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Elinizdeki bu eser, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi’nde okutulmak için
hazırlanmış bir ders notu niteliğindedir.

ÖN SÖZ
Ticaret hukuku ders kitabı, İstanbul Üniversitesi Açık ve Uzaktan Eğitim Fakültesi
İktisat Programı öğrencilerinin ticaret hukukuna dâhil konuları öğrenmeleri amacıyla
hazırlanmıştır.
Amaca uygun olarak, hukuk fakültesi öğrencileri için uygun olabilecek ayrıntılara
girilmemiş, bazı konularda genel bilgilerin verilmesiyle yetinilmiştir.
Ticaret hukukunun alanı çok geniştir. Ticaret Kanunu’nda düzenlenen ticari işletme,
ticaret şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigorta ticaret hukukunun
alanına dâhil olduğu gibi, sermaye piyasası hukuku, banka hukuku, fikri ve sınai mülkiyet
hukuku, rekabet hukuku ve taşıma hukuku da ticaret hukukunun içinde yer almaktadır.
Ders kitabında ise bu alanların tamamına yer vermek imkânı bulunmadığı gibi kitabın
özgülendiği program açısından zorunlu da değildir.
Kitapta, temel konular olan ticari işletme, kıymetli evrak ve şirketler hukuku
bilgilerine yer verilmiş, gerekli olduğu ölçüde diğer alanlara ilişkin bazı bilgilere de yer
verilmiştir.
Kitabın hazırlanmasında “AUZEF Ders İçerikleri İçin Öğretim Elemanlarının
Uygulayacağı Ders Kitabı Yapısal Standartları’na uyulmuştur.
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KISALTMALAR
6102 sayılı Kanun

6102 sayılı (yeni) Türk Ticaret Kanunu

AO

Anonim Ortaklık

AŞ

Anonim Şirket

b.

bent

BK

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu

bkz.

Bakınız

cüm.

Cümle

ÇekK

Çek Kanunu

Eski TK

6762 sayılı (eski) Türk Ticaret Kanunu

FaizK

3095 sayılı Faiz Kanunu

KoopK

1163 sayılı Kooperatifler Kanunu

Ltd. Şti.

Limited Şirketi

MarkKHK

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname

MK

4721 sayılı Türk Medenî Kanunu

RG

Resmî Gazete

s.

sayfa

SerPK

6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu

vd.

ve devamı
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YAZAR NOTU
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1. GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU

12

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
1. GENEL OLARAK TİCARET HUKUKU
1.1. Konuları
1.2. Kaynakları
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

“Ticaret”i ve “ticaret hukukunu” nasıl tanımlarsınız?

2)

Ticaret hukukunun aktörü (faili) kimdir?

3)
Kamu hukuku-özel hukuk ayrımı kısaca neye dayanır? Ticaret hukuku hangisi
içinde yer alır?
4)

Ticaret hukukunun kaynakları nelerdir?

5)

Ticaret hukuku ile bağlantılı hukuk alanları nelerdir?

14

Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ticaret Hukuku

Ticaret hukukunun hangi
ilişkileri düzenlediğinin
öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Ticaret Hukuku

Kamu hukuku-özel hukuk
ayrımının bilinmesi

Okuma yoluyla

Konuları, Kaynakları

Ticaret hukukunun konuları
ve alanlarının tespit edilmesi

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.

16

Giriş
Ticaret, malların/ürünlerin üretiminden tüketimine kadar olan süreçte değiş tokuşa
konu olması, alınıp satılması olarak ifade edilebilir. Hizmetler de tanıma dâhil edilmelidir. Bir
anlamda ticaret, ticari faaliyetlerin tamamını ifade eder.
Ticaret hukuku ise daha geniş bir kavramdır. Bir meselenin ticaret hukuku içinde yer
alması, o işin ticari bir faaliyet olması, o işin bir ticari işletme ya da bir ticaret şirket
tarafından yürütülmesi ya da düzenlendiği hukukî kaynak nedeniyle olabilir.
En geniş anlamda ticaret hukuku, ticarete (ticari faaliyetlere) ilişkin tüm ilişki ve
durumların hukuku olarak tanımlanabilir.
Ticaret hukukunun aktörü (fâili) tacirdir. Tacirler arasında ekonomik yaşamın hemen
her alanında ticari faaliyetleri yürütenler ticaret şirketleridir (Özellikle de anonim ve limited
şirket).
Ticaret hukuku, kamu hukuku-özel hukuk ayrımında, özel hukuk içinde yer alır. Kamu
hukukunda devletin (kamunun) üstün/tek taraflı iradesi söz konusu iken özel hukukta
iradelerin eşitliği/serbestliği kuralı geçerlidir.
Ticaret hukuku dersimizin konu ve kapsamını ticari işletme hukuku, kıymetli evrak
hukuku ve şirketler hukuku oluşturmaktadır.
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1.1. Konuları
Türk hukukunda ticaret hukukunu düzenleyen asıl kaynak 6102 sayılı Türk Ticaret
Kanunu’dur. Kanun 14.02.2011 tarih ve 27846 sayılı resmî gazetede yayımlanmış, 1 Temmuz
2012 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Bu kanunda yer alan konular; ticari işletme, ticaret
şirketleri, kıymetli evrak, taşıma işleri, deniz ticareti ve sigortadır.
Bu konuların tamamı ticaret hukukunun kapsamında olmakla birlikte, temel müfredat
olarak ticari işletme, şirketler ve kıymetli evrak hukuku kabul edilmektedir.
Yine Ticaret Kanunu’nun ilgili maddelerine dayalı olarak çıkarılmış olan çok sayıda
yönetmelik, tüzük ve bakanlar kurulu kararı da kaynaklar arasındadır.
Bundan başka ticaret hukukunun alanına giren diğer konuları;
-

Sermaye piyasası hukuku,

-

Banka hukuku,

-

Fikrî ve sınaî mülkiyet hukuku,

-

Rekabet hukuku,

Taşıma hukuku, olarak sayabiliriz. Belirtilen konuları düzenleyen ayrı kanun
ve kanun hükmünde kararnameler bulunmaktadır.

1.2. Kaynakları
İlgili mevzuat:
Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye piyasası kanunu,
Kooperatifler kanunu,
Çek kanunu,
Ticari işlemlerde taşınır rehni kanunu,
Bankacılık kanunu,
Rekabetin korunması hakkında kanun,
Taşıma hukukuna ilişkin uluslararası konvansiyonlar,
Borçlar kanununun; simsarlık sözleşmesine ilişkin 520 ilâ 525, komisyon
sözleşmesine ilişkin 532 ilâ 546, ticari temsilciler, ticari vekiller ve diğer tacir yardımcılarına
18

ilişkin 547 ilâ 554, adi şirketlere ilişkin 620 ilâ 644. madde hükümleri, marka, patent,
endüstriyel tasarım, coğrafi işarete ilişkin düzenlemeler içeren Sınai Mülkiyet Kanunu.
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Uygulamalar

20

Uygulama Soruları

21

Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 13
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunu alanları arasında yer almaz?

a)

Sermaye piyasası hukuku

b)

Banka hukuku

c)

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku

d)

Rekabet hukuku

e)

Tüketici hukuku

2)

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunu alanları arasında yer alır?

a)

Borçlar hukuku

b)

Banka hukuku

c)

Anayasa hukuku

d)

Medeni hukuk

e)

Tüketici hukuku

3)

Aşağıdakilerden hangisi ticaret hukukunu kaynaklarından biri değildir?

a)

Sermaye piyasası kanunu

b)

İş kanunu

c)

Fikri ve sınai mülkiyet hukuku

d)

Çek kanunu

e)

Kooperatifler kanunu

4)

Ticaret hukukunu düzenleyen temel kanun aşağıdakilerden hangisidir?

a)

Ticari işletme rehni kanunu

b)

Sermaye piyasası kanunu

c)

Türk borçlar kanunu

d)

Kooperatifler kanunu

e)

Türk ticaret kanunu
23

5)

Ticaret hukuku hakkına aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Taşıma hukuku, ticaret hukuku alanında dahildir.

b)
En geniş anlamda ticaret hukuku, ticarete (ticari faaliyetlere) ilişkin tüm ilişki
ve durumların hukuku olarak tanımlanabilir.
c)

Ticaret hukukunun aktörü (faili) ticari işletmedir.

d)

Ticaret hukuku, kamu hukuku-özel hukuk ayrımında, özel hukuk içinde yer

e)

Vergi hukuku ticaret hukuku alanında dâhil değildir.

alır.

Cevaplar: 1) e, 2)b, 3)b, 4)e, 5)c
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2. TİCARİ HÜKÜMLER, TİCARİ ÖRF VE ADET, TİCARİ
DAVALAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
2. TİCARİ HÜKÜMLER, TİCARİ ÖRF VE ADET, TİCARİ DAVALAR
2.1. Ticari Hükümler (Kurallar)
2.2. Ticari Örf ve Adet
2.2.1. Örf ve Adet
2.2.2. Teamülde Durum
2.2.3. Bir Bölgeye veya Bir Ticaret Dalına Özgü Ticari Örf ve Adetler
2.3. Ticari Davalar
2.3.1. Genel Olarak
2.3.2. Ticari Davalar ve Çekişmesiz Yargı İşlerinin Görüleceği Mahkemeler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ticari işlere uygulanacak hükümlerin sırası nasıldır?

2)
Ticari örf ve adet kurallarının uygulanmasını tacirler ve tacir olmayan kişiler
bakımından açıklayınız.
3)
Aynı konuda birden fazla ticari örf ve adet kuralı varsa, bunlardan hangisi
somut ihtilafa (uyuşmazlığa) uygulanacaktır?
4)

Ticari davaları sınıflandırarak, mutlak ticari davalara dört örnek veriniz.

