve acente arasında, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden önce, bir üçüncü kişinin acente
yerine sözleşme ilişkisine dahil edilmesi hususunda anlaşma varsa, söz konusu olmaz.
Yukarıdaki hükümlerden doğan talep hakkı, bertaraf edilemez. Acente, sözleşme ilişkisinin sona
ermesinden itibaren bir yıl içerisinde bu hakkı ileri sürmelidir.
1, 3 ve 4. fıkralar, sigorta acenteleri için, acentenin sigorta sözleşmelerine aracılık ederek veya yeni
müşteri teminiyle eş değerde mevcut sigorta sözleşmelerini genişleterek sahip olduğu müşterilerle iş
bağlantıları kurulduğu takdirde geçerli olur.
Sigorta acentesinin denkleştirme hakkı, fıkra 2’den farklı olarak azami 3 yıllık komisyon veya
ödemelere göre belirlenir. 1. ve 2. cümle hükümleri (Bausparkassenvertreter) için uygun geldiği
ölçüde geçerlidir.”, ATK madde 89b hükmünün Türkçe çevirisi için bkz. Sopacı: s. 443-444, naklen.;
Reşat Atabek, Sigorta Hukuku, İstanbul 1950, s. 116.
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sözleşmenin sona ermesi nedeniyle kaybediyorsa, hakkaniyete uygun düştüğü

taktirde  müşteri tazminatı (denkleştirme talebi)  talep edilebilecektir.

Acentenin  bahsedilen bu hakkını  isteyemeyeceği üç durum vardır. Bunlardan

birincisi; acentenin acentelik sözleşmesini, müvekkil veya kendisinden kaynaklanan

ve haklı olmayan bir sebep nedeniyle feshetmiş olması veya acentenin faaliyetinin

devamını  yaşlılık, hastalık dolayısıyla acenteden beklenemez hale gelmesi halinde,

ikinci durum ise; acente için sorumluluk doğuran bir davranış nedeniyle müvekkilce

sözleşmenin feshedilmiş olması halinde, üçüncü ve son durum ise;  taraflar arasında

acente yerine üçüncü bir kişinin sözleşme ilişkisine dahil edilmesi hususunda özel bir

anlaşmanın bulunmasıdır. Bu üç durumdan her hangi birinin gerçekleşmesi halinde

acente müşteri tazminat isteme hakkını kaybeder.

Ayrıca  anılan  bu kanun maddesinde tazminat miktarının hesaplanması için kriter de

öngörülmüştür.  Buna  göre müşteri  tazminatı  diğer  adıyla denkleştirme  talebi,

acentelik sözleşmesinin son beş yıllık ortalamasına göre  veya sözleşme süresine

kıyasla  faaliyet süresinin  ortalamasına  göre hesaplanacaktır. Hesaplama sonucunda

elde edilen bu miktar ise azami bir yıllık ödeme  miktarını geçemeyecektir. Ancak

sigorta acenteleri için ayrı bir düzenleme getirilerek, hesaplamada üç yıllık

ortalamanın esas alınacağı öngörülmüştür.  ATK’nun 89b. maddesinin 4.fıkrasının 2.

cümlesinde; acentenin müşteri tazminatı hakkının ileri sürebilme süresi, acentelik

sözleşmesinin sona ermesinden itibaren 1 yıl olacağı belirlenerek bu hakkın bertaraf

edilebilmesinin de mümkün olmadığı belirtilmiştir98.

C. İsviçre Hukukunda

İsviçre Hukukunda ise müşteri tazminatı hakkı  İsviçre BK ‘nun 418u maddesinde

düzenlemiştir99. İsviçre Hukuku da Alman Hukuku gibi, acentenin müşteri tazminatı

98 Nebi Kaya, “Alman Hukukuna Göre Portföy Tazminatından Sözleşme İle  Vazgeçilebilir mi?
(Münih İstinaf Mahkemesi’nin  11.01.2002 tarihli Kararının Değerlendirilmesi), Prof.Dr. Hüseyin
Ülgen’e Armağan, C.I, İstanbul, Vedat Kitabevi, Beta Basım, 2007, s.3-10.
99 İsv BK 418u maddesi şöyledir;
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isteme hakkını belli şartların gerçekleşmesine bağlamıştır. Bunlar; acentenin müşteri

sayısının  hissedilir derecede artırması, müvekkilin müşterilerle olan iş ilişkilerinden

sözleşmenin sona ermesinden sonra da faydalanabilmesi ve bu talebin hakkaniyete

uygun olmasıdır.  Bu şartların oluşması halinde acente, müşteri tazminatı istemeye

hak kazanacaktır.

Görüldüğü üzere Alman Hukukunda acentenin müşteri tazminatı hakkı talep

edebilmesi için acentenin kayba uğraması koşulu aranırken, İsviçre Hukukunda

böyle bir şart aranmamıştır.

İsviçre  Hukukunda, tazminat  miktarı, müvekkilin acentenin çabası sonucunda elde

edeceği menfaat ve son beş yıllık ortalaması esas alınarak hesaplanmaktadır. Ancak

hesaplama neticesinde elde edilen miktarın bir yıllık net kazancı geçemeyeceği ve bu

hakkın ileri sürülebilmesi de  önceden sözleşme ile bertaraf edilemeyeceği

düzenlenmiştir.

Acentenin müşteri tazminatı isteme hakkı ile getirilen bu düzenlemeler tüm acenteler

için aynı şekilde düzenlenmiş olup, Alman Hukukundaki gibi sigorta acenteleri için

ayrı bir düzenleme yapılmamıştır.

D. Fransız Hukukunda

Fransız  Hukukunda ise ticaret acenteleri ile sigorta acentelerinin müşteri tazminatı

hakları ayrı statülerde korunarak, bu hakla ilgili olarak Direktifin 17.3 maddesine

“Eğer acente,  faaliyeti ile müvekkilin  müşteri sayısı hissedilir  derecede arttırmış ise ve müvekkil
veya halefleri iş bu müşterilerle olan iş ilişkilerinden sözleşme hitamından sonra dahi hakiki bir
menfaat sağlıyorlar ise, acente veya mirasçıları hakkaniyete aykırı olmamak şartıyla, sözleşmeyle
bertaraf edilemeyecek münasip bir tazminata hak kazanırlar.
Tazminat son beş yıllık ortalamaya göre veya eğer sözleşme daha kısa süreli ise sözleşme süresinin
tamamına göre hesaplanacak her halükarda sözleşmeden doğan bir yıllık net kazancı toplamını
geçemeyecektir. Acenteye istinat edilebilen bir sebeple sözleşmenin feshedilmesi halinde hiçbir
tazminat talep edilemez”.
İsv BK  418u  hükmünün  Türkçe çevirisi  için  bkz.  Sopacı, s. 445,  naklen;  Atabek , s. 118, 119.
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eşdeğer bir düzenleme getirilmiştir100 . Fransız Hukukunda diğer hukuklardan farklı

olarak acentenin müşteri tazminatı talep edebilmesinin iki koşulu bulunmaktadır.

Buna göre; acentelik sözleşmesinin müvekkilden kaynaklanan bir sebeple sona

ermesi ve acentenin kayba uğraması gerekmektedir. Zira diğer ülkelerin

hukuklarında müvekkilin sözleşmenin sona ermesinden sonra da müşteri çevresinden

faydalanmaya devam etmesi koşulu aranmaktayken, Fransız hukukunda bu hakkın

ileri sürülebilmesi için, müşteri temin etme veya müşteri sayısının çoğaltılması şartı

aranmamıştır 101.

Ayrıca Fransız Hukukunda tazminat miktarı için bir üst sınır getirilmediği gibi,

acente bu hakkını, müvekkilin acentelik sözleşmesini kendi ağır kusuru neticesinde

sonlandırdığı durumunda ileri süremeyecektir.

E. Avusturya Hukukunda

Avusturya ise, müşteri tazminatı hakkını 24.06.1921 tarihinden beri tanıyan ilk

ülkedir. Daha sonra Avrupa Birliği mevzuatına uyum çabaları çerçevesinde 2006

yılında, kanunlarında bir takım değişiklikler yaparak müşteri tazminatı hakkını,

Avrupa Birliği Direktifinin 17-19. maddeleri ile eşdeğer bir şekilde  düzelemiştir102.

VI. TÜRK HUKUKUNDA MÜŞTERİ TAZMİNATI HAKKI

A. Yasal Durum

1926 tarihli eski Ticaret Kanununda acentelik sözleşmesi düzenlenmemiş, sadece

822 ve 844. maddeleri arasında “ticarî vekâlet” ilişkisini esas alan bir düzenleme

mevcuttur. Bu ilişkinin sürekli olmasına bir engel bulunmamakla beraber, genellikle

geçici niteliktedir. Buna karşılık acentelikte süreklilik esas olduğundan TTK’nun bu

100 Schulz, Albrecht, (Edited by: Dennis Campbell, Louis Lafili), age., s. 68, Meyveci, age., 67.
101 Sopacı, age., s. 446.
102 Ayan, age., s. 144-145.
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hükmü ugulamada pek pratik kazanamamış bunun yerine acentelik kurumu ticaret

hayatında sözleşmeler aracılığıyla veya teamül yoluyla  doldurulmaya çalışılmıştır.

Daha sonra Eski Ticaret Kanununun 844. maddesi değiştirilerek  şimdiki Ticaret

Kanunumuzun 134. maddesinde  “tazminat borcu” başlığı altında yerini almıştır.

Her ne kadar TTK’muzda acentenin tazminat hakkı ile ilgili olarak 134. maddede

düzenleme yapılmışsa da bu hüküm eksik olup acentenin müşteri tazminatı hakkına

ilişkin olarak bir açıklama bulunmamaktadır. Ancak doktrinde TTK’nun 134.

maddesinin müşteri tazminatı talebi için yasal bir dayanak oluşturduğunu savunan

görüşler de mevcuttur.

TTK; “Tazminat borcu” kenar başlığı altında iki farklı durumu düzenlemiş olup,

TTK ‘nun 134. maddesi şöyledir;

“Muhik bir sebep olmadan ve üç aylık ihbar müddetine riayet etmeksizin akdi

fesheden taraf, başlanmış işlerin tamamlanmaması yüzünden diğer tarafın uğradığı

zararı tazmine mecburdur.

Müvekkilin veya acentenin iflâs veya ölümü yahut hacir altına alınması

sebebiyle acentelik mukavelesi sona ererse, işlerin tamamen görülmesi halinde

acenteye verilmesi gereken ücret miktarına nispetle tâyin olunacak münasip bir

tazminat acenteye yahut yukardaki hallere göre onun yerine geçenlere verilir.”

Acente, sözleşmenin sona ermesi ve gerekli şartların  oluşması ile birlikte 134/I ve

134/II. maddeleri gereğince veya genel hükümlere göre tazminat taleplerini ileri

sürebilir. Ancak müşteri tazminatı talebi oluşma şartları, miktarının hesaplanma

biçimi bakımından anılan bu tazminat taleplerinden farklıdır. Şöyle ki;

TTK’nun 134/I. maddesinde ; görüldüğü üzere , kanun koyucu haklı bir nedene

dayanmaksızın ve üç aylık feshi ihbar müddetine uymaksızın sözleşmeyi fesh eden

tarafı  karşı tarafın  uğramış olduğu zararını tazminle yükümlü tutmuştur. Doktrinde
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103 bu maddenin geniş yorumlanarak acentenin müşteri tazminatı talebi için yasal bir

dayanak oluşturacağı savunulmaktaysa da bu maddenin haksız fesih ve üç aylık feshi

ihbar süresine uyulmamasının yaptırımı olarak düzenlendiği açıktır104. Bu maddeye

istinaden taraflar birbirlerinden haksız fesih yüzünden oluşmuş olan zararlarının

tazminini isteyebilecekleridir. Daha açık bir ifade ile mevcut olayda kusurlu

davranış, haksız veya usulsüz fesih olduğu durumda acente veya müvekkil,

birbirlerinden oluşan zararın tazminini isteyebileceklerdir. Oysa müşteri tazminatının

konuluş amacı farklıdır. Müşteri tazminatı hakkının temelinde, acentenin müşteri

çevresini temin için sarf ettiği emek gözetilmek ve sözleşmenin sona ermesinden

sonra müvekkilin, kendisine kalan müşteri çevresinden karşılıksız kullanımı

sonucunda oluşan menfaatinin karşılığının ödenmesi yatar. Müşteri tazminatı hakkı

sadece acenteye tanınmaktadır. Müvekkilin böyle bir hakkı yoktur. Dolayısyla hem

acenteye hem de müvekkile tazminat isteme hakkı tanıyan TTK’nun 134/I.

maddesinin, müşteri tazminatı hakkına uygulanma olanağı yoktur.

Bunun yanı sıra, TTK’nun 134/I. maddesi sadece “Muhik bir sebep olmadan ve üç

aylık ihbar müddetine riayet etmeksizin” yapılan fesihleri düzenlemiş olup

sözleşmenin diğer sona erme hallerini düzenlememiştir. Bu hüküm sadece belirsiz

süreli sözleşmelerde uygulanabilir olup maddenin geniş yorumlanarak, belirli süreli

acentelik sözleşmelerine uygulanması uygun olmayacaktır.

Bu maddenin geniş yorumlanarak müşteri tazminatı hakkına uygulanması halinde,

müşteri tazminatının sadece sayılan bu iki fesih halinde istenebileceği sonucu

orataya çıkar ki bu da müşteri tazminatının uygulanmasını kısıtlar. Zira acente

müşteri tazminatı talebini, sözleşmenin süresinin bitmesi ile sona ermesi halinde

veya acentenin kusuru dışında sona erme hallerinde de ileri sürebilecektir.

103 Tekinalp, age., s.14; “TTK’nun  134. maddesinin geniş yorumlanması suretiyle müşteri
tazminatının talep edilebileceğini ileri sürmektedir. Ancak bunun için  TTK md. 134/f.1’in TTK md.
134/f.2’den öncelikli olarak  geniş yoruma tabi tutulması gerektigi tezini savunmaktadır. Nitekim
yazara göre, anılan maddenin 2. fıkrası acentenin iflası, ölümü ve hacir altına alınması gibi özel halleri
düzenleyip , TTK madde 134/1 genel hüküm niteliğindedir. Zira anılan maddenin; sözleşmenin haklı
bir sebep olmadan  ve üç aylık ihbar süresine uyulmadan feshedilemesine ilişkin tüm halleri
kapsamadığı savunulmaktadır.
104 Ülgen/Teoman, age., s.654.
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TTK’nun 134/I. maddesinde öngörülen tazminatın kapsamı da müşteri tazminatından

farklıdır. Maddede uğranılan zararlar için sadece; “başlanmış işlerin

tamamlanmaması yüzünden diğer tarafın uğradığı” zararlar sayılmış olup bu da

müşteri tazminatının konuluş amacı ile örtüşmemektedir.

Sonuç olarak 134/I. maddenin, müşteri tazminatı ile korudukları menfaat, getiriliş

amacı, uygulama alanı ve nitelikleri farklı olduğundan, bu maddenin geniş yoruma

tabi tutularak, müşteri tazminatına uygulanması güçtür.

TTK’nun 134/II. bendinde ise; müvekkilin veya acentenin ölmesi, hacir altına

alınması veya iflası halinde diyerek tahdidi olarak saydığı bu üç halde, acentelik

sözleşmesinin bitmesi halinde acenteye verilmesi gereken ücret miktarına oranla

belirlenecek uygun bir miktarın acenteye ödenmesini öngörmüştür. Fakat bu madde

de acentenin müşteri tazminatı hakkını ifade edebilecek bir hüküm değildir.

Doktrinde Kınacıoğlu105 , Karayalçın106 ve Arkan107; 134/2. maddesi gereğince

müşteri tazminatının talep edilebileceğini ancak madde yer alan acentenin iflası,

ölümü, hacir altına alınması hallerinde tazminat ödeneceğinin öngörülmüş olmasının

gereksiz bir sınırlama olduğu da belirtmektedirler. Acentenin kusurunun bulunmadan

sözleşmenin sona erdiği; müvekkille ilgili bir haklı nedene dayanarak acentenin

sözleşmeyi fesih ettiği; müvekkil için haklı bir nedenin olduğu  ancak bunun

acentenin kusurundan kaynaklanmadığı ve  sürenin dolmasıyla sözleşmenin sona

erdiği hallerde acenteye hakkaniyete uygun bir tazminat ödenmesi gerektiğini

vurgulamışlardır. Bu maddenin de geniş yoruma tabi tutularak, acentenin müşteri

tazminatı hakkına uygulanabileceği savunulmaktadır.

