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YAZAR NOTU

Değerli öğrenciler,

Kitapta konular olabildiğince özlü sunulmaya çalışılmış, ……………. Konuların
pekişmesi için dört farklı formatta sorular mevcuttur. Bunlardan biri olan Uygulamalar
başlığında yer alan çözümlü problemler sayesinde, bölüm içinde anlatılan kavram ve nosyonları
pekiştirme olanağını bulacaksınız. Uygulama Soruları başlığındaki grupta ise Uygulamalara
benzer ancak bizzat kendinizin de araştıracağı somut verilere ilişkin sorular yer almaktadır.
Bölüm Soruları başlığında kendinizi deneme fırsatı bulacağınız çoktan seçmeli onar adet soru
bulunmaktadır. Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular kısmında ise daha ziyade
öğrendiğiniz bilgileri pratik yaşama uygulama olanaklarını düşündürten soruları bulacaksınız.
Kitabın yapısı hakkında ………….
Yrd. Doç. Dr. Ramazan Durgut
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1. TİCARET HUKUKUNUN YAPISI

1

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, ticaret hukukunun tanımı, ticaret hukukunun hukuk dalları arasındaki yeri ve
medeni hukuk ile borçlar hukukuyla ilişkisi, ticaret hukukunun kaynakları, ticaret hukukunda
sistemler ve Türk ticaret hukukunun düzenlenişi konuları anlatılmıştır.

2

Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1) Ticaret hukukunu tanımlayınız?
2) Ticaret hukukunun, ekonomi hukuku, medeni hukuk ve borçlar hukukuyla ilişkisini
açıklayınız?
3) Ticaret hukukunun kaynaklarını belirtiniz.
4) Ticaret hukukuna hâkim olan sistemler nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ticaret Hukukunun
Tanımı

Ticaret hukukunun tanımını
öğrenmek

Okuyarak

Ticaret Hukukunun
Hukuk Dalları
Arasındaki Yeri ve
Medeni Hukuk ile
Borçlar Hukukuyla
İlişkisi

Ticaret hukukunun diğer hukuk
dalları arasındaki yerini ve
özellikle medeni hukuk ve
borçlar hukuku ile arasındaki
ilişkiyi öğrenmek

Okuyarak

Ticaret Hukukunun
Kaynakları

Ticaret hukukunun
kaynaklarının neler olduğunu
öğrenmek

Okuyarak

Ticaret Hukukunda
Sistemler

Ticaret hukukuna hakim olan
sistemlerin neler olduğunu
öğrenmek

Okuyarak

Türk Ticaret
Hukukunun
Düzenlenişi

Türk ticaret hukukunun
düzenlenişi hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar

•

İşletme

•

Kaynaklar

•

Sistemler

•

Düzenlemeler
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Giriş
Bu bölümde, genel olarak ticaret hukukunun yapısı anlatılacaktır. Bu doğrultuda, ticaret
hukukunun tanımı, ticaret hukukunun hukuk dalları arasındaki yeri ve medeni hukuk ile borçlar
hukukuyla ilişkisi, ticaret hukukunun kaynakları, ticaret hukukunda sistemler ve Türk ticaret
hukukunun düzenlenişi konuları incelenecektir.

6

1.1.Ticaret Hukukunun Tanımı
Ticaret hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalı olarak tanımlanabilir. Buradaki
ticari faaliyetlerden amaç Türk Ticaret Kanunu (TTK) anlamında ticari işlerdir. TTK m. 3’te
Türk Ticaret Kanununda düzenlenen hususlarla bir ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve
fiillerin ticari iş olduğu belirtilmiştir. Buna göre Türk Ticaret Kanunu ile ticari işletmeyi
ilgilendiren diğer kanunlardaki ticari işler, ticaret hukukunun kapsamında girmekte ve bu hukuk
dalı içerisinde incelenmektedir.

1.2.Ticaret Hukukunun Hukuk Dalları Arasındaki Yeri ve Medeni
Hukuk ile Borçlar Hukukuyla İlişkisi
Ticaret hukuku özel hukukun bir dalıdır. TTK m. 1’de Türk Ticaret Kanununun, Türk
Medeni Kanununun (TMK) ayrılmaz bir parçası olduğu belirtilmiştir. Türk Borçlar Kanunu
(TBK) da Medeni Kanunun tamamlayıcısıdır (TBK m. 646). TMK m. 5’te Medeni Kanun ile
Borçlar Kanununun genel nitelikli hükümlerinin, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk
ilişkilerine uygulanacağı ifade edilerek, Medeni Hukuk ile Borçlar Hukukunun birbirlerinin
tamamlayıcısı oldukları vurgulanmıştır. Bu sebeple Ticaret Hukuku ile Medeni Hukuk ve
Borçlar Hukuku, bağımsız bir hukuk dalı olsalar da, yakın bir ilişki içindedirler.

TTK m. 1’de Türk Ticaret Kanununda hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari
işlerde, mahkemenin ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar vereceği
düzenlenerek, TMK ve TBK hükümlerinin uygulanacağı açıklanmıştır.

Ticaret Hukukunun alanına giren ve incelenen birçok konu, TTK yerine veya ayrıca
TBK’da düzenlenmiş durumdadır. Örneğin, haksız rekabet (TBK 57), malvarlığının veya
işletmenin devralınması (TBK m. 202 – 203), pazarlamacılık sözleşmesi (TBK m. 448 – 460),
komisyon sözleşmesi (TBK m. 532 – 546), ticari temsilci, vekil ve diğer tacir yardımcıları
(TBK m. 547 – 554) ve adi ortaklık sözleşmesi (TBK m. 620 – 645).
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1.3.Ticaret Hukukunun Kaynakları
1.3.1.Asıl

Kaynaklar

1.3.1.1.Yazılı Kaynaklar
Türk Ticaret Kanunu, Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında
Kanun, Ticaret hukuku ile ilgili özel kanunlar ve uluslararası andlaşmalar, Kanun Hükmünde
Kararnameler, Tüzükler, Yönetmelikler, Mesleki Kararlar, Ticaret Hukukunun asıl
kaynaklarıdır. Bu kaynaklar aynı zamanda yazılı kaynaklar olup, güncel haline
www.mevzuat.gov.tr internet adresinden ulaşılabilmektedir.

- Türk Ticaret Kanunu
6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 13/1/2011 tarihinde kabul edilmiş ve 01/07/2013
tarihinde yürürlüğe girmiştir [Resmi Gazete (RG), 14/2/2011 tarih ve 27846 sayı].

- Türk Ticaret Kanununun Yürürlüğü ve Uygulama Şekli Hakkında Kanun (RG,
14/02/2011 tarih, 27846 sayı).

- Özel Kanunlar
Örnekler: Sınai Mülkiyet Kanunu (RG 10/01/2017 tarih, 29944 sayı) Ticari İşlemlerde
Taşınır Rehni Kanunu (RG 28/10/2016 tarih, 29871 sayı), Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine
İlişkin Kanun (RG 19/12/1984 tarih, 18610 sayı), Sermaye Piyasası Kanunu (RG 30/12/2012
tarih, 28513 sayı), Kooperatifler Kanunu (RG 10/05/1969 tarih, 13195 sayı), Çek Kanunu (RG
20/12/2009 tarih, 27438 sayı), Bankacılık Kanunu (RG 01/11/2005 tarih, 25983 sayı)…

- Uluslararası andlaşmalar
Buraya kadar saydığımız asıl kaynaklar ulusal nitelikte olup, bir de diğer ülke ve
uluslararası kurum ve kuruluşlarla imzalanan uluslararası kaynaklar vardır. Anayasanın 80.
maddesine göre usulüne uygun olarak yürürlüğe konulmuş uluslararası andlaşmalar kanun
hükmünde olup, bunlarda Ticaret Hukukunun asıl kaynaklarındandır.
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Örnekler: Sınai Mülkiyetin Korunması ile İlgili Paris Sözleşmesi (RG 20/11/1975 tarih,
15418 sayı), Karayolu ile Uluslararası Eşya Taşıma Sözleşmesine İlişkin Antlaşma – CMR (RG
04/01/1995 tarih, 22161 sayı)…

- Kanun Hükmünde Kararnameler
Örnekler: Mülga Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG
08/06/1995 tarih, 22326 sayı), mülga Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun
Hükmünde Kararname (RG 27/06/1995 tarih, 22326 sayı), mülga Coğrafi İşaretlerin
Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG 27/06/1995 tarih, 22326 sayı), mülga
Endüstriyel Tasarımların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname (RG 08/06/1995
tarih, 22326 sayı).

- Tüzükler
Örnek: mülga Ticari İşletme Rehni Sicili Tüzüğü (RG, 21/08/1972 tarih, 14283 sayı).

- Yönetmelikler
Örnek: Ticaret Sicili Yönetmeliği (RG 27/01/2013 tarih, 28541 sayı); Ticari İşlemlerde
Rehin Hakkının Kurulması ve Temerrüt Sonrası Hakların Kullanılması Hakkında Yönetmelik
(RG 31/12/2016 tarih, 29935 3.Mükerrer sayı) …

- Tebliğler
Örnekler: Sermaye Piyasası Kurulu tarafından çıkarılan Pay Tebliği (RG, 22/6/2013
tarih, 28685 sayı), İzahname ve İhraç Belgesi Tebliği (RG, 22/6/2013 tarih, 28685 sayı).

1.3.1.2.Yazılı Olmayan (Tamamlayıcı) Kaynak: Ticari Örf ve Adet
Hukuku
TTK 1/2'ye göre hakkında ticari hüküm bulunmayan ticari işlerde, genel hükümlerden
önce, ticari örf ve adet uygulanacaktır. Görüldüğü üzere ticari örf ve adet, ticaret hukukuna
ilişkin yazılı asli kaynakları tamamlayan bir niteliğe sahiptir.
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Ticaret hukukunun bir diğer yazılı olmayan kaynağı ise ticari teamüllerdir. Ticari
teamüller, henüz ticari örf ve adet düzeyine gelmemiş davranış biçimleridir. TTK m.2’ye göre
“Kanunda aksine bir hüküm yoksa ticari örf ve âdet olarak kabul edildiği belirlenmedikçe,
teamül, mahkemenin yargısına esas olamaz.” Bu hükümden de anlaşıldığı üzere ticari teamüller
ticari uyuşmazlıkların çözümünde doğrudan başvurulan bir hukuk kaynağı değildirler. Ancak,
irade açıklamalarının (sözleşmelerin) yorumunda teamüller de dikkate alınır.

1.3.2.Yardımcı

Kaynaklar

Ticaret hukukunun yardımcı kaynakları doktrin (öğreti) ve mahkeme kararlarıdır.
Doktrin ticaret hukukuna ilişkin bilim adamlarınca yazılmış monografik eser, makale ve karar
incelemeleridir. Yine bir somut olaya ilişkin verilen mahkeme kararları da yardımcı kaynak
niteliğindedir.

Yardımcı kaynaklar, bağlayıcı değildir. Hâkim ticari bir uyuşmazlığı çözüme
kavuştururken Ticaret Hukukunun asıl kaynaklarıyla bağlı ve onları uygulamak zorundayken,
yardımcı kaynakları uygulamak zorunda değildir. Ancak bu kuralın bir istisnası vardır: Bir
konuda İçtihadı Birleştirme Kararı verilmişse, mahkeme kararı olsa bile, mahkemeler buna
uymak zorundadır. Başka bir ifadeyle Yargıtay Hukuk Genel Kurulunca verilen İçtihadı
Birleştirme Kararları bağlayıcı niteliktedir.

1.4.Ticaret Hukukunda Sistemler
Ticaret hukuku ticari faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Ticaret hukuku ile ilgili
düzenlemelerin yapılmasında ve ticaret hukukunun uygulama alanının saptanmasında başlıca
üç sistem vardır:

- Sübjektif Sistem
Bu sisteme göre ticaret hukuku, ticaretle uğraşan kişilere yani tacirlere uygulanan özel
kuralların bütünüdür. Burada bir işin ticari olarak nitelendirilmesi için, o işin tacir tarafından
yapılması veya ticarin faaliyetiyle ilgili olması gerekir. Alman Ticaret Kanunu esas itibariyle
sübjektif sistemi benimsemiştir.
- Objektif Sistem
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Bu sistemde ticaret hukukunun düzenlenmesinde belirli işler / işlemler belirleyicidir.
Objektif sistemde belirli iş / işlemler ticari kabul edilmiş ve bu işlere / işlemlere ticari hükümler
uygulanır. Burada işi / işlemi yapan tacir olsun veya olmasın ticari hükümler uygulanır. 1807
tarihli Fransız Ticaret Kanunu objektif sistemi benimsemiştir.
- Modern (Karma ) Sistem
Bu sistemde ticaret hukukunun düzenlenmesinde ticari işletme esas alınır. Ticari işletme
sisteminde tacir, ticari işletmeyi işletendir, ticari işler ise ticari işletmeyle ilgili işlerdir. Ticaret
hukukunun kapsamını ticari işletme faaliyeti belirler ve ticaret hukuku ticari işletmeler
hukukudur. 1942 tarihli İtalyan Medeni Kanunu’nun ticari faaliyetlerin düzenlendiği kısmının
bu sistem benimsenerek düzenlendiği kabul edilmektedir. Yine 1956 tarihli ve 6762 sayılı eski
Türk Ticaret Kanunu ile 2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticari işletme
esasına dayalı modern sistem kabul edilmiştir.

1.5.Türk Ticaret Hukukunun Düzenlenişi
Cumhuriyet öncesi dönemde tazminata kadar Osmanlı İmparatorluğunda islam hukuku
uygulanmaktaydı ve ticaret hukuku bağımsız bir niteliğe sahip değildi. 1850 yılında ilk ticaret
kanunu olan Kanunname-i Ticaret kabul edilmiştir. 1862 yılında Usul-ü Muhakem-i Ticarete
Dair Nizamname ile 1864 yılında Kanunname-i Hümayunu Ticareti Bahriyye kabul edilmiştir.

Cumhuriyet dönemin ilk ticaret kanunu, çeşitli sistemlerden hazırlanarak kabul edilen,
1926 tarih ve 865 sayılı Ticaret Kanunudur. Bu kanun, 1956 tarih ve 6762 sayılı Ticaret
Kanununun yürürlüğe girmesine kadar uygulanmıştır. 6762 sayılı eTK’da 2011 tarih ve 6102
sayılı Türk Ticaret Kanununun 01/07/2012 tarihinde yürürlüğe girmesiyle yürürlükten
kaldırılmıştır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, başlangıç kısmı ile 6 kitap ve son hükümlerden
oluşmaktadır.

Başlangıç, m. 1 – 10;
Birinci Kitap: Ticari İşletme, m. 11 – 123;
İkinci Kitap: Ticaret Şirketleri, m. 124 – 644;
Üçüncü Kitap: Kıymetli Evrak, m. 645 – 849;
Dördüncü Kitap: Taşıma İşleri, m. 850 – 930;
Beşinci Kitap: Deniz Ticareti, m. 931 – 1400;
Altıncı Kitap: Sigorta Hukuku, m. 1401 – 1520;
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Son Hükümler, m. 1521 – 1535.
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Uygulamalar

Bay A, sahip olduğu küçük esnaf işletmesi büyütmek ve bir ticaret şirketi kurmak
istemektedir. Ayrıca sahip olduğu işletmenin borçlarına ilişkin olarak aldığı ödeme ihtarlarında
“borçları için ticari faiz” işletileceği yazmaktadır.
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Uygulama Soruları

1) Bay A’nın kurmak istediği ticaret şirketi ile ilgili hangi yasal mevzuata bakmasını
tavsiye edersiniz.
2) Bay A’ya gönderilen ödeme ihtarlarındaki ticari faiz ile ilgili hangi yasal mevzuat
vardır? Güncel ticari ve kanuni faiz oranlarını nereden öğrenebilir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, genel olarak ticaret hukukunun yapısı anlatılmıştır. Ticaret hukuku, ticari
faaliyetleri düzenleyen hukuk dalıdır. Özel hukuk – kamu hukuku ayrımı bağlamında özel
hukukun içinde yer alır. Ticaret hukukunun ulusal ve uluslararası kaynakları vardır. En önemli
yazılı kaynağı ise 2011 tarih ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunudur (TTK). Bunun dışında
Bankacılık Kanunu, Kooperatifler Kanunu, Çek Kanunu gibi birçok özel kanun vardır. Ayrıca
ticaret hukukuna ilişkin olarak çıkarılan Kanun Hükmünde Kararname (KHK), tüzük,
yönetmelik ve tebliğler de yazılı asıl kaynaklardandır. Asıl kaynaklardan bir diğeri ticari örf ve
adetlerdir. Ticari örf ve adetler, ticaret hukuku yazılı olmayan kaynaklarındandır ve yazılı asıl
kaynaklarından sonra ancak genel kanunlardaki hükümlerden önce uygulanırlar. Doktrin ve
mahkeme kararları ise ticaret hukukun yardımcı kaynaklarıdır. Yardımcı kaynaklar kural olarak
bağlayıcı değildir; başka bir anlatımla, emsal (örnek) olarak uygulanırlar. Ancak Yargıtay
Hukuk Genel Kurulunca (HGK) verilen İçtihatı Birleştirme Kararları (İBK) tüm mahkemeleri
bağlar (istisna).
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun asli kaynaklarından değildir?
Kanun
Kanun Hükmünde Kararname
Tüzük
Yönetmelik
Mahkeme Kararları

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun yazılı asıl kaynaklarından değildir?
Türk Ticaret Kanunu
Çek Kanunu
Ticari Örf ve Adet
Ticaret Sicil Yönetmeliği
Sermaye Piyasası Kurumu Tebliğleri

3) Ticaret hukukunun yardımcı kaynakları arasında yer almasına rağmen, istisnai
olarak tüm mahkemeleri bağlayan hukuk kaynağı hangisidir?
A) Mahkeme Kararları (İçtihat)
B) İçtihadı Birleştirme Kararı
C) Teamül Kuralları
D) Örf ve Adet Kuralları
E) Doktirn
4) Ticaret hukuku tacirlerin yaptıkları işlemlere değil, kimin yaptığına bakılmaksınız,
tarafları kim olursa olsun, ticari işlemlere uygulanır. Bu görüşü aşağıdaki
sistemlerden hangisini yansıtmaktadır?
A) Objektif sistem
B) Subjektif sistem
C) Karma sistem
D) Modern sistem
E) Yarı karma sistem
5) Ticaret hukuku, ticaretle uğraşan kişilere yani tacirlere uygulanan özel kuralların
bütünüdür. Bu ilkeyi benimseyen sistem aşağıdakilerden hangisidir?
A) Modern sistem
B) Karma sistem
C) Yarı karma sistem
D) Subjektif sistem
E) Objektif sistem
6) Aşağıdakilerden hangisi 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ayrı bir kitap olarak
düzenlenmemiştir?
A) Ticari işletme
B) Banka hukuku
C) Ticaret şirketleri
D) Kıymetli evrak
E) Sigorta hukuku
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7) Ticaret hukuku klasik hukuk ayrımı kapsamında hangi hukuk dalının içinde yer
almaktadır?
A) Özel hukuk
B) Kamu hukuku
C) Medeni hukuk
D) Borçlar hukuku
E) Ekonomi hukuku
8)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun alt dallarından biri değildir?
Ticari işletme hukuku
Şirketler hukuku
Ceza hukuku
Kıymetli evrak hukuku
Taşıma hukuku

9)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun alt dallarından biridir?
Vergi hukuku
İdare hukuku
Anayasa hukuku
İş hukuku
Sigorta hukuku

10) Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunun yan dallarından biri değildir?
A) Banka hukuku
B) Sermaye piyasası hukuku
C) Fikri mülkiyet hukuku
D) Yabancılar hukuku
E) Rekabet hukuku

***
Cevap Anahtarı:
1) E 2) C 3) B 4) A 5) D 6) B 7) A 8) C

9) E

10) D
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2. TİCARİ İŞ VE SÖZLEŞMELER

17

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, ticari işler ve ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Ticari iş nedir, ticari işi belirleme ölçütleri nelerdir?

2)

Ticari iş karinesi nedir?

3)

TTK’da öngörülen zamanaşımı süreleri sözleşmeyle değiştirilebilir mi?

4)

Adi işlerde bileşik faiz işletilebilir mi?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ticari İşler

Ticari işlerin neler olduğunu
öğrenmek

Okuyarak

Ticari İş Sayılmaya
Bağlanan Sonuçlar

Bir işin ticari iş sayılması
halinde, bu duruma bağlanan
sonuçların neler olduğunu
öğrenmek

Okuyarak

20

Anahtar Kavramlar

•

Ticari İş

•

Faiz

•

Karine

•

Zamanaşımı
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Giriş
Bu bölümde, ticari işler ve ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar anlatılacaktır. Bu
doğrultuda, hangi işlerin ticari iş sayılacağı ve bu durumda ticari iş sayılmaya bağlanan
sonuçların neler olduğu, özellikle teselsül karinesi, ticari işlerde faiz ve zamanaşımı konuları
incelenecektir.
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2.1.Ticari İşler
Ticaret hukuku, ticari işleri düzenleyen hukuk dalıdır. Kanunda, ticari hükümlerin ticari
işlere uygulanacağı öngörülmüştür (TTK m. 1/2). Buna karşılık bir iş ticari değil de adi işse,
TTK hükümleri yerine genel hükümler (TMK, TBK vs.) uygulanır. Dolayısıyla bir işin ticari iş
olarak nitelendirilmesi TTK hükümlerinin uygulanması bakımından büyük öneme sahiptir.

Yukarıda da açıklandığı üzere ticaret hukukunun konusunu ticari işler (faaliyetler)
oluşturmaktadır. Hangi işlerin ticari iş niteliğinde olduğu kanunda belirtilmiştir (TTK m. 3, 19).
Anılan hükümler incelendiğinde ticari işlerin dört grupta toplandığı görülmektedir. TTK m. 3’e
göre ticari işler; Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen işler (konular) ile bir ticari işletmeyi
ilgilendiren işlerdir. TTK m. 19’a göre ticari işlerin kapsamına ise ticari iş karinesi ve bir taraf
için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler girmektedir. Şimdi her birini teker teker açıklayalım.

2.1.1.Türk

Ticaret Kanununda Düzenlenen İşler

TTK’da düzenlenen tüm konular ticari iştir. Bir iş TTK’da düzenlenmişse ticari iş
sayılır. Bu işin ayrıca ticari işletme ile ilgili olup olmaması fark yaratmaz. Ekleyelim ki, sözü
edilen işi gerçekleştiren kimsenin, tacir sıfatını taşıyıp taşımaması da önem taşımaz. Örneğin
bir işçi emeklisinin keşide edip lehdar olan memura verdiği çek, ticari iştir. Çünkü kambiyo
senetlerinden olan çek, esas olarak TTK’da düzenlenmektedir. Yine bir üniversite öğrencisinin
borcu karşılığında bono imzalaması, bono TTK’da düzenlendiğinden, ticari iştir. Cari hesap
sözleşmesi de tarafları tacir olsun veya olmasın, TTK’da düzenlendiğinden ticari iştir.

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen konunun ticari iş sayılabilmesi için mutlaka bir
sözleşme olması gerekmez. Çünkü yukarıda açıklandığı üzere fiiller (eylemler) de ticari iş
olabilir. Nitekim Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen haksız rekabet halleri, hukuki niteliği
itibariyle haksız fiildir (eylemdir). Haksız rekabet TTK m. 54 vd. hükümlerinde
düzenlendiğinden ticari iştir.

2.1.2.Ticari

İşletmeyi İlgilendiren İşler
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Bir işin ticari iş olarak nitelendirilmesinde ilk ölçüt yukarıda da açıklandığı üzere, o işin
TTK’da düzenlenip düzenlenmediğidir. Eğer bir iş TTK’da düzenlenmişse ticari iştir. Buna
karşılık TTK’da düzenlenmeyen işler de ticari iş niteliğinde olabilir. Bu durumda bir işin ticari
iş olup olmadığını belirleme de “ticari işletmeyle ilgili olma” ölçütü devreye girer.

İkinci ölçütümüze göre, TTK’da düzenlenmemiş olsa bile, bir ticari işletme ile ilgili
işler de ticari iş niteliğindedir. Ticari işletme ile ilgili iş, ticari işletme faaliyeti çerçevesinde
yapılan işlerdir. Ticari işletme ile ilgili iş kavramı geniş yorumlanır. Ticari işletmenin konusuna
doğrudan giren işler, ticari iş niteliğindedir. Ancak ticari işler bunlarla sınırlı değildir. Bir iş
dolaylı olarak işletme konusuna giriyorsa, yine ticari işletmeyi ilgilendirir ve ticari iş kabul
edilir. Başka bir anlatımla, bir ticari işletmenin taraf olduğu işlemler değil, konu olduğu işlemler
de ticari iştir.

Örneğin beyaz eşya pazarlamasıyla uğraşan tacir (A)’nın, ticari işletmesi için, (B)’ye ait
fabrikadan toptan beyaz eşya satın alması ticari iş niteliğindedir. Bu iş doğrudan (A)’nın ticari
işletme konusu ile ilgili bir iştir. Ancak tacir (A)’nın ticari işletmesinin faaliyette bulunduğu
dükkânı (C)’den kiralaması da ticari iştir. Bu iş beyaz eşya alım-satımı (pazarlaması) niteliğinde
değildir. Fakat ticari işletmenin asıl uğraş konusunu kolaylaştıran bir kira sözleşmesi olarak
ticari iş niteliğindedir.

Yine örneğin bir özel Tiyatronun oyunlarını sergilediği salonunun tamir ve tadilatını
yaptırması da ticari işletmeyi ilgilendirdiği için ticari iştir. Başka bir örnek, öğrencilere özel
ders vermek için açılan bir dershanenin (kursun) kurs binası için mobilya satın alması ve
çalıştıracağı öğretmen ile işçilerle hizmet / iş sözleşmesi imzalaması da ticari işletmeyi
ilgilendirdiğinden ticari iştir.

Ticari işler, genel olarak işlem, fiil ve dar anlamda işlerden oluşur. Bir işin ticari kabul
edilebilmesi için onun hangi borç kaynağından doğduğu önem taşımaz. Bu borç kaynağı hukuki
işlem, vekâletsiz iş görme, haksız fiil veya sebepsiz zenginleşme olabilir.

Ticari işletmelerin tüm işleri ticari iş niteliğinde olduğundan (TTK m. 3), ticari işletmeyi
ilgilendiren haksız fiiller de ticari işletme sahibi açısından ticari iş sayılır. Bu fiilin karşı taraf
için adi iş sayılması veya karşı tarafın tacir olmaması önemli değildir. Örneğin bir bankaya ait
para taşıma aracının bir yayaya çarpması, banka açısından ticari iş; yaya bakımından adi iştir.
Yine bir taşıma şirketine ait yolcu otobüsünün bir yayaya çarpması, taşıma şirketi bakımından
ticari iş, yaya bakımından adi iştir. Eğer bankaya ait araç bir taşıma şirketine ait eşya veya yolcu
taşıyan bir araca çarparsa, hem banka hem de taşıma şirketi bakımından da ticari iştir. Bunun
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en önemli sonucu haksız fiil sebebiyle ticari faiz yürütülmesin de ortaya çıkmaktadır1. Şöyle
ki, bir işin taraflardan biri için ticari diğer için adi iş olduğu durumlarda haksız fiil nedeniyle
ticari faiz yürütülebilmesi için fiilin sadece fail bakımından ticari iş niteliğinde olması gerekli
ve yeterlidir2.

2.1.3.Ticari

İş Karinesi

Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır (TTK m. 19/1). Ancak gerçek kişi tacir, işlemi
yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin
ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır.

Tüzel kişilik kazanmasıyla birlikte tacir olan ticaret şirketlerinin her türlü işi ticari iş
niteliğindedir. Bu nedenle ticaret şirketlerinin adi iş alanı yoktur. Dolayısıyla ticaret
şirketlerinde ticari iş karinesinden de söz edilemez. Çünkü bir karinenin aksi ispat edilebilir
ancak ticaret şirketlerinin her türlü işi mutlak olarak ticari iş niteliğindedir3.

Buna karşılık tacir sıfatını taşıyan bir dernek veya vakıf, tüzel kişi tacir sıfatı taşısa bile,
adi iş alanının bulunması olasıdır. Gerçek kişilerin adi iş alanının bulunabileceği halleri belirten
TTK m. 19/1’den, tüm tüzel kişi tacirlerin hiçbir surette adi iş alanının olamayacağı anlamı
çıkarılamaz.

Gerçek kişi tacirler ise ticari iş karinesini iki şekilde çürütebilir. Bu istisnai haller
şunlardır:

1
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin (HD) 02.06.1998 tarih ve 2442/4120 sayılı kararı: “Davacıya ait telefon
direğine çarparak hasara neden olan davalı, aracı taşımada kullandığı için somut olay (eylem) ticarî nitelik
taşımaktadır. 3095 sayılı Yasanın 2/III. maddesinde, arada sözleşme olmasa bile, ticarî işlerde temerrüt faizine ...
hükmedilmek gerekirken yasal faize hükmedilmesi doğru görülmemiştir.” Batider, C. XIX, S. 3, s. 193.
2
Karahan, Sami: Ticari İşletme Hukuku, 23. Bası, Konya 2012, s. 55. Yargıtay Hukuk Genel Kurulunun
(HGK) 3/4/2002 tarih ve Esas 200/4-174, Karar 2002/259 sayılı kararı: “Haksız fiil tacir tarafından ticari
işletmesiyle ilgili olarak meydana getirilmiş ise bu eylemden zarar gören tacir olmasa bile tacirden reeskont faizi
isteyebilir.” Yargı Dünyası, Ağustos 2002, S. 80, s. 67 – 71.
3
Yargıtay 11. HD’nin 26.06.1997 tarih ve 1815/5112 sayılı kararı: “… Tacir olan tüzel kişilerin özel
işlemleri olamayacağına göre… tüm işlemlerinin istisnasız olarak ticarî sayılması gerekir…” Yargıtay Kararları
Dergisi (YKD), C. 23, S. 10, s. 1565-1566.
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•

Durumun (somut olayın) özellikleri gereği işin ticari iş sayılamaması. Örneğin
ayakkabı pazarlaması ile uğraşan tacirin, oğluna düğün hediyesi olarak bir apartman
dairesi satın alması, halin icabı ticari iş niteliğinde değildir.

•

Karşı tarafa işin ticari iş olmadığının bildirilmesi. Örneğin bir bilgisayar satın alan
tacirin, bunu çocuğunun eğitim ihtiyacı için aldığını bildirmesi.

Anılan istisnai haller, ticaret şirketleri dışındaki tüzel kişi tacirler bakımından da
uygulanabilir.

2.1.4.Bir

Taraf İçin Ticari İş Niteliğinde Olan Sözleşmeler

Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, kanunda aksine hüküm
olmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır (TTK m. 19/2). Buna göre bir tacirin örneğin ticari
işletmesi gereği bir ofisi/dükkânı, mal sahibi işçi emeklisinden kiralaması, ticari iş sayılır.
Çünkü tacir için ticari olan kira sözleşmesi, mal sahibi memur için de ticaridir.

Bir taraf için ticari nitelikte olan işin diğer taraf içinde ticari iş sayılabilmesi, sadece
aradaki ilişkinin “sözleşme” olması halinde söz konusudur. Ancak bir taraf için ticari sayılan iş
karşılıklı sözleşmeden kaynaklanmıyorsa, diğer taraf için ticari sayılması söz konusu değildir.
Örneğin haksız fiil söz konusu olursa, bunun bir taraf (örneğin zarar veren fail) için ticari
olması, diğer taraf (zarar gören) için de ticari iş olarak kabul edilmesi sonucunu doğurmaz.

2.2.Ticari İş Sayılmaya Bağlanan Sonuçlar
2.2.1.Ticari

İşlerde Müteselsil Sorumluluk (Teselsül Karinesi)

Aynı borç ilişkisinden dolayı birden fazla kişinin borç altına girmesi ve bunların her
birinin borcun sadece bir kısmından sorumlu olması halinde, müşterek (kısmi) borçluluk vardır.
Örneğin borçlular (A) ve (B)’nin birlikte üstlendikleri 1000TL’lik toplam borçtan, alacaklı (C)
ile aralarındaki anlaşmaya göre, (A)’nın 500TL ve (B)’nin 500TL ile sorumlu olmasında durum
böyledir.

Öte yandan birden fazla borçlunun, alacaklıya karşı borcun tamamı için taahhütte
bulunması (borç üstlenmesi) halinde müteselsil sorumluluk söz konusudur. Müteselsil
borçluluk alacaklıyı oldukça avantajlı bir duruma sokar. Çünkü müteselsil borçlulukta alacaklı,
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“borcun tamamını” borçlulardan birinden veya diğerinden yahut borçluların hepsinden talep
etme yetkisine sahiptir.

Müteselsil sorumluluk, sadece açıkça sözleşmede veya kanunda öngörülmüşse doğar.
Örneğin ticari işletmenin (aktif ve pasifiyle) devrinde müteselsil sorumluluk kanunda
öngörülmüştür. Aynı şekilde bir kambiyo senedinin ödenmemesi halinde, hamile (alacaklıya)
karşı senet borçlularının sorumluluğu müteselsildir.

Buraya kadarki açıklamalardan özetle; adi işlerde müteselsil sorumluluğun genel kural
değil, istisna olduğu anlaşılmaktadır. İşte TTK m. 7/1’e göre ticari işlerde birlikte borç üstlenen
kişilerin sorumluluğunun kural olarak müteselsil olduğu kabul edilmiştir. Buna ticaret
hukukunda teselsül karinesi denilmektedir.

Gerçekten TTK m. 7/1’e göre iki veya daha fazla kimse, içlerinden yalnız biri veya hepsi
için ticari nitelikte olan bir iş dolayısıyla birlikte borç altına girerlerse, müteselsilen sorumlu
olurlar. Bu kural emredici olmayıp, aksine sözleşme yapmak mümkündür. Teselsül karinesinin
yürüyebilmesi için, üstlenilen borcun borçlulardan sadece biri için ticari iş niteliğinde olması
yeterlidir.

TTK m. 7/2 uyarınca ticari borçlara kefalet halinde, asıl borçlu ile kefiller arasında aynı
kural geçerlidir 4 . Ancak müteselsil borçlu ve kefillere, ödemenin/ifanın yapılmadığı ihbar
edilmeden temerrüt faizi işletilemez (TTKm. 7/1, c.2).

Kefaletin müteselsil olması halinde, -tıpkı müteselsil borçlulukta olduğu gibi- alacaklı
elverişli konumdadır. Müteselsil kefalette, alacaklı vadesi gelen alacağını, sıra gözetmeksizin
asıl borçludan veya kefilden yahut her ikisinden talep edebilir. Adi kefalette ise alacaklının
kural olarak öncelikle asıl borçluya başvurması ve alacağını tahsil için hukuki girişimde (dava,
icra takibi) bulunması ve sonucunda alacağını elde edememesi gerekir. Bu durum, icra takibinin
sonuçsuz kaldığını gösteren “kesin aciz belgesi” ile ispatlanır. Kanunda (adi kefalette)
doğrudan kefile başvurulabilecek başka istisnai haller (iflas, konkordato) de öngörülmüş olup,
bu hallerin ortak özelliği asıl borçluya başvurmanın imkânsızlaşması veya anlamsızlaşmasıdır
(TBK m. 585/1).

4
Yargıtay 11. HD’nin 19.07.2005 tarih ve 4621/7778 sayılı kararı: “... Davalı şirketin (M)’nin borcuna
kefalet verdiği ve ticarî mahiyeti haiz bir iş dolayısıyla verilmiş olmakla, TTK’nın 7/2. maddesi uyarınca bu kefaletin
müteselsil kefalet olduğu...” (YKD, C. 32, S. 11, s. 1779-1781).
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Yukarıdaki açıklamalardan da anlaşıldığı üzere, ticari bir borca kefalet halinde, kefil asıl
borçlu gibi sorumludur ve alacaklı asıl borçluya gitmeden doğrudan kefile başvurarak alacağını
alabilir5.

2.2.2.Ticari

İşlerde Faiz

2.2.2.1.Faize İlişkin Genel Esaslar
Genel olarak faiz, anapara (kapital) faizi ve temerrüt faizi olarak iki türdür. Para
borcunun vadesine kadar işletilen faize anapara faizi denir. Para borcu ödenmeyerek temerrüde
düşülmesi sebebiyle temerrüt tarihinden itibaren işletilen faize ise temerrüt faizi denir. Kural
olarak muaccel bir borcun borçlusu, alacaklının ihtarıyla temerrüde düşer (TBK m. 117/1).
Muaccel borca ilişkin temerrüt ihtarından itibaren temerrüt gerçekleştir. Ancak alacağın belirli
bir vadesi varsa (örneğin 10/01/2010), ihtara gerek olmaksızın, vade tarihinden itibaren
temerrüt gerçekleşir (TBK m. 117/2). Haksız fiilde fiilin işlendiği, sebepsiz zenginleşmede ise
zenginleşmenin gerçekleştiği tarihte borçlu temerrüde düşmüş olur. Ancak sebepsiz
zenginleşenin iyiniyetli olduğu hâllerde temerrüt için bildirim şarttır (TBK m. 117/2).

Anapara faizinin ödenmesinde de temerrüde düşülebilir. Bu halde temerrüt faizi kural
olarak icraya ve mahkemeye müracaat tarihinden itibaren istenebilir (TBK m. 121/1).

Temerrüt faizinin ödenmesinde temerrüde düşülmesi nedeniyle temerrüt faizi
işletilemez [TBK m. 121/3; Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun (FaizK) m. 3]. Bu
kural Türk hukukunda bileşik faiz yasağının temerrüt faizi açısından bir görünümüdür.

2.2.2.2.Ticari İşlerde Faize İlişkin Esaslar

5
Yargıtay 11. HD’nin 25.09.1985 tarih ve 83-3529/4796 sayılı kararı: “… Davalılardan H.G. diğer davalı
şirketin davacı bankadan aldığı ticarî kredi karşılığı düzenlenen… “Umumî Taahhütname”yi… kefil sıfatıyla
imzalamış bulunmaktadır… Asıl borç ticarî nitelikte bulunmasına göre TTK’nın 7. maddesi hükmü uyarınca davalı
HG’nin de asıl borcun ve fer’ilerinin tamamından asıl borçlu gibi sorumlu olduğu…”
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2.2.2.2.1.Kararlaştırılmamış Olsa Da Faize Hak Kazanılması
Adi iş niteliğindeki ödünç sözleşmelerinde, sözleşmede kararlaştırılmamışsa, ödünç
alanın vadeye kadar geçen süre için herhangi bir anapara faizi borcu doğmaz (TBK m. 387/1).
Ticari iş niteliğindeki ödünç sözleşmelerinde ise durum farklıdır: Ticari ödünç sözleşmesinde
sözleşmede belirtilmese de ödünç alanın faiz (anapara faizi) ödeme borcu vardır (TBK m.
387/2)6.

Ticari işletme ile ilgili işler ücret karşılığı yapılır. Nitekim TTK m. 20’ye göre, bir
kimseye ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir.
Bundan başka, verdiği avanslar (ödünçler) veya yaptığı masraflar için ödeme tarihinden itibaren
faize de hak kazanır.

2.2.2.2.2.Faize Faiz (Bileşik Faiz) Yürütülmesi
Faizin belli devreler sonunda anaparaya ilâve edilmesi ve ortaya çıkan bu meblağa
tekrar faiz yürütülmesi, bileşik faizdir (mürekkep faiz). Bileşik faiz yasağından söz edilebilmesi
için her iki faizin aynı türde olması gerekir. Örneğin anapara faizine anapara faizi; temerrüt
faizine temerrüt faizi işletilmesi, bileşik faiz yürütülmesi anlamına gelir. Ancak yukarıda da
belirtildiği üzere, anapara faizine temerrüt faizi işletilmesi bileşik faiz niteliğinde değildir.

Önemle belirtelim: Adi işlerde bileşik faiz uygulaması, kesin olarak yasaktır. Ödünç
sözleşmeleri ile ilgili TBK m. 388/3’te, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz
yürütülmesinin batıl (geçersiz) olduğu belirtilmektedir. Yine FaizK m. 3’te “Kanuni faiz ve
temerrüt faizi hesaplanırken mürekkep faiz yürütülemez.” denilerek bu yasak vurgulanmıştır.

Hâlbuki ticari işlerde bileşik faiz uygulamasına, istisnaen iki halde izin verilmiştir. TTK
m. 8/2’ye göre “Üç aydan aşağı olmamak üzere faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz
yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan
6
Yargıtay 12. HD’nin 20.02.2007 tarih ve 141/2756 sayılı kararı: “… Adî ve ticarî faiz ayırımı, faizin bağlı
olduğu para borcunun hangi hukukî ortamda doğduğuna bağlı olarak yapılan bir belirlemedir. Ticarî faizin söz
konusu olabilmesi için, asıl borcun bir ticarî işten doğması gerekir. Takibe konu alacak, alacaklı müteahhit ile
borçlu arasındaki istisna (eser) sözleşmesi nedeniyle düzenlenen hak ediş bedellerinden kaynaklanmaktadır.
eTK’nın 12/3. maddesi uyarınca, her çeşit imal ve inşa, ticarî iştir. eTK’nın 21/3. [TTK 19/2] maddesine göre de,
bir taraf için ticarî iş mahiyetinde olan sözleşmeler, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, diğer taraf için de ticarî
iş sayılır. Ticari işte de ticarî faiz uygulanır…” (İstanbul Barosu Dergisi 2007, C. 81, S. 3, s. 1250).
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ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu kadar ki bu fıkra sözleşenleri tacir olmayanlara
uygulanmaz”. Anılan hükümden, iki halde ticari işlerde anapara faizinde bileşik faiz
uygulanabileceği anlaşılmaktadır:

•

Tacirler arasında ve her iki taraf açısından da ticari iş niteliğinde olan ödünç
sözleşmelerinde

•

Tarafları tacir olan cari hesap sözleşmelerinde.

Bu iki halde uygulanması öngörülen bileşik faiz, ancak üç aydan aşağı olmayacak
devreler halinde ve anapara faizi bakımından söz konusudur.

Cari hesap sözleşmesinin tanımı: İki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden
doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kalem
kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı
isteyebileceklerine ilişkin sözleşmeye cari hesap sözleşmesi denir. Bu sözleşme yazılı
yapılmadıkça geçerli olmaz (TTK m. 89). Tekrar etmek gerekirse tarafları tacir olan ve hesap
devreleri üç aydan uzun olan cari hesap sözleşmelerinde bileşik faiz işletilebilir7.

2.2.2.2.3.Faiz Oranının Serbestçe Belirlenebilmesi
Ticari işlerde hem anapara faizi hem temerrüt faizi oranları, sözleşmeyle serbestçe
belirlenebilir (TTK m. 8/1). Sözleşmesel belirleme yapılmamışsa, FaizK çerçevesinde kanuni
faiz oranı uygulanır. FaizK m. 1’e göre gerek adi işlerde gerek ticari işlerde kanuni faiz oranı
yıllık % 9’dur. Kanuni faiz oranı aynı zamanda temerrüt faizi oranıdır (FaizK m. 2/1).

Belirtelim ki, taraflar sözleşmede ticari bir borcun faizinin hangi andan itibaren
işlemeye başlayacağını da belirleyebilirler. Sözleşmede belirlenmemişse, ticari bir borcun faizi,
vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar (TTK m.
10).

7
2012.

Cari hesap sözleşmesi ve cari hesapta faizle ilgili bkz. Durgut, Ramazan: Cari Hesap Sözleşmesi, İstanbul
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2.2.2.2.4.Daha Yüksek Oranda Temerrüt Faizi İstenebilmesi
Ticari işlerde sözleşmede kararlaştırılmasa bile daha yüksek oranda faiz istenebilir. Bu
imkân temerrüt faizi bakımından söz konusudur. Nitekim FaizK m. 2/2’ye göre T.C. Merkez
Bankasının önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı, FaizK
m. 1’deki orandan (% 9) fazla ise, arada sözleşme olmasa bile, ticari işlerde temerrüt faizi bu
oran üzerinden istenebilir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 31 Aralık
günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise yılın ikinci yarısında
bu oran geçerli olur. Merkez Bankası’nca avans işlemleri için uygulanan faiz oranı
21/06/2013’den itibaren yıllık % 11 olup8, ticari işlerde bu yüksek oran üzerinden faiz talep
edilmesi olanaklıdır9.

Ticari işlerde yüksek faiz oranının talep edilebilmesi için faiz alacağının dayandığı
hukuki ilişkinin ticari iş niteliğinde olması gerekir. Örneğin alacağın dayandığı sözleşmenin,
taraflardan en az biri için ticari iş niteliğinde olması halinde durum böyledir. Zira kanun gereği
bu sözleşme, diğer taraf için de ticari iştir. Buna karşılık bir haksız eylemden kaynaklanan
tazminat borcunda avans faizi istenebilmesi, haksız eylem Türk Ticaret Kanunu’nda
düzenlenmiyorsa, haksız eylemin her iki taraf için de ticari nitelikte olmasına bağlıdır.

Sözleşmede anapara faizi kararlaştırılıp, temerrüt faizi miktarı öngörülmemiş olabilir.
Temerrüt faizi miktarının sözleşmede kararlaştırılmamış olduğu hallerde, sözleşmesel anapara
faizi oranı, kanuni oranın (FaizK m. 2/1, 2) üstünde ise, sözleşmesel anapara faizi ayrıca
temerrüt faizi oranı olarak uygulanır (FaizK m. 2/3).

2.2.3.Ticari

İşlerde Zamanaşımı

TTK m. 6 uyarınca ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı süreleri,
kanunda aksine hüküm olmadıkça, sözleşme ile değiştirilemez. Bu hüküm sadece Türk Ticaret
Kanunu’ndaki zamanaşımı sürelerine ilişkin değildir. TTK m. 6’daki düzenleme, diğer ticari
hükümlerdeki (ticari işlerle ilgili diğer kanunlardaki) zamanaşımı sürelerini de kapsamaktadır.

8

Avas faiz oranları için bkz. http://www.tcmb.gov.tr/yeni/reeskont/reeskont.html

9
Yargıtay 19. HD’nin 06.07.2006 tarih ve 4792/7417 sayılı kararı: “... Davacı tacir olup uyuşmazlığa konu
alacak ticarî işletmesi ile ilgilidir. 15.12.1999 gün ve 4489 sayılı Kanun ile 3095 sayılı Kanunda yapılan değişiklik
sonucunda anılan Kanun 2/2 maddesi uyarınca arada ticarî sözleşme olmasa dahi ticarî işlerde avans faizi
istenebilir...” (Legal Hukuk Dergisi 2006, S. 47, s. 3527).
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Uygulamalar

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 15.02.2013 tarih ve E. 2013/702, K. 2013/1676 sayılı kararı:

Talep, trafik kazası nedeniyle maruz kalınan iş gücü kaybından kaynaklanan tazminatın
sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkindir.
Antalya 7. Asliye Hukuk Mahkemesi, TTK'da düzenlenen sigorta hukukuna ilişkin talep
hakkında Ticaret Mahkemelerinde bakılacağına dair hüküm bulunduğu gerekçesiyle
görevsizlik kararı vermiştir.
Antalya 6. Asliye Ticaret Mahkemesi ise, Zorunlu Mali mesuliyet sigortasının TTK'da
değil 2918 sayılı yasada düzenlenen mecburi sigorta olduğu, taraflardan her ikisinin tacir
olmadığı gibi davanın TTK'da düzenlenen hususlardan da olmadığı gerekçesiyle görevsizlik
kararı vermiştir.
Türk Ticaret Kanunun 4. maddesinde, bu kanundan doğan hukuk "davalarının" ticari
dava sayıldığı, aynı kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında, bir yerde ticaret mahkemesi varsa
asliye hukuk mahkemesinin vazifesi içinde bulunan ve bu kanunun 4. maddesi hükmünce ticari
sayılan "davalara", ticaret mahkemesinde bakılacağı hususları düzenlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunun 3. maddesinde,” Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari
işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir.” düzenlenmiştir.
Türk Ticaret Kanunun 1483 ve devamı maddelerinde “zorunlu sorumluluk sigortalar”
düzenlenmiştir.
Bir hukuki işlemin veya fiilin TTK'nın kapsamında kaldığının kabul edilmesi için
yasanın amacı içerisinde yukarıda tanımları verilen bu kanunda düzenlenen hususlarla bir ticari
işletmeyi ilgilendiren bir hukuki işlemin veya fiilin olması gerekir.
Somut olayda, talebin trafik kazası nedeniyle maruz kalınan iş gücü kaybından
kaynaklanan tazminatın sigorta şirketinden tahsili istemine ilişkin olduğu, davanın, Türk
Ticaret Kanunun 1483 vd. maddelerinde sayılan hususlardan olduğu anlaşılmaktadır. Bu
durumda uyuşmazlığın Ticaret Mahkemesinde görülüp, sonuçlandırılması gerekmektedir.
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Uygulama Soruları

Yargıtay 17. Hukuk Dairesi’nin 15.02.2013 tarih ve E. 2013/702, K. 2013/1676 sayılı
kararını, bu bölüm kapsamında anlatılan bilgiler çerçevesinde değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, ticari işler ve ticari iş sayılmaya bağlanan sonuçlar anlatılmıştır. Bu
doğrultuda, hangi işlerin ticari iş sayılacağı ve bu durumda ticari iş sayılmaya bağlanan
sonuçların neler olduğu, özellikle teselsül karinesi, ticari işlerde faiz ve zamanaşımı konuları
hakkında bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Ticari iş ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
TTK’da düzenlenmiş işler ticari iş sayılır.
Ticari işlerde faiz zorunludur.
Ticari işlerde adi sorumluluk geçerlidir.
Bir taraf için ticari iş mahiyetinde olan sözleşmeler diğer taraf için de taraf sayılır.
TTK’da düzenlenmiş olsun veya olmasın diğer kanunlarda düzenlenen ve ticari
işletmeyi ilgilendiren iş ticari iş sayılır.

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi “ticari iş karinesini” tanımlar?
Esnaf borçları hiçbir zaman ticari olamaz.
Tacirin yaptığı işi ticaridir.
Ticari iş taraflarca adi iş haline çevrilebilir.
Ticari işler sadece ticari işletmelerce yerine getirilebilir.
Ticareti terk etmekle tacir sıfatı sona erer.

3) Aşağıdakilerden hangisi bir işin ticari iş olmasının sonuçlarından değildir?
A) Ticari işlerde hem anapara faizi hem temerrüt faizi oranları, sözleşmeyle serbestçe
belirlenebilir.
B) Ticari işlerde müteselsil sorumluluk esastır.
C) Ticari işlerde sözleşmede belirtilmemişse de kapital faiz talep edilebilir.
D) Ticari işlerde bileşik faiz kesinlikle istenemez.
E) Ticari işlerde kefalet halinde, kefil ile borçlu alacaklıya karşı müteselsilen sorumlu
olurlar.
4)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ticari iş değildir?
Bir tacirin boşanmak için avukata vekâlet vermesi
Bir doktorun sigorta yaptırması
Bir memurun bankada mevduat hesabı açtırması
Bir tacirin fabrikası için bina satın alması
Bir anonim şirketin yoksullara dağıtmak için kömür satın alması

I. Ticari hükümlerde öngörülen zamanaşımı süreleri kesinlikle değiştirilemez.
II. Sadece TTK’da öngörülen zamanaşımı süreleri değiştirilebilir.
III. TTK’da öngörülen zamanaşımı süreleri, kanunda aksine hüküm olmadıkça,
sözleşme ile değiştirilemez.
5)
A)
B)
C)
D)
E)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız III
I ve II
II ve III
I, II ve III
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6) Taraflardan biri için ticari iş niteliğinde olan işler, hangi halde karşı taraf için de
ticari sayılır?
A) Karşı taraf tacir sıfatını taşıyorsa
B) İş bir ticari işletmeyi ilgilendiriyorsa
C) Bu konuda bir kanun hükmü varsa
D) Ticari iş bir sözleşmeden doğmuşsa
E) İş resmi memur aracılığıyla yapılmışsa
7) “Memur (A), amcası (B)’ye 500 TL borç para vermiştir. (B), aldığı parayı 1 ay
sonra geri ödeyeceğini belirtmiş, aralarında başka bir konuşma olmaksızın, (A) da
bunu hemen kabul etmiştir.” Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur?
A) (A), vadeye kadar geçen süre için anapara faizi isteyemez.
B) (A), vadeye kadar geçen süre için temerrüt faizi isteyebilir.
C) (A), vadeye kadar geçen süre için kanuni faiz oranında anapara faizi isteyebilir.
D) A), vadeye kadar geçen süre için avans faizi oranında anapara faizi isteyebilir.
E) Vadeye kadar geçen süre için bileşik faiz yürütülebilir.
8) “Tacir (T) ile Memur (M) birlikte poliçe keşide etmişlerdir.” Buna göre aşağıdaki
ifadelerden hangisi doğrudur?
A) Memur (M)’nin poliçe keşide etmesi adi iştir.
B) Memur (M) ile Tacir (T) müteselsilen borç altına girmişlerdir.
C) Memur (M) ile Tacir (T) müştereken borç altına girmişlerdir.
D) Tacir (T)’nin poliçe keşide etmesi adi iştir.
E) Memur (M) tacir sıfatını kazanmıştır.
9)
A)
B)
C)
D)
E)

Faize faiz yürütülebilmesi için hesap devreleri en az ne kadar olmalıdır?
15 gün
1 ay
2 ay
3 ay
6 ay

10) Ticari işlerde teselsül karinesi ile ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Adi işlerde, sözleşmede açıkça belirtilmişse müteselsil sorumluluk söz konusudur.
B) Ticari işlerde, aksi kararlaştırılmadıkça, müteselsil sorumluluk söz konusudur.
C) Adi işlerde borca kefil olunması halinde, kural olarak adi kefalet söz konusudur.
D) Ticari bir borca kefalet halinde, asıl borçlu ile kefiller müteselsilen sorumludur.
E) Ticari işlerde müteselsil sorumluluğa ilişkin hükmün aksi taraflarca
kararlaştırılamaz.

***
Cevap Anahtarı:
1) C 2) B 3) D 4) A 5) B 6) D 7) A 8) B 9) D 10) E
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3. TİCARİ YARGI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, ticari hükümler ve ticari davalar konuları anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Ticari hükümler nelerdir?

2)

Ticari hükümlerin uygulanma sırası nasıldır?

3)

Ticari dava sayılan uyuşmazlıklar hangileridir?

4)

Ticari davaların görüleceği mahkemeler hangileridir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ticari Hükümler

Ticari
hükümlerin
neler
olduğunu ve bu hükümlerin Okuyarak
uygulanma sırasını öğrenmek.

Ticari Davalar

Hangi uyuşmazlıkların ticari
dava sayıldığını ve bu davaların
Okuyarak
bakılacağı
mahkemelerin
hangileri olduğunu öğrenmek.
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Anahtar Kavramlar

•

Ticari Hüküm

•

Ticari Dava
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Giriş
Bu bölümde, ticari hükümler ve ticari davalar konuları anlatılacaktır. Bu doğrultuda,
ticari hükümlerin neler olduğu ve bu hükümlerin uygulanma sırası ile hangi uyuşmazlıkların
ticari dava olarak sayılacağı ve bu davalara bakmakla görevli olan mahkemelerin neler olduğu
incelenecektir.
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3.1.Ticari Hükümler
3.1.1.Genel

Olarak

Ticari işlerde hangi hukuk kurallarının uygulanacağının açıklanması gerekir. TTK m.
1/2’ye göre ticari işlere öncelikle ticari hükümler uygulanır.

Ticari hükümleri hangi hükümlerin oluşturduğu da kanunda açıklanmıştır. TTK m. 1/1’e
göre;
•

Türk Ticaret Kanunu’ndaki tüm hükümler

•

Ticari işletmeyi ilgilendiren diğer kanunlardaki özel hükümler

ticari hükümlerdir.

Ancak hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve âdete,
bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir.

Ticari hükümler ticari işlere uygulanırken, kanun başka şartlar da aramış olabilir.
Örneğin ticari satışlara ilişkin özel düzenleme olan TK m. 23’te, ticari satışın (mal değişiminin)
ayrıca “tacirler arasında” olması şartını aramaktadır.

3.1.2.Ticari

Hükümlerin Uygulanma Sırası

Ticari işlere ticari hükümler uygulanırken, konu hakkında ayrıca emredici hükümler ve
sözleşmesel hükümler gibi başka hukuk kuralları da mevcut olabilir. O halde ticari hükümlerin
uygulanma sırasının belirlenmesi gerekir.

(1) Emredici hükümler: Türk Ticaret Kanunu’nda veya başka kanunlarda yer alan
emredici hükümler, hukuki ilişkilerde ve doğal olarak ticari işlerde de öncelikle uygulanır.

(2) Sözleşme hükümleri: Emredici hükümlere aykırı olmayan sözleşme hükümleri,
taraflar arasında uygulanacak hükümlerin ikinci sırasında bulunur.
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(3) Ticari hükümler: Emredici nitelikte olmayan (tamamlayıcı veya tanımlayıcı) ticari
hükümler üçüncü sırada dikkate alınır.

(4) Ticari örf ve âdet: Emredici hükümlere aykırı olmayan sözleşmede veya ticari
hükümlerde bir kural yoksa uyuşmazlık ticari örf ve âdet kurallarına göre çözümlenir. Ticari
örf ve âdet kuralları uzun zamandan beri uygulanan ve toplumda veya ilgili çevrede
uyulmasının zorunlu olduğu inancının yerleşmiş olduğu davranış kurallarıdır. Böylece bu
kurallar birer hukuk kuralı haline gelirler. Bu kuralların belirlenmesinde meslek kuruluşları
olan ticaret, sanayi ve deniz ticaret odaları işlev görür.

Tacir sıfatını haiz olmayanlar hakkında ticari örf ve âdet, ancak onlar tarafından
bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır (TTK m. 2/3). Bir bölgeye veya bir ticaret
dalına özgü ticari örf ve âdetler genel olanlara üstün tutulur. İlgililer aynı bölgede değillerse,
kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticari örf ve âdet uygulanır (TTK
m. 2/2).

Son olarak belirtelim ki, ticari teamüller, kanunda aksine bir hüküm yoksa ticari örf ve
âdet olarak kabul edildiği belirlenmedikçe, mahkemenin yargısına esas olamaz. Ancak, irade
açıklamalarının yorumunda teamüller de dikkate alınır (TTK m. 2/1).