5)

Ticari davalar hangi mahkemede görülür? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ticari Hükümler

Ticari hükümlerin nelerden
ibaret olduğunun
öğrenilmesi, ticari nitelik
taşıyan bir ihtilafa
uygulanacak hükümlerin
sırasının tespiti

Okuma yoluyla

Ticari Örf ve Âdet

Ticari örf ve adet
kurallarının oluşumu,
kimlere nasıl
uygulanacağının öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Ticari Davalar

Hangi davaların “ticari
dava” niteliği taşıdğının,
ticari davaların hangi
Okuma yoluyla
mahkemelerde görüleceğinin
bilinmesi
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Ticaret kanunu ile ilgili diğer kanun ve mevzuata bakıldığında ticaretle ilgili
hususların diğer hususlardan farklı hüküm ve kurallara tabi tutulduğunu görmekteyiz. Bu
tutum ticaretin ticari olmayandan, tacirin tacir olmayandan, ticari işin diğer işlerden, ticari
davanın diğer davalardan farklı olmasından (farklı sonuçlara bağlanmasından)
kaynaklanmaktadır.
Belirtildiği üzere, TK’da ticaretle ilgili hususlar bakımından özel düzenlemelere yer
verilmiştir; ticari işlerin diğer işlerden farklı sonuçlarına yer verilmiş, ticari işletmeler
hakkındaki bazı işlemler ayrıca düzenlenmiş, tacir kişinin tacir olmayan kişilere nazaran
sorumluluk ve hakları ayrıca tanzim edilmiştir.
Yine ticari işletme ve tacirler için ayrı bir sicil oluşturulmuş (ticaret sicili), ticari
hükümler ayrıca zikredilmiş, ticari davalar ve ticari davaların görüleceği mahkemeler de diğer
dava ve mahkemelerden ayrılmıştır.
Netice itibariyle, ticaretle ilgili hususların, ticaret kanununda (TK) ve diğer kanunlarda
ticari olmayan hususlara nazaran farklı hüküm ve kurallara tabi tutulmuş olduğunu
görmekteyiz.
Bu açıdan aşağıda sırasıyla ticari hükümler, ticari işler ve ticari davalar ayrıntılı
incelenmiştir.
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2.1. Ticari Hükümler (Kurallar)
TK’nın birinci maddesi “ticari hükümler” başlığını taşımaktadır. Madde hükmüne göre
ticari hükümler:
-

Bu kanundaki hükümlerle,

Bir ticari işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı
özel hükümler.
TK’da geçici maddeler dışında toplam 1535 madde bulunmaktadır. Bu madde
hükümlerinin tamamı ticari hükümdür.
Ticari hükümlerin özelliği ticari işlere öncelikle uygulanacak olmalarıdır.
TK m. 2/2 hükmü uyarınca; mahkeme, hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari
işlerde, ticari örf ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verecektir.
Buradaki genel hükümlerden maksat başta medeni kanun ve borçlar kanununun genel
hükümleri olmak üzere tüm kanunlarda yer alan genel nitelikteki hükümlerdir.
Nitekim Türk medeni kanunu m. 5’te de, medeni kanun ve borçlar kanununun genel
nitelikli hükümlerinin, uygun düştüğü ölçüde tüm özel hukuk ilişkilerine uygulanacağı esası
tespit edilmiştir. Ticari ilişkilerde özel hukuk ilişkileri içinde yer almaktadır.
Bundan başka, bizzat TK’nın birinci maddesinde, TK’nın Türk medeni kanununun
ayrılmaz bir parçası olduğu da vurgulanmıştır.
Şu hâlde ticari işlere uygulanacak hükümler ticaret kanununun hükümlerinden ibaret
olmayıp, başta medeni kanun ve borçlar kanunu olmak üzere diğer kanun hükümleri de ticari
işlere uygulanacaktır.
Uygulama sırasına bakıldığında;
-

Ticaret kanunu ile diğer kanunların emredici hükümleri,

-

(Varsa) Sözleşme hükümleri,

-

Tamamlayıcı ya da yorumlayıcı ticari hükümler,

-

Ticari örf ve adet,

-

Diğer kanunların genel hükümleri, tatbik alanı bulacaktır.

Meseleye uygulanacak bir kanun hükmü bu sıraya göre dahi bulunamazsa medeni
kanun m. 1/II hükmü uyarınca hâkim, örf ve adet hukukuna göre, bu da yoksa kendisi kanun
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koyucu olsaydı nasıl bir kural koyacak idiyse ona göre karar verecektir. Hâkim, karar verirken
bilimsel görüşlerden ve yargı kararlarından da yararlanır (TMK m. 1/III).

2.2. Ticari Örf ve Adet
TK’nın ikinci maddesinde ticari örf ve adet düzenlenmiştir.

2.2.1. Örf ve Adet
Örf ve adet kuralları, belli bir yer veya belgede uzunca bir süre kabul görerek
uygulanan ve bu uygulamaya bağlı olarak toplumda uyulması zorunlu olduğu kanaati oluşan
kurallardır. Ticari örf ve adet kuralları da tacirler arasındaki uzunca süre devam eden tatbikata
bağlı olarak oluşan kurallardır.
Nasıl tacir, tacir olmayan kişilerden farklı hükümlere tabi tutulmuşsa, ticari örf ve adet
de ticari olmayan örf ve adetten farklıdır.
Bu fark özellikle ticari örf ve âdetin uygulama alanı bakımından söz konusu olur. TK
m. 2/3 hükmü uyarınca,
Ticari örf ve adet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar hakkında ancak onlar tarafından
bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır.
Buna göre, ticari örf ve adet tacirler hakkında mutlak olarak (bilseler de bilmeseler de)
uygulanacak; tacir olmayan kimseler hakkında ise ancak onlar tarafından bilindiği veya
bilinmesi gerektiği takdirde uygulanacaktır.
Bu hükümden, tacir olan kişi ile tacir olmayan kişi arasındaki birinci farkı görmüş
oluyoruz. Kişi tacir olduğundan ticari örf ve adeti bilmediği savunmasında bulunamayacak
iken, kişi tacir değilse, söz konusu ticari örf ve adet kuralından haberdar olmadığı savunması
ile, anılan kuralın kendisi hakkında uygulanmasını engelleyebilecektir.

2.2.2. Teamülde Durum
Teamülleri, örf ve adet kuralı niteliği kazanmamış, alışkanlık niteliğinde olan kurallar
olarak tanımlayabiliriz.
TK m. 2/1 teamül ile ticari örf ve adet kuralı arasındaki farka işaret etmekte, teamülün
mahkemenin yargısına esas olamayacağını, ancak irade açıklamalarının yorumunda
teamüllerin de dikkate alınacağını salık vermektedir.
Buna göre, mahkeme bir karar verirken, kararına hukuki dayanak olarak teamülü
gösteremeyecektir.

32

2.2.3. Bir Bölgeye veya Bir Ticaret Dalına Özgü Ticari Örf ve Adetler
Aynı konuda birden fazla ticari örf ve adet kuralı varsa, bunlardan hangisinin somut
ihtilafa (uyuşmazlığa) uygulanacağı meselesi gündeme gelebilir.
Bu mesele TK m. 2/2 hükmü ile bir çözüme kavuşturulmak istenmiştir. Buna göre:
Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve adetler genel olanlara üstün
tutulur. İlgililer aynı bölgede değillerse, kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmedikçe, ifa
yerindeki ticari örf ve adet uygulanır.
Görüldüğü üzere, bir bölgeye veya ticaret dalına özgü olanlar genel olanlara tercih
edilmekte, uyuşmazlığın tarafları farklı bölgelerde ise ifa yerindeki ticari örf ve âdetin
öncelikle uygulanacağı hükme bağlanmaktadır.

2.3. Ticari Davalar
2.3.1. Genel Olarak
Tacir, ticari iş ve ticari işletme ile ilgili diğer hususlarda olduğu gibi ticari davalar da
diğer davalardan (ticari olmayan davalardan) ayrı olarak tasnif edilmiştir.
Bunun en pratik sonucu ise, ticari davaların ticaret mahkemelerinden görülecek
olmasıdır. Yani bir davanın ticari dava olup olmadığının tespitinin en önemli sonucu o
davanın görüleceği mahkemenin tespit edilmesindedir. Davanın açılacağı mahkeme doğru
tespit edilemezse dava usulden reddedilir.
Hangi hususlara ilişkin hukuki uyuşmazlıkların ticari davaya konu olacağı TK m. 4’te
düzenlenmiştir. Bazı hususlar sayma yoluyla tespit edilmiş ve davanın taraflarının tacir olup
olmadığına bakılmaksızın sayılan hususlardan doğan davaların ticari dava olacağı hükme
bağlanmıştır. Aşağıda anılan hususlar sayılmaktadır.
Sayma yoluyla tespit edilen mutlak olarak (tarafının tacir olup olmadığına
bakılmaksızın) ticari dava sayılan hususların haricinde kalan uyuşmazlıkların ticari davaya
vücut verip vermeyeceği, uyuşmazlığın her iki tarafında da ticari işletmesiyle ilgili bir
husustan doğup doğmadığına bağlıdır.
Buna göre mutlak olarak ticari dava sayılmayan bir husustan doğan bir uyuşmazlık her
iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili ise söz konusu uyuşmazlığa ilişkin dava ticari dava
sayılır.
İhtilaf konusu işin tarafların ticari işletmesiyle ilgili olup olmadığına bakılmaksızın,
mutlak olarak ticari davaya vücut veren hususlar TK m. 4 uyarınca:
Ticaret kanununda,
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Türk medeni kanunu ve borçlar kanununun 4. maddede sayılan hükümlerinde,
Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta,
Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere ilişkin özel
hükümlerde,
Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para verme işlerine
ilişkin düzenlemelerde, öngörülen hususlardır.
TK m. 4 hükmü uyarınca sayılan hususlardan doğan çekişmesiz yargı işleri de ticari
nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır.
Örneğin; TK’da düzenlenen acente, haksız rekabet, ticaret şirketleri, taşıma, sigorta
işlerinden doğan davalar taraflarına bakılmaksızın mutlak olarak ticari dava oluşturur.
Yukarıda belirtildiği üzere, sayılanlar dışında kalan hususlardan doğan davalarını ticari
dava sayılabilmesi için o hususun her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan
doğması gerekir (TK m. 4/1). Örneğin, satım sözleşmesinden doğması muhtemel bir ihtilafın
ticari dava olarak nitelendirilebilmesi için her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili olması
gerekir. Her iki tarafın da ticaret şirketi (kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif)
olduğu tüm durumlarda dava ticari bir davadır.