Yargıtay da uygulamalarında müşteri tazminatı hakkını TTK’nun 134/II. maddesini

geniş yorumlayarak kabul etmiştir.

105 Kınacıoğlu, age., s. 72.
106 Karayalçın, age., s.534.
107 Arkan, Ticari İşletme, s.210.



49

Bu görüşe karşın doktrinde bir kısım yazarlar 108,  TTK’nun 134. maddesinin müşteri

tazminatı hakkı için yasal bir dayanak oluşturamayacağını, bu hakkın 134. maddenin

geniş yorumlanmasıyla dahi ileri sürülemeyeceğini savunmaktadırlar.

Zira yazarlar; TTK madde 134’de öngörülen tazminatın müşteri tazminatı

olmadığını, bu maddenin sadece taraflardan birinin ölümü, iflası ve hacir altına

alınması hallerini düzenlediğini, bu nedenle bu maddenin geniş yorumlama ile

müşteri tazminatının kabulünün kanunun lafzına aykırılık taşıyacağını, ayrıca 134/II.

maddenin müşteri tazminatının hesaplanmasına veya üst sınırına ilişkin de bir

açıklama da bulunmadığından maddenin kıyasen veya boşluk doldurma yolu ile

müşteri tazminatına uygulanamaycağını savunmaktadırlar.

TTK’nun 134/II. maddesi müşteri tazminatının düzenlenmesi açısından eksik bir

düzenleme olup bu kanun maddesinin yorumlama yoluyla uygulamaya konmaya

çalışılması boşlukları doldurmaya yetmemektedir.

Anılan bu madde ile müşteri tazminatının konuluş amaçları ile uygulanma koşulları

farklıdır. Müşteri tazminatı, müvekkilin acentelik sözleşmesinden sonra acentenin

elde ettiği müşteri çevresinden yararlanmaya devam etmesinin karşılığı olup, bu

talebin koşulları TTK’nun 134. maddesinde belirtilen tazminat talebinin

koşullarından farklıdır. Sadece taraflardan birinin ölümü, iflası ve hacir altına

alınması hallerinde tazminat hakkını düzenleyen bu maddenin geniş yoruma tabi

tutulması kanunun amacına uymayacaktır.

Ayrıca TTK 134/II. maddesinin geniş yorumlanması halinde de hem  tazminat hakkı

hem de müşteri tazminatı hakkı tek bir  tazminat başlığı altında toplanmış oluyor ki

bu da kanunun açık hükmüne aykırılık oluşturmaktadır. Bu durumda tek bir tazminat

başlığı altında iki ayrı düzenleme yapılarak, acentenin çalışmaları neticesinde

oluşturduğu müşteri çevresi ve  müvekkilin bu çevre ile ileride yapabileceği yeni iş

108 İmregün, age., s137; Kender, Türkiye’de Hususi Sigorta Hukuku I, Sigorta Müessesesi Sigorta
Sözleşmesi, Yenilenmiş 9.bs., İstanbul, 2008, s.98; Birgül Sopacı, “Sigorta Acentesinin Portföy
Akçesi Hakkı,” Prof.Dr. Fahiman Tekil’in Anısına Armağan, İstanbul, 2003, s.449.
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bağlantıları için müşteri tazminatı öngörülebilecekken, acentenin bu hakkı göz ardı

edilmiş olacaktır109.

Sonuç olarak; burada açık bir kanun boşluğu mevcuttur. Hukukça düzenlenmesi

gereken bir konuda uygulanabilir bir hüküm bulunmadığı açıkça belli olan

durumlarda, açık kanun boşluğundan bahsedilir110. Hakkında hüküm bulunmayan bu

gibi durumlarda somut olaya bakan hakim, Türk Medeni Kanunun 1. maddesinin

kendisine  verdiği yetkiye dayanarak bu konudaki boşluğu örf ve adet hukukuna

göre, bunun da olmaması halinde kendisi kanun koyucu olsaydı nasıl bir kural

koyacak idiyse ona göre karar vererek doldurmalıdır111. Hâkimin bir hukuk kuralı

yaratırken kanun koyucu gibi hareket etmesi, bir başka ifadeyle objektif bir şekilde

davranarak genel ve soyut bir hukuk kuralı yaratması gerekir. Zira hakim bunu

yaparken ve tazminata hükmederken; ileride ayrıntısı ile incelenecek olan, acentenin

müvekkile kazandırdığı  müşteri çevresi, müvekkilin sözleşmenin sona ermesinden

sonra aynı müşteri çevresinden yararlanacak olup olmadığı, müvekkilin adına ve

hesabına kaç yıl çalıştığı, acentenin sözleşmenin sona ermesinden dolayı uğramış

olduğu zararı, müvekkilin ticari işletmesindeki değer artışı gibi durumları da göz

önünde bulundurmalıdır112.

Acentenin müşteri tazminatı talebi, genel hükümlere göre talep edilecek olan

tazminattan farklıdır. Acentelik sözleşmesinde taraflardan biri, diğerinin borca aykırı

ve kusurlu davranışları nedeni ile oluşmuş maddi zararının giderilmesini talep

edebilir. Oysa müşteri tazminatını sadece acente talep edebilir. Zira daha önce

açıklanan nedenlerden dolayı da müşteri tazminatı ancak acentenin yararlanabileceği

bir haktır.

109 Sopacı, age., s.457.
110 Rona Serozan, Medeni Hukuk Genel Bölüm,İstanbul, 2004, s.109.
111 Turgut Akıntürk, Yeni Medeni Kanuna Uyarlanmış Medeni Hukuk, İstanbul, 2003, s 57.
112 Kayıhan, age., s.157 .
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İkinci bir fark ise; kusurdur. Maddi tazminat talebinin113 oluşma koşullarından biri

kusur olup tazminat talebi için taraflardan birinin, diğerinin kusurlu davranışı

nedeniyle sözleşmenin ihlal edilmesi gerekiyorsa da, müşteri tazminatı talebinde

bulunmak illa ki sözleşmenin müvekkilin kusurlu davranışı ile bitmesi gerekmeyip

müvekkilin kusurundan kaynaklanmayan örneğin, sürenin dolması veya taraflardan

birinin ölmesi durumlarında da talep edilebilir.

Aynı şekilde zarar şartı da maddi tazminatı, müşteri tazminatından ayırır. Müşteri

tazminatı talebinin ileri sürülebilmesi için, gerekli koşullar arasında zarar şartı

bulunmamaktadır. Zira sözleşmenin sona ermesinden sonra müvekkilin, acente

tarafından kazanılan müşteri çevresi ile ticari ilişkilerine devam etmesi, acentenin

zararına yol açan borca aykırı bir davranış değildir.

Müşteri tazminatı talebinin koşullarından biri olan hakkaniyet şartı ise, maddi

tazminatın koşullarından biri olmayıp, bu şart ancak maddi tazminatın miktarının

belirlenmesinde dikkate alınan bir durumdur.

B. Sigorta Acentelerinin Müşteri Tazminatı Hakkı

1. GENEL OLARAK

Sigorta acenteleri114, sigorta şirketleri ile yaptıkları acentelik sözleşmesince belirli

bir bölgede sigorta şirketi için aracılık faaliyetinde bulunmayı veya sigorta şirketi

adına sözleşme akdetmeyi üstlenir. Acentenin bu faaliyetleri sırasında da ekonomik

değer taşıyan bir müşteri çevresi oluşur. Ancak acentelik sözleşmesinin sona

ermesinden sonra sigorta şirketinin, acentenin oluşturduğu bu müşteri çevresinden

113 Oğuzman/ Öz, age., s.338.
114 Fahiman Tekil, Ticari İşletme Hukuku, İstanbul, Bilmen Basım, 1990, s. 226-227.; Zeynep Reva,
Acente Portföy Tazminatı ve Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki Yeri, (Çevrimiçi)
http://www.cu.edu.tr/insanlar/mceker/sigorta hukuku/acente-portf, 2006.
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faydalanmaya devam etmesi karşılığında sigorta şirketinin acenteye bir bedel

ödemesi gerektiği doktrinde kabul edilmiştir115.

Sigortacılık ülkemizde gelişmekte olan sektörler arasında yer almakta olup zamanla

mevcut düzenlemeler yetersiz kalmaya başlamıştır. Bu nedenle yetersiz kalan Sigorta

Murakabe Kanunu’nun ve TTK’nun Sigorta ile ilgili hükümlerinin yenilenmesine

ihtiyaç duyulmuştur. Bu ihtiyaç karşısında da 5684 sayılı Sigortacılık Kanunu

hazırlanmıştır. Sigortacılık Kanunu 14 Haziran 2007 tarihinde 26552 sayılı Resmi

Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

Sigortacılık Kanunu birçok yenilik getirmekle beraber biz burada konumuzla ilgisi

bakımından sigorta acentelerinin müşteri tazminatını düzenleyen hükümlerini

inceleyeceğiz. Müşteri tazminatı hakkı Sigortacılık Kanunu’nun 23. maddesinin 16.

fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hüküm şöyledir;

“Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra sigorta şirketi sigorta

acentesinin portföyü sayesinde önemli menfaatler elde ediyor ve hakkaniyet

gerektiriyorsa, sigorta acentesi, sigorta şirketinden tazminat talep edebilir. Ancak,

sigorta acentesinin haklı bir nedene dayanmaksızın sözleşmeyi feshetmesi ya da

kendi kusuruyla sözleşmenin feshine neden olması halinde tazminat hakkı düşer.”

Bu kanuni düzenleme ile sigorta acentelerinin müşteri tazminatı talebi kanuni bir

dayanak bulmuştur. Böylece sigorta acenteleri için Sigortacılık Kanunu uygulanacak

olup ancak diğer acenteler için ise açıkça düzenlenmiş bir kanun hükmü

bulunmamaktadır. Ancak Ticaret Kanunu Tasarısının kanunlaşması ile diğer

acenteler için de bir kanuni dayanak olacaktır. Ayrıca tasarının kanunlaşması ile

acentenin müşteri tazminatını düzenleyen iki farklı kanun olacaksa ve biri özel diğeri

genel bir yasa olacaksa da hükümler açısından bir çelişki olmadığından bir problem

de söz konusu olmayacaktır116.

115 Sopacı, age., s.442-443.
116 Ayan, age., s. 228.

http://www.cu.edu.tr/insanlar/mceker/sigorta
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Hükümler arasında bir çelişki olmamasına rağmen sigorta acentelerinin müşteri

tazminatı talebi ile diğer acentelerin müşteri tazminatı talebi arasında sigorta

sektöründen kaynaklanan bazı farklılıklar bulunmaktadır. Bunlar şöyledir;

Diğer acenteler müşteri tazminatına hak kazanabilmek için yeni müşteriler bulma ve

müşteri çevresini genişletme çabası içinde olmalarına rağmen, sigorta acenteleri,

devam eden sigorta sözleşmelerinin yenilenmesi çabası içerisindedirler. Ayrıca

sigorta acenteleri için önemli olan yeni müşteriler kazanmak değil, var olan

müşterilerle akdedilmiş sözleşmeleri yenilemektir117,118.

İkinci bir fark ise; sigorta acentelerinde müşteri tazminatı hakkının karşılığını

acentenin oluşturmuş olduğu müşteri çevresi değil, var olan portföy oluşturur. Diğer

bir ifade ile; acentelerde müşteri tazminatı hesaplanırken acentelik sözleşmesinin

sona ermesinden sonra müvekkilin gelecekteki ticari ilişkilerinden kaynaklanan ücret

alacağı dikkate alınırken, sigorta acentelerinde ise bu tazminat talebi hesaplanırken,

ticari ilişkiler daha dar yorumlanarak, halihazırda akdedilmiş sözleşmeler dikkate

alınır.

2. SİGORTA ACENTELERİNİN MÜŞTERİ TAZMİNATI

TALEBİNİN KOŞULLARI

Siorta acentelerinin müşteri tazminatı talebini düzenleyen 23. maddenin 16.

fıkrasında; sigorta acentesinin müşteri tazminatı talep edebilmesinin koşulları

düzenlenmiştir. Buna göre, öncelikle acentelik sözleşmesinin müşteri tazminatı

doğuracak şekilde sona ermesi gerekmektedir. İkinci koşul ise sigorta şirketinin

sigorta acentesinin portföyü sayesinde menfaat elde etmesi ve son olarak da talebin

hakkaniyete uygun olması gerekmektedir.

117 Ayan, age., s.228.
118 Sigorta acentelerinin müşteri kazanması ancak sigorta sözleşmelerinin içeriğinin faklılaşması diğer
bir ifade ile yeni riziko ve şartlar içeren sözleşmelerin yapılması ile gerçekleşir.
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a. Acentelik Sözleşmesinin Müşteri Tazminatı

Talebini Doğuracak Şekilde Sona Ermesi

Kanun maddesinden de anlaşılacağı üzere, müşteri tazminatı talebi sözleşmenin sona

erdiği her halde istenemez. Müşteri tazminatına ancak mevcut sözleşmenin acentenin

kusuru olmaksızın veya acentenin yaşlılık veya hastalığı gibi nedenler dışında sona

ermesi halinde hükmedilir. Eğer sözleşme sigorta acentesinin kusurundan

kaynaklanan bir nedenle sona ermişse bu durumda acente müşteri tazminatı talep

edemez.

b.Sigorta Şirketinin Önemli Menfaatler Elde Etmesi

Müşteri tazminatı talebi için ikinci koşul ise, sigorta şirketinin sözleşmenin sona

ermesinden sonra da acentenin portföyünden yararlanarak menfaat elde etmeye

devam etmesidir119. Aksi taktirde sigorta şirketi de acentelik sözleşmesinin sona

ermesine rağmen müşteriler ile akdedilmiş sözleşmelerde taraf olmaya devam edecek

ve bu şekilde gelir elde etmeyi sürdürecek ancak bu gelir elde etmesinin karşılığı

olarak da acenteye hiçbir ödeme yükümü altında olmayacaktır.

Sigorta şirketinin menfaatinin belirlenmesinde; acentenin portföyünde yer alan

acentenin doğrudan aracılık ettiği sözleşmelere devam etmesi veya sözleşme

sürelerinin uzatılması ya da toplam meblağın yükseltilmesi gibi etkenler rol oynar.

c.Sigorta Acentesine Müşteri Tazminatı Ödenmesinin

Hakkaniyete Uygun Olması

119 Ayan, age., s.230.
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Sigortacılık Kanunu’nda aranan son koşul ise; sigorta acentesine müşteri tazminatı

ödenmesinin hakkaniyete uygun olması gerektiğidir. Hakkaniyet belirlenirken, somut

olayın durumuna, acentelik sözleşmesinin sona erme şekline, sözleşmenin sona

ermesinden sonra sigorta şirketi tarafından acenteye bağış veya buna benzer bir ad

altında ödeme yapılıp yapılmadığına gibi durumlara bakılmalıdır.

d.Sigorta Acentesinin Ücret Kaybı

Sigorta acentesinin kaybı, aracılık ettiği, geliştirdiği veya yenilediği acentelik

sözleşmelerinden kaynaklanan ücret kaybı olup, Sigortacılık Kanunu’nun 23/16.

maddesinde müşteri tazminatı talebinin koşulları belirtilirken, kanun koyucu bu

koşulu aramamıştır. Müvekkilin menfaat elde etmesi en az acentenin kaybı kadar

olacağından, bu şart her ne kadar kanunda yazılmamış olsa da aranmalıdır.

Ancak sigorta acentesi sözleşmenin sona ermesi ile bir kayba uğramıyor ise,

acenteye böyle bir hakkın tanınması hakkaniyete uymayacaktır. Bu nedenle de

sigorta acentesi müşteri tazminatı talep ederken, diğer koşulların yanı sıra acentenin

kayba uğraması koşulu da aranmalıdır.

