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ÖNSÖZ

“Marka

Lisans

Sözleşmesi

ile

Franchise

Sözleşmesinin

İncelenmesi

ve

Karşılaştırılması” adlı tez çalışmasında marka kavramıyla birlikte lisans ve franchise
sözleşmeleri ele alınmış olup bu sözleşmeler, marka ile ilgili hususlar başta olmak
üzere çeşitli yönleriyle karşılaştırılmış ve bu sözleşmelere uygulanması gereken
hükümler tespit edilmiştir. Özellikle lisans ve franchise sözleşmelerinin hukuki
nitelikleri ve unsurları, tarafların hak ve yükümlülükleri, diğer sözleşmelerden
farkları, sözleşmelere uygulanacak hukuk kurallarında izlenecek yöntem ve marka
hakkına tecavüz halleri gibi hususlar detaylı incelenmiş olup öğretideki görüş
farklılıkları üzerinde durulmakla birlikte mevcut kanuni düzenlemelerin yeterli olup
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır.
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ÖZET

Bu çalışmada, ticari hayatta kanunda düzenlenmiş sözleşmelerin bir kısmından daha
sık uygulama alanı bulan marka lisans ve franchise sözleşmelerinin tarafları
arasındaki ilişkiler, tarafların borçları, sözleşmelerle sağlanan markanın kullanım
hakkı, sözleşmelere ait benzerlikler ve farklılıklar karşılaştırılmalı incelenmiştir.

Marka, temel işlevi bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya
hizmetlerinden ayırt etmek iken, zamanla markalı mal veya hizmeti diğer markalı
mal veya hizmetten ayırt etmek, mal veya hizmetin kalitesini garanti etmek ve sahip
olduğu imajla tüketici tercihlerini etkilemek üzere kullanılır olmuştur. Artık ürün
veya hizmetler sahip oldukları işlevlerden ziyade taşıdıkları markadan dolayı talep
edilmekte ve işletmelerin elde ettikleri gelirde, sürümünü gerçekleştirdikleri mal
ve/veya hizmetin markası etken rol oynamaktadır.

İktisadi hayatın en önemli unsurlarından biri haline gelen marka, büyük işletmelere
pazar payını artırmak, finansman kaynağı sağlamak ve işletme faaliyetlerini ulusaluluslararası boyutta genişletmek için yeni olanaklar elde etme imkânını sağlamıştır.
Aynı zamanda, artan rekabet ortamı, küçük ölçekte faaliyet gösteren işletmeleri
etkilemiş ve bu işletmeleri kıyasıya rekabet ortamında ayakta kalabilmek için
tanınmış bir markanın himayesinde hareket etme arayışına itmiştir. Bu nedenle,
ulusal-uluslararası

ve

büyük-küçük

firmalar

arasında

sözleşmeler

yoluyla

franchising, lisans gibi ticari ilişkilerin boyutunda önemli oranda artış yaşanmıştır.

Marka lisans sözleşmesi ile marka hakkına münhasıran sahip olan marka sahibi
(lisans veren), markanın kullanım hakkını -kural olarak- bir bedel karşılığında
kısmen veya tamamen lisans alana sağlamaktadır. Markanın devrinden farklı olarak
lisans durumunda hakkın özü lisans sahibinde kalmaya devam edip, marka hakkının
diğer bir kişiye kullandırılması söz konusu olmaktadır.
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Benzer şekilde franchise sözleşmesi ile franchise veren başta marka olmak üzere
kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikri ve sınai unsurlar
üzerinde,

franchise

alana

kullanma

hakkı

tanıyarak,

onu

kendi

işletme

organizasyonuna entegre etmek ve onu bu sisteme dayalı ticari faaliyet sırasında
devamlı olarak desteklemek borcu altına girmektedir; buna karşılık franchise alan ise
(franchise verenin belirlediği ilkelere uymak ve verilen fikri/sınai unsurlardan
yararlanmak kaydıyla) hem söz konusu sisteme dahil mal veya hizmetlerin sürümünü
kendi nam ve hesabına yapmayı ve desteklemeyi hem de franchise verene belli bir
ücret ödemeyi taahhüt etmektedir.

Franchise sözleşmesi sürekli borç ilişkisi doğuran, kanunda düzenlenmemiş ve tam
iki tarafa borç yükleyen çerçeve bir sözleşmedir. Marka lisans sözleşmesi de sürekli
borç ilişkisi niteliğine sahip bir sözleşme olup serbest lisansın söz konusu olduğu
durumlar haricinde tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğine sahiptir. Ayrıca,
556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’de marka
lisans sözleşmesine ilişkin bazı düzenlemelere yer verilmişse de marka lisans
sözleşmesi tüm unsurlarıyla kanunda düzenlenmiş bir sözleşme değildir. Kanunda
düzenlenmiş sözleşmelere ait unsurlar içeren franchise ve lisans sözleşmelerine bu
sözleşmelere ait hükümler doğrudan değil mahiyetine uygun düştüğü oranda kıyasen
uygulanabilmektedir.

Franchise sözleşmesi, lisans sözleşmesine kıyasen lisans unsurunu da içine alan daha
geniş haklar ve yükümlülükler demeti olarak karşımıza çıkmaktadır.
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ABSTRACT

In this study, trademark licensing and franchising agreements which are more
commonly used than some of the agreements that are regulated by law in business
life have been discussed comparatively in terms of the relations between the parties
of the agreement, their debts, using the trademark through trademark licensing and
franchising agreements and similarities and differences between the agreements.
While the principle function of the trademark is to distinguish the goods and services
of one enterprise from that of another, it has evolved into being used as a means
which assures the quality of the goods/services and also to affect the customer
preferences. Eventually, the goods/services are mostly demanded for their trademark
rather than the functions they have. Trademark also affects the companies’ revenues
drastically.
Branding, which has become one of the most important factors in business, has
enabled big enterprises to increase their market shares, to provide alternative
financial resources and thus extend their business activities both in national and
international markets. Consequently, the competition in the market has forced smallsized companies to work under the name of other big trademark holders for the
survival of their businesses. Therefore, there has been a significant rise in the amount
of commercial relations such as via franchising or licensing agreements between
small and big companies both nationally and internationally.
Trademark owner (who certifies the license) as the party who solely owns all the
rights of the trademark, allows the other party to use the trademark rights partly or
fully –in principle- at a certain cost. Unlike trademark assignment, in the case of
license, core rights still remain in the license owner (licensor) while the trademark
rights are given to licensee.
Similarly, in franchising agreement, franchising party (franchisor) gives primarily the
rights of trademark usage as well as the usage of the ideas and technologies that form
the manufacturing, administrating and marketing system by which they integrate
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them to their organization and also assures to support them during their business. On
the other hand, (provided that the franchisee sticks to the principles determined by
franchiser and uses the intellectual property rights) the franchisee both the marketing
of goods/services on his/her own behalf and paying a certain amount to the franchiser
in accordance with the franchising agreement.
Franchising agreement is a framework agreement which dictates a continuous debt
relation which is not regulated in the law. It makes both parties encumbered with
debts. Trademark licensing agreement also has continuous debt relation where it
encumbers both parties with debt except for the cases of free license. Additionally,
although it has been covered with some regulations in the Decree-Law No: 556
Pertaining To The Protection Of Trademarks, trademark licensing agreement has not
been completely resolved in the law to address all consequences. Franchising and
license agreements may include some constituents of the agreements resolved in the
laws. The provisions of these agreements can not be applied directly to the
franchising and license agreements. Instead, the applicability of these provisions to
the franchising and license agreements should be taken into account and then
decisions can be taken by analogy.
Franchising Agreement, when compared to Licensing Agreement, appears to be a
broader collection of rights and responsibilities which also include the licensing
issues.

x

GİRİŞ

Küreselleşme süreciyle birlikte üretim teknolojilerindeki gelişmeler, tüketici tercih
ve beklentilerindeki değişimler yoğun bir rekabet ortamını ortaya çıkarmıştır. Yoğun
rekabet ortamında ayakta kalabilmek, rakiplerle yarışabilmek ancak kaliteden ödün
vermeden hareket etmekle birlikte mal ve/veya hizmetin sunumunda kullanılan
markaların

tüketici

nezdinde

tanınmışlık

ve

itibar

kazanmasıyla

gerçekleşebilmektedir. Temel işlevi bir işletmenin mal veya hizmetlerini diğer
işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek olan marka, zamanla markalı mal
veya hizmeti diğer markalı mal veya hizmetten ayırt etmek, mal veya hizmetin
kalitesini garanti etmek ve sahip olduğu imajla tüketici tercihlerini etkilemek üzere
kullanılır olmuştur. İktisadi hayatın en önemli unsurlarından biri haline gelen marka,
sahibine ve markanın kullanım hakkını elinde bulunduran kişilere bir takım
avantajları sağlamaktadır.

Markanın tüketici nezdinde tanınmışlık düzeyinin artması ve itibar kazanması emek,
zaman ve maliyet açısından oldukça külfetli bir süreçtir. Bu sürecin başarı ile
tamamlanmaması da söz konusu olabilmektedir. Bu nedenle yeni bir marka
oluşturma sürecine girilmeksizin, başarılı bir markanın lisans ve franchise
sözleşmeleriyle kullanım hakkının devralınması tercih edilmektedir. Ancak belirtmek
gerekir ki franchisingde genelde tanınmış bir markayla birlikte başarılı bir işletme ve
pazarlama sisteminin varlığı da söz konusudur. Açıklamalarımızdan anlaşıldığı üzere
günümüzde marka kaynağını gösterme işlevini yitirmiş olup sadece sahibinin mal ve
hizmetleri için kullanılmamaktadır.
Latince “licet” kelimesinden gelen “lisans” terimi etimolojik açıdan “izin verilmiş”,
“müsaade edilmiş” anlamına gelmekte olup sözlük anlamı birisini yetkili kılmak
veya birisine izin vermektir. Marka lisans sözleşmesi ile marka hakkına münhasıran
sahip olan marka sahibi (lisans veren), markanın kullanım hakkını -kural olarak- bir
bedel karşılığında kısmen veya tamamen lisans alana sağlamaktadır. Markanın
devrinden farklı olarak lisans durumunda hakkın özü lisans sahibinde kalmaya

1

devam edip, marka hakkının diğer bir kişiye kullandırılması söz konusu olmaktadır.
Markanın tescilli olduğu mal veya hizmetlerin tamamında faaliyet göstermek
istenilmediği durumlarda faaliyet gösterilmeyen mal ve hizmetlerde markadan bir
şekilde faydalanılması, üretmek ve pazarlamak için yeterli kapasitenin bulunmaması,
markanın üçüncü kişilerin kullanımına sunulmak suretiyle markanın yaygınlaşması
veya dünya pazarına açılmak için finansman desteğine ihtiyaç olması gibi
sebeplerden marka hakkı, lisans veren açısından lisansa konu olabilir. Lisans alan
marka lisansı ile markanın tanınmışlığından, itibarından, reklamından ve iş
potansiyelinden faydalanmayı ve bu sayede mevcut iş potansiyelini artırmayı
amaçlamaktadır.
Öte yandan İngilizce bir kelime olan franchisingin sözlük anlamı; “vergilendirme ve
gümrük işlerinde serbestlik verme, imtiyaz” olup, Fransızca’ da “serbest bırakmak”
anlamına gelen bu kelimenin Türkçe karşılığı ise “imtiyaz/ayrıcalık verme” olarak
ifade edilebilir. Franchise sözleşmesi ile franchise veren başta marka olmak üzere
kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikri ve sınai unsurlar
üzerinde,

franchise

alana

kullanma

hakkı

tanıyarak,

onu

kendi

işletme

organizasyonuna entegre etmek ve onu bu sisteme dayalı ticari faaliyet sırasında
devamlı olarak desteklemek borcu altına girmektedir; buna karşılık franchise alan 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 franchise verene belli bir
ücret ödemeyi taahhüt etmektedir.

Modern bir sürüm yöntemi olan franchising, en geniş anlamıyla bir sözleşmede
belirlenmiş ticari, ekonomik ve sosyal ilişkilerin taraflar arasında değiş-tokuşudur.
İlk olarak ABD’de ortaya çıkan franchising, tüketici ihtiyaçlarının daha kaliteli ve
tanınmış mallara yönelmesinin ve her yerde standart hizmeti talep etmesinin
neticesidir. Zamanla sistem diğer ülkelere de yayılmış ve “franchise” terimi
uluslararası ticaret hayatında aynen benimsenmiştir.
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Bayilik, acentelik ve distribütörlük gibi klasik sürüm yöntemleri, kitlesel üretim
sonucu ortaya çıkan dağıtım problemine çözüm olarak kullanılmakla beraber
işletmeler günümüzde mahiyetinde yeni fırsatları barındıran franchisingi de yaygın
olarak kullanmaktadırlar. Franchising

ilişkisi,

pazarını genişletmek isteyen

işletmelere önemli avantajlar sağlayarak büyüme imkânları sunarken girişimcilere de
büyük bir organizasyonun ve markanın desteği ve güvencesiyle yatırım yapma ve
piyasada tutunabilme olanağı sunmaktadır.

Her ne kadar 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname’de marka lisans sözleşmesine ilişkin bazı düzenlemelere yer verilmişse
de marka lisans sözleşmesi tüm unsurlarıyla kanunda düzenlenmiş bir sözleşme
değildir. Aynı şekilde franchise sözleşmesi de kanunda düzenlenmiş bir sözleşme
değildir. Her iki sözleşme de kanunda düzenlenmiş sözleşmelere ait bazı unsurları
taşımakla birlikte hiçbirine tam olarak benzememektedir.

Ticari hayatta kanunda düzenlenmiş sözleşmelerin bir kısmından daha sık uygulama
alanı bulan marka lisans ve franchise sözleşmelerinde taraflar arasındaki ilişkiler,
tarafların borçları, sözleşmelerle sağlanan markanın kullanım hakkı, sözleşmelere ait
benzerliklerin ve farklılıkların ortaya konması için sözleşmelerin karşılaştırılması,
incelenmesi gereken konular olarak karşımıza çıkmaktadır.

Çalışmamızın birinci bölümünde marka kavramı, markanın tanımı, markanın
işlevleri, markanın unsurları, markanın hukuki işlemlere konu olması, marka lisans
kavramı, marka lisansının tescili, marka lisansının hukuki niteliği, marka lisansının
benzer sözleşmelerle karşılaştırılması, marka lisans sözleşmesinin unsurları, türleri
ve sona ermesi konuları incelenecektir.
İkinci bölümde ise franchisingin tanımı, franchisingin özellikleri, franchisingin
çeşitleri, franchising ilişkisinin fayda ve sakıncaları, franchise sözleşmesinin tanımı,
franchise sözleşmesinin hukuki niteli, franchise sözleşmesinin benzer sözleşmelerle
karşılaştırılması, franchise sözleşmesinin unsurları ve franchise sözleşmesinin sona
ermesi konuları incelenecektir.
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Üçüncü bölümde ise lisans sözleşmesi ile franchise sözleşmesi ve sözleşmelerin
tarafları arasındaki ilişkiler çeşitli yönleriyle karşılaştırılacaktır. Özellikle her iki
sözleşmede tarafların hak ve sorumlulukları, sözleşmelerin unsurları, sözleşmelere
uygulanacak hukuk kurallarının tespiti ve marka hakkına tecavüz halinde dava açma
hakkı gibi hususlar karşılaştırılmalı incelenecektir.

Çalışmamızın sonuç bölümünde ise çıkartılan sonuçlara yer verilmekle birlikte
mevcut kanuni düzenlemelerin yeterli olup olmadığı tespit edilmeye çalışılacaktır.
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BİRİNCİ BÖLÜM

MARKA HAKKI VE HUKUKİ İŞLEMLERE KONU OLMASI

1.1. Marka Kavramı
Sanayi inkılâbı ile beraber üretim teknikleri, pazar anlayışındaki değişiklikler
markayı tarihsel süreç içerisinde1 iktisadi hayatın en önemli unsurlarından biri haline
getirmiştir. 19. yüzyılın sonlarında, Amerika Birleşik Devletleri'nde günümüzde de
varlığını sürdüren bazı markalar reklamlarda kullanılmaya başlanmıştır. Bu süreçte
oluşturulmuş ve günümüzde de varlığını sürdüren ABD kökenli ilk markalara Levis
(1873), Maxwell House (1873), Coca-Cola (1886) örnek olarak gösterilebilir. 2

Türk marka hukukunda yapılan ilk düzenlenme kaynağını 1857 tarihli Fransız
Fabrika ve Ticaret Markaları Kanunu’ndan alan 1871 tarihli nizamnamedir. 3 İlk
düzenleme 1888 tarihli Fabrikalar Malumatı ile Eşyayı Ticariyeye Mahsus Alameti
Farikalara Dair Nizamname ile son bulmuştur. Uzun süre geçerliliğini koruyan bu
nizamname 3 Mart 1965 tarihinde 551 sayılı Markalar Kanunu’nun yürürlüğe
girmesiyle geçerliliğini yitirmiştir. 4 551 sayılı Markalar Kanunu’nun cezai hükümler
içeren 51, 52 ve 53. maddeleri haricindeki tüm maddeleri 27.06.1995 tarihinde
yürürlüğe giren 556 sayılı Markaların Korunması Hakkındaki Kanun Hükmünde
1

Bazı yazarlar, tarihin çok eski dönemlerinden itibaren süregelen bir olgu olan markanın ilk
kullanımını sahiplik bildiren Güney Fransa’nın Lascaux mağaralarında bulunan bizon şekilleriyle
gerçekleştiği kanaatindedir. Diğer bir görüşe göre, bu işaretler ticari niteliğe sahip olmadığından ilk
marka örneği, Mezopotamya ve Mısır medeniyetlerinde kullanılmıştır. Kırcı, N. Berkay: “Markanın
Hükümsüzlüğü”, TBB Dergisi, Sayı 66, 2006, s. 295. Buna karşılık bazı yazarlar, bu örneklerin de
günümüzdeki marka olgusunu tam yansıtmadığını ve markayı ticaretle bağlandırmak şartının
Avrupa’daki, özellikle İtalya, Fransa, İsviçre ve Almanya’daki aynı locaya bağlı esnaf ve tüccarların
mallarının aynı sembolle diğerlerinden ayrılmasıyla gerçekleştiği fikrini savunmaktadır. Tekinalp,
Ünal: Fikri Mülkiyet Hukuku, İstanbul 2005, s. 337.
2
Uztuğ, Ferruh: Markan Kadar Konuş, Marka İletişimi Stratejileri, İstanbul 2003, s. 15.
3
Çolak, Uğur: Türk Marka Hukuku, İstanbul 2016, s. 2; Tekinalp, s. 338; Yasaman, Hamdi/Altay,
Sıtkı /Ayoğlu, Tolga/Yusufoğlu, Fülürya/Yüksel, Sinan: Marka Hukuku, Cilt 1, İstanbul 2004, s. 2;
Arkan, Sabih: Marka Hukuku, Cilt I, Ankara 1997, s. 13; Çağlar, Hayrettin: Marka Hukuku Temel
Esaslar, Ankara 2013, s. 3.
4
Yasaman, s. 2; Sekmen, Orhan: Markanın Hükümsüzlüğü ve Hukuki Sonuçları, Ankara 2013, s.
33.
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Kararname (MarkaKHK)

ile yürürlükten kaldırılmıştır. 551 sayılı Markalar

Kanunu’ndan kalan maddelerin de KHK’ya 61/A maddesinin eklenmesi suretiyle
yürüklükten kaldırılması gerçekleşmiştir.5
MarkaKHK’da markanın tanımını doğrudan yapan bir ifadeye yer verilmemiştir. 6
MarkaKHK’nın “Tanımlar” başlığını taşıyan 2. maddesinde, markanın, ortak
markalar ve garanti markaları dâhil ticaret markaları veya hizmet markalarını ifade
ettiği belirtilmiştir.
MarkaKHK’nın “Markanın İçereceği İşaretler” başlığını taşıyan 5. maddesinde,
“Marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün mal veya
hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dâhil, özellikle
sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle
görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen
ve çoğaltılabilen her türlü işaretleri içerir.” hükmüne yer verilmiştir. Bu dolaylı
marka tanımına göre marka, bir teşebbüsünün mal veya hizmetlerini bir başka
teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlaması koşuluyla kişi adları
dâhil, özellikle sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları
gibi çizimle görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü işarettir.
Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı m. 4’de marka, “Bir teşebbüsün mallarının veya
hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya hizmetlerinden ayırt edilmesini
sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve kesin olarak
anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları
dahil sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya
ambalajlarının

biçimi

olmak

üzere

her

tür

işaretten

oluşabilir.”

olarak

tanımlanmıştır.7
5

Dirikkan, Hanife: Tanınmış Markanın Korunması, Ankara 2003, s. 6; Noyan, Erdal: Marka
Hukuku, Ankara 2006, s. 64; Arkan, s. 19–20; Yasaman, s. 3; Çolak, s. 3.
6
Çolak, s. 8.
7
Markanın başka özelliklerini de dikkate alan marka tanımları da mevcuttur. Örneğin, dünya çapında
ünlü bir marka değerleme şirketi olan Brand Finance’nın oluşumuna yardımcı olduğu Marka
Değerleme Standardı ISO 10668’de marka, “Ürünler, servisler veya kurumları tanımlamayı

6

Buraya kadar anlatılanlardan yola çıkarak marka ile ilgili yeni bir tanım yapmak
gerekirse marka, mal veya hizmetin ticari kaynağını gösteren ve sahibinin mal veya
hizmetini piyasadaki diğer emsallerinden ayırt etmeye yarayan isim, sembol, tasarım
veya bunların çeşitli kombinasyonları şeklindeki işarettir.

1.2. Markanın Unsurları
MarkaKHK m. 5 hükmünde yer alan marka tanımında, markanın iki ana unsurunun
varlığından bahsedilmektedir. Bu unsurlardan ilki “işaret” ikincisi ise işaretin “ayırt
edici” niteliğe sahip olmasıdır. Bir markanın ortaya çıkması için bir işaret seçilmesi
ve seçilen bu işaretin ayırt edici niteliğe sahip olması gerekmektedir.

MarkaKHK’da markanın her türlü işareti içerebileceği zikredilmiş olmakla beraber
işaretin tanımına yer verilmemiştir. İşaret, bir mal veya hizmeti ifade eden, onu
tanıtmaya, diğerlerinden ayırt etmeye yarayan simgedir.

8

Tekinalp, marka

örneğindeki işaretin tescil gerçekleştikten sonra marka olarak değerlendirilmesi
gerektiği görüşünü savunmaktadır. 9

MarkaKHK’da işaretler sayı itibarıyla sınırlı olmayıp, işaret sözcüğü geniş anlamda
kullanılmıştır. Buna göre grafikler, tasarımlar, kişi adları, sözcükler, harfler, logolar
ve ambalajların biçimi, sloganlar, sözcük ve şekil birleşimleri, üç boyutlu biçimler,
jenerikte ve bir programın takdimi esnasında kullanılan kısa melodiler, renkler, renk
kombinasyonları, kokular, tatlar da “işaret” olarak kabul edilmiştir. Bu ifadeden de
anlaşılacağı üzere işaretin mutlaka elle tutulabilir veya gözle görülebilir olması şart
değildir. Duyu organlarından biriyle algılanabilmesi yeterlidir. 10 MarkaKHK’da
amaçlayan ve hissedarların akıllarında ayırt edici imaj ve çağrışımlar oluşturan, böylece ekonomik
değer/fayda sağlayan, pazarlama ile ilişkili isim, tanım, logo, sembol, işaret ve dizayn gibi fiziki
olmayan varlık” olarak tanımlamaktadır. (Brand Finance: “Türkiye’nin En Değerli Markalarının
Yıllık Raporu”, Haziran 2015, s. 8.) Uztuğ ise, markayı tüketicinin zihninde diğer markalardan ayrı,
farklı bir ‘iz’ bırakmak için özetlenmiş bir algılanan değer ifadesi olarak tanımlamaktadır. Ayrıca
ürünün, işlevsel bir yararı sunan somut bir niteliğe; markanın ise bu işlevselliğin ötesinde ürünün
değerini artıran bir isim, sembol, tasarım ya da işaretin oluşturduğu anlam ile soyut bir niteliğe sahip
olduğunu iddia etmektedir. (Uztuğ, s. 22.)
8
Çağlar, s. 12; Tekinalp, s. 344.
9
Tekinalp, s. 344.
10
Kaya, Arslan: Marka Hukuku, İstanbul 2006, s. 12.
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tescil edilebilecek işaretlerin tahdidi olarak sayılmadığından yeni marka kullanım
şekillerinin önü açılmıştır. 11 MarkaKHK’da işaretin çizimle görüntülenebilmesi veya
benzer

biçimde

ifade

edilebilmesi,

baskı

yoluyla

yayınlanabilmesi

veya

çoğaltılabilmesi şartı aranmaktadır. 12 Bu hükümde, işaretin kâğıt üzerine aktarılarak,
tescil edilecek markanın tam olarak tespit edilmesi hedeflenmektedir. Böylelikle
ileride ortaya çıkabilecek uyuşmazlıkların önüne geçilebilecektir.
Ayırt edicilik unsuru işaretin marka olarak tescili için aranan bir şartı olarak
MarkaKHK’da zikredilmekle beraber açık bir tanımına yer verilmemiştir. Bir işaret,
mal veya hizmetleri birbirinden ayırabildiği ve ilgili tüketici nezdinde o mal veya
hizmetlerin ticari kökenlerine yönelik algı oluşturabildiği ölçüde ayırt edicidir. 13
İşaret, ayırt ediciliğe ya en baştan sahiptir ya da zamanla kullanılarak, yatırım
yapılarak

ilanlar,

kazanılabilmektedir.

reklamlar,

tanıtıcı

kampanyalar

ile

ayırt

edicilik

14

Ayırt ediciliği soyut ve somut olarak düşünebileceğimize dair öğretide görüşler
mevcuttur. Bu görüşe göre soyut ayırt edicilikten anlaşılması gereken işaretin
herhangi bir mal veya hizmetle ilgisi olmaksızın marka olabilmek için ayırt ediciliği
olmamasıdır. 15 “euro, süper, mükemmel, ultra, kalite” gibi bazı kelimeler veya
kavramlar bu kapsamda değerlendirilebilir. 16 Somut ayırt ediciliğe gelince işaretin
belli mal veya hizmetler için ayırt edici olup olmaması söz konusudur. Mesela zeytin
resmi soyut ayırt ediciliğe sahipken, zeytin ürünleri için somut ayırt ediciliği söz
konusu değildir. Kullanım sonucu kazanılan ayırt ediciliğin somut ayırt edicilikte
olabileceği bu görüş kapsamındadır. Yukarıda anlattığımız soyut-somut ayırt edicilik
görüşüne göre soyut ayırt edicilik marka olabilirliğin bir koşulu iken, somut ayırt
edicilik ise tescil edilebilmenin bir koşuludur.17

11

Tekinalp, s. 344.
Bu husus Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nda m. 4’de işaretin sicilde gösterilebilir olması şartı
olarak ifade edilmiştir.
13
Meran, Necati: Marka Hakları ve Koruması, Ankara 2014, s. 31; Çolak, s. 23.
14
Tekinalp, s. 348.
15
Çağlar, s. 12; Çolak, s. 24.
16
Fezer, Karl-Heinz; Markenrecht, 4. Aufl., München 2009, s. 3 (naklen Çağlar, s. 12)
17
Çağlar, s. 13.
12

8

1.3. Marka Çeşitleri
1.3.1. Ticaret Markası

Marka kavramının ilk defa ticaret sahasında mal ve ambalajı üzerinde kullanım
bulduğu klasik marka türü ticaret markasıdır. 18 Ticaret markası, MarkaKHK’nın
Uygulama Şeklini Gösterir Yönetmelik (MarkaYön) 19 m. 8’de “bir işletmenin
imalatını ve/veya ticaretini yaptığı malları başka bir işletmenin mallarından ayırt
etmeye yarayan işaret” olarak tanımlanmıştır. Türk Patent Enstitüsü (TPE)
tarafından çıkartılan sınıflandırma tebliğinin 1’den 35’e kadar sınıflarda tescilli olan
markalar ticaret markası niteliğindedir.20

Ticaret markası, malın üreticisi tarafından doğrudan kullanılacağı gibi üretici
olmadığı

halde

malı

kendi

markasıyla

piyasaya

sunanlar

tarafından

da

kullanabilmektedir. Migros veya BİM gibi bazı büyük mağazalar istedikleri özellikte
ürünleri başka üreticilerden temin ettikten sonra kendi markaları ile satışa
sunmaktadırlar. 21 Ayrıca para ve kıymetli evrak gibi bazı istisnalar hariç olmak
üzere, menkul malların hemen hemen tamamı ticaret markasına konu oluşturabilir. 22

1.3.2. Hizmet Markası
Hizmet markası, MarkaYön m. 9’da “bir ticari işletmenin hizmetlerini, diğer
işletmenin hizmetlerinden ayıran işaret” olarak tanımlanmıştır. Bankalar, turizm
acenteleri, hastaneler, oteller, eğitim hizmeti veren her türlü müesseseler,
danışmanlık şirketleri ve güvenlik firmaları gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren
kuruluşlar müşterilerine ürettikleri malı değil hizmeti sunarlar. 23 TPE tarafından
çıkartılan sınıflandırma tebliğinin 35’den itibaren 45’de dâhil olmak üzere son 11
18

Tekinalp, s. 351; Çağlar, s. 25.
RG: T. 05.11.1995 S. 22454.
20
Çolak, s. 15.
21
Tekinalp, s. 351; Meran, s. 34; Gutterman, Alan S./Erlich, Jacob N.: Technology Development and
Transfer, The Transactional and Legal Environment, London 1997 s. 56 (naklen Ölmez, Hande:
Marka Lisans Sözleşmeleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2012, s. 13).
22
Sert, Selin: Markanın Kullanılması Yükümlülüğü, Ankara 2007, s. 19; Meran, s. 33; Tekinalp, s.
351.
23
Meran, s. 34; Tekinalp, s. 352; Yasaman, s.22; Arkan, s. 43.
19
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sınıfı hizmet markalarına konu teşkil etmektedir. 551 sayılı Markalar Kanunu’nda
korunmamasına karşılık, MarkaKHK ile koruma altına alınan24 hizmet markalarında,
markanın malın veya ambalajın üzerinde bulundurulması zorunluluğu olmayıp,
işletmenin iş evrakında veya reklamlarında kullanılması yeterli görülmektedir.25

1.3.3. Bireysel (Ferdi) Markalar
Bireysel (Ferdi) marka, garanti ve ortak markadan farklı olarak sadece adına tescilli
olduğu kişi/kişilere hak sağlamaktadır.26 Bir gerçek veya tüzel kişiye ait olan bireysel
marka üzerindeki hakkın bir ya da iştirak halinde veya müşterek mülkiyet
durumunda birkaç kişi tarafından kullanılması söz konusudur.27

1.3.4. Ortak Markalar
Ortak marka, MarkaKHK’da m. 55/I’de “üretim veya ticaret veya hizmet
işletmelerinden oluşan bir grup28 tarafından kullanılan işaret” olarak tanımlanmış
ve m. 55/II’de “Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer
işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar.” hükmü mevcuttur. Ortak
marka, Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nda “üretim veya ticaret ya da hizmet
işletmelerinden oluşan bir grup tarafından kullanılan işaret” olarak tanımlanmıştır.

MarkaKHK’da belirtildiği üzere ortak marka sahipleri ortak markanın tescili için
birlikte hareket etmeleri gerekmektedir (MarkaKHK m. 56/3). Yine MarkaKHK’da

24

Hizmet markalarının ticaret markaları gibi koruma altına alınması zorunluluğu TRIPS Anlaşmasının
15. Maddesine dayanmaktadır. (Ayrıntılı bilgi için bkz. Özhan, Ünal: Markanın Ekonomik Değeri
ve Değerleme Metotları, Marka Uzmanlık Tezi, Ankara 2005, s. 12)
25
Arkan, s. 23; Meran, s. 34.
26
Yasaman, s. 22.
27
Tekinalp, s. 352; Meran, s. 35; Çağlar, s. 26; Yasaman, s. 22.
28
Burada geçen “grup” sözcüğü, üretim, ticaret veya hizmet işletmelerinden oluşan topluluğun tüzel
kişiliğe sahip olmadığına dikkat çekmek için kullanılmıştır. Arkan, s.45, dn. 48; Arkan, Sabih (Ticari):
Ticari işletme Hukuku, Ankara 2011, s. 275; Taylan Çamlıbel, Esin: Marka Hakkının
Kullanımıyla Paralel İthalatın Engellenmesi, Ankara 2001, s. 38; Özarmağan, Müge: Marka
Hakkının Kullanmama Nedeniyle Sona Ermesi, İstanbul 2008, s. 71.
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düzenlendiği üzere ortak markanın kullanımının usul ve şeklini gösterir bir teknik
yönetmeliği sunmaları gerekmektedir.29

Ortak markalarda, markanın her bir sahibinin, markanın tümü üzerinde, markanın
diğer sahiplerinin aynı nitelikteki hakları ile sınırlı şekilde, ancak bağımsız olarak
hak sahipliği söz konusudur. 30 Ortak markayı grup markasından farklı kılan
hususiyet birden fazla kişi adına tescilli olmasıdır. Grup markasında ise tescil birden
çok işletme adına olmayıp, doğrudan veya dolaylı olarak işletmelerden herhangi biri
veya işletmelerin başı konumunda bulunan “holding” adınadır. 31 Ortak markaya 41.
sınıfta yapılan ve yeni bir başvuru olan “ÇINAR MUTFAK SANATLARI ATÖLYESİ”
örnek verilebileceği gibi32, grup markasına da Koç grubuna giren işletmelerinin varsa
markaları yanında kullandıkları kırmızı renkli koçboynuzu ile altındaki siyah “Koç”
ibaresinden oluşan marka örnek olarak verilebilir.33 MarkaKHK m. 60’da ve Sınaî
Mülkiyet Kanunu Tasarısı m. 148’de düzenlendiği üzere, sicile kaydı halinde ortak
markanın devri ve lisans sözleşmelerine konu olması mümkündür.

1.3.5. Garanti Markaları
MarkaKHK m. 54/I’de yer alan “Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme
tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve
kalitesini

garanti

etmeye

yarayan

işarettir.”

ifadesi

garanti

markasını

tanımlamaktadır. Doktrinde bu tanımlama kabul görmemekte olup asıl garanti edilen
hususun işletmelerin ortak özelliklerinin olmadığı, onlar tarafından üretilen mal veya
hizmetlerin ortak özelliklerinin olduğu vurgulamaktadır. 34 Garanti markası bir kişi
adına tescilli olmakla beraber teknik yönetmelikte 35 belirtilen hususlara riayet
29

MarkaKHK m. 56/1, Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nda “teknik yönetmelik” yerine “teknik
şartname” ifadesi kullanılmıştır.
30
Tekinalp, s. 353; Arkan, s.45; Çolak, s. 16-17.
31
Meran, s.35; Tekinalp, s. 353.
32
Çağlar, s. 27.
33
Tekinalp, s. 353.
34
Çağlar, s. 31; Arkan, s. 46; Tekinalp, s. 353; Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nda m. 31’de, garanti
markası, “marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o işletmelerin ortak özelliklerini,
üretim usullerini, coğrafi menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işaret” olarak
düzenlenmiştir. Tasarı’da da düzeltilmeyen bu husus doktrindeki endişenin haklı olduğu ortaya
konulmuştur.
35
Ortak markada olduğu gibi garanti markasında da bir teknik yönetmelik zorunluluğu mevcuttur.
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edilmesi ve izin alınması durumunda kullanıma açıktır. 36 Garanti markası bizzat
markanın sahibi tarafından kullanılmamaktadır. Garanti markası sahibine markayı
kullananların mal ve hizmetlerini denetleme yetkisi sağlamaktadır. 37

Marka KHK m.60’da ve Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı m. 148’de düzenlendiği
üzere garanti markasının devrinin mümkün olmasına karşılık lisans sözleşmesine
konu olması mümkün değildir.

1.3.6. Standart (Alelade) Markalar
Standart (Alelade) marka, korumayı tescil yoluyla kazanır ve tanınmış olmayan
markadır. MarkaKHK hükümleri gereğince, standart (alelade) marka için sağlanan
korumanın kapsamı aynı veya benzer mal ve/veya hizmetler içindir.38

1.3.7. Tanınmış Markalar
Tanınmış markalarla ilgili ne ulusal ne de uluslararası kaynaklarda bir tanıma
rastlamak mümkün olmamakla birlikte doktrinde ve içtihatlarda farklı görüşlere yer
verilmiştir. 39 Tanınmışlığın değişen bir olgu olması 40 ve her somut olayda farklı
değerlendirilmesi gerekebileceği ve önceden belirlenen kriterlere uymaması 41 gibi
sebepler tanınmışlığın tanımını zorlaştırmaktadır.

MarkaKHK’da

tanınmış

markaya

MarkaKHK’nın 7/I-ı bendinde

42

ait

bir

tanım

bulunmamaktadır.

Fakat

“Paris Sözleşmesi’nin 1’inci mükerrer 6’ncı

36

Çolak, s. 18.
Uluslararası yün birliği adına tescilli “WOOLMARK” markası garanti markasına örnek olarak
verilebilir. Bu markayı kullanmak isteyen kişilerin ürettiği ürünlerin marka sahibi tarafından konulan
şartları yerine getirmesi durumunda kullanımına izin verilmektedir. “TSE” markası da ulusal garanti
markasına örnek verilebilir.
38
Yasaman, s. 23; Çolak, s. 16.
39
Çağlar, s. 27.
40
www.uspto.gov. Henderson, C.; “Protection of Well-Known Marks”, s.27.(Erişim tarihi:
19.12.2015)
41
Yasaman, s. 24.
42
Anayasa Mahkemesi’nin 27.05.2015 tarihli, 2015/33 E. ve 2015/50 K. sayılı kararı ile 556 sayılı
Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin marka tescilinde red için mutlak
nedenlere ilişkin 7. maddesinin 1. fıkrasının (ı) bendini, Anayasa’nın 91. maddesine aykırı olduğu
37
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maddesine göre tanınmış markalar” 43 , 8/IV maddesinde ise “markaların toplumda
ulaştığı

tanınmışlık

düzeyi”

ifadeleri

geçmektedir.

Bu

maddede

Paris

Sözleşmesi’nden yararlanma hakkı bulunan bir kişiye ait olduğunun ve aynı ve/veya
benzer ürünlerde kullanıldığının herkesçe bilindiği mütalaa edilen markaların
tanınmış olduğu dolaylı olarak kabul edilmektedir. 44

Paris Sözleşmesiyle tanınmış markalara sağlanan korumanın kapsamı ilgili mallar
için sonraki tarihli başvuruyu tescil etmeme, tescil edilmiş ise hükümsüz kılma ve
kullanmayı yasaklama şeklinde ortaya çıkar. 45 Korumanın kapsamı, TRIPS 46
anlaşmasının 16’ıncı maddesinin 3. fıkrasında tanınmış markanın farklı mal veya
hizmetler

için korunmasının,

bu

markanın

tanınmış markanın sahibi ile

ilişkilendirilmesinin varlığı ve tanınmış markanın bundan zarar görmesinin
muhtemel olması halinde söz konusu olabileceği halinde genişletilmiştir.47

Paris Sözleşmesinde markanın tanınmışlık düzeyi tespiti hakkında bir ölçüt
verilmemiştir. Bununla birlikte Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü tarafından tanınmış
marka tespitinde esas alınabilecek bazı kriterler yayınlanmıştır. 48 Bahsi geçen
kriterler TPE tarafından da kabul görmüş olup detaylandırılarak yayınlanmıştır.49

gerekçesiyle iptal edilmiş ve karar 02.06.2015 tarihli ve 29374 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanmıştır.
43
Paris Sözleşmesi, ilk olarak 1883 yılında Paris’te 11 ülke tarafından imzalanmıştır. Bugün itibariyle
184 ülke tarafından imzalanan Paris Sözleşmesi Türkiye’de 10.10.1925 tarihinde yürürlüğe girmiştir.
Paris Sözleşmesi’nin “Taklit Markalar” başlığını taşıyan 1’inci mükerrer 6’ncı, “Birlik ülkeleri tescilin
talep edildiği ülkenin yetkili makamları tarafından söz konusu ülkede bu Sözleşmeden yararlanacağı
kabul olunan bir şahsa ait olduğu aynı veya benzeri ürünlerde kullanıldığı herkesçe bilindiği mütalaa
edilen bir markanın karışıklığa meydan verilecek surette örneğini, taklidini veya tercümesini yapan bir
fabrika veya ticaret markasının tescilini gerek ülke mevzuatı müsait olduğu takdirde doğrudan
doğruya, gerekse ilgilinin isteği üzerine ret veya hükümsüz kılmayı taahhüt ederler” hükmü yer
almaktadır.
44
Ayhan, Rıza/ Özdamar, Mehmet/ Çağlar, Hayrettin: 6102 Sayılı Ticaret Kanunu Hükümlerine
Göre Ticari İşletme Hukuku Genel Esaslar, Ankara 2011, s. 179.
45
Çağlar, s. 27.
46
Anlaşmanın tam ismi “The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights”
şeklindedir. Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Anlaşması (TRIPS), Dünya Ticaret Örgütünü kuran
anlaşmanın ekidir. Anlaşma uluslararası ticaret sistemine ticaretle bağlantılı fikri mülkiyet haklarını
düzenleyen bir anlaşma olarak 1995 yılında eklenmiştir. Ülkemizde 1 Ocak 1996 tarihinde yürürlüğe
girmiştir. Anlaşma tam metni için bkz. https://www.wto.org/english/tratop_e/trips_e/t_agm0_e.htm
(Erişim tarihi: 21.12.2015)
47
Çağlar, s. 28.
48
Dünya Fikri Mülkiyet Örgütü çalışma programı çerçevesinde oluşturulan uzmanlar komitesi
tarafından, bir markanın tanınmışlığının belirlenmesinde dikkate alınması gereken kriterler şu şekilde
belirlenmiştir: (i) markanın toplumun ilgili kesiminde bilinme ve tanınma derecesi; (ii) markanın
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1.3.8. Tescilli Markalar
Türk hukukunda MarkaKHK m.6’da belirtildiği üzere marka koruması esas itibarıyla
tescil ile kazanılır. Bundan da anlaşılacağı gibi, tescil kurucu etkiye sahiptir. 50
Ayrıca, MarkaKHK m.15/1 uyarınca marka tescilinden doğan hakkın devir, lisans,
rehin ve haciz gibi hukuki işlemlere konu olması da mümkündür. Tescil konusunda
tek yetkili mevki Türk Patent Enstitüsü’dür. Tescil başvurusu kabul edilen marka,
tescil başvuru tarihinden itibaren on yıl süreyle korunur. Bu süre onar yıllık dönemler
halinde yenilebilir.