(5) Genel hükümler: Genel hükümler ve uygulanma sırası TTK m. 1 ve TMK m. 1’e
göre belirlenir. MK ve BK öncelikle uygulanır. Bu kanunlarda hüküm bulunamazsa, medeni
örf ve âdet uygulanır. Konu ile ilgili medeni örf ve âdet dahi yoksa hâkim kanun koyucu gibi
davranarak hukuk kuralı yaratır.

3.2.Ticari Davalar
3.2.1.Ticari

Dava Sayılan Uyuşmazlıklar

Hangi davaların ticari dava sayılacağı kanunda (TTK m. 4) belirtilmiştir. Ticari davalar
şunlardır:
(1)
Tacirler arasında ve her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili işlerden doğan hukuk
davaları ticari davadır. (TTK m. 4/1; TTK m. 19/1).
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(2)
Bir taraf için ticari iş sayılan “havale", “vedia (saklama sözleşmesi)” ve “fikir ve
sanat eserlerine ilişkin haklardan” doğan davalar ticari davadır. Havale, para, kıymetli evrak
gibi misli şeylerin verilmesi ve alınması için verilen çifte yetkilendirmedir. Vedia, bir yerde
muhafazası için bir başkasına eşya bırakılmasıdır. Vedia sözleşmesinde ücret kararlaştırılabilir.
Ancak ücret, sözleşmenin varlığı için zorunlu unsur değildir (BK m. 561/2). Fikir ve sanat
eserlerine ilişkin haklar, fikir ve sanat eserleri üzerinde bir eseri yaratanın sahip olduğu hakların
bütünüdür. Örneğin bir romanın, yazarından izin alınmaksızın sinemaya çekilmesi nedeniyle
sinema yapımcısına (=tacire) karşı açılan davalar, ticari davadır.

(3)
Mutlak Ticari Davalar: Tarafların tacir olup olmadığına bakılmaksızın kanunda
belirtilen bazı davalar ticari davadır. Bu davalar aşağıda belirtilmiştir:
•

Türk Ticaret Kanunu’nda düzenlenen işlerden;

•
Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin
özel hükümlerden;
•
Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme
işlerine ilişkin düzenlemelerden;
•

rehin karşılığında ödünç verme işlerinden(TMK m. 962-969)

•

bir işletmenin devralınması veya işletmelerin birleştirilmesinden (TBK m. 202

•

hizmet sözleşmesinde rekabet yasağından (TBK m. 444 - 447);

•

yayın sözleşmesinden (TBK m. 487 – 501);

– 203);

•
kredi mektubu ve kredi emri (TBK m. 515 – 519), komisyon (TBK m. 532 545), ticari mümessil, ticari vekillere ve diğer tacir yardımcılarına ilişkin kanun hükümlerinden
(TBK 547 – 554),
kaynaklanan davalar ticari davadır.

3.2.2.Ticari

Davaların Görüleceği Mahkemeler

Türk Ticaret Kanunu sisteminde ticari davalar, asliye ticaret mahkemelerinin görev
alanına girer. TTK m. 5/1 uyarınca, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın
asliye ticaret mahkemeleri, aksine hüküm bulunmadıkça, tüm ticari davalara bakmakla
görevlidir. Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri
arsındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır. Bu
esaslar ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işleri için de geçerlidir.
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Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir ticari davada görev
kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini gerektirmez; asliye hukuk
mahkemesi, davaya devam eder (TTK m. 5/4).

Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş
durumunun gerekli kıldığı yerlerde, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı
münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz sigortalarına
ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir (TTK 5/2).

Fikri hukukla ilgili davalar Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesinde görülür (Özel
Mahkeme).
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Uygulamalar

Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 16.06.2014 tarih ve E. 2014/8141, K. 2014/10000 sayılı kararı:
Dava, maddi tazminat istemine ilişkindir. Mahkemece, Ticaret Mahkemesi'nin
görevsizliğine karar kesinleştiğinde talep halinde dosyanın Asliye Hukuk Mahkemesine
gönderilmesine karar verilmiş; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir.
Davacı, "İstanbul Design Week" organizasyonunu düzenlediğini, bu amaçla İstanbul
Büyükşehir Belediyesinden Galata Köprüsü’nü kullanma iznini aldığını, ancak kendi izin
döneminde davalıların da aynı köprü üzerinde film çektiklerini, bu çekimler sebebiyle davalılar
tarafından köprüye girişlerinin engellendiğini, organizasyon işini tamamlama konusunda
gecikmeler yaşadıklarını, maddi zarara uğradığını belirterek zararlarının giderilmesini
istemiştir.
Mahkemece, davacı ve davalı şirketler arasında bir ticari ilişki olmadığı, davanın haksız
fiil suretiyle oluşturulan zarardan kaynaklandığı, davaya bakmakla görevli mahkemenin Asliye
Hukuk Mahkemesi olduğu gerekçesiyle mahkemenin görevsizliğine karar verilmiştir.
6102 Sayılı Türk Ticaret Kanununun 1/1 maddesi "... Türk Ticaret Kanunu, 22.11.2001
tarihli ve 4721 Sayılı Türk Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki
hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere dair diğer kanunlarda yazılı özel
hükümler, ticari hükümlerdir." hükmünü, 3 maddesi "... Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir
ticari işletmeyi ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari işlerdendir." hükmünü içermekte olup,
aynı kanunun 4. madde de ise her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk
davaları ve çekişmesiz yargı işlerinin ticari dava olduğu yine 5/1 md de "... Aksine hüküm
bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın asliye ticaret
mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine bakmakla
görevlidir." demek suretiyle ticari davaların ticaret mahkemelerinde görülmesi gerektiği
açıklanmıştır.
Bu maddeler kapsamında somut olay irdelendiğinde; davalılar arasında film çekim
sözleşmesi olduğu ve bu sözleşme gereğince davalı tarafından yapılan çekimler sebebiyle
davacının organizasyon düzenleme işindeki aksamaların davaya konu zarara neden olduğunun
iddia edildiği, her iki tarafın da bu iş ve eylemlerinin yukarda açıklanan maddeler kapsamında
"ticari iş ve eylem" olarak kabulüyle uyuşmazlıkların da "Ticaret Mahkemesinde" çözümü
gerektiği anlaşılmaktadır. Şu halde mahkemece davanın esasının incelenerek sonucuna göre bir
karar verilmesi gerekirken yanılgılı değerlendirme ile Asliye Hukuk Mahkemesi’nin görevli
olduğundan bahisle görevsizlik kararı verilmesi doğru değildir. Kararın bu sebeple de
bozulması gerekmiştir.

Uygulama Soruları
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Yargıtay 4. Hukuk Dairesi’nin 16.06.2014 tarih ve E. 2014/8141, K. 2014/10000 sayılı
kararını, bu bölümde anlatılan konular çerçevesinde değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, ticari uyuşmazlıkların çözümüyle ilgili ticari yargı konusu işlenmiştir.
Ticaret hukuku, ticari hükümleri içeren hukuk dalıdır. Ticari hükümler de ticari işlere uygulanır.
Ticari işlerden kaynaklanan özel uzmanlık ve teknik bilgi gerektirdiğinden ticaret mahkemeleri
kurulmuştur.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Ticari hükümlerin uygulanmasında ilk sırada hangi hükümler yer alır?
Emredici hükümler
Ticari örf ve adetler
Ticari teamüller
Sözleşme hükümleri
Tamamlayıcı hukuk kuralları

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi mutlak ticari dava değildir?
Haksız rekabete ilişkin davalar
Bir işletmenin devralınması veya işletmelerin birleştirilmesinden doğan davalar
Havaleden doğan davalar
Finansal kiralama sözleşmesiyle ilgili davalar
Bankacılık Kanununda düzenlenen konularla ilgili davalar

3) Aşağıdakilerden hangisinde ticari bir uyuşmazlık halinde uygulanacak hükümlerin
sırası doğru bir şekilde verilmiştir?
A) Emredici hükümler- Ticari hükümler - Sözleşme hükümleri-Ticari örf ve âdet-Genel
hükümler
B) Genel hükümler -Emredici hükümler-Sözleşme hükümleri-Ticari hükümler-Ticari
örf ve âdetC) Sözleşme hükümleri - Emredici hükümler-Ticari hükümler-Ticari örf ve âdet-Genel
hükümler
D) Emredici hükümler-Ticari örf ve âdet-Sözleşme hükümleri-Ticari hükümler-Genel
hükümler
E) Emredici hükümler-Sözleşme hükümleri-Ticari hükümler-Ticari örf ve âdet-Genel
hükümler
4) Aksine hüküm bulunmadıkça, tüm ticari davalara bakmakla görevli olan mahkeme
aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asliye Ticaret Mahkemesi
B) Asliye Hukuk Mahkemesi
C) Sulh Hukuk Mahkemesi
D) Bölge Adliye Mahkemesi
E) Asliye Ceza Mahkemesi
I. Tacir sıfatını haiz olmayanlar hakkında ticari örf ve âdet kesinlikle uygulanamaz.
II. Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve âdetler genel olanlara üstün
tutulur.
III. İrade açıklamalarının yorumunda teamüller dikkate alınır.
5)
A)
B)
C)
D)
E)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız II
I ve III
II ve III
I ve II
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6) Bir yargı çevresinde asliye ticaret mahkemesi bulunmaması halinde, oradaki ticari
davalara bakmak hangi mahkemenin görev alanına girer?
A) Asliye hukuk mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Bölge adliye mahkemesi
D) Yargıtay
E) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi
7) Uzun zamandan beri uygulanan ve toplumda veya ilgili çevrede uyulmasının
zorunlu olduğu inancının yerleşmiş olduğu davranış kuralları olarak ifade edilen ve
belirlenmesinde ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarının işlev gördüğü kurallara ne
denir?
A) Ticari hüküm
B) Kanun
C) Ticari
D) Gelenek
E) Ticari örf ve adet
8) “Tacirler arasında ve her iki tarafın …………. ile ilgili işlerden doğan hukuk
davaları ticari davadır.” ifadesinde yer alan noktalı yere aşağıdakilerden hangisi
gelmelidir?
A) Ticari işletmesi
B) Esnaf işletmesi
C) Kişisel işleri
D) Özel işleri
E) Mal varlığı
9) Bir taraf için ticari iş sayılan ve fikir ve sanat eserlerine ilişkin haklardan doğan
davalara bakmakla görevli olan mahkeme aşağıdakilerden hangisidir?
A) Asliye hukuk mahkemesi
B) Sulh hukuk mahkemesi
C) Bölge adliye mahkemesi
D) Yargıtay
E) Fikri ve sınai haklar hukuk mahkemesi
10) Ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde mahkeme öncelikle aşağıdakilerden
hangisini uygular?
A) Genel hükümler
B) Ticari örf ve âdet
C) Ticari teamüller
D) Doktrin
E) Mahkeme kararları

***
Cevap Anahtarı:
1) A 2) C 3) E 4) A 5) D 6) A 7) E 8) A 9) E 10) B
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4. TİCARİ İŞLETME, TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ VE REHNİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, ticari işletmenin tanımı, unsurları, türleri ve hukuki niteliği ile ticari işletmede
merkez ve şube kavramı, ticari işletmenin devri ve ticari işletmenin rehni konuları anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Ticari işletme nedir? Türleri ve unsurları nelerdir?

2)

Ticari işletmenin hukuki niteliği nedir?

3)

Ticaret hukuku açısından bir yerin şube olabilmesinin şartları ve sonuçları
nelerdir?

4)

Ticari işletmenin devri ve rehni nasıl gerçekleşir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ticari İşletmenin
Tanımı

Ticari işletme kavramının ne
anlama geldiği hakkında bilgi Okuyarak
sahibi olmak

Ticari İşletmenin
Türleri

Ticari
işletmenin
öğrenmek

Ticari İşletmenin
Unsurları

Ticari işletmenin
öğrenmek

Ticari İşletmenin
Hukuki Niteliği

Ticari
işletmenin
niteliğini öğrenmek

Ticari İşletmede
Merkez ve Şube

Ticari işletmede merkez ve şube Okuyarak
kavramları hakkında bilgi sahibi
olmak

Ticari İşletmenin Devri

Ticari işletmenin devri hakkında Okuyarak
bilgi sahibi olmak

Ticari İşletmenin Rehni

Ticari işletmenin rehni hakkında Okuyarak
bilgi sahibi olmak

türlerini Okuyarak

unsurlarını Okuyarak

hukuki Okuyarak
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Anahtar Kavramlar

•

Ticari işletme

•

Merkez

•

Şube

•

Ticari işletme devri

•

Ticari işletme rehni
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Giriş
Bu bölümde, ticari işletme kavramı anlatılacaktır. Bu doğrultuda, ticari işletmenin
tanımı, unsurları, türleri ve hukuki niteliği ile ticari işletmede merkez ve şube kavramı, ticari
işletmenin devri ve ticari işletmenin rehni konuları incelenecektir.
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4.1. Ticari İşletmenin Tanımı
TTK m.11/1’e göre ticarî işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan düzeyde
gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletmedir.

4.2. Ticari İşletmenin Türleri
6762 sayılı eski Türk Ticaret Kanununda ticari işletme türleri olarak “ticarethane”,
“fabrika” ve “ticari şekilde işletilen diğer müesseseler” sayılmıştı (eTK m. 11/I). Ancak mevcut
TTK’da ticari işletmenin görünüm biçimleri olan türlerinin kanunda düzenlenmesine gerek
görülmemiştir. Bir yandan ticari işletmenin yeni kanunda tanımlanmış olması, diğer yandan
sayılan işletme türlerinin eskimiş ticari işletme görümleri oluşu, ayrıca ticari işletme türlerine
ilişkin öğretide var olan tartışmalar bu değişikliğe gerekçe olarak gösterilmiştir. TTK m.
11/1’de sayılan unsurları sağlayan tüm işletmeler ticari işletmedir.

4.3. Ticari İşletmenin Unsurları
Ticari işletme ticaret hukuku mevzuatında düzenlenmiş hukuki bir kavramdır. Ticari
işletmenin unsurları, kanundaki tanımından ortaya çıkarılmaktadır.

Belirtelim ki, ticaret siciline tescil yükümlülüğü, ticari işletmenin mevcudiyeti için
zorunlu bir unsur değildir. Aynı şekilde ticaret ve sanayi odalarına fiilen kayıtlı olup olmamak
da tacir sıfatının kazanılmasında belirleyici değildir. Bir işletme, aranan unsurları taşıması
şartıyla kendiliğinden ticari işletme niteliği kazanır. Ticaret siciline tescil, tacir sıfatına
bağlanan bir yükümlülüktür (TTK m. 40). Ticaret siciline tescil, kural olarak ilgilinin talebi
üzerine yapılabilir (TTK m. 27/1).

Ticari işletmenin unsurları aşağıda açıklanmıştır.

4.3.1.Gelir

Sağlama Amacı

Ticari işletmenin unsurlarından gelir elde etme amacı, genel olarak işletmelerin bir
özelliğidir ve bu unsura iktisadi faaliyette bulunma unsuru da denilmektedir. Bu amaç ile
açıklanmak istenen gelir sağlama niyetinin varlığıdır. Örneğin bir hayır derneğince, yoksul
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kişilere parasız yemek dağıtmak için kurulan bir yemekhane veya aşevi, (ticari) işletme
sayılamaz. Çünkü bu faaliyette gelir sağlama amacı yoktur.

İşaret edelim ki, gelir elde etme amacının mevcut olduğundan söz edebilmek için fiilen
gelir elde edilmiş olması şart değildir. Ticari işletme faaliyeti ile elde edilen gelirin sarf şekli
de gelir elde etme amacının saptanmasında önem taşımaz. Sağlanan gelir, kişisel ihtiyaçların
tatmini için veya tekrar gelir sağlama amacıyla (sermaye olarak) kullanılabilir. Ayrıca elde
edilen gelir, kamuya yararlı başkaca bir amaçla da kullanılabilir. Yine faaliyetin kaç kişiyle
yürütüldüğü ve faaliyetin sermaye/bedeni çalışmaya dayanması da önemli değildir.

4.3.2.

Devamlılık

Devamlılık unsuru ile anlatılmak istenen, bir seferlik veya tesadüfî nitelikteki
faaliyetlerin ticari işletme sayılamayacağıdır. Ancak faaliyetin niteliği gereği bazen kesintiye
uğraması ve aralıklı olması, devamlılık unsurunu ortadan kaldırmaz. Önemli olan işletme
faaliyetini gerçekleştirenin devamlılık amacıdır. Örneğin bir tatil köyünde sadece yaz
sezonlarında faaliyet gösteren bir turizm işletmesi, plaj işletmesi veya sezonluk hoteller (yaz
veya kış) de devamlılık unsurunu gerçekleştirebilir.

4.3.3.Esnaf

Faaliyeti (İşletmesi) Düzeyini Aşma

Ticari işletmeyi, esnaf faaliyetinden ayıran temel özellik esnaf faaliyeti düzeyinin
aşılmış olmasıdır. Çünkü gelir sağlamayı hedef tutmak, devamlılık ve bağımsızlık unsurları
sadece ticari işletmenin değil, aynı zamanda genel olarak işletmenin de karakteristik
özellikleridir.

Esnaf Tanımı: Esnaf ister gezici olsun, ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli
yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî çalışmasına dayanan
ve geliri çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan
kişidir (TTK m. 15).

Ticarî işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca çıkarılacak
kararnamede gösterilir (TTK m. 11/2).
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Kararnamenin işlevi: Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki belirsizlikleri
gidermektir. Aslında “ekonomik faaliyetin sermayeden ziyade bedenî çalışmaya dayanması”
ölçütünün var olup olmadığı, bazı işletmeler bakımından net olarak belirlenebilir. Örneğin yurt
dışından getirilen en son teknoloji tıbbi cihazları ve laboratuvarları olan, çok sayıda uzman
doktor çalıştıran bir özel göz hastanesinin, kurulduğu andan itibaren ticari işletme niteliğinde
olduğu kabul edilebilir. Öte yandan bir sokak arasında, kendi emeği ile müşterilerine hizmet
veren bir terzi dükkânının ise esnaf işletmesi olduğu kolaylıkla söylenebilir. Ancak bu iki
ölçütün mevcut olup olmadığı, bazı durumlarda belirsizlik arz edebilir. Bu nedenle doğal olarak
bir işletmenin esnaf faaliyeti düzeyini aşıp aşmadığının belirlenmesinde, Bakanlar Kurulu
Kararnamesi işlev görür.

eTK m. 1463/2’ye dayalı olarak çıkarılan 25/01/1986 tarihli ve 86/10313 sayılı Bakanlar
Kurulu Kararnamesi (RG, 19/2/1986 tarih, 19024 sayı) ile esnaf ve küçük sanatkâr ile tacir ve
sanayici ayrımı, şu esaslara göre yapılır.

•
Bu düzenlemeye göre, işletmenin esnaf faaliyeti düzeyini aşmış olup olmadığını
belirlemek için her şeyden önce ilgili faaliyetin Esnaf ve Küçük Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi
Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve küçük sanatkâr kollarından birine girip
girmediğine bakılır. eTK 1463 ve 5362 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Meslek Kuruluşları Kanunu
(RG 21/6/2005 tarih, 25852 sayı) m. 63 hükümleri gereğince kurulan Esnaf ve Sanatkâr ile
Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulu’nun 1 nolu Kararı’nda esnaf ve sanatkâr
kolları belirtilmiştir (R.G. 13.06.2007 tarih, 26551 sayı).

•
Bunlardan gelir vergisinden muaf olanlar veya kazancı basit usulde
vergilendirilenler esnaf işletmesi olarak nitelendirilir.

•
Kararname uyarınca işletme hesabına göre defter tutanların (yani vergi hukuku
bakımından ikinci sınıf tacir olanların; VUK m. 176, 178) esnaf işletmesi düzeyini aşmış
sayılması için VUK m. 177/1b. 1, 3’teki parasal limitlerin tamamını veya VUK m. 177/1b.
2’deki parasal limitlerin yarısını aşıp aşmadığı araştırılır.

ESMKK 3/a’da ise esnaf: “İster gezici ister sabit bir mekânda bulunsun, Esnaf ve
Sanatkâr ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon Kurulunca belirlenen esnaf ve
sanatkâr meslek kollarına dâhil olup, ekonomik faaliyetini sermayesi ile birlikte bedenî
çalışmasına dayandıran ve kazancı tacir veya sanayici niteliğini kazandırmayacak miktarda
olan, basit usulde vergilendirilenler ve işletme hesabı esasına göre deftere tâbi olanlar ile
vergiden muaf bulunan meslek ve sanat sahibi kimseler” olarak tanımlanmaktadır.
61

4.3.4.

Bağımsızlık

Bağımsızlık işletmenin hem iç hem de dış ilişkide bağımsız karar alabilme ve işlem
yapabilme yeteneğidir. Ticari işletmenin varlığı için faaliyetin bağımsız olarak yürütülmesi işin
niteliği gereğidir. Bir tacirin ticari işletmesinin şubeleri, merkezden tamamen bağımsız olarak
faaliyetlerini yürütmediğinden, ayrı birer ticari işletme sayılamazlar. Yine örneğin bir
işletmenin soğuk hava deposu, bir elektronik ürünün yetkili bayiliğini yapan bir işletmenin
içindeki tamir servisi, bağımsız olmadığından, ayrı bir işletme olarak kabul edilemez.

4.4.Ticari İşletmenin Hukuki Niteliği
4.4.1.

İktisadi Bütünlük ve Organizasyon

Her işletme gibi ticari işletme de onu oluşturan unsurlardan farklı ve fazla değere sahip
olabilen bir oluşumdur. Nitekim ticari işletmenin değeri, bazen onu oluşturan maddi ve gayri
maddi unsurların parasal değerini aşmaktadır. Bu noktada ticari işletmenin ele alınışında, iki
temel özellik göze çarpmaktadır:

Birincisi, ticari işletmede kişisel unsurların (bedeni ve fikri emek) ve mal varlıksal
unsurların (taşınırlar, taşınmazlar, kıymetli evrak, marka, patent gibi fikri mülkiyet hakları,
kurulan sözleşmeler) bir araya getirilmesidir.

İkincisi, gayri maddi iktisadi değerlerin ticari işletmenin çekirdeğini oluşturmasıdır.
Gerçekten ticari işletmenin iç düzeni ve yeri, hammadde kaynakları ve tedarik metotları,
yönetenlerin ve çalışanların iş görme kapasitesi ve vasıfları, teknik ve ticari sırlar, iş tecrübeleri,
müşteri çevresi gibi ağırlıklı olarak gayri maddi iktisadi değerler ticari işletmenin iskeletini
meydana getirir.

Bu iki özellik birlikte değerlendirildiğinde, ticari işletmenin bir “iktisadi bütünlük” ve
“organizasyon” olduğu ortaya çıkar. Zira ticari faaliyete olanak sağlayacak bir organizasyona
sahip olmayan bir işletmenin mevcudiyetinden söz edilemez. Bu organizasyon, insan emeğinin
koordinasyonu ile malvarlığı değerleri ve gayri maddi iktisadi değerlerin birlikte işlev
görmesidir.
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4.4.2.

Dış İlişkide Yürütülen Ticari Faaliyet

Ticari işletme, dış ilişkiyi de kapsayacak şekilde yürütülen bir “ticari faaliyeti” içerir.
Bu faaliyet ile belirli bir piyasaya veya pazara girilir. O halde ticari işletme kavramının,
müessesenin sadece iç durumunu (organizasyonunu) açıkladığı zannedilmemelidir. Bu açıdan
örneğin üretim yapan bir ticari işletme, sadece üretimin gerçekleştirildiği teknik birimle sınırlı
değildir. Ticari işletme, aynı zamanda dışa dönük bir ticari faaliyettir.

4.4.3.

Özel Mal Varlığı

Malvarlığı, hukuk süjesinin sahip olduğu, ekonomik değeri olan ve para ile ölçülebilen
hakların ve borçların oluşturduğu bütüne denir. Hukuk düzeninde her şahsın bir malvarlığı
bulunmaktadır. Buna genel malvarlığı denilebilir. Genel malvarlığından başka bir kişinin belirli
bir amaca özgülenmiş özel malvarlığı da bulunabilir. Özel malvarlığı, kişinin malvarlığının
belirli bir kısmının özel ölçütlerle sınırlandırılarak, özel bir hukuki rejime tâbi tutulması halinde
söz konusu olur. Belirli bir amaca özgülenmesi, sahibinin diğer malvarlığından ayırt edilebilir
olması, bazı açılardan özel hukuki düzenlemeye (rejime) tâbi tutulması, özel malvarlığın
belirlenmesinde işlev gören ölçütlerdir.

Kanaatimizce kendi başına iktisadi bir bütün olan ticari işletme, belirli bir amaca (gelir
sağlamaya) özgülenmiş “özel mal varlığı”na örnek teşkil eder. Ticari işletme birçok bakımdan
tacirin diğer malvarlığından ayırt edilmiş ve özel düzenlemeye tâbi tutulmuştur. Nitekim bu
hususta bazı kanuni düzenlemeler örnek olarak verilebilir: Ticari işletmelerin sicili olarak
düşünülen ticaret sicilinin kurulması (TTK m. 24 vd., m. 40), ticari işletme kapsamındaki borç
ve alacak münasebetlerinin saptanması için tacirin ticari defter tutma mecburiyeti (TTK m. 64
vd.), ticari işletmenin bir bütün olarak tek bir işlemle devrinin mümkün olması (TTK m. 11;
TBK m. 201) bu kapsamdadır.

Önemle vurgulayalım ki ticari işletme, kişiler hukuku yönünden bir hukuk süjesi (hak
ve borçların sahibi) değildir. İşletmeye ait borçların borçlusu işletme değil, işletmenin sahibi
olan tacirdir. Örneğin gerçek kişi tacirin, üstlendiği ticari borçlardan dolayı sorumluluğu
işletme malvarlığı ile sınırlı değildir. Kişiler hukuku ve sorumluluk hukuku çerçevesinde
işletme “hukuki bütünlük” arz etmemektedir. Ancak ticari işletmenin hukuk süjesi olmaması,
ticari işletmenin özel malvarlığı olduğu gerçeğini değiştirmemektedir.
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4.5. Ticari İşletmede Merkez ve Şube
4.5.1.

Merkez

Her ticari işletmenin bir merkezi mevcut olmak zorundadır. Ticari işletmenin merkezi,
işletmenin idare edildiği ve hukuki-ticari ilişkilerin yönlendirildiği yerdir. Merkez, üretimin
veya teknik faaliyetlerin yapıldığı yerden yahut depoların (malların) bulunduğu yerden farklı
bir yerde de olabilir. Ticaret şirketlerinde idare merkezi, şirket sözleşmesinde belirtilir (TTK
m. 213/1c; TTK 339/II, a). Ayrıca ticari mektup ve defterlerde işletme merkezi gösterilmek
zorundadır (TTK m. 39/2).

4.5.2.

Şube

Ticari işletmenin faaliyet alanının ve hacminin genişlemesi ve tek bir yerden
yönetilmesinin güçleşmesi sebebiyle şube açılmasına ihtiyaç olabilir. Ancak bir işletmenin
merkezi dışında ayrıca şubesi bulunması gibi bir zorunluluk da bulunmamaktadır.

Türk Ticaret Kanunu’nda şube hakkındaki hükümler arasında şubeyi tanımlayan bir
hüküm yoktur. Buna karşılık Ticaret Sicili Yönetmeliğinde (TSY) şube şöyle tanımlanmıştır:

Bir ticari işletmeye bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse
başka bir sicil çevresi içinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi bulunup
bulunmadığına bakılmaksızın kendi başına sınai veya ticari faaliyetin yürütüldüğü yerler ve
satış mağazaları şubedir (TSY m. 118/1).

Şube, ticari işletmenin bir kısmını oluşturur ve merkeze bağlıdır. Şubenin merkezden
ayrı bir işletme konusu veya politikası olamaz. Şubenin iktisadi mali durumu (kârı-zararı),
işletmenin aktif ve pasif dengesini doğrudan etkiler.

Şube, merkeze bağlıdır. Ancak dış ilişkide bir ölçüde bağımsızdır. Şube, merkezin
yaptığı türden işleri üçüncü kişilere karşı yürütebilme imkânına sahiptir. Örneğin bir giyim
mağazasının dışarıya satış yapmayan atölyesi, şube olamaz. Çünkü bu atölyenin, işletme
merkezinin yaptığı türden işleri yapması söz konusu değildir.
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İşletme merkezi ile şube arasında genellikle yer ve yönetim ayrılığı vardır. Ancak
şubeden söz edilebilmek için, ilgili birimin merkezden ayrı olarak ticari defter ve muhasebe
kayıtlarının var olması ve bu kayıtların şube nezdinde tutulması zorunlu değildir (TSY m.
118/1). Anılan kayıtlar tüm ticari işletme için tek merkezde de tutulabilir.

4.5.3.

Ticaret Hukuku Açısından Şubenin Önemi

4.5.3.1.Tescil Bakımından
Her tacir, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu
yer ticaret siciline tescil ve ilân ettirmeye mecburdur (TTK m. 40/1). Bu zorunlulukla ilgili
olarak, merkezi Türkiye'de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret
siciline tescil ve ilân olunur (TTK m. 40/3, TSY m. 118/2). Merkezin bağlı olduğu sicile
geçirilmiş olan kayıtlar, şubenin bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Ancak bu konuda sicil
memurunun ayrı bir inceleme görevi yoktur (TTK m. 40/3 c. 3, 4; TSY m. 124 - 125).

Merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri, yerli ticari
işletmeler gibi tescil olunur (TTK m. 40/4, TSY m. 122 - 123). Bu şubeler için yerleşim yeri
Türkiye'de bulunan tam yetkili bir ticari mümessil (yönetici/temsilci) tayin edilmelidir. Merkezi
yurt dışında bulunan ticari işletmenin birden fazla şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra
açılacak şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.

4.5.3.2. Ticaret Unvanı Bakımından
Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını şube olduğunu belirterek kullanmalıdır
(TTK m. 48/1, TSY m. 119/1). Örneğin “Garanti Bankası A.Ş. Beyazıt Şubesi”. Merkezi
yabancı memlekette bulunan bir işletmenin Türkiye'deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin
ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır (TTK m. 48/3, TSY m.
119/2). Örneğin “Chase Marketing Company, Merkezi: Washington, İstanbul Şubesi”.
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4.5.3.3. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması Bakımından
Tacirin en geniş yetkili tacir yardımcısı olan ticari mümessilin temsil yetkisinin
sınırlandırılmasına ihtiyaç duyulabilir. Bu anlamda ticari mümessilin temsil yetkisi, şubenin
işleri ile sınırlandırılabilir (TBK m. 549). Bu sınırlandırmanın iyiniyetli üçüncü kişilere karşı
ileri sürülebilmesi için ticaret siciline tescil ve ilân edilmesi gerekir.

4.5.3.4. Mahkemelerin Yetkisi Bakımından
Hukuk Muhakemeleri Kanunu (HMK) m. 14’e göre bir şubenin işlemlerinden doğan
davalarda, o şubenin bulunduğu yer mahkemesi de yetkilidir. Başka bir anlatımla bir şubenin
işlemlerinden doğan dava ve takipler, merkezin bulunduğu yerde açılabileceği gibi şubenin
bulunduğu yerde de açılabilir. Buna karşılık bir şubenin işlemlerinden dolayı başka bir şubenin
bulunduğu yerde dava açılamaz. Ancak iflas yoluyla takip ve iflas davası merkezin bulunduğu
yerde açılmalıdır (İİK m. 154).

4.5.3.5. Odalara Kaydolma Bakımından
Şubeler bulundukları yerdeki ticaret ve sanayi odalarına kaydolmak ve aidat ödemek
zorundadır (5174 sayılı Kanun m. 9, 24 ve 25).

4.6. Ticari İşletmenin Devri10
Tacir değişik nedenlerle ticari işletme faaliyetine devam etmek istemeyebilir. Bu
durumda önünde iki yol vardır: Ya ticari işletmeyi kapatır (tasfiye eder) ya da bir başkasına
devreder. Ticari işletmenin kapatılması, emek, sermaye ve zaman harcanarak oluşan iktisadi
bütünlüğün dağılmasına neden olur. Genellikle ticari işletmenin devri, bu iktisadi bütünlüğün
arz ettiği ekonomik değerin korunması amacına hizmet eder. Bu amacın gerçekleştirilmesi,
devir ilişkisinin taraflarına, işletme ilgililerine ve giderek ekonomik düzenin sağlıklı
işleyebilmesine yönelik olarak önemli menfaatler sağlar.

Ticari işletmenin devrinde, işletmenin hukuki niteliği (özel malvarlığı oluşu) ön plana
çıkar. Kural olarak ticari işletme bir bütün olarak devir sözleşmesine konu olur. TTK m. 11/3’e
göre ticarî işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı
10

Ayrıntılı bilgi için bkz. Arıcı, Mehmet Fatih: Ticari İşletmenin Aktif ve Pasifi İle Devri, İstanbul 2008.
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ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukukî işlemlere
konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini,
kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye
özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur.

Ticarî işletmenin devri sözleşmesi ve bir bütün hâlinde konu olduğu diğer sözleşmeler
yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilân edilir (TTK m.11/3).

Ticari işletmenin devri için yapılan yazılı sözleşme, ticari işletme içinde yer alan
taşınmazların ayrıca tapu sicilinde tescil edilmesine gerek kalmaksızın iktisap edilir. Yine ticari
işletmenin unsurları arasında bulunan fikri mülkiyet hakları (marka, patent vs.) da ilgili sicillere
tescil edilmelerine gerek olmadan devralana geçerler.

Geçerli bir ticari işletme devri için işletmedeki bütün unsurlarının (hak ve borçların)
devrinin kararlaştırılması şart değildir. Bazı işletme unsurlarının devir sözleşmesinin kapsamı
dışında bırakılmasına rağmen, ticari işletmenin devri mümkündür. Önemli olan, ticari işletme
faaliyetine devam etme imkânı sağlayan ve müşteri çevresini bir arada tutacak unsurların devir
sözleşmesine konu olmasıdır. Bu kapsamda ticaret unvanı da devrin kapsamından çıkarılabilir.
Başka bir anlatımla, bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri
sonucunu doğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir (TTK m.
49/2). Belirtelim ki, ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak devredilemez (TTK m. 49/1).

Bazı ticari işletmelerin devredilmesi için, Rekabet Kuruluna bildirimde bulunularak izin
alınması gerekmektedir. Rekabetin Korunması Hakkında Kanunun 7. maddesine göre çıkarılan
Rekabet Kurulundan İzin Alınması Gereken Birleşme ve Devralmalar Hakkında Tebliğde
(Tebliğ No: 2010/4) izin alınması gereken işletme devirleri açıklanmıştır.

Ticari işletmesini devreden kişi, ticareti terk etmiş olur ve buna bağlı olarak da tacir
sıfatını kaybeder.

Borçların Nakli Bakımından: Türk hukukunda ticari işletmenin devrine ilişkin diğer
bir düzenleme BK 202’de yer alır. Anılan hükümde işletme borçlarının nakli düzenlenmiştir.
Çünkü ticari işletme sadece malvarlığı unsurlarını (hakları) değil, borçları da içerir. TBK m.
202’de ticari işletmenin devri kapsamında borçların kanunen nakli imkânı getirilmiştir.
Normalde borçların nakli için alacaklıların rızası/onayı gerekir. Ancak ticari işletmenin
devrinde borçlar kanunen nakledilir ve dolayısıyla alacaklıların onayı aranmaz.
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Ticari işletme aktif (alacaklar) ve pasifleri (borçları) ile birlikte devredilir (TBK m.
202).

TBK m. 202 uyarınca bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte
devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için Ticaret Sicili Gazetesinde,
diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla
duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan
sorumlu olur.

Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da (devreden) devralanla birlikte
müteselsil borçlu olarak sorumlu kalır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru
tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden işlemeye başlar
(TBK m. 202/2).

Bildirme veya ilanla duyurma yükümlülüğü devralan tarafından yerine getirilmedikçe,
ikinci fıkrada öngörülen iki yıllık süre işlemeye başlamaz (TBK m. 202/son f.).

4.7. Ticari İşletmenin Rehni
Taşınır mallar üzerinde rehin hakkı kurulması için rehin alana teslim edilmesi
gerekmektedir (TMK m. 939). Bu sistem krediye ihtiyaç duyan ticari işletme sahiplerini zor
durumda bırakmaktaydı. Çünkü ticari işletme sahibi kullanacağı kredi için teminat göstermesi
gerektiğinden, ticari işletmesindeki taşınır malları rehin alana teslim etmek işletmenin
faaliyetlerini devam ettirmesi ve rehinle teminat altına alınan borun ödenmesini tehlikeye
atmaktaydı. İşte sakıncaların ortadan kaldırılması ve ticari işletme kapsamındaki menkul
malların rehin alana teslim edilmeden rehin sözleşmesi kurulması amacıyla 1971 yılında Ticari
İşletme Rehni Kanunu kabul edilmiştir. Bu kanun 2017 yılında kaldırılarak yerine Ticari
İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu (TİTRK) yürürlüğe konmuştur.
TİTRK m. 5/1 hükmü uyarınca ticari işletme ile esnaf işletmelerinin bütünü üzerinde
rehin hakkı kurulabileceği gibi, ticaret unvanı ve işletme adı gibi kanunda sayılan unsurlar
üzerinde de münferiden rehin hakkı kurulabilir.
Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin
kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlık rehnedilmiş sayılır.
Bu varlıkların rehni diğer kanunlarca bir sicile tescilini gerektiriyorsa bu rehin ilgili sicillere
bildirilir. Bu varlıklar üzerinde diğer kanunlar uyarınca önceden bir rehin hakkı tesis edilmiş
olması hâlinde bu Kanun çerçevesinde tesis edilerek bildirilen rehin sonraki sırada yer alır.
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Ticari işletme ve esnaf işletmesi rehinleri ticaret veya esnaf siciline bildirilir. Birinci fıkrada
yer alan diğer taşınır varlıkların borcu karşılaması hâlinde işletmenin tümü üzerinde rehin
kurulamaz (TİTRK m. 5/2).
İşletmelerin müstakbel taşınır varlıkları üzerinde rehin hakkı kurulabilir. Rehinli
müstakbel taşınır varlık üzerindeki tasarruf yetkisi, bu varlıkların mülkiyete konu edilmesini
müteakip kullanılabilir. Rehin, işletmelerin mevcut veya müstakbel taşınır varlıklarının
getirileri üzerinde kurulabilir. Her tür sözleşmeden doğan mevcut veya müstakbel alacaklar
rehne konu edilebilir. Rehin hakkı 5. maddenin birinci fıkrasında belirtilen varlıklardan biri
veya birden fazlası üzerinde kurulabilir (TİTRK m. 5/3-6).
4.7.1. Rehin Sözleşmesinin Tarafları

TİTRK m. 3’e göre “rehin sözleşmesi; a) Kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici
örgütü, serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler arasında, b) Tacir ve/veya esnaflar
arasında, yapılır.”
Rehin veren: Rehin sözleşmesinde tacir ve esnaflar ile rehin alan tarafın kredi kuruluşu
olması halinde, tacir ve esnaflar dışında çiftçi, üretici örgütü (tarımsal amaçlı kooperatif ve
birlikler), serbest meslek erbabı gerçek ve tüzel kişiler (gümrük komisyoncuları, noter, avukat
vs.), maliki bulundukları taşınırlarını (işletmelerini) rehin verebilir (TİTRK 3).
Rehin alan: Ticari işletme ve taşınırları, kredi kuruluşları, tacir ve esnaflar rehin
alabilir.
TİTRK m.3 uyarınca rehin alabilecek kredi kuruluşları ise şunlardır:
(1) Bankacılık Kanunu uyarınca faaliyet gösteren bankalar ve finansal kuruşlar,
(2) Finansal Kiralama, Faktoring ve Finansman Şirketleri Kanunu uyarınca faaliyet
gösteren finansal kuruluşlar ile
(3) kredi ve kefalet sağlayan kamu veya özel kurum ve kuruluşları (TİTRK m 2/1e).
4.7.2. Rehin Sözleşmesinin Şekli ve Kapsamı

Rehin sözleşmesi elektronik ortamda ya da yazılı olarak düzenlenir. Elektronik ortamda
düzenlenen rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için sözleşmenin güvenli elektronik
imza ile onaylanması şarttır (TİTRK m 4/2 ve 3). Yine yazılı olarak düzenlenen rehin
sözleşmesinin Sicile tescil edilebilmesi için tarafların imzalarının noterce onaylanması veya
sözleşmenin Sicil yetkilisinin huzurunda imzalanması şarttır (TİTRK m. 4/4). Rehin hakkı,
rehin sözleşmesinin Rehinli Taşınır Siciline tescil edilmesiyle kurulur (TİTRK m. 4/1).
Rehin sözleşmesinde aşağıdaki hususların yer alması zorunludur:
a) Rehin sözleşmesinin tarafı;
1) Ticari işletme ise ticaret unvanı, MERSİS numarası, temsil ve ilzama yetkili
temsilcinin adı, soyadı ve imzası,
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2) Gerçek kişi veya esnaf ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı ve
imzası,
3) Çiftçi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, adı, soyadı ve imzası ile Çiftçi Kayıt
Sistemi numarası,
4) Üretici örgütü ise üretici örgütü belge numarası ile temsil ve ilzama yetkili temsilcinin
adı, soyadı ve imzası.
b) Borcun konusu, borcun miktarı, borcun miktarı belirli değilse rehnin ne miktar için
güvence teşkil ettiği, ödenecek para cinsi ve rehnin azami miktarı.
c) Rehne konu varlık ile bu varlığın ayırt edici özelliklerini belirten seri numarası,
markası, üretim yılı, şasi numarası, belge seri numarası, varsa GTİP ya da PRODTR sanayi
ürünü kodu gibi hususlar (TİTRK m. 4/6).
4.7.3. Rehin Sözleşmesinin Hükümleri

Ticari işletme ve taşınır rehni tescille kurulan bir rehin olup, kanunen özel hükümlere
bağlanmıştır.
Rehin hakkı, rehin sözleşmesinin Sicile tescil edilmesiyle üçüncü kişilere karşı hüküm
ifade eder (TİTRK m. 9/1).
Rehin sözleşmesi taraflarının hak ve yükümlülükleri şöyledir (TİTRK m. 12):
(1) Tarafların hak ve yükümlülükleri Kanuna aykırı olmamak şartıyla sözleşmede
belirlenir.
(2) Zilyed, rehinli taşınırın değerini koruyacak gerekli tedbirleri almakla yükümlüdür.
Zilyed, rehinli taşınırın değerini düşüren davranışlarda bulunursa; alacaklı, hâkimden bu gibi
davranışları yasaklamasını isteyebilir. Alacaklıya, gerekli önlemleri almak üzere hâkim
tarafından yetki verilebileceği gibi; gecikmesinde tehlike bulunan hâllerde alacaklı, böyle bir
yetki verilmeden de gerekli önlemleri kendiliğinden alabilir.
(3) Hakları zarar görenler önlem için yapmış olduğu giderlerin tazminini zarara sebep
olanlardan isteyebilir.
(4) Rehin alacaklısı, rehin veren ya da üçüncü bir kişinin zilyetliğinde bulunan rehne
konu taşınır varlığı denetleme hakkına sahiptir.
(5) Rehin veren, rehin konusu taşınır varlıkların değerini rehin alacaklısı aleyhine
azaltan tasarruflarından doğan zararları tazmin etmekle yükümlüdür.
(6) Rehin veren, rehinli taşınır varlığın devri ile alacağın devrini Sicile tescil ettirmekle
yükümlüdür.
Rehin sözleşmesi kapsamındaki borçların süresinde ifa edilmemesi hâlinde alacaklı,
aşağıdaki yollara başvurabilir (TİTRK m. 14):
a) Birinci derece alacaklı ise icra dairesinden 9/6/1932 tarihli ve 2004 sayılı İcra ve İflas
Kanununun 24 üncü maddesi uyarınca rehinli taşınırın mülkiyetinin devrini talep edebilir. Bu
halde icra dairesi, bu devri Sicile bildirir. Rehinli taşınırın, Kanunun 13 üncü maddesinin ikinci
fıkrası uyarınca belirlenen değerinin, birinci derece alacaklının toplam alacağından fazla olması
durumunda, aradaki fark miktarından, diğer derecelerdeki alacaklılara karşı, birinci derece
alacaklı ile rehin veren müteselsilen sorumludur.
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b) Alacağını, 5411 sayılı Kanun uyarınca faaliyet gösteren varlık yönetim şirketlerine
devredebilir. Bu halde, varlık yönetim şirketleri, alacaklının rehin sırasına sahip olur. Öncelik
hakkı bu Kanunun 11 inci maddesine göre belirlenir.
c) Zilyetliğin devrine konu olmayan varlıklarda kiralama ve lisans hakkını kullanabilir.
(2) Alacağın yukarıda belirtilen yollarla tahsil edilememesi hâlinde takip, genel
hükümler çerçevesinde yapılır.
(3) Bu maddeye ilişkin diğer usul ve esaslar Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle
düzenlenir.
4.7.4. Rehin Sözleşmesinin Sona Ermesi

Ticari işletme rehni, temin ettiği alacağın son bulmasıyla (borcun ödenmesiyle) sona
erer. Rehin alacaklısı, alacağın son bulduğu tarihten itibaren üç işgünü içinde, rehin kaydının
Sicilden terkini için başvuruda bulunur. Bu yükümlülüğü yerine getirmeyen rehin alacaklısı
hakkında güvence altına alınan borç tutarının onda biri oranında idari para cezası Bakanlıkça
uygulanır (TİTRK m. 15/1). Yine şarta bağlı yükümlülükler de dâhil olmak üzere, mevcut ve
müstakbel güvenceli yükümlülüklerin ödeme ve diğer yöntemlerle ifa edilmesi hâlinde rehin
hakkı rehin alacaklısının talebi üzerine Rehinli Taşınır Sicilinden terkin edilir (TİTRK m. 15/2)
.
Rehin alacaklısının, alacağın son bulmasını müteakip rehnin terkini için süresi içinde
Rehinli Taşınır Siciline başvurmaması hâlinde, borcunu ödeyen ve bunu belgeleyen borçlu,
rehnin terkinini Sicilden isteyebilir (TİTRK m. 15/3).
4.7.5. Yaptırımlar

Rehin sözleşmesine aykırı hareket edilmesi ile TİTRK’na aykırı olarak taşınırları rehin
alan ödünç para verme işiyle uğraşan gerçek kişilere uygulanacak yaptırımlar Kanunun 16.
maddesinde şöyle düzenlenmiştir:
(1) Rehin veren veya taşınırı rehin yüklü olarak devralan;
a) Rehinli varlığı bu Kanunun hilafına kullanması,
b) Borcu ödememesi hâlinde rehinli varlığın mülkiyetini devretmemesi,
c) Rehinli varlığı alacaklıya zarar vermek kastıyla tahrip veya imha etmesi,
ç) Rehinli taşınır varlığın devri ile alacağın devrini Sicile tescil ettirmemesi,
d) Sicili yanıltmaya yönelik fiillerde bulunması,
hâllerinde alacağını tamamen veya kısmen tahsil edemeyen rehin alacaklılarının şikayeti
üzerine güvence altına alınan borç tutarının yarısını geçmemek üzere adli para cezası uygulanır.
(2) İlgili kanun hükümleri saklı kalmak kaydıyla, bir taşınırı rehin almak suretiyle ödünç para
verme işini devamlı yapan kişi, 26/9/2004 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun 241 inci
maddesine göre cezalandırılır.
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Uygulamalar
Yargıtay 11. Hukuk Dairesinin 6.10.2016 tarih ve E. 2016/992, K. 2016/7774 sayılı Kararı:
“Dava, taraflar arasında imzalanan protokolden kaynaklanan alacağın tahsili için
başlatılan icra takibine vaki itirazın iptali istemine ilişkindir.
Yukarıda yapılan özetten de anlaşılacağı üzere davacı vekili dava dilekçesinde,
28/12/2011 tarihli protokol gereğince müvekkilinin davalılardan alacaklı olduğunu iddia etmiş,
yine davacı vekili 07.03.2013 havale tarihli dilekçesi içeriğinde tarafların 28.12.2011 tarihli
protokolü imzaladıktan sonra protokol gereğinin yerine getirilmesi için hep birlikte dava dışı
M... Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd Şti'nin Mersin'deki merkezine gittiğini, protokolün
dava dışı şirkete bildirilip anılan şirketçe kabul ve onaylanması üzerine davacı ve protokolde
ismi geçen A. E.'ın dava dışı M... Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd Şti. ile imzaladıkları
“temsilcilik sözleşmelerinin” feshedildiğini, feshe konu yerlerle ilgili olarak davalılar adına
hareket eden kardeşleri S. G. ile M... Eğitim Danışmanlık Hizmetleri Tic.Ltd Şti. arasında
temsilcilik sözleşmeleri imzalandığını, akabinde Kadirli, Osmaniye ve Malatya'daki şubelerin
devir işlemlerine geçildiğini, devredilen şubelerin davacı ve dava dışı A. E. adına olan vergi
kaydı kapatılıp, şubelerin tüm demirbaşlar, kayıtlı öğrenci ve eğitmenleri ile birlikte davalılar
adına hareket eden kardeşleri S. G.'e devredildiğini iddia etmiştir.
Mahkemece yazılı gerekçe ile davanın reddine karar verilmiş ise de protokol tarihinde
yürürlükte bulunan işletme devrine ilişkin yasal düzenlemeyi içeren mülga BK'nın 179.
maddesinde bir mameleki veya bir işletmeyi aktif ve pasifleriyle birlikte devralan kimsenin
bunu alacaklılara ihbar veya gazetelerde ilan ettiği tarihten itibaren onlara karşı mamelekin veya
işletmenin borçlarından mesul olacağı düzenlenmiştir. Buna göre, bir işletmenin devrinden
bahsedilebilmesi için mamelekin veya işletmenin aktif ve pasifiyle birlikte devredilmesi
gerekmekte olup, taraflar arasında yapılan sözleşmenin içeriği, tarafların iradelerinin yöneldiği
sonuç ve sözleşmenin ifa ediliş şekline göre yapılacak değerlendirmeden devralanın işletmeyi
tüm faaliyeti ile bu faaliyetten doğmuş alacak, borç, hak ve malvarlığı ile devraldığı sonucuna
varılması halinde yapılan işlemin işletme devri niteliğinde olduğunun kabulü gerekmektedir.
Yine protokol tarihinde yürürlükte bulunan 6762 sayılı TTK'nın 51/2. fıkrasında ( 6102
sayılı TTK'nın 49/2 ) “Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın dahi
devrini tazammun eder." hükmünü içermektedir.
Dava tarihinde yürürlükte bulunan 6102 sayılı TTK'nın 11/3. maddesinde ise “Ticari
işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı
yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu
olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini,
kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye
özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur." hükmü düzenlenmiştir.
Bu durumda mahkemece, anılan yasal düzenlemeler ışığında dava konusu protokol
hükümleri, davacı vekilinin yukarıda bahsedilen 07.03.2013 havale tarihli dilekçesi içeriği ve
dosyadaki diğer sözleşme ve protokoller dahil tüm taraf delilleri hep birlikte nazara alınmak
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suretiyle dava konusu devrin işletme devri mi yoksa salt isim hakkının devri niteliğinde mi
olduğu açıklığa kavuşturulup sonucuna göre bir karar verilmesi gerekirken eksik inceleme ile
yazılı şekilde karar verilmesi doğru görülmemiş, bozmayı gerektirmiştir”
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Uygulama Soruları
Yukarıda verilen Yargıtay kararına göre somut uyuşmazlıkta ticari işletme devri
kapsamında ticaret unvanı ve/veya işletme adının da devredildiği söylenebilir mir? Şirket
hisselerinin devri ile işletme malvarlığı unsurlarının münferiden devri nasıl yapılır ve bunların
devrinin işletme devrinden farkı nelerdir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, ticari işletme konusu anlatılmıştır. Ticaret hukukunun merkez kavramını
ticari işletme oluşturmaktadır. Ticaret hukuku açısından her iktisadi işletme, ticari işletme
değildir. İktisadi işletmeler, esnaf işletmesi ve ticari işletme olarak ikiye ayrılır. Bir işletmenin
ticari işletme sayılabilmesi için hangi unsurları taşıması gerektiği, bu dersin konusunu
oluşturmaktadır. Bu kapsamda aşağıda öncelikle ticari işletmenin tanımı yapılarak türleri ve
hukuki niteliği açıklanmıştır. Ayrıca bu derste, ticari işletmede merkez-şube ilişkisi, ticari
işletmenin devri ve rehni konuları da irdelenmiştir.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Hangisi ticari işletmenin unsurlarından biri değildir?
Bağımsızlık
Gelir elde etme amacı
Devamlılık
Esnaf faaliyeti sınırını aşma
Kârlılık

2)
A)
B)
C)

Ticari işletmenin merkezi ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Her ticari işletmenin mutlaka bir merkezi olmalıdır.
Merkez ile teknik faaliyetlerin yürütüldüğü yer aynı olmak zorundadır.
Tüzel kişiler tarafından işletilen ticari işletmelerde merkez sözleşmede gösterilen
yerdir.
D) Merkez, işletmenin idari, hukuki ve ticari faaliyetlerinin yürütüldüğü yerdir.
E) Ticari mektup ve defterlerde işletme merkezi gösterilmek zorundadır.
3) Aşağıdakilerden hangisi bir ticari işletmenin unsurları ile ilgili yanlış bir ifadedir?
A) Malvarlığında meydana gelebilecek eksilmeyi önlemek amacıyla kurulan
müesseseler de işletme sayılır.
B) Tek sefere mahsus faaliyetler devamlı olmadığından ticari işletme sayılmaz.
C) Ticari işletmelerin gelir elde etmesi şarttır.
D) Bağımsızlık işletmenin hem iç hem de dış ilişkide bağımsız karar alabilme ve işlem
yapabilme yeteneğidir.
E) Faaliyetin niteliği gereği bazen kesintiye uğraması ve aralıklı olması, devamlılık
unsurunu ortadan kaldırmaz.
4)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmelerin şubeleri için söylenemez?
Bir ticari işletmenin mutlaka bir şubesi bulunmalıdır.
Şube ile merkezin aynı gerçek veya tüzel kişiye ait olması gerekir.
Şubeler iç ilişkide merkeze bağlıdır.
Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını şube olduğunu belirterek kullanmalıdır.
Merkezi yurt dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye'deki şubeleri, yerli ticari
işletmeler gibi tescil olunur.

5)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakiler hangisi ticari işletme rehni sözleşmesinin taraflarından olamaz?
Tacir
Esnaf
Avukat
İstanbul Üniversitesi
Banka Anonim Şirketi

6)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin devrinin sonuçlarından değildir?
İşletmeyi devreden kişi ticareti terk etmiş sayılır.
Devir kiracılık hakkının da devrini kapsar.
İşletme devrinin kapsamına müşteri çevresi dahil değildir.
İşletmeye devamlı suretle özgülenmiş olan tüm unsurlar devralana geçer.
Ticari işletmenin devri halinde devreden devralanla birlikte işletmenin borçlarından
dolayı 2 yıl daha müteselsilen sorumlu olmaya devam eder.
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7)
A)
B)
C)

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmede devamlılık unsuru için söylenemez?
Devam kastı ve niyeti önemlidir.
Devamlılık daimi olması gerektiği anlamına gelmez.
Sadece yaz mevsiminde iş yapan Antalya’daki bir otel işletmesinde devamlılık
unsuru mevcuttur.
D) Devamlılık unsurunu haiz olmayan ticari işletmeden söz etmek mümkün değildir.
E) Mevsimlik işlerde ortaya çıkan kesinti devamlılık unsurunu zedeler.
8)
A)
B)
C)
D)
E)

Ticari işletmenin rehninin kapsamına aşağıdakilerden hangisi girmez?
Ticari itibar
Ticaret unvanı
İşletme adı
İşletmenin tamamı
Sınai haklar

9) Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme rehni sözleşmesinde rehin alan konumunda
bulunamaz?
A) Banka Anonim Şirketi
B) Tarım Kredi Kooperatifler
C) Gerçek kişi tacir
D) Esnaf
E) Kamu kurum ve kuruluşları
10) Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme ve taşınır rehni için söylenemez?
A) Rehin sözleşmesi, yazılı olarak yapılabilir.
B) Rehin sözleşmesi elektronik ortamda yapılabilir.
C) Rehin sözleşmesi noterde düzenleme şeklinde yapılmalıdır.
D) Rehin sözleşmesi Rehinli Taşınır Siciline tescil edilmelidir.
E) Rehin sözleşmesinin siline tescili ile üçüncü kişilere karşı hüküm etmeye başlar

***
Cevap Anahtarı:
1) E 2) B 3) C 4) A 5) D 6) C 7) E 8) A 9) E 10) C
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5. TACİR VE TACİR OLMANIN SONUÇLARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, tacir sıfatının kazanılması, tacir olmanın hükümleri ve her iki tarafın tacir
olmasına ilişkin özel sonuçlar konuları anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Tacir kime denir?

2)

Gerçek ve tüzel kişilerde tacir sıfatı nasıl kazanılır?

3)

Tacir olmaya bağlanan sonuçlar nelerdir?

4)

İki tarafın da tacir olduğu ilişkiler açısından özel sonuçlar söz konusu mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Tacir Sıfatının
Kazanılması

Tacir sıfatının nasıl
kazanıldığını öğrenmek

Okuyarak

Tacir Olmanın
Hükümleri

Tacir sıfatının kazanılmasına
bağlı sonuçları öğrenmek

Okuyarak

Her İki Tarafın Tacir
Olmasına İlişkin Özel
Sonuçlar

Her iki tarafın da tacir olduğu
ilişkiler açısından, bu duruma
ilişkin özel sonuçların neler
olduğunu öğrenmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar

•

Tacir

•

Gerçek Kişi Tacir

•

Tüzel Kişi Tacir
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Giriş
Bu bölümde, gerçek kişiler ve tüzel kişiler açısından tacir sıfatının kazanılması ile tacir
sıfatının kazanılmasına bağlı sonuçlar ve her iki tarafın da tacir olduğu ilişkiler açısından bu
duruma ilişkin özel sonuçlar incelenecektir.
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5.1. Tacir Sıfatının Kazanılması
5.1.1.Gerçek

Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması

5.1.1.1.Tacir Sıfatının Kazanılması Koşulları
TTK m. 12/1’e göre “Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa kendi adına işleten kişiye tacir
denir”. Gerçek kişilerde tacir sıfatının kazanılması için iki temel unsurun varlığı gerekir. Bunlar
“ticari işletme” ve “kendi adına işletme (yönetme)”dir. Ortada herhangi bir işletme yoksa veya
bir işletme bulunmakla beraber bu ticari işletme değilse tacir sıfatı kazanılamaz. Örneğin esnaf
işletmesini işletene tacir değil, esnaf denir. Ticari işletmenin unsurları yukarıda incelenmişti.