3. Denkleştirme Miktarının Hesaplanması

Sigortacılık Kanunu her ne kadar bir çok yenilik getirmiş ve kanuni bir boşluk olan

müşteri tazminatı hakkını düzenlemiş ise de, bu tazminatın hesaplanma biçimi,

hesaplamada hangi kriterlerin benimseneceği hususlarında hiçbir açıklama

yapmamıştır.

Ancak anılan kanun 23/18. maddesinde TTK’nun acentelere ilişkin hükümleri

sigorta acenteleri hakkında da uygulanabileceğini düzenlemiştir. Oysa TTK’da da

acentelerin müşteri tazminatı ile ilgili bir düzenleme bulunmamaktadır. Bu durumda

ortada açık bir kanun boşluğu bulunduğundan hakim MK’nun 1. maddesi gereğince



56

yabancı kanunlardan, bilimsel görüşlerden ve TTK Tasarısından faydalanarak ve

hakkaniyete de uygun davranarak boşluk doldurma yoluna gidecektir.

Sigorta sözleşmeleri güven ilişkisine dayalı olup acentelik sözleşmesi sona erince ve

ortada fevkalade bir neden olmadıkça sözleşme yenilenir. Dolayısıyla acentenin ilk

sözleşmenin akdedilmesindeki emeği ve çabası, yenilenen  ikinci sözleşmedeki kadar

değildir. Bu yüzden hakim bu tazminata hükmederken bu hususa da dikkat etmelidir
120.

Ayrıca Sigortacılık Kanunu’nda tazminatın hesaplanma şekline ve üst sınırına da

değinilmemiştir. Ancak TTK Tasarısında121 tüm acentelere uygulanmak üzere;

tazminatın üst sınırı, son 5 yılın ortalaması esas alınarak ve ortaya çıkan meblağın 1

yıllık geliri aşamayacağı şeklinde düzenleme getirilmiştir. Tasarının kanunlaşması

halinde Sigortacılık Kanunu’nun 23/18 .maddesi gereğince sigorta acenteleri

hakkında da bu düzeneleme uygulanabilecektir.

4.Sigorta Acentelerinin Müşteri Tazminatı

Hakkından Vazgeçmesi Sorunu

TTK’ da olduğu gibi Sigortacılık Kanunu’nda da müşteri tazminatından önceden

vazgeçilmesine ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Oysa TTK

tasarısının 122/4. maddesinde122 da ve yabancı mevzuatta acentenin müşteri

tazminatından önceden vazgeçemeyeceği  açıkça düzenlenmiştir.

Özellikle Yargıtay kararlarında; sigorta acentelerinin sigorta şirketleri karşısında

ekonomik yönden güçsüz konumda olduğunu bu nedenle sözleşme ilişkisinin

başında böyle bir şartı kabul etmek zorunda kalabileceğini bu nedenle de sözleşmeye

120 Ayan, age., s.236.
121 Bkz.: aş., s.65.
122 Bkz.: aş., s.65.



57

böyle bir şart konulması halinde bu şartın BK 19. ve 20. maddeleri ve BK’nun 99.

maddesi gereğince geçersiz sayılması gerektiğini vurgulamıştır.

Ancak doktrinde bir kısım yazarlar123 acentenin müşteri tazminatından önceden

vazgeçmesine ilişkin sözleşme maddesinin geçersiz olacağını ancak bunun kanuni

dayanağının BK’nun 99. maddesinin olamayacağını bu geçersizliğin ancak BK’nun

20. maddesine dayandırılabileceğini savunmaktadırlar. Zira BK’nun 99. maddesinin

hükümet tarafından imtiyaz yolu ile verilen bir işletme konusunun icrasından doğan

ve borçlunun hafif kusurundan doğan sorumluluğu oratadan kaldıran sözleşme

maddesinin geçersiz olacağını düzenlediğini oysa müşteri tazminatı hakkının bir

borca aykırılıktan kaynaklanmadığından bu maddeye dayandırılmasının mümkün

olmadığını savunmaktadırlar.

Kanaatimizce de sigorta acentelerinin müşteri tazminatı talebinden önceden

vazgeçtiğini içeren sözleşme akdetmeleri halinde sözleşmenin bu maddesi BK’nun

19. ve 20. maddeleri  gereğince batıl olmalıdır. Her ne kadar sigorta şirketleri

BK’nun 99. maddesi anlamında imtiyazlı kuruluşlar olsa da BK’nun 99. maddesi ile

amaçlanan; imtiyazlı kuruluşlar ile akdedilen sözleşmelerden doğan maddi

taleplerden önceden vazgeçilmesini öngören sözleşme maddelerinin geçersiz

sayılmasıdır.  Oysa müşteri tazminatı borca aykırılıktan değil sözleşmeden

kaynaklanan bir haktır. Sözleşmeye böyle bir şart konulması halinde ise bu şart

BK’nun 19. ve 20. maddelerine göre batıl sayılması gerekmektedir.

C. Yargıtay Kararlarının Değerlendirilmesi

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 10 Mayıs 1996 tarihli,1996/2189 Esas ve 1996/ 3335

Karar sayılı kararı ve yine 20 Haziran 1996 yılında verdiği 1996/2084 Esas,

1996/4544 Karar sayılı (ve bu kararın düzeltilmesine ilişkin 25 Aralık 1996 tarihli,

1996/6669 Esas,1996/9192 Karar sayılı karar)  kararları Türk Hukukunda

123 Sopacı,age., s.459; Erdem, age., s.114-115.
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düzenlenmemiş olmasına rağmen, acentenin portföy tazminatını kabul eden ilkesel

nitelikte kararlardır124. 1996 yılından önce sadece doktrin tarafından tanınan müşteri

tazminatı hakkı ilk defa 1996 yılında Türk Mahkemeleri tarafından tanınmıştır.

Yargıtay 11.Hukuk Dairesi’nin  10 Mayıs 1996 tarihli ve 1996/2189 Esas, 1996/3335

Karar sayılı kararında125 TTK’nun 134/2. maddesinden faydalanarak acentenin

kusurlu davranışı sebebiyle acentelik sözleşmesinin feshedilmesi halinde, acentenin

fesihten sonra sigortacının (müvekkilin) tahsil edeceği primlerden dolayı herhangi

bir hak talep edemeyeceği karara bağlanmıştır.

Anılan karar şöyledir ;

“….davacı sigorta acentesi vekili, davalı sigortacının acentelik sözleşmesini

haksız bir biçimde fesih ettiğini ileri sürerek, müvekkilince gerçekleştirilen hayat

sigorta sözleşmeleri uyarınca davalı sigortacının sigorta ettirenlerden fesihten sonra

tahsil ettiği primlerden dolayı müvekkiline ödenmesi gereken komisyon ücretlerinin

ödenmediğini ileri sürerek bunun tahsilini talep etmiş, davalı vekili ise müvekkilinin

fesih isteminde haklı olduğunu bu nedenle davacının komisyon ücreti adı altında

hiçbir  tazminat isteyemeyeceğini savunarak davanın reddini istemiştir. Mahkeme

davalının fesihte haklı olduğunu, ancak sigortanın bitimine kadar  yapılacak prim

tahsilatlarından davacı acentenin alacağının devam edeceği gerekçesi ile davayı

kısmen kabulüne karar vermiş olup,  bu karar davalı vekili tarafından temyiz edilmiş

ancak karar hukuk dairesi tarafından onanması üzerine davalı vekili tarafından

karar düzeltme isteminde bulunulmuş ve daire dosya kapsamında ve bilirkişi kurulu

raporu kapsamındaki inceleme neticesinde;   fesih işleminde kusurlu olan davacı

acentenin ne TTK ne de BK ve ne  de sözleşme hükümlerine göre komisyon alacağı

adı altında bir tazminat talep edemeyeceğini kabul etmiş ve verilen onama kararını

kaldırarak davalı vekilinin karar düzeltme talebini kabul etmiştir.”

Anılan karar 11. Hukuk Dairesi’nin,  TTK’nun 134. maddesi  hükmünü esas alarak

acentenin müşteri tazminatı hakkını konu alan ilk kararıdır. Kararda sözleşmenin

124 Anılan daire “müşteri tazminatı” yerine “portföy tazminatı” terimini kullanmaktadır.
125 Kayıhan, age., s.161; Tekinalp, age., 5 vd.
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feshinde kusurlu olan tarafın komisyon talebi altında hiçbir şekilde tazminat talep

edemeyeceği ortaya konmuş, müşteri tazminatı talep edilebilmesinin şartları

üzerinde durulmuş ve bu hakkın talep edilebilmesinin TTK’nun 134/2. maddesinin

geniş yorumlanması ile olabileceği belirtilmiştir.

Yargıtay her ne kadar ilk defa bu kararında müşteri tazminatı hakkını tanımış ise de

karar bir çok yönden de eksiktir. Kararda müşteri tazminatı hakkının içeriği ve

koşulları hakkında tam bir netlik olmaması ve müşteri tazminatı talebinde

bulunabilmek için sadece kusursuz olma koşulunun incelenmesi  kararın eksik

yönlerinden bazılarıdır. Ayrıca bu kararda tazminatın hesaplanması yöntemine de

değinilmemiş, ancak tazminatın mahkemece bilirkişi tayin edilerek hesaplanması

gerektiği de ortaya konmuştur126.

Yargıtay’ın bir diğer kararı ise; 11.Hukuk Dairesinin 20.06.1996 tarihli 1996/2084

Esas ve 1996/4544 Karar127 sayılı kararıdır. Yargıtay bu kararı ile acentenin,

126 Zihni Metezade, “Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi Halinde Acentenin Tazminat Hakkı”
(Çevrimiçi) http://tsrsb.org.tr/private/trk/sayi6/mevzuatı.htm, s. 3.

127“...taraflar arasındaki uyuşmazlık, acentelik sözleşmesinin feshinden sonra acentenin kendi
döneminde oluşturulan uzun süreli inşaat sigortası sözleşmesi nedeniyle sigortalı ettiren tarafından
sigortacıya ödenen primlerden dolayı hak talep edip edemeyeceği noktasında
toplanmaktadır.Uygulama ile doktrinde "portföy tazminatı" olarak adlandırılan bu alacağın tahsil
imkânı TTK.'nun sigorta hükümlerinde düzenlenmediği gibi, Sigorta Murakabe Kanunu'nda bu
konuda özel bir düzenleme mevcut değildir. Bu durum karşısında uyuşmazlığın davanın niteliği ve
davacının sıfatına göre, TTK.'nun acentelik hükümleri ile BK.nun sözleşmenin feshi ile ilgili
hükümlerine göre çözümlenmesi zorunlu bulunmaktadır

TTK.'nun acentelik ücreti ile ilgili 129'uncu maddesinde acentenin sözleşmenin devamı
süresince ücrete nasıl hak kazanacağı açıklandıktan sonra yine aynı dönem içinde ücretin ödenme
şekli ve zamanı da 131'inci maddede düzenlenmiş bulunmaktadır. Ancak, dava konusu alacak fesihten
sonraki döneme ilişkin bulunduğundan sözleşme dönemine ilişkin bu hükümlerin dava konusu olayda
uygulanması mümkün değildir. Fesihten sonraki komisyon alacağı ise ( tazminat borcu ) adı altında
TTK.'nun 134'üncü maddesinde düzenlenmiş bulunmaktadır. Anılan maddenin ilk fıkrasına göre
acente ancak, sözleşmenin haksız olarak feshedilmesi veya ihbar süresine uyulmadan sözleşmenin
feshi halinde, başlanmış işlerin tamamlanmamasından dolayı uğradığı zararın tazminini isteyebilmesi
mümkündür. Aynı maddenin ikinci fıkrasında ise ancak, ölüm, iflas veya hacir altına alınma sebebiyle
sözleşmenin sona ermesi hallerinde acentenin münasip bir tazminat isteyebileceği hüküm altına
alınmıştır. Görüldüğü gibi TTK.'nun da sözleşmenin feshine kusurlu davranışlarıyla neden olan
acentenin tazminat adı altında komisyon alacağını tahsil edebileceğine ilişkin bir düzenleme mevcut
değildir. Bu hak ancak fesihte kusurlu bulunmayan acente veya haleflerine tanınmıştır.

Eski Ticaret Kanunu'muzun 844'üncü maddesinin tekrarından ibaret olan 134'üncü
maddesinin bu düzenleme şekil Türk doktrinince eleştiriliyor ise de bu eleştiri gerekçesi modern

http://tsrsb.org.tr/private/trk/sayi6/mevzuati.htm
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“portföy tazminatı”   hakkını kabul etmiştir. Dairenin bu  kararına karşı davalı  karar

düzeltme  talebinde bulunmuş ve daire kararı yeniden inceleyerek 25.12.1996

tarihinde 1996/6699 Esas ve 1996/9192 Karar sayılı kararında görüşünü teyit

etmiştir.

Yargıtay bu kararlar ile acentenin müşteri tazminatı hakkını da tanımış olmuştur. Bu

kararda sözleşmenin feshinde kusurlu olmayan acentenin durumu ele almış olup

acente sigorta sözleşmesinin feshinde kusurlu değil ise uzun süreli sigorta

sözleşmelerinde aracılık yapmış olan acentenin bu sözleşmelerden dolayı sigorta

ettiren tarafından sigortacıya (müvekkile) ödenen primlerden dolayı muhik bir

düzenlemelerin dikkate alınmadan eski hükmün tercih edilmesine ve acentenin kusuru bulunmayan
diğer hallerin dikkate alınmadan düzenlemenin eksik yapıldığına ilişkin bulunmaktadır. Yoksa
sözleşmenin feshinde acentenin kusurlu olmaması halinde acentenin tazminat talep edemeyeceğine
ilişkin doktrinde bir görüş ileri sürülmüş değildir. Aksine olarak bu gibi hallerde acentenin tazminat
adı altında hak istemesinin mümkün olduğu benimsenmektedir ( Bkz. Dr. Y.Karayalçın, Ticaret
Hukuku, Ank. 1968, sh. 534 vd.; Dr.S.Arkan, Ticari İşletme Hukuku, Ank., 1943, sh. 199 vd. ).

Mukayeseli hukukta ise, İsviçre B.K.'nun 418'nci maddesinde, bu gibi durumlarda acentenin
kusuru sebebiyle akdin feshi dışında acentenin tazminat adı altında mahrum kaldığı prim komisyon
alacağını belli ölçüler içinde tazminat olarak talep edilebileceği hüküm altına alınmıştır.

Türk Borçlar Kanunu'nun 108'inci maddesinde ise, akdin feshinde kusursuz olan tarafa akdin
hükümsüzlüğünden dolayı oluşan zararın tazminini talep hakkı tanınmış bulunmaktadır.

O halde, tüm bu açıklamalar karşısında bir acentenin sözleşmenin feshinde bir kusuru
bulunmadığı takdirde kendi döneminde oluşturulan ve uzun süren sigorta sözleşmelerinden dolayı
sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenen primler bakımından acentelik sözleşmesinin sona
ermesinden sonra mahrum kaldığı prim komisyon ücretlerinden dolayı muhik bir tazminat
isteyebileceğinin kabulü gerekir. Buradaki kriter sözleşmeyi fesh eden sigortacının kusurlu olup
olmaması değil, acentenin kusurlu olup olmaması halidir.

Dava konusu olayda da davacı sigorta acentesi kendi döneminde uzun süreli inşaat
sözleşmeleri akdetmiş ve prim komisyon alacağına hak kazanmış bulunmaktadır. Sözleşmenin
zeyilname ile uzatılması sigortacılık uygulamasında yeni birer sözleşme değil, sözleşme koşullarının
günün şartlarına uydurularak devamını sağlamaya yönelik hukuki işlemlerdir. Bu nedenle yeni
zeyilname dönemlerinde de önceki sözleşme ilişkisinin devam ettiğinin kabulü gerekir. Öte yandan
davalı sigortacı sözleşmeyi fesihte sözleşmeden 25/2'nci maddesi uyarınca işlem yaptığına göre,
davacı acentenin bir kusuruna da dayanmamış olduğu ortaya çıkmaktadır. Sözleşmenin 25/son
fıkrasındaki tazminat talep edilemeyeceğine ilişkin şart ise BK. 99/2'nci maddesi hükmü gereğince
mahkemece dikkate alınmaması gerekir.