1.3.9. Tescilli Olmayan Markalar
MarkaKHK tescilli markaların yanı sıra bazı şartlarda tescilsiz markalar için de
koruma sağlamaktadırlar. Bu şartlar, kullanım suretiyle ayırt edicilik kazanma ve
Paris Sözleşmesi kapsamına giren tanınmış marka olmak olarak sıralanabilir.
Bunların dışında kalan tescilsiz markalara ise ancak 6102 sayılı TTK m.54 vd. yer
alan haksız rekabet hükümlerine göre koruma sağlanabilir.51

1.4. Markanın İşlevleri
Marka olgusu tarih içinde gelişim göstermekle beraber markanın sahip olduğu
işlevlerde de değişme ve zenginleşme söz konusu olmuştur. Marka, mal veya
hizmetin kökeni hakkında bilgi vermekle beraber, bir işletmenin mal veya
hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt eder, mal veya hizmetin

kullanıldığı coğrafi alan, kullanım süresi ve kullanım derecesi; (iii) marka promosyonlarının kapsadığı
coğrafi alan, promosyon süresi ve derecesi; (iv) markanın tanınmışlığını ya da kullanım derecesini
yansıtacak derecedeki tescillerin ya da tescil başvurularının kapsadığı coğrafi alan; markanın yetkili
makamlar tarafından tanınmış marka olarak kabulüne dair başarılı uygulama örnekleri ile markaya
atfedilen değer. Enstitü ise, markanın üzerinde kullanıldığı mal veya hizmetin özellikleri ve kapsamı,
piyasada yaygınlığı, pazar payı, yıllık satış miktarı gibi hususlar üzerinde durarak, kriterleri daha
detaylı bir şekilde belirlemiştir. Karahan, Sami: Ticari İşletme Hukuku, Konya 2011, s. 163.
49
http://www.tpe.gov.tr (Erişim tarihi: 22.15.2015).
50
Arkan (Ticari), s. 286; Ayhan/Özdamar/Çağlar, s. 192.
51
Çağlar, s. 25.
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kalitesini garanti eder, pazarda mal veya hizmetin reklamı olarak pazarı etkiler ve
müşteri çevresinin genişlemesinde rol oynar.52

1.4.1. Kaynak Gösterme İşlevi
Öncelikle belirtilmesi gereken bir husus, burada bahsi geçen kaynak coğrafi kaynak
değildir. Kaynak belirtme işlevinden maksat, marka sahibinin adı veya unvanı ya da
mal veya hizmetin hangi işletme tarafından üretildiği ya da pazarlandığını
göstermektir.53

Doktrinde, markanın ilk kullanım amaçlarının başında gelen kaynağını gösterme
işlevinin zamanla etkisini yitirdiğine dair ve bizim de katıldığımız görüşler
bulunmaktadır.54 Kitle üretimin ortaya çıkması, malların tüketildiği piyasaların ülke
sınırlarını aşması, lisans yoluyla üretim yapılması, ortak markaların kullanılmaya
başlanması, pazarlama stratejilerinin değişmesi ve gelişmesi ile marka, kaynak
gösterme işlevini yitirmeye başlamıştır. Tüketicilerin artık markalar vasıtasıyla mal
veya hizmet ile üretici işletme arasında bağlantı kuramaz hale gelmiş olmaları gibi
gelişmeler markanın kaynağını gösterme işlevinin azalmasına sebep olmuştur.55

1.4.2. Ayırt Edicilik İşlevi
Markanın tanımında yer alan bu husus sayesinde bir işletmenin ürettiği veya sunduğu
mal veya hizmet diğer işletmelerin sunduğu mal veya hizmetten ayrılır. Markanın bu
işlevi, tüketiciye bir ürünü diğerlerinden ayırt etme imkânını verir ve ürüne olan
talebi sürekli kılar. 56 Jenerik (tür) isimlerde ya da markanın üzerinde kullanılacağı
malın kendisine işaret ettiği durumlarda ayırt edicilik söz konusu değildir.57 Ürünün
52

Ayhan/Özdamar/Çağlar, s. 175; Keskin, Serap: Fikri Mülkiyet Haklarında Patent ve Markanın
Ceza Normları ile Korunması, Ankara 2003, s. 48.
53
Borchard, William M.: Trademark Basics, A Guide for Business, New York 1995, s. 45.
54
Tekinalp, s. 356; Çolak s. 13-14; aksi yönde görüş için bkz. Kaya, s. 59.
55
Arkan, s. 38.
56
McNeil, James U.: An Introduction to Consumer Behavior, New York 1973, s. 5-6.
57
Örneğin üç başlı traş makinesi resminin marka olarak tescil edilemeyeceği, zira ticari menşeini
göstermekten ziyade malın fonksiyonuna ve kendisine işaret ettiği söylenmiştir. Philips Electronics
NV Remington Consumer Products LTD, (1998). Bkz Bainbridge, İntellectual Propety, s. 552, 561563.(naklen Yasaman, s. 18.)
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ambalajı üzerinde ürünün cinsi ve kalitesi ile ilgili ibareler de ayırt edicilik
hususiyetinden mahrumdur.

Zaman içerisinde malların üretim ve piyasaya sürüm tekniklerinde meydana gelen
yenilikler, lisansa dayalı üretim modelinin ve franchise usulünün yaygınlaşması,
ortak markaların yaygınlaşması gibi gelişmeler sonucunda, markanın mal veya
hizmetin kaynağını gösterme işlevinin önemi azalırken, bir işletmenin mal veya
hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etme fonksiyonu önem
kazanmıştır. 58

Taylan, markanın malın kaynağını gösterdiği ölçüde ayırt ediciliğe sahip olduğunu
ve malın kaynağını gösterme işlevini kaybettiğinde ayırt ediciliğine de kaybedeceğini
savunmaktadır.59 Bu fikre katılmayan Arkan, markanın malın kaynağını göstermeden
ayırt edicilik sağlayabildiği ve malın kaynağı olan işletmeden tamamen bağımsız bir
sınaî mülkiyet hakkı olduğu görüşündedir.60 Çalışmamızın konusunu oluşturan lisans
ve franchise sözleşmelerinin gün geçtikçe yaygınlaşması ve tüketicilerin malın
üreticisinden çok dağıtıcılarını tanımaları gibi nedenlerle Arkan’ın görüşünü isabetli
bulmaktayız.

1.4.3. Kalite İşlevi
Markanın kalite işlevi, aynı marka altında üretilen her ürünün her zamanki
kalitesinde olduğunu garanti etmesidir. 61 Belli bir kalite çizgisinde devam eden
marka, tüketicileri nezdinde bir güven kazanacaktır. Kazanılan bu güven tüketicinin
o markayı tercih etmesini sağlayacaktır. Rekabetin hızla arttığı günümüzde, mal veya
hizmetin kalitesinin garanti edilme işlevi ekonomik açıdan oldukça önemlidir.
Piyasaya yeni giren bir ürün veya hizmet markasının müşteriler nazarında belli bir
kaliteyi garanti etmesi zamanla olmaktadır. Bu nedenle yeni markayı ilk defa tercih
edenler tereddüt yaşamaktadırlar.
58

Arkan, s. 38; Kaya, s. 59; Ünal, Mücahit: Marka Tescilinden Doğan Haklarla İlgili Hukuki
İşlemler, Ankara 2007, s. 26.
59
Taylan Çamlıbel, s. 52.
60
Arkan, s. 2.
61
Çağlar, s. 34.
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Hukuken marka sahibinin markalı malların kalitesini bozmamak gibi bir
yükümlülüğü mevcut değildir.62 Yalnız doğrudan olmasa da bazı durumlar için bu
hukuki yükümlülüğün mevcut olduğundan bahsedilebilir. MarkaKHK m. 21/VIII
hükmünde, “Marka sahibi, lisans altında üretilen veya sunulan hizmetin kalitesini
garanti edecek önlemleri alma hakkına sahiptir” ibareleri mevcuttur. Buradan
hareketle lisans alan markanın kalite garanti işlevini yerine getirmekle sorumlu
olduğu savunulabilir.

1.4.4. Reklam ve Tanıtım İşlevi
İşletmeler, mal ve hizmetlerinin daha çok kişilere ulaştırabilmek amacıyla bu mal ve
hizmetlerde kullandıkları markalar için önemli reklam ve tanıtım harcamaları
gerçekleştirmektedirler. Bu harcamalar markaya yapılan bir yatırım olarak
düşünülebilir. 63 Marka tanıtıldıktan sonra müşteri çevresi ile marka arasında güçlü
bir bağ kurulması satın alma kararını etkilemektedir. 64 Hatta satın alma kararında
marka, işletmenin isminden ve malın ya da hizmetin niteliklerinden daha etkilidir.
Zamanla markanın tercih edilmesi artık müşteri için bir refleks olabilir. 65 Markanın
bilinirliğinin artmasıyla marka reklam etkisini netice verir ve bu markalı ürünlere
olan talep artmaktadır.66

1.4.5. Alıcıyı Çekme ve İtibar İşlevi
Markanın müşterileri çekmeye yönelik bir gücü söz konusudur. Çünkü mal veya
hizmeti talep edenler belli bir markayı taşıyan mal veya hizmete bağlandıktan sonra,
bu markalı mal veya hizmetleri talep etmektedirler. Böylelikle marka, alıcı çevresini
mal veya hizmetlere bağlamaktadır.67
62

Arkan, s. 38; Tekinalp, s. 356; Yasaman, s. 19.
Çolak, s. 14.
64
Yasaman, s. 20; Çolak, s. 14; Arkan, s. 39-40.
65
Chavanne/Burst, Droit de la Propriete İndustrielle, s. 491. (naklen Yasaman, s. 20.)
66
Tekinalp, s. 356.
67
Bu durum , Amerikan Hukukunda “goodwill”, Fransız Hukukunda da ”pouvoir de ralliement des
clients” olarak ifade edilmektedir. Betrand, La Propriete Intellectuelle, s. 305. (naklen Yasaman, s. 20.
dn. 18.)
63
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Markalı ürünler müşterilere güven sağlayarak, endişe ve korkularını azaltarak alıcı
çevresi nazarında bir itibar kazanmaktadır. Markası itibar kazanan ürünü kullanan
tüketiciler marka sayesinde kimliği belli olan ürünün, kötü olmayacağını ve problem
çıktığı takdirde kiminle muhatap olabileceklerini bilmektedirler. İşletmeler ise kalite
standardı düştüğünde ürünlerine duyulan güvenin sarsılacağını ve itibarın
zedeleneceğini bildikleri için bu itibar ve güveni sarsmamaya çalışırlar ve bu sayede
satış gelirlerinde düşme tehlikesinden kurtulurlar. 68 Ayrıca yine markanın alıcı
çevresinde kazandığı itibar dolayısıyla, markanın benzer ya da tamamlayıcı mal veya
hizmetlerde kullanılması durumunda; marka, alıcı çevresini bu benzer mal veya
hizmetlere de çekmektedir.69

1.5. Markanın Ekonomik Değeri
Marka değeri kavramı, ilk kez 1988’de Ranks Hovis McDougall’ı satın almak
isteyen Goodman Fielder Wattie’nin (İngiliz gıda firması), değer tespitinde sadece
fiziki varlıkların göz önünde bulundurulması suretiyle şirketlerine düşük bedel
verdiğini savunan Ranks Hovis McDougall yönetiminin tepkisinde ortaya
konulmuştur. Firma yetkilileri, çok sayıda güçlü markaya sahip olduklarını ancak
kendilerine verilen teklifin marka değerlerini yansıtmadığını ifade etmişlerdir. Bu
olaydan sonra sadece fiziki varlıkların değil, işletmelerin tüm maddi ve maddi
olmayan duran varlıkların değerlemesinin gerekliliği ortaya çıkmıştır.70

Günümüzde rekabetin gereği olarak firmalar, bir yandan ürünler için Ar-Ge
faaliyetleri yürütürken diğer yandan da markalar için reklam ve tanıtım faaliyetleri
yürütmelidir. Markaya yapılan her türlü yatırım marka sahibine rekabet avantajı
sağlayarak, tüketicinin ürüne veya işletmeye karşı olan tutumunu olumlu şekilde

68

Erdil, Sabri T./ Uzun Yeşim: Marka Olmak, İstanbul 2009, s. 31-32.
Chavanne/Burst, Droit de la Propriete İndustrielle, s. 491. (naklen Yasaman, s. 20.)
70
Hauser, Ulrich:Erfolgreiches Markenmanagement, Gabler 1997(naklen Kara, Ayşen:
Markalama Strajilerinden Ortak Markalama ve İntel İnside Örneği, Marka Uzmanlık Tezi,
Ankara 2015, s.31.)
69
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etkiler. Başarılı bir marka, kullanıldığı mal veya hizmetlerden ayrı bir ekonomik
değer olarak karşımıza çıkmaktadır. 71

Marka değeri tanımı için değişik görüşler beyan edilmiştir. Mesela Aaker marka
değerini, “Bir markayla, marka adıyla veya simgesiyle bağlantılı olan ve bir ürün ya
da hizmetin bir firmaya ve/veya firmanın müşterilerine sağladığı değeri arttıran ya
da azaltan bir varlıklar ya da sorumluluklar kümesidir.” şeklinde tanımlamaktadır.72
Keller ise marka değerini, “Tüketicilerin bir markanın pazarlanmasına verdikleri
tepkiler üzerindeki, marka bilgisine bağlı fark etkisi.” olarak tanımlamaktadır.73
Marka değer tespiti başlangıçta şirket satın alma ve birleşmeleri amacıyla yapılırken
giderek çok farklı amaçlarla da yapılmaya başlamıştır. Günümüzde marka
değerleme, şirket birleşme ve satın almaları başta olmak üzere marka alım-satımları,
franchising ve lisans anlaşmaları, finansal yönetim politikalarının belirlenmesi, firma
politikalarının belirlenmesi ve hukuki ihtilafların çözümü amacıyla kullanılmaktadır.

1.6. Markanın Hukuki İşlemlere Konu Olması
Tescilli bir marka veya marka başvurusu hukuki işlemlere konu olabilir. Tescilli bir
markanın, devir, miras yoluyla intikal, lisans ve rehin sözleşmelerine konu
olabileceği MarkaKHK m. 15 hükmünde açıkça zikredilmektedir. Marka, işletmeden
ayrı bir varlık olduğundan, hukuki işlemlere işletmeden bağımsız olarak konu
olmaktadır.74

71

Birçok sermaye piyasasında şirket değerlerinin, fiziki varlıklar kadar fiziki olmayan varlıklardan
oluştuğu görülmektedir. Marka gibi varlıklar şirket değerleri içerisinde önemli pay tutmaktadır. Şirket
değerlerinin %57’sini fiziki olmayan varlıklar %43’ünü fiziki varlıklar oluşturmaktadır. En yüksek
fiziki olmayan varlıklar oranı A.B.D.’ye ait olup %73’tür. Diğer bir deyişle, A.B.D.’de şirket
değerlerinin sadece %27’si fiziki varlıklardan oluşmaktadır. Bu rakamlar, bir bakıma, ülkenin çok
sayıda güçlü markaya sahip olması anlamına gelmektedir. Türkiye için bu oranlar; %68 fiziki, %32
fiziki olmayan varlıklar olarak tespit edilmiştir. (2015 Brand Finance Global Intangible Finance
Tracker; GIFT.)
72
Aaker, D.: Strategic Market Management, New York, NY, John Wiley /Sons, Inc., 2001, s. 165 .
73
Keller, L.:“Conceptualizing, Measuring ang Managing Customer Based Brand Equity”,
Journal of Marketing Vol.57, No:1, 1993, s.1-2.
74
Berzek, Ayşe Nur: “556 Sayılı Kanun Hükmünde Kararname’de Markaların Düzenlenmesi,
Oğuz İmregün’e Armağan”, İstanbul 1998, s. 84; Meran, s. 359.
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Bir mal varlığı olarak marka, MarkaKHK’de sayılan hukuki işlemler dışında
sözleşme serbestîsi ilkesi gereğince başka hukuki işlemlere de konu olabilir. 75
Örneğin, MarkaKHK’da açıkça düzenlenmemiş olmasına rağmen marka üzerinde
intifa hakkı kurulabilir. Ayrıca marka ticari işletmenin malvarlığı içinde yer alarak
işletme rehinine ve hâsılat kirasına konu olabilir. 76 MarkaKHK m. 22’de devir (kısmi
devir veya tam devir), lisans, intikal, haciz, rehin ve marka sahibi hakkındaki
değişikliklere ilişkin hukuki işlemlerin marka başvurularına da uygulanacağı
düzenlenmiştir. Bu nedenle geçerli başvuruya da önemli sonuçlar yüklenmektedir.77

1.6.1. Markanın Devri
Tescilli bir marka, bir işletmeyle birlikte veya bağımsız olarak, tescilli olduğu mal
ve/veya hizmetlerin tamamı için veya bir kısmi için devrolunabilir. Mesela tekstil
sektöründe faaliyet gösteren bir firmanın 25. mal ve 35. hizmet sınıfı için tescilli bir
markasını tüm sınıflar için tamamen veya tek bir sınıf veya bir sınıfın alt grubu için
kısmen devretmesi mümkündür. 78 Markanın devriyle birlikte, marka hakkı tüm
kapsamı ile devralana geçer ve devreden marka hakkını ve tasarruf yetkisini
kaybeder. Zira hakkın kaybı, hakkın, sahibinin şahıs varlığı veya malvarlığından
ayrılmasıdır.79
Ayrıca MarkaKHK m. 16’da “Markanın devri, mal veya hizmetlerin coğrafi kaynağı,
kalitesi veya markanın kendisi ile ilgili olarak halkı yanılgıya düşürebilecek nitelikte
ise, yeni marka sahibi halkı yanılgıya düşürmeyecek şekilde mal veya hizmetlerde
marka tescilinin sınırlı bir hale getirilmesini kabul etmediği takdirde devir işlemi
Enstitü tarafından yapılmaz.” hükmü de mevcuttur.

Aynı maddede marka devri sırasında aynı markanın veya ayırt edilemeyecek
benzerinin, aynı veya halkı yanılgıya düşürecek benzeri mallar için başka marka

75

Kaya, s. 206, Çağlar, s. 99.
Arkan, s. 174; Tekinalp, s. 430; Meran, s. 359.
77
Çağlar, s. 99.
78
Kaya, s. 208,
79
Ayan, Mehmet: Medeni Hukuka Giriş, Konya 2003, s.103; Özsunay, Ergun: Medeni Hukuka
Giriş, İstanbul 1986, s. 286.
76
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tescillerinin de bulunması durumunda bu markaların da devredilmesi şarttır hükmü
bulunsa da bu hüküm Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmiştir.80

Lisanstan farklı olarak markanın devrinde marka, sahibinin mal varlığından çıkarak
devralanın mal varlığına geçtiği için devir sözleşmeleri lisans sözleşmeleri kadar
ekonomik getiriye sahip değildir. 81
1.6.1.1. Markanın Sözleşme İle Devri

MarkaKHK m. 16/III’e göre, bir işletmenin aktif ve pasifleriyle birlikte devri
neticesinde olan marka devri ile mahkeme kararının sonucu olan marka devri hariç
olmak üzere, bir markanın devri yazılı bir sözleşmeyle yapılır82 ve devir sözleşmesi
taraflarca imzalanır. Aksine sözleşmeler hükümsüzdür.
MarkaKHK m. 15’de tescilli bir marka üzerindeki sağlararası işlemler yazılı şekle
tabi olduğu hükmü mevcuttur. MarkaYön m. 19/1-a’da devrin sicil kaydı için noter
tasdikli devir sözleşmesi istenen belgeler arasındadır.

MarkaKHK’da ve MarkaYön’de devir sözleşmesinin içeriğine ve özellikle
sözleşmede bulunması zorunlu kayıtlara ilişkin bir hükme yer verilmemiştir.
Devredilen marka mutlaka sözleşmede belirtilmelidir. 83 Buna ek olarak, devir
sözleşmesinde devredilen markanın türünün, hangi mal ve hizmetler için tescil
edilmiş olduğunun84, tescil numarasının, markayla ilgili lisans sözleşmelerinin tür ve
sayısının, rehin, haciz gibi durumlar söz konusu ise bunların, marka kaydının iptali
için açılmış dava var ise bu hususun ve devir bedelinin belirtilmesi uygun olur.85
80

Anayasa Mahkemesi, 13 Mayıs 2015 tarihli 2015/49 sayılı kararı ile 556 sayılı Markaların
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 16. maddesinin beşinci fıkrasını Anayasa’nın
91. maddesinin birinci fıkrasına aykırılık gerekçesiyle iptal etmiştir.
81
Henn, Günter, Patent und Know-How –Lizenzvertrag, Heidelberg 1999, s. 12 (naklen Özel,
Çağlar: Marka Lisansı Sözleşmesi, Ankara 2015, s. 39)
82
Tekinalp, s. 431.
83
Yasaman, s. 684.
84
Marka tescil edildiği mal/hizmetlerin bir kısmı için devrediliyorsa, bu mal/hizmetlerin de açık
şekilde gösterilmesi lazımdır.
85
Belek, Veysel: Markanın Devrinin, Haczinin ve Bu İşlemler Açısından Marka Değerlemesinin
İncelenmesi, Marka Uzmanlık Tezi, Ankara 2011, s. 17.
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1.6.1.2. Markanın Miras Yoluyla İntikali

MarkaKHK m. 15’de tescilli bir marka, miras yoluyla intikal edebileceği hükmü
düzenlenmiştir. Türk Medeni Kanunu’nun (TMK) m. 599’da “Miras bırakanın
ölmesiyle malvarlığına dâhil ve intikale elverişli hak ve borçları bir bütün olarak
kendiliğinden mirasçılara geçer.” hükmü yer almaktadır. Bu durumda devir doğrudan
doğruya kanundan kaynaklandığı için malvarlığına dâhil unsurların mirasçılara
geçmesi herhangi bir şekle 86 bağlı değildir. 87 Bu durum marka başvurusu için de
geçerlidir. (MarkaKHK m.22)

1.6.2. Markanın Rehini

Tescilli bir marka, işletmeden bağımsız olarak rehin edilebilir.(MarkaKHK m. 15/I)
Bu durumda marka rehinine TMK’nın rehin hakkına ilişkin hükümlerinin
uygulanacağı düzenlenmiştir.(MarkaKHK m. 15/II) Eğer markanın ticari işletme ile
birlikte rehin edilirse Ticari İşletme Rehni Kanunu (TİRK) hükümleri uygulama
alanı bulacaktır. TMK m. 954/I’de hak ve alacakların rehin edilebileceği, II. fıkra da
ise aksine düzenleme bulunmadıkça teslime bağlı rehin hükümlerinin uygulama alanı
bulacağı düzenleme altına alınmıştır. Böylece markanın rehininde de taşınır (menkul)
rehin hükümleri uygulanabilecektir.

Markanın üzerindeki yenileme ve adres değişikliğinin dışında lisans dâhil diğer
değişikliklerin gerçekleşmesi, rehin alanın onayına bırakılmıştır. (MarkaYön m.27/I)
Rehinli alacaklının alacağından vazgeçmesi; rehinin bir şarta veya süreye bağlanmış
olması halinde şartın gerçekleşmesi ya da sürenin dolması ve markanın icra yoluyla
satılması durumlarında, marka rehini sona erecektir. (MarkaYön m. 27/II)

86

Kural olarak miras bırakanın ölmesiyle birlikte marka, mirasçıların malvarlığına intikal etse de bu
intikalin iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için sicile tescil edilmesi gerekir.(Ünal, s.
60.)
87
Ayan, s. 16; Ünal, s. 60.
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1.6.3. Markanın Haczi
Tescilli bir marka veya başvuru, işletmeyle birlikte veya bağımsız olarak haciz
işlemine konu olabilir. (MarkaKHK m. 19) Rehin işleminde TMK’ya atıf yapılmışsa
da hacizle ilgili olarak herhangi bir atıf mevcut değildir. Niteliği gereği menkul bir
malın haczine ilişkin hükümlerin uygulanması düşünülebilirse de hak marka siciline
kayıtlı olduğundan sahibin adresine gidip tutanak hazırlanmasına gerek yoktur.
Bunun yerine İİK m. 94 ve 121 hükümleri çerçevesinde marka siciline düşülecek bir
kayıt ile haciz işlemi gerçekleştirilir.88 Ortak markanın sahibi, sözleşme çerçevesinde
bir araya gelen işletmelerden oluşan grup değil, gruba dâhil kişiler olduğundan89 ve
garanti markasının kullanıcısının da sahibi haricinde ve kontrolünde işletmeler
olduğundan diğer markalar gibi haciz edilemeyeceğini düşünmek daha doğrudur.90

Marka haczi ile diğer bir husus da haczin kısmi gerçekleşip gerçekleşmemesidir.
Devir işleminde, TPE tarafından halkı yanıltıcı olup olmaması vb. hususlar için bir
denetim yapılmaktadır. Oysa icra müdürlüğü marifetiyle yapılacak bir kısmi haciz
uygulanması ve kısmi haciz edilen markanın satışının gerçekleşmesi beraberinde bazı
sorunlara neden olabilir. Anlatılan gerekçeden dolayı markanın veya başvurunun bir
bütün halinde haczi daha uygun olacaktır.91

1.7. Marka Lisans Kavramı, Tescili, Marka Lisans Sözleşmesinin Hukuki
Niteliği, Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması, Unsurları, Türleri ve Sona
Ermesi

1.7.1. Marka Lisans Kavramı
Latince “licet” kelimesinden gelen lisans terimi etimolojik açıdan “izin verilmiş”,
“müsaade edilmiş” anlamına gelmekte olup sözlük anlamı birisini yetkili kılmak

88

Çağlar, s. 105; Ayrıntılı bilgi için bkz. Kaya, s. 222.
Arkan, s. 45.
90
Meran, s. 369; Karahan, s. 162; Bkz. Karşı görüş için Oytaç, Kutlu: Endüstriyel Tasarımlar
İçerikli Karşılaştırmalı Markalar Hukuku, Ankara 2002, s. 83.
91
Çolak, s. 639, Çağlar, s. 106; Yasaman, s. 712.
89
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veya birisine izin vermektir. 92 Yabancı dillerde birbirine çok yakın kullanılmakta
olan lisans kelimesi93, genel anlamda bir fikri mülkiyet hakkının kullanımının söz
konusu olduğu durumları anlatmaktadır. 94
Tescilli bir marka 95 veya marka başvurusu 96 , tescilli olduğu veya tescil için
başvurunun yapıldığı mal ve/veya hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için lisans
sözleşmelerine konu olabilir. Bu durum MarkaKHK m. 20’de tescilli markanın
kullanım hakkının lisans sözleşmesine konu olabileceğinin belirtilmesi ile açıkça
ortaya konmuştur. Diğer hususlar ise MarkaKHK’nın 21, 22 ve 73. maddelerinde
düzenlenmektedir. Bu maddelerde düzenlenmeyen hususlarla karşılaşıldığında adi
kira, hâsılat kirası, satım ve intifa sözleşmelerine ilişkin hükümlere müracaat edilir.97
Ayrıca lisans sözleşmesi ile verilen kullanım hakkının belli bir coğrafi bölge ile
sınırlı olarak verilmesi de mümkündür.98 Lisans sözleşmesinde coğrafi bölgeyle ilgili
bir tahdit söz konusu değilse lisansın Türkiye’nin tamamını kapsadığı kabul
edilmelidir. 99

Lisans sözleşmesi ile kurulan ilişki neticesinde markanın sahibi, tekel niteliğindeki
tasarruf hakkından lisans alan adına feragat etmekte ve/veya ona kullanma hakkı
tanımakta ve karşılığında bir bedel talep etmektedir. 100 Markanın koruma süresi
boyunca lisans alan, markanın kullanma hakkını elde etmektedir. MarkaKHK’da
belirtildiği üzere, lisans alan marka sahibi tarafından sözleşmeye dayalı lisans
yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletememekte, alt lisans vermeye ilgili

92

Arbek, Ömer: Fikir ve Sanat Eserlerine İlişkin Lisans Sözleşmesi, Ankara 2005, s. 52; Özel, s.
43; Ongan, Burak: Sınaî Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Tarafların Hukuki Durumu,
Ankara 2007, s. 17.
93
Kelime Fransızca ve İngilizcede licence, Amerikan İngilizcesinde license, Almancada lizenz,
İtalyancada licenza, İspanyolcada licensia, Rusçada licensili olarak kullanılmaktadır.
94
Özel, s. 43.
95
Tescilli olmayan markalar ve tanınmış markalar açısından borçlar hukuku anlamında bir sözleşme
yapmasına bir engel bulunmamaktadır. Bu halde marka siciline tescili mümkün olamayacaktır.
(Çağlar, s. 102.)
96
Yasaman, s. 737; Dağcı, Aksu/ Arslanoğlu, M.Anıl: “Marka Lisansı”, Legal Fikri ve Sınaî Haklar
Dergisi, 2007, Sayı:10, s. 361.
97
Kaya, s. 225; Çolak, s. 644.
98
Başlar, Yusuf: “Marka Lisans Sözleşmesinin Konusu, Özellikleri ve Benzer Sözleşmelerle
Karşılaştırması”, Yargıtay Dergisi, Ekim 2012, s. 131.
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sözleşmede izin verilmediği takdirde yetkisi bulunmamaktadır. 101 Lisans alana
sözleşmede verilen haklar sözleşme içeriğine göre farklılaşabilir. Fakat genel hukuk
ilkeleri kapsamında hiçbir zaman lisans alana verilen hak, hak sahibinin hakkından
fazla olmaz. 102 Ayrıca marka sahipleri birden fazlaysa lisans sözleşmesi, marka
sahipleri tarafından ya da onların verecekleri yetki ile imzalanması gereklidir.103

Markanın devri veya miras yoluyla başkasına intikalinden farklı olarak lisans
durumunda hakkın özü lisans sahibinde kalmaya devam edip, marka hakkının diğer
bir kişiye kullandırılması 104 söz konusu olmaktadır. 105 Buna dair bir Yargıtay
kararında “Kural olarak bir hak devredilmeyip, yalnızca kullanımı için başkasına
koşullu veya koşulsuz izin verilmişse, şartları oluştuğunda, asıl hak sahibinin bu izni
geri almak hak ve yetkisi vardır. Çünkü hakkın özü kendine aittir.” demekle,
markanın lisansa verilmekle tamamen üçüncü kişiye devredilmiş olmayacağını
belirtmiştir. 106

Marka siciline kayıt olmak koşuluyla ortak markalarda da lisans verilmesi
mümkündür. (MarkaKHK m. 60) Diğer bir marka türü olan garanti markası teknik
yönetmelikte belirtilen şartları yerine getirmek ve marka sahibinden izin almak
şartıyla herkesin kullanımına açık olduğundan lisansa konu olmamaktadır.107
Öğretide, uygulamada lisans verilmesinin değişik şekillerde karşımıza çıktığı görüşü
mevcuttur. Uygulamada görülen lisans hakkının değişik şekillerine çalışmamızın da
konusunu oluşturan franchising örnek verilmektedir.

108

Çalışmamızın ikinci

bölümünde anlatılacağı üzere franchisingin temeli, marka gibi sınaî mülkiyet
haklarının kullanımının başkasına tanınması olduğundan, biz de bu görüşe
katılmaktayız.
101

Ülgen, Hüseyin/Teoman, Ömer/Helvacı, Mehmet /Kendigelen, Abuzer/Kaya, Arslan/Nomer,
N.Füsun: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2009, s. 412.
102
Ongan, s. 26; Başlar, s. 132.
103
Çolak, s. 643.
104
Tekinalp, s. 435.
105
Poroy, Reha: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 1994, s. 244.
106
Yarg.11.HD., T.03.04.2001, E.2001/752,K.2001/3930, (www.kazanci.com Erişim Tarihi:
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Markanın tescilli olduğu mal veya hizmetin tamamında faaliyet göstermek
istenmemekle birlikte markadan bir şekilde faydalanmak istenmesi, üretmek ve
pazarlamak için yeterli kapasitenin bulunmaması, markanın üçüncü kişilerin
kullanımına sunulmak suretiyle markanın yaygınlaşmasının istenmesi veya dünya
pazarına açılmak için finansman desteğine ihtiyacın olması gibi sebeplerden marka
hakkı lisans veren açısından lisansa konu olabilir. 109 Lisans alan açısından marka
lisansında,

markanın

tanınmışlığından,

itibarından,

reklamından

ve

iş

potansiyelinden faydalanılması ve bu sayede mevcut iş potansiyelinin artırılması
amaçlanmaktadır.

1.7.2. Marka Lisansının Tescili ve Tescilin Etkisi
Marka lisans sözleşmesi marka siciline kaydedilebilir. Ancak marka lisans
sözleşmesinin marka siciline kaydı kurucu değil açıklayıcı mahiyettedir. Marka
lisans sözleşmesinin sicile kayıt edilmesi MarkaKHK’nın 21. maddesinin 10.
fıkrasında düzenlenmiştir. Bu hükme göre marka lisans sözleşmesi marka siciline
kayıt edilmedikçe iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemeyecektir. Sicile kayıt
kurucu değil bildirici etkiye sahip olmakta ve hiçbir şekilde sözleşmenin geçerliliğini
etkilememektedir.110 Ortak marka için aynı durum söz konusu değildir. Ancak marka
siciline kayıt olmak koşuluyla ortak markalarda lisans verilmesi mümkündür.
(MarkaKHK m. 60) MarkaKHK m. 15/II’de düzenlendiği üzere marka lisans
sözleşmelerinin yazılı olarak yapılması gerekmektedir.

Lisans sözleşmesinin sicile kaydının tarafların hangisi tarafından istenebileceğine
dair bir düzenlenme MarkaKHK veya MarkaYön’de mevcut değildir. Doktrindeki
ağırlıklı görüş ise tescilin sicile kayıt talep yetkisinin her iki tarafa da tanınması
gerektiği yönündedir.111

109

Çiçekçi, Çiğdem: Marka Lisansı Sözleşmeleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2001,
s. 11.
110
Arkan, s. 198; Yasaman, s. 746; Ongan, s. 68.
111
Arkan, s. 197; Yasaman, s. 746; Ongan, s. 69.
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1.7.3. Marka Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği
Marka lisans sözleşmesinin hukuki niteliğini ayrıntılı bir şekilde incelemeden ve
doktrindeki görüşlere yer vermeden önce, ilk olarak isimsiz sözleşme kavramına,
ardından kendine özgü (sui generis), karma sözleşme ve bileşik sözleşme ayrımına
ve isimsiz sözleşmelere uygulanacak hükümlere kısaca değinmek gerekmektedir.
1.7.3.1. İsimsiz Sözleşmeler
Türk Borçlar Kanunu’nda veya özel bir kanun tarafından düzenlenmiş isimli/tipik
sözleşmeler akdedilebildiği gibi kanunda düzenlenmemiş isimsiz/atipik sözleşmeler
de akdedilebilmektedir. Kanun tarafından düzenlenmemiş akitler, bunları teşkil eden
unsurların tamamı veya bir kısmı yahut bu unsurların bir araya gelmeleri tarzı
(sentezleri biçimi) kanunen öngörülmemiş olan akitlerdir. 112 Taraflar sözleşme
özgürlüğü çerçevesinde özgür iradeleri bu tip sözleşmesel ilişkiler kurarak, kanunda
düzenlenmemiş bir sözleşme de yapabilirler. 113 İsimsiz sözleşmeler kendine özgü
sözleşmeler, karma sözleşmeler ve bileşik sözleşmeler olarak üçe ayrılmaktadır.
İsimsiz sözleşmelerin bir kısmı kanun koyucu tarafından düzenlenmemiş olmakla
birlikte, günlük hayatta neredeyse isimli sözleşmeler kadar sıklıkla yapılmaktadır. İş
hayatında kabul edilmiş, yoğun bir uygulama alanı bulmuş isimsiz sözleşmeler, tipik
hale gelmiş isimsiz sözleşmeler olarak kabul edilmektedir. Bazı isimsiz sözleşmeler
ise, iş hayatında pek nadir olarak karşılaşılan, belki de, ilk defa yapılan sıra dışı,
atipik sözleşmelerdir. Bu açıdan, marka lisans sözleşmesi için ise doktrindeki ağırlık
görüş “tipikleşmiş isimsiz sözleşme” olduğuna dairdir. 114

Tarafların, kanunun değişik sözleşme türlerinde öngördüğü unsurları kanunun
öngörmediği bir tarzda bir araya getirmeleri mümkündür. Bu durumda karma
112

Tandoğan, Haluk (Borçlar Hukuku): Borçlar Hukuku Özel Borç İlişkileri, C. I/1, İstanbul 2008,
s. 12; Saban, Nihal: Franchising ve Vergilendirme, İstanbul 1997, s. 3.
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Oktay, Saibe: “İsimsiz Sözleşmelerin Geçerliliği, Yorumu ve Boşlukların Tamamlanması”,
İÜHFM C. LV (1996), s. 1; Yavuz, Cevdet: Borçlar Hukuku Dersleri (Özel Hükümler), İstanbul
2001, s. 4.
114
Eren, Fikret (Özel Hükümler): Borçlar Hukuku, Özel Hükümler, Ankara 2014, s. 19; Kıratlı,
Metin: “Marka Lisans Sözleşmeleri”, TAAD, Yıl:6, S:23 (Ekim 2015), s. 209.
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sözleşmelerden söz edilir. Aynı şekilde, taraflar unsurları kanunda düzenlenmiş
sözleşmelerin içerdiği unsurlardan tamamen bağımsız yeni sözleşmeler de
kurabilirler. Bu durumda da kendine özgü (sui generis) sözleşmelerden
bahsedilmektedir.

115

Fakat kanunda düzenlenmiş sözleşmelere ait unsurlarla,

kanunda düzenlenmemiş bir sözleşmenin unsurlarının bir araya getirildiği
sözleşmelerin

hangi

kapsamda

değerlendirileceğine

dair

görüş

birliği

bulunmamaktadır.116

Doktrinde, karma sözleşmeden bahsedilebilmesi için kanunun değişik sözleşme
tiplerinde öngördüğü unsurların haricinde kanunda düzenlenmemiş bir sözleşmeye
ait herhangi bir unsuru içermemesi gerektiğine dair bir görüş bulunmaktadır. Bu
görüşe göre, bir sözleşmenin tamamen ya da kısmen kanunda düzenlenmemiş
sözleşmelere ait bir unsuru içermesi halinde, o sözleşme bir karma sözleşme
olmaktan çıkacak ve kendine özgü (sui generis) bir sözleşme olacaktır. 117 Buna
karşılık, sözleşmenin unsurlarından birinin veya birkaçının kanunda düzenlenmiş
sözleşme tiplerine ait unsurlardan olması o sözleşmenin karma sözleşme olması için
yeterli olduğuna dair bir görüş de bulunmaktadır. Buna göre, kendine özgü sözleşme,
tipik yani kanunda düzenlenmiş sözleşmelere ait herhangi bir unsuru içermeyen ve
bu yönüyle de tamamen yeni olan sözleşmedir. 118

Kanaatimizce ikinci görüş isabetli olup karma sözleşme, kanunda düzenlenmiş ve
düzenlenmemiş sözleşme unsurlarının kanunun öngörmediği bir tarzda bir araya
getirildiği ve kendi içinde bir bütünlüğü olan sözleşmedir. Kendine özgü sözleşme
ise kanunda düzenlenmiş sözleşmelerden uzak ve bunlara ilişkin herhangi bir unsuru
içermeyen sözleşmedir. Zira ancak bu görüş kabul edilirse karma sözleşme ve
kendine özgü sözleşme ayrımı bir anlam ifade etmektedir.119
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Doktrinde isimsiz sözleşmelere ait üçüncü bir ayrım ise bileşik sözleşme olarak yer
almaktadır. Buna göre bileşik sözleşme, iki veya daha çok bağımsız sözleşmenin
tarafların anlaşmalarıyla bu niteliklerini koruyarak kanunun öngörmediği bir biçimde
aynı sözleşme içinde varlık ve geçerlilikleri birbirine bağlı olacak şekilde bir araya
getirilmesiyle meydana gelen sözleşmedir.120

1.7.3.2. İsimsiz Sözleşmelere Uygulanacak Hükümler

Bir

sözleşmenin

hukuki

niteliğinin

belirlenmesi,

sözleşmeye

uygulanacak

hükümlerin tespiti açısından önemlidir. Kendine özgü sözleşmelerde çıkabilecek
uyuşmazlıklarda öncelikle, tarafların iradeleri doğruluk ve güven kurallarına göre
yorumlanmalı ve tarafların özgün iradeleriyle koydukları kurallar uygulanmalıdır.
Yorum faaliyeti neticesinde, tarafların gerçek iradeleri tespit edilemezse veya taraflar
özgün kurallar koymamışsa, bu durumda Türk Borçlar Kanunu’nun genel
hükümlerine başvurulmalıdır. Ancak, bu tür sözleşmeler hakkında Türk Borçlar
Kanununun özel hükümlerinde düzenlenmiş yasal sözleşme tiplerinin içerdiği
herhangi esaslı bir unsur mevcut olmadığı için, bu kısımda uygulanacak bir
hükümden söz etmek mümkün değildir. Eğer sorun genel hükümlerle çözülemiyorsa
bu konuda bir örf ve adet kuralı varsa olaya uygulanmalıdır. Ancak böyle bir örf ve
adet kuralının da olmadığı durumda, hâkim, kendisi kanun koyucuymuş gibi
davranıp, kural koyarak boşluğu doldurur.121

Karma sözleşmelere uygulanması gereken hükümler konusunda ise doktrinde farklı
teoriler yer almaktadır. Bunlar soğurma teorisi, birleştirme teorisi ve kıyas teorisidir.
Bu görüşlerden soğurma teorisinde, karma sözleşmenin içerdiği üstün ve önemli
unsur hangi tipe ait ise, o tipe dair hükümler karma sözleşmeye doğrudan uygulanır.
Bu teori, tarafların sözleşmenin muhtevasını belirleme özgürlüğüne müdahale
edilmesinden dolayı eleştirilmektedir. 122
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Birleştirme teorisine göre ise, karma sözleşmedeki her unsura, kendisine ilişkin
sözleşme tipine ait hükümler uygulanmalıdır. Öncelikle karma sözleşmede çeşitli
tiplere ait unsurlar önce birbirinden ayrılmalı, sonra her birine ait hukuki sonuçlar
birbirine bağlanmalıdır.123 Kanun koyucu tarafından her sözleşme tipine uygulanacak
hükümler sözleşmenin yapısına göre belirlendiğinden ve bu farklı hükümlerin tek bir
sözleşmeye uygulanması çatışma doğuracağından bu teori de eleştirilmektedir.124

Çoğunluk tarafından kabul edilen ve bizim de katıldığımız kıyas teorisine göre ise,
karma sözleşmeler kanunen düzenlenmemiş oldukları için, bu sözleşmelere herhangi
bir kanun hükmü doğrudan doğruya değil ancak kıyasen uygulanabilir. 125 Çünkü
kanunda yer alan sözleşmeler somut bir bütün teşkil ettiğinden bunlara ilişkin
hükümlerin doğrudan doğruya uygulanması ancak bu sözleşmelerin kanundaki
tanımının tamamen gerçekleşmesine bağlıdır. 126

Kıyas teorisi kabul edildiği takdirde kendine özgü sözleşme ile karma sözleşmelere
uygulanacak hükümlerin belirlenmesindeki yöntem aynı olmaktadır. Fakat soğurma
ve

birleştirme

teorileri

kabul

edildiği

takdirde,

uygulanacak

hükümlerin

belirlenmesindeki yöntem açısından karma sözleşme ile kendine özgü sözleşme
farklılık göstermektedir.127

1.7.3.3. Doktrindeki Görüşler

Tekinalp, genel anlamda lisans sözleşmelerini özel anlamda ise marka lisans
sözleşmelerini satım, hâsılat kira ve adi ortaklık sözleşmelerine ait unsurları
taşıdığından karma sözleşme olarak nitelendirmektedir. 128
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Ongan ise, sınaî haklara ilişkin lisans sözleşmesinin esaslı unsurlarının, kısmen ya da
tamamen kanunun öngördüğü sözleşmelerin hiçbirisinde bulunmamasından, marka
lisans sözleşmelerini kendine özgü sözleşme olarak kabul etmektedir. Ancak satım,
hâsılat kirası ve ortaklık sözleşmelerine ait unsurların lisans sözleşmelerinde bir
bütün halinde birleştiği durumlarda marka lisans sözleşmelerinin karma sözleşme
niteliğini kazanacağı fikrini savunmaktadır.129

Özel ise, fikri mülkiyet hakkının kullanımının devri ya da bunun gibi nispi ya da
mutlak bir hakkın tanınmasına dair bir unsurun kanunda düzenlenmiş sözleşmelere
ait bir unsur olmadığından marka lisans sözleşmelerini kendine özgü sözleşme olarak
nitelendirmektedir.130

Aydıncık ise, lisans sözleşmelerinin kanunda düzenlenmiş sözleşmelerden birine
girmediği gibi, bu sözleşmelerin unsurlarının birleşmesinden de meydana gelmiş
olmadığı fikrini savunmaktadır. Bu nedenle lisans sözleşmelerini kendine özgü
sözleşme olarak kabul etmektedir.131

Kanaatimizce de marka lisans sözleşmesinin esaslı unsuru olan markanın kullanım
hakkı gibi herhangi bir sınaî hakkın kullanımının devri kanunda düzenlenen
sözleşmelerin unsurlarında bulunmadığından marka lisans sözleşmesini kendine özgü
yapısı olan (sui generis) nitelikte bir sözleşme olarak kabul etmek gerekmektedir.

