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Ticaret Hukuku 6 Kitaptan oluşur 

 

● Ticari İşletme 

● Şirketler 

● Kıymetli Evrak 

● Taşımaİşleri 

● Deniz Ticaret 

● Sigorta 

 

Ticaret Hukukunun ana kaynağı TTK’dır. 

 

Ticaret hem hukuk hem de ekonomi açısından farklı tanımlara sahiptir. 

Ekonomi bağlamında ticaret bir mal bilimidir. Sadece değişimden ibarettir 

Hukuk bağlamında ise daha geniş bir anlamı vardır, sadece değişim değildir,  üretim 

ve tüketimdir de. Üretim faaliyetleri, tüketicinin korunmasıyla ilgili hükümler de 

ticaretin kapsamındadır. 

 

Ticaret Hukuku: Üretime tüketime ve değişime yönelik faaliyetleri düzenleyen 

kurallar bütünüdür. 

● Bir özel hukuk dalıdır. Fakat diğerlerinden farklıdır. Bünyesinde kamu 

hukuku karakteri arz eden müesseseler barındırır. Çünkü ticaret hukukunun 

ilgilendiği alanlar diğerlerinkinden farklıdır. Mikro makro ekonomik dengeleri 

ilgilendiren hukuki ilişkileri düzenler. Fakat buna rağmen ticaret hukuku 

karma nitelikte değildir, özel hukuk dalıdır. 

Ör. TCK m. 562> Ceza hukuku yaptırımlarıdır. 

Ör. Rekabetin korunması hakkında kanun 

● Bağımsız bir hukuk dalıdır.  En azından özerktir. ( TTK m.1’e rağmen) 

 

 

TİCARET HUKUKU/ EKONOMİ HUKUKU İLİŞKİSİ 

Bunlar farklı şeylerdir. Birbirlerini kapsamazlar, bağımsızdırlar. Fakat yakın bir 

ilişkileri vardır. Zira benzer müesseseleri düzenlemektedirler. 

Örn. Çek, sermaye piyasaları, bankacılık, fikri ve sınai mülkiyet her iki hukuk dalını 

da ilgilendirir. 
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Ticaret Hukuku ile Ekonomi Hukukunun Farkları 

Ticaret Hukuku Ekonomi Hukuku 

Özel hukuktur. Kamu hukukudur. 

Bireylerin menfaatleri ayrı ayrı gözetilir 

ve öncelik budur. 

Tarafların menfaatleri ayrı ayrı göz 

gözetilmez, öncelik kamuya aittir. 

 

İstisnaları olsa da sözleşme serbestisi 

geçerlidir 

Sözleşme serbestisi yoktur. 

 

 

ULUSLARARASI TİCARET KURULUŞLARI  

Ticaret hukuku, yalnızca lokal ilişkileri düzenlemez. Uluslararası ticaret kuruluşları 

şunlardır; 

● *Unidroit 

● *Unstral  

● *ICC- Milletlerarası Ticaret Odası. Incotermstir. Bir uyuşmazlık olduğunda 

incotermsler ile çözüm sağlanabilir.  

(Incoterm: Uluslararası Ticaret Odası tarafından uluslararası ticarette 

kullanılan terimlerin bir standarda kavuşturulması amacıyla uygulamaya 

konulan bir programdır. 

● *AB: Konseyin yayınladığı direktifleri ile üye ülkelerin ticaret hukuklarının 

yeknesak hale gelmesini amaçlar.  

● WIPO, WTO da bunlardandır. (İlk dördü önemli) 

 

Türk Hukukunda Ticaret Hukuku Kanunları 

 

 

1850 

 

 

Kanunnâme-i 

Ticaret 

● Türk Ticaret Hukukundaki İlk kanundur. 

● Fransız Kanunun tercümesidir. 

● Bu kanunu daha sonra Ticaret-i Bahriye, Çek 

Kanunu ve ticaret mahkemelerinin kuruluşunu ve 

işleyişini düzenleyen özel kanunlar takip etmiştir. 

 

1926 

865 sayılı 

Ticaret 

Kanunu 

● TC’nin ilk ticaret kanunu 

● Sistematiği yoktur. 

● İyi niyetli düzenlenmiş bir kanundur. 
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1956 

 

6762 Sayılı 

Ticaret 

Kanunu 

● Bu kanun için bir komisyon kurulmuştur. Komisyon 

başkanı Ernst E. Hirsch’tir.  

● Bu kanun oldukça başarılı bir kanundur zira uzun 

süre hiçbir değişikliğe uğramamıştır. İlk değişiklik 

1999 yılında gerçekleşmiştir. (Gümrük birliği 

sebebiyle) 

 

 

 

 

 

 

 

2011 

 

 

 

 

 

6102 Sayılı 

Ticaret 

Kanunu 

● Komisyon çalışmaları 2006’da tamamlanmıştır. 

Uzun süre tasarı olarak mecliste beklemiştir ve 

13.01.2011 tarihinde TBMM’de kabul edilmiştir.  

●  Tüm anonim ve limited şirketlerin bağımsız 

denetimi, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği üyesi 

şirketler için bir külfet olduğundan itirazlar geldi. 

Kanun yürürlüğe girmeden iki değişiklik oldu; 

1-Çek ile ilgili olan değişiklik 

2- Diğer hükümleri ilgilendiren değişiklik 

● Başarılı bir kanun değildir. Yürürlüğe girdikten 

sonra 16 kez değişikliğe uğramıştır.  

 

 

TİCARET HUKUKUNDA SİSTEMLER 

Sistemler şu sorulara göre farklılaşır: 

-Ticaret hukukunun konusu nedir? 

-Ticaret hukukunu kimlere ve nelere göre değişiklik gösterir? 

 

Sistemler 

1 Subjektif Sistem ● Ticaret Hukuku tacirlerin hukukudur. 

● Tacir olmayanlar ticaret yapamaz. 

● Ör. Alman Ticaret Kanunu, Avusturya Ticaret 

Kanunu 

● Odak kavram tacirdir. 

 

2 Objektif Sistem ● Ticaret Hukuku tacirlerin değil, ticari işin 

hukukudur. 

● Odak kavram ticari iştir. 
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3 Modern Sistem ● Ticaret hukuku belirli organizasyona, 

kurumsallaşmaya sahip ticari işletmelere özgüdür. 

● Odak kavram ticari işletmedir. 

 

 

 

TİCARİ İŞLETME 

6102 sayılı kanunda ilk kez tanımlanmıştır. 

Unsurları; 

1. Gelir sağlama hedefi: Varlığı yeterlidir, gelir sağlamanın gerçekleşmesi şart 

değildir. 

2. Devamlılık: Gelir sağlama hedefi ile yürütülen faaliyetlerin devamlı olması 

gerekir. Bu sadece yılın her ayı faaliyette  olmasıyla değil mevsimlik olarak da 

gerçekleşebilir. Ör. oteller. Önemli olan düzenli aralıklarla ticari faaliyetin 

gerçekleştirilmesidir. Tesadüfen, bir veya birkaç kez gerçekleştirilmesi 

devamlı olmadığını gösterir.  

3. Bağımsızlık: Ticari faaliyetin bağımsız olması gerekir. Yani halihazırda 

faaliyette olan bir ticari işletmenin bünyesinde, şube olarak faaliyet 

göstermemesi gerekir.  

4. Esnaf faaliyetinin sınırlarının aşılması: Elde etmeyi hedeflediğimiz 

gelir esnaf faaliyetinin sınırlarını aşmalıdır. Hangi faaliyetin esnaf faaliyetini 

aştığını hangisinin aşmadığını Cumhurbaşkanlığı Kararnamesine bakarak 

söyleriz.  

 

TICARI İŞLETMENİN YAPISI 

1. Kişi Unsuru: 

a. Tacir 

b. Tacir Yardımcıları 

c. Ortaklar 

2. Mal Varlığı Unsuru: Maddi ve manevi mal varlığı unsurları vardır. 

a. Duran varlıklar 

b. Kiracılık hakkı 

c. İşletme Değeri 

d. Ticaret unvanı ve İşletme adı 

e. Diğer fikri ve sınai mülkiyet haklar( Marka, patent, endüstriyel tasarım, 

model) 

f. Ticari İşletmeye devamlı tahsis edilmiş olan mal varlıkları 

 

Not: Ticari işletme tacirin mal varlığı kalemlerinden yalnızca biridir. Ticari işletme 

tacirin diğer malvarlığı unsurları hangi hukuki rejime aitse o rejime aittir. Tacirin 
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herhangi bir borcu varsa ticari işletmesi üzerinde veya diğer mal varlıkları üzerinde 

haciz işlemi uygulanabilir. 

 

TICARI İŞLETMENİN ORGANİZASYONU 

 

1. Merkez 

● Her ticari işletmenin merkezi olmalıdır. ( Ticari İşletmenin merkezinin 

mevcudiyeti ilkesi) 

● Her ticari işletmenin yalnızca bir merkezi olabilir. ( Ticari işletmenin tekilliği 

ilkesi) 

● Tacirin yerleşim yeri ile ticari işletmesinin merkezi farklı olabilir. (sadece 

gerçek kişi tacirler için geçerli) 

 

Not: Tüzel kişi tacirlerin ticari işletmelerin merkezi kuruluş statü belgesinde neresi 

gösterilmişse orasıdır. Gerçek kişi tacirlerin ticari işletme faaliyetleri birden fazla 

yerde yaygınlaşmış olabileceğinden  bir sorgulama yapılması gerekir. Bu sorgulama, 

ticari sicile işlemenin tespiti, tescil yükümlülüğünün yerine getirilip getirilmediğinin 

tespiti için önemlidir. 

 

2. Şube:  

● Mecburiyet ilkesi yoktur. Tacirin ihtiyacına ihtiyarına bağlıdır. 

● Teklik ilkesi yoktur. Birden fazla olabilir. 