Bu durum karşısında mahkemece, dava reddolunmayarak; olaya kıyasen uygulanması
mümkün bulunan TTK.'nun 134/2'nci maddesi hükmü gereğince davacı acentenin talep edebileceği
hakkaniyete uygun bir tazminat bu konudaki uzman bilirkişiler aracılığı ile saptanarak sonucuna göre
karar verilmesi gerektiğinden kararın davacı yararına bozulması gerekmiştir.”
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tazminat  isteyebileceğine ve hakkaniyete uygun bu tazminatın bilirkişiler aracılığı

ile saptanacağına hükmedilmiştir.

Yargıtay ayrıca 20.06.1996 tarihli 1996/2084 Esas ve 1996/4544 Kararında

TTK’nun 134/2. maddesini geniş yorumlayarak, yabancı hukuktaki düzenlemeleri ve

doktrindeki eleştirileri de göz önüne alarak karar vermiştir. Ancak anılan kararda

yine müşteri tazminatı talep edebilmesinin tek koşul olarak  sözleşmenin sona

ermesinde acentenin kusuru olmaması durumu aranmıştır. Oysa ki müşteri tazminatı

talep edebilmenin tek koşulu acentenin kusursuz olması değil ayrıca müvekkilin

kazancının ve acentenin kayba uğraması ve hakkaniyet şartının da gerçekleşmiş

olmasına bağlıdır.

Bunun yanı sıra anılan kararda, “Türk Borçlar Kanunu’nun 108. maddesinde akdin

feshinde kusursuz olan tarafın akdin hükümsüzlüğünden dolayı oluşan zararın

tazminini talep hakkı tanımıştır.” denilerek acentenin portföy tazminatının kanuni

dayanaklarından birinin de BK madde 108 olduğu belirtilmiştir.

Oysa BK’nun 108/2. maddesi; borçlunun temerrüde düşmesi sebebiyle sözleşmeyi

fesheden alacaklının, sözleşmeden dönülmesi sebebiyle oluşan menfi zararın

tazminini içermektedir128. Menfi zarar; sözleşme yapma söz konusu olmasaydı

uğranılmayacak olan zarar olup söz konusu bu zararın içine, sözleşme nedeniyle

yapılan giderler ve sözleşmenin geçerli olduğu inancıyla kaçırılan kazanç olanakları,

örneğin diğer bir sözleşmeyi yapma imkanını kaybedilmesi sebebiyle uğranılan zarar

ve bu nedenle yoksun kalınan kâr girer.

Daha sonra kararın bozulması üzerine davalı vekili tarafından karar düzeltme

isteminde bulunulmuştur. Düzeltme  talebinin üzerine Yargıtay 11. Hukuk Dairesi,

20 Haziran 1996 tarihli Kararı yeniden inceleyerek  25 Aralık 1996 gün ve

1996/6699 Esas, K. 1996/9192 Karar sayılı Kararı vermiştir.

128 Rona  Serozan, İfa, İfa Engelleri, Haksız Zenginleşme, İstanbul, Vedat Kitabevi, 2002, s.201.
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“ Dairemizin 20.06.1996 tarih, 1996/2084-1996/4544 K. sayılı kararı ile

acentelik sözleşmesinin ... feshinde kusurlu bulunmayan acentenin acentelik

döneminde akdettiği uzun vadeli all risk sigorta sözleşmelerinden kaynaklanan prim

komisyonu alacağı üzerinde portföy tazminatına hak kazandığı ... olaya kıyasen

uygulanması mümkün bulunan TTK. nın 134/2‘nci maddesi uyarınca hakkaniyete

uygun bir portföy tazminatına uzman bilirkişiler aracılığı ile saptanarak

hükmedilmesi gerektiği gerekçesiyle bozulmuştur. Bozma üzerine davalı vekili karar

düzeltme isteminde bulunmuştur... Dairece (re’sen inceleme) sebebine dayalı karar

düzeltme itirazının tartışılıp değerlendirilmesine... acentenin portföy tazminatı adı

altında tazminat talep edebileceği hakkındaki ilke açısından aykırı bir düşünce ileri

sürülmüş değildir. Diğer bir ifade ile bu ilke açısından Daire’de görüş birliği

mevcuttur...”129

Kararları incelediğimizde  uyuşmazlığın; uzun süreli bir sigorta sözleşmesine aracılık

eden acentelerin sözleşmenin feshedilmesi halinde, kendi dönemlerinde oluşturulan

sözleşmeler nedeniyle sigorta ettiren tarafından sigortacıya ödenen primlerden dolayı

komisyon talep edip edemeyeceği yönünde olduğunu görüyoruz.

11. Hukuk Dairesi acentenin sözleşmenin sona ermesinden sonraki döneme ilişkin

acentelik komisyonu isteme talebini  müşteri tazminatı olarak nitelendirmiştir130, 131

Son olarak karara konu olayda; acentenin, acentelik sözleşmesinin 25/son fıkrasında

yer alan, sözleşmenin sona ermesi halinde acentenin müşteri tazminatı ya da başka

129 Erdoğan Moroğlu, Notlu-İçtihatlı Türk Ticaret Kanunu ve İlgili Mevzuat, İstanbul, 7.bs., 2001 ,
s. 134 naklen.
130 Kender, Hususi Sigorta, s.123, Kender bu halde  komisyon alacağı söz konusu olamayacağını,
Komisyon alacağının , acentelik sözleşmesi içinde, yani sözleşme devam ettikçe ona müsteniden
doğan bir alacak olduğunu ileri sürmekte ve komisyon alacağı ile portföy tazminatının hukuki
mahiyetinin de birbirinden tamamen farklı olduğunu , portföy tazminatı talebinin veya hakkının
tanınmasında acentenin zararı tespit edileceğini ama komisyonun tamamının ise zarar olamayacağını ,
zira acentenin komisyon içinden karşılayacağı masrafların hesap edilemediğini gerekçe göstererek
dava konusu komisyon alacağının müşteri tazminatı olarak değerlendirilemeyeceğini ifade etmiştir.
131 Ü.Tekinalp, age., s.12, Tekinalp, Hukuk Dairesinin, 20 Haziran 1996 tarih, E.1996/2084,
K.1996/4544 sayılı Kararı ile portföy tazminatı hakkındaki görüşünü belirtmek amacıyla komisyon
talebini geniş yorumladığını ve “acentenin portföy tazminatı hakkını” kabul ederken de sözleşmenin
sona ermesinden sonra acentenin müvekkile başladığı müşteriler dolayısıyla doğan komisyonlarını da
talep edemeyeceğine işaret ettiğini beyan etmektedir.
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bir tazminat isteyemeyeceğine ilişkin hükme rağmen sigorta acentesinin bu tazminat

talebini ileri sürebileceği belirtilmiş ve acentelerin müşteri tazminatından peşinen

feragatini öngören hükümleri geçersiz saymıştır.

Yargıtay 11. Hukuk Dairesi'nin 21 Şubat 2002 tarihinde yeni bir karar vermiş olup

bu kararında (2002/8247Esas, 2002/258 Karar) müşteri tazminatı  hakkının

içtihatlarla birlikte uygulanabilir bir hale dönüştüğünü görmekteyiz. Karar şöyledir;

“…Davacı acente vekili, müvekkilinin, davalı sigorta  şirketinin acentesi

iken, acentelik sözleşmesinin haksız olarak fesih edildiğini, müvekkilinin ticari

itibarının zedelendiğini, işlemleri başlamış sigortalar yönünden prime hak

kazandığını ileri sürerek, 3.300.000.000.- TL. tahsilini istemiş ve davalı da,

sözleşmenin içeriğine göre haklı olarak bu sözleşmenin fesih edildiğini, primleri

tahsil olunmamış poliçeler için komisyon istemeyeceği savunmuştur. Mahkemece;

iddia, savunma, toplanan kanıtlar doğrultusunda, sözleşmenin 9-6 madde hükmüne

uygun olarak ihbar süresi tanınmak suretiyle davalı tarafından feshedildiği, davacı

acentesinin sözleşmeye aykırı bir davranışının bulunmadığı, davacı acente kusurlu

olmadığına göre, TTK’nun 134’üncü maddesi hükmü uyarınca portföy tazminatına

hak kazandığı, aksi sonuca varan bilirkişi raporlarına itibar edilmediği

gerekçeleriyle, 750.000.000.-TL üzerinden davanın kabulüne davalı vekili

duruşmaya gelmediğinden, duruşma vekillik ücretinin takdirine yer olmadığına,

fazlaya ilişkin istemlerin ise reddine karar verilmiştir. Kararı, davalı sigorta vekili

temyiz etmiştir.

Dava dosyası içerisindeki bilgi ve belgelerle, mahkeme kararının

gerekçesinde dayanılan delillerin, tartışılıp değerlendirilmesinde, usul ve yasaya

aykırı bir yön bulunmamasına göre, davalı vekilinin tüm temyiz itirazları yerinde

görülmemiş ve kararın onanması gerekmiştir...”132

Karardan anlaşıldığı üzere Yargıtay  oluşan içtihatlar doğrultusunda, kanunda yer

alan boşluğu doldurarak karar vermiştir. Nitekim kararda acentelik sözleşmesinin

132 www.kazanci.com (çevrimiçi) .
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sona ermesinde acentenin kusuru incelenmiş olup olayda acenteye atfedilecek bir

kusurun olmaması üzerine TTK’nun 134’üncü maddesini geniş yorumlanarak

acentenin  müşteri tazminatına hak kazanacağına karar verilmiştir133.

Bu kararda da müşteri tazminatı talebine dayanak olarak BK’nun 108. maddesi

gösterilmiştir. Bir önceki kararda yapmış olduğumuz açıklamalar134 burada da geçerli

olup bu hüküm dayanak olarak gösterilmesi yerinde olmamıştır.

Yargıtay vermiş olduğu tüm bu kararlar ile müşteri tazminatı hakkını Türk

Mahkemelerinde tanıyarak ve bu konuda içtihat yaratarak yol gösterici bir rol

üstlenmiştir.

D. Müşteri Tazminatının Türk Ticaret Kanunu Tasarısındaki

Düzenlemesi

TTK Tasarısı acentenin müşteri tazminatı hakkını, yabancı hukuklardaki deyimiyle

“Denkleştirme Talebini” Denkleştirme Talebi başlığı altında 122. maddede şöyle

düzenlemiştir135;

II- Denkleştirme istemi

MADDE 122 - (1) Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra;

a) Müvekkil, acentenin  bulduğu  yeni müşteriler sayesinde, sözleşme

ilişkisinin sona ermesinden sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa,

b) Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafından

işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak

olan işler dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı  elde edeceği ücret isteme

hakkını yitiriyorsa, ve

133 Metezade, age., s.5.
134 Bkz.: yuk., s.51.
135 www.tbmm.com (çevrimiçi) .

www.kazanci.com
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c) Denkleştirmenin ödenmesi, hâlin bütün gereklerine göre hakkaniyete

uygun düşüyorsa, acente, müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir.

(2) Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon

veya diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre

devam etmişse, faaliyetin devamı sırasındaki ortalama esas alınır.

(3) Müvekkilin, feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleşmeyi

feshetmişse veya acentenin kusuru sebebiyle sözleşme müvekkil  tarafından haklı

sebeplerle feshedilmişse, acente denkleştirme isteminde bulunamaz .

(4) Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleştirme istem

hakkının sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi

gerekir.

(5) Bu hüküm, hakkaniyete aykırı düşmedikçe tek satıcılık ile benzeri diğer

sürekli sözleşme ilişkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanır.

Maddenin   gerekçesinden136 de   anlaşıldığı  üzere;  Tasarı  ile Türk Ticaret

Kanunu’nda düzenlenmeyen ve doktrinde kanunun önemli eksikliklerinden  biri

olarak eleştirilen acentenin müşteri tazminatı hakkı, yasal düzenlemeye aday olarak

hukukumuza girmiştir. Tasarının yasalaşması ile TTK 134/1 ve 2. fıkralarının

136 “Acentenin denkleştirme talebi Türk içtihat hukuku tarafından tanınmaktadır. Bu  sebeple,
Tasarının 122.nci maddesi yeni bir hukuki kurumu tanıtmamakta fakat ilk defa kanuni düzenlemeye
kavuşturmaktadır. Çünkü,Yargıtay 1996 yılında verdiği bir kararla olumlu bir kanun boşluğunu
doldurmuş, hukukun geliştirilmesi yönünden önemli bir hizmet yapmış, ilkesel bir kararla
denkleştirme talebinin dogmatik düzenine işaret etmiş, daha sonra içtihadını yerleştirmiştir. Tasarının
122 nci maddesi, AET Yönergesinde yer alan, bu sebeple tüm AB üyesi devletlerin kanunlarında
bulunan denkleştirme talebini, Yönerge temelinde, ancak Alman  (Almadde TK.'nın 89b paragrafı) ve
İsviçre (İsv. BK 418u) hükümlerine benzer şekilde düzenlemiştir. Bu talebin amacı ve niteliği
tartışmalıdır. Alman öğretisinde savunulan bir görüşe göre işletmeye bağlanan müşteri kitlesinin
sürekli olarak işletmeye kazanç sağladığı dikkate alınırsa bu talep acentenin işletmeye yaptığı katkının
karşılığı olduğundan acenteye yardım düşüncesine dayanmaz. Hakkaniyet temeline oturtulduğu için
de saf bir malî hak şeklinde nitelendirilemez. Diğer görüş uyarınca, talep acenteyi feshin olumsuz
sonuçlarından korur. Birinci fıkrada "tazminat" sözcüğü kullanılmış olmasına rağmen, talep klasik
anlamda bir malvarlığı zararının giderilmesi olarak anlaşılamaz; ancak, öğretide buna rağmen talebin
geniş anlamda zararın giderilmesine yöneldiği yaklaşımı benimsenir.”
Mehmet Akuğur, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı, İstanbul, Vedat Kitapçılık, 2005, s.91; Kayıhan,
age., s.165.

www.tbmm.com
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müşteri tazminatı hakkını içermemesinden doğan kanun boşluğu da doldurulmuş

olacaktır.

TTK  Tasarısının  122. maddesinin 1.fıkrasında müşteri tazminatına (denkleştirme

talebine) hak kazanabilmenin şartları belirtilmiştir. Madde metninde bu şartlar

birbirine bağlı olarak belirtilmiş olup bahsedilen hakkın ileri sürülebilmesinde her üç

şartın da gerçekleşmiş olması gerekmektedir. Zira bu şartlar şunlardır;

İlk şart acentenin işletmeye kazandırdığı yeni müşterilerin var olması ve bunların

acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra da  işletmeye menfaat sağlamaya

devam etmesidir. Nitekim, Tasarıda yer alan bu şart  acentelik sözleşmesinin sona

ermesinden sonra acenteye hakkaniyet gereği belirli bir miktarın müşteri tazminatı

olarak belirlenmesinde yatan asıl nedeni içermektedir.

Bu maddeye göre, acentenin müşteri tazminatı hakkını ileri sürebilmesi için;

müvekkili adına yeni müşteriler bulması ve acentelik sözleşmesinin sora ermesinden

sonra da müvekkilinin bu yeni müşterilerden  önemli menfaatler elde etmesi

gerekmektedir. Ancak bu yeni müvekkiller, müvekkilin kendi faaliyeti ve çabası

sonucunda veya genel ekonomik durum neticesinde işletmeye bağlanmışsa bu

durumda bahsedilen şart gerçekleşmiş olmaz. Eğer kazanılan yeni müşteriler

müvekkil ve acentenin ortak çabaları neticesinde bulunmuş ise bu durumda acente

denkleştirme talebini ileri sürebilir ancak ödenecek olan denkleştirme miktarının

belirlenmesinde bu durum göz önünde bulundurulmalıdır 137 .

İkinci şart ise acente işletmeye kazandırdığı müşteriler ile yapılmış veya kısa bir süre

içinde yapılacak sözleşmelerden sözleşme ilişkisi devam etseydi elde edeceği ücret

hakkını, acentelik sözleşmesinin sona ermesi nedeni ile yitiriyorsa müşteri

tazminatını talep edebilecektir 138 .