2.3.2. Ticari Davalar ve Çekişmesiz Yargı İşlerinin Görüleceği
Mahkemeler
Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına bakılmaksızın
asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz yargı işlerine
bakmakla görevlidir (TK m. 5/1).
Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin görevi içinde
bulunan ve 4. madde hükmünce ticari sayılan davalarla özel hükümler uyarınca ticaret
mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret
davalarına bakan birden çok asliye ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı
yerlerde hâkimler ve savcılar yüksek kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya
birkaçı münhasıran bu kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz
sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir (TK m. 5/2). .
Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk mahkemeleri
arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul hükümleri uygulanır (TK
m. 5/3).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 26

37

Bölüm Soruları
1)
Ticari işlere uygulanacak hükümlerin sırası aşağıdakilerden hangisinde doğru
olarak verilmiştir?
1.

Ticaret kanunu ile diğer kanunların emredici hükümleri,

2.

Tamamlayıcı ya da yorumlayıcı ticari hükümler,

3.

(Varsa) Sözleşme hükümleri,

4.

Diğer kanunların genel hükümleri

5.

Ticari örf ve adet

a)

1, 3, 2, 5, 4

b)

1, 4, 3,2, 5

c)

2, 4, 5, 4, 1

d)

1, 5, 4, 3, 2

e)

5, 3, 4, 2, 1

2)

Ticari örf ve adet kurallarına ilişkin olarak aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

a)

Buna göre, ticari örf ve adet tacirler hakkında mutlak olarak uygulanır.

b)
Teamül mahkemenin yargısına esas olamaz, ancak irade açıklamalarının
yorumunda dikkate alınabilir.
c)
Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve adetler genel olanlara
üstün tutulur.
d)
İlgililer aynı bölgede değillerse, kanunda
öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticari örf ve adet uygulanır.
e)

veya

sözleşmede

aksi

Ticari örf ve adet tacir olmayanlar hakkında hiçbir hâlde uygulanmaz.

38

3)

Ticari davalarla ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine veya tutarına
bakılmaksızın asliye ticaret mahkemesi tüm ticari davalar ile ticari nitelikteki çekişmesiz
yargı işlerine bakmakla görevlidir.
b)
Marka mevzuatından doğan davalar Fikri ve Sınai Haklar Hukuk
Mahkemelerinde görülür.
c)
Mutlak olarak ticari dava olduğu belirtilenler dışında kalan hususlardan doğan
davalarını ticari dava sayılabilmesi için o hususun her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili
hususlardan doğması gerekir.
d)
Ticari davaların bazıları, dava konusu şeyin değerine göre sulh hukuk
mahkemelerinde görülür.
e)
Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk
mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisidir.
4)

Aşağıdakilerden hangisi mutlak ticari davaya vücut vermez?

a)

Sigorta işleri

b)

Acentelik,

c)

Haksız fiil

d)

Taşıma

e)

Anonim şirket

5)

Aşağıdakilerden hangisi mutlak ticari davaya vücut verir?

a)

Satım

b)

Acentelik

c)

Haksız fiil

d)

Kira

e)

Ödünç

Cevaplar: 1)a, 2)e, 3)d, 4)c, 5)b
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3. TİCARİ İŞLER VE TİCARİ İŞLERE BAĞLANAN SONUÇLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
3. TİCARİ İŞLER ve TİCARİ İŞLERE BAĞLANAN SONUÇLAR
3.1. Ticari İşler
3.2. Teselsül Karinesi
3.3. Ticari İşlerde Faiz
3.3.1. Faiz Oranı
3.3.2. Yabancı Para Borcunda Faiz
3.3.3. Faizin Başlangıcı
3.3.4. Bileşik Faiz
3.4. Zaman Aşımı
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ticari işler nelerdir? Sayınız.

2)

Ticari işlerde teselsül karinesini açıklayınız.

3)

Ticari işlerde faizin özelliklerin nelerdir?

4)

Ticari işlere uygulanacak faiz oranı nasıl belirlenir?

5)

Ticari hükümler bakımından zamanaşımı sürelerinin özelliği nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ticari iş

Ticari işlerin nelerden ibaret
olduğu, nasıl belirlendiği,
neyi ifade ettiği konusunda
bilgi sahibi olunması

Okuma yoluyla

Teselsül karinesi

Müteselsilen sorumluluğun
ne olduğunun, teselsül
karinesinin ne zaman
devreye girdiğinin, kefalette
de müteselsil sorumluluğun
bulunduğunun
bulunduğunun öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Faiz

Faiz konusunda ticari işlere
ilişkin özelliklerin, özellikle
faiz oranlarının bilinmesi

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Ticaret kanunu ticari işleri diğer işlerden (ticari olmayan işler/adi işler) ayırmış ve bu
işlere diğer işlerden farklı sonuçlar bağlamıştır.
Buna göre bir işin adi iş (ticari olmayan iş) ya da ticari iş olup olmaması, o işe hangi
hükümlerin uygulanacağının tespitinde önem taşır. Örneğin, iş bir ticari iş ise talep
edilebilecek temerrüt faizi oranı farklı olmakta, bazı hâllerde taraflar öngörmese bile
müteselsil (zincirleme) sorumluluk gündeme gelmektedir.
Ticari işler kavramındaki “iş” kelimesi, her türlü iş, işlem ve fiili ifade eder. Her türlü
hukuki işlem, sözleşme ve fiil iş kavramının muhtevasına dâhildir.
Örneğin taraflar arasında yapılan bir satım sözleşmesi, bir ticari işletmeyi
ilgilendiriyorsa ticari iştir. Yine bir fiil niteliğindeki haksız rekabet, TK’da düzenlenmiş bir
ticari iştir. Benzer şekilde bono düzenleme işlemi de TK’da düzenlendiği için bir ticari iştir.
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3.1. Ticari İşler
Ticari İşler:
1) TK’da düzenlenen tüm hususlar ticari işlerdendir (TK m. 3). Örnek: haksız rekabet,
acente, ticaret şirketleri, kambiyo senetleri taşıma işleri, sigorta işleri.
2) Bir ticari işletmeyi (bir ticaret şirketini) ilgilendiren tüm işlem ve fiiller ticari iş
oluşturur. Örnek: ticari işletmenin akdettiği kira sözleşmesi.
3) Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan sözleşmeler, kanunda aksine
hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır (TK m. 19/2). Örnek: bir tarafında bir
ticari işletme bulunan satım sözleşmesi diğer taraf için de ticari iş sayılır.
4) Ticari iş karinesi: bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak, gerçek kişi olan
bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça
bildirdiği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç adi sayılır (TK
m. 19/1). Örnek: Gerçek kişi tacirin bir ödünç sözleşmesi yapması kural olarak ticari bir iştir.
Tüzel kişi tacir olan ticaret şirketlerinin tüm işleri ticaridir. Ticaret şirketlerinin adi
alanı (işletmeyle ilgili olmayan işleri) bulunmadığından, tüm işleri ticari iştir.
Ticari iş olmayan bağlanan sonuçlar teselsül karinesi, faiz ve zaman aşımı
bakımındandır.