● Unsurları; 

1. Merkeze aidiyet/bağlılık: Merkezin sahibi şubenin de sahibidir. 

2. Dış İlişkiler yönünden bağımsızlık: Şube merkezin yaptığı 

işlemleri gerçekleştirebilecek. Fakat bu tüm işlemler için değil esaslı 

işlemler için geçerlidir. 

3. Yer yönünden ayrılık: Şube ve merkezin farklı mekanlarda 

bulunması gerekir. Aynı katta dahi olabilir, önemli olan farklı fiziki 

mekanlara sahip olmalarıdır. 

a. yönetim yönünden ayrılık: Şube ile merkezin farklı bir 

organizasyon şemasının olması gerekir.  

4. Şubenin merkezden ayrı bir sermayesi olması gerekir fakat bu 

olmazsa olmaz unsur değildir. Bu unsur olmasa bile şube olabilir. 

● Kanun koyucu şube olmaya özel sonuçlar bağlamıştır: 

1. Şube merkezin akıbetine bağlıdır. Ticari İşletme devredildiğinde şube 

de devredilmiş kabul edilir. Bu devrin kapsamına şubenin de girdiğinin 

açıklanmasına gerek yoktur. Şube tek başına devredilemez. Şayet devir 

sözleşmesi yapılmışsa bile bu sözleşme şubenin devredildiği anlamına 

gelmez. 

Devir gerçekleştirilirken şube devrin kapsamı dışında bırakılabilir fakat 

artık bu şube olmaktan çıkar.  
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2. Şubeler merkezin ticaret unvanını kullanırlar fakat şube olduklarını 

belli eden ibareyi de eklemek zorundadırlar. (Ekler normalde 

ihtiyaridir. İstisnai olarak zorunludurlar. Bu da bunlardan biridir.) 

3. Ticari temsilcinin temsil yetkisinin istisnai olarak sınırlandırılabileceği 

hallerden biri de şubedir: 

a. Yetkisiz temsil 

b. Şube işleriyle sınırlandırma 

4. Şubenin yapmış olduğu işlemlerden dolayı dava açılabileceği hallerde; 

-Dava açılacak veya icra takibi başlatılacaksa, davalı olarak şube değil merkez 

gösterilir. 

-Bu davanın neticesinde elde edilen ilam merkez için uygulanır. Zira şubenin 

taraf ehliyeti yoktur. 

5. Şubenin yapmış olduğu işlemden dolayı dava açılacaksa, icra takibi 

başlatılacaksa yetkili mahkeme veya yetkili icra dairesi şubenin de merkezin 

de bulunduğu yerdeki mahkeme veya daire olabilir. 

*İstisnası: Açılacak olan dava bir iflas davası, icra takibi ise bir iflas takibi ise 

yetkili mahkeme/daire yalnızca merkezin bulunduğu yer mahkemesi/dairesi 

olabilir. 

 

 

 

TICARI İŞLETMENİN DEVRİ TBK m.202-203 

İşletmelerin sahiplerinin birleşmesine ilişkin değil,işletmenin devredilmesine 

ilişkindir.  

-Bir sözleşme gerçekleşmelidir. 

-Tescil edilmelidir. 

-İlân edilmelidir. 

Bu devrin gerçekleşmesi için esasa ve şekle ilişkin koşullar: 

 

A. Esasa ilişkin şartlar 

1.       Aktif ve pasifin devrinin birlikte gerçekleşmesi gerekir. 

2.       Kanunen devrin yasaklanmamış olması gerekir. 

3.       Bir bütün olarak ticari işletmenin devredilmesi gerekir. 

4.        Devrin dışında kalacak unsurların açıkça belirtilmesi gerekir. 

● Duran varlıklar 

● İşletme değeri(müşteri çevresi de bu unsura girer.) 

● Kiracılık hakkı( 

● Ticaret unvanı ve işletme adı( İşletme adı tek başına bağımsız 

olarak devredilebilir.) 

● Diğer fikri ve sınai m. h.  

● İşletmeye tahsis edilmiş olan diğer unsurlar(araçlar, makineler, 

şubeler*, tesisat) 
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kendiliğinden devir sözleşmesinin içindedir. Bunlar dışındaki diğer unsurların 

devredilebilmesi için sözleşmede açıkça gösterilmesi lazım. Bu unsurlar 

sözleşme kapsamı dışında bırakılmak istenebilir, bunun için sözleşmede 

açıkça belirtilmesi yeterli ve gereklidir. 

 

Not: Ticari devir sözleşmesinin dışında kalacak unsurları belirleme hakkı 

olmakla birlikte sınırı vardır: Dışında kalacak unsurlar ticari işletmenin 

işletme konusunu sürdürebilmesi için yeterli olmalıdır. 

 

B. Şekli şartları: 

1. Yazılı şekil şartı vardır. Fakat resmi değildir. Bu işlem taahhüt işlemidir. 

2. Devrin gerçekleşmesi için Tescil: Tasarruf işlemidir. Devredenden devralana 

hukuken geçtiği andır. Tescil ticaret sicilinde yaptırılır. Ayrıca tapu sicilinde 

tescili gerekmez. Zira iki sicilin kayıtları koordine şekilde işlenmektedir. 

3. İlân: Devrin 3.kişilere karşı hüküm ifade edebilmesi için aranan şarttır. 

Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde ilan edilir. 

 

TİCARİ  İŞLETMENİN DEVRİNİN SONUÇLARI 

● Rekabetin Korunması Hakkında Kanun m.7’ye giren hallerde ticari 

işletmenin devrinin gerçekleşmesi için Türk Rekabet Kurulundan 

ayrıca izin alınması gereklidir. 

● Devrin gerçekleşmesiyle devreden başka bir ticari işletmesi yoksa tacir 

sıfatını kaybeder. 

● Sözleşmede aksine bir hüküm yer almadığı sürece tüm maddi & manevi 

malvarlığı unsurları kendiliğinden devre girer. 

● İşletmeyi devredenin bir sorumluluğu da rekabet yasağıdır. Zira 

müşteri çevresi de devredilmiştir. Bunu ortadan kaldıran bir hükme 

sözleşmede yer verilebilir.  

● Ticari işletmenin devrinin 3.kişilere karşı hukuki sonuç doğurabilmesi 

için ilân edilmiş olması gerek. Bunun yerine ihbar da kimi araçlar 

vasıtasıyla yapıldığında geçerli olur. Bu ilan ticari işletmeyi devralan 

tarafından yapılmalıdır.  

○ İstisna: Devrin 3. kişiere karşı ileri sürülmesinde 3. kişilerin 

menfaatinin aksine bir hal oluşması ihtimaline karşılık kanun 

şöyle bir şey öngörmüştür: Devrin ilan veya ihbar edilmesinden 

itibaren 2 yıl içinde devreden, devralanla birlikte müteselsilen 

sorumludur.  

(Zira devreden ile devralanın borç kültürü aynı olmayabilir. 

Burada devredenden alacaklı olan 3.kişiler korunmak 

istenmiştir.) 
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Bu 2 yıllık sürenin başlaması için ön koşul ilanın/ihbarın 

yapılmış olmasıdır. Bu ilanın yapılmasını devreden yapar fakat 

devralan da talep edebilir. 

2 yıllık süre borç muaccel ise ilanla başlar, müeccel ise süre 

başlamaz, muaccel olduğu an işlemeye başlar. 

● Ticari işletmesini devreden iflasa tabi olmaz. 

○ İstisna: İcra ve İflas kanunu m.44 uyarınca ticari işletmesini 

devrederek ticareti terkettiğini ilan yoluyla duyurduktan sonra, 

ilan tarihinden itibaren 1 yıl içinde de iflas takibi yapılabilir. 

TİCARİ İŞ 

TTK m.3 Bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari iştir. 

Bir işin ticari olabilmesi için; 

1-TTK’ da düzenlenmesi gerekir. 

2-TTK’ da düzenlenmeyen bir fiil/işlemin ticari işletmeyi dolaylı veya 

doğrudan ilgilendirmesi yeterlidir. 

 

TICARI İŞ KARİNELERİ 

1. Tacirin bütün borçlarının ticari olması esastır. 

a. Adi karine (Gerçek kişi): Ticari olmayan borç da söz konusu olabilir. 

i. Açıkça gerçek kişi tacir borcunun ticari işletmesiyle ilgili 

olmadığını beyan etmişse 

ii. Açıkça beyan etmese de halin icabından söz konusu işin ticari 

işletmesiyle ilgili olduğu anlaşılmıyorsa 

b. Mutlak karine (Tüzel kişi): Tüzel kişi tacirlerin ticari olmayan borcu 

olamaz. 

2. Taraflardan biri için ticari sayılan bir sözleşme diğer  taraf  için de ticari iştir. 

Fakat bu karine sadece sözleşmeler için geçerlidir.  

 

TİCARİ İŞ OLMAYA BAĞLANAN ÖZEL SONUÇLAR 

 

1. Müteselsil sorumluluk karinesi: Aynı sebepten kaynaklanmak şartıyla 

bir borçluya karşı müteselsil sorumluluk hükümleri geçerlidir. 

Eğer borçlular alacaklıya karşı müteselsil sorumluysa alacaklı sıra 

gözetmeksizin borçlulardan herhangi birinden borcu talep edebilir.  

Adi işlerde kural adi sorumluluktur, ticari işlerde müteselsil sorumluluk 

esastır. Adi işlerde de, kanunda veya sözleşmede açıkça belirtilmek şartıyla 

müteselsil sorumluluk söz konusu olabilir.  

Ticari işlerde adi sorumluluk olabilmesi için açıkça sözleşmede 

gösterilmelidir. 

Alacaklının veya borçlulardan biri için bile ticari iş ise müteselsil sorumluluk 

vardır deriz. 
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2. Kefalet 

a. Adi kefalet: Alacaklı önce asıl borçluya gider, borcunu tahsil edemezse 

kefile yönelir. Adi işlerde kuraldır. 

b. Müteselsil kefalet: Asıl borçluyla kefil eşit derecede alacaklıya karşı 

sorumludurlar. Alacaklı doğrudan kefile yönelebilir. Ticari işlerde 

kuraldır. 