137 Dural, age., s.307 vd...
138 İBK. madde 418(u) ‘da bu şart aranmaktadır.AET’nin 86/653 EEC sayılı Direktifinin 17(2)
maddesinde ise ayrı bir şart olarak düzenlenmemiş olup TTKT madde 122f.1.b (c)’de de düzenlenen
hakkaniyete uygun düşme şartının farklı bir şekli olarak düzenlenmiştir.
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Müşteri tazminatı talebinin bu şartı tasarının ücret hakkını düzenleyen 113. maddesi

ile de doğrudan ilgilidir zira  ATK madde 87’den esinlenerek düzenlenen 113.madde

ücret hakkının doğumunu acentelik ilişkisinin devamı sürecinde kurulan işlemler ve

acentelik ilişkisinin sona ermesinden sonra kurulan işlemler ayrımı yapılarak

düzenlenmiştir.

Daha açık bir anlatımla; 113. maddede acente, acentelik sözleşmesinin devamı

boyunca kendi çabasıyla aracılıkta bulunduğu veya yaptığı işlemlerden ücret

isteyebileceği gibi yine kendi bölgesi veya müşteri çevresi dahilinde  kendi katkısı

olmadan kurulan işlemler için de ücret isteyebilir.

Ayrıca aynı maddenin 3. fıkrasında da; acentelik sözleşmesinin sona ermesinden

sonra da acentenin ücrete hak kazanacağını ve buna ilişkin şartları düzenlemiştir.

Buna göre acente, bulduğu yeni müşteri çevresiyle yapılacak olan işlemlere aracılık

etmişse veya işlem için gerekli hazırlıkları yapmışsa ve acentelik sözleşmesinin sona

ermesinden sonra da uygun bir süre içinde işlem kurulmuşsa, acentelik sözleşmesinin

sona ermesinden sonra da ücrete hak kazanır. Madde içeriğinden de anlaşıldığı

üzere; madde 113/3 acentenin ücret hakkını sözleşmenin sona ermesinden sonraki

devreye de taşımaktadır. Zira acentenin, acentelik sözleşmesi devam ederken

hazırlıklara başlamış olması ve sözleşmenin sona ermesinden sonra işlemin

gerçekleşmiş olması halinde dahi acente ücrete hak kazanabilmektedir. Bu durumda

da acente bulduğu yeni müşteriler ile acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra

da kurulan işlemler için acente ücret hakkını talep edebileceğinden TTK Tasarısının

122. maddesinin 1.fıkrasındaki müşteri tazminatı talep etmek için  gerekli olan

ikinci şart da gerçekleşmiş olacaktır.

Ancak sözleşmenin sona ermesine rağmen söz konusu ücret bir şekilde ödenmişse

acente artık bu hakkını ileri süremeyecektir. Burada ödenmesi gereken ücret kök
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ücret olup, bedelin tahsiline ve garanti edilmesine ilişkin komisyonlar dikkate

alınmaz139.

Üçüncü ve son şart da; söz konusu müşteri tazminatı talebinin hakkaniyete uygun

olması gerektiğidir. Bu şart ile anlatılmak istenen acentenin işletmenin iş hacmini

genişletmesinde gösterdiği çabadır. Burada denkleştirme ödenmesinin hakkaniyete

uygun   olup   olunmadığına,  somut  olayın  özelliklerine göre hakim takdir yetkisini

kullanarak karar verecektir. Örneğin; acentenin müvekkili ve ürünlerini yeterince

tanıtıp tanıtamadığı, bu hususta gösterdiği gayreti, rekabet piyasası içinde pay alma

çabası ve bu durumda olumsuz bir tavır sergilememiş olması gibi haller dikkate

alınacaktır. Ancak olaya bakan hakim, bahsedilen bu takdir yetkisini kullanırken,

acentenin çabasının var olup olmadığını somut ölçütlerle tespit etmelidir. Bunda

acentenin yapmış olduğu reklam masrafları veya müvekkilin cirosunda meydana

gelen artış ya da sözleşme süresinin uzunluğu -zira sözleşme süresi ne kadar uzunsa

acente o oranda çalışmaları karşısında  denkleştirmeden faydalanabilecektir- ve

buna benzer ölçütler dikkate alınmalıdır. Hatta acentenin müvekkilinin tanınan

marka ürünlerini pazarlamasındaki çabası da hakkaniyet gereği göz ardı

edilmemelidir. Bir ürün ne kadar iyi olursa olsun ve her ne kadar tanınan bir marka

da olsa yeni bir piyasa ve yeni bir müşteriyle buluşması için  çabaya ihtiyaç vardır.

Zira rekabet piyasası içinde birçok tanınmış ünlü marka vardır dolayısıyla bunların

yeni müşterilere ulaşması ve ulaşmış olması sadece ürünün tanınmışlığından değil

aynı zamanda ürünün tanıtılmasında ve ulaştırılmasındaki çabadan da ileri

gelmektedir140.  Zira yeni müşterilerle ilişkiye girilmesini sadece markaya bağlamak

rekabet piyasası kurallarını göz ardı etmek olur. Sonuç olarak acentenin bu hususta

göstermiş olduğu çaba, talebin hakkaniyete uygun olduğu şartını gerçekleştirmiş

olur.

Tasarıda gayretin olduğu her durumda kural olarak müşteri tazminatı talep

edebilmenin uygun olması şartının gerçekleştiği kabul edilerek, hakkaniyete uygun

olma durumu, gayretin olmasına bağlanmıştır. Tasarının kanunlaşması halinde

139 Kayıhan, age., s.165.
140 Can, age., s.91.
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mahkemeler, gerekçenin bu ifadesinin etkisinde kalarak, acentenin yeni müşteriler

bulmadaki gayretinin var olduğu her durumda müşteri tazminatı talep etmenin

hakkaniyete uygun olduğu sonucuna varacaktır. Bu da hakimin objektifliğine gölge

düşürecektir. Oysa İsviçre doktrininde bu durum farklı değerlendirilmiş olup

acentenin gayretinin var olmasına rağmen, bazı hallerde hakkaniyet şartının

gerçekleşmeyeceği belirtilmiş141 ve buna örnek olarak da; acentenin gayretleri

sonucu yeni müşterileri müvekkile kazandırma ediminin karşılığı olarak acente,

acentelik sözleşmesinin devamı boyunca yeterli derecede diğer bir ifade ile mutad

olanın üzerinde ücret veya komisyon almışsa veya acentelik sözleşmesinin sona

ermesinden sonra da acentenin müvekkil ile rekabet etme olanağının bulunması

durumları  gösterilmiştir.

Maddenin ikinci fıkrasında da müşteri tazminatının hesaplanması hususunda bir

takım kriterler getirilmiştir. Buna göre müşteri tazminatı miktarı, sözleşmenin sona

erme tarihi esas alınarak son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı komisyon veya diğer

ödemelerin ortalamasını aşamaz. Ancak sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre sürmüş

ise faaliyetin devamı sırasındaki ortalama esas alınacaktır.

Her ne kadar fıkrada yer alan “tazminat, acentenin  son beş yıllık faaliyeti sonucu

aldığı yıllık komisyon veya diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz....” şeklindeki

hükmünün emredici nitelikte olup olmadığı ve/veya taraflar aralarında anlaşarak

daha yüksek bir miktar kararlaştırıp kararlaştırmayacakları kesin bir şekilde

belirtilmemişse de kanunun gerekçesinde, kanunun koymuş olduğu kriterin acente

yönünden asgariyi ifade ettiği, acentenin aleyhine başka bir hesap tarzının kabulünün

hükmün amacıyla bağdaşmayacağı, tarafların da kendi aralarında başka bir

hesaplama yöntemini  kararlaştırmalarının da kanuna aykırı olacağı belirtilmiştir142.

Arkan,  122.2. maddede yer alan ifadeden hükmün acente  yönünden asgarîyi

gösterdiği biçiminde bir anlamın çıkmasının mümkün  olamayacağını bu nedenle de

141 Dural, age., s.312.
142 Akuğur, age., s.91; Meyveci, age., s.155 .
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gerekçede ifade edildiği gibi yorum yapılmasına olanak tanıyacak daha yumuşak bir

ifade tercih edilmesi gerektiğini belirtmiştir143.

Her ne kadar bu hususta bir boşluk olduğu düşünülse de kanun maddesinden ve

gerekçesinden, somut olayda hakimin  hal ve şartlara göre daha az bir miktara

hükmedebileceği  ancak ortalamanın aşılamayacağı anlaşılmaktadır.

Tasarının 122. maddesinin 3. fıkrası ise; acentelik sözleşmesinin sona ermesinde

acente  haksız ise veya kusuru nedeniyle sona ermesine sebep olmuşsa müşteri

tazminatı talep edemeyecektir. Bu fıkra, talebin hakkaniyet ile olan bağlantısını

ortaya koymakta olup taraflar bu durumun aksini kararlaştırabilirler.

Maddenin 4. fıkrası Alman hukukundaki düzenlemeye paralel bir düzenleme

getirmiştir. Zira anılan düzenlemeye göre; tazminat hakkı, acentelik ilişkisinin

devamı sırasında sözleşmeyle bertaraf edilemeyecek, bu talepten önceden

vazgeçilemeyecektir. Diğer bir ifade ile ”müşteri tazminatı talebinden vazgeçmenin”

geçerli olduğu fakat sadece “önceden” vazgeçmenin geçersiz olduğudur.

Acentelik sözleşmesinin yapılmasından sonra, talepten feragat edilmesi ancak  hile

düzeyinde olmamak veya kanunu dolanmak anlamına gelmeyecek şartıyla geçerli

olacaktır.  Bu durumda da acentenin, tehdit, dayatma veya benzeri zorlamalarla bu

hakkından vazgeçip geçmediği araştırılmalıdır. Öğretide, Alman TK’nun 89b hükmü

ile ilgili olarak vazgeçmenin tamamen serbest irade ile yapılması gerektiğinin

üzerinde durulmaktadır. Acentelik sözleşmesinin yapılmasının, gizli bir anlaşma ile,

bu talepten daha sonra vazgeçilmesi şartına bağlanması veya bu sonucu doğuracak

bir düzenin var olması hali hükmün dolanılması anlamına gelecektir.

Ayrıca hükümde,  bu talebin ancak sözleşmenin sona  ermesinden itibaren bir yıl

içinde ileri sürülebileceği belirtilmiştir. Maddenin son fıkrasında da tek yetkili

143 Sabih Arkan, Türk Ticaret Kanunu Tasarısına İlişkin Değerlendirmeler, Türk Ticaret Kanunu
Tasarısı Konferans Bildiriler-Tartışmalar 13-14 Mayıs 2005, Banka ve Ticaret Hukuku Araştırma
Enstitüsü, s. 48.
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satıcılık sözleşmesi kanunda düzenlenmemiş olduğundan, tek yetkili satıcıya ilişkin

denkleştirme isteminde ve  benzeri diğer sürekli sözleşme ilişkilerinin sona ermeleri

halinde de denkleştirme talebinin uygulanacağı hükme bağlanmıştır. Böylece, TTK

Tasarısındaki müşteri tazminatı hakkına ilişkin düzenleme genel bir hüküm niteliği

de kazanmış olmaktadır.

E. MÜŞTERİ TAZMİNATININ TALEP EDİLEBİLME

KOŞULLARI

Müşteri tazminatı hakkı Türk Hukukunda açıkça Sigortacılık Kanunu’nda

düzenlenmiş olup, sigorta acenteleri dışındaki acenteler için müşteri tazminatı hakkı

ile ilgili açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Günümüzde böyle bir talep ile

karşılaşıldığında olaya bakan hakim, mevcut problemi çözmek için, Sigortacılık

Kanunundaki düzenlemeden, Tasarıdan, yabancı mevzuattan yararlanarak boşluk

doldurma yoluna gidecektir. Ancak hakim, mevcut olayın çözümünde müşteri

tazminatına hükmederken bazı olumlu ve olumsuz şartların gerçekleşip

gerçekleşmediğine bakacaktır ki bunlar da müşteri tazminatının talep edilebilirliğinin

genel şartlarını oluşturur. Bu şartlar;

 Acentelik sözleşmesinin müşteri tazminatı hakkını doğuracak şekilde sona

ermesi,

 Müvekkilin acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra da acentenin

kazandırmış olduğu müşteri çevresinden menfaat elde edecek olması,

 Acentenin kayba uğraması,

 Acente lehine müşteri tazminatına hükmedilmesinin hakkaniyete uygun

olmasıdır.

Aşağıda ayrıntısı ile incelenecek olan tüm bu şartların mevcut olması halinde hakim,

acente lehine müşteri tazminatı hakkına hükmedilebilecektir.



72

1.Acentelik Sözleşmesinin Müşteri Tazminatı Hakkını

Doğuracak Şekilde Sona Ermesi

Müşteri tazminatı hakkının doğmasının ilk şartı acentelik sözleşmesinin sona

ermesidir. Ancak sözleşmenin sona erdiği her durumda müşteri tazminatı hakkı

doğmaz. Burada alt başlıklar halinde sözleşmenin hangi sona erme hallerinde müşteri

tazminatının talep edilip edilebileceği incelenecektir.

a. Sözleşmenin Sürenin Dolması İle Sona  Ermesi

Acentelik sözleşmesi kural olarak144 belirli süreli ise sürenin bitmesi ile, belirsiz

süreli ise 3 aylık feshi ihbar süresinin bitimi ile ayrı bir bildirime gerek olmaksızın

sona erer. Sürenin dolması nedeniyle sözleşmenin sona ermesi halinde müvekkil,

acentenin emeği ve çabasıyla oluşturmuş olduğu ve hazır durumda bulunan mevcut

müşteri çevresi ile çalışmaya devam ederek menfaat sağlamayı sürdürecektir.

Dolayısyla diğer koşulların da  mevcut olması halinde acente müşteri tazminatına

hak kazanacaktır145.

b. Sözleşmenin Anlaşma (İkale) ile Sona Ermesi

Taraflar bazen sözleşme süresinin bitimini beklemeksizin aralarında anlaşarak da

sözleşmeyi sonlandırabilirler. Kural  olarak taraflar, anlaşma yolu ile sözleşmeyi

sona erdirdikleri halde birbirlerinden maddi tazminat veya müşteri tazminatı talep

edemezler146. Ancak taraflar aralarında anlaşarak müşteri tazminatını saklı

tutabilirler ve bu durumda acente bu hakkını ileri sürebilir.

144 Zincirleme olarak yapılan acentelik sözleşmelerinde ise her ne kadar ilk sözleşme sona erse de
ikinci sözleşme ilk sözleşmenin yenilenmiş hali olacağından sözleşme ilişkisi devam edecektir.
Dolayısıyla bu halde müşteri tazminatı talep edilemeyecek olup ancak sözleşme yenilenmez ise bu
hak ileri sürülebilecektir.
145 Tandoğan, age., s.27.
146 Kenan Tunçomağ, Türk Borçlar Hukuku, Genel Hükümler, C.1, 6.bs., İstanbul, 1976, s. 1156 .
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c. Sözleşmenin Niteliğinin Değişmesi İle Sona

Ermesi

Sözleşme serbestisi ilkesi gereğince taraflar aralarında önceden akdedilmiş mevcut

sözleşmenin içeriği konusunda esaslı veya yan unsurlarında değişiklik yapabilirler.

Esaslı unsurlarında değişiklik yapılması sözleşmenin amacının ve konusunun

değişmesine yol açabilir ve bu durum da  mevcut sözleşmenin sona ermesine neden

olabilir.

Böyle bir halde sözleşmenin anlaşma yolu ile sona ermesinde olduğu gibi taraflar

aralarında anlaşarak müşteri tazminatı hakkını saklı tutmadıkça acente bu hakkını

ileri süremez.

d. Sözleşmenin Devri Nedeni ile Sona Ermesi

Türk Hukukunda sözleşmenin devri doktrinde ve uygulamada kabul edilmesine

rağmen Borçlar Kanunu’nda açıkça düzenlenmemiştir. Ancak BK Tasarısının 204.

maddesinde bu konu  “Sözleşmenin Devri” başlığı altında şöyle düzenlenmiştir147;

“Sözleşmenin devri, sözleşmeyi devralan ile devreden ve sözleşmede kalan

taraf arasında yapılan ve devredenin bu sözleşmeden doğan taraf olma sıfatı ile

birlikte bütün hak ve borçlarını devralana geçiren bir anlaşmadır.