Tacir sıfatını kazanabilmesi için kişinin ticari işletmeyi kendi adına işletmeye başlaması
gerekir. Bir ticari işletmeyi başkası adına yönetenler, doğal olarak tacir sıfatını kazanamaz.
Örneğin ticari mümessil, ticari vekil, limited şirket müdürü, veli veya vasi gibi kanuni veya
iradi temsilciler, ticari işletmeyi yönetseler dahi tacir sıfatını taşımazlar. Vasi, küçük veya
kısıtlının kişisel menfaatlerinin korunması için sulh hukuk mahkemesi tarafından atanan kanuni
temsilcidir.

Tacir sıfatının kazanılması için ticari işletmenin kural olarak işletilmeye başlanması
gerekir. Bu durum, müessesenin fiilen faaliyete sokulmuş olması ve müşteri çevresiyle ilişkiye
geçilmesi demektir.

Ancak istisnaen, bir kişinin ticari işletmesini fiilen işletmeye başlamasa bile tacir
sayılması mümkündür. Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, internet ve
sair ilân vasıtalarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline kaydettirerek durumu ilân
etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır (TTK m. 12/2). Kısacası a)
bir ticari işletme mevcut olup, b) kanunda belirtilen yollardan ilân veya ticaret siciline tescil ve
ilân yapılmış ise işletme sahibi tacirdir. Bu halde fiilen işletmeye başlanıp başlanmadığı fark
yaratmaz.

Tacir sayılanlar, tacir sıfatına bağlanan tüm sonuçlara tâbidirler. Tacir sayılanlar da tacir
sıfatına tanınan haklardan yararlanır ve bu sıfata bağlanan yükümlülüklere katlanırlar.
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Ticari işletme, adi şirket ilişkisi çerçevesinde birden fazla kimse tarafından da
işletilebilir. Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak
bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir (TBK m. 620 vd.). Adi şirketin
tüzel kişiliği yoktur. Bu durumda her bir ortak, tacir sıfatını kazanır. Gerçekten TTK m.
12/1’deki “kısmen de olsa kendi adına işletmek” ibaresi ile adi şirket ortakları tarafından ticari
işletme işletilmesi kastedilmektedir. Anılan hükümdeki “kısmen dahi olsa” terimi isabetli
değildir ve bu yüzden haklı olarak eleştirilmektedir. Çünkü adi şirket ilişkisi çerçevesinde
ortaklarca ticari işletme işletilmesinde her ortak, işletmeyi “kısmen kendi adına” değil, hem
kendi adına hem diğer ortaklar adına işletir. Bu nedenledir ki, sonuç olarak her bir ortak tacir
sıfatını tamamen kazanır.

5.1.1.2.Tacir Gibi Sorumlu Olanlar
Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi şirket veya her ne suretle olursa
olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına (ortak sıfatıyla) muamelelerde bulunan
kimse, iyiniyetli üçüncü şahıslara karşı tacir gibi sorumlu olur (TTK m. 12/3). Görüldüğü üzere
tacir gibi sorumlu olanlar, ortada hiçbir işletme olmamasına rağmen, işletme açmış gibi faaliyet
yürütenlerdir.

Tacir gibi sorumlu olanlar tacir sıfatını kazanmazlar. Bunlar sadece tacir gibi
sorumludurlar. Bunun anlamı, anılan kişilerin tacir olmanın haklarından (nimetlerinden)
yararlanamayacaklarıdır. Tacir gibi sorumlu olanlar, tacir olmanın sadece yükümlülüklerini
(külfetlerini) yerine getirmek zorunda kalırlar.

5.1.1.3.Ticaret Yapması Yasaklanan Kişilerin Tacir Sıfatı
Kişisel halleri veya yaptığı işlerin niteliği yahut meslek ve görevleri itibariyle kanuni
veya yargısal bir yasağa aykırı olarak, bir ticari işletmeyi işleten kimse tacir sayılır (TTK m.
14/1). Bu kural, resmi bir makamın iznine/ruhsatına lüzum olup da izin veya ruhsatname
almadan hareket ederek ticari işletme işletenler için de geçerlidir.

Ticaret yapması yasaklanan kişilerin tacir sıfatını kazanması, yasağa aykırı hareket
etmesinden doğan hukuki ve cezai sorumluluğu ortadan kaldırmaz. Örneğin bir devlet memuru
ticaret yapamayacağı gibi, tacir veya esnaf sayılmasını gerektirecek bir iktisadi faaliyette de
bulunamaz (Devlet Memurları Kanunu, m. 28). Ticaret yasağına aykırı hareket eden devlet
memuruna disiplin cezası verilir (Devlet Memurları Kanunu, m. 125/D, h bendi).
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Bazı ticari faaliyetlerin yürütülmesi ise resmi makamlardan izin alınmasını gerektirir.
Örneği faiz karşılığı ödünç para verme işiyle uğraşmak için Hazine Müsteşarlığı’ndan faaliyet
izni alınması zorunludur (90 sayılı KHK m. 5/1). Ancak yasağa aykırı olarak veya izin almadan
hareket edip ticari işletme işletenler, yine de tacir sıfatını kazanırlar.

Ticaret yapması yasaklanan kişilerin tacir sıfatını kazanması halinde, söz konusu
kimselerin hem tacir olmanın haklarından (nimetlerinden) yararlanması, hem de
yükümlülüklerine (külfetlerine) tâbi olması söz konusudur.

Evlilik birliği içinde eşlerden biri, meslek veya iş seçiminde diğerinin iznini almak
zorunda değildir (TMK m. 192). Ancak meslek ve iş seçiminde ve bunların yürütülmesinde
evlilik birliğinin huzur ve yararı göz önünde tutulur. Sonuç olarak evlilik ilişkisinde eşlerden
birinin örneğin evli kadının, ticari işletme işletmek için, kocasından izin alması zorunlu
değildir.

5.1.1.4. Küçük ve Kısıtlıların Tacir Sıfatı
Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci, tacir
sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene (küçük veya kısıtlıya) aittir. Ancak, yasal temsilci ceza
hükümlerinin uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olur (TTK m. 13).

5.1.2.

Tüzel Kişilerde Tacir Sıfatının Kazanılması

Tüzel kişilere ilişkin TTK m. 18/1’e göre ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari
bir işletme işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk
hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi,
belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar da tacir
sayılırlar.

5.1.2.1. Ticaret Şirketleri
Ticaret şirketleri, kanun gereği (TTK m. 16) tüzel kişilik kazandığı andan itibaren tacir
sıfatını kazanırlar. Tacir sıfatının kazanılması için başka bir işlem veya koşul aranmaz. Ticaret
şirketleri ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar (TTK m. 215, 355, 588).
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Ticaret şirketleri, kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerinden
ibarettir (TTK m. 124). Komandit şirketin, adi komandit şirket ve sermayesi paylara bölünmüş
komandit şirket olmak üzere iki türü vardır. Kollektif ve komandit şirket şahıs, anonim, limited
ve sermayesi paylara bölünmüş şirket sermaye şirketi sayılır.

5.1.2.2. Ticari İşletme İşleten Dernekler ve Vakıflar
Dernekler, kazanç paylaşma amacı için kurulamazlar. Dernekler genellikle manevi
(ideal) amaçları gerçekleştirmek için kurulurlar. Dernekler Kanunu 1’e göre dernekler, kazanç
paylaşma dışında, kanunlarla yasaklanmamış ortak bir amacı gerçekleştirmek üzere, en az yedi
gerçek veya tüzel kişinin, bilgi ve çalışmalarını sürekli olarak birleştirmek suretiyle
oluşturdukları tüzel kişiliğe sahip kişi topluluklarıdır.

Dernekler her ne kadar kazanç paylaşma amacı ile kurulamaz ise de, kuruluş amaçlarını
gerçekleştirmek için ticari işletme işletebilirler. Örneğin yoksul öğrencilere burs vermek için
kurulan bir dernek, mali imkânlarını artırmak için lüks bir hotel işletebilir. Ticari işletmeyi
kendi adına işleten dernek, tacir sıfatını kazanır. Bu derneğe ait ticari işletmenin ticaret siciline
tescili zorunludur.

Önemli bir istisnayı belirtelim: Kamuya yararlı dernek, bir ticari işletme işletse bile,
tacir sıfatını kazanamaz (TTK m. 16/2). Ancak kamuya yararlı derneğin işlettiği ticari işletme,
tacir sıfatını kazanır. Örneğin Sarıkamış Kristal Kar Oteli işletmesini işleten Türkiye Kızılay
Derneği, tacir değildir. Buna rağmen kamuya yararlı derneğin, ticari işletmesini ticaret siciline
tescil ettirmesi zorunludur. Ticari işletmenin tüzel kişiliği bulunmamasına rağmen tacir sıfatını
kazanması, burada ayrıntısına girilmeyecek bazı hukuki sorunları beraberinde getirmektedir.

Kamuya yararlı dernekler, Bakanlar Kurulu kararıyla tespit edilir. Bir derneğin kamuya
yararlı dernek sayılabilmesi için, en az bir yıldan beri faaliyette bulunması ve derneğin amacı
ve giriştiği faaliyetlerin, topluma yararlı sonuçlar verecek nitelikte olması şarttır (Dernekler
Kanunu, m. 27/1).

Vakıflar; amacını gerçekleştirmeye yardımcı olmak ve vakfa gelir temin etmek
amacıyla, ticari işletme işletebilir ve hatta şirket kurabilir, kurulmuş şirketlere ortak olabilirler
(Vakıflar Kanunu, m. 26/1). İşte 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda ticari işletme işleten
vakıfların da tacir sıfatını kazanabileceği açıkça hükme bağlanmıştır (TTK m. 16/1). Mevcut
kanunda ise bu konuda açık hüküm yoktu ve öğretide yorum yoluyla bu sonuca varılmaktaydı.
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Gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıfların
kendileri tacir sıfatı kazanmaz; işlettikleri işletme tacir sıfatını kazanır (TTK m. 16/2).

5.1.2.3.Kamu Tüzel Kişileri Tarafından Özel Hukuk Hükümlerince
Yönetilen veya Ticari Şekilde İşletilen Kurum ve Kuruluşlar
Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri, bir ticari işletmeyi
ister doğrudan doğruya, ister bir başka kamu hukuku tüzel kişisi eliyle işletsinler, kendileri tacir
sayılamazlar (TTK m. 16/2). Ancak bunların işlettiği, özel hukuk hükümleri yönetilen ve ticari
şekilde işletilen kurum ve kuruluşlar tacir sayılır. Anılan işletmenin, kurum veya kuruluşun,
tüzel kişiliğinin bulunup bulunmaması, tacir sayılmak açısından önem taşımaz.

Örneğin İstanbul Büyük Şehir Belediyesinin bir iştiraki olan İstanbul Halk Ekmek A.Ş.
tacirdir, ancak İstanbul Büyük Şehir Belediyesi tacir değildir.

5.1.3.

Donatma İştiraki

Tacirlere dair olan hükümler donatma iştiraki hakkında da aynen uygulanır (TTK m.
17). Donatma iştirakinin tüzel kişiliği yoktur. Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik
oldukları bir gemiyi, menfaat sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme
gereğince, tüm paydaşlar (müşterek donatanlar) adına ve hesabına deniz ticaretinde (suda)
kullanmaları hâlinde donatma iştiraki vardır (TTK m. 1064).

5.2.Tacir Olmanın Hükümleri
Tacir sıfatına tanınan bazı haklar olduğu gibi, bu sıfatın beraberinde getirdiği bazı
yükümlülükler de mevcuttur. Şimdi bunları inceleyelim:

5.2.1.Ticaret

Unvanı Seçmek ve Kullanmak
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Her tacir, kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır (TTK m.
18/1). Tacir, ticari işletmesi ile ilgili işlemleri ticaret unvanıyla yapar; işletmesiyle ilgili senet
ve diğer belgeleri bu unvan altında imzalar (TTK m. 39/1). Her tacir, ticari işletmenin açıldığı
günden itibaren on beş gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme
merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân ettirmeye mecburdur (TTK m. 40/1).

Tacirin -ticaret unvanından farklı olarak-, ayrıca işletme adı seçmesi ve kullanması
zorunlu değildir. Ancak tacir işletme adı seçmiş ve kullanıyorsa, bunun da ticaret siciline tescili
gerekir (TTK m. 53).

Esnaflar ticaret unvanı seçip, kullanamazlar. Buna karşılık işletme adı seçip
kullanabilirler (TTK m. 15). Bu durumda işletme adıyla ilgili hükümler (TTK m. 53) esnaflar
hakkında da uygulanır.

5.2.2.

Ticaret Siciline Kayıt Olmak

Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde, ticari işletmesini
ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân
ettirmeye mecburdur (TTK m. 18/1, 40/1). Demek ki, tacirin tescil zorunluluğunun konusu,
ticari işletme ve ticaret unvanıdır.

Her tacir kullanacağı ticaret unvanı ile birlikte bunun altına atacağı imzayı notere tasdik
ettirdikten sonra ticaret sicili memuruna tevdi etmeye mecburdur. Tacir tüzel kişi ise unvanla
birlikte onun adına imzaya yetkili kişilerin imzaları da notere tasdik ettirilerek sicil memuruna
verilir. İmza sirkülerleri ticaret siciline tescil edilmez; tacirler tarafından bunların ticaret sicili
memuruna sadece tevdi edilmesi söz konusudur (TTK m. 40/2). Ticaret Sicili Yönetmeliği
(TSY), notere tasdik ettirilecek imzaların en az üç defa atılmış olmasını şart koşmaktadır ( m.
42/3).

Bir gerçek kişi tacire ait ticari işletmenin faaliyetine son verilmesi veya başka bir gerçek
veya tüzel kişiye devredilmesi halinde 15 gün için ticaret unvanın silinmesi için ticaret sicil
müdürlüğüne başvurulması gerekmektedir (TSY m. 51). Yine tüzel kişi tacirlere ait işletmelerin
faaliyetine son verilmesi veya ticari işletmenin devri halinde de ticaret sicilindeki kaydın
silinmesi başvurulmalıdır.
5.2.3.İflâsa

Tâbi Olmak
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Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflâsa tâbidir. Kanunda “her türlü borç”tan söz
ettiğinden (TTK m. 18/1), iflâs yoluyla takip için takip konusu borcun/borçların mutlaka ticari
iş niteliğinde olması şart değildir.

Ticari işletme tasfiye edilse veya devredilse yahut ticaret sicilinden terkin edilse (silinse)
bile, tacirler belirli bir süre iflâs yoluyla takip edilebilir.

Ticareti terk eden bir tacir, 15 gün içinde keyfiyeti kayıtlı bulunduğu ticaret siciline
bildirmeye ve bütün aktif ve pasifi ile alacaklılarının isim ve adreslerini gösteren bir mal
beyanında bulunmaya mecburdur. Keyfiyet ticaret sicili memurluğunca Türkiye Ticaret Sicil
Gazetesinde (ve alacaklıların bulunduğu yerlerde mutat ve münasip vasıtalarla) ilân olunur (İİK
m. 44/1).

İşte bu ilân tarihinden itibaren bir sene içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflâs yolu
ile takip yapılabilir (İİK m. 44/2).

Kural olarak tacirler iflâsa tâbidir. İstisnaen tacir olmayan bir kimsenin iflâsa tâbi
olabilmesi için kanunda açık hüküm bulunması gerekir. Bu tür istisnai hükümler örneğin Türk
Ticaret Kanunu’nda, Sermaye Piyasası Kanunu’nda ve Bankacılık Kanunu’nda vardır. Örneğin
TTK m. 240’ta, kollektif şirket ortaklarının iflâsının istenebileceği düzenlenmektedir. Yine bir
bankanın yöneticileri ve denetçileri ile ortakları hakkında, kanunda belirtilen surette bankaya
zarar vermeleri halinde, iflâs yoluyla takip yapılabilir [Bankacılık Kanunu (BankK) m. 110].

İflas, borçlu tacir bakımından ağır sonuçlar doğurur. Bu yüzden iflâsa ancak mahkeme
karar verebilir. İflâs, borcunu/borçlarını ifa etmeyen borçlunun, verilen mahkeme kararı
uyarınca, malvarlığının kanunda belirtilen usulde tasfiye edilmesidir.

Kamu tüzel kişileri ve kamuya yararlı dernekler ticari işletme işletseler bile tacir
olamayacaklarından, iflâsa tâbi değildirler. Çünkü kamu tüzel kişileri ve kamuya yararlı
derneklerin işlettiği ticari işletme tacir sıfatını taşır. Ancak bu hallerde ticari işletmenin de iflâs
yoluyla takip edilmesi olanaklı değildir. Çünkü ticari işletmenin tüzel kişiliği yoktur. Hukuk
süjesi olmayan bir malvarlığı, iflâs yoluyla takip edilemez.
5.2.4.Ticari

Defter Tutmak
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Tacirler, işletmeleri için zorunlu olan ticari defterleri tutmak mecburiyetindedir (TTK
m. 18/1). Ticari defterler, işletmenin malvarlığı durumunu, alacak-borç ilişkilerini, iktisadi ve
mali durumu ve her iş yılı sonunda elde edilen sonuçları tespit ederler. Ticari defterler TTK m.
64 vd.da ayrıntılı olarak düzenlenmiştir.

5.2.5.Ticaret

(Sanayi, Deniz Ticaret) Odalarına Kayıt Olmak

Tacirler, ticaret siciline tescil mecburiyetini yerine getirdikten sonra, ayrıca
bulundukları yerdeki ticaret, sanayi ve deniz ticaret odalarından birine kayıt olmak
zorundadırlar (5174 Sayılı Kanun, m. 9/1). Tacirin uğraştığı faaliyet konusuna göre, kural
olarak anılan odalardan birine kayıt olması yeterlidir. Sanayici olmayan tacirin ticaret odasına;
sanayici tacirin sanayi odasına; deniz ticareti ile uğraşan tacirin deniz ticareti odasına kayıt
olması gerekli ve yeterlidir. İstisnaen sanayici, kendi ürünlerinin satışı için ayrıca satış yerleri
açarsa, ticaret odasına da kayıt olmak zorundadır.

5.2.6.Ticari

İş Karinesine Tâbi Olmak

Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Şu kadar ki; gerçek kişi olan bir tacir, işlemi
yaptığı anda, bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin
ticari sayılması halin icabı müsait bulunmadığı takdirde borç adi sayılır (TTK m. 19/1). Örneğin
araba alım satımıyla uğraşan bir tacirin işyerine bilgisayar alması ticari iş iken, bilgisayarı
oğluna yaş günü hediyesi olarak aldığı bildirerek bu işlemi yaparsa ticari iş sayılmaz. Yine aynı
tacirin miras sözleşmesi imzalaması veya vasiyetname düzenlemesi bildirmese bile halin
icabından ticari iş olmadığı anlaşılır.

Bu noktada, ticari iş karinesinin -gerçek kişilerden farklı olarak- ticaret şirketleri
bakımından söz konusu olmadığına işaret edelim.

5.2.7.Ticari

Örf ve Âdete Tâbi Olmak

Tacir sıfatını haiz olmayanlar hakkında ticari örf ve âdet, ancak onlar tarafından
bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır (TTK m. 2/3). Bu kuralın karşıt
anlamından yola çıkılarak, tacirlerin ticari örf ve âdet kurallarını bildiği farz edilir. Anılan
kurallar tacirlere mutlak olarak uygulanır.
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5.2.8.

Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etmek

Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi
gerekir (TK 18/II). Basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğü, objektif bir özen
ölçüsünü içerir. Buna göre tacirin ticari işletme faaliyetlerinde, aynı ticaret dalına giren,
“tedbirli ve öngörülü bir tacirden” beklenmesi gereken özeni göstermesi aranır. Dolayısıyla
tacirin ticari faaliyetlerinde, kendi kişisel yeteneğine ve bilgisine göre belirlenen sübjektif bir
özen göstermesi yetmez.

Tacir, ticari işletmesiyle ilgili her türlü faaliyetinde basiretli bir iş adamı gibi hareket
etmek durumundadır. Bu yükümlülüğe aykırı hareket ederse, doğan zararlardan somut olaydaki
hukuki ilişkinin niteliğine göre sorumlu tutulur. Bu hukuki ilişki bir sözleşme olabileceği gibi,
kanundan doğan bir borcun yerine getirilmesi de olabilir. Örneğin sattığı malı alıcıya gönderme
borcu altında olan tacirin, bu malı göndermeden önce sigorta yapması gerekebilir. Yine örneğin
kargo taşımacılığı yapan tacir, depo için kullandığı binanın mevzuat hükümlerine uygun olup
olmadığını ve depreme dayanaklı olup olmadığını araştırmalıdır. Tacir, bankadan aldığı
kredinin faizlerinin ekonomik koşullara göre ağırlığını ve geriye ödenebilirliğini
değerlendirmek zorundadır.

Özetle, basiretli bir iş adamı gibi hareket etme yükümlülüğü altında olan tacirin, ticari
işletmesi ile ilgili faaliyetlerinde “tecrübesizliği” söz konusu olamaz. Dolayısıyla tacir, örneğin
imzaladığı bir sözleşmeyi, tecrübesizliği gerekçesi ile gabine (aşırı yararlanmaya) dayalı olarak
feshedemez (TBK m. 28). Tacir, sadece müzayaka (zorda kalma) haline dayanarak akdettiği
sözleşmeyi feshedebilir.

5.2.9.

Fatura ve Teyit Mektubu

Ticari işletmesi kapsamında bir mal satmış veya imal etmiş yahut bir iş görmüş tacirden,
diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada
gösterilmesini isteyebilir (TTK m. 21/1). Fatura talep edenin, tacir sıfatını taşıması şart değildir.

Faturayı alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa,
faturayı kabul etmiş sayılır (TTK m. 21/2). Faturaya itiraz, şekil açısından herhangi bir
geçerlilik koşuluna tâbi değildir.
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Ticaret hukuku açısından, fatura talep üzerine tacir tarafından düzenlenip verilir. Fatura
delil işlevi olan bir belgedir. Faturanın, faturayı alan (muhatap) aleyhine delil niteliği
kazanabilmesi için faturayı alanın 8 gün içinde faturaya itirazda bulunmaması şarttır. İtiraz
edilmeyen fatura, kesin delil niteliği kazanır. Ancak muhatabın, her nasılsa itiraz etmediği
faturayı, başka delillerle çürütmesine engel yoktur. Başka kesin deliller, senet (örneğin yazılı
sözleşme makbuz vs.), kesin hüküm niteliğinde mahkeme kararı, ikrar ve yemin olabilir.

Fatura, ancak zorunlu içeriği bakımından delil niteliği taşır. Faturanın zorunlu içeriği
malın/hizmetin cinsi, miktarı ve bedeldir. Örneğin vade farkı veya cezai şart, faturanın içeriğine
dâhil değildir. O halde zorunlu içeriğe girmeyen konuları içeren bir faturaya itiraz edilmemiş
olsa bile, bu fatura zorunlu içerik dışında kalan konular bakımından delil niteliği kazanmaz.

Önceki paragrafta sözü edilen cezai şart, borcun hiç veya gereği gibi ifa edilmemesi
halinde ödenmesi kararlaştırılan fer’i (asıl borca bağlı) bir edimdir. Vade farkı ise borcun
zamanında ödenmemesi halinde, borç meblağına oransal olarak hesaplanıp eklenecek bir
parasal tutardır. Vade farkının özelliği, borçlunun temerrüde düşürülmesine gerek olmaksızın,
temerrüt faizini de aşabilecek tutarda bir ödemenin talep edilmesine imkân vermesidir.

Şifahen (sözlü olarak), telefonla, telgrafla veya bir başka iletişim aracı ile yapılan
taahhütlerin veya beyanların içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kimse, aldığı tarihten itibaren
sekiz gün içinde bir itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun sözleşmeye ve
beyanlara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır (TTK m. 21/3). Teyit mektubu, teyit edilmek
istenen sözleşmenin esaslı unsurlarını içermelidir.

5.2.10.

Ücret ve Faiz Talep Etmek

Ticari işletme faaliyetinin gelir sağlama amacıyla yapıldığı dikkate alındığında, bu
kapsamda görülen iş ve hizmetlerin ücretsiz ve karşılıksız yapılması düşünülemez. Bu
bağlamda TTK m. 20’ye göre tacir, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş ise, uygun
bir ücret isteyebilir. Bu iş veya hizmetten yararlanın tacir sıfatını taşıyıp taşımaması önem
taşımaz. Bundan başka tacir, verdiği avanslar (ödünçler) veya yaptığı masraflar için ödeme
tarihinden itibaren faize de hak kazanır.

Ücret talep edilebilmesi için taraflar arasında bir sözleşmenin mevcut olması veya var
olan sözleşmede ücret talep etme konusunda hüküm bulunması da zorunlu değildir. Hatta TTK
m. 20’ye göre tacirin ücret talep edebilmesi için taraflar arasında bir sözleşme ya mevcut
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olmamalı veya sözleşmede ücret konusunda hüküm yer almamalıdır. Zira taraflar arasındaki
sözleşmede öngörülen ücret, kural olarak asli edimin (işin/hizmetin) ve varsa yan edimlerin de
karşılığını oluşturur. Bu halde tacirin kararlaştırılan ücretten ayrı ve ona ilâve olarak, TTK m.
20’ye dayanarak tekrar ücret talep etmesi mümkün değildir.

5.2.11.

Tacir Çeki Kullanmak

Çek Kanunu (ÇekK) m. 2/6’da tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çek ayrımı
yapılmış ve m. 7/1’de “Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin
çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası
ile cezalandırılır” hükmü getirilerek tacirlere tacir çeki kullanma zorunluluğu getirilmiştir.

ÇekK m.7/1 uyarınca her tacir ticari işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde tacir çeki
kullanmak zorundadır. Bu kural tüzel kişi tacirler için mutlaktır; gerçek kişi tacirler ise özel
işlerinde tacir çeki yerine tacir olmayan kişilere özgü çekleri de kullanabilirler. Yine ticari
işletme işleten dernek ve vakıflarda ticari işletmeleriyle ilgili iş ve işlemlerinde tacir çeki, diğer
iş ve işlemlerinde ise tacir olmayan kişilere verilen çeklerden kullanacaklardır. Esnaf ve
Sanatlar siciline kayıtlı kişilerin tacir çeki kullanmak zorunda olup olmadıkları ÇekK’dan net
olarak anlaşılmamakla birlikte, bu kişilerin yazılı talebi üzerine tacir çeki hesabı açılabileceği
ve bu kişilerinde tacir çeki kullanabileceği kabul edilmektedir11.

5.2.12.

İnternet Sitesi Açmak ve İçerik Yayınlamak

TTK m. 1524/1’e göre, Türk Ticaret Kanununun 397. maddesinin 4. fıkrası uyarınca
denetime tabi olan sermaye şirketleri, kuruluşlarının ticaret siciline tescili tarihinden itibaren üç
(3) ay içinde bir internet sitesi açmak ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe kanunen
yapılması gereken ilanların yayımlanmasına özgülemek zorundadır. Denetime tabi sermaye
şirketleri Bakanlar Kurulunun 2012/4213 sayılı kararı ile belirlenmiş durumdadır12. Denetime
tabi sermaye şirketlerinin açacakları internet sitesi ile bu sitenin içeriği, TTK m. 1524’e
dayanılarak çıkarılan “Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair
Yönetmelik”te13 ayrıntılı şekilde düzenlenmiştir. Denetime tabi şirketlerin ilgili yönetmeliğin
yürürlüğe girdiği tarihten önce kurulmuş şirketlerin 01/07/2013 tarihinden itibaren üç ay içinde

11
12
13

Şahin, Cihan: Tacirin Ticarî İşletmesiyle İlgili İş/İşlemlerinde Tacir Olmayan Çeki Düzenlemesi /
Düzenletmesi Suçu, Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 12. Sayı, s. 288.
RG, 23/01/2013 tarih, 28537 sayı. Denetime tabi şirketler ve yapılacak denetimle ilgili bkz.
http://www.kgk.gov.tr
RG, 31/05/2013 tarih, 28663 sayı.
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(01.10.2013 tarihine kadar) internet sitesi açmaları ve bu sitenin belirli bir bölümünü şirketçe
kanunen yapılması gereken ilanların yayınlanması için özgülemeleri gerekmektedir.

İnternet sitesi açma ve içerik yayınlama zorunluluğu tüm tacir ve ticaret şirketleri için
değil, sadece denetime tabi sermaye şirketleri için getirilmiştir. Başka bir anlatımla denetime
tabi ticaret şirketleri dışındaki sermaye ve şahıs şirketleri ile diğer gerçek ve tüzel kişi tacirler
bakımından böyle bir yükümlülük yoktur (TTK m. 1524/6).

İnternet sitesinde yayımlanacak içerikler, Kanunda belli bir süre belirtilmiş ise bu süre
içinde, belirtilmemiş ise içeriğin dayandığı işlemin veya olgunun gerçekleştiği tarihten, tescil
veya ilana bağlandığı durumlarda ise tescil veya ilanın yapıldığı tarihten itibaren en geç beş gün
içinde, şirketin kuruluşundan internet sitesi açılıncaya kadar geçen sürede yayımlanması
gereken içerikler de bu sitenin açıldığı tarihte siteye konulur (TTK m. 1524/1).

İnternet sitesi açma ve içerik yayınlama yükümlülüklerine uyulmaması, ilgili kararların
(genel kurul kararlarının) iptal edilmesinin sebebini oluşturur, Kanuna aykırılığın tüm
sonuçlarının doğmasına yol açar ve kusuru bulunan yöneticiler ile yönetim kurulu üyelerinin
hukuki ve cezai sorumluluğuna neden olur (TTK m. 1524/2).

İnternet sitesinin bilgi toplumu hizmetlerine ayrılmış bölümü herkesin erişimine açıktır.
Erişim hakkının kullanılması, ilgili olmak veya menfaati bulunmak gibi kayıtlarla
sınırlandırılamayacağı gibi herhangi bir şarta da bağlanamaz. Bu ilkenin ihlali hâlinde herkes
engelin kaldırılması davasını açabilir (TTK m. 1524/3).

İnternet sitesi açma ve içerik yayınlama yükümlülüğü, TTK m. 1524/4 uyarınca
çıkarılan Sermaye Şirketlerinin Açacakları İnternet Sitelerine Dair Yönetmelik hükümleri
dikkate alınarak ve söz konusu Yönetmeliğe uygun yapılması gerekmektedir. Ayrıca TTK ve
ilgili diğer kanunlarda veya idari düzenlemelerde daha uzun bir süre öngörülmedikçe, şirketin
internet sitesine konulan bir içerik, üzerinde bulunan tarihten itibaren en az altı ay süreyle
internet sitesinde kalır, aksi hâlde konulmamış sayılır (TTK m. 1524/5).

Bu çerçevede denetime tabi şirketler mutlaka internet-bilgi toplumu hizmet birimi
kurmalı ve yönetim kurulu üyelerinden-müdürlerden-imza yetkililerinden birinin mutlaka
internet işlerinden anlayan biri olması gerekecektir. İnternet işleri ile ilgili yetkili bir servisin
bulunması halinde buraya giriş yapan kişi ya da kişilerin şirketi temsil yetkisi olmalıdır. Zira 3.
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kişilere ilan edilen, internet ortamında hukuki sonuç doğuran ilanlardan ve bilgilendirmelerden
şirket doğrudan bağlı olacak, sorumluluk doğurucu sonuçlarda şirketi bağlayacaktır.

Son olarak bu yükümlülüğe uymamanın cezai sonuçlarını değinecek olursak; TTK m.
1524’de öngörülen internet sitesini oluşturmayan şirketlerin yönetim organı üyeleri, yüz
günden üçyüz güne kadar adli para cezasıyla cezalandırılacaktır ve aynı madde uyarınca
internet sitesi oluşturmasına rağmen kanun ve ilgili yönetmelikte belirtilen içeriği usulüne
uygun bir şekilde koymayan yönetim kurulu üyeleri- failler yüz güne kadar adli para cezasıyla
cezalandırılacaklardır (TTK m. 562/12).

5.3. Her İki Tarafın Tacir Olmasına İlişkin Özel Sonuçlar
Türk Ticaret Kanunu’nda her iki tarafının tacir olduğu bazı hukuki ilişkilerde
uygulanacak özel hükümler belirtilmiştir.

5.3.1.

Belirli İhtarlarda ve İhbarlarda Özel Şekil

Tacirler arasında ticari işlerde, diğer tarafı,
• temerrüde düşürmek,
• sözleşmeyi fesih,
• sözleşmeden dönmek
amacıyla yapılacak ihbar veya ihtarlar belirli şekillere uyularak yapılmalıdır.
TTK m. 18/3’e göre anılan ihbar ve ihtarlar,
•
•
•

noter aracılığıyla,
taahhütlü mektupla,
telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta
sistemi
ile yapılmalıdır.
Bu bildirim şekillerinden birine uyulması yeterlidir. Burada öngörülen şekil, tartışmalı
olmakla birlikte ve kanunun gerekçesi aksine, bir geçerlilik şartıdır. Kanunda öngörülen şekle
uyulmazsa, ihbar ve ihtarlar sonuç doğurmaz. Çünkü kanunda sözleşmeler için öngörülen şekil,
kural olarak geçerlilik şartıdır (TBK m. 12/2).
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5.3.2.

Tacirler Arasındaki Ticari Satımlarda (Mal Değişiminde) Özel
Hükümler

Kural olarak tacirler arasındaki satış ve mal değişimlerinde de Borçlar Kanununun satış
ve trampa sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır (TTK m. 23/1). Ancak tacirler arasındaki
ticari satımlara ve mal değişimlerine, TTK m. 23’te bazı özel hükümler getirilmiştir. Bu
hükümler üç konu hakkındadır. 1) Kısım kısım icra edilen satışlar, 2) alıcının alacaklı sıfatıyla
temerrüdü ve 3) ayıp (ihbarı ve zamanaşımı) sürelerine ilişkindir. Aşağıda önemi nedeniyle bu
konulardan sadece üçüncüsü (ayıp ihbarı ve zamanaşımı süreleri) üzerinde durulmuştur.

Ayıp, hukuki ve teknik bir terimdir. Bu terim Türkçede “kusur” veya “eksiklik”
anlamına gelmektedir. Hukuk dilinde ise, satılan malın olması gereken veya sözleşmede vaat
edilen özellikleri taşımamasıdır. Ticari satımlarda satılan malda üç tür ayıp söz konusu olabilir.
Bunlar açık ayıp, muayene suretiyle belirlenebilir ayıp ve gizli ayıptır.

• Satılan malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu
satıcıya bildirmeye mecburdur.

• Ayıp açıkça belli değilse, alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde muayene
etmeye veya ettirmeye ve bu muayene neticesinde emtianın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa,
haklarını muhafaza için keyfiyeti aynı süre (teslimden itibaren sekiz gün) içinde satıcıya
bildirmeye mecburdur.

• Gizli ayıplar ise ayıptan doğan hakların tâbi olduğu zamanaşımı süresi içinde
bildirilmelidir. Bu zamanaşımı süresi, adi satışlardaki zamanaşımı süresidir. TBK’da bu süre 2
yıl olarak belirlenmiştir (TTK m. 23/1 c; TBK m. 223, 231). eTK’da ticari satışlara özgü 6 aylık
özel zamanaşımı süresi varken, yeni kanunda bu sürenin sonuç itibarıyla 2 yıla çıkarılması
önemli bir yeniliktir. Çünkü 6 aylık zamanaşımı süresi, özellikle gizli ayıplarla ilgili
uyuşmazlıklarda yetersiz kalmaktaydı ve adaletsiz sonuçlara neden olabilecek nitelikteydi.
Ayıbın satıcıya bildirilmesine “ayıp ihbarı” denir. Ayıp ihbarı, hiçbir geçerlilik şekline
tâbi değildir. Ancak ayıp ihbarında bulunduğunu iddia eden, bunu ispat etmek
mecburiyetindedir.

Ayıp ihbarı, alıcıya ayıptan doğan hakları kullanma imkânı sağlar. Bu haklar bedel
indirimi, ücretsiz onarım, satılan malın ayıpsız bir diğeri ile değiştirilmesi veya sözleşmeden
dönmedir (TBK m. 227 vd.). Alıcının genel hükümlere göre tazminat isteme hakkı saklıdır
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(TBK m. 227/II). Anılan haklar seçimlik haklar olup, hepsinin birden kullanılması mümkün
değildir. Bu haklardan sadece biri tercih edilerek kullanılabilir.

Ticari satımlara ilişkin yukarıdaki açıklamalar, tacirler arasındaki ticari trampa (mal
değişim) sözleşmesi hakkında da geçerlidir. Mal değişim sözleşmesi, tarafların mal verilmesi
karşılığında mal alınması konusunda anlaştıkları borçlandırıcı bir sözleşmedir (TBK m. 282).
Bu sözleşme Borçlar Kanunu’nda sadece üç madde ile düzenlenmiştir (TBK m. 282-284). Bu
düzenlemede, mal değişim sözleşmesi açısından büyük ölçüde satım sözleşmesi hükümlerine
atıf yapılmıştır.

5.3.3.

Hapis Hakkından Yararlanmakta Kolaylık

Alacaklıya, zilyetliğinde bulunan ancak borçluya ait olan taşınırlar ile kıymetli evrakı,
borcun muaccel olması koşuluyla iade etmeme ve bunun yerine paraya çevirme yetkilerini
veren ayni hakka, hapis hakkı denir (TMK m. 950, 953/1). Bu hakkın varlığı için temel şart,
taşınırlar ve/veya kıymetli evrak ile alacak arasında bağlantı bulunmasıdır. Bu noktada tacirler
bakımından hapis hakkından yararlanmakta kolaylık vardır: Eğer zilyetlik ve alacak, tacirler
arasında ve her iki tarafın ticari işletmesi ile ilgili işlerden doğmuşsa, söz konusu bağlantı kanun
gereği varsayılmaktadır (TMK m. 950/2).
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Uygulamalar
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 07.02.1983 tarih ve E. 1983/392 K. 1983/468 Sayılı Kararı:

Davacı temsilcisi davalının, manifaturacılık işi ile uğraştığını tacir bulunduğunu tebliğe
rağmen sicile kaydını yaptırmadığını belirterek, davalının eTTK’nın 35. maddesi gereğince
resen tescilini ve para cezası ile cezalandırılmasını talep ve dava etmiştir.
Mahkemece evrak üzerinde, istek yerinde görüldüğünden davalının eTTK’nın 35/3.
maddesi gereğince resen tesciline ve para cezası ile cezalandırılmasına karar verilmiştir.
Kararı davalı temyiz etmiştir.
eTTK’nın 14. maddesinde tacirin tanımı yapılmış olup buna göre, bir ticari işletmeyi
kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimse tacirdir. Ticari işletmenin tanımı ise aynı kanunun
11. maddesinde yapılmış bulunmaktadır. Bundan başka ticari şekilde işletilen diğer
müesseselerin neler olduğu da aynı kanunun 13. maddesinde açıklanmış bulunmaktadır.
Bir kimsenin tacir olup, olmadığı hususunda uyuşmazlık hâsıl olduğunda, meselenin
halli yukarda anılan maddeler hükümleri dairesinde inceleme yapılması ile mümkün olur. Bu
doğrultuda herhangi bir inceleme yapmadan, o kimsenin sıfatı hakkında sadece dış görünüşe
bakarak karar vermek mümkün olamayacağından, mahkemece yetenekli bilirkişi aracılığı ile
gerekli inceleme ve icabında mahallinde yapılacak tetkikat sonucu meydana çıkacak duruma
göre bir karar verilmesi gerekir.
Mahkemece yukarda açıklanan hususlar göz önünde tutulmadan ve herhangi bir
incelemede yapılmadan eksik tahkikata müsteniden yazılı olduğu şekilde karar verilmesi doğru
görülmemiş ve hükmün bozulması gerekmiştir.
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Uygulama Soruları

Yukarıda verilen Yargıtay kararını, tacir olmanın sonuçlarından ticari işletmesini ticaret
siciline kaydetmek kapsamında değerlendiriniz. Bir kişinin bir işletme açması halinde bunun
ticari işletme mi, yoksa esnaf işletmesi mi; yine buna bağlı olarak işletme sahibinin de tacir mi,
yoksa esnaf mı olduğunu nasıl anlarız?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, tacir sıfatı ve tacir sıfatına sahip olmanın sonuçları anlatılmıştır. Ticaret
hukukunun merkez kavramı ticari işletme, konusu ise ticari işlerler. Ticari hayatta ticari
işletmelerin işletilmesi ve ticari işlerin görülmesinde en önemli rolü ise tacirler üstlenirler. Bu
açıdan tacirler, ticaret hukukunun “aktörü” olarak nitelendirilmektedirler. Türk Ticaret
Kanununda tacir sıfatının kazanılmasını ayrıntılı biçimde düzenlendiği gibi, bu sıfata da bazı
hukuki sonuçlar bağlamıştır.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatını haiz değildir?
Adi şirket
Kooperatif
Donatma iştiraki
Kafe işleten dernek
Kimsesiz çocuklara yardım eden anonim şirket

2) 7 aylık bir küçüğe miras olarak bir havuz işletmesi kalmıştır. Bu durumda tacir sıfatı
kime aittir?
A) Miras bırakana
B) Kayyıma
C) Küçüğe
D) Baba ve anneye
E) Vasiye
3) Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatı ile ilgili olarak söylenebilir?
A) Bir ticari işletmeyi işleten adi şirketin sadece yöneticileri tacir sayılır.
B) İşletmesini ticaret siciline kaydederek durumu ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye
başlamamış ise tacir sayılmaz.
C) Ticari işletme bir vekil vasıtasıyla işletiliyorsa, tacir sıfatı vekile aittir.
D) Ticaret şirketleri, kanun gereği tüzel kişilik kazandığı andan itibaren tacir sıfatını
kazanırlar.
E) Tacir sıfatının kazanılabilmesi için ticari işletmenin tamamen kendi adına işletilmesi
gerekir.
4)
A)
B)
C)
D)
E)

Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye ne denir?
Mümessil
Pazarlamacı
Ticari vekil
Simsar
Tacir

5)
A)
B)
C)
D)
E)

Tacirlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tacirler iflasa tabidir.
Tacirler bir ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır.
Tacirlerin ticari işletmelerini ticaret siciline tescil ettirme yükümlülükleri vardır.
Tacirler ticari işlerinde basiretli iş adamı gibi hareket etmek durumundadırlar.
Tacir, ticari işletmesini sicilden terkin edip bunu ilan ettirse dahi, bu tarihten itibaren
20 yıl daha iflasa tabidir.
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6)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi tacir olmanın sonuçlarından birisi değildir?
Ticaret unvanı kullanma
Fatura düzenleme
Ticari defter tutma
Ücret ve cezai şartın indirilmesini talep etme
Ticaret (sanayi, deniz ticaret) odalarına kayıt olma

7)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi tüzel kişi tacirlerden değildir?
Anonim şirket
Adi şirket
Limited şirket
Kollektif şirket
Kooperatif

8) Tacir sıfatının kazanılmasıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri
dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde
ticari işletme işleten kişi tacir sayılır.
B) Başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya
onay almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi tacir sayılır.
C) Kanuni veya yargısal bir yasağa aykırı olarak ticari işletme işleten kişiler, tabi
oldukları yasal mevzuat uyarınca hukuki, cezai ve disiplin sorumlulukları vardır.
D) Bir ticari işletmesi olmamasına rağmen ticari işletme açmış gibi işlemlerde bulunan
kişi de tacir sayılır.
E) Ticaret yapması yasaklanan kişiler, ticari işletme işletmeleri halinde, tacirlere
tanınan hak ve yükümlülüklere tabidirler.
9)
A)
B)
C)
D)

Tacir olamaya bağlanan sonuçlardan hangisi yanlıştır?
Tacirler, verdikleri avans ve yaptıkları giderler için faiz talep edemez.
Tacirler, ticari faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi hareket etmeleri gerekir.
Tacirler ticari işletmeleriyle ilgili işlerinde tacir çeki kullanmak zorundadırlar.
Tacirler, aşırı ücret veya sözleşme cezası kararlaştırıldığı iddiasıyla indirim
isteyemezler.
E) Tacirler, talep edilmesi halinde fatura düzenlemek zorundadırlar.
10) Aşağıdakilerden hangisi tacir sayılmaz?
A) Kooperatif
B) Bebek maması üreten Çocuk Esirgeme Kurumu
C) Restoran işleten Erzurumlular Derneği
D) Yapı Kredi Bankası
E) Donatma iştiraki

***
Cevap Anahtarı:
1) A 2) C

3) E 4) E 5) E 6) D 7) B 8) D 9) A 10) B
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6. TACİR YARDIMCILARI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları anlatılmıştır. Bu doğrultuda, ticari
temsilci, ticari vekil, pazarlamacı, acente, komisyoncu ve simsar incelenmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Bağımlı – bağımsız tacir yardımcıları kimlerdir ve neye göre bu ayrım
yapılmaktadır?

2)

Tacir yardımcılarının taciri temsil etme hususundaki yetkilerinin kapsamı nedir?

106

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Bağımlı ve Bağımsız
Tacir Yardımcıları

Bağımlı ve bağımsız tacir
yardımcılarının kimler olduğu
ve aralarındaki farkı öğrenmek

Okuyarak

Ticari Temsilci
(Mümessil)

Ticari temsilcinin kim
olduğunu ve temsil yetkisinin
kapsamını öğrenmek

Okuyarak

Okuyarak

Ticari Vekil

Ticari vekilin kim olduğunu ve
temsil yetkisinin kapsamını
öğrenmek
Pazarlamacının kim olduğunu
ve temsil yetkisinin kapsamını
öğrenmek

Okuyarak

Pazarlamacı

Okuyarak

Acente

Acentenin kim olduğunu ve
temsil yetkisinin kapsamını
öğrenmek
Komisyoncunun kim olduğunu
ve temsil yetkisinin kapsamını
öğrenmek

Okuyarak

Komisyoncu

Okuyarak

Simsar (Tellal)

Simsarın kim olduğunu ve
temsil yetkisinin kapsamını
öğrenmek
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Anahtar Kavramlar

•

Tacir Yardımcısı

•

Bağımlı Tacir Yardımcısı

•

Bağımsız Tacir Yardımcısı
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Giriş
Bu bölümde, bağımlı ve bağımsız tacir yardımcıları anlatılacaktır. Bu doğrultuda, ticari
temsilci, ticari vekil, pazarlamacı, acente, komisyoncu ve simsarın kim olduğu ve temsil
yetkilerinin kapsamı incelenecektir.
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6.1. Bağımlı ve Bağımsız Tacir Yardımcıları
Ticaret hukuku açısından önem taşıyan tacir yardımcıları, ya taciri temsil yetkisine
sahiptirler ya da tacirin ticari işlemlerine aracılık etmektedirler. Ticaret hayatındaki çabukluğu,
hukuk ve işlem güvenliğini sağlamak amacıyla, tacir yardımcıları temsil yetkileri açısından
kanunda özel olarak düzenlenmiştir.

Ticaret hukukunda tacir yardımcıları, tacire tâbi olmak ölçütü açısından iki ana gruba
ayrılırlar. Bunlar bağımlı tacir yardımcıları ile bağımsız tacir yardımcılarıdır.

Bağımlı tacir yardımcıları: Tacire doğrudan doğruya bağlı olarak faaliyet gösterirler.
Bunlar ticari işletmenin unsuru konumunda olup, tacirin verdiği her türlü talimata uygun
hareket etmek durumundadırlar. Buna göre, işletmeye tayin edilen bağlı yardımcılar, “işletme
müdürü”, “şube yetkilisi”, “satış görevlisi” ve “pazarlama elemanı” gibi görevler yaparlar.
Buna paralel olarak bağımlı tacir yardımcıları tacirin devamlı denetimi ve gözetimi
altındadırlar. İşletme sahibinden ayrı, bağımsız ve kendi adlarına işlettikleri bir işletmeleri
yoktur ve kendileri de tacir değildir.

Bağımlı tacir yardımcıları, ticari temsilci, ticari vekil ve pazarlamacı olarak üçe ayrılır
ve bu üç bağımlı tacir yardımcısı da Türk Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. Taciri temsilen
işlem yapma yetkisi ile donatılmışlardır.

Bağlı yardımcıları (ticari temsilci, ticari vekil ve pazarlamacı), tacire bir hizmet veya
vekâlet sözleşmesi ile bağlı olup, tacir adına “sürekli” şekilde çalışırlar. Bütün tacir
yardımcıları, “rekabet yasağı”na tâbidir. Çalışmalarının karşılığında ücret olarak aylık ve/veya
haftalık maaş veya komisyon (pazarlamacı) alırlar.

Bağımsız yardımcıları: Tacirden ayrı bir işletme sahibi olmakla birlikte faaliyet konusu
itibarıyla tacire yardımcı olan kişilerdir. Bunlar, ticari işletmenin ürünlerinin pazarlanması ve
satılması, yeni müşteriler bulunması gibi konularda faaliyet gösterirler. İşletme sahibinden ayrı,
bağımsız ve kendi adlarına işlettikleri bir işletmeleri vardır ve kendileri de tacir sıfatına sahip
olabilirler.

Bağımsız tacir yardımcıları acente, komisyoncu ve simsardır (tellal). Bunlar, ticari
işletmeye ve dolayısıyla tacire farklı biçim ve boyutlarda yardımcı olurlar.
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6.2. Ticari Temsilci (Mümessil)
En geniş yetkilerle donatılmış tacir yardımcısı olan ticari mümessil (ticari temsilci),
TBK 547 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Ticari mümessil, ticari işletmenin her türlü işini
yönetmek ve bu konuda taciri temsil etmek üzere yetkilendirilmiş bir tacir yardımcısıdır.

TBK m. 449/1’e göre ticari mümessil işletme sahibinin (tacirin), ticari işletmeyi
yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile kendisini
temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir. Uygulamada işletme
birimlerinde üst düzey yönetici olarak görev yapan genel müdür veya şube müdürü adı altında
atanan kişiler, çoğu zaman ticari mümessil konumundadır. Bu tür üst düzey yöneticiler, genelde
profesyonel yöneticilerden oluşur. İşletmenin, sadece sahibinin yapacağı bazı işlemler hariç,
bütün işler bu kişiler tarafından yönetilir.

Tayini: Ticari temsilcinin tayini herhangi bir şekle bağlı değildir. Açık veya örtülü
olarak atama yapılabilir. Ancak atanan ticari temsilcinin ticaret siciline tescili zorunludur (TBK
m. 547/2). Tescil kurucu değil; açıklayıcı niteliktedir. Bu açıdan ticari temsilci henüz sicile
tescil ettirilmemiş olsa bile görevine başlayabilir; tacir adına işlemlerde bulunabilir ve onu
temsil edebilir. Ancak gerçek kişiler ticari temsilci olarak tayin edilebilir; tüzel kişiler ticari
temsilci olamaz. Ticari temsilciyi ancak tacir atayabilir. Bir ticari temsilci bir başka ticari
temsilci atayamaz.

Tescil ve ilân zorunluluğu: Tacir, ticari temsilcilik yetkisi verildiğini ticaret siciline
tescil ettirmek zorundadır; ancak ticari işletme sahibinin ticari temsilcinin işlemlerinden
sorumluluğu, tescilin yapılmış olmasına bağlı değildir (TBK m. 547/2). Kısacası, tayin
açısından tescil kurucu değil, açıklayıcıdır.

Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticari işletmelerin Türkiye’deki şubeleri için
yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir ticari temsilci atanması zorunludur (TTK m.
40/4). Bu ticari mümessilin yetkilerinin dış ilişkide kısıtlanarak, kısıtlamaların ticaret siciline
tescil ve ilânı da mümkün değildir.

Ticari Temsilciyle Tacir Arasındaki Hukuki İlişki: Ticari temsilci ile tacir arasındaki
hukuki ilişki bir vekâlet sözleşmesi veya hizmet sözleşmesi niteliğinde olabilir. Ticari mümessil
tacirin denetimi ve gözetimi altındadır ve tacirin verdiği talimatlara uygun hareket etmek
zorundadır.
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Rekabet Yasağı: Ticari temsilci, tacirler arasındaki sözleşmede açıkça düzenlenmese
bile kanunen rekabet yasağına tabidir. Bu yasak ticari mümessilin görevini gereği gibi yerine
getirmesi için getirilmiştir. Bu yasağa göre ticari temsilciler ve diğer tacir yardımcıları, işletme
sahibinin izni olmaksızın, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, kendilerinin ya da bir üçüncü
kişinin hesabına işletmenin yaptığı türden bir iş yapamayacakları gibi, kendi hesaplarına bu tür
işlemleri üçüncü kişilere de yaptıramazlar (TBK m. 553/1).

Rekabet yasağına aykırılığın sonucunda, tacirin tazminat talep etmesi mümkündür.
Tacir tazminat yerine, tacir yardımcısının kendi hesabına yaptığı veya üçüncü kişilere yaptırdığı
işlerin tacir hesabına yapılmış sayılmasını istemek ve bu işler dolayısıyla aldıkları ücretin
verilmesini veya aynı işlerden doğan alacağın devredilmesini talep etmek hakları da vardır.

6.2.1.

Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları

Ticari temsilcinin temsil yetkisi, kanunda özel olarak düzenlenmiştir (TBK m. 548 ve
549). Ticari temsilci işletme konusuna giren her türlü işlemi yapabilir (TBK m. 548/1). Bu
çerçevede örneğin işletme sahibi adına kambiyo senedi (poliçe, bono ve çek) düzenleyebilir
(TBK m. 548/1); işletmeye işçi alabilir, işçilerin görevine son verebilir, işletmeye hammadde
siparişi verebilir, işletme için dükkân kiralayabilir; bankada hesap açtırabilir, hesaptan para
çekebilir, alacağı temlik edebilir; ticari vekil atayabilir; borç/kredi alabilir; taciri davalarda
temsil edebilir. Yine ticari mümessil, icra takibinde bulunmaya, davadan feragate, ibraya,
davayı kabule yetkilidir (TBK m. 551).

Görüldüğü gibi ticari temsilci işletme konusuna giren işlemlerle ilgili olarak en geniş
yetkilerle donatılmış tacir yardımcısıdır. Öğretide bu yüzden ticari mümessilin tacirin “alter
egosu” yani “bir diğer kendisi” olduğundan söz edilir.

Ticari temsilcinin temsil yetkisi iç ilişkide (yani tacir ile ticari temsilci arasında)
istenildiği gibi sınırlandırılabilir. Ancak bu yetki sınırlamaları, dış ilişkide üçüncü kişilere karşı
kural olarak ileri sürülemez. İç ilişkideki yetki sınırlamalarına rağmen ticari mümessilin işlem
yaptığı üçüncü kişilerin iyiniyetli olması gerekir. Üçüncü kişiler gerçek durumu biliyorsa veya
bilmesi gerekiyorsa, yetki sınırlamalarına aykırı işlem taciri bağlamaz (TBK m. 548/1; TMK
m. 3).

Ticari mümessilin temsil yetkisinin dış ilişkide sınırlandırılabilmesi ancak, a) kanunda
belirtilen hallerde veya b) kanunun izin vermesiyle tacirin iradesine bırakılan (şube ve birlikte
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temsil - imza) hallerde istisnaen olanaklıdır. Birinci tür sınırlamalara kanuni sınırlamalar; ikinci
tür sınırlamalara ise iradi sınırlamalar denir.

6.2.1.1.Kanuni Sınırlamalar
Ticari temsilci bir ticari işletmeye atandığına göre, temsil yetkisi doğal olarak işletmenin
konusu ile sınırlıdır (TBK m. 448/1). Ticari temsilci işletme konusuyla ilgisiz işlemler
yapamaz. Kanunda “işletme konusu” yerine “işletme amacı” teriminin kullanılması isabetsizdir
(TBK m. 548/1). Zira işletmenin amacı gelir elde etmektir. Halbuki ticari temsilci gelir elde
etme amacı taşıyan her işi yapamaz. Bu amacı taşıyan ticari faaliyetin işletme konusu içerisinde
yer alması şarttır.

Ticari mümessilin temsil yetkisi, ancak bir ticari işletmenin varlığı halinde söz konusu
olur. O halde ticari temsilci ticari işletmenin ortadan kalkması sonucu doğuracak işlemler
yapamaz. Bu kapsamda ticari işletmeyi devredemez; işletme üzerinde rehin hakkı kuramaz. Bu
bağlamda ayrıca ticari işletmenin tasfiyesine (kapatılmasına) karar veremez.

Ticari temsilci tacirin öz benliğine veya hukuki varlığına ilişkin işlemler de yapamaz.
Bu bağlamda işletmeye ortak alamaz; mevcut ortaklardan birini şirketten çıkaramaz ve adi
şirketin feshini isteyemez. Ticari temsilcinin, tacirin ticaret unvanını da değiştirme yetkisi
yoktur. Ticari temsilci, tacirin iflasını isteyemez; konkordato teklifinde bulunamaz. Bu işlemler
için özel olarak yetkilendirilmesi gerekir.

Bunların yanı sıra ticari temsilci, açıkça yetkilendirilmedikçe veya işletme konusu
taşınmaz alım satımı değilse, işletmenin taşınmazlarını devredemez veya bir ayni hak ile
sınırlandıramaz (TBK m. 548/2, TSY m. 47/3). Ticari mümessil açıkça yetkilendirilmedikçe,
işletmenin taşınmazı ile ilgili taşınmaz satış vaadi sözleşmesi de yapamaz. Ancak kanundaki
yasak, taşınmaz satımına ilişkin olduğundan, taşınmaz alımı yapmasına engel yoktur.

6.2.1.2. İradi Sınırlamalar
Tacir ticari temsilcinin temsil yetkisini iki açıdan sınırlandırabilir. Birincisi, temsil
yetkisini şube işleriyle sınırlandırmadır. Buna göre tacir, ticari temsilcinin temsil yetkisini
işletmenin merkezinin veya bir şubesinin işleri ile sınırlandırabilir (TBK m. 549/1).
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İkincisi, tacir birden çok ticari temsilci atamışsa, birlikte temsil zorunluluğu getirebilir
(TBK m. 451/I). Buna göre, artık tayin edilen birden fazla ticari mümessil ancak birlikte
atacakları imza ile taciri temsil edebilirler.

Açıklanan her iki sınırlama (şube ve birlikte temsil sınırlamaları) bir arada da yapılabilir.

Ancak her halde ticari mümessilin yetkisine ilişkin iradi sınırlamaların, üçüncü kişilere
karşı ileri sürebilmesi için ticaret siciline tescil ve ilân ettirilmesi gerekir. Tescil ve ilân edilen
bu sınırlamaları üçüncü kişilerin bildiği varsayılır (sicilin olumlu işlevi). TBK m. 549/3
uyarınca iradi sınırlama getirilmiş ancak tescil ve ilân edilmemişse, bu durum iyiniyetli kişilere
karşı ileri sürülemez (sicilin olumsuz işlevi).