Bunların değişmesi için sözleşmede açıkça kararlaştırılmış olmalıdırlar. 

 

3. Kısmi Butlan  hükümlerinin uygulanmasında farklılık 

Kısmi butlanın uygulanabilmesi için ön şart vardır. Taraflardan herhangi biri 

‘ben batıl sayılan bu hükümler olmaksızın bu hukuki ilişkide olmak 

istemiyorum’ dememeli. Aksi taksirde kısmi butlan hükümleri geçerlilik 

kazanmaz. 

Üst sınırı aşan düzeyde bir miktar öngören bir sözleşme yapılmışsa yine de 

geçerlidir fakat sözleşme üst sınır miktarınca yapılmış kabul edilir. 

 

4. Faiz: Para alacağının hukuki bir semeresidir. Faiz feri bir alacaktır. 

a. Niteliklerine göre 

i. Kapital(Anapara) faizi: Borcun doğumunda itibaren vadeye 

kadar işler. 

ii. Temerrüd faizi: Gecikme faizidir. Para borcunun ödenmesinde 

gecikme yaşanması sebebiyle ödenen faizdir. Borcun vadesinden 

itibaren fiilen ödendiği ana kadar işler. 

b. Uygulanmasına göre 

i. Basit faiz: Sadece anapara üzerinden işlenen faizdir. 

ii. Bileşik faiz: Kapital faizin tekrar kapital faize işlenmesidir. 

c. Oranlar açısından 

i. Kanuni faiz: Kanunda öngörülen oran uygulanır. 

ii. Akdi faiz: Sözleşmede belirlenmiştir. 

 

Faiz açısından adi ve ticari iş arasındaki farklılar: 

● Ödünç sözleşmesi adi iş niteliğindeyse kapital faizin işletilebilmesi için 

açıkça sözleşmede öngörülmüş olması gerekmektedir.  Ticari iş ise 

kapital faiz kendiliğinden işletilebilir. 

● Daha yüksek oranda temerrüd faizin istenmesi (Reeskont faiz oranının 

istenmesi) Belirli koşullarda reeskont faiz oranı kanuni faiz oranı yerine 

istenebilir: 

○ Reeskont faizi için temerrüt faizi söz konusu olmalıdır. 

○ Ticari işlerde reeskont faiz oranı kanuni faiz oranından yüksek 

çıkmışsa, temerrüd faizi için açıkça sözleşmede öngörülmemiş 

olsa dahi alacaklı yıllık faiz oranının hesaplanmasında reeskont 

faiz oranı üzerinden hesaplanmasını isteyebilir fakat iş adi bir iş 

10 



olsaydı alacaklının bunu talep edebilmesi için önceden 

sözleşmede böyle bir yetkiye sahip olduğunun belirtilmiş olması 

gerekirdi. 

● Bileşik faiz adi işlerde mutlak olarak yasaktır, aksi söz konusu değildir. 

Ticari işlerde de yasaktır fakat bu yasak iki istisna ile kalkabilir: 

○ Cari hesap sözleşmeleri: Bileşik faizin istenebilmesi için: 

■ Her iki taraf tacirse 

■ Sözleşmenin hesap devre süresi 3 aydan kısaysa 

■ Sözleşmede açıkça kararlaştırılmışsa bileşik faiz talep 

edilebilir. 

○ Ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmeleri:  

■ Her iki taraf tacirse 

■ Sözleşme her iki taraf için de ayrı ayrı ticari iş niteliğinde 

ise 

■ Açıkça kararlaştırılmışsa bileşik faiz talep edilebilir.  

● Oran bakımından farklılık vardır. Mevzuatta bu konuyla ilgili bir 

dağınıklık vardır. 

 

 

 

TİCARİ HÜKÜM 

TTK’da bulunan bütün hükümler ticari hükümdür. 

Ticari işten kaynaklanan uyuşmazlıklarda hangi hükümler kullanılır? Yedi yol sırası 

ile uygulanır: 

● Kanunun emredici hükümleri uygulanır. 

● Sözleşme hükümleri. (Kanunun emredici hükümlerine aykırı olmamak 

şartıyla) 

● Emredici olmayan ticari hükümler 

● Ticari örf adet kuralları, hakim resen uygular, takdir yetkisine sahip 

değildir. Örf  Adet kuralları 

○ faaliyet konusu 
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○ lokasyon bakımından genel ve özel olarak ikili bir ayrıma 

gider.İkisi çatıştığında öncelik ticari örf adet kurallarındadır. 

Not: Borçlu ile alacaklının tabi olduğu örf adet kuralları farklı 

olduğunda           ifa yeri esas alınır. Tacir olanlar için ticari örf ve adetlerine 

tabii olmak esastır. 

Not: Ticari örf ve adetlerle ticari teamülleri karıştırmamak gerek. Ticari 

teamüller re’sen uygulanmaz. Hakimin re’sen uygulanması için bunun açıkça 

belirtilmiş olması gerekir. 

● Genel Hükümler (ne ticari ne de emredici olan hükümler) 

● Ticari olmayan örf adetler 

● Hakimin hukuk yaratma yetkisi 

 

TİCARİ YARGI 

1. Ticari Davalar: Ancak hukuk davaları ticari dava olabilir.  

a. Mutlak Ticari Davalar (Havale Saklama sözleşmesi) 

i. TTK’dan doğan davalar: Hiçbir koşul aranmaksızın ticari 

davalardır. 

ii. TMK Rehin karşılığı ödüç verme işiyle uğraşanlarla ilgili 

hükümlerden doğan davalar 

iii. TBK’nın ilgili hükümlerinden doğan davalar 

1. Rekabet Yasağı 

2. Ticari İşletmenin devri ve birleşmesi 

3. Rehin sözleşmesi 

4. Kredi mektubu ve kredi emri 

5. Alım satım komisyonculuğu 

6. Ticari temsilciler, vekiller ve diğer tacir yardımcılarından 

doğan davalar 

iv. Ticarete mahsus olan yerlerde doğan davalar (Serbest Ticaret 

bölgeleri kanunu, organize sanayi yönetmeliği) 

v. Fikri mülkiyet mevzuatına ilişkin hükümlerden doğan davalar 

vi. Banka ve kredi işlerinden doğan davalar (Finansal kiralama, 

factoring, finansman şirketlerinin tabi olduğu 63.. sayılı 

kanundan doğan davalar, İflas davaları) 

vii. Taşınır ticari işlemlerde uygulanacak kanun hükümlerinden 

doğan davalar 

 

b. Fikir ve sanat eserlerinden doğan davalar:Fikir ve sanat eserlerine 

ilişkin mülkiyetten doğan davalar. Ancak bir ek koşul vardır: Bu 

davaların taraflarından en az birinin ticari işletmesiyle ilgili olması 

gerekir. 

c. Nisbi ticaret davaları: Ticari dava vasfını kazanabilmesi için davanın iki 

tarafının da ticari işletmesiyle ayrı ayrı ilgili olması gerekir. 
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Bu davanın gerçekleşmesi için ticaret karinesi 2 uygulanmaz. 

Dolaylı olarak ilgili olsa da yeterlidir. 

2. Ticari Davaların görüleceği mahkemeler  

TTK m.5: Davanın tutarına bakılmaksızın aksine hüküm yoksa asliye ticaret 

mahkemesi tüm ticari davalara bakmakla görevlidir. 

Görev kuralına aykırılık*: Tek başına bozma sebebidir. 

Asli ticaret mahkemelerinin bulunduğu yerlerde birden fazla varsa >TTK 

m.5/2 

Ticaridava ve çekişmesiz yargı işleri 

m.82/7:  Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su 

baskını veya yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama 

süresi içinde ziyaa uğrarsa tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren onbeş gün içinde 

ticari işletmesinin bulunduğu yer yetkili mahkemesinden kendisine bir belge 

verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır. Mahkeme gerekli gördüğü delillerin 

toplanmasını da emredebilir.  

3. Ticari davalarda mahkemelerdeki usuller 

Ticari Davalarda asliye hukuk mahkemelerinde ticari olmayan davalar için 

hangi usul kuralları uygulanıyorsa kural olarak aynı usul kuralları uygulanır. 

Ticari davaların tabi olduğu özel bir usul sistemi yoktur fakat istisnaları 

vardır. 

● Ticari davalarda tacir tarafından tutulan defterler, ticari 

defterleri belirli koşullarda tacir lehine delil olarak kullanılabilir. 

● Şirket davalarında basit yargılama usul kuralları uygulanır.  

● Ticari işlerde ticaret karineleri uygulanır. 

● Ticari defterlerin zayi olması ihtimalinde zayi belgesi temin 

edilebilir. Bu belge temi edilmişse ticari defterlerin saklanmadığı 

tutulmadığı iddia aedilemez. 

● Yetki sözleşmeleri sadece tacirler ve kamu tüzel kişileri arasında 

yapılabilir. 

● TTK m.4/2 

● Asliye ticaret mahkemelerinde belirli bir değeri 

aşmayan(300.000 TL) ticari davalarda mahkemeye tek hakim 

bakarken, fazlası ise hakimler bir heyet olarak mahkemeye 

bakarlar. 

● Arabulucuya başvurmak ihtiyaridir. Ticari davalarda zorunludur 

fakat yalnızca tazminat ve alacak niteliğindeki ticari davalarda 

geçerlidir. Bu davalarda arabulucuya başvurmak bir dava 

şartıdır. Yukarıdaki bütün ticari davalarda konusu 

alacak&tazminat olması durumunda geçerlidir. Arabulucuya 

başvurmadan dava açarsak hakim usulen reddeder. 
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Arabulucu 6 hafta içerisinde arabuluculuk müzakerelerini, süreci 

sonuçlandırır. Bu hafta yetmediyse fakat hala ümit varsa süreç 

en fazla 2 hafta daha uzatılabilir. 

 

TACİR 

 

A.  Gerçek kişi Tacirler  

1. Tacir olmak ve tacir gibi olmak açısından fark; tacirler tacir olmaya bağlanan 

nimetlere ve külfetlere tabidir, tacir gibi sorumlu olanlar yalnızca külfetlerine 

tabidir. 

