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IV. Acentelik Sözleşmenin Sona Ermesi (TK 121): 

(1) Sürenin Dolması: Belirli süre için yapılan bir acentelik sözleşmesi, kural olarak sürenin dolması ile sona erer. Ancak süre dolduktan sonra sözleşmenin 
uygulanmaya devam edilmesi hâlinde, sözleşme belirsiz süreli hâle gelir (TK 121/2). 

(2) Olağan Fesih: Belirsiz bir süre için yapılmış olan acentelik sözleşmesini, taraflardan her biri üç ay önceden ihbarda bulunmak şartıyla feshedebilir (TK 121/1-
c.1). Burada “olağan fesih” söz konusudur. Sözleşme, üç aylık feshi ihbar süresi dolduğunda sona erer. “Haklı sebebe”, hatta herhangi bir sebep göstermeye gerek 
yoktur. Ancak olağan fesih hakkının kullanımı da “hakkın kötüye kullanılması yasağı”nın denetimindedir. 

(3) Haklı Sebeple Fesih: İster belirli ister belirsiz süreli olsun, acentelik sözleşmesi haklı sebeplerden dolayı her zaman feshedilebilir. Haklı sebeple fesih, “derhâl” 
etkili olur (feshi ihbar süresi yok). 

(4) Müvekkilin veya Acentenin İflası, Ölümü Veya Kısıtlanması: Bu hâllerde TBK 513 uygulanır (TK 121/3). Dolayısıyla aksi sözleşmeden veya işin 
niteliğinden anlaşılmadığı takdirde müvekkilin ya da acentenin ölümü, iflası yahut kısıtlanması ile acentelik sözleşmesi sona erer. Derhâl son bulma sebebiyle 
müvekkilin menfaatleri tehlikeye düşüyorsa, mirasçı veya yerine geçen bir müddet devam zorundadır (TBK 513/2). 

 

V. Acentelik İlişkisinin Sona Ermesine Bağlanan Sonuçlar 

a) Tazminat İstemi 

1. İhbar tazminatı (TK 121/4): Haklı bir sebep olmadan veya üç aylık ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi fesheden taraf, başlanmış işlerin 
tamamlanmaması sebebiyle diğer tarafın uğradığı zararı tazmin etmek zorundadır. 

2. Ayrılma Tazminatı (TK 121/5): Müvekkilin veya acentenin ölümü, ehliyetini kaybetmesi veya iflası sebebiyle acentelik sözleşmesi sona ererse, 
işlerin tamamlanması hâlinde acenteye verilmesi gereken ücret miktarına oranlanarak belirlenecek uygun bir tazminat acenteye ya da TK 121’de 
yazılı hâllere göre onun yerine geçenlere verilir. 

3. Sözleşmenin Haksız ve Zamansız Sona Erdirilmesine Bağlı Sair Zararlar Sebebiyle Tazminat: Zarara uğrayan taraf, fiilî zararını ve yoksun 
kaldığı kârı isteyebilir. Tarafların sözleşmenin daha uzun süre devam edeceği düşüncesiyle yaptığı masraflar, yüklü reklam ve tanıtım giderleri bu 
kapsamda talep edilebilecek kalemlerdendir. Tazminata hükmedilmesinde, zararın ve tazminatın belirlenmesinde TBK’nın genel hükümleri 
uygulama alanı bulur. 

b) Acentenin Denkleştirme Talebi: Hukuken bir tazminat olmayıp karşılık/denkleştirme niteliğindedir. Müvekkilin (tek satıcılık ve diğer sözleşmelerde 
yapımcının/sağlayıcının) haksız feshinden kaynaklanan bir tazminat talebi ya da sebepsiz zenginleşme talebi değil, acenteliğe özgü bir karşılıktır. 

Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleştirme istem hakkının sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir. 
Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon veya diğer ödemelerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam 
etmişse, faaliyetin devamı sırasındaki ortalama esas alınır. 