Açıklanan her iki sınırlamadan farklı bir sınırlama iç ilişkide yapılsa bile, ticaret siciline
tescil ve ilân edilemez (TBK m. 549/4). Dolayısıyla ticari temsilcinin temsil yetkisinin parasal
tutar bakımından veya işletme konusu içinde dar ve belirli bir konudaki işlemlerle
sınırlandırılması halinde, bu sınırlandırma ticaret siciline tescil ve ilân edilemez. Örneğin satış
ve pazarlama, personel işleri, kredi/finansman işleri vb. konulardaki sınırlamalar ticaret siciline
tescil ve ilân edilemez. Bunlar her nasılsa ticaret siciline tescil ve ilân edilmiş olsa bile, üçüncü
kişilerin iyiniyetini ortadan kaldırmaz (TBK m. 549/4).

6.2.2.

Ticari Temsilcinin Görevinin/Yetkisinin Sona Ermesi

Tacirin ölümü, fiil ehliyetini kaybetmesi ile ticari temsilcilik son bulmaz (TBK m.
554/2). Buna karşılık tacirin veya ticari temsilcinin iflası, ticari temsilcinin ölümü ve yine ticari
temsilcinin fiil ehliyetini kaybetmesi, ticari temsilciliği sona erdirir (TBK m. 513).

Azil ve istifa ile ticari mümessillik sona erer. Sebepsiz azil veya zamansız istifa, karşı
tarafa uğradığı zararlar nedeniyle tazminat talep etme hakkı verebilir. Azil hakkından önceden
feragat ise geçersizdir. Bu kural istifa için de geçerlidir.

Ticari mümessil tayin edilirken tescil edilmemiş olsa bile, azledildiği zaman, durumun
ticaret siciline tescil edilmesi gerekir (TBK m. 550/1, TSY m. 47/3). Temsil yetkisinin geri
alınması, ticaret siciline kayıt ve ilân edilmedikçe, bu yetki iyiniyetli üçüncü kişilere karşı var
olmaya devam eder (TBK m. 550/2).
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6.3. Ticari Vekil
Ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin (tacirin), kendisine ticari temsilcilik yetkisi
vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği
kişidir (TBK m. 551). Ticari vekilin yetkisi, ticari temsilciye göre daha dardır ve işletmenin
genel işlerini veya belirli bazı işlemleri yürütmek için yetkilendirilir. Ticari vekilin işletmenin
genel işleri için yetkilendirilmesi halinde genel ticari vekilden; özel bazı işleri için
yetkilendirilmesi halinde özel yetkili ticari vekilden söz edilir.

Tayini: Ticari vekil, tacir veya ticari temsilci tarafından açık veya örtülü irade beyanı
ile tayin edilebilir. Herhangi bir şekle tabi değildir. Ticari vekiller ticaret siciline tescil ve ilân
olunmazlar. Esnaf ticari vekil atayamaz. Esnafların temsilcileri, temsile ilişkin genel kurallara
tabidir (TBK m. 40 vd.).

Ticari vekille tacir arasındaki hukuki ilişki: Ticari vekiller tacire bağlı durumdadırlar.
Tacirin talimatlarına uymak zorundadırlar. Tacirler ile aralarındaki ilişki, genellikle bir hizmet
sözleşmesidir.

6.3.1.

Ticari Vekilin Temsil Yetkisinin Kapsamı ve Sınırları

Ticari vekilin temsil yetkisi, işletmenin alışılmış bütün (olağan) işlemlerini kapsar.
Ancak, ticari vekil, açıkça yetkili kılınmadıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz,
kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez (TTK m.
551/2). Ticari vekilin işletmenin taşınmazlarını devretmesi veya ayni hakla sınırlaması da
olanaklı değildir.

Ticari vekilin temsil yetkisi, işletmenin işyeri ile sınırlanmıştır. İşletme işyerinden daha
geniş bir kavramdır. Bir işyerinin birden fazla işletmeyi içermesi söz konusu değildir. Bir
işletmenin ise birden fazla işyeri olabilir. Örneğin bir banka işletmesinin her şubesi birer
işyeridir. Hâlbuki banka tektir. İşletme işyerini de kapsarken, işyeri daha ziyade “fiziki bir yeri”
ifade eder.

Ticari vekillerin temsil yetkisinin kapsamı bir ölçüde; işletmenin içinde bulundukları
yer, gördükleri iş ve duvarlara asılan ve herkesin okuyabileceği ilânlarla da belirlenebilir (TBK
m. 552/1). Örneğin mağaza içinde ayrı bir kasa görevlisi mevcutsa, diğer satış görevlileri
sattıkları ürünlerin bedellerini tahsil edemezler. Ödemelerin kasaya yapılması gerekir.
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6.3.2.

Ticari Vekilliğin Sona Ermesi

Ticari vekilliğin sona ermesi, ticari mümessillikte olduğu gibidir. Bu konu kanunda aynı
madde ile düzenlenmiştir (TBK m. 554). Ticari vekil ticaret siciline tescil ettirilmediği için
görevin sona ermesi de tescil edilmez.

6.4. Pazarlamacı
Pazarlamacı (eTK seyyar tüccar memuru), bağımlı tacir yardımcılarından üçüncüsüdür.
Bir ticari işletmenin merkezinin veya şubesinin haricindeki yerlerde, ücret karşılığında, sürekli
şekilde tacir (işveren) adına ticari işlemler yapan kimseye pazarlamacı denir. Pazarlamacı ticari
işletme için hizmet görür ve işlem yapar. Tacirle arasında süreklilik arz eden bir ilişki vardır.
Tek bir sözleşmenin yapılması için atanan kişi, pazarlamacı olarak nitelenemez.

Tayini: Pazarlamacı tayini, kanunda herhangi bir şekle bağlanmamıştır. Ancak tarafların
yer almasını istedikleri bazı unsurların yazılı olması geçerlilik için şarttır. Örneğin temsil
yetkisinin verilmesi veya tekel hakkının kaldırılması yazılı şekil şartına tabidir. Pazarlamacının
ticaret siciline tescil ve ilan edilmesi de gerekmez.

Pazarlamacıyla Tacir Arasındaki Hukuki İlişki (Pazarlamacılık sözleşmesi): Tacir ile
pazarlamacı arasındaki ilişki, pazarlamacılık sözleşmesidir. Pazarlamacılık sözleşmesi,
pazarlamacının sürekli olarak, bir ticari işletme sahibi işveren hesabına ve işletmesinin dışında,
her türlü işlemin yapılmasına aracılık etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen
işlemleri yapmayı, işletme sahibi işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği
sözleşmedir. Pazarlamacı tacire bağlı durumdadırlar. Tacirin talimatlarına uymak
zorundadırlar. Pazarlamacılık sözleşmesi bir tür hizmet sözleşmesidir.

Pazarlamacılık sözleşmesinin unsurları:
(1) Süreklilik: Pazarlamacı bu işi meslek olarak yapmalıdır. Geçici olarak yapılan
pazarlamacılık faaliyeti bu kapsamda sayılmaz.
(2) Ticari İşletmenin varlığı: Esnaf işletmeleri için pazarlamacılık sözleşmesi yapılmaz.
(3) Tacir hesabına hareket etme: Pazarlamacı tacir temsilen ve tacir hesabına
pazarlamacılık faaliyetlerini yapar.
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(4) Pazarlamacılık faaliyetinin işletme dışında yürütülmesi: Ticari işletme içinde
yapılan aynı türden faaliyetler pazarlamacılık değil, ticari vekil faaliyetleri olarak nitelendirilir.
Pazarlamacının faaliyetinin işletme dışında olması, onu ticari vekilden ayırır.
(5) Aracılık ve/veya sözleşme yapma
(6) Ücret: İşletme sahibi tacir, pazarlamacılık faaliyetlerini yapan pazarlamacıya ücret
ödemeyi üstlenmiş olmalıdır.

6.4.1.

Pazarlamacının Temsil Yetkisi

(1) Aracılık etme: Aksine yazılı anlaşma olmadıkça pazarlamacı, sadece işlemlere
aracılık etmeye yetkilidir; taciri temsil yetkisine sahip değildir (TBK m. 452/1).

(2) İşlem yapma: Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkili kılınmışsa yetkisi, bu işlerin icrası
için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri kapsar. Bununla birlikte özel yetki
verilmedikçe müşterilerden tahsilat yapamaz ve ödeme günlerini değiştiremez (TBK m. 452/2).

6.4.2.

Pazarlamacının Yükümlülükleri

(1) Talimatlara uyma: Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkiliyse, talimatta öngörülen
fiyatlara ve diğer işlem koşullarına uymak zorundadır; işveren razı olmadıkça, bunlarda
değişiklik yapamaz (TBK m. 450/2).

(2) Rekabet etmeme: Pazarlamacı, talimata uymamasını zorunlu kılan haklı bir sebep
olmadıkça, kendisine verilen talimata uygun olarak müşterileri ziyaret etmekle yükümlüdür;
işverenin izni olmadıkça, kendisi veya üçüncü kişiler hesabına işlem yapamaz, aracılık edemez
(TBK m. 450/1).

(3) Bilgi verme: Pazarlamacı, pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli biçimde
ayrıntılı bilgi vermek, aldığı siparişleri işverene derhâl ulaştırmak ve müşteri çevresini
ilgilendiren önemli olayları bildirmekle yükümlüdür (TBK m. 450/3).

(4) Garanti: TBK m. 451/1’e göre pazarlamacının, müşterilerin ödememelerinden veya
diğer yükümlülüklerini ifa etmemelerinden sorumlu olacağına ya da alacağın tahsili için
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yapılacak masrafları tamamen veya kısmen karşılayacağına ilişkin anlaşmalar, kesin olarak
hükümsüzdür. Hükümden de anlaşılacağı üzere pazarlamacının müşterilerin ödemelerini ve
diğer yükümlülüklerini ifa etmesini garanti etmesine ilişkin sözleşmeler geçersizdir. Başka bir
ifadeyle kural olarak pazarlamacının garanti yükümlülüğü söz konusu değildir ve TBK m.
451/1 hükmüne aykırı olarak pazarlamacı ile tacir arasında yapılan sözleşmeler kesin
hükümsüzdür. Ancak bu genel kurala kanunda iki tane istisna getirilmiştir.

Birincisi, pazarlamacı, kendi müşteri çevresiyle işlem yapıyorsa, müşterilerin borçlarını
ifa etmemesi durumunda, işverenin her bir işlemde uğrayacağı zararın dörtte birini geçmemek
üzere karşılamayı, uygun bir ek komisyon kararlaştırılması koşuluyla yazılı olarak üstlenebilir
(TBK m. 451/2).

İkinci olarak da sigorta sözleşmelerinde aracılık yapan pazarlamacılar, bir primin
tamamının veya bir kısmının ödenmemesi sebebiyle, bunun tahsili için dava veya icra takibi
yoluna başvurulması durumunda, bu amaçla yapılacak masrafların en çok yarısını
karşılayacaklarını, yazılı olarak üstlenebilirler (TBK m. 451/3). Bu tür bir garanti yükümlülüğü
sadece sigorta sözleşmelerine aracılık eden pazarlamacılar için söz konusudur.

6.4.3.

Pazarlamacının Hakları (İşverenin Özel Yükümlülükleri)

(1) Tekel (inhisar) hakkı: TBK m. 453/1’e göre pazarlamacıya belirli bir pazarlama
alanında veya belirli bir müşteri çevresinde faaliyette bulunma yetkisi verilmiş ve aksine yazılı
anlaşma da yapılmamışsa tacir, başkalarına aynı alan veya çevrede faaliyette bulunma yetkisi
veremez. Ancak tacirin kendisi üçüncü kişilerle işlem yapabilir. Pazarlamacılık
sözleşmesindeki tekel hakkına ilişkin bu hüküm değiştirilebilir..

(2) Ücret hakkı: Tacir işveren, pazarlamacıya sadece belirli bir miktardan veya bu
miktarla birlikte komisyondan oluşan bir ücret ödemekle yükümlüdür (TBK m. 454/1). Ücretin
tamamının veya önemli kısmının komisyondan oluşacağına ilişkin yazılı anlaşma,
kararlaştırılan komisyonun, pazarlamacının faaliyetinin uygun karşılığını oluşturması
koşuluyla geçerlidir (TBK m. 454/2).

Deneme süresi için ödenecek ücret, serbestçe kararlaştırılabilir. Ancak, deneme süresi
iki ayı geçemez (TBK m. 454/3).

118

Komisyon: Pazarlamacı, belirli bir pazarlama alanı veya belirli bir müşteri çevresinde
faaliyette bulunma yetkisi sadece kendisine verilmişse, kendisinin veya işverenin bu alan veya
çevrede yaptığı bütün işlerde kararlaştırılmış ya da alışılmış olan komisyonun ödenmesini
isteyebilir (TBK m. 455/1).

(3) Masrafları isteme hakkı: Pazarlamacı, aynı zamanda birden fazla tacir (işveren)
hesabına faaliyette bulunuyorsa, aksi yazılı şekilde kararlaştırılmadıkça, her tacir,
pazarlamacının harcamalarına eşit olarak katılmakla yükümlüdür (TBK m. 457/1).

(4) Hapis hakkı: Pazarlamacılık ilişkisinden doğan muaccel alacaklar ile işverenin
ödeme güçsüzlüğüne düşmesi durumunda, henüz muaccel olmayan alacakların güvence altına
alınması için pazarlamacı, taşınırlar, kıymetli evrak ve tahsil yetkisine dayanarak müşterilerden
almış olduğu paralar üzerinde hapis hakkına sahiptir. Pazarlamacının ücret alacağı ödenmezse,
hapis hakkı konusu malvarlığı unsurlarından alacağını tahsil edebilir. Pazarlamacı, araç ve
taşıma belgelerini, fiyat tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtlar ile diğer belgeleri alıkoyamaz
(TBK m. 459).

6.4.4.

Pazarlamacılığın Sona Ermesi

Pazarlamacılık sözleşmesi, sözleşmede belirtilen şekilde sona erer. Burada hiçbir
hüküm yoksa, sözleşme süresinin bitimi ile sona erer. Buna rağmen işe devam edilirse,
sözleşme belirsiz süreli hale gelir. Belirsiz süreli sözleşme fesih bildirimde bulunularak sona
erdirilebilir.

Sona ermenin sonuçları: Sözleşmenin sona ermesi hâlinde, pazarlamacının bizzat
yaptığı veya yapılmasına aracılık ettiği bütün işlemler ile kabul ve yerine getirme zamanına
bakılmaksızın, sözleşmenin sona ermesine kadar işverene iletilen bütün siparişler için
komisyon ödenir (TBK m. 460/1). Sözleşmenin sona ermesi hâlinde pazarlamacı,
pazarlamacılık faaliyetinde bulunması için kendisine verilen örnek ve modelleri, fiyat
tarifelerini, müşterilerle ilgili kayıtları ve diğer belgeleri işverene geri vermekle yükümlüdür.
Ancak, pazarlamacının hapis hakkı saklıdır (TBK m. 460/2).

6.5. Acente
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Acente denilen tacir yardımcıları, sözleşmelerin yapılmasına aracılık edilmesi veya tacir
adına sözleşme kurulması konularıyla uğraşırlar. Tacir, acenteye kural olarak sadece aracılık
edilen veya kurulan sözleşmeler sebebiyle ücret ödeme borcu altındadır.

Acentenin kendi adına ayrı bir işletmesi bulunur ve hatta bu işletmesi ticari işletme
düzeyine ulaşmışsa, acente tacir sıfatını kazanır. Acentelik işletmesinin masrafları, doğal olarak
acenteye aittir. Acente, müvekkilleri olan tacirlerden tahsil ettiği ücretlerden bu masrafları
karşılar ve gelir elde eder.

Acente, aracı acente ve sözleşme yapma yetkisine sahip acente olmak üzere ikiye ayrılır.

Tanımı: Acente; ticari temsilci (mümessil), ticari vekil veya pazarlamacı gibi bağımlı
bir sıfatı olmaksızın, bir sözleşme uyarınca, belli bir yer veya bölgede, sürekli şekilde, bir ticari
işletmeyi ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmek veya tacir adına bu sözleşmeleri yapmak
işini meslek edinen gerçek veya tüzel kişiye denir (TTK m. 102).

6.5.1.

Acentelik İlişkisinin Unsurları

(1). Acentelik sözleşmesi: Acentelik ilişkisi, kanunda düzenlenmiş olan acentelik
sözleşmesine dayanır. Acentelik sözleşmesi herhangi bir geçerlilik şekline bağlı değildir. Yazılı
veya sözlü olarak yapılabilir.

Bu sözleşmenin tarafları, tacir (“müvekkil”) ile acentedir. Acentenin aracılık hizmeti
verdiği ve adına sözleşme yaptığı tacir, acentenin müvekkili konumundadır. Vekil (acente)
tayin eden kişiye müvekkil denir.

(2). Ticari işletmeyi ilgilendiren işlerde aracılık faaliyeti: Acente, bir ticari işletmeyi
ilgilendiren sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bu sözleşmeleri tacir adına yapmayı üstlenir.
Tacir olmayan bir müvekkilin işlerine aracılık, acentelik hükümlerine tâbi değildir. Bu
bağlamda esnaf işletmesinin işlerinde aracılık etmek, acentelik faaliyeti değildir.

Acente için aracılık faaliyetinde bulunmak aynı zamanda bir yükümlülüktür. Zira TTK
m. 109’te acentenin, kendisine bırakılan bölge ve ticaret dalı içinde, müvekkilinin (tacirin)
işlerini görmeye ve menfaatlerini korumaya mecbur olduğu belirtilmektedir.
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(3). Faaliyet yeri veya bölgesi: Acente, belli bir yer veya bölgede faaliyet gösterir (TTK
m. 102 ve 104).

(4). Süreklilik: Acentelik faaliyeti sürekli bir faaliyet olup, belirli bir döneme/zamana
yayılır. Sadece bir sözleşmenin yapılmasında aracılık, acentelik ilişkisi olarak nitelenemez.

(5). Meslek edinme: Acentelik ilişkisinin süreklilik arz eden bir ilişki olmasının doğal
sonucu, acentenin bu uğraşıyı meslek edinmiş olmasıdır.

(6). Bağımsızlık: Acentenin ayrı bir işletmesi mevcut olup, faaliyetinde bağımsızdır. Bu
özellik onu bağımlı tacir yardımcılarından ayırır. Acente, yapılacak sözleşmelerin türü,
koşulları hakkında tacirin talimatlarına uymak ve ekonomik gelişmelerden taciri haberdar
etmek yükümlülüğü altındadır. Bununla birlikte acente, örneğin çalışma saatleri ve düzeni
konusunda tacirin denetimi ve gözetimi altında değildir.

Acente Hükümlerinin Uygulandığı İlişkiler: Acente hükümleri normalde acente
tanımına girmeyen bazı ilişkilere de uygulanır (TTK m. 103):
a)
Sözleşmeleri yerli veya yabancı bir tacir hesabına ve kendi adına yapmaya
sürekli olarak yetkili bulunanlar
b)
Türkiye Cumhuriyeti içinde merkez veya şubesi bulunmayan yabancı tacirler ad
ve hesabına ülke içinde işlemlerde bulunanlar.

TTK m. 103’teki düzenlemenin amacı; yabancı tacirlerin ülke içinde yetkisiz üçüncü
kişileri perde olarak kullanıp, sorumluluktan kurtulma açık gözlülüğüne engel olmaktır. Ayrıca
bu düzenleme Türkiye’deki işletme ilgililerini, komisyonculuğa ve Borçlar Kanunu’ndaki
genel temsil kurallarına nazaran daha avantajlı korumaya tabi kılmaktadır.

6.5.2.

Acentenin Yetkileri

(1). Hakkı koruyan beyanları yapma ve kabul etme yetkisi: Acente, aracılıkta bulunduğu
veya yaptığı sözleşmelerle ilgili her türlü ihtar, ihbar ve protesto gibi hakkı koruyan beyanları
müvekkili (tacir) adına yapmaya ve bunları kabule yetkilidir (TTK m. 105/1). Bu kapsamda
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acente örneğin ayıp ihbarında veya temerrüt ihtarında bulunabilir veya bu ihbar ve ihtarlara
muhatap olabilir.

(2). Bedeli tahsil ve malları teslim etme yetkisi: Müvekkilinin özel ve yazılı onayı
olmasa bile acente, bizzat teslim ettiği malların bedelini tahsile ve bedelini bizzat ödediği
malları teslim almaya yetkilidir (TTK m. 106).

(3). Müvekkili mahkemede temsil yetkisi: Acente, aracılıkta bulunduğu veya yaptığı
sözleşmelerle ilgili uyuşmazlıklardan dolayı müvekkili adına dava açabileceği gibi, kendisine
karşı da müvekkiline izafeten (adına) dava açılabilir (TTK m. 105/2). Acentenin müvekkili
adına dava açma ve açılan davada onu temsil edebilmesine ilişkin TTK m. 105/2’deki hükmün
aksi kararlaştırılabilir, yani acentenın bu yetkisi kaldırılabilir. Yerli tacirlerin acentenin
mahkemede temsil yetkisini kısıtlaması halinde, bu hususu ticaret siciline tescil ve ilân ettirmesi
gerekir (TSY m. 122/1e).

Ancak yabancı tacirler adına acentelik yapanlar hakkındaki sözleşmelerde yer alan bu
hükme aykırı şartlar geçersizdir (TTK m. 105/2 c. 2); yani yabancı tacirler adına acentelik
yapanların tacir adına dava açma ve açılan davada onu temsil etme yetkisi kaldırılamaz.

Mahkemede temsil yetkisinin mevcut olabilmesi için, uyuşmazlığın acentenin aracılıkta
bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerden kaynaklanması zorunludur. Örneğin müvekkilinin
(tacirin) işlediği bir haksız eylemden kaynaklanan dava, acenteye karşı açılamaz.

Müvekkiline izafeten (adına) acenteye açılan dava sonucunda ancak müvekkil hakkında
karar verilebilir ve verilen bu mahkeme kararı ancak müvekkile karşı uygulanabilir. Kanundaki
ifadesine göre “Acentelerin ad ve hesabına hareket ettikleri kişilere karşı Türkiye’de açılacak
olan davalar sonucunda alınan kararlar acentelere uygulanamaz.” (TTK m. 105/3). Örneğin
müvekkil (tacir) aleyhine alacağın tahsiline yönelik verilmiş bir mahkeme kararı, acenteye
karşı icra edilemez. Bu hüküm eski kanun dönemindeki farklı yöndeki Yargıtay içtihatlarının
oluşturduğu güvensizliği ortadan kaldırmak için açıkça kanuna girmiştir (TTK m. 105/3).

(4). Sözleşme yapma yetkisi: Özel ve yazılı onay olmadan acente, müvekkili adına
sözleşme yapma yetkisine sahip değildir (TTK m. 107/1). Yazılı şekil, sözleşme yapma
konusunda temsil yetkisi verilmesinin geçerlilik şartıdır. Acenteye müvekkili (tacir) adına
sözleşme yapma yetkisini veren belgenin, acente tarafından tescil ve ilân ettirilmesi mecburidir
(TTK m. 107/2, TSY m. 48). Tescil ve ilân kurucu olmayıp, açıklayıcıdır. Yetki belgesinde
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acentenin yetkileri belirtilmelidir (TSY m. 48/2ç). Ayrıca yetki belgesinde acenteye verilen
temsil yetkisinin her türlü sınırlandırılması olanaklıdır. Ancak bu sınırlamaların üçüncü kişilere
karşı ileri sürülebilmesi için, ticaret siciline tescil ve ilân edilmiş olmaları şarttır.

Acente, yetkisi olmaksızın veya yetki sınırlarını aşarak müvekkili adına bir sözleşme
yaparsa, bu sözleşme geçersiz olmaz. Şöyle ki, müvekkili bu sözleşmeyi haber alır almaz
üçüncü kişiye, sözleşmeye icazet (onay) verebilir. Ancak müvekkil icazet vermezse, acente
sözleşmeden bizzat sorumlu olur (TTK m. 108). Görüldüğü gibi yetkisiz olarak acentenin
imzaladığı sözleşme geçersiz olmaz; ya müvekkil ya da acente bu sözleşmeden sorumlu olur.

6.5.3.

Acentenin Hakları

(1). Tekel hakkı: Müvekkil, aksi yazılı olarak kararlaştırılmış olmadıkça, acentenin
faaliyet yeri veya bölgesi içinde, aynı ticaret dalı için birden fazla acente tayin edemez (TTK
m. 104). Bu kurala aykırı hareket eden müvekkilin, yapılan işten alınması gereken ücreti
acenteye ödemesi gerekir (TTK m. 113/2).

Tekel hakkı kuralı müvekkil açısından da mevcuttur: Acente aynı yer veya bölge içinde
birbirleriyle rekabette bulunan, farklı kişilere ait birden fazla ticari işletmenin işlerine aracılık
edemez (TTK m. 104). Bu yüzden “tek müvekkil” ve “tek acente” ilkesinden ve tekel hakkının
çift yönlü olmasından söz edilmektedir. Bu ilke acentelik sözleşmesi açısından emredici
değildir. Tekel hakkını hem müvekkil hem acente açısından ortadan kaldıran sözleşmeler
geçerlidir.

(2). Ücret hakkı: Acente, fiilen aracılıkta bulunduğu veya akdettiği (yaptığı)
sözleşmelerden dolayı ücret istemek hakkını haizdir (TTK m. 113/1). Acente, kurulan işlem
yerine getirildiği anda ve ölçüde ücrete hak kazanır. Taraflar bu kuralı acentelik sözleşmesiyle
değiştirebilir; ancak müvekkil işlemi yerine getirince, acente, izleyen ayın son günü
istenebilecek uygun bir avansa hak kazanır. Her hâlde acente, üçüncü kişi kurulan işlemi yerine
getirdiği anda ve ölçüde ücrete hak kazanır (TTK m. 114/1).

Ücret miktarı sözleşmede açıkça öngörülmemişse, ticari teamüle göre belirlenir. Ticari
teamül de yoksa ücret miktarı, mahkeme (asliye ticaret mahkemesi) tarafından belirlenir (TTK
m. 115). Acenteye karşı olan ücret borcunun, aksi kararlaştırılmış olmadıkça, her üç ayda bir
defa ve her halde acentelik sözleşmesi sona erdiği zaman ödenmesi lazımdır (TTK m. 116/1).
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Tekel hakkının ücret hakkı doğurması: Acenteye belli bir bölge veya müşteri çevresi
bırakılmışsa, acente, acentelik ilişkisinin devamı süresince bu bölgedeki veya çevredeki
müşterilerle kendi katkısı olmadan kurulan işlemler için de ücret isteyebilir (TTK m. 113/2).
Bu bağlamda acente, aracılıkta bulunmamakla beraber faaliyet bölgesi içindeki kişilerle
müvekkili arasında doğrudan doğruya yapılan ve tekel hakkı içine giren işlemlerden dolayı da
ücret hakkı kazanır. Bu işlemleri tacirin acentesine bildirmesi gerekir.

(3). Hapis hakkı: Acente müvekkiline karşı sahip olduğu alacaklar için hapis hakkına
sahiptir (TTK m. 119).

(4). Olağanüstü giderleri isteme hakkı: Acente, faaliyeti gereği ortaya çıkan olağan
masrafları müvekkilinden talep edemez. Örneğin personele ödenen ücret, müşterilere ulaşmak
için yapılan masraflar, posta, telefon gibi iletişim masrafları bu kapsamdadır. Bunları acentenin
karşılaması gerekir. Ancak acente, işlerin görülmesi için yaptığı olağandışı masrafların
ödenmesini müvekkilden isteyebilir (TTK m. 117).

Olağandışı masraflar, genellikle müvekkilin özel talimatı ile yapılan masraflardır.
Örneğin müvekkilin talimatı ile girişilen, büyük meblağlı kredilerle başlatılan bir reklam
projesi, acentelik işletmesinin normal uygulamalarında görülmeyen bir nitelik taşıyabilir ve
dolayısıyla olağanüstü masraf sayılabilir. Masrafın olağan olup olmadığı somut olayın
koşullarına göre belirlenir.

Acente, olağanüstü masraflar yapmış ve bu kapsamda avans vermişse, verdiği avanslar
ve yaptığı masraflar için, ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır (TTK m. 118 ve 22).

6.5.4.

Acentenin Borçları

(1). Müvekkilinin işlerini görme ve menfaatlerini koruma borcu

(2). Talimatlara uygun hareket etme borcu

(3). Müvekkilin paralarını zamanında ödeme borcu
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(4). Haber verme borcu: Acente, aracılıkta bulunduğu veya yaptığı sözleşmelerle ilgili
her türlü ihtar, ihbar ve protestoyu müvekkili (tacir) adına kabule yetkilidir. Acente, kabul ettiği
üçüncü şahıslara ait beyanları, bölgesindeki piyasanın durum ve şartlarını ve müşterilerin mali
durumunu müvekkiline zamanında bildirmeye mecburdur (TTK m. 110/1).

(5). Rekabet yasağı: Acente, aynı yer veya bölge içinde, birbirleriyle rekabette bulunan
birden fazla ticari işletme için aracılık yapamaz (TTK m. 104). Bu kural müvekkil açısından da
geçerlidir (Acentenin tekel hakkı).

Sözleşme Sonrası rekabet yasağı anlaşması: Acentenin, işletmesine ilişkin faaliyetlerini,
sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonrası için sınırlandıran anlaşmanın yazılı şekilde
yapılması ve bu yazılı belgenin acenteye verilmesi gerekir (TTK m. 123/1). Yasak süresi,
sözleşmenin sona ermesinden itibaren iki (2) yılı aşamaz. Sözleşme sonrası rekabet yasağı,
yalnızca a) tekel bölgesine veya müşteri çevresine ve b) aracılık konusuna ilişkin olabilir (TTK
m. 123/1). Rekabet yasağından dolayı acente lehine mutlaka uygun bir tazminatın ödenmesi
gerekir. Kanundaki rekabet yasağı anlaşması hükümleri, acente lehine emredicidir (TTK m.
123/4). Örneğin sözleşmede tazminat ödenmeyeceği kararlaştırılamaz; iki yıllık süre
uzatılamaz.

(6). Koruyucu tedbirler alma borcu

6.5.5.

Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi

Acentelik sözleşmesi, sözleşme süresinin dolması ile sona erer. Belirli süreli olmayan
acentelik sözleşmeleri, taraflardan birinin üç ay öncesinden fesih ihbarında (bildiriminde)
bulunması ile ortadan kalkar (TTK m. 121/1).

Haklı sebeplerin mevcudiyeti halinde, sözleşme süresi dolmadan ve belirsiz süreli
sözleşmelerde ise üç aylık süre beklenmeden sözleşme feshedilebilir (TTK m. 121/1 c.2). Haklı
sebepler kanunda tanımlanmamıştır. Rekabet yasağına muhalefet, asli borçlara önemli surette
aykırı hareket, tekel hakkının ihlâli, yan edimlere sürekli aykırılık, taraflardan birinin diğerine
karşı haksız rekabette bulunması (kötüleme) haklı sebeplere örnek teşkil eder.

Ayrıca taraflardan birinin iflası, ölümü veya fiil ehliyetinin kısıtlanması sözleşmeyi
sona erdirir (TTK m. 121/3; TBK m. 513).
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Haklı bir sebep olmadan veya üç aylık ihbar süresine uymaksızın sözleşmeyi fesheden
taraf, başlanmış işlerin tamamlanmaması sebebiyle diğer tarafın uğradığı zararı tazmin etmek
zorundadır (TBK m. 121/4).

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 bu maddede yazılı hâllere
göre onun yerine geçenlere verilir (TBK m. 121/5).

Acentelik sözleşmesinden doğan haklar, 5 yıllık zamanaşımına tabidir (TBK m. 147/5).

Portföy Tazminatı (Denkleştirme İstemi): Sözleşmenin sona ermesinden itibaren acente
belirli şartların varlığı halinde portföy tazminatı talep edebilir (TTK m. 122). Bu tazminat,
acentenin emek ve zaman harcayarak tacir lehine oluşturduğu bir iktisadi değer olan müşteri
çevresinden (portföy) kaynaklanmaktadır.

6.6. Komisyoncu
Tacirin bir diğer bağımsız tacir yardımcısı olan komisyoncu, Borçlar Kanunu 532 vd.
maddelerinde
düzenlenmiştir.
Burada
düzenlenen
komisyonculuk
alım-satım
komisyonculuğudur. Ancak kanunda aksine hüküm yoksa, diğer komisyon işlerinde de, alımsatım komisyonculuğu hükümleri uygulanır (TBK m. 546/2). Türk Ticaret Kanunu’nda ayrıca
taşıma işleri komisyonculuğuna ilişkin hükümler de vardır (TTK m. 917 vd.).

Komisyoncu, kendi adına ve müvekkili hesabına (yararına) taşınır eşya ve kıymetli
evrak alım satımını ücret karşılığında yürüten kimseye denir (TBK m. 532/1).

6.6.1.

Komisyonculuk İlişkisinin Unsurları

(1). Sözleşme: Komisyonculuk sözleşmesi herhangi bir şekle tâbi değildir. Sözleşmenin
konusu taşınır eşya ve kıymetli evrak alım satımıdır.
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(2). Kendi adına ve müvekkili hesabına hareket etmek: Komisyoncu, kendi adına ve
müvekkili hesabına hareket eder. Bu açıdan komisyon ilişkisinde üçlü ilişki vardır. Birincisi
komisyoncu ile müvekkili arasındaki iç ilişkidir. İkincisi komisyoncu ile üçüncü kişi arasındaki
dış ilişkidir.

Komisyon ilişkisinde, komisyoncunun kendi adına ve müvekkili hesabına hareket
etmesinin anlamı açıklanmalıdır. “Adına” sözcüğü, bir işlemin sonuçlarının kimin üzerine
doğacağını belirtir. “Hesabına” sözcüğü ise bir işlemin kimin yararına yapıldığını gösterir.
Kendi adına ve başkası hesabına hareket eden komisyoncu, yaptığı sözleşmenin bir başkası
(“müvekkil”) hesabına yapıldığını belirtmez ve doğal olarak sözleşmeyi kendisi adına kurar.
Buna bağlı olarak dış ilişki (komisyoncu-üçüncü kişi) açısından, bizzat komisyoncu
sözleşmenin tarafı haline gelir ve sözleşmenin hükümleri kural olarak komisyoncu üzerinde
doğar.

Bu tür bir sözleşme kurulmasında, iç ilişki (komisyoncu-müvekkil) açısından “doğrudan
temsil”den değil; “dolaylı temsil”den söz edilir. Komisyoncu, dolaylı temsil yetkisine sahip
tacir yardımcısıdır. Ancak komisyoncu, yaptığı sözleşme sebebiyle elde ettiği menfaatleri
müvekkiline devretmek mecburiyetindedir.

(3). Konusunun taşınır eşya veya kıymetli evrakı alım satımı olması: Komisyon
sözleşmesinin konusu, taşınır eşya ve kıymetli evrak alım-satımıdır. Komisyoncu, alım-satım
sözleşmesini kural olarak üçüncü kişi ile yapabilir. Doğrudan kendisi ile akdedemez. Bunun
istisnası, borsada kayıtlı veya piyasada rayici olan kıymetli evrakın ve malların alım-satımıdır.
Borsada kayıtlı veya piyasada rayici olan kıymetli evrak söz konusu ise, komisyoncu
sözleşmeyi bizzat kendisi ile kurabilir (TBK m. 543).

(4). Sürekli olmaması: Komisyoncu ile müvekkil arasındaki ilişki sürekli değildir.
Komisyoncu, münferit (tek) bir sözleşmenin yapılması konusunda görevlendirilir.
Komisyonculuğun meslek şeklinde yürütülmesi gerekmez.

(5). Komisyon ücreti: Komisyonculuk, ücret (komisyon) karşılığında yürütülür.

6.6.2.

Komisyoncunun Borçları
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(1). Müvekkilin talimatlarına uyma ve menfaatlerini koruma

(2). Bildirme ve özen borcu

(3). Kazandığı hak ve üstlendiği borçları devretme ve hesap verme: Komisyoncu, kendi
adına yaptığı işlemlerden dolayı kazandığı hakları ve üstlendiği borçları müvekkiline
devretmek borcu altındadır. Zira komisyoncu, alım-satımı müvekkili hesabına yapmaktadır.
Ayrıca komisyoncu gerçekleştirdiği alım-satım işinin hesabını müvekkiline vermekle
yükümlüdür.

6.6.3.

Komisyoncunun Hakları

(1). Ücret: Komisyonculuk ücret karşılığında yapılır. Ücretin miktarı ve ödeme şekli
sözleşmede belirlenir. Ücret genellikle alım-satımdaki bedelin belirli bir oranı olarak öngörülür.

(2). Masrafları talep: Komisyoncu, müvekkilinin menfaati için yaptığı tüm masrafları
ve verdiği avansları faiziyle beraber isteyebilir. Komisyoncu, ardiye ve taşıma bedellerini
vekâlet veren yükleyebilirse de, kendi çalışanlarının ücretlerini ondan isteyemez (TBK m. 538).

(3). Hapis Hakkı: Komisyoncu, sattığı malın bedeli ve satın aldığı mal üzerinde,
müvekkiline karşı olan alacakları için hapis hakkına sahiptir (TBK m. 541).

6.6.4.

Komisyon Sözleşmesinin Sona Ermesi

Komisyoncuya verilen görevin yerine getirilmesi ile komisyon sözleşmesi sona erer.
Azil, istifa, ölüm, fiil ehliyetinin kaybı ve iflâs da diğer sona erme sebepleridir (TBK m. 532/2).

Komisyon sözleşmesinden doğan haklar, 5 yıllık zamanaşımına tabidir (TBK m. 147/5)

6.7. Simsar (Tellal)
128

Simsarlık, Borçlar Kanunu’nda genel olarak düzenlenmiştir (TBK m. 520 vd.).
Simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının
hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması
hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir (TBK m. 520/1).

Buna göre de simsar, taraflardan hiçbirine ticari temsilci, ticari vekil, pazarlamacı veya
acente gibi bir sıfatla sürekli şekilde bağlı olmaksızın, ücret karşılığında, sözleşmelerin
yapılması hususunda aracılık yapan kimsedir. Örneğin taşınmaz alım – satımı ve
kiralanmasında taşınmaz sahibi ile alıcı veya kiracı arasında alım-satım veya kira sözleşmesi
kurulmasına aracılık eden emlakçılığın hukuki niteliği simsarlık olup, emlakçılar da simsardır.

6.7.1.

Simsarlık İlişkisinin Unsurları

(1). Simsarlık sözleşmesi: Simsarlık ilişkisi, sözleşmeye dayanır. Bu sözleşme herhangi
bir şekle tâbi değildir. Ancak taşınmaz simsarlığı sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça
geçerli olmaz (TBK m. 520/3). Simsarlık sözleşmenin konusu, tacire sözleşme yapacak tarafı
bulma ve sözleşmenin kurulmasına aracılık etmektir.

(2). Bağımsız olması: Tacir yardımcısı simsarın, sözleşme kurulmasına aracılık ettiği
sözleşme taraflarıyla bağımlılık arz eden bir ilişkisi yoktur. Ticaret işlere aracılık eden simsarın,
çoğu zaman ayrı bir işletmesi vardır.

(3). Aracılık işinin süreklilik arz etmemesi: Simsar ile tacir arasındaki ilişki geçici
niteliktedir; süreklilik arz etmez. Çünkü simsar tek bir sözleşmeye veya belirli bir sözleşmelere
aracılık için görevlendirilir.

(4). Ücret: Simsarlık ücret karşılığında yapılır. Ücret alınmaksızın aracılık, sadece
vekâlet sözleşmesi hükümlerine tâbidir.

(5). Temsil yetkisinin bulunmaması: Tellalın kural olarak temsil yetkisi yoktur. Özel
yetki verilmedikçe tahsilat yapamaz, malları teslim alamaz.

Tellalın aracılık ettiği tüm sözleşmelerin ticari iş olması şart değildir. Ancak tacire ticari
işletmesinde aracılık eden simsar bir tacir yardımcısıdır. O halde tacir yardımcısı simsarın
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aracılık ettiği sözleşmeler ticari iş niteliğindedir. Tacirle simsar arasındaki simsarlık (tellallık)
sözleşmesi de ticari iştir (TTK m. 19/2).

Tellalının aracılığı meslek edinmesi şart değildir. Geçici olarak bu işi yapan kimse de,
Borçlar Kanunu’ndaki tellallık hükümlerine tâbidir.

6.7.2.

Simsarın Borçları

(1). Aracılık: Tacir yardımcısı simsar, bir ticari sözleşmenin yapılmasına aracılık eder
(TBK m. 520/1). Anılan tacir yardımcısı, tarafları sözleşmenin yapılmasına hazırlar.

(2). Müvekkilinin menfaatlerini korumak: Simsar bu görevini yerine getirirken
müvekkilinin menfaatlerini korumak zorundadır. Ayrıca müvekkilinin onayı olmaksızın ve
dürüstlüğe aykırı olarak diğer taraftan ücret sözü alamaz. Aksi takdirde ücret hakkını ve
giderleri talep hakkını kaybeder.

6.7.3.

Simsarın Hakları

(1). Ücret: Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kurulursa ücrete hak
kazanır (TBK m. 521/1). Ücret miktarı, taraflar arasındaki anlaşmaya göre, miktar konusunda
anlaşma yok ise tarifelere ve tarife de yoksa ticari teamüle göre belirlenir (TBK m. 522). Ticari
teamül de yoksa, ücreti mahkeme belirler.

(2). Masrafları talep hakkı: Kural olarak simsar, masraflarını talep edemez. Masraflarını,
alacağı ücretten karşılamak durumundadır. Bunun aksine sözleşme yapmak olanaklıdır. Yani
simsarlık sözleşmesinde yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği kararlaştırılmışsa, aracılık
sonucunda sözleşme kurulmamış olsa bile giderler ödenir (TBK m. 521/3).

(3). Simsarın haklarını kaybetmesi: Simsar, üstlendiği borcuna aykırı davranarak diğer
tarafın menfaatine hareket eder veya dürüstlük kurallarına aykırı olarak diğer taraftan ücret sözü
alırsa, ücrete ve yaptığı giderlere ilişkin haklarını kaybeder (TBK m. 523).
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6.7.4.

Simsarlık Sözleşmesinin Sona Ermesi

Simsarlık sözleşmesi, kanunda özel olarak düzenlenmiş bir vekâlet sözleşmesidir. Bu
açıdan sözleşme süresinin dolması, azil, istifa, ölüm, fiil ehliyetinin kaybı ve iflâs, sözleşmeyi
sona erdiren sebeplerdendir.

Simsarlık sözleşmesinden doğan haklar, 5 yıllık zamanaşımına tabidir (TBK m. 147/5).
Her ne kadar TBK m. 147/5’te ticari simsarlık sözleşmesinden doğan hakların hariç olduğu
belirtilmişse de, 6102 sayılı TTK’da eTK’dan farklı olarak simsarlık düzenlenmediğinden, adi
ve ticari tüm simsarlık sözleşmesinden doğan haklar 5 yılda zamanaşımına uğrar.
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Uygulamalar
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 20.04.1998 tarih ve E.1998/3831, K.1998/4312 Sayılı Kararı:

Keşidecinin ismi altında çeki imzalayanın Turgay olduğu ve bu kişinin de Necati'nin
vekili olduğu ileri sürülmüş ve ibraz edilen 23.2.1996 tarih, 47208 yevmiye nolu vekaletnamede
Turgay'ın Necati adına çek düzenlemeye yetkili olduğu anlaşılmıştır. Sözü edilen bu
vekaletnamedeki geniş yetkiler uyarınca vekil olan bu şahsın ticari mümessil sayılması gerekir.
[e]BK.nun 449. maddesinde belirtilen ticari mümessil aynı kanunun 450/1. maddesine göre
hüsnüniyet sahibi 3. kişilere karşı müvekkili adına kambiyo taahhüdünde bulunmak ve onun
adına tasarrufları yapmak selahiyetine haizdir. Yasada ticari mümessilin iyiniyetli 3. kişilere
karşı kambiyo taahhütlerinde bulunacağından sözedilmesinin nedeni ticari senetlerin
niteliklerinden doğmaktadır. ( HGK.nun 30.1.1980 tarih 1979/692 esas 1980/170 ) karar ticari
senetlerin ticari işletme ile olan ilgisi iyiniyetli 3. kişilerce kolaylıkla anlaşılamayacağından
ticari mümessilin imzaladığı senetlerin iyiniyetli 3. kişileri bağlayacağı öngörüldüğünden çekte
vekaleten ibaresinin bulunmaması duruma etkili değildir. Borçlu tarafca çekin vekaleten
hareket eden ticari mümessile ait olmadığı iddia edildiği takdirde bu konuda gerekli inceleme
yapılarak bir karar verilmek gerekirken vekaletin mercide tartışılamayacağından bahisle itirazın
kabulüne karar verilmesi isabetsizdir...
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Uygulama Soruları

Yukarıda verilen Yargıtay kararını, ticari temsilci ile ticari vekilin birbirlerinden farkı
ve yetkilerinin kapsamı bakımından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde tacir yardımcıları konusu anlatılmıştır. Ticaret hukukunda tacir
yardımcıları, tacire tâbi olup olmamaları ölçütü açısından iki ana gruba ayrılırlar. Bunlar
bağımlı tacir yardımcıları ile bağımsız tacir yardımcılarıdır. Bağımlı tacir yardımcıları, ticari
temsilci (mümessil), ticari vekil ve pazarlamacı olarak üçe ayrılır. Bağımsız tacir yardımcıları
ise, acente, simsar ve komisyoncudur.
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Bölüm Soruları

1) Ticari temsilci sıfatına sahip olmaksızın bir ticari işletme sahibi tacir tarafından
ticari işletmenin bütün veya belirli bazı işlerini yapmak üzere temsil yetkisi ile
donatılan kimseye ne ad verilir?
A) Ticari mümessil
B) Acente
C) Ticari vekil
D) Simsar
E) Komisyoncu
2) Aşağıdakilerden hangisi bağımlı tacir yardımcısı olmakla birlikte işletme dışında
faaliyette bulunur?
A) Pazarlamacı
B) Acente
C) Komisyoncu
D) Simsar
E) Ticari temsilci
3)
A)
B)
C)
D)

Ticari temsilci ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Tacir küçükse, işletmenin ticari temsilcisi kanuni temsilci tarafından atanır.
Esnaf da ticari temsilci atayabilir.
Ticari temsilci gerçek kişi olmak zorundadır.
Ticari temsilcinin temyiz kudretine sahip olması yeterlidir, tam ehliyetli olması
gerekmez.
E) Ticari temsilci sıfatı ancak sicile tescil ile kazanılır.
4)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi ticari vekillerle ilgili olarak söylenemez?
Sadece olağan işlerde temsil yetkisine sahiptir.
Gerçek ve tüzel kişiler ticari vekil olarak atanabilir.
Ticari vekilin sicile tescil olunması gerekmez.
Hem tacir hem de ticari temsilci ticari vekil atayabilir.
Ticari vekilin yetkilerini tacir dilediği gibi kısıtlayabilir.

5) Ticari temsilcinin (ticari mümessilin) müvekkil tacir adına ve ticari işletme ile ilgili
olarak aşağıdakilerden hangisini yapabilmesi için açıkça yetkilendirilmesi gerekir?
A) İşletmede çalışacak işçiler ile hizmet sözleşmesi akdetmek
B) Tacirin ticari işletmesine dâhil taşınmazları satmak
C) Avukat olmasa bile ticari işlerle ilgili davalarda, mahkemede taciri temsil etmek
D) Tacir adına çek düzenlemek
E) Tacir adına ödünç sözleşmesi yaparak bankadan kredi çekmek
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6)
A)
B)
C)
D)
E)

Tacirle sürekli ilişki içinde olan bağımsız tacir yardımcısı hangisidir?
Ticari temsilci
Komisyoncu
Acente
Pazarlamacı
Ticari vekil

7)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi acentenin borçlarından biri değildir?
Müvekkilinin menfaatlerini koruyucu tedbirleri alma
Müvekkilin paralarını zamanında ödeme
Müvekkilinin talimatlara uygun hareket etme
Müvekkilinin işlerini görme ve menfaatlerini koruma
Denkleştirme istemi (portföy tazminatı)

8) Aşağıdakilerden hangisi taciri temsil açısından en geniş yetkilere sahip olan tacir
yardımcısıdır?
A) Ticari temsilci
B) Ticari vekil
C) Simsar
D) Acente
E) Komisyoncu
9)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi bağımsız tacir yardımcıları arasında yer alır?
Ticari temsilci
Ticari vekil
Genel ticari vekil
Pazarlamacı
Komisyoncu

10) Taşınmaz alım – satımı ve kiralanmasında taşınmaz sahibi ile alıcı veya kiracı
arasında alım-satım veya kira sözleşmesi kurulmasına aracılık eden emlakçı, hukuki
niteliği itibariyle tacir yardımcılarından hangisine örnek teşkil eder?
A) Acente
B) Simsar
C) Komisyoncu
D) Pazarlamacı
E) Ticari temsilci

***
Cevap Anahtarı:
1) C 2) A 3) E 4) B 5) B 6) C 7) E 8) A 9) E 10) B
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7. TİCARET SİCİLİ

137

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, ticaret sicili konusu anlatılmıştır. Bu doğrultuda, ticaret sicilinin hukuki
dayanağı, organizasyonu ve özellikleri, tescil ve ilânı gereken konular, tescil ve ilân işlemleri
ile tescilin ilgililer ve üçüncü kişiler açısından sonuçları ve sorumluluk konuları incelenmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Ticaret sicili nedir? Hangi hususların tescili zorunludur?

2)

MERSİS nedir?

3)

Ticaret siciline tescilin ilgililer ve üçüncü kişiler açısından sonuçları nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ticaret Sicili

Ticaret sicilinin organizasyonu,
tescil usulü ve ticaret siciline
Okuyarak
tescilin etkileri hususunda bilgi
sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar

•

Ticaret Sicili

•

MERSİS

•

Olumlu Etki

•

Olumsuz Etki
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Giriş
Bu bölümde, ticaret sicili hakkında genel olarak bilgi verilecektir. Bu doğrultuda, ticaret
sicilinin hukuki dayanağı, organizasyonu ve özellikleri, tescil ve ilânı gereken konular, tescil
ve ilân işlemleri ile tescilin ilgililer ve üçüncü kişiler açısından sonuçları ve sorumluluk
konuları incelenecektir.
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7.1.Ticaret Sicili
Ticaret sicili, ticari işletmelerle (ticaret şirketleriyle) ilgili önemli bilgileri açıklamaya
veya oluşturmaya yarayan ve böylelikle hukuki güvenliği temin eden resmi nitelikli hukuki bir
müessesedir. Ticaret siciline, işletme sahibinin unvanı, işletme adı; işletmenin faaliyet alanı,
yerleşim yeri, amacı, temsili gibi işletmeler ve ticaret şirketleriyle ilgili hususlar kaydedilir. Bu
bilgiler ayrıca Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde İlan edilir.

Esnaf işletmeleriyle ilgili hususlar ise esnaf ve sanatkarlar siciline tescil edilir.

7.1.1.Ticaret

Sicilinin Hukuki Dayanağı ve Organizasyonu

Ticaret sicili, Türk Ticaret Kanunu’nun 24 ilâ 38 inci maddelerinde düzenlenmiştir.
Ticaret Sicili Yönetmeliği (TSY) Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe girmiştir .

Ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nın gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi
odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur.
Bir yerde oda mevcut değilse veya yeterli teşkilatı yoksa, ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret
Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü tarafından tutulur (TTK m. 24/1).

TTK m. 24/2’de ticaret sicil kayıtlarının elektronik ortamda yürütülmesi (ticaret sicil
kayıtlarının tescili, depolanması ve elektronik ortamda sunumu) için Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı ile TOBB nezdinde merkezi ortak veri tabınını da içeren bilgi sistemi oluşturulması
öngörülmüş olup ve halihazırda MERSİS diye anılan merkezi sicil kayıt sistemi kurulmuş
durumdadır.

Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. Ticaret sicili müdürü, TSY m.
8’debelirtilen niteliklere sahip kişiler arasından, oda meclisi tarafından Gümrük ve Ticaret
Bakanlığı’nın uygun görüşü alınarak atanır. Aynı usulle, sicil müdürlüğünün iş hacmine göre
yeteri kadar müdür yardımcısı görevlendirilir (TTK m. 25/1). Ayrıca yeteri kadar personelde
istihdam edilir (TSY m. 6).

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini her zaman
denetlemeye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili müdürlükleri, adı geçen
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Bakanlıkça alınan önlemlere ve verilen talimatlara uymakla yükümlüdür (TTK m. 25/3; TSY
m. 10).

7.1.2.

Ticaret Sicilinin Özellikleri

7.1.2.1. Açıklık (Aleniyet)
Ticaret sicili alenidir. Yani kamuya açıktır. Bundan dolayı herkes ticaret sicilinde
inceleme yapabilir ve bir sicil kaydının suretini alabilir. Ticaret sicili kayıtlarının incelenmesi
elektronik ortamda yapılabileceği gibi ticaret sicil müdürlüklerinde yapılabilir (TSY m. 15/1).
Ayrıca sicil kayıtlarındaki belgelerin onaylı bir sureti müdürlüklerden veya elektronik ortamda
istenebilir (TSY m. 17/2 - 5).

İnceleme ve belirli bir sicil kaydının suretini isteyen kişinin, tescil kaydının “ilgilisi”
olduğunu ispat etmesi de şart değildir. Ticaret sicili aynı zamanda ticari işletme ile ilgili
bilgilerin tutulmasına ve dayanaklarının saklanmasına ilişkin resmi bir sicildir.

7.1.2.2. Ticaret Sicilinin Tutulmasından Doğan Sorumluluk ve Hukuki
Niteliği
Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili oda müteselsilen
sorumludur. Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum, zararın doğmasında kusuru
bulunanlara rücu eder. Ticaret sicili müdürü ve yardımcıları ile diğer personeli, görevleriyle
ilgili suçlardan dolayı kamu görevlisi olarak cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar
kamu görevlisine karşı işlenmiş sayılır (TTK m. 25/2; TSY m. 11/1).

Sicil işlemlerinden doğabilecek zararları karşılamak amacıyla oda tarafından müdür,
müdür yardımcıları ve tescil işlemlerinde görevli müdürlük personeline mesleki sorumluluk
sigortası yaptırılabilir (TYS m. 11/5).

7.1.3.

Tescil ve İlânı Gereken Konular
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Hangi konuların tescil edileceği Türk Ticaret Kanunu’nda genel olarak belirtilmemiştir.
TTK dışında TSY ile diğer kanunlarda da tescili gereken konular sayılmıştır. İlân bakımından
ise, tescil edilen her hususun kural olarak (yani, kanunda veya TSY’de aksine hüküm
bulunmadıkça) ilân da edileceği kabul edilmiştir (TTK m. 35/3; TSY m. 41/1). İlan, Türkiye
genelinde sicil kayıtlarının ilanına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanır (TTK m.
35/4, TSY m. 41/3).

7.1.4.

Tescil ve İlân İşlemleri ile Usulü

Ticaret sicilinde tescil, değişiklik (tadil) ve silinme (terkin) olmak üzere üç tür işlem
yapılır.

Tescil, bir olgunun sicile geçirilmesini; değişiklik, tescil edilmiş bir olgudaki değişiklik
dolayısıyla sicildeki kayıtların değiştirilmesini veya düzeltilmesini; silinme ise tescil edilmiş
olan bir olgunun ortadan kalkması veya sona ermesi sebebiyle ona ait kayıtların silinmesini
ifade eder (TSY m. 28/2).

Kural olarak bu işlemlerin yapılması için ilgili kişilerin istem (talep) de bulunması
gerekir. Buna karşılık TTK ve TSY’de belirtildiği üzere bazen bu işlemler resen veya yetkili
kamu kurum ve kuruluşlarının bildirmesi üzerine de yapılırlar (TTK m. 27/1, TSY m. 21/1).

İstem (talep): Tescil, kural olarak istam (talep) üzerine yapılır. Ancak kanunun ve
TSY’nin özel hükümleri uyarınca istisnaen re’sen (kendiliğinden) veya ilgili makamın
bildirmesi üzerine tescil yapılması olanaklıdır (TTK m. 27/1 c.1-2; TSY m. 21/1). Örneğin,
şubesi olan bir ticari işletmenin merkez kaydının silindiği sicil müdürü tarafından bildirilirse,
şube kaydının bulunduğu yer sicil müdürü de şube kaydını re’sen siler (TSY m. 125/1b).

İstemin şekli ve içeriği: Ticaret Sicil Müdürlüğene tescil istemi (başvuru) yazılı şekilde
ya da elektronik ortamda yapılır (TTK m. 29/1; TSY m. 23/1).

İstemde bulunmaya yetkili kişiler: Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukuki
halefleri tarafından yetkili sicil müdürlüğüne yapılır (TTK m. 28/1, TSY m. 22/1).
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İstem süresi: Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili talep süresi on beş gündür
(TTK m. 30/1, TSY m. 33/1). Kanunda aksine hükme örnek olarak, ticaret sicili müdürlüğünün
yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir aydır (TTK m. 30/3 TSY m. 33/1).

Tescil yeri: Tescil işletme merkezinin bulunduğu yer; şubeler için şubenin bulunduğu
yer sicilidir (TTK m. 40/1, 3).

7.1.4.1. Tescil Edilmiş Olgularda Değişiklikler
Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur (TTK m.
31/1; TSY m. 29/1). Bir ticaret unvanına ilaveler yapılması veya bu unvanın unsurlarından olan
ilavelerin çıkarılması veyahut bir tüzel kişinin şirket sözleşmesinin hükümlerinin değiştirilmiş
olması, bir temsilciye verilen yetkilerin daraltılmış veya genişletilmiş bulunması, bir tüzel
kişinin tasfiye haline girmesi yahut bir işletmenin tescil edilmiş olan işyerini sicilin iş çevresi
içinde başka bir yere nakletmesi gibi haller, tescil edilmiş olgularda değişiklik sayılır (TSY m.
29/1).

7.1.4.2. Mahkeme veya Resmi Kurumun Kararına Dayanan Tescil
Mahkemenin veya resmi bir kurumun, bir olgunun resen tesciline ilişkin kararını alan
müdürlük, bu kararı resen tescil eder (TSY m. 26/1).