2. Ticari işletmenin işletilmesi gerekir. Henüz faaliyete geçmemişse bu kişi yine 

tacir değildir. Tacir sayılır. Tacir olmakla tacir sayılmak açısından teorik bi 

fark vardır. Sonuçları açısından hiçbir fark yoktur. 

3. Kısmen de olsa ticari işletme işletilecek. 

4. Ticari işletmenin ‘kendi adına’ işletilmesi: Ticari işletmenin kimin adına 

işletildiği tacir sıfatının kazanılması açısından önem arz eder. 

Özel Durumlar 

1. Küçük ve kısıtlıların ticari işletmeyi kendi adına işletmeleri mümkün değil 

fakat yasal temsilcileri bunu yapabilir. 2 yaşındaki küçük tacir sıfatını 

kazanabilir fakat onun adına velisi veya vasisi işletir. Tacir olan, adına 

işletilendir. İflas olursa küçük değil kanuni temsilcisi tabi olur. Bu örneği 

kısıtlı için de verebiliriz.  

2. Yasaklara rağmen tacir sıfatının kazanılması 

a. Bazı meslek erbabları tacir sıfatı kazanamaz. Bir devlet memuru ticari 

işletmesini kendi adına işletirse tacir sıfatı kazanır fakat 657 uyarınca 

disiplin cezası alabilir. 

b. Bazı ticari işletmeleri işletebilmek için bazı mercilerden özel izin almak 

gerekir.  

c. Konusu suç teşkil eden işler için de tacir sıfatı kazanılabilir. 

 

B. Tüzel Kişi Tacirler 

1. Ticaret Şirketleri 

a. Ortak özellikleri tüzel kişiliğe sahip olmalarıdır. 

2. Ticari işletme işleten dernekler, şayet amacına ulaşmak için bunu yapıyorsa 

tüzel kişi tacir olabilir. Şirket vasfını kazanamazlar.  

*Kamuya yararlı olan dernekler tacir olamazlar. Ancak kamuya yararlı 

olmayan dernekler tacir olabilir. 

Kamuya yararlı olmayan derneğin işlettiği ticari işletme sonuçlara tabidir.  

Kamuya yararlı olma bir statüdür. Bir derneğin kamuya yararlı olması için 

şunlar gereklidir: 

● Tüm yurda hitap etmesi gerekir 

● Türkiyenin her bir yerinde örgütlenmeyi sağlaması lazım 
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● CB tarafından kamuya yararlı dernek statüsü verilmesi lazım 

 

3. Vakıflar: Vakıflar mal topluluğudur. Gelirinin yarısından fazlasını kamu 

niteliğindeki bir işe tahsis eden /etmeyen vakıf ayrımı vardır. Şayet ediyorsa, 

tacir olmaya bağlanan sonuçlar vakıf tarafından işletilen işletme için 

geçerlidir. 

4. Kamu tüzel kişileri asla tacir sıfatını kazanamazlar. Bu ihtimalde tacir olmaya 

bağlanan sonuçlar ticari işletmeler için geçerli. 

5. Anonim şirket 

6. Limited şirket 

7. Kooperatif 

 

C. Donatım İştiraki: Tacir değildir fakat tacir olmaya bağlanan sonuçlara 

tabidir.  

Adi şirketle farkı: adi şirkette ortaklar sonuçlara tabidir fakat donatım 

iştirakinde donatanlar tacir olmadığından tacir olmaya bağlanan sonuçlar 

donatanlar için değil donatım iştiraki için geçerli olur. 

 

 

TACİR OLMAYA BAĞLANAN SONUÇLAR 

 

A. İflas:  

a. Tacir iflasa tabidir. 

b. Sadece tacir iflasa tabidir. istisnası: 

i. İyi niyetli 3.kişilere karşı tacir gibi sorumlu olanlar 

ii. Kollektif şirket ortakları, komandit şirketlerin komandite 

ortakları şirketin borçlarından dolayı 3.kişilere karşı şahsen 

sorumludur bu yüzden bunlar iflasa tabidir. 

B. Ticaret siciline kaydolmak: 

a. Bu tacir olmanın unsuru değil, sonucudur. Tacir ticari işletmesini 

işletmenin bulunduğu ticaret sicil müdürlüğüne 15 gün içinde kayıt 

ettirmekle yükümlüdür. Eğer yapmazsa söz konusu tacir hakkında idari 

para cezası yaptırımının yapılmasına yol açar 

C. Odalara kaydolmak: 

a. Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi idari para cezası uygulanmasına 

yol açar. 

D. Ticaret Unvanı seçmek ve kullanmak:Bir külfettir zira tacir bunu 

yapmak zorundadır. Bir yandan da bir avantajdır zira sadece tacirler ticaret 

unvanı alabilir. Esnaflar ticaret unvanı seçemezler. 

E. Ticari İş karinesine tabi olmak: Buradaki karine 1. Ticari iş karinesidir.  

F. Ticari örf ve adetler tacirler için doğrudan uygulanır. Tacirin bilip 

bilmemesi bu bakımdan bir fark yaratmaz. Fakat yalnızca tacirin faaliyet 
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konusuyla ilgili olan örf ve adet kuralları uygulanabilir.Bunun dışındakiler 

tacir biliyorsa veya bilmesi gerekiyorsa uygulanır. 

G. Ticari defter tutma yükümlülüğü:Bunun kapsamına saklama ve 

istendiğinde ibraz, tutulan ticari defterlerin tasnif yükümlülüğü de girer. Bu 

yükümlülük yerine getirilmediğinde tacir kimi haklardan mahrum kalır, tacir 

aleyhine delil olarak kullanılabilirken, tacir lehine kullanılma şartı defterlerin 

hukuka uygun olarak tutulmuş olmasıdır. Bu bir külfettir ama nimettir de zira 

başka kimse ticari defter tutamaz.  

H. Basiretli iş adamı gibi davranma yükümlülüğü: Tacir ticari 

işletmesiyle ilgili olan tüm işlem ve fiillerinde basiretli bir iş adamı gibi 

davranmakla yükümlüdür. Fakat bu ticari işletmesiyle ilgili olan faaliyetlerde 

beklenir. 

I. Ücret ve faiz isteme: Tacir ticari işletmesiyle ilgili bir hizmet yapmışsa, bir 

masraf yapmışsa, avans vermişse karşılığında ücret isteyebilir. Masrafları 

sebebiyle faiz isteyebilir. Bu hizmetin ticari işletmeyle ilgili olması gerekir. 

J. Fahiş ücretle cezanın indirilmesini isteyememe: Bu bir külfettir. 

Tacirler gabin hükümlerinden yararlanabilirler ancak yalnızca zor durumda 

kalma haline dayanarak olabilir. Zira basiretli bir iş adamı gibi davranması 

gerektiğinden başka bir şeyi gerekçe gösteremez. Eğer bu fahiş ücret çok 

yüksekse ve bu yüksek oran tacirin ekonomik özgürlüğünü sona erdiriyorsa, 

kişilik haklarına aile düzenine ve kamu yararına zarar veriyorsa indirilebilir. 

K. Fatura ve teyit mektubuna itiraz: 8 gün içinde itiraz edilmezse kabul 

edilmiş sayılır.  

L. Hapis hakkı: Alacaklının elinde bulunan ve borçluya ait olan menkul mal ile 

alacaklının alacağı arasında bir ilişki olmalıdır. Tacir bunu ispatlamak 

zorunda değildir. Her iki taraf da tacirse o zaman tacir borçlunun zilyetliği 

üzerinde ispat etmeksizin hapis hakkını kullanabilir. 

M. İhtar ve ihbarların yerinde yapılma mecburiyeti: 

Tacir; 

a. Diğer tarafı temerrüde düşürmek 

b. Sözleşmeden dönme 

c. Sözleşmeyi fesih 

işlerine ilişkin ihbar ve ihtarları 4 şekilde yapılabilir. Bu şartlar geçerlilik için 

değil ispat için gereklidir: 

● Noter 

● taahhütlü mektup 

● telgraf 

● e-posta(güvenlikli ortamda) 

Bunun için her iki tarafın tacir olması ve bu ihtarların her iki tarafın da ticari 

işletmeleriyle ilgili olması gerekir. 

 

Not: Tacir olmaya bağlanan sonuçlardan bazıları esnaflar için de uygulanabilir: 
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1. İşletme adı: Esnaflar da kullanabilir, tescil edilir. Kanunda özel koruma 

2. Hapis hakkından yararlanmada kolaylık 

3. Ücret ve faiz isteme hakkı: Sözleşmede kararlaştırmış olmasalar dahi 

isteyebilir. 

4. Taşınır rehin hakkı 

5. Esnaf odaları 

 

 

TACİR YARDIMCILARI  

 

A. Ekonomik yönden bağımsız olup olmamalarına göre 

a. Bağımlı  

i. Ticari Temsilci 

ii. Ticari Vekil 

iii. Pazarlamacı 

b. Bağımsız 

i. Acente 

ii. Simsar 

iii. Taşıma işleri komisyoncusu  

iv. Alım satım komisyoncusu 

B. Tacir ile olan ilişkisinin geçici/sürekli olmasına göre tacir yardımcıları 

a. Sürekli 

i. Ticari temsilci 

ii. Ticari vekil 

iii. Pazarlamacı 

iv. Acente 

b. Geçici 

i. Simsar 

ii. Komisyoncu 

iii. Taşıma işleri komisyoncusu 

C. Düzenlendikleri kanuna göre tacir yardımcıları 

a. TBK 

i. Ticari temsilci 

ii. Ticari vekil 

iii. Pazarlamacı 

iv. Simsar 

v. Komisyoncu 

b. TTK 

i. Acente 

ii. Taşıma işleri komisyoncusu 

 

1. Ticari Temsilci TBK M.547 
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a. Hukuki Niteliği 

● En geniş yetkili yardımcıdır. Tacirin alter egosudur. 