3.2. Teselsül Karinesi
Bir borç için birden fazla kişi borçlu olursa, kural olarak her bir borçlu münferiden
(bireysel olarak) sadece kendisine ait kısımdan sorumlu olur. Alacaklı borcun tamamını
borçlulardan birinden talep edemez. Her bir borçluyu borcu oranında takip etmesi gerekir.
Örneğin; iki öğrenci kira sözleşmesini birlikte imzalarsa, burada kural olarak münferit
(bireysel) sorumluluk vardır ve her öğrenci kendine düşen orandan sorumludur. Alacaklı kira
alacağının tamamını herhangi birinden talep edemez.
Müteselsil (zincirleme) sorumlulukta ise, alacaklı borcun tamamı için borçlulardan
herhangi birini takip edebilir. Ödeyen borçlu daha sonra payı oranında diğer borçluya rücu
edecektir.
Bu durum BK m. 162’de şu şekilde ifade edilmiştir:
Birden çok borçludan her biri, alacaklıya karşı borcun tamamından sorumlu olmayı
kabul ettiğini bildirirse, müteselsil borçluluk doğar.
Böyle bir bildirim yoksa müteselsil borçluluk ancak kanunda öngörülen hâllerde
doğar.
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Yine BK m. 163/1 hükmü uyarınca da, alacaklı, borcun tamamının veya bir kısmının
ifasını, dilerse borçluların hepsinden, dilerse yalnız birinden isteyebilir.
Birlikte borçlulukta sorumluluğun müteselsil (zincirleme) olması için BK m. 162/1
hükmü gereği, bunun sözleşmeye açıkça yazılması gerekir. Yazılmazsa müteselsil sorumluluk
mevcut olmaz. Kanunda öngörülen istisnalar saklıdır.
Ticari olmayan işler bakımından durum bu olmakla birlikte, ticaret kanununda ticari iş
dolayısıyla birlikte borçlu olan kişilerin, sözleşmede açıkça yazılmasa da, müteselsilen
sorumlu olacağı karinesi getirilmiştir.
Karine aksi ispat edilinceye kadar varlığı kabul edilen olgudur. Ticari bir iş dolayısıyla
birlikte borçlu olan kişilerin müteselsilen sorumlu olması durumu kabul edilmiştir.
İki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari niteliği haiz bir iş
dolayısıyla, diğer bir kimseye karşı birlikte borç altına girerse, kanunda veya sözleşmede aksi
öngörülmemişse müteselsilen sorumlu olurlar. (TK m. 7/1). Burada müteselsil sorumluluğun
varlığı bir karine olarak kabul edilmiştir (teselsül karinesi).
Örneğin ticari işletme için birlikte bankadan kredi (ödünç) alan iki kişi, sözleşmede
ayrıca sorumluluğun müteselsil olduğu yazılmasa da, alacaklı bankaya karşı müteselsilen
sorumlu olur.
Elbette taraflar sözleşmeye açıkça, sorumluluğun müteselsil olmadığı yönünde hüküm
koyabilirler. Bu durumda borçtan sorumluluk müteselsil (zincirleme) değil, münferit
(bireysel) olur.
Ticari borçlara kefalet hâlinde de, hem asıl borçlu ile kefil, hem de kefiller arasındaki
ilişkilerde müteselsil sorumluluk kuralı geçelidir (TK m. 7/2).
Bununla birlikte, müteselsil sorumlu olan kefil ya da kefillerden temerrüt faizi
istenebilmesi için, ödemenin asıl borçlu tarafından yapılmadığı hususunun ayrıca kefile de
ihbar edilmesi gerekir. Aksi hâlde ihbardan önce işleyen temerrüt faizinden kefil sorumlu
olmaz (TK m. 7/1).
Müteselsil kefalet karinesine tüketiciler bakımından bir istisna getirilmiştir.
Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un 4/6 maddesi uyarınca, tüketici işlemlerinde,
tüketicinin edimlerine karşılık olarak alınan şahsi teminatlar, her ne isim altında olursa olsun
adi kefalet sayılır.

3.3. Ticari İşlerde Faiz
Anapara faizi (kapital faiz), temerrüt faizi olmak üzere faiz bir açıdan ikiye ayrılır.
Anapara faizi, bir miktar paradan belli bir süre yoksun kalma karşılığında alacaklıya ödenen
paradır. Talep edilebilmesi için kural olarak sözleşmede kararlaştırılması gerekir. Kuralın
istisnası TK m. 20’de düzenlenmiştir. Buna göre ticari işletmesi gereği bir iş gören tacir,
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sözleşmede kararlaştırılmış olmasa da, verdiği avanslar ve yaptığı masraflar için faiz talep
edebilir.
Temerrüt (gecikme) faizi ise para borcunu ödemekte geciken (temerrüde düşen)
borçludan talep edilir. İstenebilmesi için sözleşmede kararlaştırılması gerekmez. Para
borcunun ifasında gecikilen tüm durumlarda uygulanabilir.

3.3.1. Faiz Oranı
Gerek anapara gerek temerrüt faizinde hangi oranın uygulanacağı önem taşır.
Faiz oranı sözleşme ile belirlenebilir. Borçlunun ekonomik yönden mahvına sebep
olmayacak şekilde oranı belirlemek serbesttir. TK m. 8/1 hükmü uyarınca da, ticari işlerde
faiz oranı serbestçe belirlenir.
Bununla birlikte BK m. 88’de ticari olmayan işler bakımından faize sınırlama
getirildiğini belirtelim. BK m. 88/2 hükmü uyarınca, sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık faiz
oranı, birinci fıkra uyarınca belirlenen(yürürlükte olan mevzuat hükümlerine göre: 3095 sayılı
Kanun) yıllık faiz oranının yüzde elli fazlasını aşamaz. Yine BK m. 120/2 hükmüne göre,
sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranı, 3095 sayılı Kanunda belirlenen yıllık
faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamaz.
Borçlar kanunu ve Türk ticaret kanununa göre faiz ödenmesi gereken hâllerde, miktarı
sözleşme ile tespit edilmemişse bu ödeme yıllık yüzde on iki oranı üzerinden yapılır (Faiz
Kanunu m. 1/1). Bu oran kanuni faiz oranı olarak ifade edilmiştir. Bakanlar kurulu, bu oranı
aylık olarak belirlemeye, yüzde onuna kadar indirmeye veya bir katına kadar artırmaya
yetkilidir. Hâlihazırda faiz oranı yıllık yüzde 9’dur.
Bir miktar paranın ödenmesinde temerrüde düşen borçlu, sözleşme ile aksi
kararlaştırılmadıkça, geçmiş günler için 1. maddede belirlenen orana göre temerrüt faizi
ödemeye mecburdur. (Faiz Kanunu m. 2/1)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli
avanslar için uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan 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. (Faiz Kanunu m. 2/2)
Hâlihazırda ticari işlerde talep edilebilecek avans faizi oranı yıllık yüzde 19.50 olarak
belirlenmiştir.
Görüldüğü üzere, ticari olmayan işlere nazaran ticari işlerde, temerrüt faizi daha
yüksek oranda talep edilebilmektedir.
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3.3.2. Yabancı Para Borcunda Faiz
Sözleşmede daha yüksek akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hâllerde, yabancı
para borcunun faizinde devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat
hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır.
(Faiz Kanunu m. 4/a)

3.3.3 Faizin Başlangıcı
Aksine sözleşme yoksa ticari bir borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade
yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar. (TK m. 10/1).

3.3.4. Bileşik Faiz
Bileşik faiz (mürekkep faiz) işleyen faizin belli bir dönem sonunda anaparaya
eklenerek, toplam tutar üzerinden tekrar faiz yürütülmesidir. Bu yöntemde anapara borcu
kartopu gibi büyüyerek borçlunun ekonomik mahvına sebep olabilecek niteliktedir.
Bu sebeple, faize faiz yürütülmesi (bileşik faiz) kural olarak yasaktır. TK m. 8/2’de ise
kurala istisna getirilmiş ve iki hâlde faize faiz yürütülebileceği hükme bağlanmıştır.
Buna 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 ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra, sözleşenleri tacir olmayanlara
uygulanmaz. (TK m. 8/2).

3.4. Zaman aşımı
Belirlenen zaman aşımı süresinin geçmesi üzerine, borçlu, zamanaşımı gerekçesiyle,
borcunu ifadan kaçınabilir. Ticaret kanunu ve diğer kanunlarda çeşitli zaman aşımı süreleri
öngörülmüştür. Özel bir düzenleme yoksa her alacak on yıllık zaman aşımına tabidir (BK m.
146). Buna göre vadesinden itibaren on yıl içinde talep edilmeyen bir alacak bakımından,
borçlu borcunu ödememek için bir savunma imkânına sahip olmaktadır.
Ticari hükümler bakımından zamanaşımı sürelerinin özelliği, kanunda aksine
düzenleme yoksa ticari hükümlerle öngörülen zamanaşımı sürelerinin sözleşme ile dahi
değiştirilemeyecek olmasıdır (TK m. 6).

49

Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 41
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Bölüm Soruları
1)

Ticari işlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

TK’da düzenlenen tüm işler ticari iştir.

b)

Bir ticari işletmeyi (bir ticaret şirketini) ilgilendiren tüm işlem ve fiiller ticari

iştir.
c)
Taraflardan yalnız biri için ticari iş niteliğinde olan bütün işler, Kanunda aksine
hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticari iş sayılır.
d)

Bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır.

e)

Ticaret şirketlerinin adi işleri olmaz bütün işleri ticari iştir.

2)

Aşağıdakilerden hangisi ticari bir işe vücut vermez?

a)

Haksız rekabet

b)

Acente

c)

Satım

d)

Taşıma işleri

e)

Sigorta işleri

3)

Aşağıdakilerden hangisi ticari bir işe vücut vermez?

a)

Haksız rekabet

b)

Acente

c)

Ticaret şirketleri

d)

Haksız fiil

e)

Sigorta işleri
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4)

Ticari işlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Ticari bir iş için birlikte borçlu olan kişiler, sözleşmede açıkça yazılmasa da,
müteselsilen sorumlu olur.
b)
Ticari borçlara kefalet hâlinde ise, asıl borçlu ile kefil, arasındaki ilişkilerde
müteselsil sorumluluk kuralı geçerli olmaz.
c)
Müteselsil sorumlu olan kefil ya da kefillerden temerrüt faizi istenebilmesi
için, ödemenin asıl borçlu tarafından yapılmadığı hususunun ayrıca kefile de ihbar edilmesi
gerekir.
d)
Sözleşmede kararlaştırılmamışsa ticari işlerde temerrüt faizi daha yüksek
oranda istenebilir.
e)
Kanunda aksine düzenleme yoksa ticari hükümlerle öngörülen zamanaşımı
süreleri sözleşme ile dahi değiştirilemez.
5)

Bileşik faiz hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Bileşik faiz (mürekkep faiz) işleyen faizin belli bir dönem sonunda anaparaya
eklenerek, toplam tutar üzerinden tekrar faiz yürütülmesidir.
b)

Faize faiz yürütülmesi (bileşik faiz) kural olarak yasaktır.

c)
Cari hesaplarda, üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek
birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı mümkündür.
d)
Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz
yürütülmesi şartı, her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde
de geçerlidir.
e)

Bileşik faiz, tarafların anlaşmasıyla her zaman kararlaştırılabilir.