1.7.4. Marka Lisans Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması
1.7.4.1. Marka Lisans Sözleşmesinin Adi Kira ve Ürün (Hâsılat) Kirası
Sözleşmesiyle Karşılaştırılması

Kira sözleşmesi TBK m. 299’da “Kiraya verenin bir şeyin kullanılmasını veya
kullanmayla birlikte ondan yararlanılmasını kiracıya bırakmayı, kiracının da buna
karşılık

kararlaştırılan kira

bedelini ödemeyi üstlendiği sözleşme” olarak

129

Ongan, s. 39.
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131
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tanımlanmıştır. Ürün kirası sözleşmesi ise TBK m. 357’de “Ürün kirası kiraya
verenin, kiracıya, ürün veren bir şeyin veya hakkın kullanılmasını ve ürünlerin
devşirilmesini

bedel

karşılığında

bırakmayı

üstlendiği

sözleşme”

olarak

tanımlanmıştır. 132 Kira sözleşmesinden farklı olarak, maddi varlığı olan eşyanın
dışında maddi varlığı olmayan haklar da ürün (hâsılat) kirası sözleşmesine konu
olabilmektedir.
Adi kira ve ürün (hâsılat) kirası sözleşmeleri bir şeyin bir başkasına kullandırılmasını
konu edinen ve sürekli borç ilişkisi kuran sözleşme olmaları itibarıyla markanın bir
başkasına kullandırılmasını konu edinen ve sürekli borç ilişkisi kuran marka lisansı
sözleşmesine benzemektedir. 133 Marka lisansı sözleşmesi, hak kirasına konu olma
niteliğinde olduğu için hâsılat kirası sözleşmesine benzetilmekte, hatta bazı yazarlar
tarafından lisans sözleşmesinin hâsılat kirası olduğu fikri kabul görmektedir.134
Kira sözleşmesinin konusunu sadece maddi varlıklar oluşturmaktadır.135 Oysa marka
lisans sözleşmesinin konusunu gayri maddi bir varlık olan marka hakkı
oluşturmaktadır. Hakların da konu olabildiği hâsılat kirasına esasen zirai taşınmazlar
veya işletmelerin kiralanması ve bunların semerelerinden faydalanılması gibi
hususların konu olacağı öngörülmektedir. Marka lisans sözleşmesinin konusunu
oluşturan gayri maddi bir hak olan marka unsurunun hâsılat kirasına yabancı olduğu
görülmektedir. Diğer bir fark da sözleşmenin karşı edimi açısından ortaya
çıkmaktadır. Uygulamada nadir de görülse marka lisansı sözleşmesinde marka
herhangi bir bedel talep edilmeksizin kullandırılabilir. 136 Kira sözleşmesinde ücret
esaslı unsurlar arasında olup yokluğu halinde kira sözleşmesinden değil ödünç
sözleşmesinden söz edilir (TBK m. 379). 137 TBK’da konut ve çatılı iş yeri kira
sözleşmeleri hariç olmak üzere (TBK m. 322/2) eğer aksine düzenleme yoksa alt
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Ölmez, s. 55; Başlar, s. 136; Özel, s. 119.
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Ölmez, s. 55; Başlar, s. 138; Özel, s. 119-120; Ongan, s. 49.
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kiracı atanması mümkün iken, böyle bir hak kural olarak lisans sözleşmesinde
tanınmamaktadır.138
Ürün kirasında kiralamaya konu olan ürün veren şeyin veya hakkın, sözleşmenin
taraflarının her ikisi tarafından kullanılması veya birden fazla kişiye kiralanması söz
konusu değildir. Oysaki marka lisansı sözleşmesinde lisans verenin markayı
kullanma hakkı bulunmakta, hatta inhisari olan lisans sözleşmesinde dahi, lisans
verenin sözleşmede hakkını saklı tutması durumunda markayı kullanma hakkı
bulunmaktadır. 139 Aynı zamanda basit lisansta, marka sahibi çok sayıda lisans
verebilmektedir. Diğer taraftan ürün kirasında şekil şartı yok iken marka lisans
sözleşmesi yazılı yapılmaktadır (MarkaKHK m. 15/II).140
1.7.4.2. Marka Lisans Sözleşmesinin Satım Sözleşmesiyle Karşılaştırılması
Türk Borçlar Kanunu m. 207’de satış sözleşmesi, “Satıcının, satılanın zilyetlik ve
mülkiyetini alıcıya devretme, alıcının ise buna karşılık bir bedel ödeme borcunu
üstlendiği sözleşme” olarak tanımlanmıştır. Hem marka lisans sözleşmesi hem de
satım sözleşmesi iki tarafa borç yükleyen sözleşme niteliğine sahiptir. Ayrıca inhisari
lisansta marka sahibi hakkını açıkça saklı tutmadıkça markayı kullanamaması ve
satım sözleşmesinde olduğu gibi hak sahibinin, sözleşme konusuna ilişkin tüm
kullanma ve yararlanma hakkını elde etmesi gibi özellikleri sebebiyle marka lisans
sözleşmesi satım sözleşmesine 141 ve hatta hak satımına benzetilmektedir. 142 Fakat
satım sözleşmesine ilişkin hükümlerin marka lisans sözleşmesine uygulanması ürün
(hâsılat) kira sözleşmesine göre daha zordur.143

Marka lisans sözleşmesinde markanın kullanım hakkının verilmesi sözleşme
süresince veya süresiz olabileceğinden sürekli borç ilişkisi niteliğindedir. Buna
karşın satım sözleşmesinde belirlenen süre içerisinde her iki tarafın edimini yerine
138

Başlar, s. 137.
Çiçekçi, s.19; Başlar, s. 139.
140
Ongan, s. 67; Çiçekçi, s. 36; Özel, s. 63; Ünal, s. 139; Başlar, s. 139.
141
Yılmaz, s. 64; Ünal, s.172, Özel, s. 122-123, Aydıncık, s. 90; Başlar, s. 149.
142
Başlar, s. 140; Karşı görüş için bkz. Aydıncık, s. 90; Oktay Özdemir, Saibe: Sınaî Haklara İlişkin
Lisans Sözleşmeleri ve Rekabet Hukuku Düzenlemelerinin Lisans Sözleşmelerine Uygulanması,
İstanbul 2002, s. 57.
143
Çamlıbel Taylan, s. 2208, dn.245; Ongan, s. 50.
139
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getirdiği bir ani edimli borç ilişkisi söz konusudur. 144 Aynı zamanda sürekli borç
ilişkisi özelliğine sahip marka lisans sözleşmesinin temelinde yer alan sadakat borcu,
satım sözleşmesinde ancak TMK m. 2’de yer alan dürüstlük kuralı anlamında söz
konusu olabilmektedir. 145 Fakat satım sözleşmesinde, satım konusu üzerinde sahip
olunan hak tamamen devredilmekte iken146, marka lisansı sözleşmesinde sözleşme
konusu markanın özü devredende kalmakta ve sadece kullanma ve yararlanma
hakları belirli bir süre için lisans alana devredilmektedir.147
1.7.4.3.

Marka

Lisans

Sözleşmesinin

Adi

Ortaklık

Sözleşmesiyle

Karşılaştırılması
Türk Borçlar Kanunu m. 620’de adi ortaklık sözleşmesi, “İki ya da daha fazla kişinin
emeklerini ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri
sözleşme” olarak tanımlanmaktadır. Adi ortaklık sözleşmesinden bahsedebilmek için
ortak bir amaç ve ortak amaç doğrultusunda tarafların işbirliği içinde faaliyetlere
katılması gerekmektedir. 148 Adi ortaklık sözleşmelerinde görülen bu unsur, lisans
sözleşmelerinde de kısmen görülmektedir. Zira sürekli borç ilişkisine sahip marka
lisans

sözleşmesi,

taraflar

için

bir

güven

ilişkisi

ve

amaç

birlikteliği

gerektirmektedir. 149

Marka lisans sözleşmesinin iki tarafa borç yüklemesi niteliği adi ortaklık
sözleşmesinde bulunmamaktadır. Ayrıca adi ortaklık sözleşmesinde taraflar,
çalışmalarının sonucunda ortaya çıkan kar ve zararı paylaşmaktadır. Oysa lisans
sözleşmesinde taraflar kendi çıkarları doğrultusunda hareket etmekte ve taraflar
arasında karşılıklı edimlerin niteliğinden doğan bir gerilim ilişkisi bulunmaktadır.150
Bu sebeple, marka lisansı sözleşmesini, tipik bir adi ortaklık sözleşmesi olarak
nitelendirmek zordur.151
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1.7.5. Marka Lisans Sözleşmesinin Unsurları
1.7.5.1. Markanın Kullanımının Sağlanması

Marka lisans sözleşmesinin en belirgin özelliği olan markanın kullanılmasının
sağlanması lisans verenin en temel yükümlülüğüdür. Buradan hareketle lisans veren
lisans alanın markayı kullandırma yükümlülüğü; markayı yenileme, markanın
üçüncü kişilerin tecavüzlerine karşı korunması, markayı kullanmaya bizzat veya
başkası aracılığıyla engel olmama, lisans alanı üçüncü kişilerin hak iddialarından da
kurtarma gibi hususları kapsamaktadır.152

Marka kullanımın çerçevesi sözleşme ile belirlenmelidir. Sözleşmeyle, marka veya
marka başvurusu tescilli olduğu veya tescil için başvurunun yapıldığı mal ve/veya
hizmetlerin tamamı veya bir kısmı için lisans sözleşmelerine konu olabileceği gibi
lisans sözleşmesi ile verilen kullanım hakkının belli bir coğrafi bölge ile sınırlı
olması da mümkündür.153

1.7.5.2. Lisans Bedeli
Marka lisans sözleşmelerinin diğer bir unsuru lisans bedelidir. Lisans alan lisans
karşılığında lisans verene bir bedel ödeme yükümlülüğü altına girmektedir. Marka
lisans sözleşmesinin önemli bir edimi 154 olan lisans bedeli uygulamada genelde
karşılaşan şekliyle olan parasal edim olabildiği gibi başka bir edim de olabilmektedir.
Örneğin, karşı edim olarak yine bir lisans verilmesi söz konusu olabilmektedir.155

Lisans bedelinin miktarı lisans sözleşmesinde kararlaştırılır. Sözleşmenin önemli
unsurlarından biri lisans bedeli olduğundan, tarafların lisans bedeli veya en azından
lisans bedelinin saptanmasını sağlayacak ölçüler üzerinde uzlaşmaya varmaları
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Tekinalp, s. 436.
Başlar, s. 131.
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Doktrinde lisans sözleşmelerinde bedel ödeme yükümlülüğü zorunlu bir unsur olmadığına dair
görüşler de mevcuttur. (Aydıncık, s. 166)
155
Lisans verene bir başka konuda lisans vererek lisans alanın edimini yerine getirmesi cross-licence
olarak adlandırılmaktadır.(Arkan, s. 199)
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gerekmekte; aksi takdirde sözleşmenin kurulmamış olduğu kabul edilmektedir. 156
Doktrinde, lisans bedeli ile ilgi bir ölçütün sözleşmede kararlaştırılmadığı takdirde,
lisans verenin TTK m. 22 hükmüne dayanarak münasip bir ücret istemek suretiyle
lisans sözleşmesini ayakta tutabileceği ileri sürülmektedir.157

Lisansın herhangi bir edim talep edilmeden verildiğine de rastlanmaktadır.
Uygulamada çok istisnai olan bu durum serbest lisans olarak adlandırılmaktadır.158
Lisans bedeli sözleşmede hiç kararlaştırılmamışsa ve sözleşmede bedel ödeneceğine
ilişkin açık bir kayıt konulmamışsa serbest lisansın varlığı kabul edilmeyip, zımni
olarak bedel ödeneceği kabul edilmelidir. 159
Lisans bedelinin ödenmesi sözleşmedeki anlaşmaya göre değişik şekillerde karşımıza
çıkabilir. Uygulamada götürü bir bedel belirlenmesi yöntemi yanında, parça başı
bedel, ciroya endeksli bedel veya kara endeksli model yöntemleri de mevcuttur.160
Bu iki bedel saptama türünün karma şekliyle de karşılamak mümkündür.161 Lisans
sözleşmesinde tarafların bazı hususları açıkça kararlaştırmaması halinde çıkan
uyuşmazlıklar yedek hukuk kurallarına göre çözülecektir. Mesela, sözleşmede lisans
bedelinin ödeme zamanı kararlaştırılmamış olabilir. Buna ilişkin olarak özel bir
düzenleme bulunmadığından TBK’nın genel hükümleri uygulama alanı bulacaktır.
1.7.5.3. Anlaşma
Lisansla marka kullanım hakkına sahip olmak için tek taraflı bir beyan veya bir
muvafakat yeterli olmamaktadır. Rızai akitler içinde yer alan marka lisans
sözleşmeleri karşılıklı ve birbirlerine uyumlu irade beyanıyla kurulur. 162 Borçlar
156
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Yargıtay 11. HD, 03.05.2001 tarihli bir kararında lisans alanın markayı kullanma hakkına sahip
olması için MarkaKHK hükümleri uyarınca taraflar arasında düzenlenmiş bir lisans sözleşmesinin
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hukukuna hâkim olan irade serbestîsi ilkesi, sözleşmeler alanında sözleşme serbestîsi
ilkesi olarak belirir.163 Sözleşme serbestîsi için de taraflar sözleşmenin muhtevasını
diledikleri biçimde şekillendirebilirler. TBK’nın 19 ve 20. maddelerinde düzenlenen
sözleşme serbestîsinin sınırları; tarafların fiil ehliyetine sahip olması, yapılacak olan
sözleşmenin ahlaka, kamu düzenine, kişilik haklarına aykırı olmaması ve konusunun
imkânsız olmaması gibi marka lisans sözleşmesi için de geçerlidir. 164

1.7.6. Marka Lisans Sözleşmesinin Türleri
1.7.6.1. Lisanstan Doğan Hakkın İçeriğine Göre Lisans Sözleşmeleri

Lisans sözleşmesinde marka hakkına dair inhisari yetkiler verilmesi durumunda
inhisari lisans, aksi halde inhisari olmayan lisans söz konusudur. Bir marka lisans
sözleşmesi, inhisari lisans veya inhisari olmayan lisans sözleşmelerinden birine dâhil
olmak zorundadır.

1.7.6.1.1. İnhisari Olmayan (Basit) Lisans

İnhisari olmayan lisans, marka sahibi tarafından markayı kullanma hakkının lisans
alana münhasır olmadan verildiği lisans türüdür.165 Marka lisans sözleşmeleri, aksi
sözleşmede karşılaştırılmadığı takdirde inhisari olmayan lisanstır. Yani kanun
koyucu inhisari olmayan (basit) lisansı olağan lisans türü olarak öngörmüştür. 166
İnhisari lisans için adi lisans ve basit lisans tabirleri de kullanılmaktadır. Genel

bir devir sözleşmesi ile devir edilebileceği ve bunun koşulları, 20. maddesinde ise, marka kullanım
hakkının lisans sözleşmesi konusu yapılabileceği ve bu sözleşmenin asli ve şekli şartları belirtilmiştir.
Somut olayda, anılan KHK’ nın 16. maddesine uygun biçimde karşılıklı olarak yazılıp, imzalanmış bir
sözleşmeye dayalı marka devri bahis konusu değildir. Keza taraflar arasında KHK’nın 20. ve
müteakip maddelerde yazılı şekilde marka kullanım hakkının devrini içeren bir lisans sözleşmesi de
yapılmamıştır. Bu bakımdan ihtilafın aynı zamanda genel hükümler çerçevesinde değerlendirilip,
çözülmesi gereklidir.”, Y. 11. HD, 03.05.2001 tarih, 2001/752 E. 2001/3930 K. , www.kazanci.com
(Erişim tarihi: 27.12.2015).
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Zevkliler, s. 42, Başaran, Sıla: “Marka Lisans Sözleşmeleri”, Baro Dergisi,2012/2, s. 173.
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Çolak, s. 646; Meran, s. 371; Tekinalp, s. 461. (MarkaKHK m.21/II ve Sınaî Mülkiyet Kanunu
Tasarısı m.24/II )
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olarak inhisari olmayan lisansta lisansı alan hiçbir şekilde inhisari yetkiye sahip
değildir. 167 Lisans veren markayı kendi kullanabilir ve üçüncü kişilere markayı lisans
verebilir.
İnhisari olmayan lisansta, lisans alana sağlanan rekabet ve pazarlık gücü sınırlıdır.168
Lisans alan aynı markanın başkaları tarafından ve marka sahibi tarafından kullanımı
baştan kabul etmek zorundadır. 169 Lisans sözleşmesine konulan “en fazla korunma
şartı” ile lisans alan kendini bir derece avantajlı hale getirmek düşüncesindedir.
Lisans alan, sözleşmede konulan bu şart sayesinde lisans verene sonraki vereceği
lisans sözleşmesinde daha elverişli şartlar sunmasını kısıtlamaktadır veya lisans
verenin yeni yapacağı daha elverişli sözleşme şartlarını önceki lisans alıcısına da
sağlamasını garanti etmektedir.170 Böylelikle lisans alan sonraki lisans alana tanınan
haklar nedeniyle kötü duruma düşmek durumundan kurtulmuş olmaktadır.171 Ancak
bahsi geçen kayıt, lisansın basit lisans olma özelliğini ortadan kaldırmamaktadır. 172
İnhisari olmayan lisans vasıtasıyla aynı markanın birden fazla kişi tarafından
kullanılması, aynı markayı taşımasına rağmen farklı kalitede malların üretilerek
piyasaya sunulmasına imkân vermektedir. Bunun önlenmesine yönelik olarak lisans
alana, MarkaKHK m. 21/VIII ve Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı m. 24/IV’de lisans
veren tarafından malın kalitesini sağlamaya yönelik alınacak tedbirlere uyma
zorunluluğu düzenlenmektedir. Bu sayede marka garanti işlevini yerine getirmiş
olur.173

1.7.6.1.2. İnhisari Lisans
İnhisari lisans, marka sahibi tarafından markayı kullanma hakkının münhasıran lisans
alana verildiği lisanstır. İnhisari lisansta, lisans alan sözleşmede belirtilen coğrafi
167

Meran, s. 371; Ongan, s. 52.
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bölgede markayı kullanma bakımından çok kuvvetlidir. 174 İnhisari lisansta, marka
sahibinin aynı coğrafi bölge, aynı zaman ve aynı mal veya hizmetler için başkasına
lisans vermesi mümkün değildir. Ayrıca sözleşmede açıkça saklı tutulmamışsa marka
sahibi lisansın verildiği bölgede lisans müddetince aynı mal ve/veya hizmetler için
markayı kullanamaz. İnhisari lisans sahibi marka sahibine ait olan marka hakkına
tecavüz

durumunda

dava

açmak

gibi

bir

takım

yetkileri

tek

başına

kullanabilmektedir. Bu yetkileri kullanmak için marka sahibinden izin almaya gerek
yoktur.
İnhisari lisansta, tarafların yaptıkları sözleşmeyi inhisari lisans sözleşmesi olarak
adlandırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde inhisari olmayan lisans sözleşmesi
olarak kabul edilecektir. İnhisari olarak adlandırmaya rağmen, lisans verenin başka
kişi veya kişilere lisans vermesi halinin öngörülmesi durumunda, artık tarafların
kanunun düzenlediği anlamda bir inhisarı lisans sözleşmesi yapma yönünde
iradelerinin birleşmediği sonucuna varılmalı, bu halde sözleşmenin inhisari lisans
sözleşmesi olarak adlandırılmasının yahut lisansın inhisari olarak verildiğinin
belirtilmesinin önemi olmamalıdır.175

Lisans veren, ülkenin tamamı için inhisari lisans vereceği gibi bir bölge için de
inhisari lisans verebilir. 176 Bu durumda marka sahibi tarafından başka kişilere,
lisansın verildiği bölge dışında olmak şartıyla gerek inhisari gerekse inhisari olmayan
lisans verilebilir. 177

Türk hukukunda bahsi geçmemekle birlikte Alman öğretisinde tek lisans adı verilen
üçüncü bir lisans türünden bahsedilmektedir. Bu lisans şeklinde lisans veren markayı
kullanma hakkını elinde tutmakla beraber başka bir kimseye lisans vermemeyi
taahhüt etmektedir. Yani marka lisans alan ve veren olmak üzere sadece iki kişi
174

Çolak, s. 646.
Ongan, s. 54; Aksi görüş için bkz. Suluk, Cahit: Tasarım Hukuku, Ankara 2003, s. 409; Yazara
göre; sözleşmede lisansın inhisarı olarak verildiğinin belirtildiği hallerde, lisans verenin diğer kişilere
de lisans verebileceği yönünde bir hükmün bulunması halinde, lisansın inhisari olma özelliğini
korunmalı ve fakat diğer kişilere lisans verebileceği yönünde hüküm geçersiz kabul edilmelidir.
176
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takdirde lisansın ülkenin genelinde verildiğinin varsayılması çalışmamızda belirtilmişti.)
177
Ünal, s. 176.
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tarafından kullanabilecektir. 178 İnhisari lisanslar açısından Avrupa Birliği Adalet
Divanı (ABAD) tarafından kullanılan benzer bir diğer ayrım “ucu açık lisans”, “ucu
kapalı lisans” biçiminde karşımıza çıkmaktadır. 179 Buna göre ucu açık inhisari
lisansta, lisans veren inhisar bölgesinde lisans vermemeyi ve bizzat rekabet
etmemeyi taahhüt eder. Fakat ucu kapalı lisansta bunlara ek olarak başka bölgelerde
verdiği lisans alanların da ucu kapalı lisans alanla rekabet etmemeleri taahhüt
edilmiştir.
İsminden de anlaşıldığı üzere inhisari lisans, lisans hakkının kullanımının belirli bir
kimseye bırakmaktadır. Bu noktadan hareketle lisans alanın bu hakkını başkasına
tanıması (alt lisans vermesi) inhisari lisansın niteliğine ters düşmektedir. Doktrinde
inhisari lisans sözleşmesinde diğer kimselere de lisans hakkı verilebileceği
kararlaştırıldığı takdirde bu şartın geçersiz olacağını ileri süren bir görüş
bulunmaktadır. 180 Ayrıca tarafların sözleşmeyi inhisari lisans sözleşmesi olarak
isimlendirmesine karşın sözleşmede lisans alandan başka bir veya birden çok
kimseye de lisans verilebileceğinin kararlaştırılması halinde taraf iradelerinin inhisari
lisans sözleşmesi yapma yönünde birleşmediği sonucuna varılması gerektiğine dair
bir görüş de mevcuttur.181

Kanaatimizce de inhisari lisansın başka bir kimseye de tanınması halinde lisans
sözleşmesi inhisari olma niteliğini kaybedecektir. Sözleşmede lisans alandan başka
bir şahsa lisans verilmeyeceğine ilişkin bir kayıt olmasına rağmen yalnız belirlenmiş
bir kişiye lisans verilebileceği kararlaştırılması halinde inhisari olmayan lisans
sözleşmesinin varlığı kabul edilecek, lisans veren sözleşmede belirlenen şahsa lisans
verebilecek ancak bunun dışındaki kimselere lisans vermesi halinde sözleşmeye
aykırılıktan sorumlu olacaktır.182
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Özel, s. 50-51.
Özel, s. 52; Ayrıca bkz. Feyzan, Hayal: “Patent Lisans Sözleşmelerinin Roma Antlaşmasının
85. Maddesi Acısından Değerlendirilmesi”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Yıl:
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1.7.6.2. Kullanım Sahasına Göre Üretim Lisans Sözleşmeleri-Satış Lisans
Sözleşmeleri
Kullanım sahasına göre lisansı, üretim ve satış lisansı olarak ikiye ayırabiliriz.
Herhangi bir kısıtlamanın olmadığı bir lisans sözleşmesinin lisans hakkının hem
üretim hem de satış hakkında olduğu kabul edilir.183 Ancak bazı durumlarda taraflar,
arasında lisansı sadece üretim veya sadece satışla sınırlandırabilirler.

Üretim lisansında lisans alana sadece lisansa konu malın üretim hakkı verilirken,
ilgili malın satış veya kullanma hakkı verilmemektedir. 184 Lisans alana, üzerine
lisans verenin markasının konulacağı malların üretilmesi işi yüklenilmiştir. Bu
durum, hizmet markaları söz konusu olduğunda lisans alanın bir malı hizmetin bir
parçası olarak tüketiciye sunduğunda da geçerlidir.185 Üretim lisansında, lisans veren
lisans alan tarafından üretilen malları kendisi veya tayin ettiği üçüncü bir kişi
vasıtasıyla satın almak yükümlülüğü altındadır. 186 Ancak lisans veren bunu yerine
getirmeyip satın almada temerrüde düşerse, lisans alana TBK m. 92 uyarınca bizzat
satış yapma yetkisinin tanınması gerekmektedir.187

Satış lisansında, lisansa konu olan malın piyasaya sürülmesi ve bu amaçla elinde
bulundurulması hakkı söz konusudur. 188 Diğer bir ifadeyle lisans alana, marka
sahibinin stokundan veya onun uygun gördüğü üçüncü kişilerden sağlanan malların
üzerine marka sahibine ait markanın konularak piyasaya sunulması durumudur.
Lisans alanın, satışa çıkarılacak ürünleri mülkiyetine geçirdikten sonra piyasaya
sürmesi

durumunda

lisans

sözleşmesinden

bahsedilemez.

189

Bu

durumda

MarkaKHK’nın m. 13/I hükümleri gereği marka hakkı tüketilmiş olacaktır.190 Satış
lisansı dış alım ya da dış satıma ilişkin olabilir. Bu takdirde lisansın özel bir türü
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Özel, s. 49; Ongan, s. 57.
Ongan, s. 56; Gürzumar, s. 94. Örneğin, Pizza Hut franchise sisteminde, franchise sözleşmesi
dâhilindeki lisans sözleşmelerinin üretim lisansı niteliğinde olduğu söylenebilir.
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188
Ongan, s. 56.
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190
Arkan, s. 194.
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olarak dış alım (ithal) ya da dış satım (ihraç) olarak ikili bir ayrım ortaya
çıkacaktır. 191

1.7.6.3. Yöre ve Süre ile Sınırlı Oluşuna Göre Lisans Sözleşmeleri

Lisans sözleşmesin, markanın koruma altında olduğu yerlerin tamamına veya belli
bir bölgesine belli bir süre için konu olabilir. Lisans alan lisansa konu markayı ancak
lisans sözleşmesinde belirtilen alanda kararlaştırılan süre boyunca kullanma hakkını
elde etmektedir. Eğer lisans alan kendine tahsis edilen bölgenin haricinde markayı
kullanırsa marka sahibinin mutlak hakkını ihlal etmiş olacaktır.192 Eğer sözleşmede
yöre ile ilgili herhangi bir düzenleme bulunmazsa markanın kullanım hakkının
ülkenin tamamında geçerli olduğu kabul edilmelidir.

1.7.6.4. Lisans Alanın Niteliğine Göre Kişiye Bağlı Lisans Sözleşmeleri ve
İşletmeye Bağlı Lisans Sözleşmeleri

Kişiye bağlı lisans sözleşmelerinde şahsın kişiliği ön planda tutulmaktadır. Kişi
işletmesini üçüncü bir kişiye devrederse lisans hakkı işletmeyle birlikte devralana
geçmez,

kişinin

şahsıyla

bağlıdır.

Aynı

zamanda

lisans

bir

işletmeyle

sınırlandırılmamışsa lisans alan yeni işletmeler açtığı durumda lisansını buralarda
değerlendirebilmektedir. 193 İşletme lisansında kişiye bağlı lisanstan farklı olarak
lisans hakkı işletmeye tanınmıştır. Şüpheye düşülmesi halinde inhisari olmayan
lisansın işletme lisansı olduğu düşünülmelidir. 194

1.7.6.5. Alt Lisans
Uygulamada görülen marka lisans türlerinden biri de alt lisanstır. Alt lisansta lisans
alan kendisine tanınan haklarla sınırlı olmak üzere başka bir kişiye lisans

191

Özel, s. 49.
Ongan, s. 59.
193
Yüksel, s. 88.
194
Oktay Özdemir, s. 51; Yüksel, s. 88.
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vermektedir. 195 Alt lisansla kurulan ilişkide lisans alan aynı zamanda lisans veren
olmaktadır.196 MarkaKHK m. 21/IV ve Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı m. 24/III’te
belirtildiği üzere lisans sözleşmesiyle lisans alanın başka bir sözleşmeyle başkasına
lisans vermesi mümkün değildir. Bunun istisnası lisans sözleşmesinde alt lisans
verme yetkisinin lisans alana tanınmış olmasıdır.

Her ne kadar lisans verme yetkisi bulunsa da lisans alan kendi sahip olduğu
haklardan daha fazlasını alt lisans sözleşmesiyle başka birisine veremeyecektir. Alt
lisans sözleşmesinin çerçevesini asıl lisans sözleşmeleri belirleyecektir. Yani lisans
veren ve lisans alan arasındaki asıl lisans sözleşmesinin maddi ve bölgesel sınırları,
alt lisans sözleşmesinin üst sınırlarını belirlemekte; diğer bir ifadeyle alt lisans
sözleşmesi, lisans sözleşmesindeki süre, kapsam ve bölge ile sınırlı olmaktadır.197

Alt lisansa ilişkin bir kayıtın bulunmamasına rağmen alt lisans verilir ve asıl lisans
veren de bu duruma sessiz kalırsa asıl lisans veren alt lisans ilişkisini zımnen kabul
etmiş sayılamaz. Zira MarkaKHK’da sözleşmede açıkça alt lisans ilişkisinin
kararlaştırılması hükmü mevcuttur. Bu nedenle sözleşmede kayıt yer almıyor ya da
içeriğinden alt lisansın varlığı anlaşılamıyorsa lisans verenin alt lisans sözleşmesini
kabul etmiş sayılabilmesi için yazılı muvafakati gerekmektedir.198 Aynı zamanda alt
lisansın geçerliliği de asıl lisans sözleşmesiyle bağlı olacaktır. Yani asıl lisans
sözleşmesinin sona ermesiyle alt lisans sözleşmesi de kendiliğinden sona erecektir.

Alt lisans, inhisari olmayan lisanslar için söz konusudur. Alt lisans verilmesi
suretiyle bir başkasına sağlanan kullanma hakkı inhisari lisans alanın tek başına
kullanma hakkına engel teşkil edecektir. Bu nedenle inhisari lisans alanın lisans
verme hakkının varlığı halinde alt lisans yerine hakkını elinden çıkarmak anlamında
lisansın devrinden bahsetmek gerekmektedir. 199
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Arkan, s. 200; Oktay Özdemir, s. 16.
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1.7.7. Marka Lisans Sözleşmesinin Sona Ermesi
Marka lisans sözleşmesinin sona ermesi tarafların iradeleri ile olabileceği gibi
kendiliğinden de gerçekleşebilmektedir. Mesela sözleşmede “belli şartların
gerçekleşmesi halinde taraflardan birine fesih hakkının tanınacağına” ilişkin özel bir
düzenleme bulunması halinde sözleşme taraflarca sona erdirilebilir. Yine sözleşme,
kararlaştırılan sürenin dolması veya ölüm, ehliyet kaybı, iflas gibi sebeplerden ötürü
kendiliğinden de sona erebilmektedir.

1.7.7.1. Marka Lisans Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi
1.7.7.1.1. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi
Marka lisans sözleşmesi süresiz yapılabileceği gibi belli bir süre ile sınırlı olarak da
yapılabilir. Sözleşmede süre ile ilgili kaydın açıkça konulması gerekmektedir. Bu
durumda süreli lisans söz konusudur ve sürenin dolmasıyla lisans sözleşmesi
kendiliğinden sona ermektedir. Sözleşmenin sona ermesiyle lisans alan, markadan
faydalanma hakkını kaybeder.

Sınaî haklara ilişkin sözleşmede tarafların açıkça beyan ettikleri bir süre kaydı yer
almadığı durumda, kural alarak lisans konusu olan ve kanun ile korunan sınaî hakkın
koruma süresi lisans süresi olacaktır.200 Koruma süresinden fazla bir süre belirlemek
de mümkün değildir. Çünkü bu halde sona ermiş bir hakka dayanan bir sözleşme söz
konusu olacaktır.201 Her ne kadar genel kural böyle olsa da bu görüş marka lisans
sözleşmeleri için isabetli değildir. Çünkü patent hakkından farklı olarak marka hakkı
için, belirlenmiş bir maksimum koruma süresi mevcut değildir. Koruma süresi sona
eren markanın kolayca yenilenmesi de mümkündür. Ayrıca lisans veren, markanın
kullanımını sağlama ve lisans sözleşmesi süresince bu kullanımı devam ettirme
borcu altına girdiği için lisans veren, markanın yenilenmesini sağlamalıdır. Bu
nedenle sözleşmede herhangi bir süre kaydı yoksa yapılan marka lisansı
sözleşmelerinin markanın koruma süresi için yapıldığı söylenmemelidir. 202
200

Özel, s. 201; Ongan, s. 133.
Ongan, s. 133.
202
Ünal, s. 209-210; Özel, s. 200-201; Yılmaz, s. 127; Arkan, s. 197.
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Bazı durumlarda sözleşmede süre kaydı bulunmamakla birlikte genel yorum kuralları
muvacehesinde tarafların iradelerinden süre tespiti yapılır. 203 Mesela lisans bedelinin
belli bir meblağa ulaşıncaya kadar kullanım hakkına konu olduğu lisans
sözleşmesinde, lisansın süresi lisans bedelinin belirlenen meblağa ulaşıncaya kadar
geçen süredir.204

Doktrinde yer alan bir görüşte, kişinin ölçüsüz risk altına girmesi sebebiyle
ekonomik özgürlüğünün aşırı kısıtlanmasını engelleyen TMK m. 23 hükmünce lisans
sözleşmesinin süresiz veya çok uzun süreli tanzim edildiği durumda zarar gören kişi
süre şartının geçersizliğini iddia edebilir. 205 Bu durumda sözleşmesinin tamamı
geçersiz olmaz ve sözleşme sona erme düzeni bakımından tamamlanmaya muhtaç bir
sözleşme haline gelmektedir. Kanuni olağan fesihle sözleşmenin tamamlanması
gerçekleştirilir. 206

1.7.7.1.2. Ölüm, Ehliyet Kaybı, İflas Sebebiyle Sona Erme
Ölüm durumunda öncelikle sözleşmenin inhisari ya da inhisari olmayan lisans
sözleşmesi olduğu tespit edilmelidir. İnhisari olmayan lisansta, lisans alanın ölümü
durumunda, sözleşmede lisans alanın şahsı ön planda tutularak lisans hakkı verildiği
tespit edilebiliyorsa ölümle birlikte lisans da sona erecek ve lisans hakkı
mirasçılarına geçmeyecektir. Eğer işletme lisansı söz konusuysa lisans, işletmenin
varlığıyla lisans devam ettiği için lisans alanın ölümünden etkilenmeyecektir.207

Lisans verenin ölümü durumunda ise lisans kendiliğinde sona ermez. Çünkü marka
bir mal varlığı olarak, MarkaKHK m. 15 hükmünce miras bırakılabildiği ve
devredilebildiği için lisans hakkı mirasçıları tarafından sağlanmaya devam edecektir.
Ancak lisans alanın şahsının ön planda tutulduğu inhisari lisans sözleşmelerinde,
lisans alanın marka sahibinin onayı olmaksızın kullanma hakkını bir başka şahsa
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devredemeyeceği için inhisari lisans alanın ölümü halinde lisans hakkının kural
olarak mirasçılara intikal etmeyeceği kabul edilmelidir. 208 Bu sonucun kabulü, lisans
sözleşmesinin taraflarının iradelerine uygunluk teşkil edecektir. Aynı sonuçlara
ehliyetin kaybı halinde de ulaşılabilmelidir.209
Kural olarak hukukumuzda ve İİK’da taraflardan birinin iflasının sözleşmeyi
bitireceğine

dair

sözleşmede

hüküm

kendiliğinden sona erdirmemektedir.

210

olmadığı

takdirde,

iflas

sözleşmeyi

Lisans sözleşmelerinde iflasın sözleşmeyi

sona erdireceğine ilişkin özel bir düzenleme de bulunmamaktadır. İflas lisans veren
için söz konusu olduğunda,

ilk olarak sözleşmede iflasa ilişkin bir hususun

düzenlenip düzenlenmediği incelenmelidir. Bu şekilde bir düzenlemeye yer
verilmemişse İİK m. 198 gereği konusu para olmayan alacakların paraya çevrileceği
hükme bağlandığından lisans alan lisans verenin borcunu para alacağına çevirerek
iflas masasından talep edebilecektir.211 İflas idaresi aynen ifayı da üstlenme hakkına
sahiptir. İflas lisans alan için söz konusu olduğunda, lisans veren yine alacağını iflas
masasına kaydettirebilecektir.

1.7.7.2. Marka Lisans Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesi

Bir borç ilişkisinde, asli borçlardan en az biri sürekli edimi gerektiriyorsa, o borç
ilişkisine “sürekli borç ilişkisi” denir. 212 Marka lisans sözleşmelerinde marka
hakkının kullanımı sözleşme devam ettiği müddetçe süreklilik arz ettiğinden, marka
lisans sözleşmeleri ani edimli bir sözleşme olmayıp sürekli borç ilişkisine sahip bir
sözleşmedir. 213 Sürekli borç ilişkisine sahip sözleşmelerin fesih 214 yoluyla sona
erdirilebileceği hükmü TBK m. 126’da düzenlenmiştir. Süresi belirsiz marka lisans
208
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210
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sözleşmelerinin olağan fesihle ve süresi belirli veya belirsiz olmasına bakılmaksızın
marka lisans sözleşmelerinin haklı sebeplerin varlığı halinde olağanüstü fesih yoluyla
sona erdirilmesi mümkündür.

1.7.7.2.1. Olağan Fesih
Olağan fesih, taraflardan her birinin süresi belirsiz sürekli bir borç ilişkisini, bir
sebebe dayanmaya gerek olmaksızın, varması gerekli tek taraflı bir irade beyanı ile
ileriye etkili olarak sona erdirmesidir. 215 Olağan fesih yoluna başvurabilmek için
lisans süresinin belirsiz olması gerekmekle beraber herhangi bir ifa güçlülüğü veya
borç ihlali vb. şart yoktur. Kanun koyucu tarafların sözleşmeyle sonsuza dek bağlı
olmaması için taraflara fesih hakkı tanınmıştır. Olağan fesihte, olağanüstü fesihten
farklı olarak taraflara yeni doğacak duruma hazırlık yapmaları için belli bir süre
verilerek sözleşme hemen sona ermemektedir.216

Lisans sözleşmeleriyle ilgili özel düzenlemeler mevcut olmadığından, sürekli borç
ilişkisi özelliğine sahip sözleşmelere uygulanan yasal fesih hükümleri kıyasen
uygulanabilecektir. 217

1.7.7.2.2. Olağanüstü Fesih
Belirli veya belirsiz süreli olmasına bakılmaksızın tüm sürekli borç ilişkilerine
uygulanabilen tek taraflı bir hukuki işlem olan olağanüstü fesih, sözleşmenin
taraflarından birinin sözleşme akdedildikten sonra ortaya çıkan hukuken geçerli bir
sebebe dayanarak yaptığı irade beyanının karşı tarafa ulaşmasıyla sözleşmeyi sona
erdirmesidir. 218 Fesihten netice elde edilebilmesi, kanun koyucunun feshe sebep
gösterilen haklı sebebin geçerliliğini tanımasına bağlıdır. 219
215
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Sürekli borç ilişkisi doğuran lisans sözleşmesinin olağanüstü fesih ile sona
erdirilebilmesi, taraflardan biri açısından sözleşmeye devam etmenin kendisinden
beklenilmeyecek olması halinde mümkündür. 220 Diğer bir deyişle olağanüstü fesih
hakkının kullanılması dürüstlük kurallarına uygun olmalıdır. Bu nedenle sözleşmeye
devamı olanaksız kılan ağır bir borç ihlali olmadığı durumlarda olağanüstü fesih
yoluna gidilmemesi gerekmektedir. Bu durumda alacaklı, tazminat istemeli ve ihlalin
ortadan kaldırılması için diğer hukuki yollara başvurmalıdır. 221 Feshe sebebiyet
verecek haklı sebepler hâkim tarafından belirleneceği gibi sözleşmede haklı
nedenlerin neler olabileceğine ilişkin kayıtlar yer alabilmektedir.