● Tacir ile ilişkisi süreklilik arz eder. 

● Tacir ile olan ilişkisi ticari temsilcilik sözleşmesi ilişkisidir ve bu sözleşme 

geçerlilik açısından şekil şartına tabi değildir. Hatta iradeler açık olarak veya 

zımni olarak konulabilir. 

● Sadece ticari işletmeler için atanır. Esnaf işletmeleri için atanmaz bu yüzden 

esnaf yardımcısı olamaz. 

● Yetkisi sınırlandırılamaz. 

 

b. Atanması 

● Sadece tacir tarafından atanabilir. 

● Küçüğü velisi, vesayet altındaki küçüğü ve kısıtlıyı vasisi atar. 

● Atayacak olan kimsede aranan ehliyet şartı temyiz kudretine sahip olması 

değil tam ehliyettir. Ticari temsilcinin ise temyiz kudretine sahip 

olmasıdır.(Bu eleştirilmelidir. Zira bu kadar geniş yetki verilen bir tacir 

yardımcısı için farklı şartlar aranmamalı mıdır?) 

● Yetkisi ne kadar geniş olursa olsun ticari temsilci yanına başka bir temsilci 

atayamaz. 

● Ticari temsilcinin kendisi tüzel kişi olamaz. Ancak ticari temsilci tüzel kişiler 

tarafından atanabilir. 

● AŞ.lerde ticari temsilci atama yetkisi yönetim kuruluna aittir.(Önemli) 

● Limitedlerde genel kural genel kurulun atamasıdır ancak sözleşmede 

değişiklik yapılarak bu yetki müdürlere bırakılabilir. 

● Ticari temsilcilik ilişkisinin kurulması için sözleşmenin kurulmuş olması 

gerekli ve yeterlidir. Ancak atama gerçekleştikten sonra temsilcinin tescil 

edilmesi gerekir. Bu atanmanın bir sonucudur. Zira ancak bu şekilde 3.kişilere 

temsilcilik ilişkisi ileri sürülebilir. 

 

 

c. Yetkisinin Kapsamı 

● Tacir yerine ticari temsilci sıfatıyla imza atmaya yetkilidir. 

● Yetkinin kapsamına ticari işletmenin amacına ulaşması için her türlü 

olağan/olağanüstü işler girer. Maaşların ödenmesi, şirketin esas 

sözleşmesinde gerçekleşecek değişikliklerin hazırlanması gibi hususlarda bu 

yetki kapsamındadır. 

● Bu yetkinin kapsamının sınırları; 

○ Tabii sınırlar 

■ Ticari temsilcinin ticari işletmenin ticaret sicilindeki kaydını 

terkin etmesi mümkün değildir. 

■ Bu yetkinin olağan sınırları dışında kalan bir başka işlem: 

kendisinin yerine ya da  yanına ticari temsilci atayamaz. 
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■ Ticari vekil atayabilir. 

○ Kanuni sınırlar- TBK da düzenlenir. 

■ Ticari temsilci tacirden özel olarak yetki almadığı müddetçe 

ticari işletmeye ait olan bir gayrimenkulu ( Ticari işletmenin 

hukuki kişiliği yok ve gayri menkul sahibi olması tartışmalıdır.) 

3.kişilere devredemez veya onlar lehine sınırlı ayni hak tahsis 

edemez. 

■ Yasaklanan işlemler kaybettirici işlemlerdir. Bu yüzden başka bir 

ticari işletmenin gayrimenkulu devralabilir veya onun üzerinde 

kendi lehine sınırlı ayni hak iktisap edebilir. 

■ Yasak olan işlemler ayni haklar ile ilgili olan işlemlerdir.  

■ Ticari temsilci şayet ticari işlemenin konusunun 

gayrimenkullerin devredilmesi olan bir işletmede temsilciyse bu 

yasak işlemler için gereken iznin peşinen verildiği kabul edilir. 

Ayrıca izne yetkiye gerek yoktur. 

○ İradi sınırlama 

■ Temsilcinin yetkisi kural olarak sınırlandırılamaz. Ancak iki 

halde sınırlandırıldığında bu sicile tescil edilebilir ve 3.kişilere 

karşı bu sınırlama ileri sürülebilir. 

1. Birlikte temsil kaydıyla 

○ Birden fazla temsilci bağımsız olarak tek başlarına 

hareket edemezler. 

2. Şube işleriyle sınırlama 

○ Temsilci şubeyle ilgili olan her türlü işlemi 

yapabilir ancak başka bir şubeyle ilgili hiçbir 

tasarruf işleminde bulunamaz. 

■ Bunların dışında başkaca hususlarda sınırlandırma yapılmışsa 

bu hiçbir hüküm ifade etmez.  

■ Bu iki yolla sınırlama yapılıp tescil edilmezse yine de 3.kişilere 

karşı ileri sürülebilir ancak iyi niyetli olunduğunun ispat 

edilmesi gerekir. 

■ Bu iki sınırlamanın ikisi de bir arada yapılabilir. 

■ Birden fazla ticari temsilci atanabilir fakat bu her zaman birlikte 

temsil ile sınırlanmışlardır demek değildir. Bütün temsilciler 

ayrı ayrı temsil edebilirler. 

■ Yetki sınırlaması aktif işlemlerde yapılır. pasif işlemlerde söz 

konusu değildir. 

 

d. Ticari Temsilciliğin Sona Erme Sebepleri 

 

○ Ölüm: 
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■  Ticari temsilcinin ölümü ilişkiyi sona erdirir ancak tacirin 

ölümü sona erdirmez. Zira temsilci işletmenin amacına ulaşması 

için atanmıştır ancak tacir öldüğünde şirket mirasçılara geçer. 

Mirasçılar isterlerse temsilciyi azledebilir veya devam 

edebilirler. 

○ Medeni hakları kullanma ehliyetinin kaybı.  

■ Temsilci kaybederse ilişki sona erer. 

■ Tacir kaybederse temsilcilik ilişkisi devam eder. Vasi isterse 

temsilciyi azledebilir, istemezse görevi devam eder. 

○ İflas 

■ Tacirin iflası ilişkiyi sona erdirir zira bütün malvarlığı 

unsurlarındaki tasarruf yetkisini kaybeder. 

■ Temsilcinin iflası ilişkiyi sona erdirmez. 

○ Azil ve İstifa: Bu haklardan feragat edilemez.  

■ Tacir her zaman temsilciyi azledebilir. 

■ Temsilci her zaman istifa edebilir. 

○ Ticari işletmenin devri: Ticari temsilcilik ilişkisinin sona ermesine 

neden olur. Devralan taraf isterse temsilciyle yeniden anlaşır ancak bu 

yeni bir sözleşme gerektirir. Zira devirle birlikte tacir ve ticari temsilci 

arasındaki güven ilişkisi ortadan kalkmıştır. 

○ İflas dışındaki sona erme hallerinde ilişkinin sona erme keyfiyeti her 

zaman ticaret sicilinde tescil edilmelidir. İlişki sona erdiğinde iflas ve 

tasfiye olmadığı müddetçe tescil edilmesi zorunludur. Edilmezse 

geçerlilik için değil 3.kişilere ileri sürülebilirlik açısından sıkıntı 

doğurur. Atama yapılırken tescilin yapılıp yapılmaması önemli değildir. 

Yapılmamış olsa dahi sona erme tescil ettirilmelidir. 

 

2. Ticari Vekil 

● Ticari temsilciden farklı olarak işletmenin olağan günlük işlemlerini yapar. 

● Ticari vekil sadece ticari işletme için atanabilir esnaf işletmesi için atanamaz. 

● TBK’da düzenlenmiştir. 

● Ticari vekillik sözleşmesi kurulur. Bu söz. vekil ile tacir arasında kurulur ancak 

tacirin yerine ticari temsilci de imzalayabilir. 

● Yalnızca gerçek kişi olabilir. 

● Atama yazılı ya da sözlü olarak yapılabilir. 

● İradeler zımni bir şekilde ortaya konabilir. 

● Vekil ataması temsilciden farklı olarak ticaret siciline tescil edilemez. 

○ İstisnası: aş ve ltd şirketlerde atanmış vekillerin tescil edilmesi 

kanunen zorunludur. 

● Yetkisinin kapsamı her türlü sınırlandırılabilir. 

● Duyurulmuş olması gerekir. Uygun araçlarla duyurulmalıdır. İnternet, 

pankart, tv duyurusu, anons gibi. 
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● Ticari vekil iki türlüdür: 

○ Genel Yetkili: Ticari işletmenin tamamını ilgilendiren günlük olağan 

işleri yapmakla yetkilidir. 

○ Özel Yetkili: Ticari işletmenin sadece belirli bir alanı, faaliyeti ile 

sınırlandırılan vekildir. 

● Ticari temsilcilik ilişkisinin sona ermesi hükümleri aynen geçerlidir. Tek farkı 

sona erme keyfiyeti vekil için sicilde tescil edilemez. Yalnızca aş ve limited 

şirketlerde yapılır. Ayrıca ticari vekile temsil yetkisi tanınmış, yetki belgesi 

verilmişse bu belgenin geri istenmesi gerekir. İstenmemişse, bu durum derhal 

müşterilere duyurulmalıdır. Aksi takdirde ortaya çıkan zararlardan tacir 

sorumludur. 

 

3. Pazarlamacı 

● Tacir ile olan ilişkisi süreklidir. 

● Pazarlamacı tacirin doğrudan temsilcisidir. Tacirin adına ve hesabına 

doğrudan işlem yapar. 

● Ticari vekil ile farkı; pazarlamacı işletmenin dışında faaliyet gösterir. 

● Yalnızca ticari işletme için pazarlamacı atanabilir. 

● Pazarlamacılık sözleşmesi yazılı veya sözlü olabilir. Yazılı şekilde yapılmış 

olması pazarlamacıya uygulanacak bazı hükümlerin farklılaşmasına sebep 

olabilir.  