Cevaplar: 1) c, 2) c, 3) d, 4) b, 5) e
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4. TİCARİ FAALİYETLER İÇİN ORGANİZASYON: TİCARİ
İŞLETME
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
4. TİCARİ FAALİYETLER İÇİN ORGANİZASYON: TİCARi İŞLETME
4.1. Kavramlar
4.2. Ticari işletme – Tanım ve Unsurlar
4.3. Merkez ve Şube
4.4. Ticari İşletmenin Devri
4.5. Ticari İşlemenin Rehni
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Ticari işletme işleten bir kişi, işletme faaliyetinden doğan borçlardan nasıl
sorumlu olur? Kişi faaliyetini bir anonim şirket kurarak yürütse cevabınız değişir miydi?
2)

“İşletme”, “şirket” “firma” “şahıs” şirketi kavramlarını açıklayınız.

3)

Ticari işletmenin tanımı ve tanımdan çıkan unsurları nelerdir?

4)

Ticari işletmenin devrinde, işletme borçlarından kim, nasıl sorumlu olur?

5)
nelerdir?

Ticari işletme rehni kapsamına dâhil olan ve olmayan mal varlığı unsurları
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ticari İşletme

Ticari işletmenin tanımı ve
unsurlarının neler olduğunun
bilinmesi, unsurlara ilişkin
Okuma yoluyla
özel durumlara hâkim
olunması

Ticari işletmenin devri

Ticari işletmenin devrinde
şekil, devrin sonuçları,
devreden ile devralanın
sorumlulukları hakkında
bilgi sahibi olunması

Okuma yoluyla

Ticari işletme rehni

Ticari işletme rehninin
özellik ve sonuçlarının
öğrenilmesi

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Günümüz hukuk düzeninde ticari/ekonomik faaliyette bulunmak isteyen gerçek
kişilerin, bu faaliyetleri için bir hukukî yapı (organizasyon modeli) seçmeleri gerekir.
Gerçek kişiler ekonomik faaliyetlerini bir ticaret şirketi çatısı altında yürütebilecekleri
gibi bir ticaret şirketi kurmadan da münferit olarak faaliyette bulunabilirler.
Örneğin bir otel işletmesi açarak faaliyette bulunmak isteyen bir kişi, işletmesini (otel
işletmesi) kendi adına işletebileceği gibi, bir ticaret şirketi kurarak, şirket adına da işletebilir.
Buna göre ticari faaliyette bulunmak için ticaret şirketi kurmak zorunlu değildir. Kişi
kendi adına açacağı bir ticari işletme marifetiyle de ekonomik faaliyetlerini organize edebilir.
Bazı işletmeler ise, özel mevzuat gereği, sadece belli bir şirket türü çatısı altında
işletilebilir, bu işletmeleri münferiden işletme imkânı yoktur: Banka işletmesi, sigorta
işletmesi gibi.
Kişi, ticari işletmeyi (örneğin otel işletmesi) kendi adına işletmesi durumunda,
işletmenin tüm borçlarından şahsen ve sınırsız olarak sorumlu olur. Bu durumda kişi,
işletmeye tahsis ettiği sermayesi dışında şahsen sahip olduğu konut, araç ve nakdi de riske
etmiş olur. İşletme girişimi başarısız olur ve beklenen gelir elde edilemezse, işletme faaliyeti
nedeniyle borçlanılırsa, kişinin tüm malvarlığı (işletmeye tahsis edilenler, edilmeyenler)
işletme borçlarının ödenmesi bakımından risk altındadır. Alacaklı, alacağını işletme
faaliyetine tahsis edilmiş olsun ya da olmasın işletenin tüm mal varlığından tahsil edebilir.
Oysa iktisadi (ekonomik) faaliyetin (otel işletmesi) bir sermaye şirketi (anonim ya da
limited) hukuki yapısı altında yürütülmesi hâlinde, ortak (pay sahibi) şirket borcundan
sorumlu olmadığı için, sadece kişinin bu şirkete tahsis ettiği sermaye riske edilmektedir.
Şirket yapısı altında işletilen işletme faaliyeti nedeniyle şirketten alacaklı olanların ortak ya da
pay sahibinin şahsi mal varlığına başvurma imkânı kural olarak bulunmamaktadır.
Böylece kişi mal varlığının bir kısmının diğer mal varlığından ayırma ve iktisadi
faaliyeti bakımından bu malvarlığı dışındaki mal varlığını riskten kurtarma imkânına sahip
olmaktadır.
Kişinin gerçek kişi işletmesi ile anonim ya da limited şirket yapısı altında ekonomik
faaliyette bulunması bakımından her ikisinin de olumlu ve olumsuz yönleri vardır.
Örneğin gerçek kişi işletmesinde, işleten, işletmenin borçlarından tüm mal varlığı ile
(işletme faaliyetine tahsis edilmiş olsun olmasın) sorumlu olur. Anonim ya da limited şirket
kurulması hâlinde ise ortak şirket borçlarından sorumlu olmaz, sadece şirkete sermaye olarak
koyduğu mal varlığını kaybetme ihtimali vardır.
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Buna karşılık anonim ve limited şirkette başta asgari sermayeye ilişkin olanlar olmak
üzere alacaklıları koruyucu çok sayıda yükümlülük bulunmakta iken, gerçek kişi işletmesinde
bu tür yükümlülükler mevcut değildir.
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4.1. Kavramlar
İşletme, şirket, firma, şahıs şirketi.
Yukarıda yer alan açıklamalardan anlaşıldığı üzere ticari işletme kavramı şirket
kavramından farklıdır. Ticari işletmeyi işleten bir gerçek kişi olabileceği gibi bir ticaret şirketi
de olabilir.
Şirket kavramı en geniş manada tüm şirketleri (adi ortaklık dâhil) ifade eder. Ticaret
şirketleri ise; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirkettir.
Günlük hayatta her tür ekonomik yapıyı (ister gerçek kişi işletmesi ister şirket
işletmesi) karşılamak için “firma” kavramının kullanıldığı görülmektedir. Bu kavram hukuki
bir kavram olmayıp, ekonomik bir kavramdır ve belirtildiği üzere somut özel bir yapıya işaret
etmemektedir. Firma kavramı, söyleyenin kastına göre bir gerçek kişi işletmesini ya da bir
ticaret şirketini ifade edebilir.
Yine günlük hayatta bazen gerçek kişi ticari işletmesi için “şahıs şirketi” ifadesinin
kullanıldığı görülmektedir. Oysa ileride görüleceği üzere “şahıs şirketi” teknik bir terimdir ve
ticaret kanunu m. 124/2 hükmü uyarınca ticaret şirketlerinden kollektif ve komandit şirkete
işaret eder. Bu nedenle gerçek kişi işletmesi için şahıs şirketi ifadesinin kullanılması hukukî
açıdan yerinde değildir.

4.2. Ticari işletme – Tanım ve Unsurlar
İktisadi anlamda işletme, mal ya da hizmet üretimi için belli bir sermayenin bir
organizasyon altında bir araya getirilmesi olarak tanımlanabilir.
Ticaret hukuku açısından işletmeleri esnaf işletmesi, ticari işletme olarak iki sınıfa
ayırmak mümkündür. Ticaret hukukunun asıl konusunu ticari işletme ve tacir oluşturmaktadır.
Ticaret hukuku kural olarak esnaf işletmesi ile ilgilenmez.
Bununla birlikte, esnaf işletmesi, bir işletmenin ticari işletme olup olmadığının
tespitinde yardımcı olur.
TK m. 11/1 hükmü uyarınca, ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan
düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü
işletmedir. (TK m.11/1).
Ticari işletme tanımının unsurları:
1) Esnaf faaliyeti sınırlarını aşma,
2) Gelir sağlama amacının bulunması,
3) Devamlılık,
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4) Bağımsızlık.
Bu dört unsurun tamamı bulunmazsa işletme bir ticari işletme değil esnaf işletmesi
olarak nitelendirilir.
Bir işletmenin hukuken ticari işletme mi yoksa esnaf işletmesi mi olduğu hususu
konumuz açısından büyük önemi haizdir. Zira söz konusu işletmenin ticari işletme olduğu
tespiti yapılırsa hem ticari işletmeye ilişkin TK ve ticari işletme rehni kanunu (TİRK)
hükümleri uygulama alanı bulacak hem de daha önemlisi söz konusu ticari işletmeyi işleten
kişi tacir sayılacak ve tacir olmanın hüküm ve sonuçlarına tabi olacaktır.
Örneğin, bir lokanta ticari işletme ise onu işleten kişi de tacir olacak ve başta ticaret
siline tescil ve iflas olmak üzere çok sayıda yükümlülük gündeme gelecektir.
Duruma göre, lokantanın ticari işletme olmadığı esnaf işletmesi seviyesinde kaldığı
neticesine varılırsa, onu işletenin tacir sıfatı gündeme gelmeyecek ve esas itibariyle ticaret
kanunu uygulaması alanı dışında kalacaktır.
Bundan başka, TK m. 3 gereği bu işletmeyi (ticari işletme) ilgilendiren fiil ve işler
ticari işlerden sayılacak, TK m. 4 uyarınca, ticari işletmeyle ilgili hususlardan doğan davalar
(ihtilafın diğer tarafı da bir ticari işletmeyle ilgiliyse) ticari dava sayılacaktır.
Ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, bakanlar kurulunca çıkarılacak
kararnamede gösterilir. (TK m.11/2).
Hukuken tacir olmak doğrudan kişinin gelirine bağlı değildir. Aşağıda görüleceği
üzere gerçek kişi bakımından tacir sıfatı bir ticari işletme işletmekle kazanılır. Kişi yüksek
miktarda gelir elde etse, örneğin; anonim şirket pay sahipliği nedeniyle kar elde etse ya da
maliki olduğu gayrimenkul kiraları geliri olsa da, eğer bir ticari işletmesi mevcut değilse tacir
sıfatını kazanamaz.
Bununla birlikte; bir işletmenin ticari işleme olabilmesi için belli bir gelir düzeyinin
üzerinde gelir getirmesi, diğer bir ifadeyle esnaf faaliyeti sınırını aşması gerekir. Bu açıdan
işletmenin geliri (işletme faaliyetinden elde edilen gelir) kişinin tacir sıfatını kazanması
bakımından önem taşır.
Gelir sağlama amacıyla kurulan bir işletme fiiliyatta gelir elde edemeden kapansa
dahi, bu unsurun varlığı kabul edilir. Yine işletmenin gelirinin harcandığı yer de önem
taşımaz. Örneğin; muhtaçlara yardım derneği işlettiği ticari işletme niteliğindeki lokantadan
elde ettiği gelirin tamamını ihtiyaç sahiplerine tahsis etse de, burada gelir sağlama amacının
bulunmadığı söylenemez.
Devamlılık unsuru açısından da, önemli olan dönemsel (periyodik) de olsa
devamlılıktır. Sadece yaz sezonu açık olan bir otel işletmesi bakımından da bu unsur vardır.
Yine devamlı faaliyette bulunmak amacıyla kurulan bir işletmenin kısa süre sonra kapanması
da, devamlılık unsurunun söz konusu işletme bakımından mevcut olmadığını göstermez.
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İşletme faaliyetinin bağımsız şekilde yürütülmesinden maksat da, yürütülen
faaliyetlerin tüm hak ve borçlarının işletmeye ait olması olup, başka bir işletme ya da şirketin
şubesi olarak faaliyet gösteren birimlerin ayrı bir işletme olarak nitelendirilemeyeceğine işaret
eder.
Son olarak, tacirin ticari işletmeye tahsis ettiği mal varlığının (işletmenin mameleki),
tacirin diğer malvarlığından ayrı, özel rejime tâbi bir malvarlığı olmadığını, işletmeye tahsis
edilsin edilmesin tüm malvarlığının bir farklılık olmaksızın tacire ait olduğunu belirtelim.
Bunun sonucu da, tacirin, işletme faaliyeti sonucu oluşan borçlardan dolayı tüm mal varlığı
ile sorumlu olmasıdır.