7.1.4.3. Tescil Yükümlülüğünün Yerine Getirilmemesi
Kanunen tescili gerekli konuları, süre geçmesine rağmen tescil ettirmeyen tacir
hakkında, sicil müdürü tescile davet prosedürünü işletebilir.

Tescile Davet Prosedürü: TTK m. 33’e göre, tescili zorunlu olup da süresi içinde tescili
istenmemiş olan bir hususu haber alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre
içinde kanuni zorunluluklarını yerine getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin
bulunmadığını ispat etmeye çağırır.

TSY m. 36/1’de “Tescil edilmesi gereken bir olgunun ilgilisi tarafından tescil
ettirilmediğini haber alan müdürlük, tescil başvurusunda bulunmakla yükümlü kişileri, otuz gün
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içinde tescil başvurusunda bulunmaya veya tescili gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat
etmeye çağırır.” denilerek otuz günlük bir süre öngörülmüştür.

Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma sebeplerini
de bildirmeyen kişi, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tarafından
bin Türk Lirası idari para cezasıyla cezalandırılır (TTK m. 33/2).

Sicil müdürü, süresi içinde kendisine kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, tescile
davet konusu hakkında sicilin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesine başvurur.
Mahkeme, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili gerekli olan bir hususun bulunduğu
sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder (TTK m. 33/son f.). Aksi takdirde
sicil müdürünün tescil istemini reddeder.

7.1.4.4. Sicil Müdürünün İnceleme Görevi
Sicil müdürü, talep edilen her şeyi tescil etmez. Sicil müdürü tescil için aranan kanuni
şartların var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür (TTK m. 32/1, TSY m. 34/1).

Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin emredici hükümlere aykırı olup
olmadığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak gördüğü
hükümleri içerip içermediği incelenir (TTK m. 32/2).

Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış
izlenim yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları da şarttır (TTK m.
32/3).

7.1.4.5. İnceleme Sonucunda Sicil Müdürünün Verdiği Kararlar
İnceleme sonucunda sicil müdürü tescil istemini kabul edebilir, ret edebilir veya geçici
tescil işlemi yapabilir.

Kabul kararı uyarınca tescil işlemi yapılır.
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Ret kararı: Müdürlükçe birinci fıkra hükmü uyarınca yapılan inceleme sonucunda, tescil
için aranan şartlardan bazılarının eksik olduğunun anlaşılması halinde bu olguların ilgiliye yazı
ile bildirilmesi ve bunların Kanuna ve/veya bu Yönetmeliğe uygun hale getirilmesi veya
şartlara ait eksikliklerin veya belgelerin tamamlanması için otuz günden fazla olmamak üzere
uygun bir süre verilir. Verilen süre, işlemin mahiyetine göre aynı süre ile en çok iki defa
uzatılabilir. Verilen veya ihtiyaca göre uzatılan süre içinde durum Kanuna ve/veya Yönetmeliğe
uygun bir hale getirilmemiş veya belgeler tamamlanmamış olduğu takdirde tescil isteği
reddolunur (TSY m. 34/2).

İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak müdürlükçe verilecek
kararlara karşı, tebliğ tarihinden itibaren sekiz gün içinde sicilin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler (TTK m. 34/1, TSY m. 39). Bu itiraz
mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır (TTK m. 34/2, TSY m. 39). Ancak,
sicil müdürünün kararı, üçüncü kişilerin sicilde kayıtlı bulunan hususlara ilişkin menfaatlerine
aykırı olduğu takdirde, itiraz edenle üçüncü kişi de dinlenir. Bunlar mahkemeye gelmezlerse
dosya üzerinden karar verilir.

Geçici tescil: Çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından
kesin olarak tescilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur.
Ancak, ilgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını ispat
etmezlerse, geçici tescil re’sen silinir. Mahkemeye başvurulduğu takdirde, kesinleşmiş olan
hükmün sonucuna göre işlem yapılır (TTK m. 32/4, TSY m. 40).

7.1.4.6. İlân
Tescil edilen hususlar, TTK ve TSY’de aksine bir hüküm bulunmadıkça, ilân olunur
(TTK m. 35/3, TSY m. 41/1). O halde, tescil edilen bütün hususların, aksine bir hüküm
bulunmadıkça, aynı zamanda ilân da edilmesi gerekmektedir. İlân, Ankara’da Türkiye Odalar
ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanan Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır (TTK m.
35/4, TSY m. 41/3) .

7.1.5.

Tescilin İlgililer ve Üçüncü Kişiler Açısından Sonuçları
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Genel olarak ticaret siciline tescilin ya açıklayıcı ya da kurucu etkisi söz konusu olur.

7.1.5.1. Açıklayıcı Etkisi
Tescili zorunlu olan bir durum, tescilden önce doğmuş ve hüküm doğurmuşsa, ticaret
sicilinin açıklayıcı etkisinden söz edilir. Örneğin ticari işletme faaliyetinde kullanılan işletme
adının veya tacirin ticaret unvanının tescil ve ilânı gerekir. Ancak, sözü edilen işletme adı ve
ticaret unvanı, hukuk düzeninde tescilden önce de bir hak olarak mevcuttur.
Tacirin yardımcılarından (temsilcilerinden) biri olan ticari temsilcinin atanmasında da,
tescil açıklayıcı bir etkiye sahiptir. Zira, ticari işletmenin sahibi ticari temsilcilik yetkisi
verildiğini ticaret siciline tescil ettirmek zorunda ise de, ticari işletmenin sahibinin ticari
temsilcinin fiillerinden sorumluluğu tescilin yapılmış olmasına bağlı değildir (TBK m. 547/2).
Ticari işletmenin sahibi, ticari temsilcinin tescilden önce yaptığı işlemlerden de sorumludur.
Türk Ticaret Kanunu sisteminde ticaret siciline tescil, kural olarak açıklayıcı etki
doğurur (TTK m. 36, TSY m. 30).

7.1.5.2. Kurucu Etkisi
Bazı hukuki işlemler, kanundaki açık hükümler gereği, ancak ticaret siciline tescil
edilmesi koşuluyla gerçekleşir ve hukuki sonuç doğurur. Tescil işlemi yapılmadığı sürece, söz
konusu işlemin varlığından söz edilemez.

Örneğin, ticaret şirketleri ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanırlar. Yine örneğin,
ticaret unvanı ve işletme adının “sicil koruması”ndan yararlanabilmesi için ticaret siciline tescili
şarttır (TTK m. 45 vd.). Aksi halde, bu haklar sadece haksız rekabet hükümleri uyarınca
korunabilirler (TTK m. 54 vd.).

Bundan başka ticari işletme üzerinde rehin hakkı kurulabilmesi için, rehin sözleşmesinin
ticaret siciline tescili zorunludur (TİRK m. 5/1). Aksi takdirde, rehin sözleşmesi geçerli olarak
kurulamaz.

7.1.5.3. Üçüncü Kişiler Bakımından Tescilin Olumlu ve Olumsuz Etkisi
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Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında, tescilin
Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan edildiği; ilanın tamamı aynı nüshada yayımlanmamış
ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukuki sonuçlarını doğurur
(TTK m. 36/1, TSY m. 30/1).

7.1.5.3.1. Olumlu Etkisi
Ticaret siciline tescili gerekli olup da tescil edilen bir hususu, üçüncü kişilerin bildiği
varsayılır. Artık üçüncü kişiler, tescil edilen durumu bilmediklerini ileri süremezler (TTK m.
36/3, TSY m. 30/3).

7.1.5.3.2. Olumsuz Etkisi
Tescili gerektiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilânı gerekirken ilân
edilmemiş olan bir husus, kural olarak üçüncü şahıslara karşı ileri sürülemez. Bu durumun
üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilmesi için, söz konusu üçüncü kişilerin bunu bildiklerinin
veya bilmeleri gerektiğinin (müspet vukuf) ispat edilmesi gerekir (TTK m. 36/4, TSY m. 30/4).

Örneğin tacir yardımcılarından (temsilcilerinden) olan ticari temsilcinin atanması ve
azli ticaret siciline tescil ve ilân edilmesi gereken bir konudur (TBK m. 547/2, 550). Atanması
(kendisine ticari temsilcilik yetkisi verildiği) tescil ve ilân edilen ticari temsilci, sonradan
azledilmiş (ticari temsilcilik yetkisi sona erdirilmiş) ancak durum ticaret siciline tescil (ve ilân)
edilmemişse, azil keyfiyeti üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez. Ticari temsilci azledilmesine
rağmen azil keyfiyeti ticaret siciline tescil ve ilân edilmemişse ve ticari temsilci azilden sonra
tacir adına sözleşme imzalamışsa, bu sözleşme de taciri bağlar. Ancak tacir, azledilen ticari
temsilci ile sözleşme imzalayan kişinin, azil işlemini bildiğini veya bilmesi gerektiğini (TTK
m. 39/2) ispat ederse, sözleşmenin geçersizliği sonucuna varılır.

7.1.5.4. Ticaret Sicilinde Görünüşe Güven

150

TTK m. 37’de tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında aykırılık bulunması halinde,
tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan edilen
duruma güvenlerinin korunacağı öngörülmüştür.

7.1.6.

Sorumluluk

İdari Para Cezası ve Tazminat: Kanunen tescili gerekli konuların tescil ettirilmemesi,
kanunda belirtilen yaptırımların (idari para cezası veya tazminat) uygulanmasına neden olabilir.
Buna göre tescil ve kayıt için gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, ikibin Türk Lirası idari para
cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı zarar görenlerin tazminat hakları
saklıdır (TTK m. 38/1).
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Uygulamalar
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 04.02.1983 tarih ve E. 1983/322 K. 1983/453 Sayılı Kararı:

Davacılar vekili, anonim şirket yönetim kurulu üyelerinin seçiminin ve şirketin temsil
şeklinin tescil ve ilanı hakkındaki isteklerinin Ticaret Sicili Memurluğunca haksız olarak
reddedildiğini ileri sürmüş ve Ticaret Sicili Memurunun bu kararının iptali ile 22.2.1982 günlü
genel kurul toplantısında seçilmiş olan yönetim kurulu üyelerinin tescili ile aralarında yapılmış
olan işbölümünün ve şirketin tescil ve ilanına karar verilmesini istemiştir.
Davalı vekili, yönetim kurulu üyeleri seçiminin ana sözleşmenin 22. maddesine uygun
olarak % 67 çoğunlukla yapılmadığını savunmuştur.
Mahkemece, davanın kabulüne karar verilmiştir.
Davalı tarafın ve ona katılmak isteyenlerin temyizi üzerine kararı Dairemizce
bozulmuştur.
Davacılar vekili karar düzeltilmesi isteminde bulunmuştur.
1 - Dairemizin 19.10.1982 tarihli bozma kararında şirket idare heyeti üyeleri M.G. vae
F.Y.'nin ticaret sicili memurunun kararına karşı, neden şahsen itiraz edemeyeceklerinin
gerekçesi açıklanmıştır. [e]TK. 30 ve Ticaret Sicil Nizamnamesinin 31. maddesi hükümlerine
göre, tescil talebinde bulunacak tacirin hükmi şahıs olması halinde onun selahiyetli uzuvları
veya selahiyetli temsilcileri ilgili kişi kabul edilmiştir. Yine Nizamnamenin 31/4. maddesinde
tescil istemeğe bir kaç kişi mecbur veya selahiyetli olduğu takdirde kanunda aksine hüküm
bulunmadıkça bunlardan birisinin istekte bulunması kafidir. Davacı hakiki şahıslar, B. AŞ.
adına ve onu temsilen tescil talebinde bulunduklarına göre, bu istek yeterli olup, ayrıca şahısları
adına talepte bulunmaları hukuken gereksiz ve fuzuli bir işlem teşkil etmiştir. Bu yöne ilişkin
karar düzeltilmesi itirazı yerinde görülmemiştir.
2 - Ticaret Sicil Memurları, [e]TK. 34. maddesinin amir hükmüne göre tescil için
aranılan kanuni şartların mevcut olup olmadığını tetkikle mükelleftir. Ticaret Sicil
Nizamnamesinin 28. maddesi hükmüne göre, sicil memurları, kanun ve nizamnamenin derpiş
ettiği bütün şartların yerine getirilmiş olup olmadığını re'sen araştırır. Bu hükümler karşısında
ticaret sicil memurunun, anonim şirket genel kurulunda toplantı ve karar nisabına uyulup
uyulmadığını re'sen araştırması görev ve yetkisinin icabı olduğundan bu hususa yönelik karar
düzeltilmesi itirazı da isabetli bulunmamıştır… ”
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Uygulama Soruları
Yukarıda verilen Yargıtay kararını, ticaret siciline bir hususun tescilini isteme yetkisinin
kime ait olduğu ve yine Ticaret Sicili memurlarının görev ve yetkilerinin neler olduğunu da göz
önünde bulundurarak değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, genel olarak ticaret sicili hakkında bilgi verilmiştir. Ticaret sicili, büyük
ölçüde ticari işletmeler sicilidir. Bu sicilde ticari işletmelerle ilgili konular, gerek tacirin gerekse
üçüncü kişilerin menfaatlerine hizmet etmek üzere açıklanır. Ticaret siciline ticaret unvanı ve
işletme adları ile kanunlarda tescil edilmesi gereken hususlar tescil edilir. Bu hafta ticaret sicili
konusu işlenmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Tacirin kendisi ve işletme ile ilgili bilgileri ne kadar süre içinde ticaret siciline tescil
ettirme zorunluluğu vardır?
A) 1 ay
B) 1 yıl
C) 15 gün
D) 7 gün
E) 6 ay
2) Ticaret Sicil Memurluğunun yetki çevresi dışında bulunan tacirler için tescil talep
süresi ne kadar süredir?
A) 1 ay
B) 6 ay
C) 1 yıl
D) 15 gün
E) 7 gün
3)
A)
B)
C)
D)
E)

Tescil talebi reddedilen kimsenin ne kadar süre içinde itiraz etmesi gerekir?
1 ay
1 yıl
6 ay
8 gün
7 gün

4) Ticaret sicili ile ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
A) Tescil işlemleri tescil, değişiklik (tadil) ve silinme (terkin) şeklinde gerçekleşir.
B) Ticaret sicili yönetimi, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’ndan uygun görüş alınarak
ilgili oda meclisi tarafından atanan bir sicil memuruna aittir.
C) İlân, Ankara’da Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği tarafından yayınlanan Türkiye
Ticaret Sicili Gazetesi ile yapılır.
D) Türk Ticaret Kanunu sisteminde ticaret siciline tescil, kural olarak kurucu etki
doğurur.
E) Ticaret ve Sanayi Odası veya Ticaret Odası bulunan yerlerde bir ticaret sicili
memurluğu kurulur.
5) Tescildeki değişiklik dolayısıyla
düzeltilmesine ne ad verilir?
A) Terkin
B) Tadil
C) Silme
D) Tadilat
E) Tescil

sicildeki

kayıtların

değiştirilmesi

veya
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6)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisinin tescili bildirici niteliktedir?
Ticari işletme rehninin tescili
Ticaret unvanının tescili
Limited şirketin tescili
Anonim şirketin tescili
Anonim şirket esas sözleşmesinin değiştirilmesine ilişkin genel kurul kararının
tescili

7) Ticari işletmeler ve ticaret şirketleriyle ilgili önemli bilgileri açıklamaya veya
oluşturmaya yarayan ve böylelikle hukuki güvenliği temin eden resmi nitelikli
hukuki kuruma ne denir?
A) Ticaret sicili
B) Esnaf ve sanatkârlar sicili
C) Ticaret odası
D) Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
E) Asliye Ticaret Mahkemesi
8) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri
inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. Bu
durum ticaret sicilinin hangi özelliğini yansıtmaktadır?
A) Kamuyu aydınlatma
B) Dürüstlük
C) Resmilik
D) Açıklık
E) İyiniyet
9) Ticaret siciline tescili gerekli olup da tescil edilen bir hususu, üçüncü kişilerin
bildiği varsayılır ve üçüncü kişiler tescil edilen durumu bilmediklerini ileri
süremezler. Bu ticaret sicilinin hangi etkisidir?
A) Açıklayıcı etki
B) Kurucu etki
C) Görünüşe güven
D) Olumsuz etki
E) Olumlu etki
10) Tescili gerektiği halde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilânı gerekirken ilân
edilmemiş olan bir husus, kural olarak üçüncü şahıslara karşı ileri sürülemez. Bu
ticaret sicilinin hangi etkisidir?
A) Açıklayıcı etki
B) Kurucu etki
C) Görünüşe güven
D) Olumsuz etki
E) Olumlu etki

***
Cevap Anahtarı:
1) C 2) A 3) D 4) D 5) B 6) B 7) A 8) D 9) E 10) D
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8. TİCARET UNVANI, İŞLETME ADI VE MARKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, ticaret unvanı, işletme adı, marka ve patent konuları anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)
Ticaret unvanı, işletme adı ve marka kavramları ne anlama gelmektedir ve
birbirlerinden nasıl ayırt edilirler?
2)

Ticaret unvanı nasıl oluşturulur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Ticaret Unvanı

Ticaret unvanının ne olduğu ve
Okuyarak
nasıl oluşturulduğunu öğrenmek

İşletme Adı

İşletme adının ne olduğunu ve Okuyarak
ticaret unvanı ile arasındaki
farkı öğrenmek

Marka

Marka hakkında genel bilgiye Okuyarak
sahip olmak

Patent

Patent hakkında genel bilgiye Okuyarak
sahip olmak
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Anahtar Kavramlar

•

Ticaret unvanı

•

İşletme adı

•

Marka

•

Patent
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Giriş
Bu bölümde, ticaret unvanı, işletme adı ve marka kavramlarının ne anlama geldiği ve
bu kavramlar arasındaki farkların neler olduğu incelenecektir.
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8.1. Ticaret Unvanı
Ticaret unvanı TTK m. 39 vd.da düzenlenmiştir. Ticaret unvanı, tacirin, ticari
işletmesine ilişkin işlemlerinde kullandığı isimdir. Ticaret unvanı, taciri diğer tacirlerden ayırt
etmeye ve tanıtmaya hizmet eder. Tacir sıfatını taşımayanların, örneğin esnafların ticaret unvanı
kullanması mümkün değildir. Ticaret unvanı ancak tacirler tarafından kullanılabilir. Tacirler
bakımından ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorunludur (TTK m. 18/1, 39/1; TSY m. 42/1).

8.1.1.

Türk Hukukunda Ticaret Unvanının Oluşturulması Sistemi

Ticaret unvanı, çekirdek ve ek olmak üzere iki unsurdan oluşmaktadır. Ek kullanılması,
kural olarak şart değildir.

8.1.1.1. Gerçek Kişilerde
Gerçek kişilerin olan tacirlerin ticaret unvanı ad ve soyadlarından oluşan çekirdek kısmı
ile ona yapılacak zorunlu ve ihtiyari eklerden oluşur (TTK m. 41, TSY m. 43/1).

Çekirdek: Gerçek kişi tacirin ticaret unvanı, kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından
oluşur (TTK m. 41, TSY m. 43/1). Örneğin, adı Ramazan Durgut olan kişinin ticaret unvanı da
“RamazanDurgut”dır.

Ticaret unvanına ihtiyari veya zorunlu olarak ek yapılması söz konusu olabilir.

Zorunlu Ekler: Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş aynı
veya iltibas (benzerlik) oluşturan bir ticaret unvanı mevcutsa, tescil edilecek sonraki unvanda
ayırt edici bir ibarenin/ibarelerin yer alması şarttır (TTK m. 45, TSY m. 44/1). Eklenecek bu
ibareye/ibarelere zorunlu ek denir.

Gerçek ve tüzel kişi tacirlerin ticaret unvanı ülke genelinde korunmaktadır (TTK m. 45,
50; TSY m. 44/1).
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Ticaret unvanına ek yapılması zorunluluğu, şubenin varlığı halinde de gündeme gelir.
TTK m. 48/1’e göre, her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını şube olduğunu belirterek
kullanmak mecburiyetindedir. Merkezi yabancı ülkede bulunan bir ticari işletmenin
Türkiye’deki şubesinin ticaret unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube
olduğunun gösterilmesi şarttır (TTK m. 48/3; TSY m. 43/8).

İhtiyari Ekler: Ticaret unvanına, ticari işletmenin özelliklerini belirten veya unvanda yer
alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler yapılabilir (TTK m.
46/1). Kısacası tacirin, unvanına ihtiyari ekler yapması mümkündür. Örneğin, tacir Ahmet Taş,
unvanını “Ahmet Taş Kuyumculuk” olarak belirleyebilir. Buradaki “Ahmet Taş” ibareleri
ticaret unvanının çekirdeği, yani zorunlu unsuru, “Kuyumculuk” ibaresi ise ektir. Yine şube
unvanlarına da şube ilgili ekler de yapılabilir (TSY m. 43/8).

Ek Belirlemede Kanuni Sınırlar: TTK m. 46/1 uyarınca ticaret unvanına, tacirin kimliği
ve işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir
görüşün/kanaatin oluşmasına sebep olacak şekilde ekler konulamaz. Aynı şekilde, ticaret
unvanında, gerçeğe veya kamu düzenine aykırı ekler de bulunamaz Ayrıca buna şube ilgili
eklerde yapılabilir (TSY m. 44/2).

Bunun gibi, TTK m. 32/3’te, tescil edilecek tüm hususların -bu kapsamda ticaret
unvanının da (TTK m. 40, TSY m. 44/2)- gerçeği tam olarak yansıtması, üçüncü kişilerde yanlış
izlenim yaratacak nitelik taşımaması ve kamu düzenine aykırı olmaması gereğine işaret
edilmiştir.

Tek başına ticaret yapan gerçek kişiler, ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu
izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar (TTK m. 46/2, TSY m. 44/4 ). “Türk”, “Türkiye”
“Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri, bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla
konabilir (TTK m. 46/3, TSY m. 44/5).

8.1.1.2. Ticaret Şirketlerinde
Tticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden
ibarettir (TTK m. 124/1). Bunlardan; kollektif şirket ve (adi) komandit şirket şahıs şirketi iken,
limited, anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketidir (TTK m.
124/2).
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8.1.1.2.1. Kollektif Şirketlerde
Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve
soyadı ile kollektif şirket (şirket türü) ibaresini içerir (TTK m. 42/1; TSY m. 43/5). Örneğin:
“Ahmet Taş Kollektif Şirketi” veya “Ahmet Taş ve Ömer Özkan Kollektif Şirketi” gibi. Ortak
sayısı ikiden fazla ise, “Ahmet Taş ve Ortakları Kollektif Şirketi” şeklinde bir unvan da
alınabilir. Ancak, örneğin “İnşaat Sanayi ve Ticaret Kollektif Şirketi” şeklindeki bir unvan
Kanun’a aykırıdır.

Kollektif şirketin ticaret unvanında yer alan ad ve soyadı, kısaltılmadan yazılmalıdır.

8.1.1.2.2. Komandit Şirketlerde
Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite
ortaklardan en az birinin adı ve soyadı ile adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
(şirket türü) ibaresini içerir (TTK m. 42/2 c.1; TSY m. 43/6). Bu şirketlerin ticaret unvanlarında
komanditer ortakların ad ve soyadlarının ya da ticaret unvanlarının bulunması yasaktır (TTK
m. 42/2 c.2; TSY m. 43/6 son cümle). Bu yasağa rağmen şirket unvanına adı (ve soyadı) yazılan
komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur (TTK m. 320). Komandite
ortak şirket borçlarından sınırsız, komanditer ortak ise şirket borçlarından (taahhüt ettiği
sermaye borcu ile) sınırlı sorumlu olan ortaktır (TTK m. 304/2).

Komanditer ortağın, komandite ortağın aksine, gerçek kişi olmak zorunda
olmadığından, yani tüzel kişi de olabileceğinden (TTK m. 304/3) hareketle, TTK m. 42/2
c.2’de, eTK 44/2 c.2’den farklı olarak, komanditer ortakların ticaret unvanlarının da şirketin
unvanında yer alamayacağı öngörülmüştür.

8.1.1.2.3. Limited, Anonim ve Kooperatif Şirketlerde
Limited, anonim ve kooperatif şirketlerin ticaret unvanlarında, işletme (ortaklık) konusu
gösterilmek ve şirketin türünü gösteren “limited şirket”, “anonim şirket” ve “kooperatif”
kelimeleri bulunmak zorundadır (TTK m. 43, TSY m. 43/7). Örneğin, “Ormancılık Sanayi ve
Ticaret Anonim Şirketi” geçerli bir unvandır. Ancak, “Ahmet Taş Anonim Şirketi” Kanun’a
aykırıdır. Çünkü, işletme konusu belirtilmemiştir.

Şirketin türü, kısaltılarak yazılabilir. Örneğin: “Ormancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.” gibi.
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Ticaret unvanında gerçek kişinin adı ve (TTK m. 43/2 c.2’deki “veya” bağlacı “ve”
olarak anlaşılmalıdır) soyadı bulunabilir. Ancak, bu halde, şirketin türünü gösteren ibareler baş
harflerle veya başka bir şekilde kısaltma yapılarak yazılamaz (TSY m. 43/7). Buna göre;
“Ahmet Taş Dericilik Sanayi ve Ticaret A.Ş.” şeklinde bir ticaret unvanı kullanılamayacağı
gibi, “Ahmet Taş Dericilik Sanayi ve Ticaret Anon. Şir.” şeklinde bir ticaret unvanı da
kullanılamaz. “Ahmet Taş Dericilik Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ise, Kanun’a uygun bir
ticaret unvanıdır.

8.1.1.3. Ticari İşletme İşleten Diğer Tüzel Kişilerde
Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları,
adlarıdır (TTK m. 44/1; TSY m. 43/2). TTK m. 16/1’de belirtilen tacir sayılan diğer tüzel kişiler
arasına “amacına varmak için ticari işletme işleten vakıflar” da dahil edildiğinden, TTK m.
44/1’e de aynı şekilde “vakıflar” ilave edilmiştir.

Kamuya yararlı dernekler ile gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki
işlere harcayan vakıfların işlettikleri tüzel kişiliği haiz olmayan ticari işletmeler ile kamu tüzel
kişileri tarafından işletilen ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmelerin unvanları kendilerini
işleten tüzel kişinin adı ile işletme konusunu gösteren sözlerden meydana gelir (TSY m. 43/3).

8.1.1.4. Donatma İştirakinde
TTK m. 44/2 uyarınca donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak (müşterek)
donatanlardan en az birinin adı ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını
içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz (TSY m. 43/4). Ticaret unvanında ayrıca donatma
iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur (TTK m. 44/2, TSY m. 43/4). Örneğin, “Ahmet Taş
Donatma İştiraki” veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adının Ceylan olduğu donatma
iştirakinde “Ceylan Donatma İştiraki” gibi.

8.1.2.

Ticaret Unvanının Kullanılması Zorunluluğu

Ticaret unvanı kullanma zorunluluğu, tacir olmanın sonuçlarından biridir (TTK m.
18/1). Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri ticaret unvanı ile yapmak ve işletmesiyle
ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır (TTK m. 39/1, TSY m.
42/1). Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde
yazılır (TTK m. 39/2 c.1).
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8.1.3.

Ticaret Unvanının Tescili ve İlânı

Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren on beş gün içinde ticari işletmesini
ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilân ettirir
(TTK m. 40/1, 18/1).

8.1.4.Sonraki

Değişikliklerin Ticaret Unvanına Etkisi

Ticaret unvanının devamı: Ticaret unvanı, baştan belirlenirken, gerçek duruma uygun
olmalı ve ticari işletmenin sahibinin kim olduğunu göstermelidir. Ancak, TTK sisteminde,
ticari işletmenin sahibi için önemli bir iktisadi değer (ticari itibar) ve hak olan ticaret unvanının
devam etmesi ilkesi benimsenmiştir.

Adın değişmesi: Ticari işletme sahibinin veya bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı
kanunen değişir (TMK m. 187) veya mahkeme kararı ile değiştirilirse (TMK m. 27, 173), unvan
olduğu gibi kalabilir. Tescil edilmiş hususlarda meydana gelecek her türlü değişiklik de tescil
edileceğinden (TTK m. 31/1, TSY m. 29/1), bu değişikliğin de ticaret siciline tescili gerekir.

Ortaklarda değişiklik: Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni
ortakların girmesi halinde, ticaret unvanı, değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir. Kollektif
veya komandit şirkette yahut donatma iştirakinde, ayrılan ortağın adı (ve soyadı) da yazılı izni
alınmak koşuluyla şirket unvanında aynen kalabilir (TTK m. 47/2).

8.1.5.

Ticaret Unvanının Kullanılmasında Tekel Hakkı

Usulen tescil ve ilân edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı, sadece sahibine aittir
(TTK m. 50). Buna göre, ticaret unvanını kullanma hakkı, bir tür tekel hakkını da içerir. Ticaret
unvanı üzerindeki hak ve ticaret unvanını kullanma hakkı, aslında ticaret unvanının usulen
tescil ve ilan edilmesiyle değil, tacir sıfatının kazanılması ile doğar. Öyle ki, bu, tacir sıfatının
sonuçlarından biridir. Tescil, ticaret unvanına sadece TTK’da öngörülen, bu itibarla genel
hükümlerden (haksız rekabet) ayrılan özel bir koruma bahşeder.
Tacir sıfatı yitirildiğinde, unvan üzerindeki hak da kural olarak sona erer. Sahip olunan
tek ticari işletmenin kapatılması veya esnaf işletmesine dönüşmesi halinde, tacir sıfatı ile
birlikte ticaret unvanı üzerindeki hak da sona erer. Sahip olunan tek ticari işletmenin devrinde
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ise, ticaret unvanı üzerindeki hak yine sona erer; meğerki, ticaret unvanı devrin kapsamı dışında
bırakılmış olsun (TTK m. 11/3; 49/2 c.1). Tacir sıfatı sona erince, ticaret sicilinde gerekli
değişiklikler yapılmalıdır. Ticaret ortaklıkları tasfiye haline girmişlerse, unvanlarına “Tasfiye
Halinde” ibaresi eklenir. Örneğin, tasfiye halindeki bir banka olan Türk Ticaret Bankası’nın
ticaret unvanı, “Tasfiye Halinde Türk Ticaret Bankası A.Ş.” halini almıştır. “Tasfiye Halinde”
şeklindeki ek, burada zorunlu ek niteliğindedir.

8.1.6.

Ticaret Unvanının Korunması

Tescil edilmiş ticaret unvanları, ticaret sicilinin sağladığı himaye kapsamında özel
olarak korunur. TTK m. 52/1’e göre, ticaret unvanı ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası
tarafından kullanılan kimse;
-

Bu haksızlığın tespitini ve yasaklanmasını

Haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse, bu unvanın kanuna uygun
şekilde değiştirilmesi veya silinmesi
Tecavüzün sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde
araçların ve ilgili malların imhasını
tazminat)

Zarar görmüş ise, kusurlu faile (zarar verene) karşı tazminini (maddi ve manevi

dava edebilir.

Mahkeme, davayı kazanan tarafın talebi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen
kimseye ait olmak üzere, hükmün gazete ile yayınlanmasına da karar verebilir (TTK m. 52/2).

8.2. İşletme Adı
İşletme adı TTK m. 53’te düzenlenmiştir. İşletme adı işletmeyi tanıtmaya ve diğer
işletmelerden ayırt etmeye yarar. İşletme adının, işletme sahibi ile ilgisi yoktur; onu tanıtmaz
ve böyle bir amaçla kullanılmaz (TTK m. 53, TSY m. 46). Örneğin, Karagümrük Turşucusu,
(Üsküdar) Kanaat Lokantası, Tarihi Sultanahmet Köftecisi, Divan Pastanesi, Dönerci Ali Usta
(Maltepe) ve Vefa Bozacısı birer işletme adıdır.
İşletme adları, zorunlu olmamakla beraber, ticaret yerini ve faaliyet konusunu içerebilir.

168

TTK m. 53’te, TTK’nın 38, 45, 47, 50, 51 ve 52. maddelerinin tescil edilen işletme
adları hakkında da uygulanacağı öngörülmüştür.

8.2.1.

İşletme Adının Belirlenmesi ve Tescili

Tacirin, ticaret unvanından farklı olarak, ayrıca işletme adı seçmesi ve kullanması
zorunlu değildir. Ancak, tacir, işletme adı seçmiş ve kullanıyorsa, bunun da ticaret siciline
tescili şarttır (TTK m. 53, TSY m. 46).

İşletme adını, ticaret unvanından farklı olarak, esnaf da seçebilir ve kullanabilir ve esnaf
ve sanatkâr siciline tescil ettirilir.

8.2.2.

İşletme Adının Kullanılmasında Tekel Hakkı ve Korunması

Usulen tescil ve ilan edilmiş olan işletme adını kullanma hakkı sadece sahibine aittir
(TTK m. 53, 50). Tescil edilen işletme adı, tüm ticaret sicillerinde hukuki koruma (sicil
koruması) sağlar. İşletme adı sahibinin, tescille birlikte Türkiye genelinde tekel hakkı doğar
(TTK m. 53; 45).

İşletme adı ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılan tacir; bu
kullanımın tespitini, yasaklanmasını, haksız kullanılan işletme adının tescil edilmiş olması
durumunda kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan
maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını ve zarar
varsa maddi ve manevi tazminat talep edebilir. Burada da, maddi tazminat olarak mahkeme,
tecavüz edenin elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da hükmedebilir. Ayrıca,
yine burada da mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, hükmün gazete ile
yayınlanmasına da karar verebilir (TTK m. 53; 52).

8.2.3.

İşletme Adının Devri

İşletme adı, işletme ile birlikte bir başka kişiye devredilebilir. İşletmenin devri, devir
sözleşmesinde aksine hüküm olmadığı sürece, işletme adının devrini de kapsar (TTK m. 11/3).
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İşletme adının, ticaret unvanından farklı olarak, işletmeden bağımsız olarak devri de
olanaklıdır.

8.3. Marka
Marka, Sınai Mülkiyet Kanunu m. 4 vd.da düzenlenmiştir. Marka, bir teşebbüsün mal
veya hizmetlerini, bir başka teşebbüsün mal veya hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlar. Markalar,
mal veya hizmetle işletme arasında bağlantı kurma işlevi de görebilir. Böylece, ticaret unvanı
ve işletme adı ile markanın farkı da ortaya çıkar. Zira ticaret unvanı, ticari işletmenin mallarını
veya hizmetlerini değil, işletmenin sahibini tanıtmayı hedefler. İşletme adı, ticari işletmenin
mallarını veya hizmetlerini değil, bizzat kendisini (ticari işletmeyi) tanıtır. Tekrar etmek
gerekirse marka işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri diğer işletmelerin ürettiği mal veya
hizmetlerden ayırt etmeyi sağlayan her türlü işarettir ve ürünü (ve hizmeti) tanıtır.

Hangi işaretlerin marka olabileceği mevzuatta belirtilmiştir. Kişi adları dâhil, özellikle
sözcükler, şekiller, harfler, sayılar malların biçimi/ambalajları gibi çizimle görüntülenebilen
veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen ve çoğaltılabilen her türlü
işaret marka olabilir (SMK m. 4). Bu halde, ayırt edici niteliği haiz olmak şartıyla, baskı yoluyla
yayınlanabilen ve çoğaltılabilen (grafik olarak tasvir edilebilen) her türlü işaretin marka olarak
seçilip tescil edilmesi mümkündür.

Markaya örnek olarak Mercedes, Sarar, Komili, Vestel, Arçelik verilebilir. Marka bir
resim de olabilir. Örneğin Lacoste giyim ürünlerinde kullanılan “timsah” resmi bir markadır.
Harfler, sayılar ve logolar da marka olabilir: Örneğin, “3M” markası bu niteliktedir. Aynı
şekilde, Galatasaray’ın (Galatasaray Pazarlama Ticaret A.Ş.’nin) özgün biçimde iç içe geçmiş
“G” ve “S” harfleri tescilli bir markadır. Resim ve fotoğraflar da marka olabilir. Ancak,
başkasına ait olan fotoğraflar ve resimler izinsiz olarak kullanılamaz. Bunun dışında ses ve
kokularda marka olarak tescil ettirilebilir.

Markanın ayırt edicilik dışında, kaynak gösterme, garanti ve tanıtma (reklam) olmak
üzere başlıca üç ana işlevi vardır.
Marka öncelikle bir malın hangi işletme tarafından üretildiğini veya piyasaya
sunulduğunu veya bir hizmetin hangi işletme tarafından yerine getirildiğini yani mal veya
hizmetin kaynağını gösterir. Buna markanın kaynak gösterme işlevi denir.
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Markanın diğer bir işlevi de müşterileri koruma yani garantidir. Marka, iyi kaliteli bir
ürün veya hizmetin yerine kötülerinin konulmasına, yapılmasına ve sunulmasına karşı
müşterileri korur. Müşteri, marka sayesinde, mal veya hizmetin kalitesini her defasında yeniden
denemekten kurtarır. Piyasada bulunan benzer nitelikteki ürün veya hizmetler arasından
tüketicilerin tercih yapabilmesini sağlar. Ürün ve hizmetin kalitesi (nitelikleri) bakımından
müşteriler için garanti işlevi görür.

Markanın diğer önemli bir işlevi de tanıtmadır (reklam). Tanıtım pazarlamanın en
önemli unsurlarından olduğu ve markasız da tanıtım olamayacağı için yerinde ve doğru marka
seçimi işletmeler açısından ticari hayatta başarılı olmanın başlıca faktörlerinden birisidir.

Ayrıca marka ürün veya hizmeti sunan işletmelerin piyasadaki yüzü, imajıdır. Bunun
dışında marka, işletmeler için ekonomik bir değer ifade eder. Zira marka devir, rehin gibi
işlemler ve müşteri çevresini genişletme ve koruma bakımından işletmelere artı değer katan
önemli bir malvarlığıdır.

Marka Türleri: Markalar ticaret, hizmet ve garanti markaları olmak üzere üç türe ayrılır.

Ticaret markası, bir işletmenin üretimini ve/veya ticaretini yaptığı malları, diğer
işletmelerin mallarından ayırt etmeye yarayan işaretlerdir.

Hizmet markası, bir işletmenin sunduğu hizmetlerini diğer işletmelerin sundukları
hizmetlerden ayırt etmeye yarayan her türlü işarettir. Örneğin bir otelin, bankanın, hastanenin,
radyo kanalının veya danışmanlık şirketinin, verdiği hizmetlerle ilgili olarak bir marka
kullanması ve bu markayı tescil ettirmesi mümkündür. Bu bağlamda THY, Pegasus+uçan at
figürü birer hizmet markasıdır.

Garanti markası, marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme tarafından o
işletmelerin ve dolayısıyla ürün ve hizmetlerinin ortak özelliklerini, üretim usullerini, coğrafi
menşelerini ve kalitesini garanti etmeye yarayan işarettir (SMK 31/1). Örneğin “TSE”, ilgili
ürünün Türk Standartları Enstitüsü standartlarına uygun olduğunu gösterir. Yine bilinen bir
başka örnek, Uluslararası Yün Birliği’ne ait (Türkiye’de The Woolmark Company Pty. Ltd.
tarafından tescilli) “Woolmark” markasıdır. Bu marka, giyim ürününün saf yünden yapıldığını
garanti etmektedir. Garanti markasının, marka sahibinin veya marka sahibine iktisaden bağlı
olan bir işletmenin mal veya hizmetlerinde kullanılması yasaktır (SMK 31/2).
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Ayrıca markalar kullanım şekli bakımından ferdi ve ortak marka olarak da
ayrılmaktadır.

Ferdi marka, bir üretim, ticaret veya hizmet işletmesine ait olup onun tarafından
kullanılan markadır. Ferdi marka gerçek veya tüzel kişiye ait olabilir. Ferdi marka bir kişiye ait
olabileceği gibi elbirliği veya paylı hak sahipliğine de konu olabilir. Selpak, Ülker, Kia, SEK,
ferdi markalardır.

Ortak marka, üretim veya ticaret ya da hizmet işletmelerinden oluşan bir grup tarafından
kullanılan işarettir. Ortak marka, gruptaki işletmelerin mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin
mal veya hizmetlerinden ayırt etmeye yarar. (SMK 31/3 – 4). Örneğin TARİŞ, Solingen, AAA
gibi.
Son olarak bilinirlik ölçüsüne göre markalar alelade marka ve tanınmış marka olarak
ayrılmaktadır.

Alelade marka, markaya yüklenen işlevleri tescil edildiği mal ve/veya hizmetlerle sınırlı
olarak sağlayan markadır.

Tanınmış marka ise, tescil edildiği ülkede ve ülke dışında asgari ilgili çevrelerde bilinen,
giderek bilinirlik ölçüsü ülke içinde ve dışında ilgili çevreleri de aşan, zamanla tescil edildiği
mal ve/veya hizmeti ayırt etme yanında onu da aşarak başlı başına bir kalite ve reklam aracı
haline gelen, kullanıldığı takdirde farklı mal ve hizmetler bakımından etkilerini doğurabilecek
bir markadır.

Başka bir anlatımla, tescilli olsun veya olmasın, bir gerçek veya tüzel kişiye sıkı bir
şekilde aidiyet, garanti, kalite, kuvvetli reklam, yaygın bir pazarlama ve dağıtım ağına sahip
olan, sadece kendi sektöründe değil, diğer sektörlerde de bilinen; coğrafi sınır, kültür, yaş farkı
da gözetilmeksizin aynı çevredeki insanlar tarafından bir çağrışım yapan markalar, tanınmış
markalardır. Tanınmış markalar, sahibi tarafından izin verilmedikçe başkalarınca tescil
ettirilemez, mutlak ret sebeplerindendir. Örneğin adidas, sony, IBM, Ülker tanınmış markadır.

Markanın Tescili: Seçilen marka Türk Patent ve Marka Kurumu’nca (kısaltması:
TÜRKPATENT) tutulan markalar siciline tescil edilir. SMK ile sağlanan marka koruması tescil
yoluyla elde edilir (SMK m. 7). Başvuru sahibine, markası tescil edildiğinde, “Marka Tescil
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Belgesi” verilir. Marka sicili alenidir. Yani herkesin incelemesine açıktır. Tescil edilen
markalar, Resmi Marka Gazetesi’nde ilân edilir.
Markanın Korunması: TÜRKPATENT’de tescilli markalar, SMK’da öngörülen
hükümler çerçevesinde korunurlar. Tescilli markanın koruma süresi, başvuru tarihinden
itibaren on yıldır. Bu süre, onar yıllık dönemler halinde yenilenir (SMK m. 23). Yenileme
talebinin marka sahibi tarafından koruma süresinin sona erdiği tarihten önceki altı ay içinde
yapılması ve aynı süre içinde yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin Kuruma sunulması
gerekir. Bu süre içinde talebin yapılmaması veya yenileme ücretinin ödendiğine ilişkin bilginin
Kuruma sunulmaması hâlinde marka hakkı kendiliğinden sona erer (SMK m. 28/1a). Tescilli
olmayan markalar SMK hükümlerinden kural olarak yararlanamaz. Bunlar haksız rekabet
hükümleri korumasına tabidir (TTK m. 54 vd.).
Markayı kullanma zorunluluğu: Tescil tarihinden itibaren beş yıl içinde haklı bir sebep
olmadan tescil edildiği mal veya hizmetler bakımından marka sahibi tarafından Türkiye’de
ciddi biçimde kullanılmayan ya da kullanımına beş yıl kesintisiz ara verilen markanın iptaline
karar verilir (SMK m. 9/1, m.26/1a).

8.4. Patent
Buluşlar patentle korunur. Ticari değer taşıyan buluşların taklit edilmekten korunması
için Türk Marka ve Patent Kurumuna tescil ettirilmesi gerekir. Tescille patent sahibi patent
belgesi ile buluşu üzerinde belirli bir süre boyunca münhasır haklara sahip olmakta ve böylece
araştırma ve geliştirme faaliyetleri süreci boyunca harcadığı zamanın, emeğin ve ekonomik
harcamaların karşılığını alabilmektedir.

Patent: Sınırlı bir yer ve süre için üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak
üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan tekel hakkına
patent denir. Bu hakkın kullanabileceğini gösteren belgeye ise patent belgesi denir.

Buluş: Teknoloji alanında belirli bir sorunun çözümüne ilişkin, teknik özelliği olan fikir
ürünüdür. Aynı teknik problemin her farklı çözümü farklı bir buluştur. Buluş, teknik niteliğe
haiz olmalıdır. Aksi takdirde sadece soyut ve kavramsal düzeyde bir önermeden bahsedilebilir.
Teknik nitelik ürünün fiziksel niteliklerinden, faaliyetin niteliğinden ya da teknik nitelikte
olmayan bir faaliyette teknik araçların kullanılmasından kaynaklanabilir. Buluş bazen yepyeni
bir cihaz, ürün, yöntem veya sürecin yaratılması, bazen de bilinen bir ürün veya süreçte yapılan
ilerlemeye dönük bir iyileştirmedir.

Bir buluşun patentlenebilmesi için yeni, buluş basamağını içeren ve sanayiye
uygulanabilir olması gerekir. Ancak, konusu kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı olan
173

buluşlara bitki veya hayvan türleri veya önemli ölçüde biyolojik esaslara dayanan bitki veya
hayvan yetiştirilmesi usullerine patent verilmemektedir.

Buluşların patent olarak tescili ve korunmasıyla ilgili hususlar Sınai Mülkiyet Kanunu
m. 82 vd.da düzenlenmiştir. Başvuru tarihinden başlamak üzere, patentin koruma süresi yirmi
yıl, faydalı modelin koruma süresi on yıldır. Bu süreler uzatılamaz (SMK 101/1).
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Uygulamalar
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 16.03.2012 tarih ve E. 2010/12998 K. 2012/4052 Sayılı Kararı:

“Davacı vekili, müvekkilinin Ankara Ticaret Sicil Memurluğu'na kayıtlı olarak
04.12.1980 tarihinde kurulduğunu, haksız rekabete neden olan 1998 yılında kurulan davalı
firmanın ticaret unvanımdaki Nur-ol ibaresinin yapılan ihtara rağmen kaldırılmadığını ileri
sürerek haksız rekabetin menine ve davalının ticaret unvanındaki Nur-ol ibaresinin silinmesine
karar verilmesini talep ve dava etmiştir.
Davalı vekili, müvekkil şirketin 1996 yılında ticaret siciline tescil edildiğini,
müvekkilinin 14 yıldır faaliyetine devam ettiğini, açılan davanın iyiniyetli olmadığını
savunarak, davanın reddini istemiştir.
Mahkemece, iddia, savunma ve tüm dosya kapsamına göre, davacı şirketin unvanını
ticaret siciline daha önce kaydettirdiği, taraf şirketlerin farklı illerde faaliyet gösterdikleri, 2009
yılında davacının davalının unvanını öğrendiği, okunuş itibariyle şirket unvanlarının birbirine
benzediği, bu nedenle davalının eyleminin haksız rekabet oluşturduğu gerekçesi ile davanın
kabulüne karar verilmiştir.
Kararı, davalı vekili temyiz etmiştir.
Dava, davalı şirketin ticaret unvanında yer alan "Nur-ol" ibaresinin terkinine ilişkin
olarak açılmıştır. Her ne kadar [e]TK'nun 54. maddesi uyarınca davacı, tecavüzün önlenmesini
ve iltibasa neden olan ticaret unvanının terkinini isteyebilir ise de, Dairemizin yerleşmiş
uygulamalarına göre, böyle bir davanın makul sürede açılması gerekir. Ticaret unvanları tescil
ve ilana tabi bulunduğundan makul sürenin hesabında bunun da nazara alınması icap eder.
Makul sürenin geçirilmesi halinde sessiz kalma nedeni ile hak kaybı oluşur.
Somut uyuşmazlıkta, her ne kadar her iki tarafın ticaret unvanının esas unsurları benzer
ise de, davalının unvanının tescilinden yaklaşık 14 yıl sonra dava açıldığından, kendisini
mevcut unvanı ile tanıtan davalının unvanının terkini istenemez. Bu itibarla mahkemece
davanın reddine karar vermek gerekirken kabulüne karar verilmesi bozmayı gerektirmiştir…”

175

Uygulama Soruları

Yukarıda verilen Yargıtay kararını, ticaret unvanları arasında benzerliğin sonuçlarını,
unvanın ticaret siciline kaydı ile kaydın yapılmasından sonra itiraz edilmesi bakımından bir
farklılık doğurup doğurmadığını da belirterek değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, ticaret unvanı, işletme adı, marka ve patent konuları anlatılmıştır. Ticaret
unvanı seçme ve kullanma zorunluluğu, tacir sıfatının sonuçlarından biridir. Ticaret unvanı
seçmek ve kullanmak, tacirler için sadece bir yükümlülük değil, aynı zamanda ekonomik değer
arz eden bir haktır. Ticaret unvanı ile ticari faaliyetlerde kullanılabilen diğer ayırt edici ad ve
işaretlerin birbirinden farkının ortaya konulması gerekir. Ticaret unvanı dışındaki diğer ayırt
edici işaretlerden, işletme adı ve marka bu bölümde anlatılmış olup, ayrıca patent kavramı
hakkında da kısaca bilgi verilmiştir.
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Bölüm Soruları
1) Tacirlerin ticari işletmelerine ilişkin iş ve işlemlerinde kullandığı, ticari işletme
sahibi taciri tanıtmaya yarayan, ticari ad hangisidir?
A) İşletme adı
B) Marka
C) Coğrafi işaret
D) Ticaret unvanı
E) İşyeri adı
2)
A)
B)
C)
D)
E)

İşletme adı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
İşletme adını, ticaret unvanından farklı olarak, esnaf da seçebilir ve kullanabilir.
İşletme adı işletmeden ayrı olarak devredilebilir.
Tacirlerin işletme adı kullanmaları zorunludur.
İşletme adı kullanılıyorsa bunun ticaret siciline tescili zorunludur.
İşletme adı, işletmeyi tanıtmak ve benzeri işletmelerden ayırt etmek için kullanılır.

3)
A)
B)
C)
D)
E)

Ticaret unvanları ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğru bir örnek değildir?
Hatice Aslan Kollektif Şirketi
Hatice Aslan A.Ş
Hatice Aslan Temizlik Mamulleri LTD. Şti.
Hatice Aslan Yapı Kooperatifi
Hatice Aslan ve Ortakları Donatma İştiraki

4) Aşağıdaki kelimelerden hangisinin ticaret unvanında kullanılması Bakanlar Kurulu
iznine tabi değildir?
A) Cumhuriyet
B) Milli
C) Türk
D) Türkiye
E) Demokrasi
5)
A)
B)
C)
D)

Ticaret unvanıyla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
Tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın devredilebilir.
Ticari işletmeyle birlikte devredilebilir.
Tacirin ismini içerdiğinden devri mümkün değildir.
Tek başına devredilmesi ancak devralanın bu durumu gösteren bir ek kullanması
halinde mümkündür.
E) Tüzel kişi tacirin ticaret unvanı, ortaklardan birinin kısaltılmadan yazılacak adı ve
soyadından oluşur.
6) Ticaret unvanıyla ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
A) Ticaret unvanı, işletme merkezinin bulunduğu ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir.
B) Ticaret unvanı, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde tescil ve ilan
ettirilmelidir.
C) Her tacir, ticaret unvanı altında atacağı imzayı notere onaylattıktan sonra ticaret sicil
müdürlüğüne vermelidir.
D) Esnaflar da ticaret unvanı seçip kullanabilirler.
E) Ticaret unvanı, ticari işletmeyle ilgili ticari mektuplar ile ticari defterlerde
gösterilmek zorundadır.
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7) Bir işletmenin ürettiği mal veya hizmetleri diğer işletmelerin ürettiği mal veya
hizmetlerden ayırt etmeyi sağlayan her türlü işarete ne denir?
A) Ticari işletme
B) İşletme dı
C) Ticaret unvanı
D) Marka
E) Ürün ve hizmet
8)
A)
B)
C)
D)
E)

Marka nereye tescil ettirilir?
Ticaret siciline
Esnaf siciline
Trafik siciline
Türkiye Marka ve Patent Kurumu Markalar Siciline
Tapu sicline

9)
A)
B)
C)
D)
E)

“TSE” markası, hangi markalara örnek olarak gösterilebilir?
Ferdi marka
Ticaret markası,
Hizmet markası
Tanınmış marka
Garanti markası

10) Sınırlı bir yer ve süre için, üçüncü kişiler tarafından buluşun izinsiz olarak
üretilmesini, kullanılmasını veya satılmasını engelleme yoluyla sahibine tanınan
tekel hakkına ne ad verilir?
A) Patent
B) İşletme adı
C) Ticaret unvanı
D) Marka
E) Coğrafi işaret

***
Cevap Anahtarı:
1) D 2) C 3) B 4) E 5) B 6) D 7) D 8) D 9) E 10) A
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9. TİCARET ŞİRKETLERİ (ADİ, KOLLEKTİF VE KOMANDİT
ŞİRKET)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, şirket kavramı ve unsurları anlatıldıktan sonra, şirket türleri ve özellikle adi
şirket, ticaret şirketleri, kollektif şirket ve komandit şirket türleri incelenmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Kişiler ticari faaliyetlerini yerine getirirken niçin şirket kurma ihtiyaçı duyarlar?

2)

Ticaret şirketleri nelerdir?

3)

Ticaret şirketleri ile şahıs şirketleri arasında ne tür farklar vardır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya geliştirileceği

Şirket Kavramı ve
Unsurları

Şirket kavramı hakkında bilgi
sahibi olup, unsurlarını
öğrenmek

Okuyarak

Şirket Türleri

Şirket türleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak

Adi Şirket

Adi şirket hakkında bilgi sahibi
olmak

Okuyarak

Ticaret Şirketleri

Ticaret şirketleri hakkında bilgi
sahibi olmak

Okuyarak

Kollektif Şirket

Kollektif şirketler hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak

Komandit Şirket

Komandit şirketler hakkında
bilgi sahibi olmak

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar

•

Şirket

•

Adi şirket

•

Ticaret şirketleri

•

Şahıs şirketleri
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Giriş
Bu bölümde, şirket kavramı ve unsurları anlatıldıktan sonra, şirket türleri ve özellikle
adi şirket, ticaret şirketleri, kollektif şirket ve komandit şirket türleri incelenecektir.
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9.1. Şirket Kavramı ve Unsurları
Şirket, gerçek veya tüzel kişilerin, bir sözleşme çerçevesinde ortak bir amaç uğruna
emek ve sermayelerini birleştirmeleri sonucu ortaya çıkan kuruluştur.

Şirket tanımında belirtildiği üzere beş unsuru vardır: (1) Kişi unsuru, (2) Sözleşme
unsuru, (3)Sermaye unsuru, (4) Amaç unsuru ve (5) Ortak çalışma iradesi.

(1) Kişi unsuru: Şirket kavramının ilk unsuru kişi unsurudur ve şirketin gerçek veya
tüzel kişi tarafından kurulması gerekir. Tek kişilik anonim ve limited şirket, dışında şirket
kurmak için en az iki gerçek veya tüzel kişinin bir araya gelmesi gerekmektedir. Örneğin adi
şirket en az iki kişi (TBK m. 620/1), yine kollektif ve komandit şirket en az iki kişi, sermayesi
paylara bölünmüş komandit şirket en az beş kişi (TTK m. 568/2) ve kooperatif şirketi ise en az
yedi kişi [1163 sayılı Kooperatifler Kanunu (KoopK) m. 2] tarafından kurulabilir. Buna karşılık
anonim ve limited şirketler ise tek kişi tarafından da kurulabilir. Limited şirket bakımından
ortak sayısı bakımından bir üst sınır getirilmiş olup, limited şirket ortak sayısı elliyi aşamaz
(TTK m. 574/1).

Kural olarak şirketler gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulabilmekle birlikte, kollektif
şirket kurucuların gerçek kişi olması lazımdır, yani tüzel kişiler kollektif şirket kuramayacağı
gibi ortak da olamazlar (TTK m. 211). Komandit şirkette ise komandite ve komanditer ortak
adında iki tür ortak olup bunlardan komandite ortağın gerçek kişi olması gerekir, komantider
ortaklar ise tüzel kişi olabilir (TTK m. 304/3). Yine sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirkette en az bir ortağın komandite ortak ve buna bağlı olarak da gerçek kişi olması lazımdır
(TTK m. 568/2).

(2) Sözleşme unsuru: Gerçek ve tüzel kişiler şirket kurmak ve işletmek için bir sözleşme
çerçevesinde bir araya gelirler. Bu sözleşme, diğer sözleşmelerden farklı olup sözleşme
taraflarının amaçları ortaktır ve ayrıca bu sözleşme satım ve kira gibi iki taraflı bir sözleşme
değildir.

Şirket sözleşmesi, hem adi hem de ticaret şirketleri bakımından TBK ve TTK özel
olarak düzenlenmiştir. Adi şirket sözleşmesi herhangi bir şekle tabi değilken (TTK m. 620 vd.),
ticaret şirket sözleşmeleri kanunen yazılı şekle tabidir ve ayrıca kurucu ortakların imzalarının
noterce onaylanması gerekir (TTK m. 212, 305/1, 355, 566, 575/1).
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(3) Sermaye unsuru: Şirketler faaliyette bulunabilmek için sermayeye ihtiyaç duyarlar.
Bu sebeple ortakların şirkete sermaye getirme borçları vardır. Sermaye, nakdi (para), ayni
(taşınmazlar vs.) ve/veya emek şeklinde olabilir. Ancak şirket türüne göre getirilebilecek
sermaye değişmektedir. Adi, kollektif ve komandit şirketler nakdi, ayni ve emek sermaye olarak
getirilebilirken, anonim ve limited şirketler de emek (ticari itibar, teknik bilgi / know – how,
müşteri portföyü ve iş tecrübesi) sermaye olarak getirilemez. Yine komandit şirkette
komanditer ortak da emeğini sermaye olarak getiremez.

Sermaye miktarı bakımından bazı şirketlerde kanunen asgari limit belirlenmiştir.
Kanunda belirtilen asgari sermaye miktarı getirilmeden bu şirketler kurulamaz. Asgari sermaye
miktarı anonim şirketler için 50.000 TL, kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş halka açık
anonim şirketler için 100.000 TL ve limited şirketler için ise 10.000 TL olup bu miktarlar
Bakanlar Kurulunca artırılabilir (TTK m. 332/1, 580/1).

(3) Amaç unsuru: Şirketlerin kuruluş ve varlık amacı, kazanç elde edip bunu ortaklara
dağıtmaktır. Kazanç elde etme ve bunu paylaşma amacı, şirketleri dernek ve vakıflardan ayıran
en önemli özelliktir. Kooperatiflerde amaç biraz farklılaşmakta olup, ortakların ihtiyaçlarını
karşılamak ve yardımlaşma, dayanışma ve kefalet suretiyle korumaktır (KoopK m. 1).