● Ücret ödenmeyeceği kararlaştırılmışsa bu bir pazarlamacılık sözleşmesi 

değildir, olsa olsa vekalet sözleşmesi olabilir.  

● Ücret karşılığı yapılması zorunludur. 

● Ücretin hesaplanması, belirli bir miktar olarak kararlaştırılabilir. Ücretin 

önemli bir kısmı veya tamamı sabit olup küçük bir kısmı prim veya ikramiye 

olarak belirlenebilir. 

● Önemli bir kısmının veya tamamının prim veya ikramiye şeklinde verilmesi 

ancak pazarlamacılık sözleşmesinin yazılı olmasına bağlıdır. 

● Pazarlamacı masrafları talep etme yetkisine sahiptir. Bunun için ayrıca 

sözleşmede kararlaştırılması gerekmez. Sözleşmede masrafların pazarlamacı 

tarafından karşılanması asla ve kata kararlaştırılamaz. Masrafları talep etme 

hakkı asla engellenemez. 

● Ücret hakkı ve masrafları talep hakkının teminatı olarak hapis hakkı vardır. 

 

4. Simsar 

● Bağımsız yardımcıdır. 

● Görevi sözleşmenin yapılmasına aracılık etmektir. 

● TBK’da düzenlenmiştir. 

● Salt bir tacir yardımcısı değildir. 

● Simsardan yararlanma amacımız her zaman sözleşmenin yapılmasını kendi 

kendimize sağlayamayacak olmamızdır. Örneğin emlakçılar. 
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● Meslek edinilerek gerçekleştirilmesi zorunlu değildir. Bu bakımdan 

acentelikten ayrılır. 

● Simsarlık sözleşmesi yazılı şekilde yapılmak zorunda değildir. Ancak bir 

gayrimenkul ile ilgili bir sözleşme yapılacaksa hem simsarlık sözleşmesinin 

hem de gayrimenkulun kirasının&satışının sözleşmesinin yazılı şekilde 

yapılması gereklidir.  

● Sözleşmelerin kurulmasına aracılık etmenin yanında şayet yetki yazılı şekilde 

verilmişse bu sözleşmenin kurulmasını bizzat kendisi üstlenebilir. 

● Simsar ile tacir arasındaki ilişki geçici bir ilişkisidir.  

● Simsarlık sözleşmesi tek başına sözleşme yapma yetkisi vermez, bunun için 

ayrıca yazılı bir şekilde simsarlık sözleşmesiyle bu yetkinin verilmesi gerekir. 

● Simsar dürüstlük ve sadakat yükümlülüğüne uygun davranmalıdır. Aksi 

takdirde ortaya çıkan zararı gidermekle yükümlüdür. Ücret ve masraf talep 

hakkını kaybeder. 

● Hakları; 

○ Ücret hakkı: Bu hak simsarlık faaliyetinin olumlu sonuç verdiği anda 

ortaya çıkar Tarafların bir araya gelerek müzakereye başladığında bu 

müzakere olumlu sonuçlanıp geçerli bir sözleşme kurdukları an ücret 

talep hakkı doğar.  Sözleşme geçersiz kurulmuşsa hak doğmaz. 

Sözleşme geciktirici şarta bağlanmışsa şart gerçekleştiğinde hak 

doğar.Sözleşme ile ücret talep hakkı öne çekilebilir ancak geriye 

itilemez. Bu hak sadakat yükümlülüğüne aykırı davranırsa dürüstlük 

kuralına aykırı davranırsa ayrıca karşı taraftan bir maddi menfaat elde 

ederse kaybolur. 

Ücret miktarı; 

● Sözleşme ile belirlenebilir 

● Tarifelerle belirlenebilir 

● Teamüllere göre belirlenebilir 

● En son mahkemeye başvurulur. 

Simsardan kim yararlandıysa ücreti onun ödemesi gerekir. Her iki taraf 

da yararlandıysa her iki taraf da ayrı ayrı ücret ödemelidir. Fakat şayet 

simsar bir tarafın simsarı ise diğer taraftan da ücret alamaz. 

Ücret talep hakkı 5 yıllık zamanaşımına tabii, sözleşmenin kurulduğu 

andan itibaren işler. 

○ Masraf talep hakkı: Bu kural değildir. Kural olarak simsar masrafları 

ücretinden karşılar ancak sözleşmede yazılı bir şekilde yer verilmişse 

bu hakkı kazanır. Sadakat ve dürüstlüğe aykırı davranırsa masraf talep 

etme hakkını da kaybeder. 

Bu hakkın talep edilmesi için simsarlık olumlu sonuç vermesi şart 

değildir, talep etme hakkı 5 yıllık zamanaşımı süresine tabi. Masrafların 

gerçekleştiği andan itibaren başlar. 

● Simsarlığın sona erme sebepleri 
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○ Simsarlık faaliyetinin tamamlanması 

○ Ölüm, medeni haklardan men olma, azil ve istifa 

 

5. Komisyoncu 

● TBK’da düzenlenmiştir. 

● Dolaylı temsilcidir. Şayet doğrudan temsil yetkisi verilmişse yetki kazanır.  

● Komisyoncu ile tacir arasında geçici bir ilişki vardır. 

● Ücret karşılığı yapılmak zorundadır. 

● Meslek olarak yapılması zorunlu değildir. 

● Müvekkilinin talimatına uygun davranmak zorundadır. 

● Ücret hakkı işlemin tamamlanmasından edimlerin ifasından sonra kazanır. 

Edimlerin ifa edilmesi garanti edilemediği takdirde komisyoncuya ücret 

ödenmelidir. İfaların yapılamamasına bizzat tacir sebep olduysa yine ücreti 

ödemek zorundadır. 

● Masrafların ödenmesini isteyebilir. Bütün masrafların ve avansların faizi ile 

birlikte isteme hakkına sahiptir. 

● Bu hakların teminatı olarak hapis hakkına sahiptir. 

● Komisyoncu kural olarak bizzat taraf olamaz. İstisnaları vardır: 

○ Eğer söz konusu mal borsada işlem gören piyasada rayiç bedeli olan bir 

mal ise ve tacirden aksine bir talimat yok ise komisyoncu kendi malı 

için tacir ile sözleşme yapabilir. 

● Hak ve talepler 5 yıllık zamanaşımına tabidir. 

 

6. Taşıma işleri Komisyoncusu 

● Deniz ticaretinde karşımıza çıkar. 

 

7. Acente 

a. Hukuki niteliği 

● TTK’da düzenlenmiştir. 

● Tacirle olan ilişkisi süreklilik arz eder. Bu bakımdan simsardan ayrılır.  

● Gerçek veya tüzel kişi olabilir. Zira ticari temsilci ile tacir arasındaki gibi bir 

güven ilişkisi o kadar gerekli değildir. 

● Tacir ile arasında bir sözleşme yapılır. Bu sözleşme şekil şartına tabi değildir. 

İstisnası; 

○ Sözleşme yapma yetkisi verilecekse 

○ Tekel yetkisi kaldırılacaksa 

○ Rekabet yasağı kaldırılacaksa bu hususların sözleşmede yazılı şekilde 

yer alması gerekir. 

● Müvekkilinin tacir olması şarttır. Acente için böyle bir şart yoktur. 

● Meslek edinilerek yapılmak zorundadır. 

● Ücret karşılığı yapılır. 
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b. Temsil yetkisinin kapsamı 

● Kural olarak aracılık etmekle yükümlüdür. Sözleşme yapma yetkisi yoktur. 

Sözleşmede açıkça verilen ve ticaret siciline tescil ettirilen bir yetkiyle alabilir. 

● Aracılık etme yükümlülüğünü yerine getirmezse uğranılan zararı gidermekle 

yükümlüdür. Ücret talep hakkını kaybeder. 

● Şayet acente yetkisi olmaksızın müvekkili adına bir sözleşme yaparsa 

müvekkil, bu sözleşmeyi haber alır almaz 3.kişiye icazet vermezse sözleşme 

müvekkili bağlamaz. Sözleşmeden dolayı acente sorumlu olur. 

 

c. Hakları ve Borçları 

i. Hakları 

1. Ücret talep hakkı: Acente kurulan işlem yerine getirildiği 

anda ücrete hak kazanır. Bunun aksi kararlaştırılabilir. 

2. Olağanüstü masrafları talep hakkı: Acente masrafları 

kendisi üstlenir lakin olağanüstü masrafları 

müvekkilinden isteyebilir. 

3. Hapis hakkı: Acente alacaklarını tahsil edene kadar 

zilyetliği elinde bulunan veya 3.kişilerde bulunan eşyalar 

üzerinde hapis hakkına sahiptir. 

ii. Borçları 

1. Rekabet yasağı: Acente kural olarak aynı yerde birbiriyle 

rekabet içinde olan ticari işletmelere acentelik yapamaz, 

bunun aksi kararlaştırılabilir.(bkz: sözleşmenin yazılı 

olmasını gerektiren istisnalar) 

2. Müvekkilinin işlerini görme ve menfaatlerini koruma 

3. Haber verme yükümlülüğü 

4. Talimatlara uygun hareket etme 

5. Önlem alma 

6. Müvekkiline ait parayı teslim etme 

d. Sona erme sebepleri 

i. Sürenin dolması: Acentelik sözleşmesi sona erse de taraflar 

devam ediyorsa sözleşme belirsiz süreli halde devam eder. 

ii. Fesih: Taraflardan her biri sözleşme belirsiz süreli ise ve en az 3 

ay öncesinden ihbarda bulunmuşsa sözleşmeyi feshedebilir. 

Haklı sebebe dayanarak belirli süreli dahi olsa sözleşmeyi 

feshedebilir. 

iii. Ölüm, İflas ve Kısıtlanma: Taraflardan her biri için geçerlidir. 

 

NOT: Tacir yardımcılarıyla ilgili hazırladığım amatör tablo için tıklayınız. 
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TİCARİ DEFTERLER 

● Ticari defterler ticari işletmeler için tutulur. Esnaflar tutamaz. 

● Ticari defter tutmak bir mecburiyettir. Tacir olmaya bağlanan bir külfettir. 