Olağanüstü fesih yoluna gidilmesi, öngörülemeyen bir ifa güçlüğünün yahut karşı
tarafın borca aykırı davranışından meydana gelebilir. 222 Başka bir deyişle işlem
temelini teşkil eden şartların yokluğu veya çökmesi biçiminde ortaya çıkan olgular
haklı sebep teşkil edecektir.223
Feshe sebep olacak haklı nedenlerde, mutlaka taraflara ait kusur bulunması şart
değildir. 224 Karşı tarafta herhangi bir kusur bulunmamasına rağmen sözleşme
ilişkisine devam etmenin taraflardan beklenmesini imkânsız kılan objektif nedenler
sözleşmeyi fesih etmek için taraflara haklı neden oluşturmaktadır.225

Olağanüstü feshin olağan fesihten farkı, fesih muhataba ulaştıktan sonra sözleşme
sona ermektedir. Olağan fesih için geçerli olan karşı tarafın yeni duruma hazırlık
yapabilmesi için beklenmesi gereken süre olağanüstü fesihte söz konusu değildir.226
Ayrıca olağanüstü feshe dair bir kaydın sözleşmede yer almayışı, tarafların bu hakkı
kullanmasına mani değildir. Lisans sözleşmesinde olağanüstü feshi engellemeye
yönelik konulan düzenlemeler de geçersizdir.227

220

Ongan, s. 137.
Öğüz, Tufan: Know-How Sözleşmesi, İstanbul 2001, s. 161.
222
Oktay Özdemir, s. 95.
223
Seliçi, s. 194.
224
Seliçi, s. 194.
225
Kırca, s. 182.
226
Özel, s. 208; Ongan, s. 137; Gürzumar, s. 172; Kırca, s. 181.
227
Ünal, s. 195; Gürzumar, s. 172-173.
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İKİNCİ BÖLÜM

FRANCHİSİNG KAVRAMI VE FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ

2.1. Franchising Tanımı, Özellikleri, Gelişimi, Çeşitleri ve Franchising
İlişkisinin Faydaları ve Sakıncaları

2.1.1. Franchising Tanımı ve Özellikleri

İngilizce bir kelime olan franchisingin sözlük anlamı; “vergilendirme ve gümrük
işlerinde serbestlik verme, imtiyaz” olup, Fransızca’da serbest bırakmak anlamına
gelen

“affranchir”

kelimesinden

türetilmiştir.

228

Türkçe

karşılığı

ise

“imtiyaz/ayrıcalık verme” olarak ifade edilebilir. Terim olarak franchising, bir ürün
veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip tarafın, tanınmış markasını ve oluşmuş imajını
belli bir süre, şartlar kapsamında ve bedel karşılığında ikinci tarafa verdiği
imtiyazdan doğan uzun dönemli ve sürekli bir iş ilişkisi anlamına gelmektedir.229

Bu iş ilişkisinde ana firma, yönetim, organizasyon, tedarik ve eğitim konularında
yardım sağlamak suretiyle, belirli bir bölge ve belli bir süre için belirli ayrıcalıkları
kullanma hakkını diğer bir firmaya vermektedir. Ana firma tarafından bağımsız
firmaya verilen imtiyaz olan franchise230 bir dağıtım ve pazarlama yöntemidir.231

228

Dov Izraeli: Franchising and The Total Distrubition System, First Published, Longman Press,
London 1972, s. 3.( Naklen: Ulaş, Dilber: Franchising Sistemi, Ankara 2015, s.5.)
229
KUTO (Kuşadası Ticaret Odası): “Girişimciler ve Yatırımcılar İçin Franchising Rehberi”,
2011, s. 4.
230
Geniş bir kullanıma sahip bu kavram, farklı milletler tarafından kendi dillerine çevrilmemiş
“franchise” ve “franchising” olarak kullanılmıştır. Bu terim Almanya’da “franchise” veya
“franchising”, Fransa’da “la franchise”, İtalya’da daha çok “affiliazione”, İspanya’da kendi dillerine
uygun bir şekilde “franquica” olarak ifade edilmektedir. Skaupy, Walther; Das Franchising als
Zeitcgrechte Vertriebs-Konzeption, Db 1982,Heft 47,s. 1785. (naklen: Kırca, s. 3) Biz de
çalışmamızda ülkemizde kullanıldığı şekliyle “franchise” ve “franchising” terimlerini kullanmayı
tercih ediyoruz.
231
Raymond A. Marquarit/James C.Makens/Robert. Roe: Retail Management, Satisfaction Of
Consumer Needs, third Edition, The Dryden Press, 1983, s. 126 (Naklen: Ulaş, s.5.)

49

Franchising, franchisor (franchise veren) ve franchisee (franchise alan) denilen,
hukuken birbirinden bağımsız iki taraf arasında sözleşme ile yapılır. Franchise veren,
belirli bir kalite standardını yakalayarak başarısını ispat eden, tüketici nezdinde ticari
ve/veya hizmet markasını belli bir tanınmışlık seviyesine çıkaran, geliştirdiği işletme
sistemini ve marka, know-how 232 , patent gibi sınaî mülkiyet haklarını bir paket
olarak kullanıma sunan taraftır.233 Franchise alan, belirli bir süre ve belirli bir bedel
karşılığında franchise verenin ticari ve/veya hizmet markasını, know-how, işletme
sistemini, diğer sınaî mülkiyet haklarını kullanma hak ve sorumluluğunu üstlenen
bağımsız bir işletmedir.234
Sistemle ilgili kavramlardan “franchisee fee”; franchise alanın, isim, marka veya
sistemi kullanma hakkı karşılığında franchisor’a ödediği başlangıç bedeli anlamına
gelmektedir. Türkçe karşılığıyla “giriş bedeli” anlamına gelmektedir. Royalty ise
yıllık ciro ve kardan, anlaşmada belirlenen oranlarda yüzde olarak mezkûr hakların
kullanımı karşılığında ödenen ikinci tür bir ödemedir.
Ulusal Franchising Derneği (UFRAD)’ın tanımına göre franchising; “Ana firmanın
üretim ve hizmet alanında denenmiş ve başarılı olmuş ticari ve hizmet markasını,
ürünlerin dağıtım ya da hizmet sunma hakkını belirli süre, şart ve sınırlamalarla
yasal ve finansal açıdan tamamen bağımsız olan bir diğer tarafa verdiği pazarlama
ve dağıtım yöntemidir. Ana firma, ürün veya hizmetle ilgili bilgi, teknoloji, işletme
yönetimi, organizasyon ve pazarlama konularında franchise alana eğitim ve
uzmanlık yardımı sağlar ve buna karşılık franchise alan, yıllık satışların belli bir
yüzdesini ve diğer belirli ücretleri ana firmaya öder, ana firmanın standartlarını
aynen koruyarak faaliyetlerini sürdürür.”235

232

Know-How: Franchise verenin deneyimleri ile elde ettiği, patentli olmayan, gizli, önemli,
tanımlanmış pratik bilgilerdir. Malların satışa sunulması, malların işlenmesi, hizmetlerin son
kullanıcıya sunulması, müşterilere davranış yöntemleri, işletme ve finans yöntemleri konularında
önemli bilgiler içerir. Franchise alana yarar sağlamalı, onun rakipleri karşısında konumunu
güçlendirmeli ve pazara girmesine yardım etmelidir. Know-How tanımı franchise anlaşmasında veya
uygun herhangi bir şekilde kaydedilmiş olabilir.
233
Torremans, Paul: Holyoak / Torremans İntellectual Property Law, Oxford 2010, s. 600.
234
Nart, Sima: “Türkiye’de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş
Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma”, Kocaeli Üniversitesi Sosyal
Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2, s. 124; Ulaş, s. 6.
235
Ulusal Franchising Derneği Semineri-4, İstanbul, 23 Mart 1996, s. 10; Ulaş, s. 6.
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Alman Franchise Derneği franchisingi şu şekilde tanımlanmıştır: “Sözleşmeye
dayanan, sürekli bir borç ilişkisi temelinde, hukuken bağımsız işletmelerin dikey
işbirliği içinde organize oldukları bir sürüm sistemidir.”236

Avrupa Ekonomik Topluluğu 4087/88 sayılı tüzüğünde franchising tanımını :“Nihai
kullanıcılara malların satışı ve hizmetlerin sağlanmasında kullanılmak üzere ticari
marka, ticari unvan, tasarım, telif hakkı, know-how ve patentler ile ilgili fikri ve sınaî
mülkiyet haklarını içeren bir pakettir.”237 şeklinde yapmıştır.
Yargıtay bir kararında: “Franchising, bir ürün veya hizmetin imtiyaz hakkına sahip
tarafın belirli bir süre şart ve sınırlamalar dâhilinde işin yönetim ve
organizasyonuna ilişkin bilgi ve destek sağlamak suretiyle imtiyaz hakkına konu
ticari işleri yürütmek üzere ikinci tarafa verdiği imtiyazdan doğan uzun dönemli ve
sürekli bir iş ilişkileri bütünü olup, birbirinden bağımsız iki taraf arasında meydana
getiren sözleşmesel ilişkidir. Franchise veren ürüne, hizmete veya bilgi birikimine ve
bunlara ait denenmiş kalitesi kanıtlanmış ve başarılı bir markaya, isme sahip ve
bunların satış, dağıtım veya işletme hakkını belirli bir bedel karşılığı veren taraftır.
Franchise veren isim, marka ve diğer ayırt edici özelliklerinin sahibi olmalı veya
yasal olarak kullanım hakkına sahip bulunmalıdır.”

238

şeklinde franchisingi

tanımlamıştır.

Her ne kadar doktrinde franchising için farklı tanımlar yapılsa da franchisingin temel
özellikleri bu tanımların hepsinde mevcuttur. Franchising sisteminin başlıca
özellikleri aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
·

Franchising, bir pazarlama ve dağıtım yöntemidir. 239

·

Taraflar arasında karşılıklı güven ve işbirliğine dayalı, disiplinli bir ilişki
esastır.

236

Skaupy, Walther, Franchising, Handbuch für die Betriebs- und Rechtspraxis, München 1987,
s. 5. (Naklen: Kırca, s. 17.)
237
Ulaş, s. 6.
238
Yargıtay 19. Hukuk Dairesi E. 2001/819, K. 2001/4917
(http://www.kararara.com/yargitay/yhdk8/yrgtyk17994.htm, Erişim tarihi: 31.12.2015).
239
Ulaş, s. 7.
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·

Franchise verenin ispatlanmış bir başarısı, tanınmış markası ve denenmiş
bir sistemi mevcuttur.240

·

Franchise sözleşmesinin tarafları birbirinden bağımsızdır. Franchise alıcısı
kendi adına ve hesabına hareket etmektedir. Franchise alan işletme
personelini kendisi seçmektedir.

·

Taraflar arasında karşılık sorumlukları ve yükümlülüklerini belirten, her iki
tarafı kanunen bağlayan bir sözleşme mevcuttur. Sözleşmeyle belirlenen
ticari, ekonomik ve sosyal ilişkilerin taraflar arasında değiş-tokuşu
sağlanır. 241

·

Taraflar arasında sürekli bir ilişki söz konusudur. Bu ilişki bir borç
ilişkisidir. Borç ilişkisi olduğu için tarafların hemen veya belli bir zaman
içinde edimi yerine getirmelerinden daha çok, sözleşme süresince sürekli
faaliyette bulunmayı sağlamaları asıl amaçtır.242

·

Franchise

bir

endüstri olmayıp,

her

iş kolunun

ve endüstrinin

kullanabileceği mahiyettedir.243
·

Franchising sistemine dâhil olan işletmeler müşteri açısından birbirinden
farksızdır.

Franchise

alanlar

franchise

verenin

sistemine

entegre

olduklarından müşteri zihninde tek tip bir işletme görünümü mevcut olup,
aynı markayı taşıyan her işletmede standart ürün ve hizmet sunulur.244
·

Franchise veren, hizmetin kalitesi sağlamak için işin kurulması,
organizasyon ve yönetim modelinin hazırlanması, pazarlama faaliyetlerinin
gerçekleştirilmesi ve hizmetin nasıl sunulacağına dair eğitimi gibi ticari ve
teknik konularda franchise alana ve personeline sürekli yardım sunar.

·

Franchise alan, belli bir bölgede ve belirli bir süre için kullanım hakkını
aldığı sınaî haklara ilişkin ücret ödemektedir. Bu ücretler sisteme
girebilmek ve markayı kullanabilmek için ödenen başlangıç ücreti ile ana

240

Ertaş,Ömer: “Franchise Hakkında Bilinmesi Gerekenler”,
http://turkiyefranchise.com/download/Franchise.pdf, s. 10. (Erişim tarihi: 01.01.2016)
241
Kahn, Michel: Franchise et Partenariat Guide Pratique, 3. Edition, Paris 1994, s. 6. (Naklen:
Boso, s. 1.)
242
Marşap, Beyhan: “Franchising İşlemlerinin Muhasebeleştirilmesi”, Muhasebe Bilim Dünyası
Dergisi, Eylül 1999, Cilt:1,Sayı:3, s. 50.
243
http://www.franchisedestek.com/konu-franchising-sistemin-genel-ozellikleri-6024.html (Erişim
tarihi: 01.01.2016)
244
Ulaş, s. 7.
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firmanın franchise alana verdiği eğitim ve sürekli yardımlar için ödenen
royalty, reklam ve ana firmadan alınan malzemelerin ücretinden oluşur.
·

Franchising, sözleşme süresince franchise veren firmaya franchise alan
firma üzerinde kontrol yetkisi vermektedir. Franchise verenin diğer firma
üzerindeki kontrolü, anlaşma ile belirlenen belirli bir standart ve yöntemi
yakalamak için gereklidir.245

2.1.2. Franchising Gelişimi
Küreselleşme süreciyle birlikte ulusal ve uluslararası alanda yaşanan gelişmeler,
üretim teknolojilerinin ilerlemeler, tüketici tercih ve beklentilerindeki değişimler,
hem firmaları hem de pazar çevresini ve dağıtım-pazarlama kanalarını etkileyerek
değişime zorlamıştır. Gelişen pazarlara ve değişen şartlara uyum sağlamak ve ayakta
kalabilmek için firmalar içyapılarını, yönetim sistemlerini ve sermayelerini
güçlendirme zorunluluğu ile karşı karşıya kalmışlardır.

246

Bu durum üretim,

pazarlama ve dağıtım sürecinin bütününü içerisine alan, uygulanabilir ve dinamik
sistemlere ihtiyacı arttırmaktadır.247

Pazar payını artırmak ve/veya yeni pazarlara girmek ve işletme faaliyetlerini ulusal
ve uluslararası boyutta genişletmek isteyen büyük işletmeler sahip oldukları
deneyim, tecrübe, sınaî mülkiyet hakları ve imajlarını kullanarak yeni olanaklar elde
etme çabalarına girişmişlerdir. Benzer şekilde, artan rekabet ortamı, küçük ölçekte
faaliyet gösteren işletmeleri etkilemiş ve bu işletmeleri kıyasıya rekabet ortamında
ayakta kalabilmek için yeni arayışlara itmiştir. Bu bağlamda, ulusal-uluslararası ve
büyük-küçük firmalar arasında sözleşmeler yoluyla franchising, lisans gibi ticari
ilişkilerin boyutunda önemli oranda artış yaşanmıştır. 248

245

Pirtini, Serdar/Akay, Hüseyin: “Bir Pazarlama Yöntemi Olan Franchising Sisteminde Vergi ve
Muhasebe Uygulamaları”, Vergi Dünyası Dergisi, S.189, Mayıs 1997, s. 135.
246
Aslan, Suphioğlu: “Bir Büyüme Stratejisi Olarak Franchising Sistemi; Firmalar Açısından
Önemi, Mevzuat Boyutu ve Muhasebe Uygulaması”, Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F.
Dergisi, C.IX. S.1, 2007, s. 71.
247
Gürzumar, s. 1.
248
Aslan, s. 73.
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Bayiler, acenteler ve distribütörler kitlesel üretim sonucu ortaya çıkan dağıtım
problemine çözüm olarak kullanılmakla beraber işletmeler günümüzde mahiyetinde
yeni fırsatları barındıran franchisingi de yaygın olarak kullanmaktadırlar.
Franchising ilişkisi, pazarını genişletmek isteyen işletmelere önemli avantajlar
sağlayarak büyüme imkânları sunarken girişimcilere de büyük bir organizasyonun ve
markanın desteği ve güvencesiyle yatırım yapma ve piyasada tutunabilme olanağı
sunmaktadır. 249

Ayrıca, günümüz tüketim toplumunun insanları, kendi ülkelerinde buldukları mal ve
hizmetlerin aynısına her yerde ulaşmak istedikleri gibi başka ülkelerde üretilen ve
haberdar bulundukları mal ve hizmetlerin de kendi ülkelerinde bulunmasını
istemektedirler. Sistem sadece ekonomik faydaları için değil, aynı zamanda sosyal
önemi açısından da tercih edilmektedir. Böylece büyük işletmeler ve küçük
girişimciler kendilerine karşılıklı olarak fayda sağlayan bir sisteme bağlanma
olanağına kavuşmuşlardır. 250

Franchising, Amerika Birleşik Devletleri’nde ortaya çıkmış ve bu ülkede çok geniş
uygulama alanı bulmuştur. 251 1850’lerde Singer Dikiş Makineleri Şirketi, belli
bölgelerde satış ve satış sonrası hizmeti sunma hakkına sahip ve finansal açıdan
bağımsız olan şirketleri birleştiren bir dağıtım sitemi ile franchisinge bir örnek teşkil
etmiştir. 252 1898’de perakende birimleri açmak için yeterli sermayesi olmayan
General Motor Şirketi, satış noktalarını artırmak amacıyla bağımsız işletmeler
kullanmaya başlamıştır. Kendisine özel bir bölge tahsis edilen satıcı, diğer satıcı
firmaların rekabetinden korunarak kendisine yüksek satış hacmi garanti edilmiştir.253
Franchise sisteminin kurulmasına katkıyı General Motor’dan sonra ilaç sektöründe
1902’de Racall firması yapmıştır. Daha sonra araba üreticileri, Pepsi-Cola, CocaCola ve Seven Up gibi alkolsüz içecek firmaları, benzin istasyon zincirleri ve çeşitli
249

Nart, s. 123.
Boso, s. 2.
251
Öztürk, Pınar: “Franchise Sözlesmesi”, Yargıtay Dergisi, C. 24, Sayı: 4 Ekim 1998, s. 46; Kırca,
s. 3; Gürzumar, s. 1.
252
Acheson, Keitch/Ferris, Stephen: Retail and Wholesale Trade Services in Canada, Singapore
1988, s.141( Naklen: Ulaş, s.11); Özbaşar, A.Sera:"Franchising Nedir Ne Değildir?", Dünya
Gazetesi, 12.08.1991, s. 6.
253
Berkhan, İhsan:“Franchise Sözleşmeleri”, s.1 (http://www.berkhan.av.tr Erişim tarihi:01.01.2016)
250
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perakende satış mağazaları sisteme katılmışlardır. 254 Doktrinde, ABD’de 19. yüzyılın
sonlarına doğru görülen ve franchise verenlerin düşük bir maliyetle geniş pazar
kesimine ulaştıkları ve ülke genelinde ortak firma imajını taşıyan büyük bir bayilik
ağına sahip oldukları franchising türüne “ürün franchisingi” veya “birinci kuşak
Amerikan franchisingi” adı verilmektedir. 255
Modern anlamda franchising, 1950’lerden sonra ABD’de uygulanmaya başlanmış256
ve oradan tüm dünyaya yayılmıştır. 257 “ikinci kuşak franchising” veya “işletme
franchisingi” diyebileceğimiz bu anlayışta üretici firmalar, yalnızca üretim süreci
üzerinde değil, aynı zamanda pazarlama ve dağıtım süreci üzerinde de doğrudan söz
sahibi olmak istemektedirler.

Türkiye’de franchising sistemi yıllardır ilk kuşak veya geleneksel franchising denilen
ve bir ürün veya ticari ismin imtiyazı olarak kullanılan şekli ile bayilik, mümesillik
olarak varlığını sürdürmüştür. 1970 ve 1980’lerde bayilik sistemleri otomobil, beyaz
eşya, kozmetik sektörlerinde kullanılmıştır.258 1980’li yıllarda bürokratik engellerin
ortadan kalkması ve yabancı yatırımcıların eşit haklara sahip olması, uluslararası
boyutta franchising sistemine sahip firmaları ülkemize çekmiştir. 1986 yılında
dünyanın en büyük fast food restoran zincirine sahip Mc Donalds Türkiye’de
İstanbul Taksim’de ilk restoranını açmak suretiyle franchising modern anlamda
başlamıştır. Bu girişimi, farklı sektörlerde faaliyet gösteren çok uluslu şirketler de
izlemiştir. 259 Uluslararası franchising sistemlerinin pazara girmesi sonucu, pazar

254

Daft, Richard L: Management, Orlando 1997, s. 125.
Birinci kuşak Amerikan franchising türlerinde franchise alan, sadece franchise verenin marka ve
isim haklarını kullanan bir “tek satıcı” olarak karsımıza çıkmaktadır. Gürzumar, s. 1-2; Kırca, s. 4-6.
256
Modern anlamdaki franchise, işletme franchising’i olarak adlandırılmıştır. Franchise alan, franchise
verene ait marka, işletme adı, know-how ve böyle birçok işletme unsurunu kullanarak ve kendisinin
kullanımına açılan üretim, işletme ve pazarlama sisteminden (franchise veren tarafından belirlenen
ilkelere uygun bir şekilde) yararlanarak, sisteme dâhil mal ve hizmetleri kendi nam ve hesabına alıcıya
ulaştırmaktadır. Bunu yaparken dağıtım, pazarlama, reklam, promosyon, muhasebe gibi birçok
fonksiyon açısından franchise verenden geniş bir hizmet ve destek görmektedir. Kırca, s. 6-8; Murat
Aydoğdu: “Türk ve Avrupa Birliği Rekabet Hukuku Bakımından Franchise Anlaşmalarında
Grup Muafiyeti, Turhan Tufan Yüce’ye Armağan”, İzmir 2001, s. 4; Öztürk, s. 461.
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Aydoğdu, s. 3.
258
Ulaş, s. 135.
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1986 yılında McDonalds’ın ardından Kentucky Fried Chicken ve Wimpy, Türkiye pazarına
girmiştir. (Alacaklıoğlu, Süha: Franchising, İstanbul Ticaret Odası (İTO) Yayın No: 10, İstanbul,
1994, s. 10.)
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sahibi ülke girişimcilerinin de benzer sistemler kurmaları kaçınılmaz bir sonuçtur.260
Türkiye’de fast food alanında Mudurnu Chicken, yiyecekte Sagra Special, eğitimde
BİL Öğretim Kurumları, giyimde Limon ve Mudo, hizmet alanında Turyap
franchising sisteminin kullanımını başlatan ilk yerli firmalardır. 261 Hâlihazırda
ülkemizde franchising sistemiyle faaliyet gösteren birçok işletme bulunmaktadır.262

2.1.3. Franchising Sisteminin Faydaları ve Sakıncaları
2.1.3.1. Franchise Alan Açısından Faydaları

Günümüzde çoğu işletmeci kendi işinin sahibi olarak “kendi kendisinin efendisi
olmasını”

263

tercih etmektedir. Tasarruflarını kendisine ait bir iş kurarak

değerlendirmeyi düşünen ve tek başına bunu gerçekleştirme noktasında yeterli
tecrübe ve cesareti olmayan küçük yatırımcılar franchising yoluyla işe başlamaları,
yeni iş kurmaya göre daha kolay ve maliyeti düşüktür. Ayrıca franchise alan kendi
nam ve hesabına çalıştığı için hukuken bağımsız kişidir.264 Her ne kadar işin istikrarlı
gitmesi açısından franchise veren, franchise alanı kontrol ve denetiminde tutsa, hatta
işletmenin muhasebesinin tutulmasından ürünlerin fiyatına kadar müdahalesi bulunsa
da bu franchise alanın bağımsızlığını zedelemez. Kendi nam ve hesabına hareket
eden franchise alan personel seçimi gibi çok hususlarda tek başına karar vermektedir.

Organize bir sistemin içine dâhil olan franchise alanlar, yeni açılacak bir işletmenin
kuruluş aşamasında karşılaşabileceği başarısızlıklardan ve zorluklardan kurtulmaları
kolaylaşacaktır. Ayrıca, franchise alan, franchise verenin, bilgi ve tecrübesinin yanı
sıra imajından, know-howından, pazarlamasından, idari kadro eğitiminden de

260

Lawrence, S. Welch:“Diffusion of Franchise System Use in the International Operations”,
International Marketing Rewiev, Vol.6, Is.5, 1996, s.9-22. (Naklen: Nart, s. 126.)
261
www.capital.com.tr (Erişim tarihi: 01.01.2016)
262
Son zamanlarda Türkiye’ye gelen, gıda alanında franchise zincirleri; Domino’s Pizza, Duran,
Sandwiches, El Torito, Schlotzsky’s Deli; hizmet alanında ise Century 21 ve Jani King’dir.
www.capital.com.tr (Erişim tarihi: 01.01.2016)
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Skaupy, s. 14. (Naklen: Kırca, s. 12.)
264
Arvasi, Zerrin: “Franchise Sözleşmeleri”, Ankara Barosu Dergisi, 2000-4, s. 137; Kırca, s. 14.

56

yararlanarak çok uzun zamanda elde edilebilecek bilgi birikimlerine ulaşacaktır.265
Bunun sonucunda franchising alan firmaların ilk yıllarda başarısızlığa uğrama
ihtimallerinin daha düşük olduğu görülmektedir. 266

Franchise alan firma, tanınmış ve belli bir kalite standardını tutturmuş bir markayla
piyasaya girdiği için hazır bir müşteri potansiyeli ile karşı karşıyadır. Bir bakıma
franchise veren tarafından müşteri potansiyeli garantilenmiştir. Mesela restoranlar ve
oteller içinde ürün, hizmet kalitesini ve güvenirliğini ispat etmiş McDonalds veya
Holiday Inn gibi dünyaca ünlü işletmelerin tercih edilmesi hazır müşteri
potansiyeline bir örnek teşkil etmektedir.267

Franchise alanı tek başına zorlayabilecek olan uygun stok seviyesinin ayarlanması,
yer seçimi, mağaza düzeni, yönetim organizasyon, kalite kontrol standartlarının
yerleştirilmesi, muhasebe sistemi ve işletme sistemin ayarlanması gibi hususlarda
franchise verenden alacağı yardımlar sayesinde üstesinden gelebilecektir.268

Finansal açıdan incelendiğinde; franchise veren tarafından yapılan masraflar
franchise alanların tamamına dağıtıldığından, franchise alan tek başına olmaktansa
böyle bir zincire dâhil olarak masraflardan kısmen kurtulmaktadır. Ayrıca eğitim,
planlama, reklam gibi işlerin merkez tarafından yapılması sayesinde, franchise alan
bu masraflardan da kısmen kurtulmaktadır. 269 Ayrıca ana firma, ürünlerini ve
hizmetlerini geliştirmek ve rekabet ortamında daha avantajlı şartlara sahip olabilmek
için sürekli Ar-Ge çalışmaları yürütürken, franchise alan bütün bu çalışmalardan
masraf yapmadan, zaman kaybetmeden faydalanır. Bu imkânlara sahip olmayan
firmaların rekabet ortamında ne kadar zorlanacakları açıktır.270

265

Sarısoy, Taner: Tüm Yönleriyle Franchising Forfaiting, Factoring, Leasing İşlemleri Vergi ve
Muhasebe Uygulamaları, Ankara 2011, s. 39; Durukan, Tülin: Uluslararası Pazarlara Giriş
Stratejileri Franchising Sistemi ve Türkiye Uygulanması, Ankara 2006, s. 98; Kırca, s. 13.
266
Nitekim ABD’ de ilk beş yılda başarısızlık oranı franchising alan işletmeler için %10 iken diğerleri
için bu oran %65-90 civarındadır. Fransa’ da ise bu oran franchise işletmelerinde %10, diğerlerinde
%90 olarak tahmin edilmektedir. Skaupy, s. 50. (Naklen: Kırca, s. 13.)
267
Ulaş, s. 19.
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Kuto, s. 7; Ulaş, s. 19.
269
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2.1.3.2. Franchise Veren Açısından Faydaları

Franchising, franchise verene büyük yatırımlar yapmadan pazar payını artırmasına
olanak vermektedir.

271

Pazar payının artırılması hem kendi faaliyet alanının

sınırlarını aşarak her yerde herkese ulaşabilecek bir dağıtım ağına sahip olabilmek
hem de güncel durumları, pazar şartlarını ve tüketici tercihlerini yakından takip
etmekle gerçekleşecektir.272 Büyük bir tüketici kitlesiyle sürekli temas halinde olan
ve sürümü doğrudan gerçekleştiren franchise alanlar bölgenin ihtiyaçları ve tüketici
tercihleri noktasına franchise verene bilgi akışı sağlamaktadır. Franchise veren,
pazarın ve tüketicinin takip edilmesiyle üretim ve pazarlama planlarını ve
politikalarını daha sağlıklı oluşturabilmektedir.273

Franchise sistemine dâhil edilmenin karşılığında franchise alanlardan alınan giriş
bedelinin ve yıllık satışların belli bir yüzdesinin ana firmaya ödenmesi franchise
veren için önemli ve sürekli bir finansman kaynağıdır.

274

Franchise verenin

gelirlerinin %50 sini oluşturan bu finansman kaynağı, ana firmaya işini geliştirme ve
yeni yatırım yapma imkânı sunmaktadır.

Franchising sayesinde franchise verenin ürün ve hizmetleri, bağımsız işletmeler
vasıtasıyla kendi isim ve markasının kullanılmasıyla geniş bir alanda sunulduğundan
büyük bir tüketici kitlesi nezdinde tanınmışlık elde edilecektir. Marka imajı, zincir
işletmelerle güçlenmektedir. Örneğin, İstanbul’da şubeler açan bir marka dikkat
çekmekte ve geniş kitlelerce kısa sürede tanınmaktadır.275

Franchise veren, ürününü ve markasını geliştirmek, pazar payını ve karını artırmak
için dünyanın dört bir köşesinde şubeler açarak istihdam etmek zorunda olduğu
personeli, franchise alanlara, franchise vererek yaymış olduğundan, bu istihdam yükü
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http://www.ufrad.org/Franchise.aspx#soru5 (Erişim tarihi: 02.01.2016)
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Skaupy, s. 42 (Naklen: Kırca, s. 10).
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Sarısoy, s. 40; Durukan, s. 99; Ulaş, s. 22; Kırca, s. 11.
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Bayi ve şube zincirleri de aynı güçten yararlanmaktadır, fakat franchising bu gücü en iyi şekilde
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ve masrafından kurtulmuş olmaktadır. Ayrıca franchise alanlar kendi işlerinin
başında olduklarından yönetici bulmak gerekmemektedir.276

Franchise veren franchise sistemine dâhil olan işletmeleri artırdığı ölçüde yüklü
miktarlarda malzeme alımında bulunacağından tedarikçilerle pazarlık gücünden277 ve
miktar indirimlerinden faydalanır. Büyüme ve iş hacminin artırılması beraberinde
verimlilik ve iktisadı da getirecektir.278

2.1.3.3. Tüketici Açısından Faydaları

Tüketiciler, tanımış bir markaya ve belli bir imaja sahip olan güvenilir ana firmanın
organizasyon ve kontrolü sayesinde zincire dâhil işletmelerden de aynı standartta
ürün ve hizmet sağlayabilmektedir. Aynı zamanda tüketiciler önceden tecrübe etmiş
oldukları mal ve hizmeti her yerde bulma imkânına kavuşmaktadır. Mesela Hilton
otelinde konaklamak isteyen bir turist, herhangi bir Hilton işletmesine giderek
rezervasyon yaptırabilmektedir. Buna benzer uygulamalar ulaştırma, devre mülk ve
oto kiralama işletmeleri için de geçerlidir.279

Ana firma tarafından verilen eğitimler sayesinde hizmet ve ürün kalitesi bakımından
tüketici korunmaktadır. Aynı zamanda hemen hemen her yerde aynı fiyat geçerli
olacağından fiyat noktasında bir aldanma söz konusu olmayacaktır. 280 Öte yandan
franchising ile tüketiciler, uluslararası alanda ünlü olan, kaliteli, yeni ürün ve hizmete
taklit edilmeden ulaşabilmektedir.

276

Ulaş, s. 24. Ayrıca merkeze bağlı iken zarar eden şubelerin franchise verildikten sonra aynı yerde
ve aynı kadroyla kara geçtiği sık rastlanan bir olgudur.
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Ülkemizde son yıllarda yaşanan süpermarket patlaması, bu pazarlık gücünün nasıl kullanıldığını
göstermiştir.
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http://www.ufrad.org/Franchise.aspx#soru5 (Erişim tarihi: 02.01.2016).
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Kozak, Metin: “Otel İşletmelerinde Franchising Uygulaması”,Türkiye Kalkınma Bankası
Yayınları, S.44, s. 17.
280
Franchise verenin kontrolü altında pazar şartlarına göre fiyatta ufak değişiklikler söz konusu
olabilir. Ulaş, s. 27.
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2.1.3.4. Franchise Alan Açısından Sakıncaları

Franchise alabilmek için ödenen başlangıç maliyetleri yüksektir. Başlangıç ücretleri,
markanın kullanılması, gerekli demirbaş, teçhizat ve stokların temin edilmesi, iş
yerinin düzenlemesi gibi sebeplerden ötürü alınmaktadır.

281

Fakat franchise

işletmeler belli teknolojileri kullanan, belli kalitede üretim yapan, belli standartlara
uyan yerler olduklarından, bağımsız bir işletmeci tarafından tercih edilmeyecek
kadar pahalı malzeme ve ekipman kullanmaktadırlar. Bu nedenle benzeri işi yapmak
için gerekecek miktardan biraz fazla yatırım yapılması söz konusu olabilmektedir.
Ayrıca başlangıç maliyetinin boyutunu yapılacak işin mahiyeti belirlemektedir.
Mesela McDonalds, Wimpy, Holiday Inn gibi tanınmış bir işletmeden franchise
almanın maliyetiyle sandviç bar, ev temizleme hizmetleri gibi alanlarda franchise
almanın maliyetleri farklıdır. 282

Standardizasyonun sağlanması ve franchise sistemine dâhil tüm işletmelerine tek bir
görüntü verilmesi açısından gerekli malzeme ve ekipmanlar franchise verenden veya
onun belirleyeceği firma tarafından temin edilmesi çoğu zaman sözleşmelerde
bulunmaktadır. Böyle bir kısıtlama daha ucuza malzemeleri tedarik etme olanağına
imkân vermemektedir. 283

Franchise sisteminde mevcut olan diğer bir ödeme türü olan royalty de franchise
alana, kendi masrafları dışında ayrı bir yük getirmektedir. Ödenen bu miktar
genellikle ciro üzerinden alınmakta ve hizmet verenlerde %4-8, ürün satanlarda %0-3
arasında değişmektedir. Genelde bu miktar sözleşme şartlarını belirleme gücünü
elinde tutan franchise veren tarafından belirlenmektedir. Bunlara ek olarak %2-5
arasında reklam fonu ödemeleri de gelmektedir. Franchise işletmeler, belli kurallara
uydukları ve vergilerini düzenli verdikleri için, benzeri işi yapan bağımsız rakiplerine
göre giderleri daha yüksektir. 284
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Ulaş, s. 26.
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283
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Franchise veren kendisine bağımlılığı abartılı bir duruma getirmesi, franchise alanın
girişimciliğine ve yenilikçi yapısına zarar verebilmektedir. Ayrıca ekonomik kriz
gibi beklenmeyen durumlarda, yerel piyasanın gerçeklerine rağmen fiyatlama
politikasında tamamen franchise verene bağımlı kalmak çeşitli problemlere neden
olabilmektedir. Franchise alan içinde bulunduğu pazarı daha iyi tanıdığı ve analiz
edebildiği için franchise verenin her söylediği doğrudan uygulanmamalıdır. 285

Zincirdeki herhangi bir franchise alanın yapacağı bir yanlış diğerlerine de olumsuz
yansıyabilmekte ve bu durum satışların düşmesine ve işletmenin zarar etmesine yol
açabilmektedir. Ayrıca, kullanılan marka hakkında çıkan kötü bir söylenti ve
markanın imajına gelecek bir zarar da aynı şekilde belirtilen sonuçları
doğuracaktır.286

2.1.3.5. Franchise Veren Açısından Sakıncaları

Franchise veren, bir yöneticiden farklı olarak kendi nam ve hesabına iş gören biri
olan franchise alan, prosedürleri takip noktasında problem çıkartabilir. Her ne kadar
franchising sisteminde bir kontrol mekanizması söz konusu olsa da bu kendi çalışanı
üzerindeki

kontrolden

farklıdır.

Kaçınılmaz

olarak

franchise

sistemindeki

mağazalarda standardizasyon eksiklikleri söz konusu olabilir. Bu bakımdan franchise
veren, franchise alan işletmelerin yönetiminin daha esnek olmasına izin vererek
kendi sahibi olduğu satış mağazalarına göre daha az kontrol sağlamalıdır. 287

Franchise veren, kendiyle uyumlu çalışabilecek, ürün-hizmet memnuniyeti, tüketici
tercihleri gibi kendisini bilgi akışını sağlayacak ve franchising işletmesini kendi
işletmesi gibi benimseyecek yeterli sermayeye sahip franchise alanları bulmakta
zorlanabilmektedir.288
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Birdoğan, Baki: “Pazarlama Yönteminde Yeni Bir Yaklaşım; Franchising”, Marmara
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Başarılı ve kalitesi kanıtlanmış bir markanın imajı, franchise alanın hatalı faaliyetleri
sonucu zarar görebilmektedir. Bunun önlenebilmesi için de uygulanması esnasında
problemlerle karşılaşılabileceği sıkı bir denetim şarttır. 289 Denetimlerin sıklaşması
ilişkilerin

bozulmasına

ve

ürün-hizmet

kalitesinin

azalmasına

sebebiyet

verebilmektedir.

Franchise alan, royalty ödemelerinden kaçınmak için satış bilgilerini gizleme yoluna
gidebilmekte veya teknik bilgileri ve işletme sırlarını öğrenerek satmak
isteyebilmektedir. Bu tarzda problemlerle karşılaşılabileceği gibi, bölgenin daha çok
müşteri potansiyeline sahip olmasına rağmen franchise alan yetersiz kalması da söz
konusu olabilmektedir. Franchise veren performansından memnun kalmadığı
franchise alanı sözleşmeye uyduğu sürece değiştirme imkânına sahip değildir.

2.1.4. Franchising Sisteminin Çeşitleri

Doktrinde franchisingin sistemine ilişkin farklı kıstaslardan hareketle çeşitli ayrımlar
yapılmaktadır. Aşağıda doktrinde en sık rastlanan ve çalışmamız açısından önem arz
eden ayrımlara kısaca değinilecektir.

2.1.4.1. Ürün Franchisingi - İşletme Franchisingi
Üretim franchisinginde franchise alan, franchise verenin ad ve marka gibi sınaî
haklarını kullanarak onun mallarının sürümünü yapmaktadır. 290 Belirli ürünleri
benzer işletmeler tarafından pazarlanmasıyla kendini üretici gibi gösterme ve üretici
ile özdeşleşme çabası vardır. Ürünler üzerinde sadece franchise veren firmanın
kararları önemlidir ve ürünlerin pazarlanmasında franchise veren, kontrolü
sürdürmektedir. 291 Tek satış ilişkisine benzer olan ürün franchisingi pazarlama
anlayışının aktarılmasıyla tek satış ilişkisinden ayrılır. Bazı basit konularda franchise
alan üretim sürecine katılabilir. Mesela Coca-Cola firması içeceğin özünü kendisinin
289
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temin ettiği ürünlerin şişelenmesini franchise alana yaptırır. Bu franchising çeşidinde
royalty ödemesi bulunmamaktadır.
ABD İşletme Ticaret Departmanı’nın tanımına göre: “İşletme franchisingi, bağımsız
iki firma olan franchise veren ile franchise alan arasındaki işe giriş şeklini, ana
firmanın pazarlama stratejisini ve planlarını, standartlarına uymayı, kalite
kontrolünü ve sürekli iki yönlü iletişimi içeren bir satış ilişkisidir.” 292 İşletme
franchisinginde isim ve marka gibi sınaî hakların kullanımıyla beraber ürün
franchisinge nazaran daha kapsamlı franchising paketi söz konusudur. Söz konusu
franchising paketi, işletmenin kuruluşundan işletilmesine kadar tüm hususları
kapsar.293

Taraflar arasında daha yoğun bir işbirliği ve buna bağlı olarak da daha sıkı bir
denetim olduğu, sürekli eğitim ve yardımlaşmayı esas alan bu franchising türü en çok
fast-food, 294 otel işletmeciliği ve kiralama sektöründe görülmektedir. 295 Ayrıca
franchise alan ürün franchisinginden farklı olarak giriş bedelinin yanı sıra satışlar
üzerinden royalty vermektedir.