(5) Ortak çalışma iradesi (Affectio Societatis): Buna sosyal unsurda denmekte olup,
şirket ortaklarının şirket amacının gerçekleşmesi için beraber çalışmaları veya en azından
engelleyici ve çelişen davranışlar içinde olmamaları gerekir. Bu unsurun gerçekleşmesi için
şirketlerde ortakların şirketle rekabet etmeleri yasaklanmıştır (TTK m. 230, 311, 396, 572, 613,
ve 626).

9.2. Şirket Türleri
Şirketler çeşitli açılardan sınıflara ayrılmaktadır.
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9.2.1.

Düzenlendikleri Kanuna Göre

Şirketler, TBK, TTK ve özel kanunlarda düzenlenmişlerdir. TBK’da adi şirket
düzenlenmiştir. TTK’da kollektif, komandit, anonim, sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirket ve limited şirket düzenlenmiştir. Özel kanunlarda ise kooperatifler (Kooperatifler
Kanunu), bankalar (Bankacılık Kanunu), sigorta şirketleri (Sigortacılık Kanunu); gayrımenkul,
menkul kıymetler ve risk sermayesi yatırım ortaklıkları [Sermaye Piyasası Kanunu (SPK)] gibi
şirketler düzenlenmiştir.

9.2.2.

Tüzel Kişiliğe Sahip Olup Olmadıklarına Göre

TBK’da düzenlenen adi şirketin tüzel kişiliği bulunmamaktadır. Yine adi şirket şeklinde
kurulup faaliyetlerini sürdüren iş ortaklıklarının (joint venture) da tüzel kişiliği
bulunmamaktadır.

Buna karşılık TTK’da düzenlenen ticaret şirketlerinin (kollektif, komandit, anonim, ve
limited şirket) tüzel kişiliği vardır. Yine KoopK’da düzenlenen kooperatif şirketinin de tüzel
kişiliği bulunmaktadır.

9.2.3.

Şahıs veya Sermaye Unsurunun Ön Planda Olup Olmamasına Göre

Şirketler, şahıs veya sermaye unsurunun ön planda (baskın) olmasına göre şahıs ve
sermaye şirketleri olarak ayrılmaktadır. Bu ayrım TTK, Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar
Vergisi Kanunu’nda yer almaktadır.

9.2.3.1. Şahıs Şirketleri
TTK m. 124/2’ye göre kollektif ve (adi) komandit şirket şahıs şirketidir. Bu şirketlerde
şahıs (kişi) unsuru ön planda çıkmaktadır. Özellikle şahısların emeklerini sermaye olarak
getirebilmeleri, gerçek kişilerin ortak olmasının zorunluluğu, şirket borçlarından ortakların da
sorumlu olmaları bakımından sermaye şirketlerinden ayrılmaktadırlar.
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9.2.3.2. Sermaye Şirketleri
Anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket sermaye şirketidir
(TTK m. 124/2). Bu şirket türlerinden şahıslar değil de sermaye unsuru ön plandadır.
Kurulmaları bakımından asgari sermaye miktarının ortaklarca getirilmesi gerektiği gibi,
ortaklar şahsi emeklerini sermaye olarak getiremezler; ayrıca ortakların sadece taahhüt ettikleri
sermayeyi şirkete verme yükümlülüğü olup kural olarak şirketin borçlarından sorumlu
tutulmaları mümkün değildir.

9.2.4.

Ortakların Sorumluluğunun Kapsamına Göre

Bu ayrım şirket borçlarından dolayı ortakların tabi olduğu sorumluluk şekli esas alınarak
yapılmaktadır. Yukarıdaki kısımda da belirttiğimiz gibi, şahıs şirketlerinde ve adi şirkette
ortaklar şirket borçlarından sınırsız olarak sorumludur. Şahıs şirketlerinde ortaklar tahhüt
ettikleri sermaye payını şirkete ödemiş olsun veya olmasınlar şirket borçlarından alacaklılara
karşı sorumludurlar. Alacaklılar ortaklara başvurarak alacaklarını isteyebilirler.

Buna karşılık sermaye şirketlerinde ortaklar sınırlı sorumludur. Sermaye şirketlerinde
ortaklar taahhüt ettikleri sermaye payını şirkete ödemekle, şirket borçlarından dolayı
alacaklılara karşı sorumlu olmazlar.

9.3. Adi Şirket
Adi şirket, tüzel kişiliği bulunmayan bir şirket türü olarak TBK m. 620 ile 645
maddeleri arasında düzenlenmiştir. TBK m. 620/1’de adi şirket sözleşmesi şöyle tarif
edilmiştir: “Adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak
bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.” Adi şirket, iki veya daha fazla
kişinin ortak bir amaca ulaşmak için emek ve mallarını bir sözleşme ilişkisi içinde
birleştirmeleriyle kurulan bir şirkettir. Adi şirket sözleşmesi kural olarak herhangi bir şekle tabi
olmayıp; tarafların takdir etmeleri halinde sözleşme yazılı şekilde dahi yapılmayabilmektedir.

Adi şirkettin amacı, iktisadi bir amaçtır. Bu yönüyle dernek ve vakıftan ayrılır. Eğer iki
veya daha fazla kişi, iktisadi olmayan bir amaç için bir araya gelmeleri halinde, amaçlarına
ulaşmak için ticari bir faaliyette bulunsalar dahi adi şirketten bahsedilemez.
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Adi şirket, ticaret siciline tescil edilmez. Tüzel kişiliği yoktur. Ayrıca ticaret unvanına
da sahip değildir. Bu yönlerden ticaret şirketlerinden ayrılır.

Adi şirket, bir ticaret şirketi değildir. Zira ticaret şirketlerinin nelerden ibaret olduğu
TTK’da sınırlı sayıda olmak üzere belirtilmiş ve kuruluş, işleyiş, sona ermesi ve tasfiye
işlemleri özel olarak belirtilmiştir. Bu sebeple ticaret şirketi kurmak için TTK ve Kooperatifler
Kanunundaki hükümlere sıkı bir şekilde riayet edilmelidir, aksi takdirde bit ticaret şirketinden
bahsetmemiz mümkün olmaz. Bu hususla ilgili olarak TBK m. 620/2’de “Bir ortaklık, kanunla
düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu bölüm hükümlerine tabi adi
ortaklık sayılır.” denilmiştir. Yani kanunen ticaret şirketi niteliğine sahip olmayan şirketler, adi
şirket sayılırlar.

Adi şirket ortakları para, mal veya emeklerini sermaye olarak getirebilirler ve kural
olarak her ortakların katılım paylarının eşit olması zorundu değildir. Ancak adi şirketin elde
ettiği kazançtan ve zarardan, aksine anlaşma yoksa, katılım paylarına bakılmaksızın eşit şekilde
yararlanırlar (TTK m. 623). Adi şirkette kararlar, bütün ortakların oybirliği ile alınır (TTK m.
624/1). Ayrıca adi şirket, yönetim hakkı ortaklardan biri veya üçüncü bir kişiye bırakılmamışsa,
tüm ortaklara aittir (TTK m. 625). Şirket borçlarından şahsen ve sınırsız olarak sorumludurlar.

9.4. Ticaret Şirketleri
Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden
ibarettir (TTK m. 124/1). Ortak özellikleri ise şunlardır:
•

Şirket sözleşmesinin yazılı olması ve sözleşmedeki imzalarının noterce onanması
şarttır.

•

Ticaret şirketleri, ortaklarının kişiliklerinden ayrı olarak, tüzel kişilikleri vardır
(TTK m. 215/1).

•

Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip olmakla birlikte tacir sıfatını da kazanırlar.

•

Ticaret şirketleri, kanunda belirtilen şekle uygun, birer ticaret unvanına sahip olmak
zorundadırlar.

•

Ticaret şirketleri, ticaret siciline kayıt olmak zorundadırlar.

•

Ticaret şirketleri, kanunda sayılan, ticaret defterlerini tutmak zorundadırlar.
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Her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk Medenî Kanununun tüzel
kişilere ilişkin genel hükümleri ile bu Kısımda hüküm bulunmayan hususlarda Türk Borçlar
Kanununun adi şirkete dair hükümleri her şirket türünün niteliğine uygun olduğu oranda, ticaret
şirketleri hakkında da uygulanır. Ticaret şirketlerine uygulanacak kanun hükümlerinin sırası
şöyledir:

(1) Ticaret şirketlerine özgü hükümler (TTK ve diğer kanunlardaki),
(2) Türk Medeni Kanununun tüzel kişilere ilişkin genel hükümleri (TMK m. 47 - 117),
(3) Türk Borçlar Kanununun adi şirkete dair hükümleri (TBK m. 620 – 645).

Ticaret şirketlerine sermaye olarak;

a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar,
b) Fikrî mülkiyet hakları,
c) Taşınırlar ve her çeşit taşınmaz,
d) Taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hakları,
e) Kişisel emek,
f) Ticari itibar,
g) Ticari işletmeler,
h) Haklı olarak kullanılan devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler
gibi değerler,
i) Maden ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri olan diğer haklar,
j) Devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer,
konabilir.

Ticaret şirketlerinde ortaklar, usulüne göre düzenlenmiş ve imza edilmiş şirket
sözleşmesiyle koymayı taahhüt ettikleri sermayeden dolayı şirkete karşı borçludurlar (TTK m.
128/1). Yani ortakların (pay sahiplerinin) borcu, şirkete karşı taahhüt ettikleri sermaye payını
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ödemektedir. Eğer bu borçlarını yerine getirmezlerse, şirket tarafından dava edilebilecekleri
gibi, tazminat da istenebilir (TTK m. 128/7). Eğer ortağın sermaye koyma borcu para ise,
tazminat dışında, şirketin tescil anından itibaren temerrüt faizi de talep edilebilir (TTK m. 129).

9.5. Kollektif Şirket
Kollektif şirket ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla, gerçek
kişiler arasında kurulan ve ortaklarından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı
sınırlanmamış olan şirkettir (TTK m. 211). Tanımdan da anlaşıldığı üzere kolektif şirket ancak
bir ticari işletme işletmek için kurulabilir ve ortaklarının hepsi gerçek kişilerden oluşmalıdır.
Ayrıca kollektif şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumludur.

Kollektif şirketi kuranlar, şirket sözleşmesinin noterlikçe onaylı bir suretini onay
tarihinden itibaren onbeş gün içinde şirket merkezinin bulunduğu yerdeki ticaret siciline
vererek şirketin tescilini istemek zorundadır (TTK m. 215). Kollektif şirket ticaret siciline tescil
ile tüzel kişilik kazanır (TTK m. 232/1).

Kollektif şirket ortakları, şirketin borç ve taahhütlerinden dolayı müteselsilen ve bütün
malvarlığı ile sorumludur. Şirkete yeni giren kişi, girme tarihinden evvel doğmuş olsa bile,
şirketin borçlarından ve taahhütlerinden diğer ortaklarla birlikte müteselsilen ve bütün
malvarlığı ile sorumludur (TTK m. 236). Hemen belirtelim ki, şirketin borç ve taahhütlerinden
dolayı birinci derecede şirket sorumludur. Ancak, şirkete karşı yapılan icra takibi semeresiz
kalmış veya şirket herhangi bir sebeple sona ermiş ise, yalnız ortak veya ortakla birlikte şirket
aleyhine dava açılabilir ve takip yapılabilir.

Kollektif şirket, kanunda sayılan sebeplerle sona ermesi hâlinde ortaklar sona ermeyi
tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. İflas sebebiyle şirketin infisahı hâlinde bu yükümlülük
iflas memuruna aittir (TTK m. 250). Şirketi yönetmeye yetkili olanlar, sona ermiş şirket adına
ve hesabına işlem yapamazlar; aksi takdirde bu işlemlerinden müteselsilen ve sınırsız sorumlu
olurlar (TTK m. 251).

Kollektif şirketin sona ermesiyle şirket tasfiyeye girer (TTK m. 267 vd.). Tasfiye hâline
giren şirket, ortaklarla ilişkilerinde de, ehliyeti tasfiye sonuna kadar bu amaçla sınırlı olarak
tüzel kişiliğini korur ve ticaret unvanını buna “tasfiye hâlinde” ibaresini ekleyerek kullanmakta
devam eder (TTK m. 269). Kollektif şirketin tasfiyesi, iflas dışındaki sona erme hâllerinde
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tasfiye memurlarına aittir (TTK m. 272) ve tasfiye hâlinde bulunan şirketi mahkemelerde ve
dışarıda tasfiye memurları temsil eder (TTK m. 280/1).

Tasfiye, şirketin alacaklarını tahsil, borçlarını ödeme ve geriye kalan malvarlığının
ortaklara dağıtılmasına ilişkin bir dizi işlemden oluşur. Kollektif şirkette bu işlemleri yukarıda
da belirttiğimiz üzere tasfiye memurları yerine getirir. Tasfiye sonunda arta kalan malvarlığı,
aksi belirtilmişse, ortaklara para olarak dağıtılır (TTK m. 300). Tasfiyenin sona ermesi üzerine,
şirketin ticaret unvanının sicilden silinmesi ve bunun tescil ve ilanı için durum, tasfiye
memurları tarafından ticaret sicili müdürlüğüne bildirilir (TTK m. 303).

9.6. Komandit Şirket
Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket
alacaklılarına karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve diğer
ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandırılmış olan şirket komandit
şirkettir (TTK m. 304/1).

Komandit şirkette, kollektif şirket gibi, ancak bir ticari işletme işletmek için kurulabilir.
Bu şirket türünde iki tür ortak söz konusudur. Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite,
sorumluluğu sınırlı olanlara komanditer denir (TTK m. 304/2). Komandite ortakların gerçek
kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer ortak olabilirler (TTK m. 304/3).

Komandit şirket, kollektif şirket gibi, şahıs şirketidir. Komandit şirkete ilişkin özel
hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirkete dair TTK 212 ilâ 216 ncı maddeler komandit
şirketler hakkında da uygulanır (TTK m. 304). Belirtelim ki, bir şirketin komandit olup
olmadığı sözleşme hükümlerine göre belirlenir. Ortaklar tarafından şirkete verilen ad ve nitelik
o şirketin türünün belirlenmesinde yalnız başına yeterli olmaz. Bir şirketin komandit olduğu
açıkça saptanamıyorsa o şirket kollektif sayılır (TTK m. 306).

Komandit ve kollektif şirket arasında farklılık oluşturan şey komandit şirkette sınırlı
sorumlu komanditer ortağın bulunmasıdır. Bu sebeple komandit şirket sözleşmesinde, her
komanditer ortağın sermayesinin miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim
hakkı niteliğinde olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça
belirtilir (TTK m. 305/2). Ancak komanditer ortak kişisel emeğini ve ticari itibarını sermaye
olarak koyamaz (TTK m. 307/2).
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Gerçek kişilerden oluşan komandite ortaklar, şirket alacaklılarına karşı sınırsız sorumlu
iken, tüzel kişi de olabilen komantider ortakların sorumluluğu sınırlıdır. Bir komanditer ortağın
sorumluluğu koyduğu veya taahhüt ettiği sermaye miktarını aşamaz (TTK m. 319). Ancak adı
şirketin unvanında bulunan komanditer, üçüncü kişilere karşı komandite bir ortak gibi sorumlu
sayılır (TTK m. 320). Yine ticari mümessil, ticari vekil veya pazarlamacı olarak hareket ettiğini
açıkça bildirmeksizin, şirket adına işlemlerde bulunan komanditer ortak, bu işlemler nedeniyle
iyiniyetli üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur (TTK m. 321/1). Ayrıca
komandit şirket, ticaret siciline tescil edilmeden önce işlemler yapılmışsa, komanditer, bu tür
şirket borçları için, üçüncü kişilere karşı, sorumluluğunun sınırlı olduğunun onlar tarafından
bilindiğini ispat etmediği takdirde, komandite ortak gibi sorumlu tutulur (TTK m. 321/2).

Komanditer ortak, koymayı taahhüt ettiği sermaye borcunun henüz ödemediği tutarına
kadar şirket alacaklılarına karşı sorumludur. Bu suretle kendisine başvurulan komanditer ortak,
şirket alacaklısına ödemede bulunduğu tutarda sermaye borcundan kurtulur. Şirket alacaklıları,
şirket sona ermiş olmadıkça veya şirket aleyhine yapılan icra takibi semeresiz kalmadıkça,
komanditere başvuramazlar (TTK m. 322/1).

Komandit şirket, komandite ortaklar tarafından yönetilir. Komanditer ortaklar, şirket
işlerini görmeye görevli ve yetkili olmadıkları gibi, yönetim hakkını haiz kişilerin yetkileri
içinde yaptıkları işlere itiraz da edemezler. Ancak, olağanüstü iş ve işlemlerde, şirket
sözleşmesinin değiştirilmesi, tür değiştirme, birleşme ve bölünme gibi yapısal değişikliklerde;
şirkete ortak alınması, çıkarılması ve payın devri türünden temel işlemlerde komanditerler de
oy hakkını haizdirler (TTK m. 309).

Kollektif şirketlerin sona ermesine, tasfiyesine ve ortakların şirketten çıkma ve
çıkarılmasına ilişkin TTK 243 ilâ 303 üncü madde hükümleri komandit şirketlerde de
uygulanır. Ancak, şirket sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça komanditerin ölümü
veya kısıtlanması şirketin sona ermesi sonucunu doğurmaz (TTK m. 328).
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Uygulamalar
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 15.12.2009 tarih ve E. 2009/16634 K. 2009/25197 Sayılı
Kararı:

Kollektif şirketin borçlarından dolayı birinci derecede şirket sorumludur. Ortaklara
müracaat ancak TTK.nun 179. maddesinde yazılı şartların tahakkuku halinde mümkündür. Bu
halde şerikler hakkında usulüne uygun takip talebinde bulunularak, ödeme emri tebliğ
ettirilmesi lazımdır. Böyle bir takip yapılmadıkça şirketin borcundan dolayı şeriklerin malları
haczedilemez. Şikayetçi hakkında alınan bir ihtiyati haciz kararı bulunmadığından TTK.nun
179/2 maddesi hükmü olayda uygulanamaz.

Somut olayda, şikayetçi hakkında yapılan bir takip bulunmadığından, yukarıda yazılı
ilkeler uyarınca şikayetin kabulü yerine reddi yönünde hüküm tesisi isabetsizdir.
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Uygulama Soruları
Yukarıda verilen Yargıtay kararını, kollektif şirketlerde ortakların sorumluluğu
açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, şirket kavramı ve unsurları ile adi, kollektif ve komandit şirket hakkında
bilgi verilmiştir. Ticari işletmeler, artan mal ve hizmet taleplerini karşılayabilmek için amacıyla
büyüdükçe ek sermayeye ve iş bölümüne ihtiyaç duyarlar. Ayrıca işletme sahibi kişiler
(tacirler), kendi özel malvarlığını koruyarak, ticari işletmeleriyle ilgili mali sorumluluklarını
sınırlandırmak istemektedirler. İşte gerçek ve tüzel kişilerin iktisadi amaçları uğruna, bir
sözleşme çerçevesinde emek ve sermayelerini birleştirmeleri sonucu şirketler kurulmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi şirket kavramının unsurlarından biri değildir?
Kişi unsuru
Sözleşme unsuru
Sermaye unsuru
Bağımsızlık unsuru
Amaç unsuru

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki hangisi ticaret şirketlerinden değildir?
Adi şirket
Anonim şirket
Limited şirket
Kooperatif
Kollektif şirket

3)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki şirketlerden hangisinin tüzel kişiliği yoktur?
Anonim şirket
Limited şirket
Kollektif şirket
Komandit şirket
Adi şirket

4) Aşağıdaki şirketlerden hangisinin ortakları şirket borçlarından dolayı alacaklılara
karşı sınırlı sorumludur?
A) Adi şirket
B) Kollektif şirket
C) Adi komandit şirket (komandite ortaklar)
D) Limited şirket
E) Donatma iştiraki
5) Aşağıdaki şirketlerden hangisi/hangileri tek kişi tarafından kurulabilir ve tek kişinin
ortaklığıyla faaliyetlerine devam edebilir?
A) Adi şirket
B) Kollektif şirket ve adi komandit şirket
C) Anonim ve limited şirket
D) Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
E) Kooperatif
6)
A)
B)
C)
D)
E)

Kollektif ve adi komandit şirketle ilgili bilgilerden hangisi yanlıştır?
Şahıs şirketidirler.
Ticari işletme işletmek amacıyla kurulurlar.
Sınırsız sorumlu ortaklar gerçek kişi olmak zorundadır.
Adi komandit şirkette sınırlı sorumlu ortağa komanditer denir.
Ortakları tacirdir.
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I. Kollektif şirket bir şahıs şirketidir.
II. Ortaklarının hepsi gerçek kişi olmalıdır.
III. Ortaklar, şirket borçlarından kişisel olarak sorumlu değildir.
7)
A)
B)
C)
D)
E)

Kollektif şirketler ile ilgili yukarıda verilen bilgilerden hangisi / hangileri yanlıştır?
Yalnız I
Yalnız III
I ve III
I ve II
II ve III

8)
A)
B)
C)
D)
E)

Adi şirketler ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
En fazla 50 ortakla kurulabilir.
Ortaklar sadece gerçek kişiler olabilir.
Adi şirket sözleşmesi yazılı şekilde yapılmak zorundadır.
Emek sermaye olarak konulabilir.
Asgari sermaye tutarı 10.000 TL’dir.

9)
A)
B)
C)
D)
E)

Kollektif şirketler, ne zaman tüzel kişilik kazanırlar?
Ticaret siciline tescil edildikleri anda
Şirket sözleşmesi imzalandığı anda
Faaliyete başladıkları anda
Bütün ortakların sermaye borçları ödendiği anda
Gelir elde edildiği anda

I. Komandit şirket, komandite ortaklar tarafından yönetilir.
II. Komandit şirket, komanditer ortaklar tarafından yönetilir.
III. Komandite ortaklar ile komanditer ortakların şirket alacaklılarına karşı
sorumlulukları aynıdır.
10) Komandit şirket ile ilgili yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur?
A) Yalnız I
B) Yalnız II
C) I ve II
D) I ve III
E) II ve III

***
Cevap Anahtarı:
1) D 2) A 3) E 4) D 5) C 6) E 7) B 8) D 9) A 10) A
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10. TİCARET ŞİRKETLERİ (ANONİM, LİMİTED VE KOOPERATİF
ŞİRKET)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, ticaret şirketleri konusu genel olarak anlatılmış olup, ticaret şirketi türlerinden
anonim şirket, limited şirket ve kooperatifler hakkında genel olarak bilgi verilmiştir.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Anonim ve limited şirket neden sermaye şirketi olarak nitelendirilmektedir?

2)

Anonim ve limited şirketlerde ortakların sorumlulukları nasıldır ?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Anonim Şirket

Anonim şirketler hakkında
Okuyarak
genel olarak bilgi sahibi olmak

Limited Şirket

Limited şirketler hakkında genel Okuyarak
olarak bilgi sahibi olmak

Kooperatif

Kooperatifler hakkında genel Okuyarak
olarak bilgi sahibi olmak
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Anahtar Kavramlar

•

Anonim Şirket

•

Limited Şirket

•

Kooperatif
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Giriş
Bu bölümde, ticaret şirketleri hakkında genel olarak bilgi verilecektir. Bu doğrultuda,
ticaret şirketi türlerinden anonim şirket, limited şirket ve kooperatifler incelenecektir.
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10.1. Anonim Şirket
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız
malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir (TTK m. 329/1). Pay sahipleri (ortaklar), sadece taahhüt
etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı sorumludur (TTK m. 329/2).

10.1.1.

Anonim Şirketin Kuruluşu

Anonim şirketler, kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için
kurulabilir (TTK m. 331). Hatırlatalım ki, kollektif ve komandit şirket ticari işletme işletmek
için kurulabilir. Buna karşılık anonim ve limited şirket bakımından ticari işletme için kurulma
gibi bir zorunluluk yoktur. Anonim şirket ticari işletme işletmek için kurulabileceği gibi,
kanunen yasaklanmamış her türlü ticari amaç ve konu içinde kurulabilir.

En az sermaye tutarı: Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade
eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin artırılmasında yönetim kuruluna
tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye sistemini kabul etmiş bulunan halka açık
olmayan anonim şirketlerde başlangıç sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en
az sermaye tutarı Bakanlar Kurulunca artırılabilir (TTK m. 332/1).

Devlet izni: Anonim ve Limited Şirketlerin Sermayelerini Yeni Asgari Tutarlara
Yükseltmelerine ve Kuruluşu ve Esas Sözleşme Değişikliği İzne Tabi Anonim Şirketlerin
Belirlenmesine İlişkin Tebliğde belirtilen anonim şirketler Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izni
ile kurulur. Bu şirketlerin esas sözleşme değişiklikleri de Bakanlık iznine tabidir. Bakanlık
incelemesi sadece kanunun emredici hükümlerine aykırılık bulunup bulunmadığı yönünden
yapılabilir. Bunun dışında hukuki konumu, niteliği ve işletme konusu ne olursa olsun anonim
şirketin kuruluşu ve esas sözleşme değişiklikleri herhangi bir makamın iznine bağlanamaz
(TTK m. 333).

Kuruluşu izne tabi anonim şirketler: Bankalar, Katılım bankaları, Finanssal kiralama
şirketleri, Faktoring şirketleri, Tüketici finansmanı ve kart hizmetleri şirketleri, Varlık yönetim
şirketleri, Sigorta şirketleri, Holdingler, Döviz büfesi işleten şirketler, Umumi mağazacılıkla
uğraşan şirketler, Lisanslı depoculukla uğraşan şirketler, Tarım ürünleri lisanslı depoculuk
şirketleri, Ürün ihtisas borsası şirketleri, Sermaye Piyasası Kanunu’na tabi olan şirketler ile
Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketlerin kuruluş ve ana sözleşme değişiklikleri Bakanlık
iznine tabidir.
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Kuruluş işlemleri: Anonim şirket, kurucuların, kanuna uygun olarak düzenlenmiş
bulunan, sermayenin tamamını ödemeyi, şartsız taahhüt ettikleri, imzalarının noterce
onaylandığı esas sözleşmede, anonim şirket kurma iradelerini açıklamalarıyla kurulur (TTK m.
335/1). Anonim şirket esas sözleşmesinin tamamı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının izniyle
kurulacak olan anonim şirketlerde izin alınmasını, diğer şirketlerde 335 inci maddenin birinci
fıkrası uyarınca şirketin kuruluşunu izleyen otuz gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu
yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur (TTK m. 354/1). 1)

Anonim şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır (TTK m. 355/1). Tescilden
önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve taahhütlerden şahsen ve
müteselsilen sorumludurlar. Ancak, işlem ve taahhütlerin, ileride kurulacak şirket adına
yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline tescilinden sonra üç aylık süre içinde bu
taahhütler şirket tarafından kabul olunmuşsa, yalnız şirket sorumlu olur (TTK m. 355/2).

10.1.2.

Anonim Şirket Yönetim Kurulu

Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir
veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur. Bir tüzel kişi yönetim kuruluna üye
seçildiği takdirde, tüzel kişiyle birlikte, tüzel kişi adına, tüzel kişi tarafından belirlenen, sadece
bir gerçek kişi de tescil ve ilan olunur; ayrıca, tescil ve ilanın yapılmış olduğu, şirketin internet
sitesinde hemen açıklanır. Tüzel kişi adına sadece, bu tescil edilmiş kişi toplantılara katılıp oy
kullanabilir. Yönetim kurulu üyelerinin ve tüzel kişi adına tescil edilecek gerçek kişinin tam
ehliyetli olmaları şarttır. Üyeliği sona erdiren sebepler seçilmeye de engeldir. Devlet, il özel
idaresi, belediye, köy ile diğer kamu tüzel kişilerinin pay sahibi olduğu şirketlerde, sayılan tüzel
kişiler veya bunların gerçek kişi temsilcileri yönetim kuruluna seçilebilir. Yönetim kurulu üye
sayısı ikiden fazla olan şirketlerde üyelerin tamamının aynı kamu tüzel kişisinin temsilcisi
olmaması şartıyla kamu tüzel kişisini temsilen birden fazla gerçek kişi yönetim kuruluna
seçilebilir (TTK m. 359). Yönetim kurulu üyelerinin anonim şirkette pay sahibi olmaları
zorunlu değildir, yani pay sahibi olmayan şirket dışından kişiler de yönetim kurulu üyesi
olabilir.

Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev yapmak üzere seçilir. Esas
sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden seçilebilir (TTK m. 362/1). Anonim şirket,
yönetim kurulu tarafından yönetilir ve temsil olunur (TTK m. 365). Esas sözleşmede aksi
öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa temsil yetkisi çift imza ile
kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir (TTK m. 370/1).
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Yönetim kurulu ve kendisine bırakılan alanda yönetim, kanun ve esas sözleşme uyarınca
genel kurulun yetkisinde bırakılmış bulunanlar dışında, şirketin işletme konusunun
gerçekleştirilmesi için gerekli olan her çeşit iş ve işlemler hakkında karar almaya yetkilidir
(TTK m. 374/1).

Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez görev ve yetkileri şunlardır (TTK m.
374/2):
a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi.
b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi.
c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal
planlama için gerekli düzenin kurulması.
d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların atanmaları
ve görevden alınmaları.
e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve
yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi.
f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin tutulması,
yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula
sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi.
g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması.

Yönetim kurulu toplantıları: Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm
bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve kararlarını
toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim kurulunun elektronik
ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri birbirlerini temsilen oy
veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde
o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri
reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde,
yönetim kurulu kararları, kurul üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde
yazılmış önerisine, en az üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de
verilebilir. Aynı önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak
kararın geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay
imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine yapıştırılması veya
kabul edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar defterine geçirilmesi kararın
geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza edilmiş olmalarına bağlıdır (TTK
m. 390).
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Yönetim kurulu üyelerinin mali hakları: Yönetim kurulu üyelerine, tutarı esas
sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, ücret, ikramiye,
prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir (TTK m. 394).

10.1.3.

Anonim Şirket Genel Kurulu

Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar (TTK m. 407/1).
Anonim şirketin karar organıdır.

Görev ve yetkileri: Anonim şirket genel kurulun görev ve yetkileri şunlardır (TTK m.
408):
(1) Genel kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hâllerde karar
alır.
(2) Çeşitli hükümlerde öngörülmüş bulunan devredilemez görevler ve yetkiler saklı
kalmak üzere, genel kurula ait aşağıdaki görevler ve yetkiler devredilemez:
a) Esas sözleşmenin değiştirilmesi.
b) Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim
gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve görevden alınmaları.
c) Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınması.
d) Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa,
kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya dağıtılacak
kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması.
e) Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi.
f) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı.
(3) Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine
sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri
için yazılı olmaları şarttır.
Genel kurul toplantıları: Genel kurullar olağan ve olağanüstü toplanır. Olağan toplantı
her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. Bu toplantılarda, organların
seçimine, finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, kârın kullanım şekline,
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dağıtılacak kâr ve kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin
ibraları ile faaliyet dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere
yapılır, karar alınır (TTK m. 409/1). Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde
genel kurul, şirket merkezinin bulunduğu yerde toplanır.

Genel kurullar, TTK veya esas sözleşmede, aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan
hâller hariç, sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin
varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba
ulaşılamadığı takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. Kararlar toplantıda
hazır bulunan oyların çoğunluğu ile verilir (TTK m. 418).

Genel kurul kararlarının iptali: Kanun veya esas sözleşme hükümlerine ve özellikle
dürüstlük kuralına aykırı olan genel kurul kararları aleyhine, karar tarihinden itibaren üç ay
içinde, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde iptal davası açılabilir
(TTK m. 445). İptal davasını açabilecek kişiler şunlardır:
(1) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini tutanağa
geçirten,
(2) Toplantıda hazır bulunsun veya bulunmasın, olumsuz oy kullanmış olsun ya da
olmasın; çağrının usulüne göre yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel
kurula katılma yetkisi bulunmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy
kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız olarak izin verilmediğini
ve yukarıda sayılan aykırılıkların genel kurul kararının alınmasında etkili olduğunu ileri süren
pay sahipleri,
(3) Yönetim kurulu,
(4) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu
üyelerinden her biri.

Anonim şirket genel kurul kararlarının butlanı: Genel kurulun, özellikle;
a) Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan
vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran,
b) Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen ölçü
dışında sınırlandıran,
c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı
olan,
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kararları batıldır.

10.1.4.

Anonim Şirket Pay Sahiplerinin Kâr ve Tasfiye Payı Hakkı

Her pay sahibi, kanun ve esas sözleşme hükümlerine göre pay sahiplerine dağıtılması
kararlaştırılmış net dönem kârına, payı oranında katılma hakkını haizdir. Şirketin sona ermesi
hâlinde her pay sahibi, esas sözleşmede sona eren şirketin mal varlığının kullanılmasına ilişkin,
başka bir hüküm bulunmadığı takdirde, tasfiye sonucunda kalan tutara payı oranında katılır
(TTK m. 507).

10.1.5.

Anonim Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi

Anonim şirket;
a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli hâle
gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle,
b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle
gelmesiyle,
c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle,
d) genel kurul kararıyla,
e) İflasına karar verilmesiyle,
f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde,
sona erer (TTK m. 529).

Ayrıca uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan organlarından biri mevcut
değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, şirket alacaklıları veya Gümrük ve
Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret
mahkemesi, yönetim kurulunu da dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi
için bir süre belirler. Bu süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir
(TTK m.530/1).
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Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini ve halka açık şirketlerde
yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye
ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar verilmesini isteyebilirler. Mahkeme, fesih yerine,
davacı pay sahiplerine, paylarının karar tarihine en yakın tarihteki gerçek değerlerinin ödenip
davacı pay sahiplerinin şirketten çıkarılmalarına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir
diğer bir çözüme karar verebilir (TTK m. 531).

Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, yönetim
kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. Sona eren şirket tasfiye hâline girer (TTK m.
532- 533 vd.).

10.2. Limited Şirket
Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı
altında kurulur; esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının toplamından
oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas sermaye
paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerini
yerine getirmekle yükümlüdürler. Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik
amaç ve konu için kurulabilir (TTK m. 573).

Ortakların sayısı: Ortakların sayısı elliyi aşamaz. Ortak sayısı bire düşerse durum, bu
sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere yazıyla bildirilir. Müdürler,
bildirimin alınması tarihinden başlayarak yedinci günün sonuna kadar, şirketin tek ortaklı
olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde
doğacak zarardan sorumlu olurlar. Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de
geçerlidir (TTK m. 574).

Sermaye: Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır. En az tutar,
Bakanlar Kurulunca on katına kadar artırılabilir (TTK m. 580).

Limited şirketin organları: (1) Genel kurul, (2) Müdürler ve (3) Denetçi.
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Limited şirketin yönetim ve temsili: Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile
düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya birden
fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir ortağın, şirketi
yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Şirketin müdürlerinden biri bir tüzel
kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler.
Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime
ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu kararları yürütmeye yetkilidirler (TTK m. 623).

Limited şirketin sona ermesi ve tasfiyesi: Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer:
a) Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle.
b) Genel kurul kararı ile.
c) İflasın açılması ile.
d) Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde (TTK 636/1).

Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya genel
kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi
üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdürleri dinleyerek
şirketin, durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler, buna rağmen durum
düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir (TTK m. 636/2).

Haklı sebeplerin varlığında, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir.
Mahkeme, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın
şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir diğer bir çözüme
hükmedebilir (TTK 636/3).

Sona ermenin sonuçlarına anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır (TTK m. 636/5).
Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden
fazla müdürün bulunması hâlinde en az iki müdür, bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettirir (TTK
637).
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Limited şirketin sona ermesiyle birlikte tasfiye süreci başlar ve tasfiye usulü ve tasfiyede
şirket organlarının yetkileri hakkında anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır (TTK m.
643).

10.3. Kooperatif
Tüzel kişiliği haiz olmak üzere ortaklarının belirli ekonomik menfaatlerini ve özellikle
meslek veya geçimlerine ait ihtiyaçlarını işgücü ve parasal katkılarıyla karşılıklı yardım,
dayanışma ve kefalet suretiyle sağlayıp korumak amacıyla gerçek ve tüzel kişiler tarafından
kurulan değişir ortaklı ve değişir sermayeli ortaklıklara kooperatif denir (KoopK m. 1). Bir
kooperatif en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana sözleşme ile kurulur. Ana sözleşmedeki
imzaların noterce onaylanması gerekir (KoopK m. 2).

Kooperatifler 1163 sayılı Kooperatifler Kanunu’ndaki hükümlere göre kurulur ve
faaliyette bulunurlar. Bu kanunda aksine açıklama olmayan hususlarda Türk Ticaret
Kanunundaki Anonim şirketlere ait hükümler uygulanır (KoopK m. 98).
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Uygulamalar
Yargıtay 11. Hukuk Dairesi’nin 14.02.2000 tarih ve E. 1999/9965 K. 2000/1057 Sayılı Kararı:

Dava, anonim şirket genel kurul kararının iptali istemine ilişkindir. Genel kurula 5000
paydan 4100 pay katılmıştır. Pay sahiplerinin taahhütlerinin artırılması ile sermaye artırımı
birbirinden ayrı hususlar olduğundan, sermaye artırımında, ana sözleşmede ayrıca bir hüküm
bulunmadığı takdirde TTK.nun 388/3. maddesinde öngörülen, payların yarısının hazır
bulunmasına dair nisabın oluşması yeterlidir. Şu hale göre davada herhangi bir butlan nedeni
mevcut değildir.

Davacı, iptalini istediği genel kurula usulünce yapılan çağrıya rağmen katılmamıştır.
TTK.nun 381. maddesi uyarınca, yöntemince çağrılmasına rağmen toplantıya katılmayan
ortakların iptal istemi, genel kurul toplantısına iştirake yetkili olmayan kimselerin karara
katılmış oldukları iddiasıyla sınırlıdır. Yani usulüne uygun olarak çağrılmasına rağmen
toplantıya katılmayan ortak, sadece açıklanan iptal nedenine dayanarak alınan kararların iptalini
isteyebilir. Davacı açıklanan iptal nedenine dayanmamıştır. Böyle bir durum yoksa ve
toplantıya çağrının usulsüzlüğü iddia ve ispat edilmemişse, ortağın genel kuruldaki kararların
iptalini isteme hakkı da yok demektir.

Mahkemece açıklanan esaslar göz önünde bulundurularak davacının dava hakkının
yokluğu nedeniyle davanın reddine karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm tesisi
yerinde görülmediğinden kararın bu nedenle davalı yararına bozulması gerekmiştir.
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Uygulama Soruları

Yukarıda yer alan Yargıtay kararını, anonim şirketlerde genel kurul kararının iptali
açısından değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, anonim ve limited şirket ile kooperatif hakkında bilgi verilmiştir. Anonim
ve limited şirketler sermaye şirketi olup, kuruluş ve faaliyetlerine devam edebilmeleri için
belirli bir sermayeye sahip olmaları gerekmektedir. Bu şirketlerde şahıs unsuru ön planda
değildir ve pay sahiplerinin sorumlulukları ve hakları diğer şirket türlerinden farklıdır.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Limited şirketlerde ortak sayısı en fazla kaçtır?
25
10
5
100
50

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Anonim şirket en az kaç kişi ile kurulur?
5
4
3
2
1

3)
A)
B)
C)
D)
E)

Anonim şirketlerde asgari sermaye tutarı ne kadardır?
10.000TL
20.000TL
25.000TL
50.000TL
100.000TL

4)
A)
B)
C)
D)
E)

Anonim şirket yönetim kurulu üyeleri en çok kaç yıl için seçilirler?
1
3
5
7
9

5) Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde yönetim kurulunun görevleri
arasındadır?
A) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi
B) Esas sözleşmenin değiştirilmesi
C) Denetçinin seçimi ile görevden alınması
D) Şirketin feshi
E) Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı
6)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi kooperatiflerin unsurlarından birisi değildir?
Ortak
Sermaye
Amaç
Ticari işletme
Tüzel kişilik
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7) Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerin sona erme sebepleri arasında
gösterilemez?
A) Esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle
B) Ortaklardan birinin ölmesi
C) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle
D) Genel kurul kararı alınması
E) Şirketin iflasına karar verilmesi
8)
A)
B)
C)
D)
E)

Kooperatiflerden en az kaç kurucu ortak bulunması gerekmektedir?
3
5
7
9
11

9)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi kooperatif ortaklarının haklarından değildir?
Genel kurulu toplama hakkı
Genel kurul toplantılarına katılma hakkı
Oy hakkı
Bilgi alma hakkı
Denetleme hakkı

10) Aşağıdakilerden hangisi anonim
yükümlülüklerinden birisi değildir?
A) Yönetim ve gözetim borcu
B) Rekabet yasağı
C) Şirket zararına katılma yükümlülüğü
D) Şirkete borçlanma yasağı
E) Özen bağlılık yükümlülüğü

şirketlerde

yönetim

kurulu

üyelerinin

***
Cevap Anahtarı:
1) E 2) E 3) D 4) B 5) A 6) D 7) B 8) C 9) A 10) C
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11. TİCARET ŞİRKETLERİ (ANONİM ŞİRKET PAY SENETLERİ VE
DİĞER SERMAYE PİYASASI ARAÇLARI)
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, anonim şirkette pay kavramı, anonim şirket pay senetleri, limited şirket pay
senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Anonim şirketlerde pay ne anlama gelmektedir?

2)

Anonim şirket pay senetleri nama, emre ve hamiline yazılı olabilir mi?

3)

Menkul kıymet ne demektir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Anonim Şirkette Pay
Kavramı

Anonim şirkette pay kavramı
Okuyarak
hakkında bilgi sahibi olmak

Anonim Şirket Pay
Senetleri

Anonim şirket pay senetlerini Okuyarak
öğrenmek

Limited Şirket Pay
Senetleri

Limited şirket pay senetlerini Okuyarak
öğrenmek

Sermaye Piyasası
Araçları

Diğer
sermaye
araçlarının neler
öğrenmek

piyasası Okuyarak
olduğunu

223

Anahtar Kavramlar

•

Pay senedi

•

Sermaye piyasası

•

Menkul kıymet
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Giriş
Bu bölümde, anonim şirkette pay kavramı, anonim şirket pay senetleri, limited şirket
pay senetleri ve diğer sermaye piyasası araçları anlatılacaktır.
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11.1. Anonim Şirkette Pay Kavramı
Anonim şirketler ekonomide önemli bir aktördür. Çünkü büyük yatırımlar için ihtiyaç
duyulan büyük sermayeleri vardır. Fakat anonim şirketleri önemli kılan, sadece ekonomik
anlamda güçlü sermayelere sahip olmaları değil, aynı zamanda bu sermayelerin küçük
tasarrufların bir araya gelmesiyle oluşmasıdır. Böylece tek başlarına fazla bir anlam ifade
etmeyen fakat bir araya geldiklerinde büyük bir ekonomik güç olan bu küçük tasarruflar,
ekonomiye kazandırılmış ve riziko paylaştırılmış olur. Bu bakımdan anonim şirketler, küçük
yatırımların ekonomiye kazandırılmaları ve rizikonun paylaştırılması amacına hizmet eder.

Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız
malvarlığıyla sorumlu bulunan bir şirkettir (TTK m. 329). Birikimlerini değerlendirmek isteyen
küçük yatırımcı, sermayenin bir bölümü niteliğinde olan bu paylardan edinmek suretiyle büyük
yatırımlardan elde edilecek kârdan istifade edebilir.

Anonim şirketler hukukunda “pay” kavramının farklı anlamları vardır:

11.1.1.

Sermayenin Bir Parçası Anlamında Pay

Anonim şirketin esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüştür (TTK m. 329). Bu
bölümlerden her birine pay denir. Başka bir ifadeyle pay, esas sermayenin belirli sayıda birim
değere bölünmüş olan bir parçasıdır. Esas sermayenin paylara bölünmesinde esas alınan bu
birim değere ise itibari (nominal) değer adı verilir ve kural olarak bu itibari değerler birbirine
eşittir. Kural bu olmakla birlikte, anonim ortaklıkta farklı pay grupları varsa payların itibari
değerleri aynı olmayabilir. Fakat bu durumda dahi aynı grupta bulunan payların itibari değerleri
birbirine eşit olmalıdır.

Anonim şirketlerde pay, esas sermayenin bir parçasıdır ve ana sözleşme ile pay
sayısında bir değişiklik yapılmadıkça sabittir. Esas sermaye belirli sayıda birim değere
bölündüğünden pay sayısı sabittir. Fakat bir kişi birden fazla paya sahip olabileceğinden pay
sahiplerinin sayısı değişir.

Payın bir itibari değeri vardır. Bu değer esas sermaye gibi sabit bir rakamdır ve
değişmez. Payın itibari değeri, ülke parası ile gösterilir ve en az bir Kuruş’tur. İtibari değer en
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az birer Kuruş olarak yükseltilebilir. Buna aykırı olarak çıkarılan paylar batıldır; bunları
çıkaranlar pay sahiplerine karşı müteselsilen sorumludur (TTK m. 476). İtibari değeri olmayan
pay çıkarılması halinde de yine bu müeyyide uygulanır.

Anonim şirkette pay bağımsız bir şekilde haklara ve borçlara konu olabilir. Anonim
şirketlerin ortaya çıkışındaki küçük tasarrufların birleştirilmesi düşüncesi de bu sayede
mümkün olur. Küçük tasarruf sahipleri güçleri nispetinde anonim şirketlere katılarak ortaklık
hakkı kazanır ve şirketin kazancından istifade imkanı elde eder. Ayrıca anonim şirketin bu
özelliği küçük tasarruf sahibine yatırım yapma imkanı da verir. Çünkü sermayenin sabit ve
belirli parçalara ayrılmasıyla ortaklık hakkının (payın) teşkilatlanmış piyasalarda (borsalarda)
belirli bir değeri oluşur ve bu değer üzerinden pay bir başkasına devredilebilir. Böylece payın
bir de piyasa değeri oluşur.

Esas sermayenin bir parçası olarak pay, “ortaklık mevkii” anlamına gelir. Anonim
ortaklıkta haklar ve borçlar pay sahibinin şahsına değil, bu ortaklık mevkiine bağlıdır. Pay el
değiştirdiğinde ortaklık sıfatı ve bundan doğan haklar ve borçlar yeni malike geçer. Bunun
sebebi, anonim ortaklıkta haklar ve borçların pay sahibinin şahsına değil, ortaklık mevkiine
bağlanmış olmasıdır.

Pay, sahip olduğu itibari değerle esas sermayenin bir parçası olması yanında, ortaklık
malvarlığı üzerinde sahip olunan hisseyi dahi ifade eder. Bu bakımdan pay, sahibine sadece
itibari değerle sınırlı olarak değil, bütünün bir parçası anlamında haklar sağlar. Bu sebeple pay
sahibi, anonim ortaklığın tamamı üzerinde haklara sahiptir. Bu şekilde kısım kısım hakların
oluşturduğu bütün anonim ortaklığın kendisidir. Bu açıdan gerçekte paylara bölünmüş olan da
sermaye değil haklar bütünüdür.

Bir ortaklık mevkii olarak pay, bağımsız bir şekilde haklara ve borçlara konu olsa da
anonim şirketten soyutlanamaz. Bu bir parça – bütün ilişkisi olarak düşünülebilir. Pay bütünün
bir parçası olduğu için değerlidir. Başlangıçta bu bir kanuni zorunluluk olarak karşımıza çıksa
da (TTK m. 476) payın değeri, anonim şirketin sermaye yapısı, malvarlığı, kar dağıtımı ve diğer
birçok faktöre bağlı olarak itibari değerden eksik ya da fazla olabilir. Buna payın gerçek değeri
(reel değer) denir. Bir de payın sermaye piyasasında arz ve talebe göre oluşan bir değeri vardır
ki buna da piyasa değeri denir. Sermaye piyasasının durumuna göre payın piyasa değeri itibari
değerden fazla veya eksik olabileceği gibi gerçek değerle de aynı olmayabilir. Bu tamamen
piyasa şartlarına bağlıdır.
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11.1.2.

Ortaklık Hakkı Anlamında Pay

Anonim şirkette pay bir sermaye taahhüdüdür. Bu taahhüt ile kişi ortak olur ve şirkete
(ortaklığa) karşı haklar ve borçlar kazanır. Bu haklar ve borçlar bütününü ifade etmek için de
yine pay kelimesi kullanılır. Bu anlamda pay, şirket karşısındaki hukuki durumu ifade eder.

Anonim şirkette pay sahibinin hakları çeşitli şekillerde sınıflandırılabilir. Konularına
göre yapılan sınıflandırmaya göre pay sahibinin haklarını, malvarlığı hakları ve yönetime
ilişkin haklar şeklinde iki gruba ayırmak mümkündür.

Malvarlığı hakları, para ile ölçülebilen bir değere sahip olan haklardır. Malvarlığı
hakları anonim şirket malvarlığı üzerinde hakimiyet ve tasarruf imkanı vermez fakat katılma,
yararlanma ve edinme hakları sağlar. Malvarlığı haklarına örnek olarak, kâr ve tasfiye payı
hakkı (TTK m. 507 vd.), bedelsiz payları edinme, yeni pay almada öncelik (rüçhan) hakkı (TTK
m. 461) ve hazırlık devresi faizi alma (TTK m. 510) ile ortaklık tesislerinden yararlanma hakkı
gösterilebilir.

Yönetime ilişkin haklar ise, ortaklık işleyişinin hukuka uygun olmasını temin etmek için
pay sahiplerine tanınan çeşitli haklardır. Bu hakları da kendi içinde; katılma hakları, aydınlatıcı
haklar ve koruyucu haklar olmak üzere üç gruba ayırmak mümkündür. Katılma hakları, pay
sahibinin genel kurula katılma, konuşma, öneride bulunma (TTK m. 407, 425) ve oy hakkıdır
(TTK m. 434. Aydınlatıcı haklar ise, bilgi alma hakkı ile inceleme ve denetleme hakkıdır (TTK
m. 437). Koruyucu haklar biraz daha geniştir. Bunlar pay sahibine tanınan hakların ve sağlanan
menfaatlerin korunması amacına hizmet eder. Koruyucu haklara örnek olarak genel kurul
kararının iptalini isteme hakkı gösterilebilir(TTK m. 445). Pay sahiplerine tanınan hakların
ihlali halinde zararın telafisine yönelik sorumluluk davası açma hakkını da bu kategoride
değerlendirmek gerekir.

Ortaklık hakları çeşitli olmakla birlikte bu hakların karşılığı olarak pay sahibi sadece
taahhüt ettiği payların karşılıklarını ifa etmekle yükümlüdür (TTK m. 480). Buna tek borç ilkesi
denir ve hem nakdi hem de ayni sermaye taahhüdü için geçerlidir. Kural bu olmakla birlikte
TTK m. 480/4 kapsamında pay sahiplerine ana sözleşmeyle ikincil (tali) mükellefiyetler
yüklemek mümkündür.
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Ortaklık haklarından yararlanmada kural olarak taahhüt edilen sermaye payı ölçü alınır.
Pay sahipleri taahhüt ettikleri sermaye payı oranında bu haklardan yararlanır. Bu kurala
oransallık ilkesi denir. Bu ilkeye göre, ortaklık haklarından yararlanmada kişi değil pay esas
alınır. Bir kişi birden fazla paya sahip olabilir ve ortaklık haklarından bu nispette yararlanır.
Ancak bazı haklardan yararlanmada oransallık ilkesi geçerli değildir. Örneğin genel kurul
kararlarına karşı iptal davası açmak için bir paya sahip olmak yeterlidir. Bu bakımdan bu
haklardan yararlanmada bir paya sahip olan kişi ile birden fazla paya sahip olan kişi arasında
fark yoktur. Oransallık ilkesinin istisnası niteliğinde olan bu haklara örnek olarak; genel kurula
çağrılma ve gündemin dışına çıkılmamasını isteme (TTK m. 413, 415), genel kurula katılma
(TTK m. 407, 425), genel kurulda görüş açıklama ve öneride bulunma (TTK m. 407/1), genel
kurul kararlarına karşı iptal davası açma (TTK m. 445), bilgi alma ve inceleme (TTK m. 407),
özel denetim isteme hakkı (TTK m. 438) gibi haklar gösterilebilir.

Oransallık ilkesine göre, ortaklık haklarından yararlanmada esas sermayeye katılma
oranı esas alınır. Pay sahipleri, paylarının esas sermayeye oranı ölçüsünde ortaklıkta söz sahibi
olur ve ortaklık haklarından yararlanır. Burada esas alınan ölçü sermaye olduğundan bu durum
doktrinde sermayeye dayalı demokrasi anlayışı olarak ifade edilmiştir.

Anonim şirketlerde sermayeye dayalı demokrasi anlayışı, oransallık ilkesinin bir
neticesidir. Fakat oransallık ilkesi mutlak değildir. Oransallık ilkesi ile beraber, TTK’da anonim
şirketlerde temel bir ilke olarak eşit işlem ilkesi düzenlenmiştir (TTK m. 357). Eşit işlem ilkesi,
pay sahiplerinin eşit şartlarda eşit işleme tabi tutulmalarıdır (TTK m. 357). Başka bir ifade ile,
aynı şartlar altında hiçbir pay sahibi diğerlerinden daha kötü bir işleme maruz kalmamalıdır.
Bu ilke ile ortaklık iradesi sınırlandırılmakta ve ortaklık organları pay sahiplerine karşı eşit
işlemde bulunma yükümlülüğü altına girmektedir.

Eşit işlem ilkesi, aynı şartlar altında pay sahipleri arasında eşitlik öngörmektedir. Farklı
şartların bulunması halinde bu ilke geçerli değildir. Bu sebeple eşitlik anlayışının mutlak değil
ancak nisbi nitelikte olduğu söylenebilir. Fakat eşitlik anlayışının mutlak nitelikte olduğu haller
de vardır. Örneğin; genel kurula katılma, genel kurulda görüş açıklama ve öneride bulunma gibi
haklardan (TTK m. 407, 415) tüm pay sahipleri eşit bir biçimde yararlanır. Farklı şartlar söz
konusu olsa da pay sahipleri arasında bir ayrım yapılmaz. Fakat bu gibi mutlak eşitlik
anlayışının geçerli olduğu haller istisnadır. Çünkü oransallık ilkesi ile mutlak eşitlik anlayışının
birlikte bulunması mümkün değildir.
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11.1.3.

Pay (Hisse) Senedi Anlamında Pay

Anonim şirketler küçük tasarrufları bir araya getirerek ekonomiye kazandırır. Bu
tasarrufların ekonomiye kazandırılmalarında anonim şirketler birer araçtır. Tasarruf sahipleri,
esas sermayenin bir parçası niteliğindeki paylardan edinmek suretiyle başta kar payı olmak
üzere ortaklık haklarından yararlanır. Fakat tasarruf sahipleri için anonim şirketleri cazip kılan
sadece ortaklığa katılmak değil, aynı zamanda bu hakkı devredebilmektir. Böylece payın bir
yatırım aracı olarak değerinin oluşması ve bu değer üzerinden el değiştirmesi mümkün
olacaktır. Bunun için payın tedavül etmesi önemlidir.

Anonim ortaklıklar hukukunda payın tedavül (devir) kabiliyeti vardır. Fakat kıymetli
evraka bağlanmamış olan payın devri, alacağın devri (temliki) hükümlerine tabidir (TBK m.
183). Alacağın temliki hükümlerine göre yapılan pay devrinde ise, borçlandırıcı işlem herhangi
bir şekle tabi değilse de tasarruf işlemi yazılı şekilde yapılmak zorundadır. Bu bir geçerlilik
şartıdır. Fakat pay bir kıymetli evraka bağlanırsa payın devri de kıymetli evrakın devir şekline
göre yapılır.

Kıymetli evrakın ortaya çıkışındaki düşünceye paralel olarak, kıymetli evraka bağlanan
payın el değiştirmesi daha hızlı ve kolaydır. Çünkü artık alacağın devri hükümleri değil,
kıymetli evrakın devir şekline ilişkin hükümler uygulanır. Bu hükümlerde kıymetli evrakın
devri kolaylaştırılmıştır.

Anonim şirket payı için çıkarılan ve paya bağlı ortaklık haklarını içeren kıymetli evraka
pay (hisse) senedi denir. Anonim şirketlerde pay senedi çıkarılması payın devrini kolaylaştıran
bir imkandır, fakat zorunlu değildir (TTK m. 484, 486).

Ortaklık hakları paya bağlıdır. Payın ihdası ile birlikte paya bağlı ortaklık hakları da
ihdas edilmiş olur. Bunun için anonim şirketin veya sermaye artırımının tescili şarttır (TTK m.
486).

Pay senetleri ise paya bağlı ortaklık haklarını temsilen sonradan çıkarılır. Bu bakımdan
pay senetleri, kurucu değil açıklayıcıdır. Pay senedinin açıklayıcı nitelikte olması, senette
mündemiç olan hakkın senedin ihdasından önce doğduğu anlamına gelir. Gerçekten pay,
anonim şirketin veya sermaye artırımının tesciliyle doğar. Pay senedi çıkarılması ancak bu
aşamadan sonra olur. Eğer daha önce çıkarılmışsa, bu pay senetleri geçersizdir (TTK m. 486/1).
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Pay senetleri, sebebe bağlı kıymetli evraktır. Pay senedine bağlanan haklar, kağıttan
değil, anonim ortaklık ana sözleşmesinden doğar. Genel kurul kararları da bu hakları etkiler.
Bu sebeple senedi iktisap eden kimsenin sadece senette yer alan kayıtlara dayanması mümkün
değildir.

Pay senedinin konusu ortaklık hakkıdır. Ortaklık hakkı ise geniş bir anlama sahiptir.
Ortak olmaktan doğan tüm hakları kapsar. Bunun için hakkın konusunun para ile ölçülebilir
olması şart değildir. Para ile ölçülemeyen haklar da bu kapsama dahildir. Bu bakımdan pay
sahibinin para ile ölçülebilir kâr payı alma hakkı da para ile ölçülemeyen oy hakkı da hisse
senedinin konusuna / kapsamına dahildir. Bu özelliği nedeniyle pay senedine ortaklık hakkı
veren kıymetli evrak denir.

TTK m. 645’te kıymetli evrak tarif edilmiştir. Bu tarife göre kıymetli evrak, hak ile
senedin birbirine sıkı bir biçimde bağlandığı senetlerdir. Hak ile senet arasında öyle sıkı bir
bağlantı vardır ki, hak senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.