Ayrıca bir nimettir zira tacir bu defterleri ispat amaçlı lehine kullanabilir. 

● Ticari defterler öyle tutulmalıdır ki uzmanlar incelediğinde makul sürede 

işletmenin finansal durumu ve faaliyetleriyle ilgili gelişimi ile ilgili bilgi 

edinebilsinler. 

● Ticari defterlerin saklanması da tutma yükümlülüğüne tabidir. 

● Ticari defterler ikiye ayrılır: 

A. İşletmenin muhasebesiyle ilgili olanlar 

a. Yevmiye defteri 

b. Defterikebir 

c. Envanter defteri 

B. İşletmenin muhasebesiyle ilgili olmayanlar 

a. Karar defteri 

b. Pay defteri 

c. Gk toplantısı/müzakere defteri 

● Ticari defterlerin tutulması tacir türüne göre farklılık gösterir: 

A.  Gerçek kişi tacirler işletmenin muhasebesiyle ilgili olan bütün 

defterleri tutmakla yükümlüdürler. Bunların yerine sadece işletme 

hesabı defteri de tutabilir. 

B. Tüzel kişi tacirler de muhasebeyle ilgili olan defterlerin tamamını 

tutarlar. Tüzel kişi tacirler hesap defteri tutamazlar. Ayrıca; 

a. Kollektif ve komandit şirketler gk toplantısı defterini de tutar. 

b. Ltd şirketler pay defteri ve gk toplantısı defterini de tutar. 

c. Anonim şirketler bütün defterleri tutar. 

C. Ticari işletme işleten dernek ve vakıflar da ilk üç defteri tutmakla 

yükümlüdür. 

● Ticari defterler; 

○ Eksiksiz ve zamanında tutulmalıdır.  

○ Kısaltmaların açıklamalarını da içermelidir. 

○ Türkçe tutulmalıdır. 

○ Fiziki ortamda tutulan bütün defterler açılış tasdikine tabidir. Bu noter 

tarafından yapılır. 

○ Yevmiye defteri ve gk toplantısı defteri kapanış tasdikine tabidir. 

○ E-ortamda da tutulabilir. İstendiğinde makul sürede yazıya geçirilebilir 

olması gerekir. Açılış/kapanış tasdikine tabi değildirler. 

 

TİCARİ DEFTERLERİN SAKLANMASI 

● Ticari defterlerin tutulma yükümlülüğünün bir unsurudur. 

● 10 yıllık saklama süresi vardır 

● E-ortamda da saklanabilirler. 
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● Ticari defterler kaybolur veya zayi olursa tacir defterlerini ibraz edememe 

saklamama, defter tutmamanın sonuçlarından zarar görmemek için zayi 

belgesi almalıdır. (m.82/7  Buradaki sayım sınırlı bir sayım değildir.) 

● Bunun için tacirin kendisi başvurabilir. 

● Tacir işletmesinin bulunduğu yerde asliye ticaret mahkemesine ziyaı öğrendiği 

andan itibaren 15 gün içerisinde başvurmalıdır. 

● Ticari defter tutma yükümlülüğü bütün unsurlarıyla yerine getirilmelidir. 

● Bu yükümlülük yerine getirilmediği takdirde tacir ticari defterlerini kendi 

lehine kullanma hakkından mahrum kalır. 

● Ayrıca işletme iflas ederse ticari defterlerin yokluğu durumunda bu bir hileli 

iflas teşkil eder.  

● Bu yükümlülüğün yerine getirilmemesi halinde m.562/6 uygulanır. 

●  

● Ticari defterler uyuşmazlık hallerinde re’sen veya taraflardan birinin talebiyle 

incelenebilir. Buna ticari defterlerin ibraz edilmesi denir. 

● Ticari defterler tacirin lehine ve aleyhine kullanılabilir. Burada HMK m.222 

hükmü uygulanır. 

 

CARİ HESAP 

● TTK’da düzenlenir. Ticari bir iştir. Bir sözleşmedir.  

● Tanım: TTK m.89 

● Geçerli olabilmesi için yazılı şekilde yapılması şarttır. 

● Tarafların tacir olması şart değildir. 

● Her cari hesap sözleşmesinde iki süre vardır: 

1. Cari hesap sözleşmesinin süresi (hesap dönemi denir) 

2. Hesap devreleri (Hesap devrelerinin toplamı hesap dönemine tekabül 

eder.) 

● Sözleşme belirli veya belirsiz süreli olabilir. 

● Üç aşamalıdır: 

1. Alacaklar cari hesaba geçirilir. 

2. Hesap devreleri sonunda alacaklar tahsil edilir. 

3. Bakiye tespit edilir. 

● Alacaklar cari hesaba geçirildiğinde münferiden bu alacakları talep etme hakkı 

ortadan kalkar. 

● Her alacak için sözleşmede öngörüldüğü tarihten itibaren, yoksa ticari 

teamülen kapital faiz işler. 

● Takas kendiliğinden gerçekleşir. 

● Cari hesabı tutan taraf bakiyeyi tespit eder.Karşı taraf örtülü de olsa kabul 

etmelidir. 1 ay içinde şu yollarla itirazda bulunabilir: 

1. Noter 

2. Taahhütlü mektup 

3. Telgraf 
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4. Güvenli elektronik imza içeren yazı 

● Bakiye haczedilebilir. Taraflardan birinin alacaklısı haczedebilir. Borcundan 

dolayı haciz tebliğ edilen taraf  15 gün içinde haczi kaldırmazsa diğer taraf 

sözleşmeyi fesih hakkını kazanır.  

● Yalnızca haciz kararından önceki alacaklar talep edilebilir. 

Cari Hesabın Sona ermesi 

Sona erme sebepleri m.98-99’da sayılmıştır. 

Sona erdiğinde hesap kesilir. 

Nihai bakiye ortaya çıkar.Bu hesap dönemlerinin sonunda tespit edilen bakiyedir. 

Cari hesabı tutan taraf nihai bakiyeyi diğer tarafa bildirir. 

Cari hesap sözleşmesinin bitiminden itibaren 5 yıl içinde alacaklara ilişkin davalar 

açılmadıkça zamanaşımına uğrar. 

 

 

TİCARET SİCİLİ VE TESCİL 

 

● Ticaret sicili resmi sicillerindendir. (TMK m.7) Bir sicildeki kayıt hukuki bir 

anlam ifade ediyorsa o sicil resmidir. 

● Bununla ilgili hükümler yalnızca ttk’da değil, başkaca kaynaklarda da yer alır.. 

Bu yüzden kanun koyucu alt düzenlemelere atıf yapar. Bunlardan en önemlisi 

Ticaret Sicil Yönetmeliği 

● Siciller Arası İşbirliği için Tebliğ 

● Ticaret Sicili ticari işlemlerin kaydedildiği sicillerdir. Esnaflarla ilgili işlemler 

bu sicilde yer almaz.  

● Ticaret Sicil müdürlükleri Ticaret Bakanlığının gözetimi altındadır ve buradan 

gelen talimatlara uymak zorundadır. 

● Her il merkezinde Ticaret Sicil Müdürlüğü kurulur. Buna ilaveten ilçe 

merkezlerinde de bu müdürlükler kurulabilir. Bunun yerine Bakanlığının 

kararıyla ilçelerde müdürlük olarak değil şube olarak açılması da mümkündür. 

● Bir müdür ve gerektiği kadar müdür yardımcısı yer alır. 

● Müdür yardımcıları ilgili odaların talebiyle bakanlık tarafından atanır. 

● Ticaret sicil müdürlükleri sebep olduğu zararlardan ötürü sorumludur. Bu 

sorumluluk kusura dayanan bir sorumluluk değildir. 

● Ticaret sicil kayıtlarının herkes tarafından incelenebilmesi mümkündür. 

● Müdür olabilmek için gerekli olan koşullar kanunda gösterilmemiştir. 

● Yapılabilecek işlemler; 

1. Tescil: Kaydedilmesidir. 

2. Tadil: Kaydın yenilenmesidir 

3. Terkin: Kaydın tamamen silinmesidir. 

Bu üç aşamayı kapsayan kavram geniş anlamda tescildir. 

● Ticaret Sicilinde tescil edilecek hususlar: Mevzuatta tescil edilmesi 

öngörülmeyen hiçbir husus tescil edilemez. Şayet böyle bir husus tescil 
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edilmek istenirse müdürlüğe başvurulur. Müdürlük bunu reddeder. Şayet 

kabul ederse bu tescil hiçbir hukuki sonuç doğurmaz. 

● Tescil işlemleri 2 şekilde gerçekleştirilir: 

1. Talep üzerine tescil: Kuraldır. Bunun gerçekleştirilebilmesi için müdür talebin 

hukuk uygunluğunu inceler. 

a. Bu husus tescili gerekli olan bir husus mu? 

b. Talepte bulunan kişiler yetkili mi değil mi? Şunlar yetkilidir: 

i. İlgililer: Tescile dair mevzuat hükmünde açıkça gösterilmiş olan 

kişidir. 

ii. İlgililerin kanuni temsilcileri 

iii. İlgililerin iradi temsilcileri 

iv. İlgililerin kanuni halefleri 

c. Sicildeki tescil talebi süresinde yapılmış mı? Bunun süresi 15 gündür. 

Talepte bulunacak kişiyle müdürün sicil çevresi farklıysa 1 aydır. Süreye 

uyulmaması tescil talebinin reddini gerektirmez. Kabul edilebilir. 

Yalnızca idari para cezası yaptırımı uygulanır. 

d. Talep şekil şartına uygun olarak gerçekleştirildi mi? Bunun için 

taleplerin yazılı olarak dilekçeyle yapılması gerekir. 

 

Geçici tescil- Tescil talebinde bulunanların haklarını ve menfaatlerini korur. 