4.3. Merkez ve Şube
TK m. 40/1 hükmüne göre, 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 ilan ettirir.
Yine TK m. 40/3 hükmü uyarınca da, merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin
şubeleri de bulundukları yerin ticaret siciline tescil ve ilan olunur.
Bu iki hükümden anlaşıldığı üzere ticari işletmenin bir merkezi olur ve varsa şubeleri
de tescil ve ilan edilir.
5174 sayılı odalar ve borsalar birliği ile odalar ve borsalar kanunu m. 9 hükmünden de
anlaşılacağı üzere şube merkeze bağlıdır. Şubede elde edilen hak ve borçlar merkeze (ticari
işletmeyi işleten tacire) aittir. Şubenin ayrı bir tüzel kişiliği olmadığından şube ayrıca bir
ticari işletme değildir. Merkezde yürütülen faaliyetin aynısı şube tarafından da icra edilir.

4.4. Ticari İşletmenin Devri
Ticari işletmenin devri deyince, ticari işletme içinde bulunan mal varlığının devrinden
söz edilir. İşletme faaliyetine tahsis edilmiş olan taşınır, taşınmaz mallar, her türlü araç gereç,
motorlu taşıtlar, fikri ve sınai mülkiyet hakları, kiracılık hakkı işletmenin mal varlığını
oluşturur.
Bu malvarlığı hukuken işletmeye ait değildir, işletene aittir (çünkü işletmen tüzel
kişiliği yoktur). İşleten bir gerçek kişi tacir olabileceği gibi bir tüzel kişi tacir, bir ticaret
şirketi de olabilir.
İşletmeye tahsis edilen mal varlığı unsurlarından biri ya da bazıları üçüncü kişiye
devredildiğinde, bu, işletmenin devri değil bir mal varlığı unsurun devri niteliği taşır ve devir
bakımından TK m. 11/3 hükmü ile BK m. 202 hükmü uygulanmaz.
Mal varlığı unsurlarının devri ticari işletmenin devri niteliğinde ise, bu takdirde devir
şekli TK m. 11/3 hükmüne tabi olur.
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Ticari işletme, içerdiği mal varlığı 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 mal varlığını,
işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile diğer fikri mülkiyet haklarını ve sürekli
olarak işletmeye özgülenen mal varlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir
sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak
yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan edilir. (TK m.11/3).
İşletmenin devri sonucu, işletmenin borçları da devralana geçer. Devralan işletmenin
aktif ve pasif tüm malvarlığını devralmıştır. Devralanın devirden önceki borçlardan sorumlu
olmayacağına dair sözleşme hükümleri geçersizdir. Devreden ile devralan arasındaki bu tür
sözleşme hükümleri sadece ikisi arasında sonuç doğurur, devralanın üçüncü kişilere ileri
sürme hakkı yoktur.
İşletmenin borçları devralana geçtiği için ticaret hayatında bu durumun kötüye
kullanılma ihtimali vardır. Örneğin; işletme sahibi, işletme borçlarından kurtulmak için,
işletmeyi mal varlığı bulunmayan bir kişiye devretme isteyebilir.
İşte alacaklıların zararından olabilecek bu duruma mani olmak için bir kural
getirilmiştir. BK m.202/II hükmü uyarınca, devreden de devralanla birlikte iki yıl daha
işletmenin borçlarından (işletme faaliyetinden doğan borçlardan) müteselsilen sorumlu olur.
Devreden sadece devirden öce meydana gelen borçlardan sorumlu olup, devirden sonra
gerçekleşen borçlardan sorumlu değildir.

4.5. Ticari İşlemenin Rehni
İşletmeye tahsis edilen menkul (taşınır) mal varlığı unsurlarının genel kurallara göre
rehnedilebilmesi için rehin konusu taşınır eşyanın rehin alana (alacaklı) teslim edilmesi
gerekir. (TMK m. 939) Buna teslimi meşrut (teslim şartlı) rehin denilmektedir.
Oysa ticari işletme içindeki makine ve teçhizat kredi alacaklısına (bankaya) teslim
edilirse işletme faaliyeti devam edemez ve kredi borcu da ödenemez. Diğer taraftan işletme
faaliyeti için talep edilen kredi ihtiyacının karşılanmasında ticari işletmeye tahsisi edilen mal
varlığı unsurları önemli bir teminat aracı olarak işlev görebilecektir. Bu amaçlarla ticari
işletmelerin rehnini düzenleyen Ticari İşletme Rehni Kanunu mevcut iken kanun koyucu
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nu getirerek daha geniş bir şekilde, yalnız ticari
işletmeleri ilgilendirmeyen yeni bir düzenlemeye gitmiştir.
Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu’nun amacı teslimsiz taşınır rehin hakkının
güvence olarak kullanımının yaygınlaştırılması, bu rehne konu taşınırların kapsamının
genişletilmesi, taşınır rehninde aleniyetin sağlanması ile rehnin paraya çevrilmesinde
alternatif yolların sunulması suretiyle finansmana erişimi kolaylaştırmaktır.
Kanunun 3. maddesine göre rehin sözleşmesi
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a) kredi kuruluşları ile tacir, esnaf, çiftçi, üretici örgütü, serbest meslek erbabı gerçek
ve tüzel kişiler arasında,
b) Tacir ve/veya esnaflar arasında,
yapılır.
Kanun kapsamında yapılacak rehinler için ayrı bir sicil kurulmuş olup rehin hakkı
rehin sözleşmesinin bu sicile kaydı ile kurulur. Sözleşmenin tescil edilmesi için tarafların
imzalarının noterce onaylanması veya sözleşmenin sicil yetkilisinin huzurunda imzalanması
gerekir. Rehin sözleşmesinin içeriği Kanunun m. 4/6 hükmünde düzenlenmiştir.
Kanun 5. maddede rehin konusu olabilecek taşınır mal ve hakları uzun bir liste halinde
sıralamıştır. Bunlardan öne çıkanları; alacaklar, fikri mülkiyet hakları, ağaçlar, hayvanlar,
hammadde, lisans ve ruhsatlar, kiracılık hakları, menkul işletme tesisatı, ticaret unvanı ve
işletme adı, ticari işletme veya esnaf işletmesi olarak gösterilebilir.
Ticari işletme ve esnaf işletmesinin tamamı üzerinde rehin kurulması hâlinde, rehnin
kuruluşu anında işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlık rehnedilmiş sayılır.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 56
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Bölüm Soruları
1)
yanlıştır?

Ticari işletme ve işleten kişi hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi

a)
Kişi bir ticari işletmeyi kendi adına işletmesi durumunda, işletmenin tüm
borçlarından şahsen ve sınırsız olarak sorumlu olur.
b)
Alacaklı, alacağını ticari işletme faaliyetine tahsis edilmiş olsun ya da olmasın
işletenin tüm mal varlığından tahsil edebilir.
c)

Ticari işletmeyi bir anonim şirket işletirse, pay sahibi şirket borcundan sorumlu

olmaz.
d)
Ticari işletmeyi bir anonim şirket işletirse, pay sahibi mal varlığının sadece bir
kısmını (şirkete tahsis edilen kısmını) riske etmiş olur.
e)
Ticari işletmeye tahsis edilen mal varlığı tacirin şahsi mal varlığı içinde özel
rejime tabi ayrı bir mal varlığı oluşturur.
2)

Ticari işletmenin unsurları bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)
Sadece yaz döneminde faaliyet gösteren bir otel bakımından “devamlılık”
unsurunun mevcut olduğu söylenemez.
b)
Ticari işletmelerde bulunması gereken devamlılık unsuru uyarınca, açıldıktan
üç ay sonra kapatılan otel işletmesi, salt bu sebeple, ticari işletme sayılmaz.
c)
Kurulduğu günden beri sürekli zarar eden bir işletmede “gelir sağlama
amacı”nın bulunduğu söylenemez.
d)
Şube, bağımsız şekilde faaliyette bulunmayıp merkeze tabi olduğundan
“bağımsızlık” unsurunu taşımamaktadır
e)
Bir işletmenin ticari işletme sayılabilmesi için asgari sermayesinin 50.000TL olması gerekir.
3)

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletmenin bir unsuru değildir?

a)

Devamlılık

b)

Sermayenin en az 5.000-TL olması

c)

Bağımsızlık

d)

Gelir elde etme amacı

e)

Esnaf faaliyeti sınırlarını aşma
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4)

Aşağıdakilerden hangisi ticari işletme tanımının unsurlarından değildir?

a)

Esnaf faaliyeti sınırlarını aşma

b)

Gelir sağlama amacının bulunması

c)

Devamlılık

d)

Bağımsızlık

e)

Yer ve yönetim ayrılığı

5)
yanlıştır?