Anonim şirket payı da pay senedine bağlandığında artık senetten ayrı olarak dermeyan
edilemediği gibi başkalarına da devredilemez. Kıymetli evraka ilişkin bu temel kural pay
senetleri için de geçerlidir. Ancak son zamanlarda teknolojik gelişmelere bağlı olarak “evraksız
(varakasız) kıymetli evrak” diye tabir edilen yeni bir tür kıymetli evrak ortaya çıkmıştır. Pay
senetlerinin kaydileştirilerek elektronik ortamda devir edilmesi, kıymetli evrak hukukuna yeni
bir boyut kazandırmıştır (SerPK m. 13).

11.2. Anonim Şirket Pay Senetleri
Pay senedi anonim ortaklık payını temsil eder ve sahibine, paya bağlı tüm hakları sağlar.
Nama veya hamiline yazılı olabilir (TK 484/1). Nama yazılı pay senedi ciro ve zilyetliğin
geçirilmesi yolu ile devredilir (TK 490/2). Hamiline yazılı pay senedi, zilyetliğinin geçirilmesi
yoluyla devredilir (TK 489).

11.2.1.

Pay Senetlerinin Bastırılması
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Yukarı da ifade ettiğimiz üzere, pay senetlerinin çıkarılması için şirketin ve sermaye
artırımının tescil edilmiş olması gerekir, şirketin ve sermaye artırımının tescilinden önce
çıkarılan pay senetleri geçersizdir (TTK m. 486/1).

Paylar hamiline yazılı ise yönetim kurulu, pay bedelinin tamamının ödenmesi tarihinden
itibaren üç ay içinde pay senetlerini bastırıp pay sahiplerine dağıtır. Yönetim kurulunun
hamiline yazılı pay senetlerinin bastırılmasına ilişkin kararı tescil ve ilan edilir, ayrıca şirketin
internet sitesine konulur. Pay senedi bastırılıncaya kadar ilmühaber çıkarılabilir. İlmühaberlere
kıyas yoluyla nama yazılı pay senetlerine ilişkin hükümler uygulanır (TTK 486/2).

Anonim şirkette sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini
oluşturan pay sahipleri (TTK 411/1), yani azlık, istemde bulunursa nama yazılı pay senedi
bastırılıp tüm nama yazılı pay senedi sahiplerine dağıtılır (TTK m. 486/3).

11.2.2.

Pay Senetlerinin Şekli

Pay senetlerinin; şirketin unvanını, sermaye tutarını, kuruluş tarihini, bu tarihteki
sermaye tutarını, çıkarılan pay senedinin tertibini, bunun tescili tarihini, senedin türünü ve
itibarî değerini, kaç payı içerdiğini belirtmesi ve şirket adına imza etmeye yetkili olanlardan en
az ikisi tarafından imza edilmiş olması şarttır. Kapalı şirketlerde baskı şeklinde imzanın delikli
olması veya sahtekârlığı engelleyici diğer güvenlik önlemlerinin uygulanması gerekir (TTK m.
487/1).

Nama yazılı pay senetlerinin ayrıca; sahiplerinin adı ve soyadını veya ticaret unvanını,
yerleşim yerini, pay senedi bedelinin ödenmiş olan miktarını da açıklaması gerekir. Bu senetler
şirketin pay defterine kaydolunur (TTK m. 487/1).

Ayrıca bir pay senedi veya ilmühaber, tedavülü mümkün olmayacak derecede yıpranmış
veya bozulmuşsa ya da içeriği veya ayırt edici özellik ve nitelikleri tereddüde yer bırakmayacak
tarzda anlaşılamıyorsa, sahibi, giderlerini peşin ödemek şartıyla, şirketten yeni bir senet veya
ilmühaber istemek hakkını haizdir (TTK m. 488).
11.2.3.

Pay Senedi Türleri
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11.2.3.1. Nama Yazılı Pay Senetleri
Nama yazılı kıymetli evrak, belli bir kişinin adına (namına) yazılı olup, onun emrine
kaydını içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan senetlerdir (TTK m. 654).
Nama yazılı pay senetleri, belli bir kişi namına yazılı olmakla birlikte kanunen emre yazılı
kıymetli evrak olup olmadığı tartışmalıdır.

TTK m. 490/2’ye göre nama yazılı pay senetleri ciro ve senedin zilyetliğinin devralana
geçirilmesi (teslim) ile devredilir. Bu devir şekli emre yazılı kıymetli evrakın devir şeklidir.
Nama yazılı kıymetli evrak alacağın devri ve teslim yolu ile devredilir (TTK m. 647). Nama
yazılı pay senetlerinde emre yazılı kıymetli evrakın devir şeklinin kabul edilmesi sebebiyle;
nama yazılı pay senetlerini kanunen emre yazılı kıymetli evrak olarak kabul eden ve etmeyen
şeklinde iki farklı görüş ortaya çıkmıştır.

Nama yazılı pay senetleri kanunen emre yazılı kıymetli evraktır, fakat senedin emre
yazılı olmadığının belirtilmesi (TTK m. 654) ile gerçek anlamda nama yazılı hisse senedi
çıkarmak mümkündür; ayrıca esas sözleşmede devrin alacağın devri (temliki) kurallarına göre
yapılacağı da öngörülmelidir.

Gerçek anlamda nama yazılı pay senedi çıkarılması için öncelikle senette mutlaka bir
“menfi emre” kaydının bulunması gerekir (TTK m. 654). Bu kayıt “emre yazılı değildir”
şeklinde olabileceği gibi “nama yazılı olduğu”nun belirtilmesi şeklinde de olabilir. Bu şekilde
senedin nama yazılı olduğunu belirten kayda “rekta” denir. Gerçek anlamda nama yazılı hisse
senedi çıkarmak için menfi emre kaydının yanında, ayrıca esas sözleşmede de bu yönde bir
hükmün bulunması gerektiği ifade edilmektedir.

Bağlı Nama Yazılı Pay Senetleri: Kanunda veya esas sözleşmede aksi öngörülmedikçe,
nama yazılı paylar, herhangi bir sınırlandırmaya bağlı olmaksızın devredilebilirler (TTK m.
490/1). Anonim şirkette payın devredilebilir olması kural olmakla birlikte, kanundan veya esas
sözleşmeden kaynaklanan sınırlamalar mevcut olabilir. Zira tam bir serbesti, şirket ve pay
sahipleri bakımından bazı sakıncalar doğurabilir. Örneğin, anonim şirket özgür karar alma ve
hareket etme imkanını yitirip bir grubun hakimiyeti altına girebilir. Bu ve benzeri sakıncaları
önlemek için payın devrini bazı şartlara bağlamak gerekir. Kanunda veya esas sözleşmede yer
alan ve payın devrini kısıtlayan veya tamamen yasaklayan bu şartlara “bağlam” denir. Bu tür
senetlere de bağlı nama yazılı pay senedi denir.
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Bağlı nama yazılı pay senetleri de kanunen emre yazılı kıymetli evraktır. Bu bakımdan
bağlı nama yazılı pay senetleri aynen nama yazılı pay senetleri gibi devredilir. Bu senetleri
nama yazılı pay senetlerinden ayıran, bağlam kuralıdır. Bu kural, etkilerini sadece anonim
şirketler hukukunda gösterir, kıymetli evrak hukuku bakımından senedin vasfı değişmez.

Kanuni sınırlama: Bedeli tamamen ödenmemiş nama yazılı paylar, ancak şirketin onayı
ile devrolunabilir (TTK m. 490/1). Buna kanuni bağlam denir. Taraflar ciro ve senedin
zilyetliğin geçirilmesi suretiyle senede bağlanmamış nama yazılı payları devretseler bile, bunun
şirkete karşı hüküm ifade edebilmesi için şirket tarafından onaylanıp, pay defterine
kaydedilmesi gerekir. Eğer senede bağlanmamış nama yazılı payın bedeli tamamen
ödenmemişse, şirket, devralanın ödeme yeterliliği şüpheli ise ve şirketçe istenen teminat
verilmemişse onay vermeyi reddedebilir (TTK m. 490/2).

Senede bağlanmamış nama yazılı senetlerin devrinde, kanuni bağlam gereği, şirketin
onayın alınması gerekir. Ancak istisnai olarak, miras, mirasın paylaşımı, eşler arasındaki mal
rejimi hükümleri veya cebrî icra yoluyla gerçekleş devirlerde, şirket onayı aranmaz (TTK m.
490/1).

Esas sözleşmeyle sınırlama: Esas sözleşme, nama yazılı payların ancak şirketin onayıyla
devredilebileceğini öngörebilir (TTK m. 492). Anonim şirket esas sözleşmesinde nama yazılı
payların devrinde şirket onayının aranacağı öngörülmüşse, bu durumda ciro ve senedin
zilyetliğinin geçirilmesinin ardından şirkete başvurulup, pay devrinin şirket tarafından
onaylanması ve daha sonra pay defterine kaydedilmesi istenir. Bu durumda esas sözleşmesel
bağlamdan söz edilmektedir.

11.2.3.2. Hamiline Yazılı Pay Senetleri
Hamiline yazılı pay senetleri, senedin metin veya şeklinden hamili kim ise o kişinin pay
sahibi olduğu kıymetli evraktır (TTK m. 658/1). Hamile yazılı pay senetlerinin devri için
zilyetliğin geçirilmesi (teslim) yeterlidir (TTK m. 489). Nama yazılı hisse senetlerinde olduğu
gibi devrin pay defterine kaydedilmesine veya anonim ortaklığa bildirilmesine gerek yoktur
(TTK m. 497, 499).
Hamiline yazılı pay senedi çıkarılabilmesi için bedellerinin tamamen ödenmiş olması
gerekir (TTK m. 484/2). Bu kural hamile yazılı pay senetlerinin devir şekli nedeniyle kabul
edilmiştir. Gerçekten hamiline yazılı pay senetlerinin devri için teslim yeterli olup, anonim
ortaklık ile bir hukuki ilişki kurulmasına gerek olmadığından anonim ortaklık, senetlerin kimde
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olduğunu bilmez ve bilmesine de imkan yoktur. Bu sebeple katılma payından geriye bir borç
kalmamalıdır. Aksi taktirde borcun ödettirilmesi olanağı yoktur. Bu kural, sermayenin
sağlanması ve korunması ilkesinin bir gereğidir. Bedelleri tamamen ödenmemiş payların
bulunması bu gereği yerine getiren paylar için hamile yazılı pay senedi çıkarılmasına engel
değildir. Aynı grup içinde yer alsalar bile bedelleri ödenmiş paylar için hamile yazılı hisse
senedi çıkarılabilir. Bu durum sermayenin sağlanması ve korunması ilkesini ihlal etmez.

11.3. Limited Şirket Pay Senetleri
Limited şirketlerde, ispat aracı olmak üzere pay senetleri bastırılabilir. Bu husus TTK
m. 593/2’de “Esas sermaye pay senetleri ispat aracı şeklinde veya nama yazılı olarak
düzenlenir.” şeklinde ifade edilmiştir. Hükümde ispat aracı dışında nama yazılı senetlerinde
düzenleneceğinin belirtilmesi tartışmalara sebep olmuştur. Zira eTK m. 518/2’de limited
şirketler tarafından çıkarılacak pay senetlerinin kıymetli evrak vasfında olmayacağı, sadece
ispat vasıtası sayılacakları belirtilmişken, TTK m. 593/2’de kıymetli evrak vasfında
olmayacakları ifadesine yer verilmemiştir. Bu sebeple limited şirketlerde ispat aracı şekli
haricinde, nama yazılı kıymetli evrak vasfında pay senetlerinin de oluşturulabileceği ileri
sürülmektedir.

Hemen belirtelim ki, limited şirketlerde kıymetli evrak niteliğinde nama yazılı pay
senetlerinin düzenlenmesi durumunda da, limited şirket payları TTK m. 595 vd. hükümler
uyarınca devredileceklerdir. Yani limited şirket payının devri (ve rehni) için, devir borcunu
doğuran işlemin yazılı ve taraf imzalarının noterce onanması, ayrıca devrin ortaklar genel
kurulu tarafından onanması gerekir (TTK m. 595). Eğer kıymetli evrak vasfında nama yazılı
pay senedi çıkarılmışsa, ayrıca bu pay senedinin zilyetliğinin geçirilmesi (teslimi) de şarttır.

11.4. Sermaye Piyasası Araçları
11.4.1.

Menkul Kıymetler

2499 sayılı (eski) Sermaye Piyasası Kanunu’nda (eSerPK), kıymetli evrak niteliğinde
oldukları ifade edilen menkul kıymetlerin unsurları belirtilerek [eSerPK m. 3/1-(b)] muhtelif
kıymetli evrak türleri düzenlenmişti. Bu kapsamda eSerPK’da düzenlenen tüm menkul
kıymetlerin kıymetli evrak niteliğinde olduğu tereddütsüz kabul ediliyordu. 06.12.2012
tarihinde TBMM’de kabul edilen ve RG’de yayımlanarak yürürlüğe giren 6362 sayılı (yeni)
SerPK’da menkul kıymetlerin;
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“Para, çek, poliçe ve bono hariç olmak üzere;
1) Paylar, pay benzeri diğer kıymetler ile söz konusu paylara ilişkin depo sertifikalarını,
2) Borçlanma araçları veya menkul kıymetleştirilmiş varlık ve gelirlere dayalı
borçlanma araçları ile söz konusu kıymetlere ilişkin depo sertifikalarını”
ifade ettikleri hükme bağlanmış, bunların kıymetli evrak olup olmadıkları bakımından
ise herhangi bir ifadeye yer verilmemiştir [SerPK m. 3/1-(o)].

SerPK ile düzenlenen menkul kıymet türleri; ipoteğe ve varlığa dayalı menkul kıymetler
(SerPK 58/1), ipotek ve varlık teminatlı menkul kıymetler (SerPK m.59) ve kira sertifikasıdır
(SerPK 61/1). Ayrıca, SerPK m. 52 vd.nda yatırım fonu katılma payları, SerPK 3/1-(o)’da depo
sertifikaları ve SerPK 18/9’da pay ile değiştirilebilir tahvil de zikredilmiştir.

SPK tebliğleri ile düzenlenen diğer kıymetli evrak türleri ise şunlardır: SPK tebliğleri
ile düzenlenen kıymetli evrak türleri, oydan yoksun hisse senedi (Seri:I No:36 sayılı tebliğ),
yatırım fonu katılma belgesi (Seri:VII No:10 sayılı tebliğ; yatırım fonu katılma payları
hakkında ayrıca SerPK 52 vd.), depo sertifikası [Seri:III No:44 sayılı tebliği; ayrıca depo
sertifikasını menkul kıymet olarak sayan SerPK 3/1-(o)], hisse senedine dönüştürülebilir tahvil
(Seri:II No:22 sayılı tebliğ; pay ile değiştirilebilir tahvil hakkında ayrıca SerPK 18/9),
değiştirilebilir tahvil (Seri:II No:22 sayılı tebliğ), katılma intifa senedi (Seri:III No:10 sayılı
tebliğ), banka bonosu (Seri:II No:22 sayılı tebliğ), finansman bonosu (Seri:II No:22 sayılı
tebliğ), altın, gumuş ve platin bonosu (Seri:II No:22 sayılı tebliğ), gayrimenkul sertifikası
(Seri:III No:19 sayılı tebliğ), kar ve zarar ortaklığı belgesi (Seri:III No:27 sayılı tebliğ), ortaklık
varantları (Seri:III No:36 sayılı tebliğ), aracı kuruluş varantları (Seri:III No:37 sayılı tebliğ)
olarak sayılabilir.

11.4.2.

Borçlanma Senetleri ile Alma ve Değiştirme Hakkını İçeren Senetler

TTK m.504’te, her çeşidi ile tahviller, finansman bonoları, varlığa dayalı senetler,
ıskonto esası üzerine düzenlenenler de dahil diğer borçlanma senetleri ve alma ve değiştirme
hakkını haiz senetlerden söz açılmış; bu menkul kıymetlerin hamiline veya emre yazılı ve itibari
değerli olabileceği belirtilmiştir. Ayrıca, borçlanma senetleri bakımından, bunların bedellerinin
nakit olması ve teslimi anında tamamen ödenmesi şartı öngörülmüştür. Borçlanma senetlerinin
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en önemli örneğini tahviller oluşturur. Bunlar, anonim şirketlerde ödünç para bulmak için
çıkartılan borç senetleridir.

Sermaye Piyasası Kurulu’nun (SPK) Seri:II No:22 sayılı tebliğine göre borçlanma
senetleri/araçları; ihraççıların borçlu sıfatıyla düzenleyip SPK kaydına alınmak suretiyle ihraç
ederek sattıkları emre, nama veya hamiline yazılı menkul kıymet niteliğindeki tahviller, hisse
senedine dönüştürülebilir tahviller, değiştirilebilir tahviller, finansman bonoları, altın, gümüş
ve platin bonoları, banka bonoları ve niteliği itibarıyla borçlanma aracı olduğu SPK tarafından
kabul edilecek sermaye piyasası araçlarıdır.
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Uygulamalar
Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 12.11.2014 tarih ve E. 2014/11-801 K. 2014/891 Sayılı
Kararı:
“…Payın devri konusuna gelince; bilindiği üzere, dava tarihi itibariyle yürürlükte olan
6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun ( TTK ) 416. ve 417.maddeleri hükmü uyarınca, nama
yazılı pay senetlerin devri için, bir temlik beyanı veya senedin arkasında tam bir cironun
yapılması, ayrıca senet üzerindeki zilyetliğin devir ve teslimi gerekir. Bu koşulların yerine
getirilmemesi halinde yapılan devir işlemi geçersizdir.

Anonim şirket tarafından henüz pay senedi ihraç edilmemiş olması ve ilmühaber dahi
çıkarılmaması, anonim şirkette pay devrine engel teşkil etmeyecektir. Anonim ortaklığın çıplak
paylarının devri konusunda 6762 sayılı TTK'da bir hüküm bulunmamakta olup, payın
devredilebilirliği ilkesi uyarınca, çıplak payın da senede bağlanmış paylar gibi serbestçe
devredilebileceği, bu devrin 818 sayılı BK.nun 162 ve devamı ( 6098 sayılı TBK 183 )
maddelerine göre alacağın temliki hükümleri çerçevesinde olacağı kabul edilmiştir.”
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Uygulama Soruları

Yukarıda verilen Yargıtay kararını, anonim şirketlerde pay ile pay senedi kavramını ve
payın devrini belirterek değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, anonim şirket pay senetleri ile diğer sermaye piyasası araçları
incelenmiştir. Anonim şirket, bir sermaye şirketidir ve küçük yatırımcıların birikimlerinin bir
araya getirilmesini sağlar. Bunun için anonim şirket sermayesi belirli ve bölünmüş durumdadır.
Sermayenin her parçasına pay denmektedir. Anonim şirket payları nama ve hamiline yazılı
olabilir.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Anonim şirket payının itibari değeri en az ne kadar olabilir?
1 TL
50.000 TL
1 Krş.
10.000 TL
25 TL

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Anonim şirket pay senetleri ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?
Kıymetli evrak niteliğindedir.
Devredilebilirler.
Nama veya hamiline yazılı kıymetli evrak şeklinde çıkarılabilirler.
Pay bedelleri ödenmemiş olsa bile hamile yazılı pay senedi çıkarılabilir.
Pay senedi bastırılınca kadar ilmühaber çıkarılabilir.

3)
A)
B)
C)
D)
E)

Payın sermaye piyasasında arz ve talebe göre oluşan değerine ne denilir?
Piyasa değeri
İtibari değer
Reel değer
Nominal değer
Gerçek değer

4)
A)
B)
C)
D)

Anonim şirket payları ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?
Bir kişi birden fazla paya sahip olabilir.
İtibari değeri olmayan pay çıkartılamaz.
Payın piyasa değeri ile itibari değeri her zaman aynıdır.
Pay sahibi kural olarak sadece taahhüt ettiği payların karşılıklarını ifa etmekle
yükümlüdür.
E) Ortaklık haklarından yararlanmada kişi değil pay esas alınır.
5)
A)
B)
C)
D)
E)

Anonim şirketlerde pay ne zaman doğar?
Şirketin veya sermaye arttırımının tescil edildiği anda
Şirket sözleşmesi imzalandığı anda
Faaliyete başladığı anda
Bütün ortakların sermaye borçları ödendiği anda
Gelir elde edildiği anda

6) Anonim şirket payı için çıkarılan ve paya bağlı ortaklık haklarını içeren kıymetli
evraka ne ad verilir?
A) Bono
B) Tahvil
C) Pay senedi
D) Çek
E) Poliçe
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I. Pay senetleri, kurucu değil açıklayıcıdır.
II. Pay senetleri, sebebe bağlı kıymetli evraktır.
III. Pay senedinin konusu ortaklık hakkıdır.
7)
A)
B)
C)
D)
E)

Pay senetleri ile ilgili yukarıdakilerden hangisi / hangileri doğrudur?
Yalnız I
Yalnız II
I ve II
II ve III
I, II ve III

8)
A)
B)
C)
D)
E)

Nama yazılı pay senetleri nasıl devredilir?
Alacağın devri sözleşmesiyle
Ciroyla
Senedin teslimiyle
Ciro ve senedin teslimiyle
Alacağın devri sözleşmesi ve ciroyla

9)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi menkul kıymet değildir?
Bono
Pay
Paya ilişkin depo sertifikası
Borçlanma araçları
Kira sertifikası

10) Aşağıdakilerden hangisi anonim şirketlerde ödünç para bulmak icin çıkartılan borç
senedidir?
A) Nama yazılı hisse senedi
B) Hamiline yazılı hisse senedi
C) İntifa senedi
D) Tahvil
E) Kambiyo senedi

***
Cevap Anahtarı:
1) C 2) D 3) A 4) C 5) A 6) C 7) E 8) D 9) A 10) D
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12. KIYMETLİ EVRAK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, kıymetli evrak hakkında genel olarak bilgi verilmiştir. Kıymetli evrakın tanımı
ve unsurları, kıymetli evrakın kanunlarda düzenleniş biçimi ve kıymetli evrakın
sınıflandırılması konuları anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Kıymetli evrak nedir? Unsurları nelerdir?

2)

Kıymetli evrakın kanunlarda düzenleniş biçimi nasıldır?

3)

Kıymetli evrak nasıl sınıflandırılır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kıymetli Evrakın
Tanımı ve Unsurları

Kıymetli evrakın tanımını ve
Okuyarak
unsurlarını öğrenmek

Kıymetli Evrakın
Kanunlarda Düzenleniş
Biçimi

Kıymetli evrakın kanunlarda Okuyarak
düzenleniş biçimi hakkında bilgi
sahibi olmak

Kıymetli Evrakın
Sınıflandırılması

Kıymetli
evrakın
nasıl Okuyarak
sınıflandırıldığını öğrenmek
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Anahtar Kavramlar

•

Kıymetli evrak

•

Nama yazılı kıymetli evrak

•

Emre yazılı kıymetli evrak

•

Hamiline yazılı kıymetli evrak
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Giriş
Bu bölümde, kıymetli evrak hakkında genel olarak bilgi verilecek olup; kıymetli evrakın
tanımı ve unsurları, kıymetli evrakın kanunlarda düzenleniş biçimi ve kıymetli evrakın
sınıflandırılması konuları anlatılacaktır.
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12.1. Kıymetli Evrakın Tanımı ve Unsurları
Türk Ticaret Kanunu’nda kıymetli evraka ilişkin genel hükümlerde, kıymetli evrakın
tanımı yapılmıştır. Kıymetli evrak; öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı
olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez (TTK m. 645). Bu tanımdan kıymetli
evrakta, aşağıda belirtilen ortak unsurların (özelliklerin) mevcut olduğu anlaşılmaktadır:

(1) Senet: Kıymetli evrak, her şeyden önce bir senedin varlığını gerektirir. Senet ise bir
kimsenin kendisi aleyhine düzenlediği ve bir irade açıklaması içeren yazılı belgedir. Yazılılık
kapsamına sadece yazı ve elle atılan imza girmez; ayrıca elektronik imza da girebilir. 5070
sayılı Elektronik İmza Kanunu m. 5 uyarınca “Güvenli elektronik imza, elle atılan imza ile aynı
hukuki sonucu doğurur”. Bu kuralın istisnası da vardır. Elektronik İmza Kanunu m. 5/2
uyarınca “Kanunların resmî şekle veya özel bir merasime tabi tuttuğu hukukî işlemler ile
teminat sözleşmeleri güvenli elektronik imza ile gerçekleştirilemez.” Bu nedenle kıymetli evrak
türleri arasında yer alan kambiyo senetleri, özel şekle tâbi tutan hükümler uyarınca (TTK m.
756, 778, 818/1-r) elektronik imza ile düzenlenemez. Islak imza şeklinde olmalıdır, yani
tükenmez veya dolma kalemle imzalanmalıdır.

(2) Devredilebilir Hak: Kıymetli evrak, sadece devredilebilir nitelikteki hakları içerir.
Bu haklar özel hukuk kapsamında ve mal varlıksal (parasal) değeri olan haklardır. Ancak kamu
hukukuna dâhil olan haklar ve özel hukuka dâhil olsa bile devredilemeyen haklar, kıymetli
evraka bağlanamaz. Örneğin pasaportlar, yabancılar için ikamet tezkeresi, nüfus cüzdanı,
sürücü belgesi, öğretmenevi giriş kartı, taşınmaz mülkiyetinin devri için tapu memurunca
düzenlenen senet, vasiyetname başkasına devredilemez.

Daha somut olarak belirtmek gerekirse kıymetli evraka yerleşen hak, bir alacak
(kambiyo senetleri, anonim şirket “tahvilleri”) veya ortaklık hakkı (anonim şirket “pay senedi”)
yahut eşya üzerindeki bir ayni hak (mülkiyet hakkını temsil eden “makbuz senedi”, rehin
hakkını temsil eden “varant”) niteliğinde olabilir.

(3) Hakkın senede bağlanması (hak senet birlikteliği): Kıymetli evrakta hak ve senet
arasında kuvvetli bir ilişki vardır. Hak, senede yerleşmiştir. Bu unsur, kıymetli evraktaki hakkın
devir edilmesi ve talep edilmesi açısından önem taşır. Gerçekten hakkın senede olan bağlılığı
sebebiyle, senetten ayrı olarak devredilebilmesi veya ileri sürülmesi mümkün değildir (TTK m.
647/1). O halde kıymetli evraktaki hakkı talep eden, senedi “ibraz” etmek ve hakkın yerine
getirilmesi karşılığında senedi “teslim etmek” zorundadır (TTK m. 646/1). Buna mukabil
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borçlu da borcunu, kıymetli evrakı ibraz eden meşru hamile ifa etmek (ödemek)
mecburiyetindedir (TTK 646/1).

Evraksız (varakasız) kıymetli evrak: Kıymetli evrakta hakkın senede bağlanması
esasının istisnası, sermaye piyasası hukukunda kaydi sistemin kabul edilmesi ile oluşmuştur
[Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK) m. 13). Bu sistemde normalde kıymetli evrak niteliğindeki
sermaye piyasası araçlarının (örneğin menkul kıymetlerin) senede bağlanmadan ihracı ve
tedavülü (dolaşımı) mümkün hale getirilmiştir. Bu sayede tek tek düzenlenmek yerine, çok
sayıda çıkarılan sermaye piyasası araçlarının basımı, saklanması ve kaybedilmesinin
doğurabileceği masrafların ve olumsuzlukların ortadan kaldırılması amaçlanmıştır.

Sermaye piyasası araçlarının senede bağlanmaksızın elektronik ortamda kayden ihracı
esastır (SerPK m. 13/1). Kaydi sistemde sermaye piyasası araçlarına ilişkin haklar; Merkezi
Kayıt Kuruluşu tarafından bilgisayar ortamında kayden tutulur (SerPK m. 13/3). Kayden
izlenen sermaye piyasası araçları üzerindeki hakların üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilmesinde, Merkezi Kayıt Kuruluşuna yapılan bildirim tarihi esas alınır (SerPK m. 13/5).
Kurul, kayden ihraç edilecek sermaye piyasası araçlarını ve kayden izlenecek hakları belirler;
türleri ve ihraççıları itibarıyla kaydileştirmesine, kayıtların tutulmasına ve üyelik şartlarını
kaybeden ihraççıların paylarının kayden izlenmesinin sona erdirilmesine ilişkin usul ve esasları
düzenler (SerPK m. 13/1).

(4) Tedavül (dolanım) yeteneği: Kıymetli evrak devredilebilir niteliktedir. Dolayısıyla
kıymetli evrakın az veya çok tedavül (dolanım) yeteneği ve işlevi vardır. Kıymetli evrakın
devrinin, senedin türüne (nama, emre, hamiline yazılı olmasına) göre farklı şekle ve şartlara
tâbi kılınması, vardığımız sonucu değiştirmez. Tedavül işlevi, kıymetli evrakı adi senetlerden
ayıran önemli bir özelliktir.

Ticari hayattaki örneğin kredi sağlamaya, ödeme yöntemlerine ve hareketsiz değerlerin
piyasaya/ticari ilişkilere dâhil edilmesine yönelik ihtiyaçlar, kıymetli evrak kavramının
doğmasına neden olmuştur. Bu nedenle kıymetli evrakın tedavül işlevi, aslında onu doğuran
ticari ihtiyaçların doğal sonucudur.

12.2. Kıymetli Evrakın Kanunlarda Düzenleniş Biçimi
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Kıymetli evraka ilişkin önemli kavramlar, Türk Ticaret Kanunu’nda 645 vd.
maddelerinde düzenlenmiştir. Dersimizin konusunu oluşturan bu önemli kavramlar arasında,
özellikle kıymetli evraka ilişkin genel hükümlerin, devir şekli ölçütüne göre kıymetli evrak
türlerinin ve kambiyo senetlerinin yer aldığını belirtmek gerekir. Bunun dışında Türk Ticaret
Kanunu’nun diğer kitaplarında da (şirketler hukuku, deniz ticareti ve sigorta hukuku) kıymetli
evrak türlerine ilişkin özel hükümler bulunduğuna işaret edelim.

Ayrıca Türk Ticaret Kanunu’nu dışında başka kanunlarda da kıymetli evraka ilişkin
hükümler vardır. Örneğin Türk Medeni Kanunu (TMK), Türk Borçlar Kanunu (TBK), İcra ve
İflâs Kanunu (İİK), Sermaye Piyasası Kanunu (SerPK), 5941 sayılı Çek Kanunu (ÇekK) ve
Türk Ceza Kanunu’nda (TCK) da kıymetli evraka ilişkin hükümler mevcuttur.

Borçlar Kanunu’nda bir kıymetli evrak türünün (nama yazılı kıymetli evrakın) devir
şekli olan alacağın temlikine (devrine) ve mevcut bir borç için kambiyo taahhüdünde
bulunulmasının sonucuna ilişkin kurallar vardır (TBK m. 133/2, 183 vd.).

Türk Medeni Kanunu’nda rehin hakları ve rehin hakları ile teminat altında alınan
borçları içeren senetlerle ilgili bazı kıymetli evrak çeşitleri düzenlenmiştir (TMK m. 898 vd.;
903 vd.; 930 vd.; 964 vd., 970 vd.).

Çek Kanunu çekin ödeme için ibrazına, ödenmesine, karşılıksız çeke ve bu eylemden
doğan sorumluluğa ilişkin bazı hükümler içermektedir (ÇekK m. 3 vd.). Hemen belirtelim ki,
Çek Kanunu’nun adından hareketle, çeke ilişkin tüm konuların burada düzenlendiği
zannedilmemelidir. Çekin şekil şartları, tedavülü ve cirosu, muhatap tarafından kabulü,
ödenmesi ve ödenmemesi gibi genel hükümler (konular), Türk Ticaret Kanunu’nda
düzenlenmiştir. Kısacası çekin asıl düzenlendiği yer Türk Ticaret Kanunu’dur (TTK m. 780
vd.).

Yine Sermaye Piyasası Kanunu ve bu kanuna dayanılarak çıkarılan tebliğlerde menkul
kıymet niteliğindeki (örneğin oydan yoksun hisse senetleri, hisse senedi ile değiştirilebilir
tahviller, ipotek ve varlık teminatlı borçlanma senetleri, depo edilen mevduat sertifikası gibi)
muhtelif kıymetli evrak türleri düzenlenmiştir.
İcra ve İflâs Kanunu’nda (m. 167 vd.) kambiyo senetlerine özgü icra takibi usulü
düzenlenmiştir.
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Türk Ceza Kanunu’nda özel belgede sahtecilik suçunun konusunun, bazı tür kıymetli
evrak olması halinde (emre veya hamile yazılı kambiyo senedi, emtiayı temsil eden belge, hisse
senedi, tahvil), resmî belgede sahtecilik suçuna ilişkin hükümlerin uygulanacağı kabul
edilmiştir (TCK m. 210/1).

12.3. Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması
Kıymetli evrak, değişik ölçütlere göre: içerdiği hakkın türüne, içerdiği hakkın senetten
önce doğup doğmamasına, düzenlenmesine neden olan temel işlem ile arasındaki bağa ve devir
şekline göre türlere ayrılabilir.

12.3.1.

İçerdiği Hakkın Türüne Göre Kıymetli Evrak

Kıymetli evrak içerdiği hakkın türüne göre temel olarak alacak senetleri, pay senetleri
ve emtia senetleri olmak üzere üçe ayrılır.

(1) Alacak senetleri: Bu senetler alacak hakkını ve çoğunlukla para alacağını temsil
ederler. Para alacağını temsil eden senetlerin en önemlileri tahvillerle (TTK m. 504 vd.),
kambiyo senetleri olan poliçe, bono ve çektir. Paradan başka alacağı temsil eden senetler ise
emre yazılı olmayan taşıma senedi (TTK m. 856 - 857) ve konişmentodur (TTK m. 1228 vd.).
Son olarak belirtilen iki senet, eşya teslimine yönelik alacak hakkını temsil ederler.

(2) Pay (ortaklık) senetleri: Bu senetler, sermayesi paylara bölünmüş ticaret şirketleri
tarafından çıkarılırlar. Anılan türdeki ticaret şirketleri anonim şirket ve sermayesi paylara
bölünmüş komandit şirkettir. Şirket sermayesinin belirli bir oranını temsil eden bu kıymetli
evrak, sahiplerine belirli bir ortaklık hakkı ve mevkii sağlar. Ancak her türlü ticaret şirketinin
çıkardığı ve ortaklık payını temsil eden senet, kıymeti evrak niteliğinde olmayabilir. Örneğin
limited şirketin ortaklık payını göstermek için kıymetli evrak niteliğini taşımayan, ispat aracı
şeklindeki senetler çıkarılması da mümkündür (TTK m. 593/2).

(3) Emtia Senetleri: Bu senetler emtia (eşya) üzerindeki ayni hakkı içerirler. Bu ayni
hak mülkiyet hakkı olabileceği gibi, rehin hakkı gibi sınırlı bir ayni hak niteliğinde de olabilir.
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Mülkiyet hakkını temsil eden makbuz senedi ve rehin hakkını temsil eden varant, emtia
senetleri grubuna dâhildir (TTK m. 834 - 835).

İçerdiği Hakkın Senetten Önce Doğup Doğmamasına Göre Kıymetli
Evrak

12.3.2.

Bu ölçüte göre kıymetli evrak, kurucu ve açıklayıcı olmak üzere ikiye ayrılır.

(1) Kurucu Kıymetli Evrak: Kurucu kıymetli evrakta hak, senedin düzenlenmesiyle
ortaya çıkar. Senedin düzenlenmesinden önce hak da mevcut değildir. Kambiyo senetleri olan
poliçe, bono ve çek bu türden kıymetli evraktır. Örneğin bir bononun temsil ettiği hak, bononun
düzenlenmesi ve verilmesi ile oluşur.

(2) Açıklayıcı Kıymetli Evrak: Açıklayıcı kıymetli evrakta hak, senedin
düzenlenmesinden önce de vardır. Bununla birlikte senet düzenlendikten sonra artık hak
kıymetli evraka yerleşir. Örneğin bir anonim ortaklık kurulduğu andan itibaren paylar da oluşur.
Ancak bu payların sonradan senede bağlanması halinde, artık mevcut olan paylar kıymetli evrak
niteliğindeki pay senetleri ile temsil edilirler.

12.3.3.

Temel İşlem ile Arasındaki Bağa Göre Kıymetli Evrak

Bu bakımdan kıymetli evrak sebepten soyut (mücerret) veya sebebe bağlı (illi) olarak
iki türe ayrılır. Kıymetli evrakın dayandığı temel işlem, borç doğuran herhangi bir sözleşme
olarak karşımıza çıkabilir. Örneğin satım sözleşmesi, ödünç sözleşmesi, kira sözleşmesi veya
bağışlama sözleşmesi bu niteliktedir. Kıymetli evrak böyle bir sözleşmeden dolayı düzenlenmiş
olabilir. İşte soyut kıymetli evrak, düzenlenmesine neden olan temel işlemden bağımsızdır.
Anılan temel işlem geçersiz olsa bile soyut kıymetli evrak geçerli olmaya devam eder. Örneğin
kambiyo senetleri (poliçe, bono ve çek) soyutturlar. Düzenlenmelerine sebep olan işlem
geçersiz olsa bile kambiyo senetleri geçerliliğini korurlar.

Buna karşılık sebebe bağlı kıymetli evraktaki hak ile temel işlem (hukuki ilişki) arasında
bağlantı vardır. Senedin dayandığı temel ilişkideki sakatlık, kıymetli evraktaki hakkın varlığını
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ve geçerliliğini de etkiler. Bu tür kıymetli evraka pay senetleri örnek olarak verilebilir. Bir
anonim şirket henüz kurulmamış ise söz konusu anonim şirket için pay senetleri çıkarılmış olsa
bile bunlar hükümsüzdür ve devirleri geçersizdir (TTK m. 486/1).

12.3.4.

Devir Şekli Açısından Kıymetli Evrak

Kıymetli evrakın en temel özelliği, tedavül (dolanım) fonksiyonudur. Gerçekten
kıymetli evrak, temsil ettiği hakkın el değiştirmesi ve devredilmesi için düzenlenir. Türk Ticaret
Kanunu’nda da kıymetli evrak devir şekline göre sınıflandırılarak düzenlenmiştir. Gerek
tedavül fonksiyonu gerek kanundaki düzenleniş tarzı dikkate alındığında, kıymetli evrakın
devir şekli açısından sınıflandırması büyük önem taşır.

Devir şekilleri bakımından kıymetli evrak üç türe ayrılır. Kıymetli evrak, nama, emre
ve hamiline yazılı olarak düzenlenebilir. Devir şekli açısından kıymetli evrak türlerinde sınırlı
sayı ilkesi vardır. Değişik söyleyişle, kıymetli evrakın bu üç tür dışında bir başka türde
düzenlenmesi mümkün değildir. Şimdi devir şekli açısından her bir kıymetli evrak türünü daha
yakından inceleyelim.

12.3.4.1. Nama Yazılı Kıymetli Evrak
Belli bir kişi namına (adına) yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen
de emre yazılı senetlerden sayılmayan senetler, nama yazılı kıymetli evraktır (TTK m. 654).
Örneğin kambiyo senetleri (poliçe, bono ve çek) ile A.Ş. pay senetleri nama yazılı kıymetli
evrak şeklinde düzenlenebilir.

Kanunen emre yazılı kıymetli evrakın nama yazılı düzenlenebilmesi için emre yazılı
olmadığının veya nama yazılı olduğunun özel olarak belirtilmiş olması zorunludur. Bu halde,
senedin emre yazılı olmadığına yönelik kayda “menfi emre kaydı” denir. “Emre yazılı değildir”
veya buna benzer bir kayıt, menfi emre kaydıdır.

Devir Şekli: Nama yazılı kıymetli evrakın devri, devir (temlik) beyanı ve teslimle
(zilyetliğin geçirilmesiyle) olur (TTK m. 647/1). Devir beyanı, yazılı olmalı ve imzalanmalıdır.
Devir beyanı senedin üzerinde yer alabileceği gibi, ayrı bir kâğıda da yazılabilir.
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Nama yazılı kıymetli evrakın devrine, alacağın devri (temliki) hükümleri uygulanır
(TBK m. 183 vd.). Bu nedenle senedin borçlusu, senedin alacaklısı ile arasındaki temel ilişkiden
doğan def’ileri (savunma ve itirazları), sonradan hak sahibi olan başka kişilere karşı da ileri
sürebilir. Doğrudan doğruya taraflar arasındaki hukuki ilişkiden kaynaklanan bu def’ilere, şahsi
def’iler denir. Örneğin nama yazılı kıymetli evrakın düzenlenmesine neden olan temel ilişkiden
doğan bir def’i, senedi sonradan devralan hak sahiplerine de ileri sürülebilir.

Senedin hamili, senedi elinde bulunduran demektir. Ancak senedi elinde bulunduran her
şahıs, meşru hamil değildir. Senette adı yazılı olan ve senedi elinde bulunduran hak sahibi ile
bu kişiden senedi usulüne uygun temlik beyanı (veya birden çok devir halinde beyanlar zinciri)
ile devralan hamillere meşru hamil denir. Nama yazılı kıymetli evrakın borçlusu, ancak meşru
hamile/hamillere borcunu ifa edebilir. Bu nedenle kıymetli evrakın borçlusu, borcunu ifa ettiği
kişinin meşru hamil olup olmadığını araştırmak mecburiyetindedir.

Gerçekten TTK m. 655/1’de “Borçlu, ancak senedin hamili bulunan ve senette adı yazılı
olan veya onun hukuki halefi olduğunu ispat eden kişilere ödemek zorundadır.” denilmektedir.
Bu durum (meşru hamil olmak) ispat edilmediği halde ödemede bulunan borçlu, senedin gerçek
sahibi olduğunu ispat eden bir üçüncü şahsa karşı borcundan kurtulmuş olmaz (TTK m. 655/2).

12.3.4.2. Emre Yazılı Kıymetli Evrak
TTK m. 824’e göre emre yazılı olan veya kanunen emre sayılan kıymetli evrak, emre
yazılı senetlerdendir.

O halde kıymetli evrakın emre yazılı olabilmesi için, lehine senet düzenlenen kişinin
adından sonra “emrine” kaydı konulmalıdır. Ancak kıymetli evrak kanunen emre yazılı senet
ise artık bu kaydın konulmasına gerek yoktur. Çünkü kanunen emre yazılı senetler, zaten kanun
gereği emre yazılı kabul edilmektedir. Örneğin kambiyo senetleri (poliçe, bono, çek) kanunen
emre yazılı senetlerdendir (TTK m. 681, 778/1, 788/1).

Kanunda aksine hüküm bulunmadığı sürece her türlü kıymetli evrak emre yazılı
düzenlenebilir. Örneğin ipotekli borç ve irat senetleri (TMK m. 914), anonim şirket pay
senetleri (TTK m. 484) emre düzenlenemez.
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Devir Şekli: Emre yazılı kıymetli evrakın devri, ciro ve teslimle (zilyetliğin devriyle)
olur (TTK m. 647/1). İlk ciroyu senedin lehdarı yapabilir. Lehdar, senedin lehine düzenlendiği
kişidir. Ciro senedin arkasına yapılır. Senedin arkasında yer kalmamış ise ciro alonj üzerine
yapılabilir. Alonj (allonge) senede yapıştırılan/eklemlenen ve senedin parçası olan kâğıda denir.
Devir (temlik), tahsil ve rehin cirosu şeklinde üç tür ciro vardır.

Ciro iki türlü yapılabilir. Birincisi, tam cirodur. Tam ciro, devralanın adı yazılarak ve
“ödeyiniz” ibaresi eklenerek, senede imza atılmasıdır. Örneğin “Ramazan Durgut’a ödeyiniz”,
imza (Murat Durgut), bir tam cirodur. İkincisi, beyaz cirodur. Beyaz ciroda ise devralan
belirtilmez ve sadece imza atılır. Ad belirtilmeksizin sadece “ödeyiniz” veya “hamiline
ödeyiniz” ibaresi ile atılan imza da beyaz cirodur (TTK m. 682/3).

12.3.4.3. Hamiline Yazılı Kıymetli Evrak
TTK m. 658’e göre “Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak
sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile veya hamiline yazılı senet sayılır”.

Kanunda aksine açıklık olmadığı sürece, tüm kıymetli evrak hamiline yazılı
düzenlenebilir. Yeter ki senedin metin veya şeklinden, senedin hamilinin hak sahibi sayıldığı
anlaşılsın. Kanunda, örneğin kambiyo senetlerinden poliçe (TTK m. 671) ve bono (TTK m.
776) bakımından aksine hüküm vardır. Poliçe ve bono hamiline yazılı olamaz. Yine anonim
şirket pay senetlerinin hamiline düzenlenebilmesi için pay bedellerinin şirkete ödenmiş olması
şarttır (TTK m. 484/2). Buna karşılık kambiyo senetlerinden çek, hamiline yazılı düzenlenebilir
(TTK m. 785).

Devir Şekli: Hamiline yazılı kıymetli evrak, tedavül yeteneği en fazla olan senetlerdir.
Çünkü bunlar, el değiştirmesi en basit ve hızlı olan senetlerdir. Hamiline yazılı kıymetli evrakın
devri için; devri konusunda anlaşmaya varılan kıymetli evrakın sadece teslimi (zilyetliğin devri)
yeterlidir (TTK m. 647/1). Kısacası hamiline yazılı senetlerin devir şekli, teslimdir. Senedi
elinde bulunduran (zilyet), senedin meşru hamili sayılır. Zira TMK m. 985’e göre zilyetlik,
mülkiyete (hak sahipliğine) karine teşkil eder. Buna göre devir anlaşması olmaksızın senedin
devralındığını ve meşru hamilin aslında gerçek hak sahibi olmadığını iddia eden, iddiasını ispat
etmekle yükümlüdür (TMK m. 6).
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Uygulamalar

Yargıtay Hukuk Genel Kurulu’nun 11.04.2007 tarih ve E. 2007/12-206 K. 2007/202 Sayılı
Kararı:

“…Bono, poliçe ve çek kanun gereği emre düzenlenen senetlerdir. Bu senetler üzerine
ciranta tarafından konulan ciro edilemeyeceği kaydı senedi nama yazılı bir kambiyo senedi
haline getirmez. Bunun aksine keşideci tarafından konulan ciro edilemeyeceği kaydı senedi
nama yazılı hale getirir.
Bu şekilde, keşideci tarafından konan kayıtla nama yazılı hale gelen senedin ciro edilme
imkanı kalmaz. Ancak alacağın temliki yolu ile devredilebilir. Bu yasağa rağmen yapılan ciro
da alacağın temliki hükümlerine tabi olur ([e]TTK. m.591 ) Bu durumda senedi temellük edene
karşı keşideci her türlü defilerini ileri sürebilir...
Somut olayda takip konusu bono üzerine keşideci tarafından "ciro edilemez" şerhi
konulmuş, lehtar tarafından senet ciro edilmemiş ve bizzat icra takibine konu edilmiştir. Hal
böyle olunca, bono üzerine konulan "ciro edilemez" şerhinin senedin kambiyo senedi olma
niteliğini engellemeyece[ktir]...”
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Uygulama Soruları

Yukarıda verilen Yargıtay kararında hangi tür senetlerden bahsedilmiştir ve söz konusu
senetler nasıl devredilmelidir?
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, öncelikle kıymetli evrakın tanımı yapılmış ve bu tanımdan hareketle
unsurları saptanmıştır. Daha sonra kıymetli evrakın hukukumuzdaki düzenleniş biçimi ve
türleri anlatılmıştır.
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Bölüm Soruları
1) Bir senedin içerdiği hak senetten ayrı olarak ileri sürülemiyorsa ve senetten ayrı
olarak başkalarına devredilemiyorsa bu senet aşağıdakilerden hangisidir?
A) Kıymetli evrak
B) Adi senet
C) Nüfus cüzdanı
D) Noter ihbarnamesi
E) Protesto evrakı
2)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın unsurlarından birisi değildir?
Tedavül yeteneği
Devredilebilir hak
Muhatap
Hak senet birlikteliği
Senet

3) Aşağıdaki kanunlardan hangisi kıymetli evraka ilişkin hükümlerin yer aldığı
kanunlardan değildir?
A) Türk Ticaret Kanunu
B) Türk Ceza Kanunu
C) Sermaye Piyasası Kanunu
D) Nüfus Hizmetleri Kanunu
E) İcra ve İflas Kanunu
4)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi bir kıymetli evraktır?
Pasaport
Vasiyetname
Nüfus cüzdanı
Sürücü belgesi
Varant

5) Senedin düzenlenmesinden önce hakkın var olması ve senedin düzenlenmesi ile
hakkın senede yerleştiği kıymetli evrak türü aşağıdakilerden hangisidir?
A) Açıklayıcı kıymetli evrak
B) Kurucu kıymetli evrak
C) Kamu güvenliğine sahip kıymetli evrak
D) Kamu güvenliğine sahip olmayan kıymetli evrak
E) Sebepten soyut kıymetli evrak
6)
A)
B)
C)
D)
E)

Nama yazılı kıymetli evrakın devir yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Devir beyanı ve zilyetliğin teslimi
Sadece zilyetliğin teslimi
Ciro ve zilyetliğin teslimi
Sadece devir beyanı
Sadece ciro
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7)
A)
B)
C)
D)
E)

Emre yazılı kıymeti evrakın devir yöntemi aşağıdakilerden hangisidir?
Devir beyanı ve zilyetliğin teslimi
Sadece zilyetliğin teslimi
Sadece devir beyanı
Ciro ve zilyetliğin teslimi
Sadece ciro

8)
A)
B)
C)
D)
E)

Kıymetli evrakın devir şekli açısından aşağıdakilerden hangisi söylenemez?
Kıymetli evrakın en temel özelliği tedavül yeteneğidir.
Türk Ticaret Kanunu kıymetli evrakı devir şekillerine göre sınıflandırmıştır.
Devir şekilleri bakımından kıymetli evrak üç türe ayrılır.
Devir şekli bakımından kıymetli evrak türlerinde sınırlı sayı ilkesi vardır.
Poliçe bono ve çek kanunen hamilini yazılı kıymetli evraklardır.

9) Devralanın belirtilmediği ve sadece imzanın atıldığı ciro aşağıdakilerden
hangisidir?
A) Beyaz ciro
B) Tam ciro
C) Kısmi ciro
D) Eksik ciro
E) Açık ciro
10) Aşağıdaki senetlerden hangisi emre düzenlenemez?
A) Çek
B) Poliçe
C) Varant
D) Bono
E) Anonim Şirket Pay Senedi

***
Cevap Anahtarı:
1) A 2) C 3) D 4) E 5) A 6) A 7) D 8) E 9) A 10) E
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13. KAMBİYO SENETLERİ

263

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, senetleri hakkında genel olarak bilgi verilmiştir. Bu doğrultuda, kambiyo
taahhüdünde ehliyet, kambiyo senetlerinin işlevleri, kambiyo senetlerinin ortak özellikleri ve
kambiyo senetleri ile temel ilişki konuları anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Kambiyo senetleri nelerdir?

2)

Kambiyo senetlerinin işlevi nedir?

3)

Kambiyo senetlerinin ortak özellikleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Kambiyo Taahhüdünde
Ehliyet

Kimlerin kambiyo taahhüdünde
Okuyarak
bulunabileceğini öğrenmek

Kambiyo Senetlerinin
İşlevleri

Kambiyo senetlerinin işlevleri Okuyarak
hakkında bilgi sahibi olmak

Kambiyo Senetlerinin
Ortak Özellikleri

Kmabiyo senetlerinin
özelliklerini öğrenmek

Kambiyo Senetleri ve
Temel İlişki

Kambiyo senetleri ve temel Okuyarak
ilişki arasındaki bağlantıyı
öğrenmek

ortak Okuyarak
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Anahtar Kavramlar

•

Kambiyo senedi

•

Çek

•

Poliçe

•

Bono
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Giriş
Bu bölümde senetleri hakkında genel olarak bilgi verilecek olup; bu doğrultuda,
kambiyo taahhüdünde ehliyet, kambiyo senetlerinin işlevleri, kambiyo senetlerinin ortak
özellikleri ve kambiyo senetleri ile temel ilişki konuları anlatılacaktır.
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13.1. Genel Olarak
Kambiyo senetleri poliçe, bono ve çektir. Bu senetler dışındaki bir başka senedin kambiyo
senedi olması söz konusu değildir.

Poliçede temel olarak üç kişi mevcuttur. Bunun için üçlü bir hukuki ilişkiden söz edilir. Poliçe
düzenleyen (keşideci) tarafından muhatap üzerine düzenlenir (çekilir/yöneltilir) ve lehdara
teslim edilir. Bu ilişki, bir havale ilişkisidir. Bunun anlamı, poliçenin iki tür yetkilendirme
içermesidir: Düzenleyen, düzenlediği poliçenin muhatabına belli bir bedeli ödeme yetkisi;
poliçenin lehdarına da bu bedeli alma yetkisi verir. Şimdi bir poliçe örneği verelim:

Sayın muhatap, işbu poliçe karşılığında, …Ramazan Durgut’a… veya emrine,
..10.10.2014.. tarihinde, ...İstanbul’da…, ..50.000TL(ellibintürklirası).. ödeyiniz.
Muhatap
Ömer Kaya

(Düzenleyen)
Serdar Kara
(imza) Edirne- 09.09.2013

Bono da ise ikili bir ilişki vardır. Bono, düzenleyen tarafından yazılarak lehdara verilir. Bono,
belirli bir kişinin (muhatabın) üzerine düzenlenmez (çekilmez/yöneltilmez). Bonoda
düzenleyen, lehdara karşı belli bir bedeli ödeme vaadinde (soyut borç tanıması / mücerret
borç ikrarı) bulunur. Bono da düzenleyen aynı zamanda senedin borçlusudur. Bu nedenle
bononun düzenlenmesi, poliçeden bazı farklılıklar taşır. Şimdi bir bono örneği verelim:
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İşbu bono karşılığında,…Ramazan Durgut’a… veya emrine, ..10.10.2014.. tarihinde,
...İstanbul’da…, ..50.000TL(ellibintürklirası).. ödeyeceğim.
(Düzenleyen)
Serdar Kara
(imza)

Edirne- 09.09.2013

Çek de, tıpkı poliçede olduğu gibi üçlü bir ilişkidir. Bu ilişki, bir havale ilişkisidir. Çek,
düzenleyen tarafından muhatap üzerine düzenlenir (çekilir/yöneltilir) ve lehdara teslim edilir.
Çek, iki tür yetkilendirme içerir. Düzenleyen, düzenlediği çekin muhatabı bankaya belli bir
bedeli ödeme yetkisi; çekin lehdarına da bu bedeli alma yetkisi verir. Ancak poliçeden farklı
olarak çekte muhatap, mutlaka bir banka olmak zorundadır. Şimdi bir çek örneği verelim:

X BANKASI

İstanbul,10.10.2014

(muhatap)

(Düzenlenme yeri ve tarihi)

0030-Kadıköy/İST (Banka Şubesi)
İşbu

çek

karşılığında,…Ramazan

Durgut’a…,

veya

emrine,

yalnız

..50.000TL(ellibintürklirası).. ödeyiniz.
Hesap No:…….

(Düzenleyen)

Çek no:………

Serdar KARA

Vergi Kimlik No:…..
(Çekin Seri Numarası)

(imza)

Karekod
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13.2. Kambiyo Taahhüdünde Ehliyet

TTK m. 670’ye göre, sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kimse kambiyo senetleri (poliçe, çek
ve bono) ile borçlanma yetkisine de sahiptir. Bu hükmün getiriliş amacı, ehliyetsiz olan ve
özellikle fiil ehliyeti olmayan kişilerin korunmasıdır. Fiil ehliyetine sahip olan kimse, kendi
fiilleriyle hak edinebilir ve borç altına girebilir.

Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır (TMK m. 10).
Erginlik, on sekiz yaşın doldurulmasıyla başlar (TMK m.11/1). Evlenme, kişiyi -on sekiz
yaşından küçük olsa bile- ergin kılar (TMK m. 11/1). Yaşının küçüklüğü yüzünden veya akıl
hastalığı, akıl zayıflığı ya da bunlara benzer sebeplerden biriyle akla uygun biçimde davranma
yeteneğinden yoksun olmayan herkes, ayırt etme gücüne sahiptir. Küçüklerin (ergin
olmayanların) ve kısıtlıların fiil ehliyeti yoktur (TMK m. 14).

TTK m. 670/1’e göre, sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kişi, kambiyo senetleri ile
borçlanmya ehildir. Sözleşmeyle borçlanmaya ehil olan kişi, kambiyo senedinde herhangi bir
sıfatla (düzenleyen, muhatap, ciranta, avalist vs.) imza atarak sorumluluk altına girebilir.

Ehliyetsizlik, senetten doğan taahhüdün hükümsüzlüğüne ilişkin olan, herkese karşı ileri
sürülebilecek bir mutlak def’idir. Senedi sonradan iktisap eden hamiller iyi niyetli olsalar bile,
ehliyetsizlik def'i ileri sürülebilir.
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13.3. Kambiyo Senetlerinin İşlevleri

Kambiyo senetlerinin ödeme yöntemi olmak, kredi sağlamak ve teminat olmak işlevleri vardır.
Bunlar kambiyo senetlerinin ekonomik işlevleridir.

13.3.1.

Ödeme Yöntemi Olma İşlevi

Taraflardan birinin borcunun bir miktar paranın ödenmesi olan sözleşmelerde; borçlu, nakit
para ile ödeme yapmasını karşı tarafın kabul etmesi kayıt ve koşulu ile bir kambiyo senedi de
verebilir. Bu suretle kambiyo senedi ile ödemede bulunmak söz konusu olur. Buna ödeme aracı
olma işlevi denir.

13.3.2.

Kredi İşlevi

Borç sözleşmelerinde kambiyo taahhüdünde bulunan borçlu senedin vadesinin bitimine kadar
kredi temin etmiş sayılır. Bu da kambiyo senetlerinin (aynı zamanda) kredi aracı işlevi görmesi
sonucunu doğurur. Örnek olarak bir satış sözleşmesinde satın aldığı malın bedeli için bir bono
veren alıcı (borçlu); satın aldığı malı satarak senedin vadesinde borcunu öder; satıcı da
(alacaklı) bonoyu dolanıma (tedavüle) koyarak (ciro + zilyetliğin geçirilmesi) malın bedelini
“elde etmiş” olur. Poliçe ve bono da vade mümkün olduğundan, kredi işlevi vardır. Ancak çekte
vade olmayıp, ibraz süreleri mevcuttur. Buna bağlı olarak da çekin sadece ödeme aracı olarak
işlev gördüğüne, kredi aracı işlevi olmadığı kabul edilmektedir. Ancak ticari hayatta çekin
kullanımında düzenleme tarihi olarak ileri bir tarihin yazılarak (ileri tarihli çek / vadeli çek),
kredi işlevi görmesi sağlanmaktadır.
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13.3.3.