Sözleşmeyi devralan ile devreden arasında yapılan ve sözleşmede kalan diğer

tarafça önceden verilen izne dayanan veya sonradan onaylanan anlaşma da,

sözleşmenin devri hükümlerine tâbidir.

Sözleşmenin devrinin geçerliliği, devredilen sözleşmenin şekline bağlıdır.

Kanundan doğan halefiyet hâlleri ile diğer özel hükümler saklıdır.”

147 Ayan, age., s.162.
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Tasarıdaki tanımdan da anlaşılacağı üzere, devir sözleşmesi ile devre konu

sözleşmeden doğan tüm hak ve borçlar 3. kişiye devredilmektedir. Bu devir acentelik

sözleşmelerinde de mümkündür. Üçüncü bir kişinin acente yerine geçerek acentelik

ilişkisine dahil olması ile acentelik sözleşmesinin devri gerçekleşmiş olur ve böylece

de acente ile müvekkil arasındaki sözleşme ilişkisi de son bulmuş olur. Bu durumda

acente anlaşma yolu ile sona ermesinde olduğu gibi müşteri tazminatı talep

edemeyecektir. Zira aksi durumda sözleşmenin devri ile acente zaten bir ücret elde

edeceğinden, ikinci bir tazminata hükmedilmesi acenteye çifte bir menfaat sağlamış

olacaktır ki bu da hakkaniyete ilkesine uymayacaktır.

e. Sözleşmenin Ölüm, Kısıtlanma ve İflas Nedeni ile

Sona Ermesi

TTK’nun 133/2. maddesinde; müvekkilin veya acentenin iflâs veya ölümü yahut

hacir altına alınması halinde acentelik sözleşmesinin kendiliğinden sona ereceği

düzenlenmiştir.

Acentenin ölmesi nedeni ile acentelik sözleşmesinin sona ermesi halinde, acentenin

mirasçıları, müşteri tazminatı talep etme hakkını kazanacaktır. Müvekkilin ölmesi de

acentelik sözleşmesini sona erdirir. Ancak bu durumda acente lehine müşteri

tazminatı hakkına hükmedilirken somut olayın özellikleri dikkate alınmalıdır. Kural

olarak, müvekkilin ölmesi halinde acente müşteri tazminatı hakkını ileri sürebileceği

kabul edilecek olsa bile, müşteri tazminatı talep edebilmenin diğer şartlarından olan

müvekkilin menfaati şartı oluşmayacağından bu hakkın ileri sürülmesi hakkaniyete

aykırı olabilir. Zira müvekkil ölmüş olacağından artık müşteri çevresinden

yararlanamayacaktır. Bu durumda bu hak ileri sürülemez. Ancak müvekkilin

mirasçılarının oluşmuş olan müşteri çevresinden faydalanma imkanının  olması

halinde, müvekkilin menfaat sağlayacak olması şartı gerçekleşmiş olacağından,

acentenin müşteri tazminatı talep edebileceği kabul edilebilir148.

148 A.e., s. 152 .
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Acentenin veya müvekkilin iflas etmesi halinde de acentelik sözleşmesi

kendiliğinden sona erer. Acente kendi  kusuru dışında iflas etmesi halinde müşteri

tazminatı talebini ileri sürebilir.

Müvekkilin iflas etmesi halinde ise; işletmesi tasfiye haline girceğinden, tazminat

talebinin koşulları oluşmaz. Ancak bazı durumlarda acente bu talebinin ileri

sürebilir. Şöyle ki;

Müvekkilin iflas etmesi ile işletmeyi devralan iflas idaresi işletmeyi tasfiye amacıyla

işletmeye belli bir süre daha çalıştırmaya sürdürebilir ve işletme idaresi müşteri

çevresi ile çalışmaya devam edebilir. Bu durumda her ne kadar müvekkil

müşterilerden doğrudan bir kazanç elde etmese de, iflas idaresinin müvekkiller ile

ilişkiyi devam ettirmesi işletmenin satışı halinde değerini arttıracağı gibi, iflas

idaresinin denetimi altında bulunan işletmenin kazancı oranında müvekkil de

borçlarından kurtulmuş olacaktır. Böylece müvekkilin, dolaylı olarak da olsa

menfaat sağlayacak olması acentenin müşteri tazminatı hakkını ileri sürebilmesinin

haklı nedenini oluştaracaktır 149.

f. Kısmi Sona Erme Nedeni İle Sözleşmenin Sona

Ermesi

Taraflar sözleşme özgürlüğü ilkesince aralarında anlaşarak, sözleşmeyi kısmen sona

erdirebilirler 150. Ancak bu durumda acentenin müşteri tazminatı talep edebilmesi

için bazı şartların gerçekleşmesi gerekmektedir. Kısmi sona erme ile müvekkil,

acenteden belirli bir müşteri çevresini devralıyorsa ve devraldığı bu müşteri

çevresinden gelir elde edecekse ve bunun karşılığında acenteye herhangi bir bedel

ödemiyor ise bu durumda acente müşteri tazminatı talep edebilir.

149 Ayan, age., s. 153.
150 Aydın Zevkliler/ Ayşe Havutçu, Borçlar Hukuku, Özel Borç İlişkileri, 9. bs., Ankara, 2007, s.35.
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g. Sözleşmenin Olağan Fesih Yoluyla Sona Ermesi

Hem acente hem de müvekkil olağan fesih yolu ile sözleşmeyi sonlandırabilir.

Ancak olağan fesih yolu ile sözleşmenin sona ermesi halinde acentenin müşteri

tazminatı talep edebilmesi için somut olayda feshe yol açan nedenlerin incelenmesi

gerekmektedir.

Acente olağan fesih bildiriminde herhangi bir neden göstermeksizin sözleşmeyi

sonlandırabilir. Fesih bildirimindeki sürenin dolması ile de sözleşme sona erer.

Ancak müşteri tazminatı talep edilebilmesi için acentenin bu feshi haklı bir sebebe

dayandırması gerekmektedir. Bu haklı sebepler arasında müvekkilin hakimiyet

alanından kaynaklanan veya acentenin yaşlılık veya  hastalık gibi nedenlerle

acentelik ilişkisini kendisinden beklenemeyecek haller sayılabilir151 . Ancak

acentenin feshi haklı bir sebebe dayanmıyor ise bu durumda acente müşteri tazminatı

talep edemez.

Müvekkil ise sözleşmeyi acentenin kusurlu davranışları nedeni ile sonlandırıyorsa bu

durumda acente yine müşteri tazminatı hakkını ileri süremeyecektir.

h. Sözleşmenin Olağanüstü Fesih Yolu İle Sona

Ermesi

Acente veya müvekkil, olağanüstü fesih ile acentelik sözleşmesini derhal sona

erdirebilir. Ancak müşteri tazminatı talebi doğrudan sözleşmenin sona ermesi ile

değil, feshin acente tarafından  haklı nedenle yapılıp yapılmadığına bağlıdır. Daha

açık bir anlatımla; acente müşteri tazminatı talebini ancak acentelik sözleşmesini

haklı nedenlerle feshetmesi veya acentelik sözleşmesi müvekkil tarafından haklı

neden olmaksızın fesh edilmesi halinde ileri sürebilir.

151 TTK Tasarısında ise, acentenin sadece müvekkilin hakimiyet alanından kaynaklanan nedenlerle
sözleşmeyi fesh etmesi halinde müşteri tazminatı talep edebileceğini, bu hallerin dışında acentenin
kendi kusurundan kaynaklanmayan nedenlerle sözleşmenin fesh olması halinde müşteri tazminatı ileri
sürülebileceği hususunda ise bir açıklama bulunmamaktadır.
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Tasarının 122/3 .maddesinde de bu durum  şu şekilde düzenlenerek;

“Müvekkilin, feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleşmeyi

feshetmişse veya acentenin kusuru sebebiyle sözleşme müvekkil  tarafından haklı

sebeplerle feshedilmişse, acente denkleştirme isteminde bulunamaz .”

acente haklı bir neden olmadan sözleşmeyi feshetmişse veya müvekkil acentenin

kusuru nedeni ile sözleşmeyi haklı olarak feshetmişse acentenin müşteri tazminatı

hakkını ileri süremeyeceği belirtilmiştir.

(1). Acentenin Sözleşmeyi  Haklı Nedenlerle Derhal

Feshetmesi

Acente, müvekkilin hakimiyet alanından doğan veya kusuru olmaksızın kendi

hakimiyet alanından doğan nedenlerden dolayı sözleşmeyi feshederek müşteri

tazminatına hak kazanabilir.

i. Müvekkilin Hakimiyet Alanından Doğan

Fesih Nedenleri

Acente, müvekkilin davranışları nedeniyle veya müvekkilin hakimiyet alanında

doğan nedenler ile sözleşmeyi fesh edebilir ve feshe bağlı olarak da müşteri

tazminatı talebini ileri sürebilir.

Müvekkilin acentelik sözleşmesi içindeki davranışları mantığa, ahlaka ve

hakkaniyete aykırı olduğunda ve bu tür davranışlar ile acente açısından sözleşmenin

devamı çekilmez bir hal almış ise bu durum acente için haklı bir fesih nedeni

oluşturur ve acente derhal sözleşmeyi feshedebilir.
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Ancak hakimin somut olayda  müşteri tazminatına hükmederken, olayın gerçekleşme

nedenlerine, müvekkilin bu şekilde davranmasına acentenin hareketlerinin de etkisi

olup olmadığına bakması ve buna göre karar vermesi gerekmektedir.

ii. Acentenin Kusurundan Kaynaklanmayan

Fakat Acentenin Hakimiyet Alanından Doğan

Fesih Nedenleri

Fesih nedenleri acentenin hakimiyet alanından doğup ama acentenin kusurunun

bulunmadığı durumlardan kaynaklanabilir. Bu hallere örnek olarak da  acentenin

yaşlılığı, hastalığı veya düşkünlüğü sayılabilir. Bu hallerde de sözleşmenin devamı

acenteden beklenemez hale gelebilir. Ancak sayılan tüm bu haller somut olayda,

olayın özelliklerine göre haklı neden oluşturup oluşturmadığı ve sözleşme ilişkisinin

devamını çekilmez hale getirip getirmediği  ayrıca incelenmelidir. Yaşlılık bu

söylediğimize örnek teşkil eder. Çünkü yaşlılık, derhal fesih nedeni değildir. Zira

yaşlılık birden ortaya çıkan sonraki bir hal olmayıp, sözleşmenin akdedilmesi halinde

de olan bir neden olduğundan,  bu ancak süreli fesih için haklı bir neden

oluşturabilir. Ancak somut olayda acentenin yaşlılığı ağırlaşmış ve bu durum

acentenin faaliyetlerine  engel oluşturuyor ise sözleşmenin feshi halinde acente

müşteri tazminatına hak kazanır.

Hastalık ise haklı nedenle derhal feshe sebebiyet veren nedenlerdendir. Hastalık

nedeni ile sağlık durumu önemli ölçüde bozulmuşsa ve iyileşme zamanı

öngörülemeyen bir süre ise bu durumda acente sözleşmeyi fesih ederek müşteri

tazminatına diğer koşulların da varlığı halinde hak kazanır.

Ayrıca acente, düşkün hale düşmesi durumunda da  müşteri tazminatına hak kazanır.

Zira Avrupa Birliği Direktififnin 18. maddesinde de düşkünlüğün haklı nedenle fesih

nedeni teşkil edeceği belirtilmiştir.
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(2). Müvekkilin, Acentenin Kusurundan Kaynaklanmayan

Nedenlerle veya Haklı Bir Neden Olmaksızın Sözleşmeyi

Derhal Feshetmesi

Müvekkil, acentelik sözleşmesini haklı bir nedenle veya haklı bir neden olmaksızın

derhal olağanüstü fesih yolu ile sonlandırabilir. Ancak müvekkil, sözleşmeyi haklı

bir neden olmadan fesh etmesi halinde sözleşmeyi haksız olarak sonlandırdığından

acentenin oluşacak zararına karşılık  BK’nun 96. maddesine göre veya TTK’nun

134/1. maddesince tazminat ödemek zorunda kalır.

Müvekkil sözleşmeyi haklı bir nedenden dolayı da sonlandırabilir. Bu durumda

acentenin müşteri tazminatına hak kazanabilmesi için fesih nedeninin acentenin

kusurundan kaynaklanmamış olması gerekmektedir. Örneğin; acentenin hastalığında

acentenin kusuru yok ise bu durumda acente müşteri tazminatına hak kazanabilir.

Zira kimse kendi kusurundan dolayı menfaat elde edemez. Bu husus Alman Ticaret

Kanunun 89b maddesinde 3. fıkrasının 2.bendinde ve İsviçre Borçlar Kanunun 418u

maddesinde de ayrıca düzenlenmiştir 152.

Sözleşmenin feshinde tarafların ortak kusurları da bulunabilir. Bu durumda somut

olayın özellikleri dikkate alınarak karar verilmelidir.

Eğer  müvekkilin, sözleşmeyi acentenin kusurundan dolayı sonlandırma durumu olsa

ve müvekkil sözleşmeyi feshetmeden acente ölürse bu durumda acentenin mirasçıları

müşteri tazminatı talebinde bulunabilir. Zira sözleşme müvekkilin feshetmesi ile

değil, acentenin ölümü ile sonlanmıştır. Ancak burada acentenin kusurlu davranışları

müşteri tazminatında bir indirim nedeni oluşturabilir 153.

Müvekkil tarafından sözleşmenin olağan feshinden sonra olağan fesih süresi

içerisinde bazen müvekkilin kusurlu davranışları veya acentenin kusurundan

152 Bkz.: yukarı, s.69-70.
153 Ayan, age., s.161.
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kaynaklanmayan fesih nedenleri orataya çıkabilir. Bu durumda acente sözleşmeyi

feshedebilir. Acentenin fesih süresi içinde sözleşmeyi derhal sonlandırması, müşteri

tazminatı kazanmasına engel teşkil etmez. Acente bu durumda da müşeri tazminatına

hak kazanır. Ancak olağan fesih nedenleri somut olayda ayrıca incelenerek

tazminatta indirim nedeni oluşturabilir.

Sonuç olarak  sözleşmede hangi fesih yolu tercih edilirse edilsin müşteri tazminatı

açısından önemli olan, sözleşmenin feshinde acentenin kusurunun olmamasıdır.

Ayrıca müvekkil sözleşmeyi acentenin kusurlu davranışları nedeniyle sonlandırdığını

kanıtlamakla da yükümlüdür.

2. Müvekkilin, Acente Tarafından Edinilen Müşterilerden

Sözleşmenin Sona Ermesinden Sonra da Menfaat Sağlamayı

Sürdürmesi

Müşteri tazminatı hakkının kazanılmasında gerçekleşmesi gereken diğer koşul da;

müvekkilin, acente tarafından edinilen müşterilerden sözleşmenin bitiminden sonra

da önemli bir menfaat sağlamasıdır. Nitekim tasarının 122/I. maddesinde bu koşul

aranmıştır.

Müşteri terim olarak bir mal veya hizmeti satın alan kişi olmakla birlikte, acentelik

sözleşmesinde müvekkil ile sözleşme akdeden kişidir. Müşteri sıfatının kazanılması

için en az bir kez müvekkil ile sözleşme yapılarak ticari ilişkinin kurulması

gerekmektedir. Ancak TTK Tasarısında “yeni müşteriler” terimi kullanılmıştır. Yeni

müşteriden kasıt ise, acentelik sözleşmesi içinde acente tarafından edinilen

müşterilerdir. Diğer bir ifade ile bu müşteriler, acentelik sözleşmesinin

kurulmasından önce müvekkil tarafından ya tanınmıyor olmalı ya da daha önce

müvekkil ile hiç bir ticari ilişkiye girmemiş olanlardır 154.

154 Gökyayla, age., s. 254.
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Acentenin eski temsilciliğinde portföyünde bulunan ve yeni müvekkiline aktardığı

eski müşterileri de müvekkili için yeni müşteri oluşturur. Müvekkilin eski müşterileri

ise müşteri tazminatının hesaplanmasında dikkate alınamaz. Zira eski müşteriler,

acentenin, sözleşme ile birlikte devraldığı müşterilerdir. Ancak eski müşteri ile ticari

ilişki bitmiş olup da acente tarafından yeniden ticaretin canlanması halinde yeni

müşteri edinilmiş sayılacaktır. Zira burada acentenin  çabası ile başka bir müvekkil

ile çalışan müşteriler yeniden geri kazandırılarak, ticari ilişki yeniden başlatılmıştır.