Ürün ve işletme franchising ayrımı, doktrinde son zamanlarda kabul edilmeyen bir
ayrımdır. Doktrinde esas alınan franchising kavramı, işletme franchisingidir. 296

2.1.4.2. Mal Franchisingi - Hizmet Franchisingi - Üretim Franchisingi
Franchise sözleşmelerinin konusuna göre ayrımı, mal, hizmet ve üretim franchisingi
şeklindedir.

Sözleşmenin

konusunun

mal

olduğunda

mal

franchisinginden

bahsedilmektedir. Franchise alan, satışa sunduğu malları kendisi üretmez, ya
franchise verenden veya onun izin verdiği üçüncü kişilerden temin etmektedir.

292
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294
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Bunun yanı sıra, franchise alan, tüketiciyi satım sırasında bilgilendirmekte ve bakım,
onarım gibi satış sonrası hizmetleri de gerçekleştirmektedir. Bilgisayar ve kozmetik
ürünlerinin satışı için yapılan franchisingler bu tür franchisinge örnek verilebilir. 297

Hizmet franchisinginde standartlaşmış hizmetlerin, tüketicilere benzer görünümdeki
işletmelerde franchise verenin gösterdiği ilke ve talimatlara uygun olarak hizmetin
sunulması söz konusudur. Bu türe fast-food sektörü örnek olarak verilebilir. 298
Hizmetle

beraber

mal

satışının

da

görüldüğü

hizmet

franchisingleri

bulunabilmektedir. Fakat mal satışı ikinci plandadır ve esas olan hizmettir. Ayrıca bu
franchising türünde hizmet için zorunlu olan malları franchise verenin üretmesi de
söz konusu olabilir. Örneğin kuaför sektöründeki franchising sistemlerinde şampuan,
boya gibi maddeler franchise veren tarafından üretilmiş olabilir.299

Üretim franchisinginde ise, üretimi gerçekleştiren ve pazara sunan franchise alandır.
Ürünü üretmek için gerekli hammaddeleri, franchise verenden ya da franchise
verenin izniyle üçüncü bir kişiden alınmaktadır. Bu tür franchisingin en tanınmış
örnekleri ise içecek ve cips sektörlerinde görülmektedir.300
2.1.4.3. Master Franchisingi- Yavru Şirket Franchisingi
Master franchising, franchise verenin franchise sözleşmeleri yapmak için yabancı
işletmelerden yararlandığı durumun ifadesidir. Yabancı şirkete, bir ülkede ya da o
ülkenin bir bölgesinde franchising sistemi kurması, diğer işletmelerle franchise
sözleşmeleri yapması için franchise veren tarafından yetki verilmektedir.301 Master
franchisingi alan, asıl kurucu karşısında franchise alan, kendi adına diğer işletmelerle
yaptığı sözleşmelerde ise franchise veren durumunda bulunmaktadır. Master

297

Kırca, s.38-39 ; Öztürk, s. 472; Boso, s. 26.
Kırca, s.39-40; Öztürk, s. 472; Boso, s. 26. Mc Donald’s ve Burger King bu türün en tanınmış
örnekleridir.
299
Kırca, Çiğdem (Franchise Veren): “Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun Açısından
Üretici İmalatçı Olarak Franchise Veren”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi, C. XX, S. 1, Ankara
1999, s. 24.
300
Kırca, s. 41; Coca-Cola, Fritolay, Pepsi Cola gibi markalar bu türün en çok tanınan örnekleridir.
301
Jeorges, Christian: Franchising and the Law, Bremen 1991, s. 302 (naklen Ayata, Yeşim:
Franchise Sözleşmesinde Tarafların Borçları, Vedat Kitapçılık, 2015 İstanbul, s. 23); Kırca, s. 42.
298

64

franchisingi alan işletme sistemin asıl sahibi değildir ve diğer işletmelere bu sistemi
kullandırma yetkisine sahiptir.
Bu franchising çeşidinde, master franchisingi alan şirketin yerel pazar tecrübesinden
faydalanılmakta ve yeni bir alanda franchising sistemini yayma imkânı elde
edilmektedir. Dezavantajı ise, franchise verenin franchise alanlar üzerindeki
denetiminin düşük seviyede olmasıdır, çünkü söz konusu denetimi yapma görev ve
yetkisi “master franchise alana” aittir.302
Franchise sözleşmelerinde, franchise veren şirket, aracı olarak yavru303 şirketlerinden
birini kullanır ve onun aracılığı ile sözleşmelerin yapılmasını sağlar ise yavru şirket
franchisingi söz konusu olacaktır. Yavru şirket, ana şirket ile olan ilişkisinde
franchise alan, sözleşmeyi yapacağı üçüncü kişilerle olan ilişkilerinde ise franchise
veren konumundadır. 304

2.1.4.4. Kurucu Franchising - Dönüştürücü Franchising

Kurucu franchising, franchising sisteminin tamamen yeni ve baştan itibaren
franchising metodu uygulanarak kurulmasıdır. Dönüştürücü franchising ise, önceden
acente, tek satıcılık, bayilik gibi başka bir sistemin üyesi olan franchise alacak
tarafın, sonradan franchising sistemine dâhil edilmesidir. 305

2.1.4.5. Tabiiyet Franchisingi - Ortaklık Franchisingi
Franchise alan franchise verenin emrinde, onun talimatlarına sıkı sıkıya bağlı ise
tabiiyet franchingi söz konusudur. Bu durumda franchise veren tek söz sahibi
durumundadır. Eğer franchise veren ve alan eşit yetkilere sahipse ortaklık
franchisingi vardır.306

302

Ayata, s. 24.
Gerek yabancı şirket gerek yavru şirket ana şirketle aynı ülkede bulunacağı gibi yabancı bir ülkede
de bulunması söz konusudur. Kırca, s. 42, dn. 233.
304
Öztürk, s. 473; Kırca, s. 43.
305
Gürzumar, s. 3; Kırca, s. 42.
306
Berkhan, s. 4-5.
303
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2.1.4.6. Ulusal Franchising - Uluslararası Franchising
Bir franchise sözleşmesinin aynı ülke sınırları içerisinde olmak koşuluyla farklı
bölgeler ya da farklı şehirlerde yapılması halinde ulusal franchising söz konusu olur.
Franchise veren pazar stratejisine göre sistemini ülke sınırlarının dışına taşımak
isteyebilir. Bu durumda, uluslararası franchise sözleşmesinden bahsedilecektir.307

Ulusal franchisingde, tarafların kazançları, yani franchise verenin franchise alandan
sağladığı gelir ve malın satılması sonucunda franchise alanın sağlamış olduğu satış
gelirleri ülke içinde kalmaktadır. Söz konusu durum, ülke içinde sermaye birikimi
gibi avantajlı bir durum oluşturmaktadır. Uluslararası franchisingde franchise veren
açısından yabancı bir ülkeye mal-hizmet ihracı ve yabancı bir ülkeden franchising
geliri olduğundan ülkeye kazanç sağlanmaktadır. Aynı şekilde franchise alan
kazancını paylaştığı ve franchise bedeli ödediği için yurt dışına gelir çıkışı söz
konusudur.308

2.1.4.7. Açık Franchising - Gizli Franchising
Açık franchise sözleşmelerinde, sözleşme metninde “franchise” veya “franchising”
kelimeleri geçmektedir. Gizli franchise sözleşmelerinde ise bu kelimelere yer
verilmez.
Sözleşme tarafları, “franchise” kelimesi yerine lisansörlük, yeniden satıcılık, bayilik,
aracılık, distribütörlük gibi farklı isimler altında sözleşme yaparak daha serbest
olacaklarını ve franchising sisteminin sınırlayıcı hükümlerinden kurtulacaklarını
düşünmektedirler. Ancak tarafların nitelemesi ne olursa olsun, bir sözleşmenin
franchise sözleşmesi olup olmadığına sözleşme hükümleri incelenerek karar
verilmektedir.309

307

Gürzumar, s. 3.
Koç, Murat: Bir Girişimcilik Modeli Olarak Franchising, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
İzmir 2006, s. 24.
309
Boso, s.29; 6098 Sayılı TBK m. 19/1 uyarınca: ”Bir sözleşmenin türünün ve içeriğinin
belirlenmesinde ve yorumlanmasında, tarafların yanlışlıkla veya gerçek amaçlarını gizlemek için
kullandıkları sözcüklere bakılmaksızın, gerçek ve ortak iradeleri esas alınır.”
308
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2.2. Franchise Sözleşmesinin Tanımı, Unsurları ve Sona Ermesi
2.2.1. Franchise Sözleşmesinin Tanımı
Hak sahibine belirli sınaî hakları ticari alanda kullanma izni sağlayan franchising,
hukuken birbirinden bağımsız iki taraf arasında sözleşme ile yapılır. 310 Franchise
sözleşmesi, bağlayıcı olan, her iki tarafa da borçlar yükleyen ve haklar veren hukuki
bir işlemdir. 311 Kanunda düzenlenmemiş olan franchise sözleşmelerine, birçok
türünün bulunması ve çeşitli ekonomik ve hukuki ilişkiyi bünyesinde barındırıyor
olması itibarıyla yeknesak tanım verilmesi mümkün değildir. Doktrindeki franchise
sözleşmesine dair çeşitli tanımlar aşağıda yer almaktadır:

Gürzumar’a göre, franchise sözleşmesi ile birlikte; franchise veren, kendisine ait
üretim, işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikri ve sınaî unsurlar üzerinde,
franchise alana kullanma (lisans) hakları tanır. Bu hakları tanımak suretiyle de,
franchise alanı kendi işletme organizasyonuna (yani söz konusu sisteme göre faaliyet
gösteren işletmeler zincirine) entegre eder ve onu bu sisteme dayanan ticari faaliyeti
sırasında devamlı olarak destekleme borcu altına girer. Franchise alan ise, hem (söz
konusu sistemin içerdiği ve franchise verenin belirlediği ilkelere uymak ve kendisine
kullanma hakkı verilen fikri/sınaî unsurlardan yararlanmak kaydıyla) bu sisteme
dâhil mal veya hizmetlerin sürümünü kendi nam ve hesabına yapmayı ve
desteklemeyi, hem de franchise verene belli bir ücret ödemeyi taahhüt eder. 312
Kırca’ya göre, “Franchise sözleşmesi, konusu bir mal ve/veya hizmetin sürümü ve
dağıtımı olan sürekli bir sözleşme olup, bununla mal ve/veya hizmeti üreten ve/veya
satan franchise veren; adı, sembolü, markası gibi gayri maddi mal ve değerlerini
kullanarak bunların sürümünü yapma hakkını bir ücret karşılığında, belli bir
bölgede kendi ad ve hesabına çalışan, bağımsız kişilere (franchise alanlara) vermeyi
borçlanır. Franchise veren bu sözleşme ile ayrıca mal ve/veya hizmetlerin en iyi
şekilde pazarlanmasını sağlamak için pazar araştırması ve tanıtım (reklamlar)
310

TBK’nın m. 1 uyarınca: “Sözleşme, iki tarafın karşılıklı ve birbirine uygun irade beyanları ile
kurulur.”
311
Durukan, s. 122; Sarısoy, s. 8; Bu sözleşme, Türk doktrininde, Şener Akyol tarafından “münhasır
satış ve servis imtiyazı” olarak adlandırılmaktadır. (bkz. Akyol, s. 40.)
312
Gürzumar, s. 10.
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yapmak, bu konuda kendine özgü bir anlayış geliştirip, bir organizasyon kurmak ve
franchise alanları çalışmalarından yararlandıracak şekilde bu organizasyona dâhil
etmek yükümlülüklerini üstlenir. Franchise alan ise, ücret yanında sözleşme konusu
malların sürümünü desteklemek, bu konuda gerekli tüm bilgileri franchise verene
iletmek, franchise verenin pazarlama ilkelerine, talimatlarına uymak, eğitim
programlarına katılarak bu doğrultuda işletmesini yürütmek ile yükümlüdür."313
Topçuoğlu, franchise sözleşmesini, franchise verenin, franchise alana kendi sistemini
kullandırmak suretiyle üretim, işletme veya pazarlama faaliyetlerini yürütme
yetkisini aktardığı ve karşılıklı yükümlülükler içeren sürekli bir ilişki olarak
tanımlamıştır.314
Alman hukukunda Martinek, franchisingi, franchise veren tarafından oluşturulan ve
geliştirilen, mal ve hizmetlerin pazarlanmasını kapsayan bir çeşit pazarlama anlayışı
çerçevesinde franchise veren, franchise alanların işletmelerini kendi sistemine üye
yapmayı ve bu işletmeleri sürekli olarak maddi ve manevi açıdan desteklemeyi
borçlanırken; franchise alan, franchise verenin talimatlarına göre mal ve hizmet
sürümünü sağlama ve desteklemeyi ve satışlardan bağımsız, periyodik olarak belli
bir miktar parayı, kimi zaman da bir başlangıç ücretini ödemeyi üstlenmesi şeklinde
tanımlamıştır.315
İsviçre hukukunda Schulthess, franchisingin bir sürüm sistemi olduğu ve taraflar
arasındaki dikey işbirliği ilişkisinin iki taraflı bir sözleşmeye dayandığı hususunun
sözleşmenin tanımında yer alması gerektiğini belirterek, şu tanımı yapmıştır:
“Franchise sözleşmesini sürekli bir borç sözleşmesi niteliğinde ve bağımsız taraflar
arasında, franchise veren tarafından sürüm organizasyonunun kurulması amacına
yönelik bir dikey işbirliğdir. Franchise veren, franchise alana belli bir ücret
karşılığında, başarıyla sabit olmuş ve sürekli uygulanmakta olan işletme idaresi ve
pazarlama anlayışını kullandırarak kendi bilgilerini aktarmakta, ona kendi
markasının ve diğer gayri maddi haklarının kullanılması yetkisi vermektedir. Buna
313

Kırca, s. 19.
Topçuoğlu, Metin: “Franchise Sözlesmesinde Baglayıcı Kayıtlar ve Rekabet Hukuku”,
BATİDER, C.XXII, S. 1, Ankara Haziran 2003, s. 114.
315
Kırca, s. 16.
314
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karşılık, franchise alan da, kendisine verilen hakları kullanarak ve franchise veren
tarafından geliştirilen işletme programına bağlı kalarak, kendi nam ve hesabına
sözleşmede belirlenmiş malların sürümü yapmakla yükümlüdür.”316

Mevzuatımızda 4054 sayılı Rekabetin Korunması Hakkında Kanunu uyarınca
kurulan Rekabet Kurulu tarafından çıkartılan “Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup
Muafiyeti Tebligi”nin 30 3/b hükmüne göre franchise sözleşmesi ile franchise veren,
franchise alana, doğrudan veya dolaylı olarak mali katkı karşılığında, belirli türden
mal ve/veya hizmetleri pazarlaması amacıyla bir franchise kullanılması hakkını verir.
Ayrıca Tebliğe göre franchise sözleşmesi, aşağıda yer alan hükümleri içermelidir:
·

Ortak bir marka veya işletme adının kullanılması ve tesislere ve/veya ulaşım
araçlarına yeknesak bir görünüm verilmesi,

·

Franchise veren tarafından franchise alana know-how aktarılması,

·

Franchise alanın anlaşma süresince franchise veren tarafından sürekli olarak
ticari ve teknik açıdan desteklenmesi.

Franchise sözleşmesiyle ilgili kendi tanımımıza yer vermek gerekirse, franchise
sözleşmesi, franchise verenin kendine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemiyle
birlikte fikri ve sınaî mülkiyet unsurlarını franchise alana kullandırdığı, ona yardım
ve destekte bulunduğu, buna karşılık franchise alanın da bunları kullanarak franchise
verenin talimatlarına bağlı bir şekilde kendi nam ve hesabına mal veya hizmetin
sürümünü gerçekleştirdiği, sürekli borç ilişkisi doğuran ve taraflar arasında dikey
işbirliği kurulması amacına yönelik tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

2.2.2. Franchise Sözleşmesinin Hukuki Niteliği ve Doktrindeki Görüşler

Franchise sözleşmesine ilişkin TBK ve diğer kanunlarda franchising sözleşmesine
ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmadığından franchise sözleşmesi isimsiz
sözleşme olarak nitelendirilmektedir.
316

Schulthess, Victor G.: Der Franchisevertrag nach schweizerischem Recht, Diss. Zürich 1975, s.
22 (Naklen: Kırca, s. 16-17).
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Kırca, franchise sözleşmesini, kanunda düzenlenmemiş sözleşmelere ilişkin bazı
unsurlarla beraber kanunda düzenlenmiş unsurlar kanunun öngörmediği bir şekilde
bir araya getirildiğinden karma sözleşme olarak nitelendirmektedir. Ayrıca bu
sözleşmeye uygulanacak hükümler açısından kıyas görüşünün kabul edilmesini,
sözleşmenin amacına ve tarafların menfaatine uygun düştüğünden savunmaktadır.317

Aydoğdu ve Öztürk ise, franchise sözleşmesini kendine özgü (sui generis) bir
sözleşme

olarak

nitelendirmektedir.

Kanunda

düzenlenmemiş

know-how

sözleşmesine ait unsurlar gibi kanunda düzenlenmemiş unsurların franchise
sözleşmesinde bulunmasını görüşlerine gerekçe göstermektedirler.318

Alman doktrininde, franchise sözleşmesini karma sözleşme olarak nitelendiren bir
görüş bulunmaktadır. Bu görüşün dayanağı ise franchise sözleşmesinin kanun
tarafından düzenlenen iş görme sözleşmeleri (vekâlet, hizmet) ile kanun tarafından
düzenlenmeyen know-how sözleşmesine ilişkin unsurlar taşımasıdır.319

Kanaatimizce franchise sözleşmesi, karma sözleşme niteliğini taşımaktadır.320 Çünkü
franchise sözleşmesini incelediğimizde satım, adi kira, vekâlet, hizmet, ürün kirası
gibi kanunda düzenlenmiş sözleşmelere ilişkin unsurlarla, lisans, know-how gibi
kanunda düzenlenmemiş sözleşmelere ait unsurlar olduğunu görmekteyiz.321

317

Kırca, s. 61.
Aydoğdu, s. 6; Öztürk, s. 475. Aydoğdu’nun bu tarzda bir görüşe sahip olması karma sözleşme
ayrımından kaynaklanmaktadır. Sözleşmenin karma bir sözleşme olarak nitelenebilmesi için
unsurlarının tamamının, kanun tarafından düzenlenen çeşitli sözleşme tiplerinde bulunması gerektiğini
ve bu unsurların kanunun öngörmediği şekilde bir araya getirilmiş olması gerektiği fikrini
savunmaktadır.
319
Hans Forkel: Der Franchisevertrag als Lizenz am Immaterialgut Unternehmen, Zeitschrift für
das gesamte Handels- und Wirtschaftsrecht (ZHR), Bd. 153, (1989), s. 537 (naklen Gürzumar, s. 18)
Yazarın görüşüne yakın bir başka görüşe göre, işgörme edimleri lisans sözleşmesinin unsurlarının
arkasında kalmaktadır, görüşteki deyimle “lisans öğelerinin hizmetine” verilmiştir. Walter R. Schuelp,
Innominatvertrage, Separatdruck aus “schweizerisches Privatrecht”, Bd. VII/1. (naklen
Gürzumar, s. 19)
320
Bkz. I.Bölüm 1.7.3.1.
321
Bu konuda ayrıntılı bilgi için bkz. Kırca, s. 68-74.
318
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2.2.3. Franchise Sözleşmesinin Benzer Sözleşmelerle Karşılaştırılması

2.2.3.1. Franchise Sözleşmesinin Vekâlet Sözleşmesiyle Karşılaştırılması

Türk Borçlar Kanunu m. 502’de vekâlet sözleşmesine dair “Vekâlet sözleşmesi,
vekilin vekâlet verenin bir işini görmeyi veya işlemini yapmayı üstlendiği
sözleşmedir.” hükmü mevcuttur. Kanun maddesindeki vekâlet sözleşmesi tanımından
da anlaşılacağı üzere vekil, müvekkili namına ve hesabına (doğrudan temsil) veya
kendi namına fakat müvekkil hesabına (dolaylı temsil) hareket etmektedir. Bu
nedenle, franchise sözleşmesi işgörme sözleşmesi özelliğini taşısa da taraflar
arasında vekâlet ilişkisi netice vermez. 322 Çünkü franchise sözleşmesinde her ne
kadar franchise verenin talimatlarına uygun olarak mal ve/veya hizmetlerin
sürümünü sağlamayı üstlense de franchise alan her zaman kendi nam ve hesabına
hareket etmektedir. Bundan dolayı, franchise alan faaliyetlerinin getirdiği risklere
kendisi katlanır. Oysa vekâlet sözleşmesinde sonucun elde edilmeme riski vekile ait
değildir. 323

Franchise sözleşmesinde asli unsur olan marka gibi sınaî hakların kullandırılması
edimi vekâlet sözleşmelerine yabancıdır. 324 Ayrıca vekâlet sözleşmesinde vekile,
yaptığı iş karşılığında sözleşmede kararlaştırılması veya teamül olması durumunda
bir ücret ödenmektedir. 325 Bununla birlikte vekil yaptığı masrafları müvekkilinden
talep edebilir. Franchise sözleşmesinde ise franchise alan franchise verene bir ücret
ödemektedir ve ücret sözleşmenin asli bir unsurudur. Franchise veren franchise
alanın masraflarını karşılamakla yükümlü değildir. 326 Diğer bir fark ise vekâlet
sözleşmesinde azil ve istifa her zaman mümkünken franchise sözleşmesinde
mümkün değildir.327

322

Gürzumar, s.22-23; Kırca, s. 65-67; Saban, s. 10; Boso, s. 30.
Örneğin, bir davayı üstlenen avukat o davaya ilişkin işlerin yürütülmesinden sorumludur. Fakat
davayı kazanacağını taahhüt etmez. Sonucun elde edilmeme rizikosu müvekkile aittir. (Boso, s.30)
324
Saban, s. 10; Gürzumar, s. 22; Kırca, s. 66.
325
TBK m.502/3 uyarınca; sözleşme veya teamül varsa vekil, ücrete hak kazanır.
326
Boso, s. 31; Kırca, s. 107.
327
Gürzumar, s. 23, Kırca, s. 106, Boso, s. 31(TBK m.512: “Vekâlet veren ve vekil, her zaman
sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. Ancak, uygun olmayan zamanda sözleşmeyi sona erdiren
taraf, diğerinin bundan doğan zararını gidermekle yükümlüdür.”)
323
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Yukarıda anlattığımız farklılıklarla birlikte hem franchise sözleşmesinde hem de
vekâlet sözleşmesinde sadakat ve özen borcu ve bunun sonucu olarak karşı tarafı
bilgilendirme yükümlülüğü gibi ortak unsurlar mevcuttur. Bu sözleşmelerin diğer bir
ortak unsuru da işgörme borcu doğuran sözleşme niteliğinde olmasıdır. 328
2.2.3.2. Franchise Sözleşmesinin Hizmet Sözleşmesiyle Karşılaştırılması
Türk Borçlar Kanunu m. 393’te hizmet sözleşmesi, “İşçinin işverene bağımlı olarak
belirli veya belirli olmayan süreyle işgörmeyi ve işverenin de ona zamana veya
yapılan işe göre ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir.” şeklinde tanımlanmıştır.
Hizmet sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen sözleşme olması itibarıyla franchise
sözleşmesine benzemektedir. Ayrıca hizmet sözleşmesi ile franchise sözleşmesi
arasındaki asıl benzer unsur bağımlılıktır. Çünkü franchise alan, franchise verenin
talimatlarına bağlıdır ve işletmesi franchise verenin bir şubesiymiş gibi franchise
sistemine entegre olmaktadır. Bu nedenle doktrinde franchise alanın gerçekte işçi
olup olmadığı tartışılmıştır.329

Hizmet sözleşmesinde yer alan kişisel bağımlılık unsuru işçinin bir hiyerarşi içinde
işverene bağlı olarak çalışmasını ifade eder.330 İşin yönetimi ve yürütümü ile ilgili
riskler işverene aittir. Franchise sözleşmesinde ise durum farklıdır. Çünkü franchise
alan her ne kadar franchise verenin talimatlarına bağlı olsa da doğabilecek riskler
kendi nam ve hesabına hareket eden franchise alana ait olduğundan franchise alan
bağımsız bir tacirdir. İşveren-işçi ilişkisinde bulunan ücret, sigorta, tatil süresince
ücret ödenmesi gibi hususlar franchise ilişkisinde söz konusu değildir. Ayrıca
franchise sözleşmesindeki denetim, hizmet sözleşmesinde işçi, işverenin arasında
bulunan denetime göre daha gevşek yapıdadır.331

328

Ayata, s. 28-29.
Kırca, s. 100; Boso, s. 32, Torun, Zeliha: Rekabet Hukuku Açısından Franchise
Sözleşmelerinin İncelenmesi, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2012, s. 32.
330
Yavuz, s. 231; Çelik, Nuri: İş Hukuku Dersleri, İstanbul 2008, s. 77.
331
Kırca, s. 101; Gürzumar, s. 23-24; Torun, s. 32.
329
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2.2.3.3. Franchise Sözleşmesinin Acente Sözleşmesiyle Karşılaştırılması

Türk Ticaret Kanunu’nun m. 102’de acente “Ticari mümessil, ticari vekil, satış
memuru veya işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip
olmaksızın, bir sözleşmeye dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak
ticari bir işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir
adına yapmayı meslek edinen kimse” olarak tanımlanmıştır. Kanundaki tanımdan da
anlaşılacağı üzere acente faaliyeti için tacir adına sözleşme yapmak şarttır. Acente
yazılı yetki belgesine dayanarak müvekkili adına sözleşmeyi ya bizzat yapar ya da
sözleşmenin yapılması için aracılık yapar.332 Franchise alan kendi nam ve hesabına
hareket ettiğinden ve franchise veren adına sözleşme yapmadığından acente
değildir. 333

Sürüm artırmaya yönelik olma, taraflar arasında sürekli borç ilişkisi oluşturma ve
sürüm organizasyonuna

entegrasyon

gibi

hususlar

acentelik

ve

franchise

sözleşmelerinde ortaktır. 334 Ayrıca her ne kadar acente, franchise alan gibi ana
firmanın işaretlerini kullansa da franchise sözleşmesinde olduğu gibi gayri maddi
mallara ilişkin hakların devri, know-how ve tecrübenin paylaşılması söz konusu
değildir. 335 Acente tacirin temsilcisi durumunda olup yaptığı işin değerine göre ücret
isteme hakkına sahiptir. 336 Franchise alan franchise verenin temsilcisi değildir ve
franchise verenden herhangi bir ücret talep etmeye hakkı yoktur. Ayrıca franchise
veren ile franchise alan arasındaki denetim ilişkisi, acentelik ilişkisine göre daha
yoğundur.337 Tacir, acentenin yapacağı sözleşmenin içeriğiyle ilgili talimat verirken,
franchise alan franchise verenin fiyatlardan malzeme teminine kadar çok değişik
konulara ilişkin verdiği talimatlarla sıkı sıkıya bağlıdır.

332

Kurtişoğlu, Ezel, Acentelik Sözleşmesi ve Acentelik Sözleşmesinin Benzer Sözleşme
Türlerinden Farkları, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Ankara 2005, s. 10; Kayıhan, Şaban:
Türk Hukukunda Acentelik Sözleşmesi, Ankara 2011, s. 46.
333
Gürzumar, s. 22; Kırca, s. 96-100; Öztürk, 475-476; Saban, s. 9; Ulaş, s. 112; Burada kastedilen
acente, sözleşmeye aracılık eden değil sözleşme yapan acentedir. (Boso, s.36) Aracılık yaparak
sürümü desteklemesi bakımından franchise sözleşmesi acentelik sözleşmesine benzemektedir.
334
Kurtişoğlu, s.151; Arkan (Ticari), s. 198.
335
Kırca, s. 99-100; Kayıhan, s. 68, Boso, s. 36.
336
Torun, s. 26.
337
Kayıhan, s.76; Boso, s. 36.
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2.2.3.4. Franchise Sözleşmesinin Tek Satıcılık Sözleşmesiyle Karşılaştırılması

Tek satıcılık sözleşmesi ile tek satıcıya, kendi nam ve hesabına, yapımcının belli bir
bölge içince bedeli karşılığında sürüm yapma hakkı verilir ve bu şekilde tek satıcı
sürümü destekleme yükümlülüğü altına girer. 338 Kanunla düzenlenmemiş olan ve
taraflar arasında sürekli borç ilişkisi doğuran bir çerçeve sözleşme niteliğindeki tek
satıcılık sözleşmesi, franchise sözleşmesine en çok benzeyen sözleşmedir. 339 Tek
satıcı da franchise alan gibi kendi nam ve hesabına çalışan bağımsız bir tacirdir ve
yapımcının ticaret unvanı 340 , marka, logo gibi tanıtıcı işaretlerini kullanmaktadır.
Bunun birlikte franchise sözleşmesinin en tipik özelliği olan işletmenin ekonomik
anlamda entegre olması tek satıcılık sözleşmesinde bulunmamaktadır.341 Bu nedenle
tek satıcılık sözleşmesinde oluşabilecek risklerden tek satıcı tek başına sorumludur.
Oysa franchising sözleşmesinde franchise alan sisteme entegre olduğundan franchise
alan ve veren birlikte oluşabilecek risklerden sorumludur. Ayrıca franchise
sözleşmesinde ödenen giriş ve periyodik ücretler tek satıcılık sözleşmesinde
görülmemektedir. 342

Tek satıcılık sözleşmesinin franchise sözleşmesinden diğer bir farkı sadece mal
sürümüne konu olması, hizmet sürümüne konu olmamasıdır. Bununla birlikte, tek
satıcılık sözleşmesine satış sonrası servis, tamir, bakım hizmetleri sunmak, reklam ve
tanıtım faaliyetlerinde bulunmak ve yapıcıya belirli aralıklarla rapor vermek gibi
hükümler konulabilmektedir. Franchise sözleşmesinin olmazsa olmazı hükmünde
olan bu hususlar, tek satıcılık sözleşmesinin esaslı unsurları değildir.343 Ayrıca hem

338

Torun, s. 28: İşgüzar, Hasan, Tek Satıcılık Sözleşmesi, Ankara 1989, s. 14.
Gürzumar, s. 24; Kırca, s. 88-96; Öztürk, s. 476-477; Ulaş, s. 109-112; Saban, s. 9-10.
340
Çoğu tek satıcılık sözleşmesinde, tek satıcı yapımcının dağıtım ağıyla ilişkisini ortaya koymak için
onun tanıtıcı işaretlerini kullansa da kendi unvan ve diğer tanıtıcı işaretlerini de kullanabilir. Oysa
franchise alan kendi unvanını franchise verenin tanıtıcı işaretleri arkasına saklamalı ve franchise
verene ait pazarlama sistemindeki unsurları kullanmalıdır. Gürzumar, s. 25; Boso, s. 34, dn. 123.
341
Yazar, franchise alanın işletmesinin, franchise zincirinin bir halkası olarak sanki franchise verenin
bir şubesiymiş gibi algılandığını belirtmiştir. Gürzumar, s. 25. Franchise veren sadece tanınmış bir
ürününü satmaz, aynı zamanda kendisinin başarılı olmasını sağlayan yöntemleri franchise alana
öğretir. Ulaş, s. 110. Franchise veren, franchise alana franchise sistemi ile ilgili bir imtiyaz verir.
Saban, s. 10. (Boso, s.34, dn. 124.)
342
Torun, s. 29; Gürzumar, s. 25; Ulaş, s. 111.
343
İşgüzar, s. 76-79; Ulaş, s. 111.
339
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tek satıcılık sözleşmesinde hem de franchise sözleşmesinde imaj birliği hedeflense de
franchise sözleşmesinde imaj birliği daha kuvvetlidir.344
2.2.4. Franchise Sözleşmesinin Unsurları
Franchise sözleşmesi, tam iki tarafa borç yükleyen, sürekli bir borç ilişkisi doğuran,
hukuken bağımsız işletmeler arasında akdedilip bu sözleşmenin en belirgin özelliği
olan dikey işbirliği kurulmasını amaçlayan, franchise veren tarafından franchise
paketi adı altında ücret karşılığında franchise alana ifa edeceği edimlerin sunulduğu
çerçeve bir sözleşme niteliğindedir. 345
2.2.4.1. Sürekli Borç İlişkisi
Sürekli borç ilişkisi, sözleşmenin tarafları arasındaki edimlerden herhangi birinin
borçluyu bir zaman süreci içinde kesintisiz ifa veya katlanma yükümlülüğü altına
soktuğu, alacaklının ifaya olan çıkarının zamana yayıldığı durumlardaki ilişkidir.346
Sürekli borç ilişkisinin mevcut olduğu kira, hizmet, lisans, tek satıcılık vb.
sözleşmelerle kurulan ilişkilerde asli edim yükümlülüklerinin ifası ani nitelikte
değildir. Yani borçlu(lar) belirli veya belirsiz ‘bir süre boyunca kesintisiz bir ifa veya
katlanma yükümlülüğü altında’347 kalır(lar). Bu durum franchise sözleşmesi için de
geçerlidir.

Franchising sözleşmesinde ilk giriş bedeli, mal alımı ve işletmenin donanımı gibi bir
defaya mahsus veya ani nitelikli edimler söz konusudur. Bununla birlikte sözleşme
süresi boyunca, franchise veren, sistemin işlemesiyle ilgili gayri maddi malların
kullanımına katlanma, franchise alana gerekli eğitimi ve desteği verme, franchise
alanı bilgilendirme yükümlülükleri altındadır. Aynı şekilde franchise alan da,
franchise konusu mal ve/veya hizmetin sürümünü franchise verenin sistemine uygun
bir şekilde yerine getirme yükümlülüğü altındadır. Buradan hareketle franchise
344

Kırca, s. 95; Franchise sözleşmesinde olduğu gibi imaj birliği açısından talimat üzerine işletme
donatımı ve franchise zincirindeki her işletmenin birer şube gibi görünümü tek satıcılıkta
görülmemektedir. (Boso, s. 35)
345
Torun, s. 10.
346
hukuk.yasar.edu.tr (Erişim Tarihi: 02.03.2016)
347
Schulthess, s. 151. (Naklen: Gürzumar, s. 26.)
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sözleşmesinde bulunan ani edimler onun sürekli borç ilişkisi doğuran bir sözleşme
olma niteliğini etkilemez.348
Franchising sözleşmelerinin sürekli borç ilişkisi doğurduğunun en belirgin özelliği,
fesihle 349 sona ermesinde görülmektedir. 350 Ayrıca uzun süreli bir borç ilişkisinde
karşılıklı güven ve dürüstlük kurallarına göre hareket etmenin önemi açıktır.351
2.2.4.2. Çerçeve Sözleşme
Çerçeve sözleşme, taraflar arasında bağımsız temel yükümlülüklerinin hukuki
çekirdeğini içeren ve taraflara daha sonra yapılacak ekonomik anlamda tamamlayıcı
diğer sözleşmeleri veya borcu yükleyen bir sözleşmedir. 352 Sürekli bir ilişki kuran
çerçeve sözleşme, ön sözleşmeden farklı olarak ileride yapılacak tamamlayıcı
sözleşmelerin öncesinde de temel yükümlülükleri doğurur.353

Franchise sözleşmesi çevre sözleşme niteliğini taşımaktadır ve ileride taraflar
arasında gerçekleştirilecek olan bazı münferit hukuki işlemlere temel teşkil
etmektedir. Çünkü sözleşmede konusu bazı sınaî haklarının kullanımı çerçevesinde
tarafların karşılıklı hak ve yükümlülükleri genel hatlarıyla düzenlenir, ayrıntılı bir
düzenleme yapılmaksızın sadece bir çerçeve çizilir. Sonradan yapılan ve malların
teslimi, hammaddelerin temini ve eğitim esasları gibi yükümlülüklerin ayrıntılarını
düzenleyen sözleşmeler tamamlayıcı niteliktedir. 354 Bu yükümlülüklerin detayları,
daha sonra, çerçeve sözleşmeyi tamamlayan ek sözleşmelerle belirlenir.

355

Tamamlayıcı sözleşmeler, çerçeve nitelikteki franchise sözleşmesinde belirlenen
ilkeler ışığında akdedilir.356

348

Saban, s. 39.
Olağan fesih, taraflardan her birinin süresi belirsiz sürekli bir borç ilişkisini, bir sebebe dayanmaya
gerek olmaksızın, tek taraflı varması gerekli bir irade beyanı ile ileriye etkili olarak sona erdirmesidir.
Seliçi, s. 132; Gürzumar, s. 170; Kırca, s. 173.
350
Topçuoglu, s. 116.
351
Gürzumar, s. 16; Kırca, s. 22.
352
Develioğlu, H.Murat: “Franchsing Sözleşmesi”, s. 18.
(https://www.academia.edu/1069136/Franchising) (Erişim Tarihi: 02.03.2016); Kırca, s. 22.
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Kırca, s. 22.
354
Gürzumar, s. 28.
355
Ayata, s. 17.
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Topçuoğlu, s. 116.
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2.2.4.3. Franchise Alanın Bağımsız Olması

Franchise alan, franchise verenden hukuken bağımsız, kendi nam ve hesabına
faaliyet gösteren bir işletmedir.357 Bu unsur franchise sözleşmesini vekâlet, hizmet,
acente, komisyon gibi kendi nam ve hesabına çalışma unsuru taşımayan
sözleşmelerden ayırır. Gerçi franchise alan için bazı ekonomik kısıtlamalar söz
konusudur. Örneğin, franchise verenin talimatlarına sıkı sıkıya bağlı olma, kontrol ve
denetim altında tutulma, bir firmanın şubeleri görünümünün verilmesi, muhasebe
takibi ve ürün veya hizmetin fiyatının belirlenmesi gibi hususlar franchise alan için
ekonomik anlamda bağımsızlığını zedelemektedir. Bütün bu hususlar yeknesaklığın
sağlanması ve sistemin başarıya ulaşması ve sisteme entegre olabilmek için
gereklidir. 358

Her ne kadar franchise alanın ekonomik özgürlüğüne sınırlamalar getirirse de
franchise alan hukuki bağımsızlığa sahiptir. Zira franchise alan ayrı bir işletmede
kendi nam ve hesabına çalışmakta, işletmesinin kurulması için gerekli olan
sermayeyi bizzat kendisi temin etmekte, işletmesinin risklerini kendisi üstlenmekte,
franchise verenden herhangi ücret almamakta, yapacağı satıştan ve sunacağı
hizmetten kazanç sağlamaktadır. Franchise alan, çalışma düzenini ve zamanını,
yanında çalıştıracağı kişileri serbestçe tayin etmekte, işletmedeki mallar üzerinde
serbestçe tasarruf edebilmektedir. Bu yönleriyle franchise alan bağımsız bir tacirdir.
Franchise alanın, franchise verenin talimatları ile bağlı olması ya da kontrollerine
katlanması franchise alanın

bağımsızlığını zedelemeyecektir. Zira sistemin

işleyebilmesi ancak böyle bir bağlılık sayesinde olacaktır. 359

2.2.4.4. Franchise Sistemi veya Paketi
Franchise sözleşmesinin unsurlarından biri olan Franchising sistemi (paketi),
franchise verenin franchise alanı kendi organizasyonuna dâhil etme, franchise alanı

357

Kırca, s. 24; Akyol, s. 43; Reha Poroy/ Hamdi, Yasaman: Ticari İşletme Hukuku, İstanbul 2001,
s. 207; Ayata, s. 8.
358
Kırca, s. 25; Torun, s. 12-13.
359
Boso, s. 15.
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kendi sisteminin konusunu oluşturan malın ve/veya hizmetin sürümünü sağlarken
koruma yükümlülüğünü gerçekleştirmek için gerekli olan edimlerin tamamını
içermektedir.

360

Sisteme ait tüm hususların franchise alana aktarılması ve

kullandırılması ile sisteme tam bir entegrasyonun sağlanması ve sözleşme süresince
franchise alanın korunup kollanmasına dair tüm edimler franchise paketini ifade
eder.361 Franchising sistemi; pazarlama anlayışı, franchising organizasyonu ve fikri
ve sınaî unsurlar olmak üzere üç unsur dâhilinde incelenebilmektedir.

Franchise veren bilgi, tecrübe ve sermayesiyle kendine özgü ve katılımcılarına
avantaj sağlayacak bir pazarlama politikası ve stratejisi geliştirmiştir. Pazarlama
anlayışına işletmedeki ürün çeşidi, söz konusu ürünlere konulacak olan fiyat, ürünü
pazarlama teknikleri, reklamları, kampanyaları, belirlenmiş iş stilinin dağıtımı,
müşteri ilişkileri gibi hususlara dair uygulamaların tümü girer. 362 Franchise alan,
pazarlama anlayışını franchise verenden temin ederek kendi işletmesinde
uygulamakta ve rekabet avantajı sağlamaktadır.