Ticari işletme rehniyle ilgili olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi

a)
Rehin hakkının kurulması için ticari işletme rehni sözleşmesinin özel sicile
tescil edilmesi gerekir.
b)
Çiftçilerin Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni Kanunu kapsamında rehin
sözleşmesi akdedebilmeleri mümkündür.
c)
Ticari işletmeye dahil olan unsurlar üzerinde Ticari İşlemlerde Taşınır Rehni
Kanununa göre rehin kurulamaz, işletmenin bütün olarak rehnedilmesi gerekir.
d)

Ticaret unvanı ve işletme adı da rehin konusu olabilir.

e)
Ticari işletme bir bütün olarak rehnedildiğinde, rehnin kuruluşu anında
işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan her türlü varlık rehnedilmiş sayılır.
Cevaplar:1) e, 2) d, 3) b, 4) e, 5) c
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5. TACİR, TACİR SIFATININ SONUÇLARI

72

Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
5. TACİR, TACİR SIFATININ SONUÇLARI
5.1. Kimler Tacirdir?
5.1.1. Gerçek Kişi Tacir
5.1.1.1. Tacir Sayılan Kişi
5.1.1.2. Tacir Gibi Sorumlu Olan Kişi
5.1.1.3. Küçük ve Kısıtlılar
5.1.1.4. Ticaret Yapmaktan Menedilenler
5.1.2. Tüzel Kişi Tacirler
5.2. Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
5.2.1. İflasa Tabi Olma
5.2.2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma
5.2.3. Ticaret Siciline Tescil
5.2.4. Ticari Defterleri Tutma
5.2.5. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme Yükümlülüğü
5.2.6. Ücret ve Sözleşme Cezasının İndirilmesini İsteyememe
5.2.7. İhtar ve İhbarları Belli Şekilde Yapma Yükümlülüğü
5.2.8. Ücret İsteme Hakkı
5.2.9. Fatura Verme, Fatura ve Teyit Mektubunun İçeriğini Kabul Etmiş Sayılma
5.2.10. Ticari Satış ve Mal Değişimi
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
açıklayınız.

Gerçek kişi tacir kimdir? Tacir sayılan ve tacir gibi sorumlu olan kişiyi

2)

Tüzel kişi tacirleri sayınız.

3)

Tacir olmadığı hâlde, istisnaen iflasa tabi olanlar kimlerdir?

4)

Basiretli bir işadamı gibi davranma yükümlülüğünün sonuçları nelerdir?

5)
Tacirler arasında özel şekillere bağlanmış ihtarlar ve ihtarların yapılabileceği
özel şekiller nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tacir

Tacir sıfatının anlamı,
kimlerin tacir olduğu, gerçek
ve tüzel kişi tacirler,
kısıtlıların durumu, ticaret
Okuma yoluyla
yapması yasaklananların
durumu hakkında bilgi
sahibi olunması

Tacir sıfatına bağlanan
sonuçlar

Tacir sıfatına bağlanan
sonuçların öğrenilmesi

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Yukarıda değinildiği üzere, tacir kişi diğer kişilerden farklı olarak tarif edilmiş, tacir
olmayan kişilerin tabi olmadığı külfetler ve sahip olmadığı bazı haklar tacirler bakımından
düzenlenmiştir.
Tacir olan kişilerle tacir olmayan kişiler farklı bazı kurallara tabi olduğundan kimlerin
tacir olduğunun tespit edilmesi önem taşır.
Tacir olmayan kişilerden olan esnafın işletmesi ticari işletme niteliğinde değildir.
Aşağıda görüleceği üzere, işletmesi ticari işletme vasfını haiz olan kişiler tacir, işletmesi ticari
işletme vasfını haiz olmayan kişiler ise esnaf olarak nitelenir. Bir işletmesi bulunmayan
gerçek kişilerin ise, kural olarak, tacir sıfatını taşıması mümkün değildir.
TK m. 15 hükmü uyarınca, ister gezici olsun ister bir dükkânda veya bir sokağın belirli
yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına
dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak kararnamede gösterilen
sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişi esnaftır.
Ticaret kanunu kural olarak esnaflara uygulanmaz, esnaflar ticaret hukuku dersinin
konuları arasında da yer almaz. Bununla birlikte tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile
Türk Medeni Kanununun 950. maddesinin ikinci fıkrası hükmü esnaflara da uygulanacaktır
(TK m. 15).
Günlük hayatta kullanılan “kuyumcu esnafı” gibi terimlerde geçen “esnaf” kelimesinin
hukuki olmayıp beli bir sınıf taciri ifade etmek için kullanıldığını, bu kullanımın konumuz
açısından önemli olan “esnaf” ya da “tacir” kavramı ile bir ilgisinin bulunmadığını da
belirtmiş olalım.
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5.1. Kimler Tacirdir?
Gerçek kişiler de tüzel kişiler de tacir olabilir. Gerçek kişilerin ve tüzel kişilerin tacir
olması farklı usullere bağlanmıştır.

5.1.1. Gerçek Kişi Tacir
Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir (TK m. 12/1).
Ticari işletme bir gerçek kişi adına işletiliyorsa, o kişi tacirdir. Burada işletmenin ticari
işletme olması önem taşır. Birden fazla kişi bir ticari işletmeyi birlikte işlettiğinde de,
işletenlerden her biri tacir sıfatını iktisap eder.
Ticari işletmeyi başkası adına işleten kişiler tacir olmaz. Örneğin; işletme bir ticaret
şirketinin yöneticileri tarafından işletilse dahi, burada yönetici işletmeyi kendi adına değil
fakat şirket için işlettiği için tacir sıfatı yöneticiye (yönetim kurulu üyesi ya da müdür) ait
olmaz, şirkete ait olur. Aynı şekilde bir anonim ya da limited şirketin paylarına tek başına
sahip olan kişi (pay sahibi, ortak) de tacir olmaz, tacir sıfatı anonim ya da limited şirkete ait
olur.
Her ne kadar, ticari işletmesini açan kişinin on beş gün içinde işletmesini tescil
ettirmesi zorunlu ise de (TK m. 40), tescil tarihinden önce ticari işletmeyi işletmeye başlayan
kişi, tescilden önce tacir sıfatını kazanmıştır. Yani gerçek kişiler bakımından tacir sıfatının
kazanılmasında ticaret siciline tescil kurucu etkiyi haiz olmayıp, açıklayıcı etkiyi haizdir.
Kişi ticari işletmeyi kurup açtığında, diğer bir ifadeyle ticari işletme faaliyete
başladığında, örneğin; otel işletmesi müşteri kabulüne başladığında, işletmeyi kendi adına
işleten kişi tacir sıfatını kazanır.
Hukuken tacir olmak (tacir sayılmak, tacir gibi sorumlu olmak), tacir olarak
nitelendirilmek kişinin tercih edeceği bir husus değildir. Zira tacir olmanın külfetleri
(yükümlülükleri) çokken nimetleri azdır.
Son olarak, gerçek kişiler bakımından tacir sıfatının, işletme faaliyetinin
terkedilmesiyle sona ereceğini belirtelim. İcra ve iflas kanunu m. 44 hükmü uyarınca, 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. Ticareti terk durumu ilan edilir. Bu ilan tarihinden itibaren bir sene
içinde, ticareti terk eden tacir hakkında iflas yolu ile takip yapılabilir.

5.1.1.1. Tacir Sayılan Kişi
Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan
araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş
olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır (TK m. 12/2).
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5.1.1.2. Tacir Gibi Sorumlu Olan Kişi
Bir ticari işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her ne suretle
olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına ortak sıfatıyla işlemlerde bulunan
kimse, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu olur (TK m. 12/3).

5.1.1.3. Küçük ve Kısıtlılar
Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci, tacir
sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir. Ancak, yasal temsilci ceza hükümlerinin
uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olur. (TK m. 13/1).

5.1.1.4. Ticaret Yapmaktan Menedilenler
Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle yahut meslek ve görevleri
dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da
başka bir kişinin veya resmî bir makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay
almadan bir ticari işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır (TK m. 14/1).
Birinci fıkraya aykırı hareketin doğurduğu hukuki, cezai ve disipline ilişkin
sorumluluk saklıdır (TK m. 14/1).
Örneğin; ticari faaliyette bulunması yasak olan bir devlet memuru, ticari işletme açıp
işletirse, tacir sayılır. Yani tacir olmanın tüm külfetlerine katlanır, nimetlerinden de yararlanır.
Tacir olmanın külfetleri nimetlerinden fazla olduğundan, hukuken tacir sayılmak örnekteki
devlet memurunun arzu ettiği bir durum olmayacaktır.