Ayrıca eski müşteriler ile ticari ilişkinin önemli ölçüde geliştirilmesi de yeni müşteri

kazanılmasıyla aynı değerdedir.

Yeni müşterilerin müvekkil ile çalışmaları, bizzat sözleşme konusu ticari ürünün

markası, reklam kampanyasının güçlü olmasından kaynaklanmaması gerekir. Aksi

taktirde acentenin çabası ile kazanılan bir müşteri çevresi olmayacağından, müşteri

tazminatı talebinin de ileri sürülmesi hakkaniyet ilkesi ile bağdaşmayacaktır155 .

Bazen acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra müvekkil de kendi çabası ve

yeteneği ile müşteri çevresini genişletebilir. Bu büyümede acentenin çabası yok ise

acente müşteri tazminatı talep edemez. Kısacası müşteri tazminatı hakkının ileri

sürülebilmesi için; kazanılan müşteri çevresi ile acentenin çabası arasında

nedensellik bağı bulunmalıdır.

Ayrıca yeni müşteriler ile kurulan ticari ilişki de bir kereye mahsus olmamalıdır156.

Diğer bir ifade ile edinilen müşteriler belli bir süre içinde ticari ürünü yeniden satın

almalı ve bu müşterilerle ticari ilişkinin süreklilik  kazanması gerekmektedir. İkinci

kez alış talebinde bulunmayan müşteriler, müvekkile acentelik sözleşmesinin

bitiminden sonra menfaat sağlayamayacağından, aranılan koşul gerçekleşmemiş olur.

Ancak bazı durumlarda satılan ürünün dayanıklı olması veya tükenme süresi geç

olabilir. Bu durumda tahmini olarak belirlenen bu sürenin  sonunda ikinci bir satın

155 Ayan, age., s. 172.
156 Gökyayla, age., s.254.
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alma talebi beklenir. Ancak somut olayda hakim, müşteri tazminatına hükmederken

bu süreyi olayın koşullarına satılan ürünün özelliklerine göre karar verecektir157.

Tüm bunların yanı sıra müvekkilin, acentenin oluşturmuş olduğu bu müşteri

çevresinden sözleşmenin sona ermesinden sonra elde edeceği menfaatinin de önemli

olması gerekir. Şöyle ki;

Müvekkilin burada kastedilen menfaati,  gelecekteki karıdır. Eğer müvekkil, acente

tarafından sağlanan müşteri çevresinden gelecekte de yararlanmaya devam edecekse,

menfaat şartının gerçekleştiği kabul edilir. Menfaatin derecesi ise; somut olayın

özelliklerine, acentenin devrettiği yeni müşteri sayısına ve bunlardan elde edilecek

gelirin boyutuna  göre tespit edilecektir. Ancak bu hususun tespitinde eski müşteriler

yukarıda da izah edildiği üzere dikkate alınmayacaktır.

Bazen müvekkil, sözleşmenin bitiminde acentenin kazanmış olduğu  müşteriler ile

sözleşme akdederek menfaat elde edeceği gibi bazen de hiç bu yeni müşteriler ile

ilişkiye girmeden sırf sözleşme boyunca yeni müşteriler ile çalışmış olması

nedeniyle işletmesinde yaşanan değer artışından da menfaat elde edebilir. Nitekim

müvekkil ticari işletmesini satması halinde müşteri çevresi, işletmenin daha yüksek

bir fiyata satılmasını sağlayabilir. Bu durumda da müvekkil  menfaat elde

edeceğinden, acente müşteri tazminatına hak kazanacaktır.

Acente, müşteri tazminatı talebini ileri sürerken, sözleşmenin sona ermesinden sonra

müvekkilin, kazandırmış olduğu müşteri çevresinden  menfaat elde ettiğini de ispat

etmekle yükümlüdür.

Sonuç olarak hakim, somut olayda müşteri tazminatına hükmederken ve bu

tazminatın miktarını belirlerken; müvekkilin yeni müşterilerle ticari ilişkileri ne

kadar süre ile devam edebileceğini ve işin ne çapta devam edebileceğine sözleşme

157 Ertabak, age., s.54.
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sonrasında müvekkilin cirosuna ve müşteri çevresinin de sabit kalamayacağını

zaman içinde azalmalar olabileceğini de tahmin ederek karar vermelidir158.

3. Acentenin Kayba Uğraması

Bir başka koşul ise, acentelik sözleşmesinin sona ermesi nedeni ile acentenin kayba

uğramasıdır. Acente, sözleşme devam etseydi müşteri çevresi ileride akdedilecek

olan sözleşmelerden ve devam eden ticari ilişkiden ücret elde edecekti. Oysa bu

durumda müvekkil, acentenin müşteri çevresinden hiçbir bedel ödemeksizin kazanç

elde edecektir ki bu da acentenin ücret kaybına yol açacaktır. Dolayısıyla müvekkilin

menfaati, acentenin ücret kaybının karşılığını oluşturur.

Müşteri tazminatının ödenmesi ile de bu kayıp giderilmeye çalışılacaktır. Müşteri

tazminatı talebi için bu koşulun gerçekleşmesi, TTK Tasarısının 122/1. maddesinde

açıkça aranmasına rağmen Sigortacılık Kanununda aranmamıştır. Ancak müvekkilin

menfaati, acentenin ücret kaybının karşılığını oluşturacağından, hakkaniyet koşulu

başlığı altında bu husus da irdelenebilir.

Müşteri tazminatı hesaplanırken; acentenin kaybında göz önünde bulundurulması

gereken ücretler; acentenin müşteri çevresinden elde edeceği ücretlerdir. Bu ücretler;

acentenin müşteri çevresi ile sözleşme sona erdikten sonra akdedilen veya

akdedilmesi beklenen ve acente sözleşmeye devam etseydi acenteye ödenecek olan

ücretlerdir159 . Dolayısı ile, müşteri tazminatının hesaplanmasında müvekkilin, acente

tarafından oluşturulan müşteri çevresi ile gelecekte kuracağı ticari ilişki esas alınır.

Acentenin yaşayacağı ücret kaybının tespitinde; son sözleşme yılından yola

çıkılarak, müşterilerin müvekkil ile ne kadar sıklıkla ticari ilişkiye girecekleri ve bu

müşteri çevresinde ileride oluşabilecek azalmalar dikkate alınacaktır. Nitekim

acentenin kaybı hesaplanırken, acentenin müvekkile bıraktığı müşteri çevresinin

158 Ertabak, age., s.57.
159 Ayan, age., s.184.
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uzun yıllar sabit kalacağının düşünülmesi, müvekkili zarara uğratacağından ve bu

durumun hakkaniyet ilkesine de uymayacağından, müşterinin çevresininin azalması

ihtimaline de dikkat edilmelidir160.

Bazı durumlarda müşteri sayısında azalma olsa bile müvekkilin cirosunda azalma

olmayabilir. Çünkü her müşterinin ticari kapasitesi aynı olmadığından ve  müşteri

sayısının çok fazla olduğu ve müşterilerin farklı oranlarda ürün aldığı ticari

işletmelerde, müşteri sayısının azalması, ciroyu etkilemeyeceğinden bu durum

somut olayda ayrıca incelenmelidir.

Ancak tüm bu hesaplamalar yapılırken acentenin, sözleşmenin devamı halinde yeni

müşteriler kazanacağı olasılığından değil, sözleşmenin bitimi ile hazır bir vaziyette

bırakmış olduğu müşteri çevresi ile yapılacak işlemlerin yapılamamış olmasından

doğan kazanç kaybı dikkate alınacaktır.

4. Acenteye Müşteri Tazminatının Ödenmesinin

Hakkaniyete Uygun Olması

Müşteri Tazminatı talebi için oluşması gereken son koşul ise, hakkaniyete uygun

olma koşuludur. Zira somut olayın tüm özellikleri incelendiğinde, acenteye müşteri

tazminatı verilmesi hakkaniyete uygun olması gerekmektedir. Bu koşul bağımsız bir

koşul olup bu uygunluk gerçekleşmeden acente lehine müşteri tazminatına

hükmedilemez.

Yargıtay kararlarında tazminat ödenmesinin “hakkaniyet gereği” olduğunu

belirtilmişse de hakkaniyet terimi ile neyin kastedildiği tam olarak açıklanmamıştır.

Dolayısı ile hakkaniyetin tam bir ölçüsü de bulunmamakta olup, somut olayın

özelliklerine göre bu durum şekil alır.

Hakim iyiniyetli bir üçüncü kişi 161 olarak somut olayı yorumlarken, ilk önce

tarafların menfaatlerini ve uğradıkları kaybı değerlendirecektir. Zira bunlar göz ardı

160 Gökyayla, age., s.257.
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edilerek sadece hakkaniyet kriterine göre müşteri tazminatı talebinin kabulüne veya

reddine karar verilemez. İlk incelemenin ardından hakim, sözleşme ilişkisinin

bütününe, sözleşmenin sona ermesi nedenlerine, tarafların kusurlarının olup

olmadığına, sözleşme ilişkisinin süresi gibi nedenleri somut olayın özelliklerine göre

yorumlayıp, müşteri tazminatı ödenip ödenmeyeceğine karar verir. Ayrıca

hakkaniyet, takdir edilecek miktarı da etkileyip, miktarda bir indirime neden

olabilir162.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

161 G Jale Akipek/ Turgut Akıntürk, Türk Medeni Hukuku, Yeni Medeni Kanuna göre
Uyarlanmış Başlangıç Hükümleri-Kişiler Hukuku, C.1 İstanbul, 2002, s.153; Şener Akyol,
Dürüstlük Kuralı ve Hakkın Kötüye Kullanılması Yasağı, 2. bs., İstanbul,  2006, s. 10.
162 Gökyayla, age., s.262.
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MÜŞTERİ TAZMİNATI MİKTARININ HESAPLANMASI

HAKTAN VAZGEÇİLMESİ VE ZAMANAŞIMI

I. TAZMİNAT MİKTARININ HESAPLANMA BİÇİMİ

Türk Hukukunda müşteri tazminatı açıkça düzenlenmemiş olduğu gibi, müşteri

tazminatının kapsamı ve hesaplanma biçimi ile ilgili de bir düzenleme

bulunmamaktadır. Yargıtay’ın konu ile ilgili emsal kararlarında da müşteri tazminatı

miktarının ne şekilde hesaplanması gerektiği konusunda detaylı bir açıklama

yapılmamıştır. Yargıtay, kararlarında gerekli şartların oluşması halinde acenteye

müşteri tazminatı verilmesini kabul etmiş ve bu tazminatın miktarının konusunda

uzman bilirkişi kurulundan rapor alınarak tespit edilmesini uygun bulmuştur.

TTK Tasarısında ise; 122. maddenin 2. fıkrasında;

“Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon

veya diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre

devam etmişse, faaliyetin devamı sırasındaki ortalama esas alınır.”

denilerek tazminatın üst sınırı konusunda bir açıklama getirilmiştir.

Türk doktrininde, acentelik sözleşmesinin acentenin kusuru olmaksızın sona ermesi

durumunda, acentenin işletmeye kazandırdığı müşteriler dolayısıyla ona ‘tazminat’

verilmesi gerekliliği konusunda görüş birliği olmasına rağmen, bu hakkın niteliği,

içeriği ve kapsamıyla ilgili doktrinde tam bir görüş birliği yoktur. Bu konuda çeşitli

görüşler mevcuttur. Bu görüşler  tazminat miktarının hesaplanması konusunda daha

çok Almanya ve İsviçre’deki düzenlemelere atıf yapılarak bu husutaki boşluk

doldurulmaya çalışılmaktadır. Doktrinde bu konuyla ilgili şu görüşler şunlardır;
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Arkan; ATK 86b’de, bu tazminatın tayininde esas alınacak ölçünün, açık biçimde

gösterildiğini, zira bu hüküm gereğince tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyetinin

sonucunda aldığı yıllık ücret ve diğer ödemelerin ortalamasına, acentelik ilişkisinin

daha kısa bir süre için devam etmiş olması halinde ise, faaliyetin devamı sırasındaki

ortalamaya göre hesaplanacağını belirtmiştir163.

Kayıhan ise hem Alman Ticaret Kanunu’nda hem de İsviçre Borçlar Kanunu’nda

müşteri tazminatının nasıl hesaplanıp ödenmesi gerektiği hususunda objektif bir

kriter ortaya konduğunu,  Türk Hukuku’nda ise bu çeşit tazminatın takdir ve tespiti

için bilirkişi incelemesi yoluna gidilmesi halinde bile, TTK md.134/f.2’nin,

düzenlemeye çalıştığı tazminat türünün ne şekilde hesap edilmesi gerektiği yönünde

hâkime yol gösterici nitelikte objektif bir kriter ortaya konmamasının gerek acente ve

gerekse müvekkil durumunda olan ticari işletme sahibi için tehlikeli ve reel tazminat

miktarının tespitini güçleştiren bir durum yaratacağını, böylece tazminat miktarının

gereğinden az takdir edilmesi acenteyi, fazla takdir edilmesi ise müvekkili mağdur

duruma düşüreceğini savunmasından164 sonra,  yazar 86/653/EEC sayılı Avrupa

Birligi Direktifi’nin 17.2.b maddesinde yer alan  müşteri tazminatının en çok

acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık ödemelerinin ortalaması kadar

olabileceği, sözleşme beş yıldan az sürmüşse bu süredeki ortalamanın hesaplanması

gerektiği biçimindeki düzenlemeye benzer bir düzenleme olabileceğini ancak bu

düzenleme yapılana kadar da hakimin acentenin durumunu, müvekkil ile kaç yıl

çalıştığını, aldığı ücretin miktarını ve diğer somut olaydaki şartları göz önünde

bulundurması gerektiğini önermektedir.

Poroy/Yasaman da; bazı yabancı kanunlarda portföy tazminatının miktarı konusunda

bir takım ölçütlerin bulunduğunu, Alman Ticaret Kanununun 89b. maddesinde,

acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucunda aldığı ücret ve diğer ödemelerin

ortalaması alınarak portföy tazminatı hesaplandığını, İsv. BK.’nunun 418u

maddesine göre de , acentenin faaliyeti sonucu müvekkilin müşteri sayısının önemli

163 Arkan, Ticari İşletme, s. 210.
164 Kayıhan, age., s.155.
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ölçüde arttırması halinde acente uygun bir tazminata hak kazanacağını nitekim bu

tazminatın  son beş yılın ortalaması alınarak hesaplandığını ve senelik net kazancı da

aşmadığını vurgulamıştır165.

Hakim somut olayda hukukumuzda net bir şekilde düzenlenmeyen müşteri tazminatı

hakkında karar verirken yapmış olduğu gibi, tazminatın miktarındaki boşluğu da

yabancı hukuklardaki düzenlemelerden ve TTK Tasarısındaki düzenlemelerden

yararlanarak hukuk yaratma faaliyeti ile dolduracaktır.

Ancak hakim müşteri tazminatının miktarına karar verirken; somut olayda;

müvekkilin acentenin kazandırdığı müşterilerle sözleşme sonrasındaki ilişkilerinden

ne ölçüde menfaat elde edeceği, eğer sözleşme devam etmiş olsaydı acentenin elde

edeceği ücretlerin ne kadarını kaybettiği, acentenin sözleşmenin devamı sırasında

sözleşmeye konu faaliyetleri için yaptığı yatırımı ve çabası, sözleşme süresi,

hakkaniyet ve müşteri tazminatı miktarını azaltan bu gibi durumların olup

olmadığına dikkat etmelidir. Nitekim müşteri tazminatının temelinde müvekkilin

gelecekte elde edeceği kazancın karşılığının acenteye ödenmesi yatmaktadır166.