Franchise sisteminin ana hatlarını belirleyen taslağı diyebileceğimiz franchise
sistemi, franchise veren ile franchise alan arasındaki ilişkileri düzenlemektedir.
Örgütsel, idari ve finansal düzenlemeler, tarafların işbirliği içindeki katkıları,
taraflara düşen yükümlülükler, franchise alanda aranılan nitelikler, franchise verenin
kontrol fonksiyonu, franchise alanın eğitimi gibi konulardaki tercihler franchise
sistemini oluşturmaktadır. 363

Marka, isim, amblem, sürümün yapılacağı yerin tasarımı, know-how ve varsa patent
vb. gibi fikri ve sınaî unsurların kullanımı franchising sözleşmesinin en önemli
unsurlarındandır. Franchise verenin sahip olduğu gayri maddi malların kullanımının
franchise alana bırakılması ve franchise alan tarafından kullanılması bu sözleşme ile
getirilen bir yükümlülüktür.364

360

Gürzumar, s. 6,11; Öztürk, s. 468-469.
Kırca, s. 26; Boso, s. 16.
362
Kırca, s. 26; Torun, s.13-14; Boso, s. 16-17.
363
Kırca, s. 26; Öztürk, s. 469; Gürzumar, s. 35; Ayata, s. 11-12.
364
Kırca, s. 27; Torun, s. 14.
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2.2.4.5. Dikey İşbirliği

Franchise sözleşmesinin tarafları, franchise konusu mal ve/veya hizmetin sürümünü
artırmak ortak amacıyla bir araya gelmektedir. Franchise ağı üyeleri arasındaki
yeknesaklık korunabildiği ölçüde, uygulanan çalışma ve pazarlama tekniği, sistemin
imajını artıracaktır. Bunun sağlanabilmesi için üretim ve pazarlama zincirinin farklı
ekonomik basamaklarında yer alan franchise veren ile franchise alanın sıkı bir
işbirliği içerisinde olması gerekmektedir.365

Ancak işbirliği, üretim zincirinin aynı ekonomik basamağında yer alan işletmeler
arasında gerçekleşmediğinden yatay değil, dikey 366 bir işbirliğidir. Sıkı işbirliği
sayesinde sisteme tam bir entegrasyon sağlanır. Tek satıcılık ve acente gibi
sözleşmelerinde de sıkı bir işbirliğine söz konusu olmakla beraber, sürüm
sözleşmeleri içinde en yoğun işbirliği franchise sözleşmelerinde görülmektedir. 367

Aynı zamanda ekonomik basamakların farklı olmasından bu iş birliği ortaklık
niteliğinde değildir. Bu durum her iki tarafın yükümlülüğünün bulunduğu dikey bir
işbirliğidir. Bununla birlikte, franchise taraflarının ortak menfaati gereği sürümün
artırılması için birlikte çalışma gereksinimleri ve tarafların hemen hemen aynı
içerikte sözleşmeyi akdetmiş olmaları nedenleriyle franchise sistemi zincir özelliği
sergilemektedir.368

Franchise sözleşmesi ile franchise sistemine katılan franchise alanlar, pazarda
rakipleri karşısında bir “grup” oluşturmaktadırlar. Reklam, kampanya, işletme
donanımı, ürünler seçilmesi gibi pazarlama politikası grubun her bir üyesi tarafından
takip edilmektedir. Ayrıca her bir üye bağımsız bir işletme olmasına rağmen kendine
ait isim, marka, logo gibi unsurlar yerine franchise verenin isim, marka ve logosunu
kullanarak franchise verenin birer şubesi gibi gözükerek imaj birliği sağlamakta ve
365

Kırca, s. 28; Torun, s. 14; Ayata, s. 11.
Pazarlama kanalının farklı kademelerinde faaliyette bulunan işletmeler (alıcı-satıcı, tedarikçi-satıcı)
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franchise verenin kamuoyundaki ününden, güvenilirliğinden ve müşteri çevresinden
yararlanılmaktadır. 369 Grubun üyeleri, franchise verenin geliştirdiği ve franchise
alanların kullanımına sunduğu pazarlama anlayışı ve imaj birliği sayesinde piyasada
büyük bir çalışma ve rekabet birliği oluşturmaktadır. Franchise zincirindeki üyeler,
hem franchise verene hem diğer üyelere karşı sorumluluk taşımaktadırlar. Çünkü
zincirdeki her bir üyenin olumlu davranışı diğer üyeye fayda sağlayacaktır. Aynı
şekilde olumsuz bir davranışı da zincirdeki her bir üyeyi etkileyecektir. Bu nedenle
zincirdeki her bir üye güvenirliğinin, başarısının ya da başarısızlığının sistemin toplu
çalışmasına bağlı bulunduğunu ve aralarında grup menfaati olduğunu bilip ona göre
hareket etmelidir. 370

2.2.4.6. Ücret
Franchise sözleşmesinin en esaslı unsurların biri de, franchise alanın ücret ödeme
borcudur. Franhise alan, sisteme dâhil edilmek, franchise verenin marka, isim ve
know-how gibi sınaî mülkiyet haklarını kullanabilmek, reklamlar, iş yeri bulma,
muhasebe tutma, eğitim gibi konularda aldığı yardımlar mukabilinde franchise
verene borçludur. Bu borcunu, başlangıç ücretini ve cironun belirli bir yüzdesini
periyodik olarak ödemek suretinde ifa etmektedir.

Franchise alanın ödeyeceği ücretlerden başlangıç ücreti, sözleşmenin başında sisteme
katılmak, fikri ve sınaî unsurlardan faydalanmak ve bu aşamada franchise verenin
yaptığı yardımlar karşılığında tek sefere mahsus ödenmektedir.

371

Periyodik

(dönemsel) ücretler ise, aylık, yıllık veya kararlaştırılan sürelerde sözleşme süresince
franchise alanın ciro veya sürüm miktarına bağlı olarak ödenir.372

2.2.4.7. Anlaşma
Franchise sözleşmesi, hukuki niteliği itibarıyla tam iki tarafa borç yükleyen bir
sözleşmedir. Franchise sözleşmesinin kurulabilmesi için tarafların fiil ehliyetine
369
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Topçuoğlu, s. 117.
371
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sahip olması gerekli olup sözleşmenin geçerliliği bakımından ise TBK m. 12
uyarınca herhangi bir şekil şartı yoktur. Franchise sözleşmesi tam iki tarafa borç
yükleyen bir sözleşme olduğu için sözleşmenin gerek asıl gerek yan edim
yükümlülükleri üzerinde tarafların irade beyanlarının uyuşması gerekmektedir.373
Franchise veren, sözleşme şartları genellikle tek taraflı olarak belirlenmekte ve
franchise alanlar sözleşme üzerinde herhangi bir değişiklik yapma imkânına sahip
olmamaktadırlar. Franchise sözleşmelerinin olumsuz olabilecek sonuçlarından zayıf
tarafı korumak için bazı ilkeler geliştirilmiştir. Dolayısıyla sözleşme hükümleri TMK
m. 2 ve m. 3’teki dürüstlük ve iyiniyet ilkelerine aykırı bulunmamalıdır. Franchise
sözleşmesindeki açık olmayan hükümler, franchise veren aleyhine yorumlanır ve
franchise alan ile franchise veren arasındaki bireysel hükümler ise genel işlem
şartları karşısında önceliklidir.374

2.2.5. Franchise Sözleşmesinin Sona Ermesi
Franchise sözleşmesi, taraflar arasında kararlaştırılan sürenin sona ermesi,
taraflardan birinin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ve iflası ile kendiliğinden sona
erebilmektedir. Franchise sözleşmesi, belirli veya belirsiz süreli olmasına
bakılmaksızın haklı nedenlere dayanılarak olağanüstü fesih yoluyla ve belirsiz süreli
sözleşme olduğu durumlarda ise herhangi bir sebebe dayanmaksızın olağan fesih
yoluyla tarafların iradeleriyle sona erebilmektedir.

2.2.5.1. Franchise Sözleşmesinin Kendiliğinden Sona Ermesi
2.2.5.1.1. Sözleşme Süresinin Sona Ermesi

Franchise sözleşmesinde taraflarca belirli bir süre kararlaştırılmışsa, sürenin
bitiminde sözleşme kural olarak kendiliğinden sona erecektir. 375 Bu durumda
373
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Kırca, s. 35-36.
375
Gürzumar, s. 169; Kırca, s. 171; Kapancı, Kadir Berk: “Franchise Sözleşmesinin Sona Ermesi ve
Bunun Hukuki Sonuçları, Rona Serozan’a Armağan”, C.II, İstanbul 2010, s. 1033.
(www.academia.edu, Erişim Tarihi: 09.03.2016)
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sözleşme azami bir süre için akdedilmiştir. Sözleşme süresinin dolması ile sona
ererken taraflardan birinin sözleşme süresi dolmadan önce sözleşme ile ilgili bağlı
olmadığına dair irade beyan etmesi gerekmektedir. 376 Eğer azami süre bittiği halde
sözleşme yükümlülükleri devam ettiriliyorsa, taraflarca sözleşmenin belirsiz bir süre
için yenilenmiş olduğu kabul edilmektedir.377

Franchise sözleşmesinde taraflarca asgari bir süre belirlenmiş ve sözleşmeye uzatma
kaydı konulmuş olabilmektedir. Sözleşmede belirlenen asgari süre içinde taraflardan
birince

sözleşme

sona

erdirilmezse,

sözleşmede

herhangi

bir

süre

kararlaştırılmamışsa belirsiz, sözleşmede belli bir süre kararlaştırılmışsa belirlenen
süre için kendiliğinden yenilenmiş sayılmaktadır.378

2.2.5.1.2. Ölüm, Ehliyet Kaybı ve İflas
Kanunda açıkça belirtilen bazı sözleşmelerde ölüm, ehliyet kaybı ve iflas gibi
durumlar sözleşmenin sona ermesine yol açmaktadır. Franchise sözleşmesinin bu
sözleşmeler kapsamında değerlendirilip değerlendirilmeyeceği sözleşmenin içeriğine
göre değişmektedir.379

Sıkı bir işbirliği ve güven ilişkisine dayalı olan franchise sözleşmelerinde çoğu
zaman franchise alanın kişisel özellikleri, franchise verenin ise kişisel özelliklerinden
ziyade pazarlama, üretim ve işletme sistemi ön planda tutulmaktadır. Franchise
alanın kişisel özelliklerinin ön planda olduğu durumlarda vekâlet sözleşmesine
ilişkin TBK m. 513 380 franchise sözleşmesine kıyasen uygulanır. 381 Bu sebeple,
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Sürekli borç ilişki unsuruna sahip sözleşmelerde tarafların susması ve irade beyan etmemeleri
sözleşmeyi belirsiz bir süre yenilemek olarak kabul edilmektedir. Ayrıca irade beyanı sözleşmeyi sona
erdiren bir beyan olmayıp sürenin bitmesi ile sürekli edimi kendiliğinden sona erme sonucunun
geçerli olacağına dair bir beyandır. Seliçi, s. 78; Gürzumar, s. 169; Sevi, Ali Murat: “Franchising
İlişkisine Hâkim Olan Etik Kurallar”, BATİDER, C.XX, S.3, Ankara 2000, s. 181; Kırca, s. 171.
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franchise alanın ölümü, iflası veya ehliyetinin kaybı, sözleşmenin kendiliğinden sona
ermesine yol açmaktadır.382

Franchise verenin ölümüyle meydana gelecek değişik, eğer ilişki franchise verenin
kişiliğinden ziyade sistem üzerine tesis edilmişse ve ayrıca halefleri de bu ilişkiyi
etkinliğiyle devam ettirmek arzusundaysa, ölüm durumu sözleşmeyi sona erdiren bir
sebep olarak sözleşmede kararlaştırılmamak şartıyla franchise verenin ölümü
sözleşmenin sona ermesine neden olmamalıdır. Franchise verenin şahsının ön planda
olduğu bir durum söz konusu ise franchise verenin ölümü sözleşmeyi sona
erdirmektedir.
Ehliyet kaybında durumunda da ölüm ilgili anlatılanlar geçerlidir. 383 Taraflardan
birinin iflası halinde ise işin mahiyeti sözleşmenin devamına imkân vermediğinden
sözleşme kendiliğinden sona ermektedir.384

2.2.5.2. Franchise Sözleşmesinin Taraflarca Sona Erdirilmesi
2.2.5.2.1. Olağan Fesih
Olağan fesih, taraflardan her birinin süresi belirsiz sürekli bir borç ilişkisini, bir
sebebe dayanmaya gerek olmaksızın, tek taraflı varması gerekli bir irade beyanı ile
ileriye etkili olarak sona erdirmesidir. 385

Olağan feshin amacı, kanun koyucu tarafından belirsiz süreli borç ilişkisinde,
tarafların sonsuza dek sözleşmeyle bağlı kalmaması için taraflardan birine
sözleşmeyi sona erdirme imkânı tanımaktır.

382
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Olağan fesih, belirli süreli sözleşmelerde söz konusu olmamaktadır. Bu durumun
istisnası ise sözleşmede olağan feshe dair hükme açık olarak yer verilmesidir. Fakat
uygulamada belirli süreli franchise sözleşmelerinde bu kayda yer verildiği pek
görünmemektedir.386

Karşılıklı güven ve sürekli bir borç ilişkisine dayanan franchise sözleşmelerinde
olağan feshin kullanılması dürüstlük kuralı çerçevesinde olmalıdır. 387 Bu nedenle
ileriye dönük sonuç doğuran olağan fesih, irade beyanının karşı tarafa ulaşması ile
hemen sonuç doğurmamaktadır. Sonuç doğurması için belirli bir sürenin geçmesi
(fesih süresi) gerekmekte ve böylelikle karşı tarafa yeni duruma hazırlık yapması için
süre tanınmaktadır.

388

Ayrıca karşılıklı iki tarafın menfaatinin gözetilmesi

noktasında, ilişkinin devamında fesih hakkının en erken kullanabileceği tarihe işaret
eden fesih zamanı da söz konusudur.389

Fesih süresine ve fesih zamanına dair hususlar sözleşmede açıkça belirtilmezse, fesih
süresi ve fesih zamanı taraflar arasındaki ilişkinin özelliklerine göre belirlenmelidir.
Ayrıca fesih süresi belirlenmesinde, adi ortaklık sözleşmesine ilişkin TBK m.
640/1 390 uyarınca öngörülen altı aylık fesih süresi franchise sözleşmesine kıyasen
uygulanabilmektedir. Çünkü her ne kadar franchise sözleşmesi ortak bir amaç
içermediği için adi ortaklık unsuru taşımasa bile, taraflar farklı basamaklarda, farklı
fonksiyonları üstlenerek sürümü artırmak için uğraştıklarından adi ortaklık
sözleşmesine benzemektedir. Bu nedenle altı aylık fesih süresinin adi ortaklık
sözleşmesinde

olduğu

gibi

franchise

sözleşmesine

uygulanması

mümkün

olmalıdır. 391

386
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2.2.5.2.2. Olağanüstü Fesih

Olağanüstü fesih, belirli ya da belirsiz süreli bir sözleşmenin, vaktinden önce haklı
sebeplerin mevcut olması durumunda ileriye etkili olarak sona erdirilmesidir. 392
Olağan fesihten farklı olarak olağanüstü fesih, belirli süreli bir sözleşme için de söz
konusudur. Ayrıca olağanüstü fesihte, fesih beyanının karşı tarafa ulaşmasıyla
sözleşme sona ermektedir. Olağanüstü fesih sözleşmeye aykırı bir durum söz konusu
olduğunda taraflardan birine sözleşmeyi sona erdirme imkânı sağlamaktadır.
Olağanüstü fesih hakkının sözleşme ile tarafların birinin elinden alınması mümkün
değildir. 393

Önceden

de

bahsedildiği

gibi

yoğun

güven

ilişkisine

dayalı

franchise

sözleşmelerinde, olağanüstü feshin gerçekleştirebilmesi için gerekli olan haklı sebep
tespiti dürüstlük kuralı çerçevesinde yapılması gerekmektedir. Ayrıca sözleşmede yer
verilecek tek taraflı fesih yetkisinin kullanımında da dürüstlük kuralı geçerli
olacaktır.394

Tarafların sözleşmeyi sürdürmelerine dürüstlük kuralına göre imkân olduğu
durumlarda olağanüstü feshe gidilmemesi gerekmektedir. Ancak taraflarca
öngörülemeyen bazı sebeplerin ortaya çıkması veya tarafların birinin borçlarını
yerine getirmemesi, tarafların sözleşmeyi sürdürmelerini dürüstlük kuralına göre
mümkün kılmaz ise, sözleşme olağanüstü fesih yoluyla sona erdirilebilmektedir.395
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Olağanüstü feshe sebep olacak durumlar hâkim tarafından takdir yetkisi

396

kullanılarak belirleneceği gibi sözleşmede haklı nedenlerin neler olabileceğine ilişkin
kayıtlara da yer verilebilmektedir.
Feshi gerekli kılan haklı nedenlerde, mutlaka taraflara ait kusur bulunması şart
değildir. Karşı tarafta herhangi bir kusur bulunmamasına rağmen sözleşme ilişkisine
devam etmenin taraflardan beklenmesini imkânsız kılan objektif nedenler sözleşmeyi
feshetmek için taraflara haklı neden oluşturur.397

Feshi gerekli kılan haklı nedenlerde taraflardan birinde kusur varsa, hâkim tarafından
tazminata hükmedilebilecektir.398 Fesheden taraf, belirli süre sözleşmelerinde belirli
sürenin sonuna kadar, belirsiz süre sözleşmelerinde ilk fesih zamanının sonuna kadar
yoksun kalacağı karın tazminatını isteyebilecektir.399
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ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

FRANCHİSE SÖZLEŞMESİ İLE MARKA LİSANS
SÖZLEŞMESİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

3.1. Franchise Sözleşmesi ve Marka Lisans Sözleşmenin Tarafları Arasındaki
İlişkilerin Karşılaştırılması
3.1.1. Ekonomik İlişki
Franchise sözleşmesi ve marka lisans sözleşmesi ile taraflar arasında ekonomik bir
ilişki kurulmaktadır. Marka lisans sözleşmesiyle lisans veren kendine ait markanın
kullanım hakkını lisans alana bir bedel karşılığında vermektedir. Franchise
sözleşmesiyle ise franchise verenin başta marka olmak üzere sınaî mülkiyet
haklarının kullanımını sağlaması, franchise alanı kendi işletme ve pazarlama
sisteminden faydalandırarak kendi organizasyonuna entegre etmesi ve franchise alanı
sürekli desteklemesi de bir bedel karşılığında olmaktadır.400

Başta marka olmak üzere sınaî mülkiyet haklarının kullanımı karşılığındaki bedel
açısından lisans ve franchise sözleşmeleriyle kurulan ilişki birbirine benzemektedir.
Fakat her ne kadar franchise sözleşmenin akdedilmesinde franchise alan için olmazsa
olmazı hükmünde olan en esaslı unsur marka gibi sınaî mülkiyet hakkının kullanımı
olsa da franchise verene ait daha pek çok edimler bulunduğundan, alınan bedel
sadece sınaî hakkın kullanımına mahsus değildir. Franchise alanlar, giriş bedelinin
yanında periyodik olarak cirolarından bir kısmını franchise verenlere vermesi
gerektiğinden, franchise verenler için sabit bir gelir söz konusu olacaktır. 401 Ayrıca,
reklam, hammaddenin veya malzemelerin franchise verenden temin edilmesi, eğitim
ve muhasebe hizmetleri karşılığında alınacak ücretler de franchise verenin gelirleri

400
401

Ulaş, s. 91.
Sarısoy, s. 40.
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arasındadır.

402

Franchise verenin gelirlerinin çeşitliliği sebebiyle franchise

sözleşmesinin tarafları arasındaki ekonomik ilişki marka lisans sözleşmesindekine
göre farklı bir boyut kazanmaktadır.

Ayrıca hem franchise hem de marka lisans sözleşmesiyle kurulan ilişkiler markanın
yeni pazarlara girmesine ve yayılmasına imkân sağlamaktadır. Çünkü bir veya bir
kaç işletmesi olan marka sahibi, şubeler açma veya ürünlerinin dağıtımını bizzat
sağlamadaki güçlükler sebebiyle bazı pazarlara hiç bir zaman girememektedir.
Uzakta olan bölgeler, reklamının ulaşamadığı alanlar, kendi içine kapalı alıcı grupları
buna örnektir. Bu pazarlarda eğer söz konusu ürün veya hizmete ihtiyaç varsa, marka
sahibinin girmemesi halinde mutlak surette bir başkası girecek, hatta onu taklit
edecektir. 403 Ayrıca bazı marka sahipleri markalarının tescilli olduğu sınıfların
tamamındaki mal veya hizmetlerde faaliyet göstermemektedir. Faaliyet göstermediği
alanlarda markasını değerlendirmesi lisans vermekle olmaktadır. Bu bağlamda,
franchise ve lisans verilmesi markanın taklidini önlemekle birlikte daha geniş
alanlarda ve mal ve/veya hizmetlerde markayı kullanmak gibi bazı ekonomik
avantajlar sağlamaktadır.

Franchise ve marka lisansı verilmesi sayesinde, markanın kullanılması geniş bir
alanda gerçekleştiğinden, marka geniş bir tüketici kitlesi nezdinde tanınmışlık elde
edilecektir. Marka imajı, franchisingde olduğu gibi zincir işletmelerle veya lisansta
olduğu gibi markanın kullanımının yaygınlaşması ile güçlenmektedir.404 Kullanımın
ve tanınmışlığın artması ile birlikte markanın ekonomik değerinin artışı da
gerçekleşecektir.
Bir firmanın şubeleri görünümündeki franchise alan işletmeler birbirlerinin başarısı
veya başarısızlığından etkilenmektedir. Birinin yapacağı olumsuz davranış diğer
işletmelerin satışlarının düşmesine ve bazen de işletmelerin zarar etmesine yol
açmaktadır. Diğer bir tabirle, franchise alanlar franchising sistemine entegre
olduğundan franchise alanlar ve verenler hep birlikte oluşabilecek risklerden
402

Topçuoğlu, s. 117; Kırca, s. 31.
http://www.franchiseturkey.com (Erişim tarihi: 31.01.2016)
404
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sorumludur.405 Franchisingdeki kadar olmasa da benzer bir etkilenme lisans veren ve
alanlar arasında da söz konusu olmaktadır. Lisans alan bir işletmenin başarısı veya
başarısızlığı marka sahibini ve varsa diğer lisans alanları etkileyecektir. Ayrıca
kullanılan marka hakkında çıkan kötü bir söylenti ve markanın imajına gelecek bir
zarar aynı şekilde belirtilen sonuçları doğuracaktır.406

3.1.2. Yönetsel İlişki
Franchise sözleşmesinde taraflar arasındaki yönetsel ilişkiye ilişkin akdedilen
sözleşmede birçok hüküm kararlaştırılmaktadır. Genel itibarıyla bu hükümlerde
franchise

verenin

franchise

alana

yönetim

bakımından

yardımcı

olması

düzenlenmektedir. Bu yardım pazar araştırması, yer seçimi, yerleşim şeklinin
planlanması, lease görüşmeleri, yöneticiler ve personel için eğitim programları
hazırlanması, reklam ve genel faaliyet bilgilerini içermektedir. Franchise alan
ürünlerin fiyatı, çalışma saatleri, mağazaların durumları, stok seviyeleri, personel,
muhasebe sistemleri gibi hususlara ilişkin kontrol ve düzenleme yapılmasını kabul
etmektedir.407 Franchise ilişkisinde her ne kadar taraflar hukuken bağımsız olsa da
yönetsel ilişki açısından taraflar bağımsız değildir. Sistemin sahibi olan franchise
veren yönetimi, kontrolü ve son söz söyleme yetkisini elinde tutmaktadır. Bu sıkı
ilişkiden dolayı franchise alanların gerçek bir girişimci olup olmadıklarına dair
doktrinde tereddütler vardır. 408

Franchisingdeki yönetsel ilişkiden farklı olarak marka lisans sözleşmeleriyle kurulan
ilişkilerde marka sahibinin ağırlığını hissettirdiği yönetsel bir ilişki mevcut değildir.
Fakat MarkaKHK’nın m. 21/VII bendinde “ Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk
içinde lisans alan tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini
garanti edecek önlemleri alır.” hükmü yer almaktadır. Bu nedenle marka sahibi
lisans verdiği markanın kullanıldığı ürünün kalitesini belli bir seviyede tutmak

405

Torun, s. 29; Ulaş, s. 111.
Birdoğan, s. 303.
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Ulaş, s. 100.
408
Ayrıntılı bilgi için bkz. Ulaş, Dilber (Girişimcilik) : “ Franchising Sisteminin Girişimcilik
Açısından Değerlendirilmesi”, Gazi Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Dergisi 8/3 (2006),
s. 133-143.
406

89

amacıyla bazı kontrol mekanizmalarını işletmek ve standartlar tesis etmek gibi
yönetimsel müdahaleye başvurmaktadır.

Bu bağlamda, her iki sözleşmeyle kurulan ilişkilerde marka hakkı sahiplerinin
kontrol ve talimat hakkı bulunmakla409 birlikte lisans sözleşmesinde lisans verene sık
sık tanınan talimat ve denetim yetkileri, franchise verenin, franchise alan karşısında
sahip olduğu (ve esas itibarıyla detaylı bir şekilde organize edilmiş olan sistem
bütünlüğünün korunmasına yönelen) talimat ve denetim yetkilerine nazaran çok daha
sınırlıdır. 410 Mesela franchise veren sadece mal ve/veya hizmet kalitesini denetleme
hakkına sahip olmayıp ayrıca franchise alanın işletmesinin iç ve dış görünümünü,
işletme idaresini, personelin giydiği kıyafetleri de kontrol hakkına sahiptir.411 Aynı
zamanda franchise alan, franchise verene kontrole konu hususlarla ilgili sürekli bilgi
vermesi söz konusu iken lisans alan için böyle bir durum söz konusu değildir. 412 Öte
yandan, marka lisans ve franchise sözleşmeleri sürekli bir borç ilişkisine sahip
sözleşmeler olduğundan, taraflar arasında bir güven ilişkisi ve amaç birlikteliği söz
konusudur. Amaç birlikteliğinin gerçekleşmesi için taraflar arasında tabiiyet ve iş
birliği kaçınılmazdır.

3.2. Franchise Sözleşmesinin ve Marka Lisans Sözleşmesinin Hukuki Niteliği,
Unsurları,

Şeklinin

ve

Bu

Sözleşmelere

Uygulanacak

Hükümlerin

Karşılaştırılması

3.2.1. Franchise Sözleşmesinin ve Marka Lisans Sözleşmesinin Hukuki
Niteliğinin Karşılaştırılması

Franchise sözleşmesi ile ilgili TBK ve diğer kanunlarda herhangi bir düzenleme
bulunmadığından franchise sözleşmesi isimsiz sözleşme olarak nitelendirilmektedir.
Doktrinde franchise sözleşmesinin isimsiz sözleşmelerden kendine özgü sözleşme

409

Başlar, s. 144.
Gürzumar, s. 25-26; Kırca, s. 70-71; Başlar, s. 145.
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niteliği taşıdığına dair görüşler 413 bulunmakla birlikte karma sözleşme niteliği
taşıdığına dair görüşler414 ağırlık kazanmaktadır.

Marka lisans sözleşmesine ilişkin de benzer bir durum söz konusudur. Her ne kadar
marka lisans sözleşmesine ilişkin olarak MarkaKHK’da bazı hükümlere yer
verilmişse de marka lisans sözleşmesi tüm unsurlarıyla kanunda düzenlenmiş bir
sözleşme değildir. İlgili düzenlemeler marka lisans sözleşmesinin kanunda
düzenlenmiş isimli bir sözleşme olarak kabul edilmesi için yeterli değildir. 415 Bu
nedenle doktrinde, lisans sözleşmelerinin isimsiz sözleşmeler olarak nitelendirilmesi
görüşü ağırlık kazanmaktadır.416

Lisans sözleşmesinin isimsiz sözleşmelerden karma sözleşme niteliği taşıdığına dair
görüşler

417

bulunmakla birlikte kendine özgü (sui generis) sözleşme niteliği

taşıdığına dair görüşler418 ağırlık kazanmaktadır. Bu nedenle lisans sözleşmelerinin
hukuki niteliğine dair doktrinde görüş birliği bulunmamaktadır.419

Kanaatimizce franchise sözleşmesi karma sözleşme niteliğini taşımakta, lisans
sözleşmesi ise kendine özgü (sui generis) sözleşme niteliğini taşımaktadır. Bu
nedenle, franchise sözleşmesi ve lisans sözleşmenin hukuki niteliği açısından bir
farklılık söz konusudur.

413

Durukan, s. 122; Saatçioğlu, Onur Can:”Franchising İşletmelerinin Bağımsızlık Unsuru
Açısından İncelenmesi”, s. 1 ( www.hukuk.gen.tr Erişim tarihi 26.04.2016); Öztürk, s. 475;
Aydoğdu, s. 6.
414
Gürzumar, s. 18; Kırca, Franchise, s. 61; Akyol, s. 8; Güçer, Sülün: Avrupa Topluluğu ve Türk
Hukukunda Franchising Sözleşmeleri Rekabet Hukuku İlişkisi, Doktora Tezi, Ankara 2008, s. 72;
Tuncer, Selahattin: “Hukuki Açıdan Franchising, Selahattin Sulhi Tekinay’ın Hatırasına
Armağan”, İstanbul 1999, s. 624.
415
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görüşe katılmayan Arkan, MarkaKHK ve ilgili yönetmelikte marka lisans sözleşmesinin esaslı
noktalarında ayrıntılı açıklamalarda bulunulduğunu ifade ederek marka lisans sözleşmesinin isimsiz
bir sözleşme olmadığını ileri sürmektedir. Arkan, s.191; aynı görüş için bkz. Sargın, Fügen:
Milletlerarası Unsurlu Patent ve Ticari Marka Lisansı Sözleşmelerine Uygulanacak Hukuk,
Ankara 2002, s.165-166, dn. 45.
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3.2.2.

Franchise

Sözleşmesinin

ve

Lisans

Sözleşmesinin

Unsurlarının

Karşılaştırılması

Franchise sözleşmesi ve lisans sözleşmesinde, başta marka olmak üzere fikri ve sınaî
unsurlar üzerindeki haklardan yararlanmaya konu olmaları ve her iki sözleşmede de
tarafların bağımsız birer tacir olması gibi hususlar açısından birbirine benzemektedir.
Fakat lisans sözleşmesinde lisans veren sadece markadan yararlanmayı sağlamakla
yükümlü iken franchise verenin yükümlülükleri sistemi geliştirmek, malların
reklamını yapmak ve franchise alanı korumak gibi hususları içerecek şekilde daha
geniştir. 420 Diğer taraftan her franchise sözleşmesinin içeriğinde marka lisansı
sözleşmesinin kesin olarak var olduğu söylenememektedir. Bunun için somut olayda
marka hakkının tükenip tükenmemesi marka lisansının tespitinde başvurulacak
kıstastır. Eğer franchise alan, sürümünü yaptığı malları markayla işaretlenerek
ticarete konu olduktan sonra elde ediyorsa, bu durumda malları satmak ve/veya
dağıtmak için marka lisansına ihtiyaç yoktur. 421 Fakat marka hakkı tükenmeden
(MarkaKHK m. 13) yapılacak satım durumunda, franchise alanın marka lisansına
sahip olması gerekmektedir.422

Franchise sözleşmesi ve marka lisans sözleşmesine ait farklılık arz eden başka bir
husus, sisteme entegre olunup olunmamasıdır. Marka lisans sözleşmesinde, lisans
alan dağıtım sistemine entegre olmamakla beraber sürümü desteklemesi de
gerekmemektedir.423

Franchise sözleşmesi ve marka lisans sözleşmesine ait diğer ortak bir husus, bu
sözleşmelerin süreklilik arz etmesidir. Her ne kadar marka lisans sözleşmesinde
lisans alanın bedel ödeme edimi bazen sözleşmenin başında tek seferde yerine
getirilse bile lisans sözleşmesinin edimlerinden olan markanın kullanım hakkı
sözleşme boyunca devam etmektedir. 424 Aynı şekilde franchise sözleşmesinde
420
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franchise alanın, sürümü artırma edimi; franchise verenin ise franchise alana sürekli
yardım etme, sınaî haklarını kullandırma, tavsiyelerde bulunma edimleri sözleşme
boyunca devam eden ve sürekli olan edimlerdir. 425 Kısacası franchise ve lisans
sözleşmeleri edimlerin tek seferde yerine getirildiği ve alacaklının menfaatinin tek
seferde gerçekleştiği ani edimli borç ilişkili sözleşmeler olmayıp, sürekli edimli borç
ilişkili sözleşmelerdir.

Marka lisans sözleşmeleri incelendiğinde bedel ödeme, markanın kullanım hakkının
sağlanması gibi her iki tarafa ait edimler olduğunu görülmektedir. 426 Aynı şekilde
franchise sözleşmesini incelendiğinde de franchise verenin kendine ait sınaî
unsurların kullanımını sağlama, franchise alanı destekleme, franchise alana eğitim
verme ve onu işletme ve pazarlama organizasyonuna dâhil etme gibi edimlerle
beraber franchise alanın bedel ödeme, sürümü artırma edimleri gibi her iki tarafa ait
edimler olduğu görülmektedir.427 Bu nedenle hem lisans sözleşmesi hem de franchise
sözleşmesi her iki tarafa borç yükleyen bir sözleşmedir.

Franchise sözleşmesi ve marka lisans sözleşmesinin hukuki niteliğine dair
belirtilecek diğer bir husus çerçeve sözleşme niteliğine dairdir. Franchise sözleşmesi,
taraflar arasındaki hukuki ilişkiden doğan hak ve yükümlülüklerinin temelini teşkil
eden bir çerçeve sözleşme niteliği taşımaktadır.428 İleride taraflar arasında malların
teslimi, hammaddelerin temini ve eğitim esasları gibi yükümlülüklerin ayrıntılarını
düzenleyen birçok tamamlayıcı sözleşmeler akdedilmesi gerekmektedir. Marka
lisans sözleşmesinin esas unsuru lisans verenin marka kullanım hakkının sağlanması
olduğundan franchise sözleşmesinin aksine olarak marka lisans sözleşmesi sonradan
akdedilecek tamamlayıcı sözleşmelere gereksinim göstermemektedir.

Lisans sözleşmesinde lisans verene sık sık tanınan talimat ve denetim yetkilerinin,
franchise verenin, franchise alan karşısında sahip olduğu talimat ve denetim
yetkilerine nazaran çok daha sınırlı olmaktadır.429
425
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Franchise sözleşmesi ve lisans sözleşmesindeki hükümlerin belirlenmesi açısından
da bir fark söz konusudur. Zira lisans sözleşmesinde taraflar anlaşma öncesinde en
iyi şartların oluşumu için birlikte katkıda bulunurken, franchise sözleşmesinde
franchise veren tarafından belirlenmiş genel işlem koşulları söz konusudur ve
franchise alan sözleşmeye herhangi bir katkı sunmadan bu şartlara uyum
sağlamıştır. 430

Franchise sözleşmesinde, mal ve hizmetin sürümü benzer görünümlerdeki
işletmelerde aynı imaj ve marka altında dikey işbirliği şeklinde cereyan eden bir
birliktelik ile gerçekleşmektedir. Oysaki lisans sözleşmelerinde bu şekilde bir
birliktelik bulunmamaktadır.431

Sonuç olarak franchise sözleşmeleri, lisans unsurunu da içine alan daha geniş haklar
ve yükümlülükler demeti olarak karşımıza çıkmaktadır.432
3.2.3. Franchise Sözleşmesinin ve Lisans Sözleşmesinin Şekil Yönünden
Karşılaştırılması
Borçlar hukukunda şekil serbestîsi ilkesi geçerli olduğundan, kanunda özel olarak
öngörülmedikçe sözleşmelerin geçerliliği için belirli bir şekilde yapılmaları
gerekmez. 433 Bu nedenle kanunda düzenlenmemiş bir sözleşme olan franchise
sözleşmesi kural olarak belirli bir şekilde yapılması gerekmez. Buna karşılık
MarkaKHK m. 15’te yer alan“Tescilli bir marka üzerindeki sağlararası işlemler
yazılı şekle tabidir.” hükmünden de anlaşılacağı üzere marka lisans sözleşmeleri için
yazılı şekil şartı söz konusudur.

Lisans sözleşmelerinin yazılı yapılmasına dair MarkaKHK’nın 15/2 maddesi ile
Patent Haklarının Korunması Hakkında KHK’nın 86/2 maddesi göz önünde

430
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bulundurulduğunda sınaî haklara ilişkin unsurları taşıyan franchise sözleşmesinin
yazılı şekilde yapılmasının gerekli olup olmadığı hususu ortaya çıkmaktadır.

Kırca, franchise sözleşmesinin esaslı unsurları olan sınaî haklara ilişkin unsurların
franchise sözleşmesinde düzenlendiğinden, bunlara ilişkin kullanım hakkının
doğması için sözleşmenin yazılı yapılması gerektiği görüşündedir. Aksi takdirde
sözleşmenin geçerli olmayacağını savunmaktadır. Kırca, marka ve patent lisansına
ilişkin sözleşmenin franchise sözleşmesinden bağımsız bir sözleşme olmaması, bu
sözleşmelere ait edimlerin franchise sözleşmesinin bir unsurunu oluşturması ve hatta
bu unsurlar olmaksızın tarafların bu sözleşmeyi yapmayacak olmaları gibi sebepleri
görüşüne dayanak göstermektedir. 434 Buna karşın, bizim de görüşüne katıldığımız
Gürzumar, franchise sözleşmesi çerçeve sözleşme olduğu için tescilli marka ve
patent haklarına ilişkin işlemler için öngörülen şekle uygun yapılmadığı takdirde
bütün franchise sözleşmesi geçersiz olmayacağı görüşünü savunmaktadır. Söz
konusu durumda franchise sözleşmesi geçerli olacak fakat franchise alan ilgili marka
veya patent üzerinde henüz bir kullanım hakkına sahip olmayacaktır. Taraflar
arasında ilgili sınaî haklarının kullanımına ilişkin tamamlayıcı yazılı bir sözleşme
yapılması gerekmektedir.435
3.2.4. Franchise Sözleşmesine ve Marka Lisans Sözleşmesine Uygulanacak
Hükümlere İlişkin Yöntem Yönünden Karşılaştırılması

Çalışmamızın önceki bölümlerinde anlatıldığı üzere marka lisans sözleşmesi için
doktrinde ağırlık kazanmış görüş marka lisans sözleşmesinin kendine özgü sözleşme
olarak kabul edilmesidir. Kendine özgü sözleşme sözleşmelere iyiniyet kuralları ve
işlerde yaygın teamüller yanında hâkimin hukuk kuralı koyması ve kıyas yöntemi
uygulanması yerinde olacaktır. Franchise sözleşmesi için doktrindeki ağırlıklı görüş
ise karma sözleşme niteliği taşıdığıdır. Karma sözleşmelere uygulanması gereken
hükümlere ilişkin doktrinde ağırlık kazanan yöntem kıyas görüşüdür.

434
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Doktrinde ağırlık kazanan görüşler kabul edildiği takdirde franchise ve lisans
sözleşmesine uygulanacak hükümlerin belirlenmesindeki yöntem açısından bir fark
bulunmamaktadır. Çünkü karma sözleşmelere ilişkin kıyas görüşü tatbik edildiği
takdirde kendine özgü sözleşme ile karma sözleşmelere uygulanacak hükümlerin
belirlenmesindeki yöntem aynı olmaktadır. 436 Fakat karma sözleşmelere ilişkin
soğurma ve birleştirme görüşü kabul edildiği takdirde, uygulanacak hükümlerin
belirlenmesindeki yöntem açısından karma sözleşme ile kendine özgü sözleşme
farklılık göstereceğinden, franchise ve lisans sözleşmeleri için uygulanacak
hükümlerin belirlenmesindeki yöntem ayrı olmaktadır.437

Ayrıca franchise sözleşmelerine uygulanacak hükümlere dair belirtilecek diğer bir
husus ise franchise sözleşmeleri, lisans unsurunu da içinde barındıran daha geniş
haklar ve yükümlülüklere sahip olduğundan, lisans sözleşmesi için uygulamada ve
öğretide kabul edilmiş hükümler, franchise sözleşmesine somut olay ve tarafların
menfaati dikkate alınarak kıyasen uygulanmalıdır. 438

3.3. Franchise Sözleşmesinin ve Marka Lisans Sözleşmesinin Taraflarının
Yükümlülüklerinin Karşılaştırılması

Franchise sözleşmesinde lisans sözleşmesine ilişkin unsurların bulunması sebebiyle
franchise veren için lisans verenin yükümlülükleri hemen hemen aynı içerikte söz
konusudur. Aynı şekilde franchise alan için de lisans alanın yükümlülükleri hemen
hemen aynı içerikte söz konusudur. Bununla birlikte hem franchise veren için hem de
franchise alan için lisans veren ve lisans alan için söz konusu olmayan birtakım
yükümlülükler de bulunmaktadır.

3.3.1. Franchise Verenin ve Lisans Verenin Ortak Yükümlülüklerinin
Karşılaştırılması

436

Bkz. Bölüm 1.7.3.2.
Kırca, s. 60; bkz. Aynı görüş için bkz: Gürzumar, s. 20, dn: 126.
438
Kırca, s. 71; Özel, s. 128; Başlar, s. 146.
437
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3.3.1.1. Fikri ve Sınaî Unsurları Kullandırma Yükümlülüğü

Lisans sözleşmelerinde lisans verenin fikri ve sınaî unsurların kullanımına ilişkin asli
yükümlülüğü marka gibi tek bir sınaî unsurun kullanım hakkının sağlanması iken
franchise sözleşmelerinde franchise verenin asli yükümlülüğü sadece marka gibi tek
bir sınai unsurun kullanım hakkının sağlanması ile sınırlı olmayıp birden çok fikri ve
sınai unsurların kullanım hakkının üçüncü kişilere bırakılması söz konusudur.
Franchise verenin kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemi439 ile birlikte, bu
sisteme ait sınaî unsurları (patent, marka, işletme adı, ticaret unvanı, know-how, mal
veya hizmetleri tanıtıcı diğer unsurlar, teknik bilgi ve beceri) franchise alana
kullandırma yükümlülüğü mevcuttur.440

Franchise verenin lisans verene kıyasla fikri ve sınaî haklara ilişkin yükümlülüğünün
çeşitliliği, franchise alanın franchise sistemine en üst düzeyde entegre olması ve
pazarda müşteri gözünde bir birlik oluşturan işletmeler bütününün bir parçası olması
gibi hususlardan kaynaklanmaktadır. 441 Bu nedenle lisans sözleşmesinden farklı
olarak, mal ve hizmetin sürümü ve dağıtımı için gerekli tüm bilgi ve tavsiyeler ile
birlikte sınaî haklar, üretim, pazarlama ve işletme sistemine ait unsurlar

442

sözleşmenin karşı tarafı olan franchise alana sağlanması gerekmektedir.