 

Denkleştirme Talebinin Koşulları: 

 (1) Olumsuz Koşullar [TK 121/3; Sözleşmenin Denkleştirme Talebini Doğuracak Şekilde Sonu Ermesi]; 

1) Acentenin sözleşmeyi haksız olarak feshetmemesi, 

2) Ve müvekkilin sözleşme ilişkisini acentenin kusurlu davranışı nedeniyle feshetmemesidir. 

Eğer sözleşme denkleştirme talebi doğurmaya elverişli biçimde sona ermemişse, örneğin acente sözleşmeyi haksız olarak feshetmişse, artık diğer koşullar incelenmez. 

 (2) Olumlu Koşullar [TK 122/1-(a)-(b)-(c)]; 

1) Müvekkilin acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra da önemli menfaatler elde etmesi, 

2) Acentenin sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafından işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre 
içinde yapılacak olan işler dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme hakkını kaybetmesi, 

3) Somut olayın özellik ve şartları değerlendirildiğinde, denkleştirme bedeli ödenmesinin hakkaniyete uygun olmasıdır. 

 (3) Diğer Sürekli Sözleşme İlişkilerine Uygulanması: TK 122, hakkaniyete aykırı düşmedikçe, tek satıcılık ile benzeri diğer tekel hakkı veren sürekli 
sözleşme ilişkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanır (TK 122/5). 

 

VI. Sözleşme Sonrası İçin Rekabet Yasağı Anlaşması (TK 123): 

(1) Zamanı: Acentelik sözleşmesiyle birlikte veya acentelik ilişkisi sırasında yapılır. Ancak acentelik sözleşmesinden sonrasını konu alır. 

(2) Şekli: Acentenin, işletmesine ilişkin faaliyetlerini, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonrası için sınırlandıran anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve anlaşma 
hükümlerini içeren ve müvekkil tarafından imzalanmış bulunan bir belgenin acenteye verilmesi gerekir. 

(3) Süresi: Anlaşma en çok, ilişkinin bitiminden itibaren iki yıllık süre için yapılabilir. 

(4) Rekabet Yasağının Kapsamı (bölge ve müşteri çevresi ile konu açısından): Rekabet yasağı anlaşması yalnızca acenteye bırakılmış olan bölgeye veya müşteri 
çevresine ve kurulmasına aracılık ettiği sözleşmelerin taalluk ettiği konulara ilişkin olabilir. 

(5) Yasağın Karşılığı: Müvekkilin, rekabet sınırlaması dolayısıyla, acenteye uygun bir tazminat ödemesi şarttır. Ancak burada teknik anlamda bir “tazminat” söz 
konusu değildir. TK 123/1-c.3’te geçen “tazminat” kelimesi, acentenin rekabet yasağı anlaşmasından kaynaklanan “rekabet etmeme” ediminin (yapmama borcunun) 
“karşı edimi” niteliğindedir. Yani, acenteye, sözleşme sonrasında müvekkille rekabet etmemesi karşılığında ödenen bir meblâğdır. 

(6) Niteliği: a) Vazgeçilebilirlik: Müvekkil, sözleşme ilişkisinin sona ermesine kadar, rekabet sınırlamasının uygulanmasından yazılı olarak vazgeçebilir. Bu hâlde 
müvekkil, vazgeçme beyanından itibaren altı ayın geçmesiyle tazminat ödeme borcundan kurtulur (TK 123/2). Taraflardan biri, diğer tarafın kusurlu davranışı 
nedeniyle haklı sebeplerle sözleşme ilişkisini feshederse, fesihten itibaren bir ay içinde rekabet sözleşmesiyle bağlı olmadığını diğer tarafa yazılı olarak bildirebilir (TK 
123/3). b) Emredicilik: Rekabet yasağı anlaşmasındaki TK 123’e aykırı şartlar, “acentenin aleyhine olduğu ölçüde” geçersizdir. Dolayısıyla rekabet yasağı 
anlaşmalarında, “acentenin lehine” olmak kaydı ile TK 123’ten ayrılan düzenlemeler yapmak mümkündür. 