Geçici  bir koruma sağlar. Bu süre 3 aydır. Bu zaman içinde tescile mani olan 

unsurlar ortadan kaldırılmaz, eksiklikler giderilmezse geçici tescil 

kendiliğinden ortadan kalkar. Geçici tescilde amaç ilk talep eden eksikliklerini 

giderirken bir başka kişinin de talep etmesi ve müdürlüğün bunu kabul etmesi 

ihtimaline karşılık, ilk talep edenin mağduriyetini engellemektir. 

 

2. Re’sen ya da Bildirim üzerine tescil: İstisnadır. (Örneğin geçici tescilin resen 

silinmesi) Uygulanması için kanunda açıkça gösterilmesi gerekir. 

Ticaret sicil müdürlükleri tescil talebinde bulunmaya davet edebilir. 

 

İlgililer tescil işleriyle ilgili ticaret sicil müdürlüklerinin verdiklere kararlara 

tebliğden itibaren 8 gün içinde itiraz edilebilir. Dava ticaret sicil 

müdürlüğünün bulunduğu asliye ticaret mahkemesinde açılır. 

 

 

TESCİLİN ETKİLERİ 

A. Bildirici/Kurucu Etkisi 

a. Bildirici etkisi: Kuraldır.  

b. Kurucu etkisi: İstisnadır. Hukuki işlemin kurulması için tescil 

gereklidir. 

i. Ticari işletmenin kurulması 

ii. Ticari işletmenin rehni 
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B. Tescilin olumlu/olumsuz etkisinin ortaya çıkabilmesi için aradaki ilişkinin bir 

hukuki ilişki olması gerekir.  

a. Olumlu Etkisi : Tescili gerekli bir hususun tescil edilmesi halinde 

3.kişiler bundan haberdar olmadıklarını ileri süremez. 

b. Olumsuz etkisi: Tescili gerekli bir hususun tescil edilmemesi halinde 

3.kişilerin işlemden haberdar olmadığı kabul edilir. Aksinin ispatı karşı 

tarafa aittir. 

 

 

 

İLAN 

Hangi hususlar ilan edilir? Kanuni olarak tescili gereken her bir husus ilan 

edilecektir. İlan gerekmemesi açıkça belirtilmesine bağlıdır. Açıkça gösterildiği 

hallerden biri ticari işletmenin devridir. 

Tescil ile ilan arasında içerik farkı olmamalıdır. Şayet fark varsa görünüşe güven 

ilkesi gereği ticaret sicilindeki tescil geçerlidir. (Kontrol et?) 

 

TİCARET UNVANI  

 

Ticaret unvanı tacir olmaya bağlanan bir sonuçtur. 

Bu bir mecburiyettir. Tacirler için geçerlidir. Tacir olmayanlar ticaret unvanı 

kullanamaz.  

Ticaret Unvanının seçiminde üç farklı sistem var: 

1. Gerçeklik sistemi: Kişinin ismi ile ticaret unvanı arasında %100 bir uyum 

olmalı 

2. Serbestlik sistemi: Maddi gerçeklikten farklı bir şekilde ticaret unvanı 

seçilebilir.  

3. Karma Sistem: Türk hukuku. Ticaret unvanı ilk kez oluşturulurken maddi 

gerçeklikle uyumlu olmak zorunda ancak sonradan alınan ticaret unvanı 

uyumlu olmak zorunda değildir. 

 

Ticaret unvanı yalnızca çekirdekten oluşabilir kural olarak. 

● Gerçek kişi tacirlerde çekirdek kısım kişinin ad ve soyadından oluşur. 

● Adi şirketlerin ticaret unvanı olmaz zira tacir değildir, tüzel kişiliği yoktur. 

● Ticaret Şirketlerinde; 

○ Kollektif şirketlerde ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile şirketi ve 

türünü gösteren ibare 

○ Komandit şirketlerde komandite ortakların en az birinin ad ve soyadı 

ile şirketi ve türünü gösteren ibare 

○ Anonim, limited ve kooperatiflerde şirketi, türünü ve şirketin konusunu 

gösteren ibare 
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○ Donatım iştiraki de ticaret unvanı kullanır. Ya donatanlarından en az 

birinin ad soyadı ve donatma iştiraki ibaresi yer alır, ya da donatanların 

ismine yer vermeksizin deniz ticaretinde kullanılan, geminin adı + 

donatma iştiraki ibaresi 

● Amacına ulaşmak için ticari işletme işleten dernek ve vakıflar da ticaret 

unvanı kullanmak zorundadır. Ticaret unvanları isimlerinden oluşur. 

 

Ek: Ticaret unvanının kural olarak isteğe bağlı olan yapısal unsurudur. 

● Tacir dilerse ek kullanır 

● Dilediğimiz her ibareyi ek olarak kullanabiliriz. Bazı eklerin alınması CB 

iznine tabidir. 

● Zorunlu olduğu haller; 

○ Şube olduğunu belirten ibareyi eklemek 

○ Tasfiye halinde olan ticaret şirketlerinde tasfiyede olduğunuu belirten 

ibare 

○ Ayırt edici ek kullanmanın zorunlu olduğu haller 

 

TİCARET UNVANININ KORUNMASI 

İki şekilde gerçekleşir; 

1. Tescil edilmiş unvanın korunması 

2. Tescil edilmemiş unvanın korunması: Ticaret unvanı ister gerçek ister tüzel 

kişiye ait olsun yurt çapında korunur.  

Tescil edilmemiş bir ticaret unvanı geçersizdir diyemeyiz. Tescil edilmemiş bir ticaret 

unvanı da hukuken korunabilir. Bu korumanın içeriği farklılık gösterir. 

Tescil edilmiş bir ticaret unvanı hem TTK haksız rekabet hem de özel ticaret unvanı 

koruma hükümlerine göre korunur.Dürüstlüğe aykırı olarak ticaret unvanı kullanılan 

hak sahibi, şu davalar yoluyla korunabilir: 

1. Tespit davası 

2. Men davası 

3. Sonuçların ortadan kaldırılması davası 

Bu davaların açılabilmesi için ticaret unvanının dürüstlük kurallarına aykırı olarak 

başkaları tarafından kullanılma şartı aranır. 

 

İŞLETME ADI İLE TİCARET UNVANININ FARKLARI 

1. Ticaret unvanı işletme sahibini, işletme adı ise faaliyetin gerçekleştiği 

işletmeyi tanıtır. 

2. Ticaret unvanı yalnızca tacirler tarafından işletme adı ise hem tacirler hem 

esnaflar tarafından kullanılabilir. 

3. Ticaret unvanı bir mecburiyettir. İşletme adı ise seçmek ve tescil ettirmek 

isteğe bağlıdır. Lakin seçilip tescil edildiyse kullanılmak zorundadır 

4. Ticaret unvanında bir format mecburiyeti varken işletme adında yoktur. 

(Çekirdek-ek vs.) 
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5. Ticaret unvanı tek başına devredilemez ancak işletme adı devredilebilir. 

Bunların dışındaki kurallar işletme adı için de geçerlidir. 

 

İşletme adı ile ticaret unvanı aynı olabilir. 

İşletme adını tescil ettiren kimse de bunun korunmasını talep edebilir. Şayet tescil 

ettirmemişse yalnızca haksız rekabet hükümlerine göre korunabilir. 

 

HAKSIZ REKABET 

 

● Hem TTK(m.54) hem de TBK’da(m.57) düzenlenmiştir. 

● Kanunda tanımına yer verilmemiştir. Rahipler arasındaki dürüstlük kuralına 

aykırı davranışlar, ilişkiler haksız rekabet kapsamına girer. 

● Haksız rekabet ile rekabet yasağı karıştırılmamalıdır. Rekabet yasağı 

müessesesi sözleşme ilişkilerinde taraflara rekabet etmeme yasağı getirir. 

● Başlıca haksız rekabet halleri şunlardır: (m.55) 

1. Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar 

2.  Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek 

3. Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma;  

4. Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek 

5.  İş şartlarına uymamak 

6.  Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. 

 

HUKUKİ SONUÇLARI 

1. Hukuki̇ Sorumluluk 

a. Açılabilecek davalar 

i. Men davası: Kusura gerek yoktur,zarar meydana çıkmış olması 

da şart değildir. 

ii. Tespit davası:Kusura gerek yoktur,zarar meydana çıkmış olması 

da şart değildir. 

iii. Defi davası:Kusura gerek yoktur,zarar meydana çıkmış olması 

da şart değildir. 

iv. Maddi tazminat davası: Zarar meydana gelmiş olmalıdır. 

v. Manevi tazminat davası: Zarar meydana gelmiş olmalıdır. 

b. Davacılar 

i. Rakipler 

ii. Müşteriler 

iii. Mesleki ve ekonomik birlikler 

c. Davalılar 

i. Haksız rekabeti gerçekleştirenler/Failler 

ii. Failleri çalıştıranlar istihdam edenler 

iii. Basın yayın iletişim yoluyla davalılar (servis sağlayıcıları 

dahil**önemli) 
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Zamanaşımı 

Davalar 1-3 yıllık süreye tabidir, haksız rekabet fiilin gerçekleştiğinin öğrenildiği 

andan itibaren 1 yıl, her halde haksız rekabetin gerçekleştiği andan itibaren 3 yıl 

içinde açılabilir. 

Haksız rekabet cezai sorumluluk gerektiriyorsa cezai sorumluluk zamanaşımı 

süreleri uygulanır. En kısası 8 yıldır. Yani suç niteliği de taşıyorsa en az 8 yıl. 

 

2. Cezai̇ Sorumluluk: TTK m.62 

2 yıla kadar hapis veya adp ile cezalandırılır. 

Şikayete bağlıdır. 

Ön koşul : Haksız rekabet fiilinin kasten işlenmiş olmasıdır. 

Haksız rekabet fiili bir tüzel kişi tarafından işlendiyse cezai sorumluluk tüzel kişilerin 

yöneticileri hakkında söz konusu olur. Tüzel kişi hakkında güvenlik tedbirlerine de 

karar verilebilir. 

 

 

 

 

Tespit ettiğiniz hatalar için geri dönüş yaparsanız çok makbule geçer. ;) 

-SON- 
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