Marka lisans sözleşmesinde lisans verenin sistemine entegre olunması söz konusu
olmadığından, lisans verenin asli yükümlülüğü sözleşme şartları çerçevesinde
markanın kullanım hakkının sağlanmasıdır. Bununla birlikte marka lisans
sözleşmelerinde, aynı markayı taşıyan mallarda birlik ve aynı marka ile sunulan mal
ve/veya hizmetin kalitesinin korunması için lisans verenin gerekli bilgileri lisans
439

İşletmenin ürettiği ürün çeşitleri, kullanılan üretim yöntemi ve standardı, üretimde kullanılan
hammadde, makine ve ekipmanın satın alındığı yer, işletmenin yönetim, personel, pazarlama, reklam,
promosyon, muhasebe ve finans konularında izlediği stratejiler, işletmenin üretim, işletme ve
pazarlama sistemini oluşturur. (Durukan, s. 61-62.)
440
Gürzumar, s. 90; Aydoğdu, s. 9; Kırca, s. 113-114; Sevi, s. 167; Topçuoğlu, s.118-119; Ongan, s.
79.
441
Gürzumar, s. 11; Boso, s. 40.
442
Üretilen ürünün şekli ve ambalajının nasıl olacağı, müşterilere sunuluş şekli, müşterilerin kolayca
tanımasını sağlayacak işaret, amblem ve kutulama şekli, fiyat listesi, işletmenin yerleşim şekli ve
düzeni, renkler, personelin kıyafeti, hizmeti tanıtıcı söz, işaret ve amblemler üretim, işletme ve
pazarlama sistemini oluşturan unsurlardır. (Durukan, s. 61-62.)
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alana temin etme gibi bir yan yükümlülüğü de mevcuttur.443 Bu yan yükümlülüğün
yerine

getirilmesi,

markanın

tüketici

nezdinde

itibarının

zarar

görmesini

önleyeceğinden lisans alan kadar lisans verenin de faydasınadır. Fakat lisans verenin
gerekli bilgileri lisans alana vermemesi durumunda bile, yükümlülüğün kaynağı
kanun olduğundan lisans alanın kalitesinin korunması ile ilgili yükümlülüğü
mevcuttur.444

Franchise sözleşmesinde, franchise verenin kendine ait her türlü fikri ve sınaî
haklardan franchise alanı yararlandıracağı kararlaştırılmış olabilir. Sözleşmede fikri
ve sınaî haklardan yararlandırılacağına ilişkin bir kayıt bulunmasa bile, mal veya
hizmetin sürümünün gerçekleştirilmesi için gerekli olan fikri ve sınaî haklardan
yararlandırma yükümlülüğünün varlığı kabul edilmelidir. 445 Ayrıca bu yükümlülüğün
bir uzantısı olarak franchise verenin, sözleşmenin yapılmasından sonra kendi üretim,
işletme ve pazarlama sistemine dâhil ettiği yeni fikri ve sınaî unsurları da -şartları
gerçekleşmişse- yararlandırma yükümlülüğünün varlığı söz konusudur.446

Franchise sözleşmesi ve lisans sözleşmesinin asli unsuru olan fikri ve sınaî hakların
sözleşmenin karşı tarafına kullandırılması yükümlülüğünün bir yönü, hak
sahiplerinin sözleşmenin karşı taraflarına bu hakların kullanımını bırakmasıdır. 447 Bu
yükümlülüğün diğer bir yönü ise, sözleşmede açıkça kararlaştırılmamış olsa bile
sözleşme ilişkisi süresince, sözleşmenin karşı tarafının kullanımına sunulan fikri ve
sınaî unsurların devamlılığının fiili ve hukuki anlamda sağlanmasıdır. 448 Bu nedenle
franchise sözleşmesine ve lisans sözleşmesine konu olan markanın kullanım hakkının
sözleşmenin karşı taraflarına sağlanabilmesi için hukuken geçerli bir marka hakkının
varlığının garanti edilmesi, markanın koruma süresinin sona ermesine karşılık
yenileme talebinde bulunulması, marka hakkından vazgeçilmemesi ve üçüncü
443

Lisans verenin kalitenin korunmadığına ilişkin dava açma hakkı ona, aynı zamanda lisans alana
kalitenin korunması için gerekli bilgileri verme borcunu da yükler. (Oktay Özdemir, s. 143); Lisans
veren, lisans alanın kalite yükümlülüğüne ilişkin olarak kontrol yükümlülüğünü yerine getirmez ise,
bu sebepten ötürü tüketicinin uğrayacağı zarardan haksız fiil hükümlerine göre sorumlu olması
düşünülebilir. ( Arkan, C.II, s. 195)
444
Ongan, s. 76.
445
Torun, s. 38.
446
Gürzumar, s. 11; Kırca, s. 114.
447
Oktay Özdemir, s. 142.
448
Gürzumar, s. 11; Kırca, s. 114.
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kişilerin hak iddiasına karşı sözleşmenin karşı taraflarının korunması gibi alt
yükümlülükler yerine gerilmelidir. 449 Marka hakkının kullandırılması yükümlülüğü
ile ilgili hususlar gelecek bölümlerde ayrıntılı incelenecektir. Ayrıca franchise veren
için marka ile birlikte franchise alanın kullanımına sunduğu diğer sınaî haklar için de
değinilecek hususlar söz konusu olmaktadır.

3.3.1.1.1. Marka Hakkının Varlığına İlişkin Garanti Yükümlülüğü

Franchise ve marka lisans sözleşmelerinin en önemli unsuru olan markanın kullanım
hakkının sözleşmenin karşı tarafına sağlanabilmesi için hukuken geçerli bir markanın
mevcut olması gerekmektedir. Franchise sözleşmesi ve marka lisans sözleşmesinin
akdedilmesiyle markanın geçerli olduğu ve geçerli kalacağı garanti edilme
yükümlülüğü söz konusu olmaktadır. Bu yükümlülükten söz edebilmek için
sözleşmeye buna ilişkin herhangi bir hüküm konmasına gerek yoktur.450

Çalışmamızın marka lisans sözleşmeleriyle ilgili bölümünde değinildiği gibi, kanun
koyucu markada olduğu gibi sınaî mülkiyete ilişkin gayri maddi haklara ilişkin
düzenlemelerde (patent, faydalı model, endüstriyel tasarım) tescil için başvurunun
yapılmış olmak kaydı ile henüz tescil işlemi gerçekleşmeden lisans sözleşmesi
yapılmasına imkân vermektedir. Fakat lisans verenin sözleşmenin yapılması
sırasında tescil talebinin reddedileceğine ilişkin ciddi engellerin bulunduğu
konusunda bilgi sahibi olmasına rağmen lisans alanı haberdar etmemesi durumunda,
aksine bir hüküm sözleşmede yer almıyor ise lisans verenin sorumluluğu söz konusu
olacaktır.451 Aynı sorumluluk franchise veren için de söz konusudur.

Marka kullanım hakkının sağlanmasına engel olacak ikinci bir durum ise markanın
şekli varlığına yani tescilli bir markaya rağmen maddi hukuk açısından mevcut
olmamasıdır. Franchise ve lisans sözleşmesine konu gayri maddi hak olan marka
449

Ancak franchise ve lisans veren bu sorumluluklarını yerine getirmeyip sözleşmenin esaslı unsuru
olan markanın kullanımı olmadan sözleşmenin devamı imkânsız hale geldiği takdirde, franchise alan
ve lisans alan için haklı fesih sebebi ortaya çıkmaktadır. (Torun, s. 39)
450
Ongan, s. 83; Oktay Özdemir, s. 103.
451
Başlar, Yusuf (Lisans): Marka Lisans Sözleşmeleri, Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi,
Kırıkkale 2008, s. 65.
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sicile tescil edilmiştir, fakat sicildeki tescil gerçeği yansıtmamakta olup bünyesinde
hükümsüzlük sebebini taşımaktadır. Bu sebepten markanın hükümsüzlüğüne 452
hükmedilmesi durumunda, markanın kullanım hakkını sağlama yükümlülüğü
gerçekleşmediğinden veya sürdürülemediğinden franchise veren ve lisans veren için
somut olaya bağlı olarak çeşitli hukuki sorumluluklar ortaya çıkacaktır.453

3.3.1.1.2. Marka Hakkından Vazgeçmeme

Marka hakkından vazgeçme, marka sahibinin koruma süresi dolmadan önce kendi
isteğiyle markanın tescilli olduğu malların ve/veya hizmetlerin tamamından veya bir
kısmından vazgeçebilmesidir. Marka hakkından vazgeçme işlemi TPE’ye yazılı olan
bir beyan ile gerçekleşir ve kural olarak marka sahibinin bu beyanda bulunarak
hakkından vazgeçmesi her zaman mümkündür.( MarkaKHK m.46)

Ayrıca kararnamenin aynı maddesinde sicile kaydedilmiş lisansın varlığı halinde
lisans sahiplerinin marka hakkından vazgeçemeyeceği hükmü mevcuttur. Bu sayede,
sicile kayıtlı lisanslarda lisans verenin lisans alana karşı bu yükümlülüğü ihlal etmesi
önlenmektedir. Fakat sicile kayıtlı olmayan lisans sözleşmesi için bu yükümlülüğün
ihlal edilmemesine ilişkin herhangi bir düzenleme MarkaKHK’ da yer almadığından
sözleşmeye konulacak bir hüküm lisans alan ve franchise alan gibi sözleşmenin karşı
tarafının kendini güvence altına alması açısından önemlidir. Özellikle bu husus
franchise sözleşmesinin lisans unsurlarını içermesine rağmen sicile herhangi bir
kaydı gerçekleşmediğinden, franchise alanın marka hakkının kullanımının kesintiye
uğramaması açısından önemlidir.

452

MarkaKHK’de bünyesinde hükümsüzlük nedeni barındıran markanın tescil edilmesine engel
olmak için birtakım şartlar öngörülmüştür. Buna göre, markanın tesciline izin verilebilmesi için
MarkaKHK’nın 7. ve 8. maddelerinde belirtilen mutlak ve nispi ret sebeplerinden birinin mevcut
olmaması gerekmektedir. Ayrıca bu nedenlerden birinin bulunması halinde ilgililere itiraz hakkı
tanınmıştır. İlgili şahıslar markanın tesciline süresi içinde itirazda bulunarak engel olabilirler. Ancak
bazı hallerde engel durumların varlığına rağmen markanın tescil işlemi gerçekleşir. İşte bu gibi
hallerde MarkaKHK’nın 42. maddesine göre engel durumun varlığına rağmen tescil edilen markalar
hükümsüz sayılacaktır. Markanın hükümsüzlüğüne yetkili mahkeme karar verecektir. Yetkili
mahkemeden talepte bulunabilecek kimseler ise zarar görenler, Cumhuriyet savcıları veya ilgili resmi
makamlardır (MarkaKHK m. 43 ). (Özyeşil, s. 54)
453
Ayrıntılı bilgi için bkz. Ongan, s. 83-95.
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Marka hakkından vazgeçmeyle ilgili diğer bir husus ise franchise ve marka lisans
sözleşmelerinin şartlarına uygun şekilde alt lisansın mevcut olduğu duruma
ilişkindir. Lisans verenin marka hakkından vazgeçtiği ve lisans alanın buna
muvafakat ettiği durumda, alt lisans sözleşmesinin lisans sözleşmesinden daha geniş
kapsamlı olamayacağından alt lisans alan vazgeçmeye karşı koyma imkânına sahip
değildir. 454 Ayrıca asıl lisans sözleşmesine dayanarak marka hakkından vazgeçen
lisans

verenin

gerekmektedir.
lisans

bu

455

hakkının

alt

lisans

sözleşmesi

ile

sınırlandırılmaması

Buna karşılık doktrinde, lisans verenin lisans sözleşmesinde alt

sözleşmesi

yapılmasına

muvafakat

etmesiyle

vazgeçme

hakkını

zorlaştırabilecek duruma kendisi sebebiyet verdiğini ve sözleşmenin başlangıcında
bu durumu öngörmesi gerektiğini belirten görüşler de mevcuttur.456

3.3.1.1.3. Markayı Yenileme Yükümlülüğü

Tescilli bir markanın koruma süresi başvuru tarihinden itibaren on yıldır ve bu
koruma

süresi

onar

yıllık

dönemler

halinde

yenilenir.

Marka

tescilinin

yenilenmemesi halinde ise marka hakkı sona erer. 457 Franchise ve marka lisans
sözleşmesi koruma süresi boyunca veya koruma süresi içinde belli bir süre içinde
yapıldığı takdirde, marka hakkı devam ettiği için markanın kullanım hakkının
sağlanması da devam etmektedir. Bununla beraber, franchise ve lisans sözleşmesi
devam ederken koruma süresinin dolması ve markanın yenilenmemesi durumunda
marka

hakkı

son

bulmakta

ve

markanın

kullanım

hakkının

sağlanması

458

Bu nedenle

yükümlülüğünün yerine getirilmesi de mümkün olmamaktadır.

franchise ve lisans sözleşmesine konu olan sınaî hakların tescillerinin yenilenmesi ve
korumalarının devam ettirilmesi franchise veren ve lisans veren için ortak bir
yükümlülüktür.

454

Özel, s. 138.
Ongan (Garanti) , Burak, “Sınai Haklara İlişkin Lisans Sözleşmelerinde Lisans Verenin
Garanti Yükümlülüğü”, Legal Fikri ve Sınai Haklar Dergisi, Sayı 8, İstanbul 2006, s. 844; Özyeşil,
s. 62.
456
Ongan, düzenlemede yer verilen maddenin geniş yorumlanması ve alt lisans alanların da lisans
alan kavramı içine dâhil edilmesi gerektiği fikrini savunmaktadır. Ongan (Garanti) , s. 845.
457
Arkan, C.I,00 s. 67; Özel, s. 139; Ongan, s. 98.
458
Özel, s. 139; Başlar (Lisans), s. 69.
455
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3.3.1.1.4. Üçüncü Kişilerin Hak İddialarının Önlenmesi ve Tahsis Ettiği Tekel
Bölgesine Riayet Etme Yükümlülüğü

Franchise ve lisans sözleşmelerinde franchise veren ve lisans veren sözleşmenin
karşı tarafına sözleşme süresi boyunca sözleşmeye konu olan markanın kullanım
hakkını sağlama yükümlülüğü altındadır. 459

Basit lisans sözleşmesinde lisans alan, markanın marka sahibi ve marka sahibinin
verdiği diğer lisans alanlar tarafından kullanılmasını kabullenmek durumundadır.
Ayrıca lisans veren ülkenin tümü için geçerli olmak üzere tek bir kişiye inhisarı
lisans hakkı tanıyabileceği gibi çeşitli bölgeler belirleyerek her bir bölgede ayrı
kişilere inhisari lisans hakkı tanıyabilmektedir. 460 Franchise veren de, franchise
alanın franchise sözleşmesine konu olan mal ve/veya hizmetlerin sürümünü tek
başına gerçekleştireceği bir tekel bölge tahsis etmeye ilişkin hususa sözleşmede yer
verebilmektedir. 461 Bu bağlamda franchise ve inhisari lisans sözleşmelerine konu
olan marka hakkının kullanımına engel olacak şekilde zamansal ve bölgesel açıdan
çatışan marka kullanım hakkının söz konusu olmaması gerekmektedir. Franchise
veren ve lisans veren marka kullanım hakkının sözleşme çerçevesinde sağlanabilmesi
için üçüncü kişilerin hak iddialarına mahal vermeyecek şekilde hareket etmelidir.

3.3.1.2. Sunulan Malın veya Hizmetin Kalitesinin Korunmasını Sağlama
Yükümlülüğü
MarkaKHK m. 21/VIII’de “Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan
tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek
önlemleri alır.” hükmü mevcuttur. Lisans verenin malın ya da sunulan hizmetin
kalitesinin korunması için önlem almasının bir gereği de markanın kalitesinin
korunması için gerekli bilgileri lisans alana temin etmesidir. Her ne kadar lisans
veren için bu bir yükümlülük de olsa lisans alan tarafından bilgilerin olumlu olarak

459

Ongan, s. 100.
http://www.4mpatent.com/marka-lisans-sozlesmeleri, Erişim Tarihi: 12.02.2016; Kıratlı, s. 211.
461
Franchise verenin bu yükümlülüğü her franchise sözleşmesinde bulunması gereken bir asli edim
yükümlülüğü değildir. (Gürzumar, s. 15; Boso, s. 41.)
460
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kullanılarak markanın geliştirilmesi lisans verenin yararına da olacaktır. Aksi
takdirde markanın tüketiciler nezdinde itibarının zarar görme ihtimali söz
konusudur.462

Önceki bölümlerde değinildiği gibi franchise alanın işletmesi, franchise zincirinin bir
halkası olarak sanki franchise verenin bir şubesiymiş gibi algılanmaktadır. Aynı
zamanda bu işletmelerden aynı standartta ürün ve hizmet sürümünü gerçekleştirmesi
beklenmektedir. Bu nedenle lisans veren ve franchise veren aynı marka altında
sunulan mal ve/veya hizmetin aynı kalitede olmasını sağlaması gerekmektedir.
Böylelikle lisans vermenin ve franchise vermenin mahiyetine uygun olarak mal veya
hizmetin kimin tarafından sunulduğu değil, hangi marka altında sunulduğu önemli
olacaktır. MarkaKHK’da düzenlendiği gibi bu yükümlülük markasının kullanım
hakkını üçüncü kişilere sağlayan lisans verene ve dolayısıyla franchise verene aittir.

3.3.2.

Franchise

Veren

ve

Lisans

Verenin

Farklı

Yükümlülüklerinin

Karşılaştırılması

3.3.2.1. Franchise Alanı Aydınlatma Borcu
Franchise sözleşmesi karşılıklı güvene dayanan ve taraflar arasında sürekli ve yoğun
bir işbirliği kuran bir sözleşme olması nedeniyle sözleşme kurmak isteyen tarafların
sözleşme öncesinde birbirlerini aydınlatma yükümlülüğünü özenle yerine getirmesini
gerekli kılar.463 Zira franchise alan, bu görüşmelerden elde ettiği bilgilere dayanarak
ve güvenerek sisteme girmek için büyük yatırımlar ve önemli harcamalar yapacaktır.
Benzer şekilde franchise veren de, kendi kurduğu ve geliştirdiği sistemi franchise
alana kullandırmakla adeta sistemin başarısının devamını ona bırakmış olacaktır.464
Bu nedenle her iki taraf da sözleşme öncesi birbirini aydınlatma ve doğru bilgiler
sunma yükümlülüğünü özenle yerine getirmelidir. Bu bağlamda franchise veren,
franchise alacak kişiye üstleneceği borçlar konusunda gerekli tüm açıklamaları
462

Özyeşil, s. 63.
Sevi, s.162; Boso, s. 40; Arvasi, s. 143.
464
Kırca, s. 109-110; Sevi, s.162; Boso, s.40; Ayata, s. 59; Gürzumar, s. 16; Varlı, Naz: Uluslararası
Pazarlara Giriş Stratejilerinden Franchising Sistemi ve Türkiye Uygulaması, Yayınlanmamış
Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 2005, s. 146.
463
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yapmalı, sistemin isleyişini, geliştirdiği pazarlama anlayışı, gerekli sermaye ve
çalıştıracağı personelin niteliği gibi hususlarda o ana kadar elde ettiği tüm
birikimlerini ve tecrübelerini eksiksiz ve doğru bir biçimde aktarmalıdır.465

Franchise verenin potansiyel franchise alıcısına, franchise sisteminin ekonomik
göstergeleri ve kâr-zarar hesapları hakkında bilgilendirme yapması gerekmektedir.
Fakat

franchise

verenin,

işletmenin

ekonomik

verimliliğini

garanti

etme

yükümlülüğü yoktur. Zira bu tür bir sistemin ekonomik verimliliği, sadece franchise
sistemine bağlı olmayıp, sistem dışı birçok iktisadi unsurla ilişkilidir. Franchise
alanın sürümünü yaptığı mal veya hizmetlere olan talebin az ya da çok olması gibi
dış

etkenler,

önceden

tahmin

edilebilmekle

birlikte

kesin

bir

şekilde

belirlenememektedir.466

Lisans alan için franchise alanda olduğu gibi bir ilişki söz konusu olmadığından
lisans verenin lisans alanı aydınlatma gibi bir yükümlülüğü mevcut değildir.

3.3.2.2. Franchise Alanı Koruma ve Destekleme Yükümlülüğü
Franchise verenin, franchise alana karşı koruma ve destekleme yükümlülüğü asli bir
yükümlülüğüdür.467 Franchise verenin bu yükümlülüğü genellikle sözleşme metninde
ve ona ekli işletme kitabında yer almaktadır. Franchise verenin bu yükümlülüğü
işletmenin kurulumdaki yardımdan468 işletmenin devamı sırasında franchise alanı ve
personelini eğitmeye kadar sözleşme boyunca değişik şekillerde süreklilik arz
etmektedir.469 Ayrıca franchise veren, değişen pazar şartları ve mal ve/veya hizmetin
sunumuna ait yenilikler gibi çeşitli konularda franchise alana sürekli bilgilendirmeli
ve franchise alanın sürümü destekleme borcunu yerine getirebilmesi için reklam ve

465

Boso, s. 40; Franchise alanın, kendisine sunulan bilgilere göre kendisi açısından önemli konularda
doğru karar alabildiği ölçüde franchise veren bu yükümlülüğünü yerine getirmektedir. (Sevi, s. 164)
466
Kırca, s. 110-111; Ayata, s. 61.
467
Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde franchise alanın tazminat hakkı ve sözleşmenin
devamını mümkün olmuyorsa franchise alanın fesih hakkı doğacaktır. (Torun, s. 40.)
468
Franchise veren, işletmenin kurulması aşamasında işletmenin kurulacağı bölgeyi belirleyen
analizler yapma, gerekli malzemelerin kimlerden temin edileceğini gösterme, finans kaynağı bulmada
yardımcı olma, işletme personelinin bulunmasında yardımcı olma ve işletmenin kurulması sırasında
gerekli açılış reklamlarını yapma konularında franchise alana yardımcı olur.(Boso, s.41)
469
Ulaş, s. 97.
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promosyon çalışmalarında yardım etmelidir. 470 Lisans veren ve lisans alan arasında
herhangi bir koruma ve destekleme yükümlülüğü mevcut değildir.

3.3.2.3. Franchise Alana Gerekli Mal ve Malzemeleri Teslim Yükümlülüğü

Franchise sözleşmesinde mal franchisinginde sürümü yapılacak malların, hizmet
franchisinginde hizmetlerin sunumu için gerekli olan malzemelerin, araç ve
gereçlerin franchise tarafından temin edilmesi yükümlülüğü mevcut ise teslim
yükümlülüğü söz konusu olacaktır. Bu nedenle bu yükümlülük her franchise
sözleşmesinin asli bir edimi değildir. 471 Franchise verenin teslim yükümlülüğü,
mümkün olduğu ve kendisinden beklenildiği ölçüde söz konusudur.472

3.3.3. Franchise
Karşılaştırılması

Alanın

ve

Lisans

Alanın

Ortak

Yükümlülüklerinin

3.3.3.1. Ücret Ödeme Yükümlülüğü

Önceki bölümlerde de ayrıntılarına değindiğimiz gibi lisans ve franchise
sözleşmelerinin en önemli ortak bir unsuru ücret unsurudur. İki tarafa borç yükleyen
sözleşme olan franchise sözleşmesinde franchise sistemine entegre olmak ve
franchise verene ait fikri ve sınai hakları kullanmak karşılığında franchise alan ücret
ödemekle yükümlüdür. Benzer şekilde marka lisans sözleşmesinde markanın
kullanım hakkı karşılığında lisans alan lisans verene ücret ödemekle yükümlüdür.
Franchise sözleşmesinde ücret ödeme yükümlülüğü asli bir edim niteliğinde iken
lisans sözleşmesinde ise uygulamada çok nadir karşılaşılsa da lisans karşılığında
ücret ödenmeyen lisans olan serbest lisans şekli mevcut olduğundan asli bir edim
niteliğinde değildir.473

470

Boso, s. 41.
Topçuoğlu, s. 119; Boso, s. 41.
472
Torun, s. 42.
473
Bkz. Bölüm 1.7.5.2. ve Bölüm 2.2.4.6.
471
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3.3.3.2. Sunulan Malın veya Hizmetin Kalitesinin Sağlanması Yükümlülüğü

MarkaKHK m. 21/VIII’de “Marka sahibi, talimatlarıyla uygunluk içinde, lisans alan
tarafından üretilen malın veya sunulan hizmetlerin kalitesini garanti edecek önlemleri
alır.” hükmünü önceki bölümlerde ayrıntılı incelemiştik. 474 Buradan anlaşılması
gereken, lisans veya franchise alanın, markanın kullanılacağı malların veya
hizmetlerin kalitesini, marka sahibinin talimatlarına ve belirlediği standartlara
uygunluk içinde garanti ettiğidir.475

3.3.3.3. Fikri ve Sınaî Unsur Sahibinin Menfaatlerini Koruma ve Sadakat
Yükümlülüğü

Franchise ve lisans sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi kurduğundan taraflar arasında
karşılıklı güven esastır. Özellikle franchise sözleşmesinde lisans sözleşmesinden
farklı olarak sıkı bir işbirliği de söz konusudur. Franchise sözleşmesinde karşılıklı
güven ve işbirliği neticesinde franchise alana aktarılan pazarlama ve üretim sırlarının
korunmaması halinde sadece franchise veren değil, kuşkusuz tüm sistem zarar
görecektir.476
Benzer şekilde lisans verilen markanın kullanıldığı malın ve/veya hizmetin
kalitesinin korunmasını sağlama yükümlülüğünün gereği olarak lisans veren
tarafından lisans alana aktarılan her türlü bilginin korunmaması halinde de lisans
veren ve varsa diğer lisans alanlar zarar görecektir. Bu sebepledir ki, franchise alan
ve lisans alan, sözleşmenin karşı tarafının menfaatlerini koruma ve ona sadakat
gösterme yükümlülüğü altındadır. 477

Lisans alana ve franchise alana sözleşme boyunca aktarılan teknik bilgilerin ve
işletme sırlarının sözleşmenin sona ermesinden sonra da korunması gerekmektedir.

474

Bkz. Bölüm 3.3.1.2.
Sayıner, Cemil: “Marka Lisansı Sözleşmeleri”, Marka Uzmanlık Tezi, Ankara 2008, s. 83.
476
Boso, s. 38.
477
Kırca, s. 157.
475
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Gayri maddi mal sahibinin menfaatlerini koruma yükümlülüğüne ilişkin olarak lisans
alanın ve franchise alanın sözleşme boyunca marka sahibiyle rekabet etmeme, 478
marka sahibine bilgi verme, markaya tecavüz olduğunda marka sahibini haberdar
etme ve sözleşmeden doğan haklarını devredememe 479 ile borçlarını bizzat yerine
getirme gibi yükümlülükleri vardır.480

3.3.3.4. Fikri ve Sınaî Unsurları Kullanma Yükümlülüğü

Franchise alanın ve lisans alanın sözleşmeye konu olan fikri ve sınaî unsurları
kullanma borçları bulunmaktadır. İnhisari lisansta, lisans alanın markayı kullanma
zorunluluğu olduğu, basit lisanslarda ise bu zorunluluğun istisnai durumlarda olduğu
kabul edilmektedir. 481 Buna karşılık franchise sözleşmesinde franchise alanın fikri ve
sınaî unsurları kullanma borcu, franchise sözleşmesinde açıkça kararlaştırılmış
olmasa bile franchise alan için asli bir borçtur. Çünkü franchise alan franchise
sistemine ait fikri ve sınaî unsurları kullanmadığı takdirde, sistemin imajını tehlikeye
düşürmekte ve sürümün gereği gibi yapılamamasına, franchise verenin zarara
uğramasına neden olmaktadır.482

3.3.4.

Franchise

Alanın

ve

Lisans

Alanın

Farklı

Yükümlülüklerinin

Karşılaştırılması

3.3.4.1. Sözleşme Konusu Mal ve Hizmetlerin Sürümünü Yapma Yükümlülüğü

478

Franchising sözleşmelerindeki franchise alan aleyhine düzenlenen rekabet yasağı hükümlerinin
Anayasa’daki Çalışma Hürriyeti ve Borçlar Kanunu’nun amir hükümlerine aykırı olamayacağı
yönündeki karar için bkz: Yargıtay 11. Hukuk Dairesi E. 2011/13747 K. 2012/356 T. 19.1.2012
(Yeşildağ, Özak: “Uygulamada Franchise Sözleşmelerinin Hukuki Niteliği”, s. 4,
www.ozakyesildag.com , Erişim tarihi: 12.04.2016); Ulaş, s. 98; Franchise alan, sözleşme devam
ettiği sürece franchise verenle rekabet etmemekle yükümlüdür. Franchise alanın doğrudan veya
dolaylı olarak sözleşme konusu mal veya hizmetlerle rekabet halinde bulunan mal veya hizmetlerin
sürümünü yapması, bu mal veya hizmetlere rakip mal veya hizmetlerin sürümünü yapan başka bir
işletme için faaliyet göstermemelidir. ( Arvasi, s. 147-148; Kırca, s. 158)
479
MarkaKHK m. 21/V: “Aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa lisans sahipleri, lisanstan doğan
haklarını üçüncü kişilere devredemez veya alt lisans veremez.”; Gürzumar, s. 165, 166; Kırca, s. 163.
480
Boso, s. 38.
481
Ayrıntılı bilgi için bkz. Başlar (Lisans), s. 83-86.
482
Kırca, s. 152; Gürzumar, s. 156; Ayata, s. 97.
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Modern bir pazarlama ve dağıtım yöntemi olan franchisingde amaç ana firmanın
sözleşmeye

konu

mal

ve/veya

hizmetlerinin

üçüncü

kişilere

sürümünün

gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle franchise sözleşmesinin asli bir yükümlülüğü kendi
nam ve hesabına hareket eden franchise alanın sürümü sağlama ve destekleme
yükümlülüğü olmaktadır. 483 Lisans sözleşmesinin franchise sözleşmesinden en
belirgin farklarından biri lisans alan için sürümü sağlama ve destekleme
yükümlülüğünün bulunmamasıdır. Ayrıca franchise sürümü yaparken franchise
sisteminde yer alan marka, işletme adı, ticaret unvanı, know-how gibi gayri maddi
malları kullanması gerekmektedir.484

Sürümün artması için reklam, promosyon ve pazarlama gibi faaliyetler önem arz
etmektedir. Reklamların nasıl yapılacağı ve franchise alanın cirosunun ne kadarını
reklamlara ayıracağı gibi hususlar genellikle sözleşmede kararlaştırılır. Franchise
sözleşmesinde franchise alanın reklam yapma yükümlülüğüne dair herhangi bir
düzenleme olmasa bile, franchise alanın en azından kendi bölgesine ilişkin reklamları
kitle iletişim araçları ile yapması zorunludur. 485

3.3.4.2. Franchise Verenin Talimatına Uyma Yükümlülüğü

Franchise veren, mal ve/veya hizmetin sürümü, üretimi, sisteme dâhil olacak
işletmenin dekorasyonu, personelin giyimi gibi hususlarda belirlediği ilkelerin
franchise sistemine dâhil olan işletmeler tarafından uygulanmasını sağlayarak
sistemin birliğini ve imaj bütünlüğünü temin etmektedir. Bu nedenle franchise alanın
işletme el kitabında ayrıntılı düzenlenen kurallara ve sonradan franchise veren
tarafından verilen talimatlara uyması sözleşmede kararlaştırılmamış olsa bile asli bir
yükümlülüğüdür. Dolayısıyla franchise veren, belirlediği bu ilkelere ne ölçüde riayet
edildiğini belirli aralıklarla kontrol etme hakkına sahiptir.486
483

Kırca, s. 148; Sevi, s. 172-173; Franchise alanın sürümü artırmak için kendisinden o sektörde
faaliyet gösteren basiretli bir tacir olarak hareket etmesi beklenmektedir. (Gürzumar, s. 12-13.)
484
Franchise alanın kendisine sunulan gayri maddi hakları kullandırma borcu sistemin imajının
korunması ve tam bir entegrasyonun sağlanması gereklerinin sonucudur. Gürzumar, s. 155-157; Boso,
s. 37.
485
Boso, s. 38; Kırca, s. 149-150; Ayata, s. 94.
486
Boso, s. 38; Torun, s. 45.
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Her ne kadar lisans sözleşmelerinde markanın kullanıldığı mal ve/veya hizmetlerin
kalitesinin sağlanması için bazı kurallar lisans veren tarafından konuluyor olsa da bu
ilişki franchise sözleşmesindeki sıkı talimat ve denetim ilişkisinden oldukça
uzaktır.487

3.3.4.3. Franchise Konusu Ürün ve Malzemeleri Franchise Verenden Alma
Yükümlülüğü
Franchise alanın mal ve/veya hizmet sürümünü gerçekleştirmek için gerekli olan
malzeme ya da hammaddeleri yalnızca ve sürekli olarak franchise verenden alma
gibi bir asli edim yükümlülüğü bulunmamaktadır.488 Müşteri karşısında sergilenen
imaj birliğine zarar vermemek şartıyla franchise verenin belirttiği kişiden ya da
herhangi bir üçüncü kişiden gerekli malzemeler temin edilebilmektedir. İmaj
birliğine zarar geldiği ve sunulan mal ve hizmetteki birliktelik ve kalitenin
sağlanamadığı durumlarda bu yükümlülükten bahsedilebilecektir.

Doktrindeki diğer bir görüş ise, franchise alanın sürümünü yaptığı malları ve/veya
hizmetler için gerekli olan malzemeleri her durumda sadece franchise verenden
alması sözleşmede açıkça belirtilmese bile, sözleşmesinin mahiyetinden kaynaklanan
bir asli edim yükümlülüğü olduğu şeklindedir. 489

3.4. Franchise Sözleşmesinde ve Lisans Sözleşmesinde Marka Hakkına
Tecavüzü Halinin ve Dava Açma Hakkının Karşılaştırılması

MarkaKHK m. 61’de490 marka hakkına tecavüz halleri sayılmıştır. Marka hakkına
tecavüz sayılan fiillerin bir kısmı franchise alan ve lisans alan tarafından
gerçekleşeceği gibi üçüncü kişiler tarafından da gerçekleşebilmektedir.
487

Gürzumar, s. 25-26; Kırca, s. 70-71; Başlar, s. 145 ( Bkz. III. Bölüm 3.1.2.)
Kırca, s. 167; Boso; s. 39; Mal franchisinginde, franchise alanın “genel alım borcu”nun sürümü
yapma ve destekleme borcunun önemli bir parçasını oluşturmaktadır ve bu sebeple de, sözleşmede
açıkça kararlaştırılmış olmasa bile bu yükümlülük mevcut kabul edilmelidir. (Gürzumar, s. 13)
489
İşgüzar, s. 76.
490
MarkaKHK m. 61’de uyarınca aşağıda sayılan haller marka hakkına tecavüz sayılacaktır.
i) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı marka tescilinden doğan hakları düzenleyen 9. Maddede
belirtilen biçimlerde kullanmak,
488
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3.4.1. Franchise Alanın ve Lisans Alanın Marka Hakkına Tecavüzü (Lisans
Yoluyla Verilen Hakların İzinsiz Genişletilmesi ve Bu Hakların Üçüncü Kişilere
Devredilmesi)

Franchise ve lisans sözleşmelerinde sözleşme şartları çerçevesinde sözleşmeye konu
marka hakkı franchise alana ve lisans alana verilmektedir. Lisans sözleşmesinde
markanın kullanım hakkı markanın tescilli olduğu mal ve/veya hizmetin tamamı
veya bir kısmı için verilebilmektedir. Aynı zamanda lisans sözleşmesinde lisans,
markanın koruma altında olduğu yerlerin tamamı veya belli bir bölgesi için belli bir
süre boyunca verilebilmektedir. Bu nedenle marka sahibinden izinsiz aşağıdaki
durumlar

gerçekleştiğinde

lisans

alan

kendisine

verilen

hakları

izinsiz

genişlettiğinden marka hakkına tecavüz söz konusu olacaktır:
· Markayı lisansa konu olmayan mal ve/veya hizmetlerde kullanmak,
· Lisans anlaşmasının sona ermesinden sonra markayı kullanmaya devam etmek,
· Lisans anlaşmasında belirtilen bölgenin haricinde markayı kullanmak,
· Marka örneğini değiştirerek kullanmak,

Franchise sözleşmesinde franchise veren franchise alanı sistemine entegre ederek
kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikri ve sınai unsurlar
üzerinde, diğer franchise alanlar gibi kullanma tanımaktadır. Bu nedenle franchise
alan, başta marka olmak üzere kendisine tanınan fikri ve sınaî unsurları kendine
tahsis edilen bölgede sözleşme süresince kullanma hakkına sahiptir. Sözleşme sona
erdikten sonra veya kendine tahsis edilen bölgenin haricinde kullandığı takdirde
franchise verenin marka hakkına tecavüz etmiş olacaktır. Ayrıca belirtilmelidir ki
franchise alan franchise verene ait tüm sınaî mülkiyet unsurlarını kullanma hakkına
ii) Marka sahibinin izni olmaksızın, markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak
iii) Markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini
bildiği veya bilmesi gerektiği halde tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri satmak,
dağıtmak veya ticaret alanına çıkarmak veya bu amaçlar için gümrük bölgesine yerleştirmek,
gümrükçe onaylanmış bir işlem veya kullanıma tabi tutmak veya ticari amaçla elde bulundurmak,
iv) Marka sahibi tarafından lisans yoluyla verilmiş hakları izinsiz genişletmek veya bu hakları üçüncü
kişilere devretmek.
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sahip olmayıp sadece franchise sistemine ait fikri ve sınaî unsurları kullanma hakkına
sahiptir.

Franchise sözleşme ve lisans sözleşmesi ile sözleşmenin karşı tarafına sağlanan
marka hakkının kullanımının üçüncü bir kişiye devredilmesi MarkaKHK m. 61’de
açıkça belirtildiği gibi mümkün değildir. Ayrıca belirtmek gerekirse, sözleşme
süresince, marka hakkı tanınan gerçek veya tüzel kişiliğin ortaklık yapısının
franchise verenin ve lisans verenin yazılı muvafakati olmaksızın değişmesi mümkün
değildir. Söz konusu devir yasağı yanında franchise alanın veya lisans alanın gerçek
veya tüzel kişi ortaklarının aynı sektörde ticari faaliyet göstermesi ve/veya faaliyet
gösteren üçüncü şahıslara bilgi ve deneyim aktarması sözleşmeye aykırılık teşkil
edecektir.491

3.4.2. Üçüncü Kişilerin Marka Hakkına Tecavüzü

3.4.2.1. Marka Hakkına Tecavüz Halinde Lisans Sözleşmelerinde Dava Açma
Hakkı

Marka hakkına üçüncü kişilerin tecavüzü halinde, marka üzerindeki mutlak hakkı
ihlal edilen marka hakkı sahibinin dava hakkı esastır. Bununla birlikte, marka
hakkına yapılacak tecavüzler, marka hakkı sahibinin hakları ile birlikte kendisine
marka hakkının kullanımı tanınan lisans alanların da haklarını zedelemektedir.
MarkaKHK m. 21/VI, 73/I’de ve Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı m. 158’de
düzenlendiği üzere lisans sözleşmelerinde dava açma hakkı lisanstan kaynaklanan
hakkın içeriğine göre farklılık göstermektedir. İlgili hukuki düzenlemelerde aksi
sözleşmede kararlaştırılmadığı müddetçe inhisari lisans sahibinin marka tecavüzü
halinde dava açabileceği, inhisari olmayan lisans sahibinin ise dava açma hakkının
bulunmadığı ve ancak bazı şartlar gerçekleştiğinde dava açma hakkına sahip olacağı
düzenlenmiştir.

491

Yeşildağ, s.6.
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3.4.2.1.1. İnhisari Olmayan (Basit) Lisans Sözleşmesinde Dava Hakkı

MarkaKHK m. 21/VI hükmü, inhisari olmayan lisans sözleşmesinde lisans alanın,
marka sahibinin kendi adına açabileceği davaları kendi adına açma hakkı
bulunmadığını hükme bağlanmış ve m. 21/VII ve m. 73/II hükümlerinde ise marka
sahibinin gereken davayı açması veya lisans alanın dava açma hakkını kazanabilmesi
için izlenmesi gereken prosedür belirtilmiştir. Benzer bir biçimde, Tasarı m.
158/I’de, aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, inhisari lisans sahibinin hak
sahibinin açabileceği davaları kendi adına açabileceği hükme bağlanmış; m. 158/II
ise inhisari olmayan lisans durumlarında marka sahibinin gereken davayı açması
veya lisans alanın dava açma hakkı kazanabilmesi için izlenmesi gereken prosedür
belirtilmiştir.

İnhisari olmayan lisans sahibi ile sözleşmede dava açma hakkının olmadığı
kararlaştırılan inhisari lisans sahibinin dava açma hakkını kazanabilmesi ve
tecavüzün engellenebilmesi için hukuki yollara başvurması için izlemesi gereken
prosedür aynı şekilde olmaktadır. 492 Kural olarak dava hakkı bulunmayan inhisari
olmayan lisans sahibinin ve sözleşmede dava açma hakkının olmadığı kararlaştırılan
inhisari lisans sahibinin dava açma hakkını kazanması bazı koşullara bağlanmış
durumdadır. Dava açma hakkının kazanabilmesi için öncelikle, lisans alan noterden
yapacağı bir bildirimle, marka sahibine lisansa konu olan marka hakkına tecavüzün
önlenmesi ile ilgili hukuki yollara başvurmasını talep etmelidir. Lisans verenin dava
açmayacağını bildirmesi veya üç ay içinde493 dava açmaması durumunda lisans alan

492

Ongan, s.128.
Ayrıca lisans alan, ciddi bir zarar tehlikesi karşısında ve söz konusu sürenin geçmesinden önce,
ihtiyati tedbire karar verilmesini mahkemeden talep edebilir (MarkaKHK m. 21/VII). İhtiyati tedbir
kararı alındıktan sonra, tedbirin kalkmaması için dava açılmasını sağlamak üzere lisans alanın marka
sahibine bildirimde bulunması zorunludur. Bunun mümkün olmaması veya marka sahibinin dava
sahibinin dava açmak istememesi halinde, lisans alan üç aylık süre dolmadan dava açabilecektir.
Açılacak davada, yargıç ilk olarak lisans verene yapılması gereken bildirimin yapılıp yapılmadığını
denetlemeli, bildirim yapılmamışsa bildirim yapılmasını sağlamalıdır. Bu şekilde yargıç, lisans verene
yapılacak bildirimden itibaren üç ay geçene kadar davayı bekletmelidir. Marka sahibinin üç aylık süre
zarfında açılmış bulunan davaya talip olmaması halinde, lisans alanın kendi adına dava açma hakkını
kazanmadığı kabul edilmelidir. (Ongan, s.131; Ölmez, s. 116.)
493
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için dava açma hakkı söz konusu olacaktır. Ayrıca bu durumda lisans alan dava
açtığını lisans verene bildirmesi gerekmektedir.494
Noter vasıtasıyla yapılacak bildirimin geçerlilik değil, ispat şartı olarak kabul
edilmesi gerektiğine dair görüşler doktrinde kabul görmektedir; lisans alan anılan
bildirimi başka şekillerde lisans verene ulaştırdığını ispat ettiği takdirde dava açma
hakkını elde edebilecektir.495 Yargıtay da verdiği bir kararda faks mesajı ile yapılan
bildirim neticesinde lisans alanın dava açma hakkını elde ettiğini kabul ederek bu
görüşe paralel karar vermiştir. 496 Ayrıca lisans alanın marka sahibine yapacağı
bildirimi yazılı şekilde yapması ve bu bildirimde marka sahibinden yazılı bir geri
bildirimde bulunmasını istemesinde yarar bulunmaktadır.497

Gerek inhisari lisans alanların gerekse inhisari olmayan lisans alanların kendi
adlarına açtıkları davaların bulunması, marka sahibinin dava açma hakkını ortadan
kaldırmayacaktır. Marka hakkına tecavüzde marka sahibinin lisans alanın bildirimi
üzerine iradesini dava açmama şeklinde ortaya koyduğu durumlarda, diğer inhisari
olmayan lisans sahipleri için marka sahibine ikinci bir bildirimde bulunmalarına
ihtiyaç yoktur. Marka sahibine yapılan ilk bildirime istinaden kendi adlarına dava
açabilmektedirler ve hak sabinin talep edecekleri istemleri kendi adlarına talep
edebilmektedirler. Fakat lisans alan tarafından dava açıldıktan sonra, marka sahibinin
veya diğer bir lisans alanın da marka hakkına tecavüzde bulunana karşı aynı nitelikte
dava açması durumunda, usul ekonomisi açısından açılan davalar birleştirilir.498

Lisans alanın marka hakkına tecavüz durumunda dava hakkı ile ilgili üzerinde
durulması gereken diğer bir husus da alt lisans alanlarla ilgilidir. Hak sahibini
kendisinin verdiği inhisari olmayan lisanslarda bile lisans alana dava açma hakkını
sıkı koşullara bağlamış iken, sözleşme ilişkisi içinde bulunmadığı ve belki haberi
494

Ongan, s. 129; Ölmez, s. 115; Başlar (Lisans), s. 94.
Yasaman, s. 749; Ongan, s. 130; Ölmez, s. 115; Bu şekilde dava açma hakkını kazanan lisans alan,
dava açtığını lisans verene bildirmekle yükümlüdür. Aksi halde lisans alan bildirimde bulunmamaktan
doğan zararın tazmini yükümlülüğü altına girer. (Başlar (Lisans), s. 94.)
496
Yarg.11.HD., T. 25.04.2003, E. 2003/3854, K. 2003/3992 (www.kazanci.com.tr, ErişimTarihi:
14.05.2016)
497
Ongan, s. 130; Ölmez, s. 115 .
498
Ongan, s.130-131; Başlar (Lisans), s. 93.
495
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dahi olmadığı alt lisanslara dava hakkı tanınmamış olduğu kabul edilmelidir. Böyle
bir durumda alt lisans alanların kendi lisans verenlerine başvurmaları ve üçüncü
kişilerin tecavüzüne karşı korunmalarını talep etmeleri mümkündür. 499

3.4.2.1.2. İnhisari Lisans Sözleşmesinde Dava Hakkı

MarkaKHK m.21/VI’da ve m.73/I’de markaya tecavüz halinde, aksi sözleşmede
kararlaştırılmamışsa

inhisari

lisans

sahibinin,

marka

sahibinin

MarkaKHK

çerçevesinde başvurabileceği hukuk yollarına kendi adına başvurma hakkının
bulunduğu hükmü düzenlenmiştir. İnhisari lisans sahibinin dava hakkına ilişkin
hüküm Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı m.158/I’de aynen muhafaza edilmiştir.