Teminat İşlevi

Kambiyo senetleri teminat aracı olarak da kullanılabilir. Borç sözleşmelerinde muhtelif
yükümlülüklerin yerine getirilmesini güvence altına almak için kambiyo senetleri teminat
olarak verilebilir. Örnek olarak; bankalar borçlu cari hesap kredisini güvence altına almak için
kredi verdikleri kişiden bono ya da banka kabullü poliçe alırlar. Kredi alan borcunu zamanında
ödemez ise, banka alacağını kambiyo senedini takibe koyarak kolayca tahsil eder. Kambiyo
senedinin teminat amacı ile verildiğini iddia eden kişi bu hususu ispat etmekle yükümlüdür.
Teminat olarak verilen kambiyo senedi alacaklı tarafından üçüncü kişilere ciro + zilyetliğin
geçirilmesi yolu ile devredilirse kambiyo senedini düzenleyen kişi iyiniyetli üçüncü kişilere
karşı TTK m. 687 nedeniyle “kayıtsız koşulsuz” sorumlu olur. Buna kambiyo senetlerinin
teminat işlevi denir. Poliçe, bono ve çekin teminat işlevi vardır.

13.4. Kambiyo Senetlerinin Ortak Özellikleri

13.4.1.

Sınırlı Sayı İlkesi

Kambiyo senetlerinde sınırlı sayı ilkesi (numerus clasus) geçerlidir. Kambiyo senetleri sadece
poliçe, bono ve çek olduğuna göre, bu senetler dışındaki bir başka senedin kambiyo senedi
olarak nitelendirilmesi mümkün değildir.

13.4.2.

Özellikli Şekil Şartlarına Tâbi Olma İlkesi

Kambiyo senetlerinde kanunda özel olarak belirlenmiş (özellikli) şekil şartları mevcuttur. Bir
senedin kambiyo senedi olarak nitelendirilebilmesi için kanunda belirtilen şekil şartlarını
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taşıması gerekir. Bu şartlar yoksa o senedi poliçe, bono veya çek olarak kabul etmek mümkün
değildir.

13.4.3.

Soyutluk İlkesi

Kambiyo senetlerinde soyutluk ilkesi geçerlidir. Kambiyo senetlerinde, temel ilişkinin senette
belirtilmesi söz konusu değildir. Hatta bu temel ilişki, senette açıklanamaz. Bu durum senedin
dayandığı bir temel ilişkinin bulunmadığını göstermez. Ancak kıymetli evrak olarak kambiyo
senedinde yer alan alacağın varlığı ve içeriği konusunda senet önem taşır ve belirleyicidir. Bu
yüzden kambiyo senetlerinin soyutluğu ilkesinden söz edilir. Soyut borç ikrarı, borçlar
hukukunda da kabul edilmiştir. Gerçekten TBK m. 18’ye göre, borcun sebebini belirtmese bile
borç tanıması (ikrarı) geçerlidir. Ancak kambiyo senetlerinde soyutluk ilkesi iki yönden en ileri
seviyede benimsenmiştir.

Birincisi, kambiyo senedinden doğan taahhüdün temel ilişki ile ilişkilendirilmesi, senedin veya
kambiyo taahhüdünün geçersizliği sonucunu doğurur (TTK m. 672, 777, 781). Çünkü kambiyo
taahhüdünün şarta bağlanamaması kuralı emredicidir. Ancak uygulamada senede yazılan
“bedeli nakden alınmıştır” veya “bedeli malen alınmıştır” kayıtları, taahhüdü şarta bağlı
kılmayacağından, geçerlidir. Bu tür kayıtlar daha çok ispata yöneliktir. Temel ilişkiyi açıklayan
bir nitelik de taşımayan bu kayıtlar, borçlunun senedin karşılığının ödenmediği yönündeki
kişisel def'ilerini engellemek içindir.

İkincisi, kambiyo senetlerinde kişisel def'iler kural olarak üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.
Bu özellik, kambiyo senetlerinin kanunen emre yazılı senet olmasının bir sonucudur. Ancak
hamilin bilerek borçlunun zararına hareket etmesi halinde ise, tıpkı diğer emre yazılı senetlerde
olduğu gibi, kambiyo senetlerinde de bir istisna olarak kişisel def'iler üçüncü kişilere karşı ileri
sürülebilir.
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13.4.4.

Kambiyo Senetleri Kanunen Emre Yazılı Senetlerdendir

Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı olduklarından, nama yazılı hale getirilebilmeleri için
lehdarın adından sonra açıkça “emre değildir” veya “nama yazılıdır” şeklinde kayıt
konulmalıdır (TTK m. 681/2, 778/1a, 785 ve 788/2). Aksi takdirde kambiyo senetleri,
düzenlenip şekil şartları tamamlandığı andan itibaren, emre yazılı senet sayılırlar.

Kambiyo senetlerinden sadece çek hamiline yazılabilir. Poliçe ve bononun hamiline yazılı
olması olanaklı değildir.

Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 6/A maddesinde, taksitli satışlarda, satış
sözleşmesinden ayrı olarak kıymetli evrak niteliğinde senet düzenlenecekse, senedin her bir
taksit ödemesi için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama yazılı olarak düzenlenmesinin
gerektiği belirtilmiştir. Aksi takdirde, kanunun lafzına göre kambiyo senedi geçersizdir.
Taksitle satış, satım bedelinin en az iki taksitle ödendiği ve malın veya hizmetin sözleşmenin
düzenlendiği anda teslim veya ifa edildiği satım türüdür (TKHK m. 6/A, 1).

Taksitli satışlarda kambiyo senedi düzenlenmesinde, kanunda sözü edilen bu kurala
uyulmaması halinde ortaya çıkacak geçersizliğin kapsamı ve kimlere karşı ileri sürülebileceği
öğretide tartışmalıdır. Kanaatimizce, Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un anılan
hükmüne aykırı hareket edilmesine rağmen, örneğin kambiyo senedinin nama yazılı olmaması
veya tüm satış bedeli için tek bir kambiyo senedi verilmesi halinde senet geçerlidir. Bu durum
sadece kambiyo senedinin verilmesine neden olan temel ilişkiden kaynaklanan bir kişisel def'i
teşkil eder. Bu kişisel def’i de kural olarak üçüncü kişiye karşı ileri sürülemez.
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13.4.5.

Müteselsil Sorumluluk İlkesi

Kambiyo senetlerinde müteselsil sorumluluk ilkesi geçerlidir. Alacaklı, ibraz ettiği senet
ödenmediği takdirde senet bedelinin tamamı için diğer borçlulardan birine veya bazısına yahut
hepsine birden başvurabilir (TTK m. 724, 788/1d, 818/1k). Bu durum, kambiyo senetlerinin
tedavül işlevini artırmakta ve ona güven duyulmasını sağlamaktadır.

13.4.6.

İmzaların Bağımsızlığı İlkesi

Kambiyo senedi, borçlanmaya ehil olmayan kimselerin imzasını, sahte imzaları, hayali
şahısların imzalarını yahut yetkisiz temsilcilerin imzalarını taşırsa, diğer imzaların geçerliliği
bu yüzden hiçbir şekilde etkilenmez. İşte borçlulardan birisinin imzasının herhangi bir nedenle
bağlayıcı

olmamasının, diğer borçluların sorumluluğunu

etkilememesine,

imzaların

bağımsızlığı ilkesi denir (TTK m. 677).

13.4.7.

Kambiyo Senetleri Alacak Senetleridir

Kambiyo senetlerinin hepsi, birer para alacağı senedidir. Bu yüzden alacak hakkından başka bir
hakkın senede yazılması ve bu senedin kambiyo senedi sayılması olanaklı değildir.

13.5. Kambiyo Senetleri ve Temel İlişki

Kambiyo senetlerinin düzenlenmesine neden olan bir temel ilişki mevcuttur. Bu temel ilişki
genellikle bir borçlar hukuku sözleşmesidir. Örneğin satım, kira, ödünç, bağışlama ve ortaklık
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sözleşmeleri bu kapsamda anılabilir. İşte böyle bir temel ilişkiye dayalı olarak kambiyo senedi
düzenlenip verilmesi ile kambiyo (taahhüdü) ilişkisi meydana gelir.

Her kambiyo ilişkisinin altında mutlaka bir temel ilişki bulunur. Hatır için kambiyo senedinin
düzenlenmesi halinde bile, yine bir temel ilişki vardır. Bu ilişki hatır ilişkisi şeklinde ortaya
çıkar. Bu tür senetlere “hatır senetleri” denir.

Temel ilişkiden doğan borcun ifasına yönelik (ifası yerine/uğruna) kambiyo senedinin
düzenlenip verilmesine ise kambiyo sözleşmesi denir. Kambiyo sözleşmesi bir teslim
(zilyetliğin nakli) sözleşmesidir.

Kambiyo ilişkisinin meydana gelmesi, kural olarak temel ilişkiyi sona erdirmez. Bu halde iki
alacak ortaya çıkar.

Birincisi, temel (alt) ilişkiden kaynaklanan alacaktır. İkincisi, kambiyo alacağıdır. Nitekim
TBK m. 133/2’ye göre, mevcut borç için kambiyo taahhüdünde bulunulması veya yeni bir
alacak senedi ya da yeni bir kefalet senedi düzenlenmesi, tarafların açık yenileme iradeleri
olmadıkça yenileme sayılmaz. Temel (alt) ilişkiden doğan borcun yenilenmemesi ise, varlığını
devam ettirmesi anlamına gelir. Bu da, kambiyo senedinin kural olarak “ifa uğruna” verildiğini
gösterir. Ne zamanki kambiyo senedi ödenir, işte o zaman temel ilişkiden doğan borç dahi sona
erer.

İşaret edelim ki, kambiyo senedinin vadesi geldiğinde alacaklı adi alacağı veya kambiyo
alacağını talep etmekte özgürdür. Yoksa mutlaka kambiyo alacağını talep etmek zorunda
değildir. İki alacağın (hakkın) birden var olması ve tercihe göre bunlardan birinin talep edilebilir
olmasına hakların yarışması denir. Ancak, elbette iki alacağın bir arada talep edilmesi ve
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mükerrer ödeme istenmesi olanaklı değildir. Alacaklı adi alacağı talep ederse, kambiyo senedini
zedelenmemiş olarak geri vermekle yükümlüdür.

Buna karşılık kambiyo senedinin “ifa yerine” düzenlenmesine de engel yoktur. Ancak bunun
için, tarafların bu konuda (senedin “ifa yerine” verildiği konusunda) anlaşmaya varmış olmaları
gerekir. İfa yerine verilen kambiyo senedi, temel ilişkiden doğan borcu ortadan kaldırır.
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Uygulamalar
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 24.06.2013 tarih ve E. 2013/15635 K. 2013/23568 Sayılı
Kararı:
“…Alacaklı tarafından bonoya dayalı olarak kambiyo senetlerine mahsus haciz yoluyla icra
takibine başlandığı, borçlular tarafından imzaya itiraz ve şikayet yoluyla takibin iptalinin talep
edildiği, mahkemece bilirkişi raporuyla senetteki ilk ciro imzasının lehtar M.B.'ye ait olmadığı
belirlendiğinden takip alacaklısının yetkili hamil olmadığı, bu sebeple takip hakkı bulunmadığı
gerekçesi ile her iki davacı açısından takibin iptaline karar verildiği görülmektedir.
Takibe konu bononun şekli unsurları taşıdığı, itirazda bulunan borçlu A.H.E'nin aval veren
konumunda olup, lehtarın ise M.B. olduğu, ciro imzasının lehtara ait olmadığının bilirkişi
raporuyla tespit edildiği, alacaklının ciranta konumunda yetkili hamil olduğu görülmektedir.
T.T.K.nun 778. maddesinin ( Eski T.T.K.690 ) göndermesiyle bonolar hakkında da uygulanan
aynı kanunun 677. maddesinde ( eski T.T.K.589 ); "Bir poliçe, poliçeyle borçlanmaya ehil
olmayan kişilerin imzasını, sahte imzaları, hayali kişilerin imzalarını veya imzalayan ya da
adlarına imzalanmış olan kişileri herhangi bir sebeple bağlamayan imzaları içerirse, diğer
imzaların geçerliliği bundan etkilenmez." hükmü yer almaktadır.
Borçlu A.H.E., takip dayanağı bonoda aval veren konumunda olup, imzasına bir itirazı
bulunmamaktadır. İmzaların istiklali ilkesi gereği aval veren imzası sebebiyle sorumludur.
Takip dayanağı bono üzerinde şeklen lehtarın cirosunun bulunduğu görülmekte olup buna göre,
beyaz ciroyla senedi elinde bulunduran alacaklı yetkili hamildir. O halde ilk ciro imzasının
lehtara ait olmadığı gerekçesiyle avalist borçlu A.H.E'yi de kapsar şekilde takibin iptaline karar
verilmesi isabetsizdir…”
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Uygulama Soruları

Yukarıda verilen Yargıtay kararında kambiyo senetlerinin ortak özelliklerinden hangisi /
hangileri üzerinde durulmuş ve nasıl bir karar verilmiştir, bilgilerinizi kullanarak
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde, kambiyo senetleri anlatılmıştır. Kambiyo senetleri (poliçe, bono ve çek),
Türk Ticaret Kanunu’nda ayrıntılı olarak düzenlenen bir kıymetli evrak türüdür. Ticari hayatta
sıklıkla kullanılan bu senetlerin işlevleri, ortak özellikleri ve tâbi oldukları kurallar bu dersin
konusunu oluşturmaktadır.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki kambiyo senetlerinden hangisinde farklı sayıda taraf mevcuttur?
Emre yazılı bono
Hamiline yazılı çek
Nama yazılı poliçe
Nama yazılı çek
Emre yazılı çek

2)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kişi kambiyo senetleri ile borçlanmaya ehildir.
Ayırt etme gücüne sahip ve kısıtlı olmayan her ergin kişinin fiil ehliyeti vardır.
Çek ve poliçe havale ilişkisidir.
Bonoda ikili bir ilişki söz konusudur.
Poliçede lehdar ödeme vaadinde bulunur.

3) Aşağıdakilerden hangisinde kambiyon senetlerinin ekonomik işlevleri tam olarak
sayılmıştır?
A) Kredi – Teminat
B) Teminat
C) Ödeme Yöntemi Olma – Kredi – Teminat
D) Ödeme Yöntemi – Kredi
E) Kredi
4) Bir bankanın borçlu cari hesap kredisini güvence altına almak için kredi verdikleri
kişiden bono ya da banka kabullü poliçe alması, kambiyo senedinin hangi işleviyle
ilgilidir?
A) Kredi işlevi
B) Teminat işlevi
C) Ödeme yöntemi olma işlevi
D) Rehin işlevi
E) Garanti işlevi
5)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak özelliklerinden birisi değildir?
Kanunen hamile yazılı senetlerden olmaları
İmzaların bağımsızlığı ilkesinin geçerli olması
Alacak senetleri olmaları
Soyutluk ilkesinin geçerli olması
Sınırlı sayıda olmaları

6)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdaki hangisi kambiyo senetleri bakımından söylenemez?
İmzaların bağımsızlığı ilkesine tabi olma
Emre yazılı senetlerden olma
Müteselsil sorumluluk ilkesinin geçerli olması
Özellikli şekil şartlarına tabi olma
Temel ilişkinin senette açıklanması gerekliliği
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I. 13 yaşındaki çocuk
II. 21 yaşında akıl hastası olan genç
III. 50 yaşında evli bayan
7) Yukarıdakilerden hangisi / hangileri kambiyo senetleri ile borçlanma yetkisine
sahiptir?
A) Yalnız III
B) I ve III
C) II ve III
D) I ve II
E) I, II ve III
8) Aşağıdakilerden hangisi çek ve poliçelerin sahip olduğu ortak niteliklerden birisi
değildir?
A) Üçlü ilişkinin söz konusu olması
B) Muhatabın bulunması
C) İkisinin de yetkilendirme içermesi
D) Muhatabın banka olma zorunluluğu
E) Lehdara senet üzerindeki bedeli alma yetkisinin verilmesi
9)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisinde kambiyo senetleri tam olarak sayılmıştır?
Poliçe, çek, bono
Çek, emre yazılı senet
Hisse senedi, tahvil
Sigorta poliçesi, noter senedi
Varant, makbuz senedi

10) Poliçenin hukuki niteliği nedir?
A) Havale
B) Ödeme vaadi
C) Kredi
D) Üçüncü kişi aleyhine sözleşme
E) Üçüncü kişi yararına sözleşme

***
Cevap Anahtarı:
1) A 2) E 3) C 4) B 5) A 6) E 7) A 8) D 9) A 10) A
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14. ÇEK
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?

Bu hafta, genel olarak çek hakkında bilgi verilmiştir. Çek düzenlenmesinin ön koşulları,
çekin şekil şartları, çekte lehdarın zorunlu unsur olmaması, Çek Kanununa göre aranan ancak
eksikliği çekin geçerliliğini etkilemeyen kayıtlar ile tacir çeki ve matbu hamiline yazılı çek
konuları anlatılmıştır.
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular

1)

Hangi tür bankalarda çek hesabı açılabilir ve çek anlaşması yapılabilir?

2)

Çekin unsurları nelerdir?

3)

Çekte lehdar zorunlu mudur?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri
Kazanımın
nasıl
elde
edileceği veya geliştirileceği

Konu

Kazanım

Genel Olarak Çek

Çek hakkında genel fikir
edinmek

Okuyarak

Çek Düzenlenmesinin
Ön Koşulları

Çek düzenlemek için gereken
ön şartları öğrenmek

Okuyarak

Çekin Şekil Şartları

Çekte bulunması gereken
unsurları öğrenmek

Okuyarak

Çekte Lehdarın
Zorunlu Unsur
Olmaması

Çekte lehdarın neden zorunlu
unsur olmadığını anlamak

Okuyarak

Çek Kanunu’na Göre
Aranan Ancak
Eksikliği Çekin
Geçerliliğini
Etkilemeyen Kayıtlar

Çekte bulunması zorunlu
olmayan unsurları öğrenmek

Okuyarak

Tacir Çeki ve Matbu
Hamiline Yazılı Çek

Tacir çeki ve matbu hamiline
yazılı çeki kavram olarak
öğrenmek

Okuyarak
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Anahtar Kavramlar

•

Banka

•

Çek anlaşması

•

Karşılık

•

Çek hesabı

•

Tacir çeki

•

Hamiline yazılı çek
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Giriş
Bu bölümde, genel olarak çek hakkında bilgi verilecektir. Çek düzenlenmesinin ön
koşulları, çekin şekil şartları, çekte lehdarın zorunlu unsur olmaması, Çek Kanununa göre
aranan ancak eksikliği çekin geçerliliğini etkilemeyen kayıtlar ile tacir çeki ve matbu hamiline
yazılı çek konuları anlatılacaktır.
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14.1. Genel Olarak
Çek, kambiyo senetlerinin üçüncüsüdür. Çekte üçlü bir ilişki mevcuttur. Çek
düzenleyen kişi, muhataba (daima bir bankadır), senette belirtilen belirli bir meblağı senedin
yetkili hamiline ödemesini emreder. Bu talimat, muhataba çekin karşılığını ödeme yetkisinin
verilmesini içerir. Yetkili hamil ise çekin karşılığını tahsil etme yetkisini iktisap eder.

Çek, Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) 780 vd. maddelerde düzenlenmiştir. Bununla
birlikte 5941 sayılı Çek Kanunu’nda (ÇekK) da birçok diğer konu yanında, özellikle çekin ibraz
edilmesine, ödenmesine ve karşılıksız çek düzenlemekten dolayı cezai yaptırım sorumluluğuna
ilişkin bazı hükümler vardır. Özetle Çek Kanunu’nun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek
düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ilişkin esasları ve çekin
karşılıksız çıkması hâlinde ilgililer hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektir (ÇekK m.
1).

Çek, hukuki niteliği açısından poliçeye benzemektedir. Çünkü çekte de bir havale
ilişkisi mevcuttur.

Çekin poliçeden farkları ise şu noktalarda toplanmaktadır: Türkiye’de ödenecek
çeklerde muhatap, ancak bir banka olabilir (TTK m.782/1). Diğer bir kimse üzerine düzenlenen
çek, yalnızca havale hükmündedir (TTK m.782/2). Poliçeden farklı olarak çekte, muhatabın
kabulü işlemi yoktur. Aksine çekte kabul işlemi yapılması kanunen yasaklanmıştır. Yani çekte,
“kabul yasağı” söz konusudur (TTK m.784). Bu nedenle çek üzerine her nasılsa yazılan kabul
bir kabul kaydı, “yazılmamış” sayılır (TTK m.784).

Çekte vade yoktur. Çek görüldüğünde ödenir (TTK m.795/1). Çekin görüldüğünde
ödeneceği kuralına aykırı herhangi bir kayıt (örneğin çekin üzerine yazılacak belirli bir vade
kaydı) yazılmamış hükmündedir. Hâlbuki poliçede (ve bonoda) dört tür vadeden birinin
bulunması mümkün ve geçerlidir.

Türk Ticaret Kanunu sisteminde, çek bir ödeme aracıdır. Oysa poliçe, aynı zamanda bir
kredi aracı olarak da işlev görür. Fakat hemen belirtelim ki Çek Kanunu bu konuda bir
düzenleme getirmiş ve çeki de bir “kredi aracı” hâline dönüştürmüştür. Çünkü Çek
Kanunu’ndaki düzenleme, hemen yukarıda açıklanan “çekte vade olmayacağı” kuralının
aksine, bir anlamda “vadeli çek” düzenlenebilmesini kabul etmiştir. Çek Kanunu’ndaki mevcut
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düzenlemeye göre çekte yine vade bulunmamakla birlikte, ileri düzenleme tarihi, “vade gibi”
işlev görebilmektedir.

14.2. Çek Düzenlenmesinin Ön Koşulları
Çek düzenlemenin iki adet ön koşulu vardır. Dolayısıyla çek düzenlenirken bu ön
koşullara uyulması önem taşır. Bunlar “karşılık” ve “çek anlaşması”dır (TTK m.783/1, 2).

14.2.1.

Karşılık

Çekin ibrazında ödenebilmesi için, düzenleyenin muhatap nezdinde üzerinde tasarrufa
yetkili olduğu bir “karşılık” bulunmalıdır. Bu husus, Türk Ticaret Kanunu’nda “Bir çekin
düzenlenmesi için muhatabın elinde düzenleyenin emrine tahsis edilmiş bir karşılık bulunması
… şarttır.” denilerek ifade edilmiştir (TTK m.783/1).

Karşılık, kesin olarak ve fiilen muhataba yatırılmış bir meblağ, yani düzenleyenin
muhatap nezdindeki hesabında bulunan “nakit para” olabilir. Eğer düzenleyenin muhatap
nezdinde birden fazla hesabı varsa, karşılığın da “üzerine çek düzenlenen ve çek yaprağında
numarası gösterilen” hesapta bulunması gerekir. Öyleyse düzenleyenin üzerine çek
düzenlediği ve çek yaprağında da numarası gösterilen hesabı dışındaki diğer hesaplarında
yeterli para bulunması, bu konuda (diğer hesaplardan çek yaprağında numarası gösterilen
hesaba para transfer edilerek çekin ödenmesi veya ödenebilmesi hususunda) muhataba verilmiş
özel bir yetki (örneğin virman talimatı) yoksa çekin karşılığının bulunduğundan da söz
edilemez.

Karşılık, genel olarak ve çoğu zaman düzenleyenin muhatap nezdindeki hesabında
bulunan “nakit para”dır. Ancak böyle olması zorunlu değildir. Örneğin muhatap bankanın, bir
başka kredi sözleşmesi uyarınca müşterisine (çek düzenleyene) kullandırabileceği bir kredi
limiti mevcut olabilir. Hesapta fiilen hiç para olmamasına rağmen, bu kredi limiti de çekin
karşılığını teşkil edebilir. Kredi limitini aşmayan çek bedeli, anılan karşılık üzerinden
ödenebilir.
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Karşılığı, ilgili banka hesabında bulundurmakla yükümlü olan kişi, çek hesabı sahibidir.
Çek hesabı sahibinin tüzel kişi olması hâlinde, bu tüzel kişinin mali işlerini yürütmekle
görevlendirilen yönetim organının üyesi, böyle bir belirleme yapılmamışsa yönetim organını
oluşturan gerçek kişi veya kişiler, çek karşılığını ilgili banka hesabında bulundurmakla
yükümlüdür (ÇekK m. 5/2).

14.2.2.

Çek Anlaşması

Çek düzenlenebilmesi için muhatap banka ile düzenleyen arasında, hemen yukarıda
açıklanan “karşılık” üzerinde çek düzenleyerek tasarrufta bulunabilme konusunda bir
anlaşmanın da bulunması gerekir. Bu anlaşmaya, “çek anlaşması” denilir.

Türk Ticaret Kanunu’nun ifadesinden yola çıkarak çek anlaşması, “düzenleyenin,
karşılık üzerinde çek düzenlemek suretiyle tasarruf hakkını haiz olacağına dair muhatapla
düzenleyen arasında yapılan açık veya zımni bir anlaşma” olarak tanımlanabilir (TTK
m.783/1). Çek anlaşmasının tarafları, “düzenleyen” ile “muhatap(banka)”tır. Çekin lehtarı
veya sonraki hamilleri, çek anlaşmasına taraf değillerdir ve çeki ellerinde bulundurmakla taraf
da olmazlar.

Türk Ticaret Kanunu’nda çek anlaşmasının “açık veya zımni” olabileceği söylenerek,
bu anlaşma için herhangi bir özel şekil şartı aranmamıştır. Oysa çek anlaşması, Çek
Kanunu’nda özel şekil şartına tâbi kılınmıştır. Gerçekten Çek Kanunu gereği çek hesabı,
ilgilinin, vekilinin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamaz (ÇekK m.2/3). Şu
durumda Çek Kanunu, çek anlaşmasını bir geçerlilik şekli (TBK m.12/2) olarak “yazılı şekil
şartına” bağlamış görünmektedir (TBK m.14/1). Ancak Çek Kanunu’na göre “sonradan kabul
edilen kanun” durumunda olan TTK m.783/1 uyarınca çek anlaşması açık veya zımni (yani
“örtülü”) olarak kurulabileceğinden, Çek Kanunu’ndaki zorunluluğun geçerlilik şartı olduğunu
kabul etmek mümkün değildir. Öte yandan Çek Kanunu’nda “Çek hesabı, ancak sahibinin veya
yasal temsilcisinin yazılı talebi ya da mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması
üzerine kapatılabilir.” denilerek (ÇekK m.2/10), çek hesabının kapatılması açısından da hesap
sahibinin (veya vekilinin) yahut yasal temsilcisinin yazılı talebinin arandığını da belirtelim.

Çek Kanunu uyarınca bankaların, hamiline yazılı çekler için sadece bu çeklere ilişkin
işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları (hamiline yazılı çek hesabı) açması gerekir (ÇekK m.2/6).
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Çek anlaşması kapsamında muhatabın asli edimi, sözleşmenin diğer tarafının (yani
“düzenleyenin”) düzenlemiş olduğu “çek bedelini ödemek”tir. Düzenleyenin asli edimi ise,
düzenlediği çekler açısından, bunları ödemeye yetecek “karşılığı bulundurmak”tır.

Önemle belirtelim ki; muhatabın çek bedelini ödeme yükümlülüğü, çek düzenlenen
hesapta yeterli karşılığın bulunması koşuluyla söz konusu olabilir. Karşılık yoksa muhatap
bankanın sadece kanunda belirtilen asgari tutarı ödeme yükümlülüğü mevcuttur (ÇekK m.3/3a).
Eğer çekin “kısmen” karşılığı varsa, muhatap bu kısmi karşılığı yetkili hamile ödemeye
mecburdur (TTK m.783/2; ÇekK m.3). Kısmi karşılık hâlinde kanuni asgari ödeme
yükümlülüğü bakımından Çek Kanunu m. 3/3b’ye göre işlem yapılır.

Bankaların her başvuruda bulunan müşterisi ile çek anlaşması yapması, yani isteyen tüm
müşterilerine çek defteri vermesi söz konusu değildir. Çek Kanunu, bankalara çek hesabı
açarken (çek anlaşması yaparken) bazı görev ve yükümlülükler yüklemiştir. Bankanın araştırma
yükümlülüğüne ilişkin kuralları da içeren Çek Kanunu m. 2’de aşağıda belirtilen esaslar
benimsenmiştir.

Her şeyden önce çek defterleri bankalarca bastırılır (ÇekK m.2/5) ve hesap sahibine
verilir. İşte bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenin çek hesabı açmak konusunda yasaklı olup
olmadığını Çek Kanunu hükümlerine göre araştırır, ilgili kişinin ekonomik ve sosyal
durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni gösterirler (ÇekK m.2/1). Ayrıca bankalar,
gerçek veya tüzel kişi adına açılması talep olunan çek hesaplarında bu kişilerin, sermaye
şirketlerinde ise şirket yönetim organında görev yapanlar ile ticaret siciline tescil edilen şirket
yetkililerinin çek hesabı açma yasağının bulunup bulunmadığı kontrol ederler (ÇekK m.2/3).

Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin Risk Merkezi14
ile adli sicil kayıtlarını ve açık kimliklerini saptamak için fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport
veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir
olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili
kayıtlarını almak ve çek hesabının kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten
itibaren on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler,
bankaya kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek zorundadır. Çekin karşılığının
14 5411 sayılı Bankacılık Kanunu Ek madde 1 uyarınca; Türkiye Bankalar Birliği nezdinde, kredi kuruluşları ile
Kurulca uygun görülecek finansal kuruluşların müşterilerinin risk bilgilerini toplamak ve söz konusu bilgileri bu
kuruluşlar ile gerçek veya tüzel kişilerin kendileriyle ya da onay vermeleri koşuluyla gerçek kişiler ve özel hukuk
tüzel kişileri ile de paylaşılmasını sağlamak üzere Risk Merkezi kurulmuştur.
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tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen adresleri, talebi
hâlinde hamile verilir (ÇekK m.2/2).

Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek kişinin,
yönetim organında görev yaptığı veya ticaret siciline tescil edilen yetkilisi olduğu tüzel kişiye
çek defteri verilmez. (ÇekK m.2/4).

Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan açılamaz. Çek
hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini isteyen kişi, her defasında
tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi hakkında çek düzenleme ve çek hesabı
açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya yazılı beyanda bulunur. Tüzel kişiler adına
verilecek beyannamede ayrıca, tüzel kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan
veya imza yetkilisi olan kişilerin çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı
belirtilir (ÇekK m.2/3).

Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, elindeki
bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi adına yeni bir
çek hesabı açılamaz (ÇekK m.5/6).

İşte muhatap, çek hesabı açarken Çek Kanunu’ndaki bu kurallar çerçevesinde
müşterisinin durumunu araştırmak ve eğer çek hesabı açılmasına engel bir hâl varsa, bu
müşterisine çek defteri vermemekle mükelleftir.

14.2.3.

Çek Anlaşmasının ve/veya Karşılığın Bulunmaması

Çek anlaşması ve/veya karşılığın bulunmaması, buna rağmen düzenlenen çeki geçersiz
kılmaz (TTK m.783/1). Dolayısıyla düzenleyen ile muhatap arasında çek anlaşmasının hiç
yapılmamış olması veya mevcut anlaşmanın herhangi bir sebeple geçersiz olması ya da
sonradan sona ermesi yahut muhatap nezdinde çekin karşılığının bulunmaması, gerekli zorunlu
unsurları taşıyan bir çekin geçerliliği etkilemez.
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Çek anlaşması bulunmakla birlikte karşılığı bulunmayan çeki ödeyen banka,
düzenleyene kredi vermiş sayılır. Muhatap bu kredi alacağını düzenleyene başvurarak tahsil
edebilir; yoksa ödediği hamilden geri isteyemez. Çek anlaşması bulunmamasına rağmen ibraz
edilen çeki bankanın ödemesi, düzenleyenin havale talimatının örtülü (zımni) olarak kabul
edilmesi demektir ve yapılan ödeme yine geçerlidir.

Bununla birlikte, kanuni ibraz süresi içinde çek ibraz edilmesine rağmen, çekle ilgili
“karşılıksızdır” işlemi yapılmışsa, şartları dâhilinde hamilin başvurma hakkı doğacağı gibi;
Çek Kanunu m. 5/1 kapsamında öngörülen yaptırımlar da uygulanabilecektir. Buna göre;
“karşılıksızdır” işlemi yapılmasına sebebiyet veren kişi hakkında, hamilin şikâyeti üzerine, her
bir çekle ilgili olarak, binbeşyüz güne kadar adli para cezasına hükmolunabilecektir. Mahkeme
ayrıca, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına hükmedebilecektir (ÇekK m.5/1). Söz
konusu adli para cezasının ödenmemesi durumunda ise, bu ceza, doğrudan hapis cezasına
çevrilir (ÇekK m.5/11).

14.3. Çekin Şekil Şartları
Bir senedin çek olarak kabul edilebilmesi için kanunda (TTK m.780) öngörülen şekil
şartlarını taşıması gerekir. Daha önce de işaret ettiğimiz üzere çek defterleri bankalarca bastırılır
(ÇekK m.2/5) ve hesap sahibine verilir. Şimdi bir çek örneği vererek, şekil şartlarını
açıklayalım:
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14.3.1.

Çek Kelimesi

Bir senedin çek sayılabilmesi için senet metninde “çek” kelimesi yer almalıdır (TK
780/1a). Çek Türkçe’den başka bir dilde yazılmışsa, o dilde “çek” kelimesinin karşılığı olarak
kullanılan kelimeyi içermelidir. Bankalar tarafından bastırılan matbu çeklerde, çek kelimesi de
senette bulunur.

14.3.2.

Belirli Bir Bedelin Ödenmesi İçin Kayıtsız ve Şartsız Havale

Çek, belirli bir bedelin ödenmesi için kayıtsız-şartsız havaleyi (ödeme emrini)
içermelidir (TTK m.780/1-b). Havalenin (ödeme emrinin) şarta bağlanması, örneğin temel
ilişkiden doğan borcun yerine getirilmesi koşuluna tâbi kılınması, çekin geçersizliği sonucunu
doğurur.

Diğer taraftan çekte yer alacak bedelin “belirli” bir miktar para olması gerekir. Paradan
başka bir şeyin bedel olarak gösterilmesi mümkün değildir. Aksi halde çek geçersiz olur.
Bedelin açık ve kesin bir tutar olarak yazılması zorunludur; “belirlenebilir” olması yeterli
değildir.

Bedelin mutlaka Türk Lirası olarak gösterilmesi mecburiyeti yoktur. Yabancı para
üzerinden çek düzenlenmesi de geçerlidir (TTK 802). Çekin yabancı para ile ödenmesi şart
koşulmuş ise bedeli, çekin ibraz günündeki Türk Lirası karşılığı ile ödenebilir. İbraz üzerine
çek ödenmediği takdirde hamil, çek bedelinin dilerse ibraz, dilerse ödeme günlerindeki rayice
göre Türk Lirası üzerinden ödenmesini isteyebilir (TTK m.802/1).

Çekte “aynen ödeme” kaydı varsa, çek bedelinin yabancı para üzerinden ödenmesi
gerekir. Bu durumda hamil, Türk Lirası ile ödemeyi kabul etmek zorunda değildir (TTK
m.802/3).

Poliçede bedelin çeşitli şekillerde gösterilmesine ilişkin TTK m.676, çekler hakkında
da uygulanır (TK 818/1-b). Buna göre çek bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilmişse ve iki
bedel arasında fark varsa, yazı ile gösterilen bedele üstünlük tanınacaktır (TTK m.676/1). Eğer
çek bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla birden çok kez gösterilmişse ve bu bedeller
arasında fark varsa, “en az olan bedel” geçerli sayılacaktır (TTK m.676/2).
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14.3.3.

Muhatap

Çekin diğer bir zorunlu şekil şartı, “çeki ödeyecek kişinin”, yani “muhatabın” ticaret
unvanının belirtilmesidir (TTK m.780/1c). Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap, sadece bir
“banka” olabilir. Türk Ticaret Kanunu’nun çekle ilgili düzenlemelerinde yer verilen “banka”
terimi ile 5411 sayılı Bankacılık Kanunu’na tabi olan kuruluşlar kast edilmektedir. Fakat ödeme
yeri Türkiye dışında olan çekler hakkında “banka” teriminden hangi kuruluşların anlaşılacağı,
ödeme yeri hukukuna göre belirlenir (TTK m.815).

Nihayet belirtelim ki bankalar tarafından bastırılan matbu çek yapraklarında (ÇekK
m.2/5), ilgili bankanın (muhatabın) ticaret unvanı senette bulunur.

14.3.4.

Ödeme Yeri

Çekte ödeme yerinin de gösterilmesi gerekir (TTK m.780/1d). Ancak çekte ödeme
yerine ilişkin açıklık yoksa muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri sayılır
(TTK m.781/2). Ödeme yerinin bir mülki birim (örneğin il ya da ilçe) olarak belirtilmesi
yeterlidir; ayrıca bir de “adres” gösterilmesi şart değildir.

Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde çek, ilk
gösterilen yerde ödenir. Eğer bu şekilde bir açıklık yoksa ve başka bir kayıt da mevcut değilse,
çek muhatabın iş merkezinin bulunduğu yerde ödenir (TTK m.781/2). Muhatabın iş merkezi,
bankanın merkez şubesinin bulunduğu yerdir.

Çek Kanunu m.2/7b’de, çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adının çek yaprağına
yazılması öngörülmüştür. Bu hüküm gereği çek yaprakları bastırılırken, muhatabın ticaret
unvanı yanında, çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı da çek yaprağına yazılmaktadır.
Buradan yola çıkılarak, uygulamada çekte ayrıca ve özel olarak ödeme yeri gösterilmemekte,
dolayısıyla “çek hesabının bulunduğu banka şubesinin bulunduğu yer”, ödeme yeri olmaktadır.
Şu durumda, çekte söz konusu banka şubesinin adı yazılı olduğu sürece, ödeme yerinin
bulunmaması durumu söz konusu olamaz.
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14.3.5.

Düzenlenme Yeri ve Tarihi

Çekin zorunlu unsurlarından bir diğeri de “düzenlenme yeri ve tarihi”dir (TTK
m.780/1e).

Düzenlenme yeri, çekte açık bir biçimde gösterilebilir. Düzenlenme yeri gösterilmeyen
çek ise, düzenleyenin adı (ve soyadı) yanında yazılı olan yerde düzenlenmiş sayılır (TTK
m.781/3). Burada da bir yer gösterilmemişse, senet çek olarak hüküm ifade etmez; yani çek
sayılmaz (TTK m.781/1). Ayrıca çek üzerine sadece bir tane düzenlenme yeri yazılabilir.
Birden fazla düzenlenme yeri gösterilemez. Böyle bir durum, çeki geçersiz kılar.

Ödeme yerinde olduğu gibi, düzenlenme yerinin de bir mülki birim (örneğin il ya da
ilçe) olarak belirtilmesi yeterlidir. Buna ek olarak bir de “adres” gösterilmesi gerekmez. Diğer
taraftan çek üzerine yazılacak düzenlenme yerinin gerçeği yansıtması zorunlu değildir. Bu
nedenle, örneğin çek aslında İstanbul’da düzenlenmiş olmasına rağmen üzerine düzenlenme
yeri olarak başka bir yerin yazılması mümkündür. Düzenlenme yeri olarak esas alınacak yer ise
çekin gerçekte düzenlendiği yer değil, “çek üzerinde yazılı olan” yerdir.

Uygulamada düzenlenme yeri kısaltılarak yazılabilmektedir. Düzenleme yerinin
kısaltılarak yazılması hâlinde, bu kısaltmanın hiçbir duraksamaya yer vermeyecek şekilde
anlaşılır olması gerekir. Yani düzenlenme yerinin kısaltılarak yazılmış olması, tek başına çeki
geçersiz kılmaz. Yine bono ile ilgili açıklamalarımızda değinildiği şekilde, “İst.” kısaltmasının
İstanbul’u; “Ank.” kısaltmasının Ankara’yı; “Ş. Urfa”nın Şanlı Urfa’yı; “K. Maraş”ın
Kahramanmaraş’ı; “G. Antep”in Gaziantep’i ifade ettiğinde duraksamaya yer bulunmadığından
bu kısaltmalar geçerlidir. Buna mukabil örneğin “İzm.”; “Erz.”; “K. Eli”, “Ant.” gibi
kısaltmalar, birden çok yeri çağrıştırdıklarından ve dolayısıyla hangi düzenleme yerini
(şehri/mülki birimi) ifade ettikleri belli olmadığından çekin geçersizliğine yol açarlar.

Çekte düzenlenme tarihi de zorunlu şekil şartıdır (TTK m780/1e). Düzenlenme tarihi
konulmamışsa, çek batıldır. Düzenlenme tarihi, gün ay ve yıl olarak gösterilir. Yılın kısaltılarak
yazılması ve günün ve ayın yeri değiştirilerek yazılması, anlaşılır olmak kaydıyla geçerlidir
(Örneğin 01.04.09 veya 09.19.2009 gibi). Düzenlenme tarihinin mümkün olan bir tarih olması
da zorunludur. Örneğin 32 Mart 2009 olarak çekte yer alan bir tarih geçersizdir. Buna karşın
ayın son günü kastıyla yazılan 29 Şubat, 30 Şubat, 31 Nisan, 31 Haziran, 31 Eylül, 31 Kasım
tarihleri çeki geçersiz kılmaz, ayın son gününün düzenleme tarihi olduğu kabul edilir ve ibraz
süreleri ona göre hesaplanır.
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Çeke sadece bir tane düzenlenme tarihi yazılabilir. Birden fazla düzenlenme tarihini
içeren çek batıldır. Yargıtay’ın görüşü ise farklı yöndedir. Yargıtay’ın iki tarihten ilkini
düzenlenme tarihi ve sonrakini de vade sayan kararları vardır (örneğin Yarg. 12. HD’nin
26.04.2001 tarihli ve 6458/7034 sayılı kararı). Yargıtay’ın bu görüşüne göre, çekteki ilk tarih
düzenlenme tarihi olarak geçerlidir. Ancak çekte vade olmayacağı için, vade olarak kabul edilen
bu ikinci tarih yazılmamış sayılır (TTK m.795/1).

Düzenlenme tarihinin, çekin fiilen düzenlendiği tarih ile örtüşmesi zorunlu değildir.
Geriye doğru bir tarih veya uygulamada genellikle yapıldığı üzere ileri bir tarih (post date)
atılarak çek düzenlenmesi mümkün ve böyle ileri düzenlenme tarihli çekler de (kuşkusuz diğer
zorunlu unsurları da taşıması kaydıyla) geçerlidir.

14.3.6.

Düzenleyenin İmzası

Poliçede imzaya ilişkin kurallar, çek için de geçerlidir. Bu kapsamda çek, düzenleyen
tarafından imzalanmalıdır. İmza mutlaka el yazısı ile atılmalıdır. Mühür, parmak basımı,
elektronik imza veya başka şekillerde atılan imza yeterli değildir (TTK m.756, 818/1r, 1526/1].
İmza, senet metninin altına atılır. Böylece imzanın senet metnini kapsaması sağlanır.

Bir senedin çek, en azından açık çek sayılabilmesi için düzenleyen tarafından
imzalanması vazgeçilmez bir koşuldur. Ancak çekin üzerinde düzenleyene izafe edilebilecek
bir imza şeklen mevcut olmasına rağmen bu imzanın sahte/taklit olması, imzaların bağımsızlığı
ilkesi (TTK m. 677) gereği tedavül eden çekin geçerliliğine ve diğer borçluların (cirantaların,
avalistlerin) sorumluluğuna engel olmayacaktır.

Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek düzenlemek üzere bir başkasını temsilci
veya vekil olarak tayin edemez (ÇekK m.5/3). Ancak ticari temsilciler açısından bu kuralın bir
istisnası bulunmaktadır. Zira ticari temsilci, işletme konusuna giren her türlü işlemi yapmaya
yetkili olduğu gibi, TBK m. 548/1 uyarınca, tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmaya da
yetkilidir. Gerçek kişinin temsilcisi veya vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten
dolayı hukukî ve cezai sorumluluk çek hesabı sahibine aittir (ÇekK m.5/3).
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14.3.7.

Banka Seri Numarası

Çekin zorunlu unsurlarından bir diğeri de banka tarafından verilen seri numarasıdır
(TTK m.780/1g). Banka seri numarasının bulunmaması çeki geçersiz hale getirmektedir. Banka
seri numarası bulunmayan bir senet çek olarak geçerlilik kazanmamaktadır. Ancak yabancı
banka tarafından bastırılan çekler açısından bir istisna bulunmaktadır. TTK m. 781/4’e göre,
yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde, banka seri numarasının bulunmaması, senedin çek
olarak geçerliliğini etkilememektedir.

Banka seri numarası, 15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik
sonucu, çekin geçerlilik unsuru olarak düzenlenmiştir. Geçici madde 11 uyarınca, 31.12.2016
tarihinden sonra, bankalarca çek hesabı sahiplerine seri numarası içermeyen çek yaprağı
verilemez. 31.12.2016 tarihinden önce basılan çeklerde ise bu unsur aranmaz. O halde,
31.12.2016 tarihinden önce basılan ancak banka seri numarası içermeyen çeklerin geçerliliği
bu durumdan etkilenmeyecek, ancak bu tarihten sonra basılan çeklerin geçerli olabilmesi için
banka seri numarasının bulunması gerekecektir.

14.3.8.

Karekod

Çekin zorunlu unsurlarından sonuncusu, “karekod”dur (TTK m.780/1h). Çekin
karekodu içermesi gerekmektedir. Aksi takdirde, karekod bulunmayan bir senet, çek olarak
geçerlilik kazanamayacaktır. Ancak yabancı banka tarafından bastırılan çekler açısından bir
istisna bulunmaktadır. TTK m. 781/4’e göre, yabancı banka tarafından bastırılan çeklerde,
karekodun bulunmaması, senedin çek olarak geçerliliğini etkilememektedir

Çek alacaklıları, ellerinde bulunan çek ile çek hesabı sahibine ve bu çeki düzenleyenlere
ilişkin verilere karekod aracılığıyla erişim sağlayabilecektir (TTK m.780/2). Karekodun
içereceği bilgiler, TTK m.780/2’de sayılmaktadır. Buna göre, çek alacaklıları, bu bilgilere
karekod sayesinde ulaşabilecek ve ona göre davranış sergileyeceklerdir. Karekod okutma ve
bilgi paylaşım sistemi, Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi tarafından oluşturulacaktır.

Karekod, 15.07.2016 tarih ve 6728 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik sonucu, çekin
geçerlilik unsuru olarak düzenlenmiştir. Geçici madde 11 uyarınca, 31.12.2016 tarihinden
sonra, bankalarca çek hesabı sahiplerine karekod içermeyen çek yaprağı verilemez. 31.12.2016
tarihinden önce basılan çeklerde ise bu unsur aranmaz. O halde, 31.12.2016 tarihinden önce
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basılan ancak karekod içermeyen çeklerin geçerliliği bu durumdan etkilenmeyecek, ancak bu
tarihten sonra basılan çeklerin geçerli olabilmesi için karekod bulunması gerekecektir.

14.4. Çekte Lehtarın Zorunlu Unsur Olmaması
Çekte lehtarın gösterilmesi, zorunlu şekil şartları arasında yer almaz. Çünkü poliçe ve
bononun aksine çek, hamiline yazılı olarak da düzenlenebilir. Bu bağlamda çek, herhangi bir
lehtar gösterilmeden açıkça “hamiline” yazılabilir (TTK 785/1c).

Ayrıca belirli bir kişi lehine “veya hamiline” kelimelerinin yahut buna benzer başka bir
ibarenin eklenmesi ile düzenlenen çek de hamiline yazılı çek sayılır. Örneğin “Ahmet Korkmaz
veya hamiline” ibareleri ile düzenlenen çek, hamiline yazılı bir çektir (TTK m.785/2).

Nihayet kimin lehine düzenlendiği gösterilmeyen, yani lehtar kısmı boş bırakılan bir
çek de hamiline yazılı çek hükmündedir (TTK m.785/3).

14.5. Çek Kanunu’na Göre Aranan Ancak Eksikliği Çekin Geçerliliğini
Etkilemeyen Kayıtlar
Bilindiği üzere çek defterleri bankalarca bastırılır (ÇekK m.2/5). İşte kanun gereği
(ÇekK m. 2/7) çek defterinin her bir yaprağına:
a) Çek hesabının numarası,
b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı,
c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,
ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,
d) Çekin basıldığı tarih,
e) Çek hesabı sahibi gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası; tüzel
kişilerde ise varsa Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) numarası ve
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f) Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması hâlinde, ayrıca düzenleyenin
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,

yazılmalıdır.

Ayrıca Çek Kanunu m. 2/8, tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadının da
düzenlenen çek üzerine açıkça yazılmasını zorunlu kılmaktadır.

Ancak kanunda (ÇekK m.2/9) açık olarak belirtildiği üzere, bu unsurlardan herhangi
birinin çeke bastırılmamış olması, Türk Ticaret Kanunu’nda aranan zorunlu şekil şartlarını
taşıyan çekin geçerliliğini etkilemez. Öyleyse Çek Kanunu’nda sayılan bu kayıtlar, çekin
zorunlu unsurlarından değildir. Çek için aranan zorunlu şekil şartları Türk Ticaret Kanunu’nda
(TTK m. 780-781) düzenlenmiş olup, bunlar yukarıda bir önceki başlık altında açıklanmıştır.

14.6. Tacir Çeki ve Matbu Hamiline Yazılı Çek
14.6.1.

Tacir Çeki

Çek Kanunu, “tacir” sıfatına sahip olan kişiler ile tacir olmayan kimselere verilecek
çeklerin birbirlerinden açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılmasını öngörmektedir (ÇekK
m.2/6). Tacir olan kişi ile tacir olmayanların düzenleyecekleri çeklerin birbirlerinden
ayrılmasında, tacirlerin ticari işletmeleri ile ilgili ödemelerinde sadece tacir çeklerini
kullanmalarının sağlanması düşüncesi yatmaktadır. Nitekim Çek Kanunu m. 7/1’de, “Tacirin
ticari işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek
düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.” hükmü
getirilerek, tacirin ticari işletmesi ile ilgili iş ve işlemlerinde tacir çeki kullanmamasına hapis
cezası yaptırımı getirilmiştir. Fakat tacirin ticari işletmesi ile ilgili bir işleminde tacir çekini
değil de kendisinin kişisel çek defterini kullanmış olması, Türk Ticaret Kanunu’nda aranan
unsurları (TTK m.780-781) taşıması kaydı ile böyle bir çekin geçerliliğini etkilemez (ÇekK
m.2/9).

Öte yandan uygulamada tacir çeklerine daha çok güven duyulacağı düşüncesi ile Çek
Kanunu m. 2/11’de, “Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü çek
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hesabı açtıranlar hakkında bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri uygulanır.” düzenlemesi
getirilmiştir. Böylece esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlara da tacirlere özgü çek hesabı
açtırmak ve dolayısıyla tacir çeki kullanmak imkânı verilmiştir.

14.6.2.

Matbu Hamiline Yazılı Çek

Çek, diğer kambiyo senetleri olan poliçe ve bononun aksine, “hamiline” yazılı olarak
da düzenlenebilir (TTK 785/1c). Çek Kanunu hamiline düzenlenecek çekler için sadece bu
çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılmasını, hamiline düzenlenecek çeklerin
açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılmasını ve bu çeklerde hamiline çek defteri
yapraklarının kullanılmasını öngörmektedir (ÇekK m.2/6). Yine Çek Kanunu’na göre, çek
yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alacaktır.

Çek Kanunu uyarınca, “matbu hamiline” çek yaprağı kullanmaksızın çek düzenleyen
kişi, bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak Cumhuriyet savcısı tarafından idari para
cezası ile cezalandırılacaktır (ÇekK m.7/9).

Ancak tıpkı tacirin ticari işletmesi ile ilgili bir işleminde tacir çekini değil de kendisinin
kişisel çek defterini kullanmış olması hâlindeki gibi, hamiline yazılı çek düzenlenirken matbu
hamiline çek yapraklarının kullanılmamış olması da, ilgili çekin Türk Ticaret Kanunu’nda
aranan unsurları (TTK m.780-781) taşıması kaydı ile hamiline yazılı çekin geçerliliğini
etkilemeyecektir (ÇekK m.2/9).
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Uygulamalar
Yargıtay 12. Hukuk Dairesi’nin 11.12.2003 tarih ve E. 2003/24509 K. 2003/24374 Sayılı
Kararı:

“… [e]T.T.K.'nun 692.maddesinde, çekte hangi unsurların yazılı olacağı açıklanmıştır.
lehdarın yazılıp yazılmaması ya da gerçek veya tüzel kişiliğinin bulunup bulunmaması
belirtilen unsurlar dışında kaldığından, takip dayanağı belge aynı Kanunun 693/1.maddesi
gereğince çek niteliğini taşımaktadır. Değerlendirilmenin bonolara benzer biçimde yapılması
Yasaya uygun değildir. [e]T.T.K.'nun 697 /son maddesine göre ise; kimin lehine keşide edildiği
gösterilmemiş olan bir çek, hamile yazılı çek hükmünde bulunmaktadır. Somut olayda çekin (
M Elektronik ) adına düzenlendiği ve arkadaki ilk cironun adı geçen firma sahibi tarafından
yapıldığı tespit edilmiştir. Bu durumda çeki ciro ile eline geçiren takip alacaklısı yetkili hamil
olup, şikayetin reddine karar vermek gerekirken kabulü isabetsizdir…”
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Uygulama Soruları

Yukarıda verilen Yargıtay kararını çekte lehdarın zorunlu olup olmaması bakımından
değerlendiriniz.
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti

Bu bölümde, çek ile ilgili genel prensipler, düzenlenmesi ve şekil şartları incelemiştir.
Ticari hayatta en çok kullanılan kambiyo senetlerinden biri de çektir. Çekle ilgili Türk Ticaret
Kanunu dışında ayrıca Çek Kanunu’nda da özel düzenlemeler mevcuttur.
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Bölüm Soruları
1)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Çekte muhatap ancak bir banka olabilir.
Çekte vade yoktur.
Çekte kabul yasağı söz konusudur.
Çek ikili bir ilişkidir.
Çek bir ödeme aracıdır.

I. Çek düzenlenebilmesi karşılık ve çek anlaşması ön şartlarına bağlanmıştır.
II. Çek anlaşması veya karşılığın bulunmaması çeki geçersiz kılar.
III. Çek anlaşmasında taraflar lehdar ve düzenleyendir.
IV. Çek anlaşmasında düzenleyenin asli edimi çek bedelini ödemektir.
2)
A)
B)
C)
D)
E)

Yukarıdaki ifadelerden hangisi / hangileri yanlıştır?
Yalnız I
I-II-III
I-III-IV
II-III-IV
Yalnız III

3)
A)
B)
C)
D)
E)

Aşağıdakilerden hangisi çek için öngörülen şekil şartlarından değildir?
Çek kelimesi
Muhatap
Ödeme yeri
Düzenleme tarihi
Elektronik imza

4) “Çekte … belirtilmesi zorunlu şekil şartları arasında yer almaz.” Bu ifadede noktalı
yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?
A) Muhatap
B) Lehdar
C) Düzenleyen
D) Ödeme yeri
E) Düzenleme tarihi
I. Çek hesabının numarası
II. Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı
III. Düzenleme yeri
IV. Çekin basıldığı tarih
V. Düzenleyenin imzası
5) Yukarıdakilerden hangisi / hangileri Çek Kanunu’nda sayılan ve zorunlu olmayan
unsurlardandır?
A) I-II-V
B) I-III-IV
C) III-V
D) I-II-IV
E) II-IV
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6) Aşağıdakilerden hangisi doğrudur?
A) Çek karşılığının mevcut olmaması çeki geçersiz kılar.
B) Çek anlaşması yapılmaksızın düzenlenen ve karşılığı olmayan çeki ödeyen banka,
düzenleyene kredi vermiş sayılır.
C) Çek anlaşmasının yapılmaması çeki geçersiz kılar.
D) Çek anlaşması yapılmaksızın düzenlenen ve karşılığı olmayan çeki ödeyen banka,
ödediği parayı hamilden geri isteyebilir.
E) Hamiline yazılı çek düzenlenirken matbu hamiline yazılı çek yaprakları
kullanılmazsa çek geçersiz olur.
7) Çekte lehtarın adının yanına “veya hamiline” ifadesinin eklenmesinin hukuki
sonucu nedir?
A) Çeki geçersiz hale getirir.
B) Çek geçerlidir ama ödenmez.
C) Çeki hamiline yazılı hale getirir.
D) Yazılmamış sayılır.
E) Her hangi bir etkisi yoktur.
8)
A)
B)
C)

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?
Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı kimseler kesinlikle tacir çeki kullanmazlar.
Tacir, ticari işletmeleriyle ilgili ödemelerinde tacir çeki kullanır.
Tacir çeki ile tacir olmayanlara verilen çekler birbirlerinden açıkça ayırt
edilebilecek şekilde bastırılır.
D) Tacirin, tacir çeki kullanması gereken yerde kişisel çekini kullanması çekin
geçerliliğini etkilemez.
E) Tacirin, tacir çeki kullanması gereken yerde kişisel çekini kullanması durumunda
tacir Çek Kanunu uyarınca cezaya çarptırılır.
9)
A)
B)
C)
D)
E)

Çekte lehtar kısmının boş bırakılmasının hukuki sonucu nedir?
Hamiline yazılı çek söz konudur.
Eksik çek söz konudur.
Karşılıksız çek söz konusudur.
Çek geçersizdir.
Çek geçerlidir ancak muhatap banka çeki ibraz edene ödememe hakkına sahiptir.

10) Çekte birden fazla düzenleme tarihinin yer alması ile ilgili hangisi söylenemez?
A) Birden fazla düzenleme tarihi içeren çek batıldır.
B) Yargıtay ilk tarihi düzenleme tarihi olarak kabul etmektedir.
C) Yargıtay ikinci tarihi vade olarak kabul etmektedir.
D) Yargıtay’ın ikinci tarihi vade olarak kabul eden görüşüne göre çeklerde vade
olmayacağı için vade olarak kabul edilen ikinci tarih yazılmamış sayılır.
E) Yargıtay birden fazla düzenleme tarihi bulunan çeklerin batıl olduğunu kabul
etmektedir.

***
Cevap Anahtarı:
1) D 2) D 3) E 4) B 5) D 6) B 7) C 8) A 9) A 10) E
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