Müşteri tazminatını azaltan durumlardan kasıt ise; sözleşme ilişkisinin uzunluğu,

markanın etkisi (bu durum, tanınmış ve piyasada güven kazanmış bir markanın

satılmasında veya bu ürün ile ilgili müşteri çevresi yaratılmasında kolaylık sağlar),

müşteri çevresinin oluşumunda müvekkilin çabaları (somut olayda müşteri

çevresinin oluşumunda müvekkilin de katkısı olabilir  ancak bu durum tazminat

miktarının tayininde bir indirim nedeni olabilir.) , sözleşmenin sona erme gibi

hallerdir.

Doktrinde her ne kadar müşteri tazminatının belirlenmesinde sayılan bu kriterlerin

dikkate alınacağı konusunda görüş birliği mevcutsa da, hesaplamada bu kriterlerin

nasıl kullanılması gerektiğine ilişkin detaylı bir açıklama bulunmamaktadır.

165 Poroy/Yasaman, age., s.172.
166 Ertabak, age., s.85.
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Ayrıca ne TTK’nda ne de Sigortacılık Kanunu’nda müşteri tazminatı  talebinin üst

sınırına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır. Tasarıda ise müşteri

tazminatının üst sınırı olarak, acentenin son 5 yıldaki kazancının bir yıllık

ortalamasının esas alınacağı düzenlenmiştir. Tasarının kanunlaşması ile bu madde

uygulama alanı bulacaktır. Ancak hakim bu durumda müşteri tazminatı miktarını

belirlerken, tasarıdaki ve yabancı hukuklardaki üst sınıra ilişkin düzenlemelerden

yaralancaktır.

II. MÜŞTERİ TAZMİNATI HAKKINDAN VAZGEÇİLMESİ

SORUNU

Taraflar acentelik sözleşmesini akdederlerken; acentenin, sözleşmenin sona ermesi

durumunda her ne ad altında olursa olsun tazminat  isteyemeyeceğine veya bu tür

taleplerden peşinen feragat ettiğine ilişkin hükümler koyabilirler. Bu durumda da bu

tarz  hükümlerin geçerli olup olmadığı sorunu ortaya çıkmaktadır.

Mevcut kanunumuzda acentenin müşteri tazminatına ilişkin herhangi bir düzenleme

olmadığından,  bu talepten önceden vazgeçilmesini de düzenleyen bir hüküm

bulunmamaktadır. Ancak bu sıkıntı TTK Tasarısının 122. maddesinin 4. fıkrasında

“denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez” denilerek giderilmeye

çalışılmıştır. Bu düzenleme yabancı mevzuatla da uyumludur. İsviçre Borçlar

Kanunu’nun 418(u) maddesinde ve Alman Ticaret Kanununun 89b/4. maddesinde

önceden vazgeçilemeyeceği ilkesi benimsenerek, sözleşme süresi içinde veya

öncesinde bedel karşılığında veya bedelsiz hiçbir şekilde bu haktan önceden

vazgeçilemeyeceği düzenlenmiştir.

Acente ekonomik olarak müvekkiline bağımlı bir tacir yardımcısıdır. Bazen acente,

güçlü durumda bulunan müvekkilinin karşısında sözleşme şartlarını müzakere etme

şansı olmayabilir veya müvekkilin baskısı ile sözleşmeyi imzalamak zorunda
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kalabilir167. Bu durum acentenin korunma ihtiyacını doğurabilir. Kayıhan168,

Tekinalp169 ve Erdem170 gibi yazarlarımız da sözleşmeye müşteri tazminatı hakkını

bertaraf eden bir hüküm konması halinde bu hükmün adaba ve ahlaka aykırılık teşkil

edeceğini bu konuda konulan maddenin geçersiz sayılacağını savunmaktadırlar.

Her ne kadar sözleşme serbestisi gereğince taraflar arzu ettikleri şekilde sözleşme

yapabilseler de sözleşmeye böyle bir hükmün konması acenteyi güçsüz konuma

getireceğinden hem BK’nun 19/II. maddesi gereğince ahlaka  hem de BK’nun 19/III.

maddesi gereğince kişilik haklarına aykırılık teşkil edeceğinden bu maddenin batıl

olması gerekmektedir.

Diğer bir yönden sözleşmeye konan böyle bir maddenin sorumsuzluk kaydını

düzenleyen BK’nun 99. maddesi gereğince geçerli olup olmayacağı da

incelenmelidir. BK’nun 99. maddesi; imtiyazlı kuruluşların hile ve hafif kusurundan

kaynaklanan sorumluluklarından kurtulmalarına ilişkin anlaşmaların geçersiz

olacağını düzenlemektedir. BK’nun 99. maddesinin her türlü uygulanma imkanı

zordur. Anılan madde ancak, acentenin hükümet tarafından imtiyaz yolu ile verilen

bir işletme konusunun icrasından doğduğu ve acentenin hafif kusurundan sorumlu

olmayacağını belirten sözleşme hükmünü geçersiz saymaktadır. Bunun dışındaki

hallerde ise  diğer bir ifade ile acentenin imtiyaz yolu ile bir işletme işletmediği

hallerde BK’nun 99. maddesi uygulanmamalıdır. Zira BK’nun 99. maddesi imtiyaz

suretiyle verilen bir görevin yürütülmesinden doğan sorumluluğa ilişkin bir

düzenlemedir. Oysa müşteri tazminatı borca aykırı davranıştan doğan bir sorumluluk

olmayıp aksine sözleşmeden doğan bir haktır. Nitekim doktrinde de bu maddenin

acenteler için geçerli olamayacağı savunulmaktadır. Kender171;  BK 99/2. hükmünün

kusurlu sorumluluktan kurtulma halini düzenlediğini bu nedenle bu maddenin

acentenin kusurlu olmadığı hallerde uygulanmayacağını ayrıca, acente  için BK

167 Yasaman v.d., age., s. 216 vd.
168 Kayıhan, age., s.153.
169 Tekinalp, age., s.17.
170 Erdem, age., s.217-218 .
171 Rayegan Kender, Sigorta Acentelerinin Hakları, Sigorta Hukuku Dergisi, 1998, S.1, s.128.
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99/II. maddesinin aradığı anlamda bir imtiyazın da olmadığını savunurken, Erdem172

ise bu konuda, imityaz yolu ile bir işletme işletmeyen acenteler için bu hükmün

uygulanmasının zor olduğunu zira, BK’nun 99/II. maddesinin borçluyu

sorumluluktan ve tazminat ödeme borcundan kurtaran bir hüküm olduğunu ve bu

maddenin ayrıca feragati kapsamadığı düşünmektedir.

III. ZAMANAŞIMI

Acentenin müşteri tazminatı talebinin zamanaşımı süresi, acentelik sözleşmesinin

sona ermesi ile başlar. Nitekim müşteri tazminatı talebi, acentelik sözleşmesinin

sona ermesi ile muaacel hale gelir.

Acentenin mevcut bir hakkının bağlı olduğu zamanaşımı süresi, TTK’nun Mer’iyet

ve Tatbik Şekli Hakkında Kanunun  41/II. maddesinin  yollaması ile BK 126/b.4

hükmüne bağlanmıştır. Bu hükme göre ise; acentelik sözleşmesinden doğan alacak

ve davalar beş yıl geçmekle zamanaşımına uğramaktadırlar. Dolayısıyla acentenin

müşteri tazminatı hakkı da 5 yıllık zamanaşımı üsresine tabidir. Bu süre emredicidir.

Taraflar, zamanaşımı süresini uzatan veya kısaltan anlaşmalar yapamayacaktır. (BK

madde127)

IV. YETKİLİ VE GÖREVLİ MAHKEME

Acentenin, müşteri tazminatından kaynaklanan dava, kural olarak davalı

müvekkilinin ikametgahı mahkemesinde açılır. Ayrıca mevcut olay bir sözleşmeden

kaynaklandığından dolayı, sözleşmenin yapıldığı veya ifa yerinde de açılabilir.

Ancak taraflar aralarında daha önceden yetki sözleşmesi ile herhangi bir yer

mahkemesini yetkili kılmışlar ise bu yerde de dava açılabilir173. Açılacak bu dava

172 Yasaman v.d., age., s. 218
173 Kuru, Baki/Arslan, Ramazan/Yılmaz, Ejder, Medeni Usul Hukuku, 20.bs., Yetkin Kitabevi, 2009,
s.128
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TK’nun 4. maddesi gereğince mutlak bir ticari dava olacağından, olaya bakacak olan

görevli mahkeme; ticaret mahkemesidir. Davanın görüleceği yerde asliye ticaret

mahkemesi yok ise, bu durumda asliye hukuk mahkemesi, ticaret mahkemesi sıfatı

ile davaya bakacaktır.

SONUÇ
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Ticari işletme sahipleri, işletme faaliyetlerini sermaye tahsis etmeden ve  masraf

yapmadan merkez dışındaki yerlerde genişletmek ve işletmelerindeki ekonomik

verimi arttırmak  için çeşitli tacir yardımcılarından faydalanmayı uygun

görmüşlerdir. Acente de bu tacir yardımcılarından birisidir. Acente, acentelik

sözleşmesi süresince müvekkil hesabına aracılık faaliyetinde bulunur ve acentenin bu

çalışmaları neticesinde de müşteri çevresi genişler. Acentelik sözleşmesinin devam

ettiği sürece hem acente hem de müvekkil genişleyen bu müşteri çevresinden

ortaklaşa yarar elde etmeye devam eder. Ancak acentelik sözleşmesinin sona ermesi

ile acente kendi emeği ve çabası ile oluşturmuş olduğu bu müşteri çevresini

müvekkiline bırakmak zorunda kalır ve devam eden ticari ilişkilerden kaynaklanan

ücret elde etme olanağını kaybeder. Bu halde müvekkil, acentelik sözleşmesinin sona

ermesi halinde acentenin faaliyeti sonucunda ticari işletmede oluşmuş kıymet artışını

ve ileride işletmenin elde edeceği kıymet artışının karşılığını, sözleşmenin acentenin

kusuru ile sona ermediği ve olayın hal ve şartları hakkaniyete uygun olduğu hallerde

acenteye ödemelidir. Bu durumda da acentelik sözleşmesinin sona ermesinden sonra,

müvekkilin acentenin geçmişteki hizmetlerinden yararlanmaya devam etmesinin

karşılığını oluşturan hak olarak karşımıza  acentenin  “portföy tazminatı”  veya “

müşteri tazminatı” hakkı çıkmaktadır.

Acentenin bu hakkı, doktrin ve Yargıtay tarafından kabul edilmesine rağmen,

TTK’nda bugün itibariyle acentenin müşteri tazminatı hakkı ile ilgili yasal bir

düzenleme bulunmamaktadır. Ancak   5684 sayılı Sigortacılık Kanunun 23/16.

maddesinde sigorta acentelerinin müşteri tazminatı talep edebileceği düzenlenmiştir.

Ancak sigorta acenteleri dışındaki acentelerin müşteri tazminatı hakkı ile ilgili kanun

boşluğu devam etmektedir.

Türk Hukukunda müşteri tazminatının yasal olarak düzenlenmesi ihtiyacı Türk

Ticaret Kanunu Tasarısında kendini göstermiştir. Tasarının 122. maddesinde

acentenin müşteri tazminatı hakkı düzenlenmiş bulunmaktadır. Tasarıdaki bu

düzenlemeler, AET Yönergesinde yer alan, bu sebeple tüm AB üyesi devletlerin

kanunlarında bulunan müşteri tazminatı  talebini, Yönerge temelinde, ancak Alman
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(Alm. TK.'nın 89b paragrafı) ve İsviçre (İsv. BK 418u) hükümlerine benzer şekilde

yapılmıştır. Görüldüğü üzere Türk Ticaret Kanunu Tasarısının kanunlaşması ile Türk

Hukukunda bulunan bu eksiklik de giderilmiş olacaktır.

Tasarının yasalaşmasına kadar ki dönem içinde doktrinde; acentenin müşteri

tazminatı talebinin ileri sürülebilmesinde, acentenin tazminat hakkını düzenleyen

TTK’nun 134. maddesinin geniş yorumlama ile müşteri tazminatı hakkına dayanak

gösterilip gösterilemeyeceği konusunda tereddütler yaşanmıştır. TTK’nun 134.

maddesinde haklı bir sebep olmaksızın ve üç aylık feshi ihbar müddetine uymaksızın

sözleşmeyi fesheden tarafı  karşı tarafın  uğramış olduğu zararını tazminle yükümlü

tutmuştur.

Doktrinde bu maddenin geniş yorumlanarak acentenin müşteri tazminatı talebi için

yasal bir dayanak oluşturacağı savunulmaktaysa da bu maddenin haksız fesih ve üç

aylık feshi ihbar süresine uyulmamasının yaptırımı olarak düzenlendiğinden ve bu

hakkı hem acentenin hem de müvekkilin isteyebilecek olmasından dolayı TTK’nun

134. maddesi müşteri tazminatı hakkı ile örtüşen bir hüküm değildir.

TTK’nun 134/2. maddesinde ise, acentelik sözleşmesinin ölüm, kısıtlama  veya iflas

nedeniyle sona ermesi halinde, acentenin başlanmış ama tamamlanmamış işler için

uygun bir talep edebileceği düzenlenmiştir. Bu madde de sadece taraflardan birinin

ölümü, iflası ve hacir altına alınması hallerinde tazminat hakkını düzenlemiştir ki, bu

maddenin geniş yoruma tabi tutulması kanunun amacına uymayacaktır.

Türk Hukukunda sigorta acentelerinin müşteri tazminatı hakkını düzenleyen

Sigortacılık Kanunu dışında, acentelerin müşteri tazminatı hakkını düzenleyen bir

kanun hükmü bulunmamaktadır. Uygulamada böyle bir talep ile karşı karşıya kalan

hakim, Türk Medeni Kanunun 1. maddesinin kendisine  verdiği yetkiye dayanarak

somut olayda mevcut problemi çözmek için, Sigortacılık Kanununda yer alan

düzenlemeden, Tasarıdan, yabancı mevzuattan yararlanarak boşluk doldurma yoluna

gidecektir. Ancak hakim bu şekilde tazminata hükmederken; acentelik sözleşmesinin

acentenin kusuru dışında sona erip ermediğine, sözleşmenin sona ermesinden sonra
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müvekkilin hala acente tarafından kazandırılan müşteri çevresinden menfaat

sağlamaya devam edip etmediğine, acentenin acentelik sözleşmesinin sona ermesi ile

kayba uğrayıp uğramadığına diğer bir ifade ile, acentenin sözleşmenin devam etseydi

oluşturmuş olduğu müşteri çevresi ile gelecekte imzalanacak olan ticari ilişkilerden

ücret  elde edip edemeyeceğine ve son olarak da somut olayın tüm özellikleri dikkate

alındığında, müşteri tazminatı ödenmesinin hakkaniyete uygun olup olmadığına

bakmalıdır. Nitekim sayılan tüm şartların var olması acenteye müşteri tazminatı

ödenmesini gerektirmez. Eğer somut olayın özelliklerine göre, müşteri tazminatı

ödenmesi hakkaniyete uygun değilse, acente lehine müşteri tazminatına

hükmedilemez.

Ayrıca Türk Hukukunda müşteri tazminatının kapsamı ve hesaplanma şekli ile

ilgilide bir düzenleme bulunmamaktadır. Tasarıda ise hükmedilecek tazminatın üst

sınırı ile ilgili bir düzenleme yapılmış olup, tazminatın hesaplamasında objektif bir

kriter konulmadığı gibi, bu tazminatın ne kadar süre ile ödenmesi gerektiği

konusunda da bir düzenleme bulunmamaktadır. Oysa Alman Ticaret Kanunu’nda ve

İsviçre Borçlar Hukuku’nda bu konuya ilişkin olarak objektif bir kriter konmuştur.

Uygulamada her ne kadar Yargıtay, yarattığı içtihatlarla bu sorunu giderme çalışsa

da bu hakkın TTK çerçevesinde düzenlenmesi gerektiği sonucu kaçınılmaz bir

sonuçtur. Sonuç olarak Türkiye’nin Avrupa Birliği sürecinde mevzuat uyumunun

gerçekleştirilmesi için  müşteri tazminatının kanuni bir dayanağa bağlanarak

düzenlenmesi gerekmektedir. Ancak Tasarının yasalaşması ile acentenin müşteri

tazminatı isteme hakkının kanuni dayanağı da oluşacaktır.
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