İnhisari lisans sahibinin hukuk yollarına kendi adına başvurabilmesi için marka
sahibinden izin alması gerekli değildir. Ayrıca, inhisari lisans sahibinin marka
hakkına tecavüz halinde dava açması bir zorunluluk değildir ve dava açmadığı
takdirde herhangi bir sorumluluğu söz konusu olmamaktadır. Çünkü inhisari lisans
sahibine tanınan üçüncü kişilerin tecavüzünde dava açma hakkı, marka sahibinin
üçüncü kişilerin marka hakkına tecavüzünde dava açma hakkına bir engel teşkil
etmemektedir. Özellikle lisans, markanın tescil edildiği mal veya hizmetlerin bir
kısmı ya da belli bir bölge için verilmişse, marka sahibinin, tecavüz nedeniyle lisans
alandan bağımsız olarak zarara uğraması söz konusu olduğundan marka hakkına
tecavüz nedeniyle uğradığı zararın tazmini için farklı nitelikte dava açması da söz
konusudur. 500 Fakat inhisari lisans sahibinin ve marka sahibinin marka hakkına
tecavüzde bulunana karşı kendi adlarına açmış olduğu aynı nitelikte birer dava varsa,
usul ekonomisi açısından açılan davalar birleştirilmelidir. 501

Sözleşmede

inhisari

lisans

alanın

marka

hakkına

tecavüz

halinde

dava

açamayacağına dair bir hükme yer verilmiş ise bu durumda inhisari lisans sahibinin
499

Ongan, s. 132.
Başlar (Lisans), s. 93
501
Ongan, s.131; Ölmez, s. 114.
500
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marka hakkına tecavüz halinde dava açma hakkı ve izlemesi gereken prosedür
inhisari olmayan lisans sözleşmesinde lisans alan için söz konusu olduğu şekildedir.

3.4.2.2. Marka Lisans Sözleşmesine Kıyasla Marka Hakkına Tecavüz Halinde
Franchise Sözleşmelerinde Dava Açma Hakkı

Franchise sözleşmesinde çoğu zaman franchise verene ait tanınmış bir marka
bulunmaktadır ve franchise veren bu markanın kullanım hakkını, franchise
sözleşmesiyle franchise alana bırakmayı taahhüt etmektedir. Tanınmış markalarının
taklit edilmesi başta olmak üzere marka hakkına tecavüzler sıkça karşılaşılan bir
durumdur. Üçüncü kişilerin franchise sistemine ait marka hakkına tecavüzü halinde,
marka üzerindeki mutlak hakkı ihlal edilen franchise verenin dava hakkı önceliklidir.
Bununla birlikte, marka hakkına yapılacak tecavüzler, marka hakkı sahibinin hakları
ile birlikte kendisine marka hakkının kullanımı502 tanınan franchise alanın da hakkını
zedelemektedir. Marka hakkına tecavüz halinde lisans sözleşmelerine ait unsurları
taşıdığından kanunda düzenlenmemiş ve karma bir sözleşme olan franchise
sözleşmelerine, lisans sözleşmelerinde marka hakkına tecavüzü düzenleyen
hükümlerin kıyasen uygulanması yerinde olacaktır.503

Franchise veren, franchise sözleşmesiyle franchise alana marka hakkını kullanma
iznini verdiğinden, franchise alanın bu haktan yararlanabilmesi için gerekenleri
yapması franchise verenin bir yükümlülüğüdür. Franchise alan bu yükümlülüğünü
yerine getirmek için, markaya ilişkin münhasır kullanma hakkından ve sahip olduğu
tecavüzü önleme davalarından franchise alan lehine vazgeçmektedir.504 Bu durumda
502

Malların franchise alan tarafından üretildikten sonra franchise verenin markası ile işaretlenerek
piyasaya sürüldüğü üretim franchisinglerinde ve franchise alanın malları franchise verenin belirlediği
toptancılardan alıp, franchise verenin markası ile işaretleyip, tüketicilere dağıtması halinde marka
lisansı söz konusu olmaktadır. Ancak, her franchise sözleşmesinde mutlaka marka lisansına ait bir
unsur olduğu söylenemez. Zira franchise alan, sözleşme konusu marka ile işaretlenmiş olan malları
veya hizmetleri, bunlar ticaret hayatına sokulduktan sonra ele geçiriyorsa, böyle bir durumda artık
bunların sürümü için marka lisansı gerekmez. Marka, franchise alan tarafından personel kıyafetleri, iş
evrakı, fiyat listeleri ve reklamlarda kullanılıyor ise, bu durumda bir marka lisansı söz konusudur. Zira
marka sahibinin hakları arasında markayı iş evrakı ve reklamlarda kullanmak ve izinsiz kullanımları
engellemek de vardır (MarkaKHK m. 9/2/d).(Gürzumar, s.105; Kırca, s.123; Başlar,48-49)
503
Kırca, s. 123; Ayata, s. 49-50; Arvasi, s. 144; http://www.erdem-erdem.com/articles/turkhukukunda-franchise-sozlesmeleri/ (Erişim tarihi: 15.05.2016)
504
Ayata, s. 50-51; Kırca, s. 123; Arvasi, s. 144.
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franchise sözleşmesine konu marka lisansının niteliğinin tespiti önemli olacaktır.
Çünkü önceki bölümde de açıklandığı üzere MarkaKHK’da lisans sahibinin marka
hakkına tecavüz halinde dava açma hakkına ilişkin inhisari lisans ve inhisari olmayan
lisans

sözleşmeleri

için

farklı

hükümler

düzenlenmiştir.

Eğer

franchise

sözleşmesinde franchise alana belli bir bölgede marka hakkının kullanımına ilişkin
inhisari bir hak verilmiş ise, franchise alanın marka hakkına tecavüz halinde dava
açma hakkı inhisari lisansta olduğu gibidir. Franchise sözleşmesinde marka hakkının
kullanımı inhisari olmayan nitelikte ise, bu durumda franchise alanın marka hakkına
tecavüz halinde dava açma hakkı inhisari olmayan lisansta olduğu gibidir. Önceki
bölümde ayrıntılarıyla açıklandığından inhisari lisans sahibinin ve inhisari olmayan
lisans sahibinin marka hakkına tecavüz halinde dava açma haklarına kısaca
değinilecektir.

MarkaKHK m. 21/VI düzenlendiği üzere; aksi sözleşmede kararlaştırılmamışsa,
inhisari lisansa sahip olan kişi, üçüncü bir kişi tarafından marka sahibinin markadan
doğan haklarına tecavüz edilmesi durumunda, marka sahibinin açabileceği davaları,
kendi adına açabilir. Dolayısıyla inhisari lisansın söz konusu olduğu franchise
sözleşmesinde, franchise alan, söz konusu haksız tecavüzleri takip etme ve gerekli
davaları açma imkânına sahiptir.505

Kural olarak MarkaKHK m. 21/VI’da düzenlendiği üzere inhisari olmayan lisans
sahiplerinin ise dava açma hakları yoktur. Marka hakkına tecavüz halinde dava açma
hakkı olmayan bir lisans alan, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken
davayı açmasını marka sahibinden talep etmelidir. Marka sahibinin, bu talebi kabul
etmemesi veya bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde gerekli davayı
açmaması halinde, lisans alan yaptığı bildirimi de eklemek suretiyle kendi adına dava
açma hakkına sahip olacaktır. (MarkaKHK m. 21/VII). Böylelikle, marka sahibi olan
franchise verenin gerekli davayı açmaması durumunda, franchise alan doğrudan
olmasa da dolaylı bir şekilde dava açma hakkını elde ederek kendisini savunma
imkânına sahip olmaktadır. 506

505
506

Kırca, s. 124; Ayata, s. 51.
Kırca, s. 124; Ayata, s. 51.
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Kanaatimizce alt franchisingin söz konusu olduğu yavru şirket franchisingi veya
master franchisingi durumlarında, alt lisans alanın marka hakkına tecavüz halinde
dava açma hakkı olmadığı gibi alt franchising alanın da marka hakkına tecavüz
halinde dava açma hakkı bulunmamaktadır. Çünkü önceki bölümlerde de açıklandığı
üzere hak sahibini kendisinin verdiği inhisari olmayan lisanslarda bile lisans alana
dava açma hakkını sıkı koşullara bağlamış iken, sözleşme ilişkisi içinde bulunmadığı
ve belki haberi dahi olmadığı alt lisans alanlara dava hakkı tanınmamış olduğunun
kabul edilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle alt franchising alanın da marka
hakkına tecavüz halinde dava açma hakkına sahip olmadığının kabul edilmesi
gerekmektedir. Marka hakkına tecavüz halinde alt franchise alanların kendi franchise
verenlerine başvurmaları ve üçüncü kişilerin tecavüzüne karşı kendilerinin
korunmasını talep etmeleri mümkündür.
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SONUÇ

İktisadi hayatın en önemli faktörlerden biri haline gelen marka, sahibine ve kullanım
hakkını elinde bulunduran ticari işletmelere sağladığı avantajlar sebebiyle, tarafları
lisans ve franchise sözleşmeleri akdedilmesine yöneltmiştir. Ticari hayatta yoğun bir
uygulama alanı bulan lisans ve franchise sözleşmeleri, sözleşme taraflarının
arasındaki hukuki ilişki, bu hukuki ilişkinin üçüncü kişilere etkisi ve lisans ve
franchise sözleşmelerinin karşılaştırılması incelenmesi gereken bir konu olarak
karşımıza çıkmaktadır. Çalışmamızda marka kavramıyla birlikte lisans ve franchise
sözleşmeleri ele alınmış olup bu sözleşmeler, marka ile ilgili hususlar başta olmak
üzere çeşitli yönleriyle karşılaştırılmış ve bu sözleşmelere uygulanması gereken
hükümler tespit edilmiştir. Özellikle lisans ve franchise sözleşmelerinin hukuki
nitelikleri ve unsurları, tarafların hak ve yükümlülükleri, diğer sözleşmelerden
farkları, sözleşmelere uygulanacak hukuk kurallarında izlenecek yöntem ve marka
hakkına tecavüz halleri gibi hususlar detaylı incelenmiş olup öğretideki görüş
farklılıkları üzerinde durulmakla birlikte mevcut kanuni düzenlemelerin yeterli olup
olmadığı tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu hususların ve elde edilen çıkarımların kısa
bir biçimde yeniden ortaya konulmasının amaca uygunluk açısından yerinde olacağı
düşünülmektedir.

Marka lisans sözleşmesi ile marka hakkına münhasıran sahip olan marka sahibi
(lisans veren), markanın kullanım hakkını -kural olarak- bir bedel karşılığında
kısmen veya tamamen lisans alana sağlamaktadır.
Benzer şekilde franchise sözleşmesi ile franchise veren başta marka olmak üzere
kendisine ait üretim, işletme ve pazarlama sistemini oluşturan fikri ve sınai unsurlar
üzerinde,

franchise

alana

kullanma

hakkı

tanıyarak,

onu

kendi

işletme

organizasyonuna entegre etmek ve onu bu sisteme dayalı ticari faaliyet sırasında
devamlı olarak desteklemek borcu altına girmektedir; buna karşılık franchise alan ise
hem söz konusu sisteme (franchise verenin belirlediği ilkelere uymak ve verilen
fikri/sınai unsurlardan yararlanmak kaydıyla) dahil mal veya hizmetlerin sürümünü
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kendi nam ve hesabına yapmayı ve desteklemeyi hem de franchise verene belli bir
ücret ödemeyi taahhüt etmektedir.

Franchise sözleşmelerinde franchise alanı sözleşme yapmaya sevk eden en önemli
faktörlerden biri franchise verenin tanınmış markasıdır. Malların franchise alan
tarafından üretildikten sonra franchise verenin markası ile işaretlenerek piyasaya
sürüldüğü üretim franchisinglerinde, franchise alanın malları franchise verenin
belirlediği toptancılardan alıp, franchise verenin markası ile işaretleyip, tüketicilere
dağıtması

halinde

ve

verilen

hizmetin

franchise

markası

kullanılarak

gerçekleştirildiği durumlarda marka lisansı söz konusu olmaktadır. Ayrıca marka,
franchise alan tarafından personel kıyafetleri, iş evrakı, fiyat listeleri ve reklamlarda
kullanılıyor ise yine marka lisansı söz konusu olmaktadır.

Franchise sözleşmesi ile marka lisans sözleşmesinin uygulanacak hükümler
açısından değerlendirilebilmesi için ilk olarak bu sözleşmelerin hukuki niteliklerinin
belirlenmesi

gerekmektedir.

Kanunda

düzenlenmemiş

sözleşmeler

isimsiz

sözleşmeler olarak adlandırılmaktadır. İsimsiz sözleşmelerin bir kısmı lisans ve
franchise sözleşmeleri gibi kanun koyucu tarafından düzenlenmemiş olmakla
birlikte, günlük hayatta neredeyse isimli sözleşmeler kadar sıklıkla yapılmaktadır. İş
hayatında kabul edilmiş, yoğun bir uygulama alanı bulmuş isimsiz sözleşmeleri, tipik
hale gelmiş isimsiz sözleşmeler olarak kabul edilmektedir. Marka lisans ve franchise
sözleşmelerinin “tipikleşmiş isimsiz sözleşme” kapsamında değerlendirilmesi uygun
olacaktır.

Her ne kadar marka lisans sözleşmesine ilişkin olarak MarkaKHK’da bazı hükümlere
yer verilmişse de marka lisans sözleşmesi tüm unsurlarıyla kanunda düzenlenmiş bir
sözleşme değildir. MarkaKHK’da yer alan düzenlemeler marka lisans sözleşmesinin
kanunda düzenlenmiş isimli bir sözleşme olarak kabul edilmesi için yeterli değildir.
Ayrıca marka lisans sözleşmelerinin kanunda düzenlenmiş diğer sözleşmelere tam
olarak benzemediğinden ve kanunda düzenlenen sözleşmelerin de marka lisans
sözleşmelerinin markanın kullanım hakkı gibi esas unsuruna yabancı olması
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sebepleriyle marka lisans sözleşmeleri isimsiz sözleşmeler içinde kendine özgü
sözleşme olduğu sonucuna varılmıştır.
Aynı şekilde franchise sözleşmesi, ilgili mevzuatımızda 4054 sayılı Rekabetin
Korunması Hakkında Kanunu uyarınca kurulan Rekabet Kurulu tarafından çıkartılan
“Franchise Anlaşmalarına İlişkin Grup Muafiyeti Tebligi”nin 30 3/b hükmünde507
bahsedilse de TBK ve diğer kanunlarda franchising sözleşmesine ilişkin herhangi bir
düzenleme

bulunmadığından

franchise sözleşmesi isimsiz sözleşme olarak

nitelendirilmektedir. Franchise sözleşmesinde, kanunun değişik sözleşme türlerinde
öngördüğü unsurların kanunun öngörmediği bir tarzda bir araya getirildiği
görülmektedir. Bu nedenle, franchise sözleşmesinin isimsiz sözleşmeler içinde yer
alan karma sözleşme olduğu sonucuna varılmıştır.

Karma sözleşmelere uygulanması gereken hükümler konusunda ise doktrinde farklı
görüşler yer almaktadır. Eğer doktrinde çoğunluk tarafından kabul gören kıyas
görüşü kabul edilir ise karma sözleşmelere, her hangi bir kanun hükmü doğrudan
doğruya değil ancak kıyasen uygulanması gerekmektedir. Çünkü kanunda yer alan
sözleşmeler somut bir bütün teşkil ettiğinden, bunlara ilişkin hükümlerin doğrudan
doğruya uygulanması ancak bu sözleşmelerin kanundaki tanımının tamamen
gerçekleşmesine bağlıdır.

Yukarıda zikredilen hususlardan anlaşıldığı üzere lisans sözleşmeleri kendine özgü
sözleşme, franchise sözleşmesi ise karma sözleşmedir. Kendine özgü sözleşmelere
kanunda düzenlenmiş sözleşmelere ait hükümler menfaatler durumuna uygun
düştüğü ölçüde somut olaya kıyasen uygulanmalıdır. Eğer karma sözleşmelere
uygulanması gereken hükümler konusunda kıyas görüşü kabul edilirse, lisans ve
franchise sözleşmelerine uygulanacak hükümlerin belirlenmesinde yöntemin aynı
507

Bahsi geçen hüküm uyarınca franchise sözleşmesi ile franchise veren, franchise alana, doğrudan
veya dolaylı olarak mali katkı karşılığında, belirli türden mal ve/veya hizmetleri pazarlaması amacıyla
bir franchise kullanılması hakkını verir. Ayrıca Tebliğe göre franchise sözleşmesi, aşağıda yer alan
hükümleri içermelidir:
·
Ortak bir marka veya işletme adının kullanılması ve tesislere ve/veya ulaşım araçlarına
yeknesak bir görünüm verilmesi,
·
Franchise veren tarafından franchise alana know-how aktarılması,
·
Franchise alanın anlaşma süresince franchise veren tarafından sürekli olarak ticari ve teknik
açıdan desteklenmesi.
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olacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Buradan hareketle karma sözleşme ve kendine özgü
sözleşme arasındaki ayrımın suni bir ayrımdan ibaret kaldığı anlaşılmaktadır.508

Franchise sözleşmesi vekâlet, hizmet, acentelik ve tek satıcılık sözleşmelerine ait
unsurlar taşımaktadır. Lisans sözleşmesi ise ürün kirası, adi kira, satış ve ortaklık
sözleşmelerine ait unsurlar taşımaktadır. Hem franchise sözleşmesinin hem de lisans
sözleşmesinin kanunda düzenlenmiş sözleşmelere ait unsurlar taşıdıklarından ve
bununla birlikte hiçbirine tam olarak benzemediklerinden, bu sözleşmelere ait
hükümlerin franchise ve lisans sözleşmelerine doğrudan değil, mahiyetine uygun
düştüğü ölçüde kıyasen uygulanabileceği kabul edilmelidir. Ayrıca franchise
sözleşmeleri, lisans unsurunu da içinde barındıran daha geniş haklar ve
yükümlülüklere sahip olduğundan, lisans sözleşmesi için uygulamada ve öğretide
kabul edilmiş hükümlerin franchise sözleşmesine somut olay ve tarafların menfaati
dikkate alınarak kıyasen uygulanabileceği sonucuna ulaşmak yerinde olacaktır.
Kanunda düzenlenmemiş bir sözleşme olan franchise sözleşmesi şekil serbestîsi
ilkesi gereğince belirli bir şekilde yapılması gerekmemesine rağmen MarkaKHK m.
15’de yer alan “Tescilli bir marka üzerindeki sağlararası işlemler yazılı şekle
tabidir.” hükmünden de anlaşılacağı üzere marka lisans sözleşmeleri için yazılı şekil
şartı söz konusudur. Bu hüküm göz önünde bulundurulduğunda sınaî haklara ilişkin
unsurları taşıyan franchise sözleşmesinin yazılı şekilde yapılmasının gerektiği
sonucuna ulaşılmaktadır. Franchise sözleşmesi yazılı yapılmadığı takdirde, franchise
sözleşmesi geçerli olmakla birlikte franchise alan, franchise sistemine ait marka veya
patent üzerinde bir kullanma hakkına sahip olmayacaktır. Bu durumda taraflar
arasında ilgili sınaî haklarının kullanımına ilişkin tamamlayıcı yazılı bir sözleşme
yapılması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır.
508

Lisans ve franchise sözleşmelerindeki uyuşmazlıklarda öncelikle, tarafların iradelerini doğruluk ve
güven kurallarına göre yorumlanmalı ve tarafların özgün iradeleriyle koydukları kurallar
uygulanmalıdır. Yorum faaliyeti neticesinde tarafların gerçek iradeleri tespit edilemezse veya taraflar
özgün kurallar koymamışsa, bu durumda Türk Borçlar Kanunu’nun genel hükümlerine
başvurulmalıdır. Eğer sorun genel hükümlerle çözülemiyorsa, bu konuda bir örf ve adet kuralı varsa
olaya uygulanmalıdır. Ancak böyle bir örf ve adet kuralının da olmadığı durumda Türk Borçlar
Kanunu’nun özel hükümleri menfaatler durumuna uygun düştüğü ölçüde somut olaya kıyasen
uygulanmalıdır. Nihayet, hâkim, başvuracak hiçbir hüküm bulamazsa kendisi kanun koyucuymuş gibi
davranıp, kural koyarak boşluğu doldurur.
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Marka lisans sözleşmelerinde bedel ödeme, marka hakkının kullanımının sağlanması
gibi her iki tarafa ait edimler olduğu görülmektedir. Aynı şekilde franchise
sözleşmesinde de franchise verenin kendine ait sınaî hakların kullanımını sağlama,
franchise alanı destekleme, franchise alana eğitim verme ve onu işletme ve
pazarlama organizasyonuna dâhil etme edimleri ile birlikte, franchise alanın bedel
ödeme, sürümü artırma gibi edimleri olduğundan franchise sözleşmesinde her iki
tarafa ait edimlerin bulunduğu görülmektedir. Bu nedenle hem lisans sözleşmesi hem
de franchise sözleşmesi her iki tarafa da borç yükleyen bir sözleşmedir. Ayrıca her
iki sözleşmede edimler sözleşme boyunca devam ettiğinden lisans ve franchise
sözleşmeleri ani edimli borç ilişkisi niteliğine sahip sözleşmeler olmayıp sürekli borç
ilişkisi niteliğine sahip sözleşmelerdir.

Franchise sözleşmesi ve lisans sözleşmesi arasındaki farklardan bir diğeri ise lisansa
konu olan markayla sürümü gerçekleşen mal ve/veya hizmetlerin garantisini
sağlamak üzere lisans sözleşmesinde lisans verene tanınan talimat ve denetim
yetkileri, franchise verenin, mal ve/veya hizmetin sürümünü benzer görünümlerdeki
işletmelerde aynı imaj ve marka altında dikey işbirliği şeklinde cereyan eden bir
birliktelik sağlanması için franchise alan karşısında sahip olduğu talimat ve denetim
yetkilerine nazaran çok daha sınırlıdır. Bu farklılığın en önemli sebebi franchise
sözleşmelerinde lisans sözleşmelerinden farklı olarak franchise alanın sisteme
entegrasyonunun söz konusu olmasıdır.

Franchise sözleşmesinde lisans sözleşmesine ilişkin unsurların bulunması sebebiyle,
franchise veren için lisans verenin yükümlülüklerinin tamamının hemen hemen aynı
içerikte bulunduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Sınaî mülkiyet haklarını kullandırma,
sunulan mal ve/veya hizmetin kalitesinin korunması yükümlülükleri ortak
yükümlülüklerdendir. Bununla birlikte franchise verenin franchise alanı aydınlatma,
franchise alanı koruma ve destekleme yükümlülükleri ve franchise alana gerekli
malzemeleri teslim yükümlülüğü gibi lisans veren için söz konusu olmayan
yükümlülükleri de bulunmaktadır.
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Aynı şekilde franchise alan için de lisans alanın yükümlülüklerinin tamamı hemen
hemen aynı içerikte bulunmaktadır. Ücret ödeme, sunulan malın ve/veya hizmetin
kalitesinin sağlanması, fikri ve sınaî unsur sahibinin menfaatini koruma ve ona
sadakat gösterme, fikri ve sınaî unsurları kullanma, sözleşme boyunca marka
sahibine rekabet etmeme, bilgi verme, markaya tecavüz olduğunda haberdar etme ve
sözleşmeden doğan haklarını devredememe ile borçlarını bizzat yerine getirme gibi
yükümlülükleri ortak yükümlülüklerdir. Bununla ile birlikte franchise alanın
sözleşme konusu mal ve/veya hizmetin sürümünü sağlama, franchise verenin
talimatlarına uyma ve franchise konusu mal ve malzemeleri franchise verenden alma
yükümlülükleri gibi lisans alan için söz konusu olmayan yükümlülükleri de
bulunmaktadır.

Lisans sözleşmelerinde lisans verenin fikri ve sınaî hakların kullanımına ilişkin asli
yükümlülüğü markanın kullanım hakkının sağlanması iken franchise sözleşmelerinde
franchise verenin asli yükümlülüğü sadece marka hakkının kullanımı ile sınırlı
olmayıp franchise sistemine ait tüm fikri ve sınaî unsurların kullanım hakkının
franchise alana sağlanması söz konusudur.

Franchise verenin asli yükümlülüklerinden bir diğeri ise franchise alanı koruma ve
destekleme yükümlülüğüdür. Franchise verenin bu yükümlülüğü genellikle sözleşme
metninde ve ona ekli işletme kitabında yer almaktadır. Lisans verende bulunmayan
bu yükümlülük, işletmenin kurulması sürecindeki yardımdan, işletmenin devamı
sırasında franchise alanı ve personelini eğitmeye kadar sözleşme boyunca değişik
şekillerde süreklilik arz etmektedir.

Franchise sözleşmesi karşılıklı güvene dayanan ve taraflar arasında sürekli ve yoğun
bir işbirliği kuran bir sözleşme olması nedeniyle franchise verenin lisans verenden
farklı olarak sözleşme öncesinde franchise alanı aydınlatma yükümlülüğünü özenle
yerine getirmesini gerekli kılmaktadır. Zira franchise alan, bu görüşmelerden elde
ettiği bilgilere dayanarak ve güvenerek sisteme girmek için büyük yatırımlar ve
önemli harcamalar yapmaktadır.
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Modern bir pazarlama ve dağıtım yöntemini olan franchisingde amaç ana firmanın
sözleşmeye

konu

mal

ve/veya

hizmetlerinin

üçüncü

kişilere

sürümünün

gerçekleştirilmesidir. Bu nedenle franchise sözleşmesinin asli bir yükümlülüğü,
kendi nam ve hesabına hareket eden franchise alanın sürümü sağlama ve destekleme
yükümlülüğü olmaktadır. Lisans sözleşmesinin franchise sözleşmesinden en belirgin
farklarından biri, lisans alan için sürümü sağlama ve destekleme yükümlülüğünün
bulunmamasıdır. Ayrıca franchise alan, franchise sözleşmesine konu olan mal ve
hizmetlerin sürümünü yaparken franchise sisteminde yer alan marka, işletme adı,
ticaret unvanı, know-how gibi fikri ve sınaî unsurları kullanması gerekmektedir.

Franchise ve lisans sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi kurduğundan taraflar arasında
karşılıklı güven esastır. Özellikle franchise sözleşmesinde lisans sözleşmesinden
farklı olarak sıkı bir işbirliği de söz konusudur. Franchise sözleşmesinde karşılıklı
güven ve işbirliği neticesinde franchise alana aktarılan pazarlama ve üretim sırlarının
korunmaması halinde sadece franchise veren değil, kuşkusuz tüm sistem zarar
görecektir. Benzer şekilde lisans verilen markanın kullanıldığı malın ve/veya
hizmetin kalitesinin korunmasını sağlama yükümlülüğü gereği lisans veren
tarafından lisans alana aktarılan her türlü bilginin korunmaması halinde de lisans
veren ve varsa diğer lisans alanlar zarar görecektir. Bu sebepledir ki, franchise alan
ve lisans alanın, sözleşmenin karşı tarafının menfaatlerini koruma ve ona sadakat
gösterme yükümlülükleri olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.

Marka lisans ve franchise sözleşmeleri sürekli borç ilişkisi niteliğine sahip
sözleşmeler olduğundan, bu sözleşmelerin sona ermesi için aynı kurallar geçerlidir.
Her iki sözleşme de, taraflar arasında kararlaştırılan sürenin sona ermesi, taraflardan
birinin ölümü, ehliyetini kaybetmesi ve iflası ile kendiliğinden veya haklı nedenlere
dayanılarak olağanüstü fesih yoluyla ve belirsiz süreli sözleşme de ise herhangi bir
sebebe

dayanmaksızın

olağan

fesih

erebilmektedir.
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yoluyla

tarafların

iradeleriyle

sona

Lisans ve franchise sözleşmelerinin mukayesesi neticesinde franchise sözleşmesinin
lisans unsurunu da içine alan daha geniş haklar ve yükümlülükler demeti olduğu
sonucuna ulaşılmaktadır.

Lisans ve franchise sözleşmelerine konu olan markaya tecavüz sayılan fiiller (Marka
KHK m. 61ve Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı m. 29) franchise alan ve lisans alan
tarafından veya üçüncü kişiler tarafından gerçekleşebilmektedir. Franchise ve lisans
sözleşmelerinde sözleşme şartları çerçevesinde sözleşmeye konu marka hakkı
franchise alana ve lisans alana verilmektedir. Sözleşmeye marka hakkının
kullanımına ilişkin belli bir bölge, belli bir süre ve markanın tescilli olduğu mal
ve/veya hizmetlerin bir kısmı için kullanabilme gibi kısıtlamalar konulabilmektedir.
Lisans alan ve franchise alan kendisine tanınan hakkı marka sahibinden izinsiz olarak
genişlettiği takdirde marka sahibinin marka hakkına tecavüz etmiş olacaktır.

Franchise sözleşme ve lisans sözleşmesi ile sözleşmenin karşı tarafına sağlanan
marka hakkının kullanımının üçüncü bir kişiye devredilmesi MarkaKHK m. 61 ve
Sınai Mülkiyet Kanunu Tasarısı m. 29’de açıkça belirtildiği üzere mümkün değildir.
Ayrıca belirtmek gerekirse, sözleşme süresince, marka hakkı tanınan gerçek veya
tüzel kişinin ortaklık yapısının franchise verenin ve lisans verenin yazılı muvafakati
olmaksızın değişmesinin de mümkün olmayacağı sonucuna ulaşılmaktadır. Söz
konusu devir yasağı yanında franchise alanın veya lisans alanın gerçek veya tüzel
kişi ortaklarının aynı sektörde ticari faaliyet göstermesi ve/veya faaliyet gösteren
üçüncü şahıslara bilgi ve deneyim aktarması sözleşmeye aykırılık teşkil edeceği
sonucuna ulaşılmaktadır.

Lisans alan ve franchise alan markayı veya ayırt edilmeyecek derecede benzerini
kullanmak suretiyle markanın taklit edildiğini bildiği veya bilmesi gerektiği halde
tecavüz yoluyla kullanılan markayı taşıyan ürünleri sattığı, dağıttığı veya bir başka
şekilde ticaret alanına çıkardığı takdirde marka sahibinin marka hakkına tecavüz
etmiş olacaktır.
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Marka hakkına üçüncü kişilerin tecavüzü halinde, marka üzerindeki mutlak hakkı
ihlal edilen marka hakkı sahibinin dava hakkı esastır. Bununla birlikte, marka
hakkına yapılacak tecavüzler, marka hakkı sahibinin hakları ile birlikte o hakka dair
kullanma hakkı tanınan lisans alanların ve franchise alanların da haklarını
zedelemektedir. Bu durumda lisans alan ve franchise alan için sözleşmeye konu
marka hakkına tecavüz halinde dava hakkının bulunması gerekmektedir.

MarkaKHK m. 21/VI, 73/I’de ve Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı m. 158’de
belirtildiği gibi lisans sahiplerine tanınan dava açma hakkı lisanstan kaynaklanan
hakkın içeriğine göre değişmektedir. Bahsi geçen hukuki düzenlemelerde inhisari
lisans sahibinin marka tecavüzü halinde dava açabileceği, inhisari olmayan lisans
sahibinin ise aksi sözleşmede kararlaştırılmadığı müddetçe dava açma hakkının
olmadığı ve ancak bazı şartlar gerçekleştiğinde dava açma hakkına sahip olacağı
düzenlenmiştir. Marka hakkına tecavüz halinde dava açma hakkı olmayan lisans
sahibi, noter vasıtasıyla yapacağı bir bildirimle, gereken davayı açmasını marka
sahibinden talep etmelidir. Marka sahibinin, bu talebi kabul etmemesi veya
bildirimin alındığı tarihten itibaren üç ay içinde gerekli davanın açılmaması halinde,
lisans alan yaptığı bildirimi de ekleyerek, kendi adına dava açabilmektedir.
(MarkaKHK m. 21/VII)

Marka hakkına tecavüz halinde, franchise sözleşmeleri lisans sözleşmelerine ait
unsurları taşıdığından ve kanunda düzenlenmemiş bir sözleşme olduğundan, lisans
sözleşmelerine dair marka hakkına tecavüzü düzenleyen hükümlerin kıyasen
uygulanması gerektiği sonucuna ulaşılmaktadır. Bu nedenle öncelikle franchise
sözleşmesine konu marka lisansının niteliğinin belirlenmesi gerekmektedir. Eğer
franchise sözleşmesinde franchise alana belli bir bölgede marka hakkının
kullanımına ilişkin inhisari bir hak verilmiş ise, inhisari lisans sahibi için geçerli
hükümlerin franchise alan için geçerli olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. Franchise
sözleşmesinden marka hakkının kullanımı inhisari olmayan nitelikte ise, bu durumda
inhisari olmayan lisans sahibi için geçerli hükümlerin franchise alan için geçerli
olduğu sonucuna ulaşılmaktadır.
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Kanaatimizce, alt franchisingin söz konusu olduğu yavru şirket veya master
franchisinglerinde, alt lisans alanın marka hakkına tecavüz halinde dava açma hakkı
olmadığından alt franchising alanın da marka hakkına tecavüz halinde dava açma
hakkının bulunmadığı sonucuna ulaşılmaktadır. Çünkü önceki bölümlerde de
açıklandığı üzere hak sahibini kendisinin verdiği inhisari olmayan lisanslarda bile
lisans alana dava açma hakkını sıkı koşullara bağlamış iken, sözleşme ilişkisi içinde
bulunmadığı ve belki haberi dahi olmadığı alt lisans alanlara dava hakkı tanınmamış
olduğunun kabul edilmesi gerekmektedir. Buradan hareketle alt franchising alanın da
marka hakkına tecavüz halinde dava açma hakkına sahip olmadığının kabul edilmesi
gerekmektedir. Marka hakkına tecavüz halinde alt franchise alanların kendi franchise
verenlerine başvurmaları ve üçüncü kişilerin tecavüzüne karşı kendilerinin
korunmasını talep etmeleri mümkündür.

Son olarak mevcut hukuki düzenlemelerin yeterli olup olmadığına değinmek
gerekirse hem MarkaKHK’da hem de Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nda lisansa
ilişkin düzenlemelerde bir takım eksiklikler bulunmaktadır. Aşağıda lisansa ilişkin
hususlarda mevcut MarkaKHK’da bulunan ve Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı’nda
da düzeltilmesi öngörülmeyen bir takım eksikliklere yer verilmiştir:
·

Marka

lisansı

sözleşmesinin

sicile

tescilinin

kim

tarafından

gerçekleştirileceği, MarkaKHK’da ve MarkaYön’de belirtilmemiştir. Bu
hususla ilgili bir düzenlemeye Tasarı’da da yer verilmemiştir.
·

MarkaKHK’da lisans alan tarafından üretilen mal ve/veya hizmetlerin
kalitesinin korunması ile ilgili ayrıntılara yer verilmemiştir. Tasarı’da da
ayrıntılı bir düzenlenmenin bulunmadığı bu hususla ilgili olarak lisans alanın
kaliteyi sağlama yükümlülüğüne dair ayrıntılı düzenlemeler yapılması
yerinde olacaktır.

·

MarkaKHK’da, lisans sözleşmesinin şartlarının ihlali halinde markadan
doğan hakların ileri sürülebileceğine ilişkin m. 21/IX tek başına çok geniş
anlamda olup yeterli değildir. Bu nedenle hangi durumlarda markadan doğan
haklara dayanılacağının belirtilmesi gerekmektedir. Bunlar dışında kalan
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sözleşme hükümlerine aykırılık durumlarında ise markadan doğan haklara
değil, TBK m. 112’ye dayandırılması gerekmektedir.
·

Üçüncü bir kişi tarafından marka hakkına tecavüz edilmesi halinde, lisans
alanın, tecavüz sebebiyle uğradığı zararın giderilmesi amacıyla, marka
sahibinin açacağı davaya katılmaya yetkili olduğu yönünde bir düzenlemenin
gerçekleştirilmesi yerinde olacaktır.

·

MarkaKHK’da,

lisans

verenin

kaliteyi

koruma

yükümlülüğünden

bahsedilmekle birlikte kaliteyi sağlamak amacıyla alacağı önlemlerin
ayrıntılarına yer verilmemiştir. Tasarı’da bu hususa dair düzenlemeler
yapılması yerinde olacaktır. Örneğin, lisans sözleşmesinde üretilen malın
belirlenen kalitede olmasını sağlamak için lisans verenin düzenli kontrol
gerçekleştirmesi kararlaştırılabilir.
·

MarkaKHK m. 66/1’de “marka sahibinin uğradığı zarar yerine” ibaresinde
“marka sahibi” yerine “maddi tazminat davası açmaya yetkili olan kişi”
olarak düzeltilmesi daha isabetli olacaktır. Zira marka sahibinin açabileceği
davaları inhisari lisans sahibinin açma yetkisi bulunduğundan tazminat davası
açabileceği düşünüldüğünde, bahsi geçen ibarenin düzeltilmesi gerektiği
anlaşılmaktadır.

Tasarı

m.

151’de

bu

husus

“hak

sahibi”

olarak

düzenlenmiştir.
·

Lisans unsurunu taşıyan franchise sözleşmelerinin, lisans sözleşmelerinde
olduğu gibi sicile kaydına ilişkin mevzuatta düzenlemelerin yapılması
gerekmektedir.

Kanaatimizce MarkaKHK’da ve Tasarı’da bulunan ve bir kısmı yukarıda zikredilen
eksikliklerin giderilmesi önemli olmakla birlikte tarafların yükümlülüklerinin daha
ayrıntılı olarak belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca, MarkaKHK ve Tasarı başta
olmak üzere hukuki düzenlemelerde marka lisansını içinde barındıran franchise
sözleşmelerine ait herhangi bir düzenlemenin bulunmamasını ciddi bir eksiklik
olarak görmekteyiz.
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KISALTMALAR

ABAD

: Avrupa Birliği Adalet Divanı

ABD

: Amerika Birleşik Devletleri

BATİDER

: Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi

bkz.

: bakınız

C.

: Cilt

dn.

: Dipnot

E.

: Esas

HD

: Hukuk Dairesi

İİBF

: İktisadi İdari Bilimler Fakültesi

İİK

: İcra ve İflas Kanunu

İTO

: İstanbul Ticaret Odası

İÜHF

: İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi

İÜİF

: İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi

K.

: Karar

KHK

: Kanun Hükmünde Kararname

KUTO

: Kuşadası Ticaret Odası

m.

: Madde

MarkaKHK

: 556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname

MarkaYön

: Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararnamenin Uygulanmasına Dair Yönetmelik
Property Rights (Ticaretle Bağlantılı Fikri Mülkiyet Hakları
Anlaşması)

R.G.

: Resmi Gazete

s.

: sayfa

S.

: Sayı

S.B.E.

: Sosyal Bilimler Enstitüsü

T.

: Tarih

TAAD

: Türkiye Adalet Akademisi Dergisi
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Tasarı

: Sınaî Mülkiyet Kanunu Tasarısı

TBB

: Türkiye Barolar Birliği

TBK

: Türk Borçlar Kanunu

TİRK

: Ticari İşletme Rehni Kanunu

TMK

: Türk Medeni Kanunu

TPE

: Türk Patent Enstitüsü

TRIPS

: The Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual

TSE

: Türk Standartları Enstitüsü

TTK

: Türk Ticaret Kanunu

UFRAD

: Ulusal Franchising Derneği

WIPO

: World Intellectual Property Organization (Dünya Fikri
Mülkiyet Örgütü)

Y.

: Yayın

Yarg.

: Yargıtay
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