5.1.2. Tüzel Kişi Tacirler
Türk Medeni Kanunu (MK) m. 47 hükmü uyarınca, başlı başına bir varlığı olmak
üzere örgütlenmiş kişi toplulukları ve belli bir amaca özgülenmiş olan bağımsız mal
toplulukları, kendileri ile ilgili özel hükümler uyarınca tüzel kişilik kazanırlar.
Tüzel kişiler, cins, yaş, hısımlık gibi yaradılış gereği insana özgü niteliklere bağlı
olanlar dışındaki bütün haklara ve borçlara ehildirler (MK m. 48).
Görüldüğü üzere bir yapıya tüzel kişilik verilmesi kanunun özel hükümleri ile
olmaktadır. Örneğin; derneğin tüzel kişiliği haiz olduğu MK m. 56’da, vakfın tüzel kişiliğe
sahip olduğu MK m. 101’de ticaret şirketlerinin tüzel kişiliğinin bulunduğu da TK m. 125’te
hükme bağlanmıştır.
Konumuz açısından hangi tüzel kişilerin tacir sıfatını kazandığı ve bu sıfatın nasıl
kazanıldığı üzerinde duracağız.
Tüzel kişi tacirler (TK m. 16/1):
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1) Ticaret şirketleri: kollektif, komandit, anonim, limited, kooperatif. Ticaret siciline
tescil ile tüzel kişilik kazanır ve tacir sıfatını iktisap ederler. Ticaret siciline tescil kurucu
etkiyi haizdir.
2) Amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, dernekler. Vakıf ve
derneklerin tacir sıfatı ticari işletme işletmelerine bağlıdır.
Kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi
niteliğindeki işlere harcayan vakıflar ise, ticari işletme işletseler dahi kendileri tacir
sayılmazlar (TK m. 16/2), işletmeleri tacir sayılır. Bu hükmün amacı, anılan dernek ve
vakıfların iflasa tabi olma yükümlülüğünden çıkarılmasıdır.
3) Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine göre yönetilmek veya
ticari şekilde işletilmek üzere devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel
kişileri tarafından kurulan kurum ve kuruluşlar.
Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri, bir ticari işletmeyi,
ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel
kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar.
Belediyenin kendisi tacir olmaz ancak özel hukuk hükümlerine göre işletilen işletmesi
tacir sayılır. Buna göre maden suyu işletmesi olan Kızılcahamam belediyesi tacir değildir,
fakat Kızılcahamam belediyesi maden suyu işletmesi tacirdir.
4) Donatma iştiraki
Birden çok kişinin paylı mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi, menfaat
sağlamak amacıyla aralarında yapmış oldukları sözleşme gereğince, hepsi adına ve hesabına
suda kullanmaları hâlinde donatma iştiraki vardır (TK m. 1064).
Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanır (TK m. 17/1). Tüzel
kişiliği bulunmadığı hâlde, tacir olmanın hüküm ve sonuçlarına tabidir.
5) Hâkim teşebbüs
TK m. 195/5 hükmü uyarınca hâkim teşebbüs tacir sayılır.

5.2. Tacir Olmanın Hüküm ve Sonuçları
5.2.1. İflasa Tabi Olma
TK m. 18 hükmü uyarınca, tacir her türlü borcu için iflasa tabidir.
İcra ve iflas kanunu m. 184 hükmü uyarınca, bir kişi hakkında iflas açıldığı zamanda
müflisin haczi kabil bütün malları hangi yerde bulunursa bulunsun bir masa teşkil eder ve
alacakların ödenmesine tahsis olunur. İflasın kapanmasına kadar müflisin uhdesine geçen
mallar masaya girer. Buna göre iflasına karar verilen kişi haczi mümkün mal varlığı üzerinde
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tasarrufta bulunamaz, tüm mal varlığının idaresi, alacaklıların alacaklarının ödenmesi
amacıyla iflas idaresine geçer.
Tacir sadece işletme faaliyetinden doğan borçlardan dolayı değil, tüm borçları
nedeniyle iflasa tabidir (TK m. 18/1).
Tacir sayılan, tacir gibi sorumlu olan kişiler de iflasa tabidir.
Tacir olmadığı hâlde, istisnaen, iflasa tabi olanlar:
1) Ticareti terk eden (eski) tacir
2) Konkordatosu tasdik olunmayan ya da mühleti kaldırılan borçlu,
3) Kollektif ve komandit şirket ortakları,
4) Banka yönetici ve denetçileri
5) Sermaye Piyasası Kanununa tabi şirketlerin yönetici ve denetçileri

5.2.2. Ticaret Unvanı Seçme ve Kullanma
Her tacir kanuna uygun bir ticaret unvanı seçmek zorundadır (TK m. 18/1).

5.2.3. Ticaret Siciline Tescil
Her tacir ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmekle yükümlüdür (TK m. 18/1).
Odalara Kaydolma
5174 sayılı Kanun m. 9/1 hükmüne göre, ticaret siciline kayıtlı tacirler ile bunların
şubeleri ve fabrikaları, bulundukları yerdeki odaya kaydolmak zorundadırlar

5.2.4. Ticari Defterleri Tutma
Her tacir bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla yükümlüdür
(TK m. 18/1).

5.2.5. Basiretli İş Adamı Gibi Hareket Etme Yükümlülüğü
TK m. 18/2: (2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı
gibi hareket etmesi gerekir.
Tacir basiretli, öngörülü olmak, imzaladığı sözleşme hükümlerinin sonuçlarını imza
anında bilmek ve sonuçlarına katlanmak zorundadır. Tacirin tecrübesizliği ya da
düşüncesizliği söz konusu olmaz.
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Tacir bu sebeple, ceza-i şartın (ceza koşulu) indirilmesini (tenkisini) talep edemez.
Müzayaka hâli dışında gabin (aşırı yararlanma) hükümlerine dayalı olarak sözleşmenin
iptalini talep edemez.

5.2.6. Ücret ve Sözleşme Cezasının İndirilmesini İsteyememe
Basiretli bir işadamı gibi hareket etmek zorunda olan tacir, aşırı ücret veya ceza
kararlaştırılmış olduğu iddiasıyla ücret veya sözleşme cezasının indirilmesini mahkemeden
isteyemez (TK m. 22)

5.2.7. İhtar ve İhbarları Belli Şekilde Yapma Yükümlülüğü
Tacirler arasında, diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi feshe, sözleşmeden
dönmeye ilişkin ihbarlar veya ihtarlar noter aracılığıyla, taahhütlü mektupla, telgrafla veya
güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır (TK m. 18/3).

5.2.8. Ücret İsteme Hakkı
Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticari işletmesiyle ilgili bir iş veya hizmet görmüş
olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca, tacir, verdiği avanslar ve yaptığı giderler için,
ödeme tarihinden itibaren faize hak kazanır (TK m. 20/1).

5.2.9. Fatura Verme, Fatura ve Teyit Mektubunun İçeriğini Kabul
Etmiş Sayılma
Ticari işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş görmüş veya bir menfaat
sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura verilmesini ve bedeli ödenmiş ise
bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir (TK m. 21/1).
Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın içeriği hakkında
bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır (TK m. 21/2).
Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer bir teknik
araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların içeriğini doğrulayan bir
yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde itirazda bulunmamışsa, söz
konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş
sayılır. (TK m. 21/3).

5.2.10. Ticari Satış ve Mal Değişimi
Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde durumu
satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra sekiz gün içinde
incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa,
haklarını korumak için durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda,
Türk Borçlar Kanununun 223. maddesinin ikinci fıkrası uygulanır (TK m. 23/1-c).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 74
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Bölüm Soruları
1)

Tacirler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Birden fazla kişi bir ticari işletmeyi birlikte işlettiğinde, işletenlerden her biri
tacir sıfatını iktisap eder.
b)
Gerçek kişiler bakımından tacir sıfatının kazanılmasında ticaret siciline tescil
kurucu etkiyi haiz olmayıp, açıklayıcı etkiyi haizdir.
c)
Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, çeşitli yollarla halka bildirmiş olan kimse,
fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır.
d)
Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal temsilci,
tacir sayılmaz. Tacir sıfatı, temsil edilene aittir.
e)
sayılmaz.

Ticari işletme işletmesi yasak olan devlet memuru, ticari işletme işletse de tacir

2)

Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir?

a)

Limited şirket

b)

Ticari işletme işleten vakıflar

c)

Ticari işletmesi olan dernekler

d)

Ticari işletme işleten belediyeler

e)

Kollektif şirket

3)

Tacirler hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi doğrudur?

a)

Kendisi adına velisi tarafından ticari işletme işletilen küçük, tacir olup iflasa

b)

Tacir sıfatı sona eren kişinin iflasının istenmesi hiçbir h^qlde mümkün değildir.

c)

Tacirler, işletme adı kullanmak zorundadırlar.

d)

Maden suyu işletmesi bulunan Kızılcahamam belediyesi tacirdir.

e)

Tacirler cezai şartın indirilmesini her durumda talep edebilir.

tabidir.
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4)

Tacir olmanın sonuçları bakımından aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

a)

Tacirler arasındaki satımlarda ayıplı mala itiraz 30 gün içinde yapılmalıdır.

b)
değildir.
c)

Tacirler arasında ayıp ihbarında bulunulması herhangi bir şekil şartına bağlı

Faturaya itiraz sadece noter aracılığıyla yapılabilir.

d)
Teyit mektubunu alan tacir 20 gün içinde itiraz etmezse, mektup içeriğini kabul
etmiş sayılır.
e)
5)
yanlıştır?

Tacirler arasında temerrüt ihtarının yapılması herhangi bir şekle bağlı değildir.
Tacir olmanın hüküm ve sonuçları bakımından aşağıdakilerden hangisi

a)

Tacirler ticaret unvanı seçmek ve kullanmak zorundadır.

b)

Tacirler ticari defter tutmak zorundadır.

c)

Tacirler kural olarak cezai şartın indirilmesini talep edemez.

d)

Tacirler basiretli bir işadamı gibi davranmak zorundadır.

e)
Tacirler, tecrübesizlik sonuç akdedilmiş bir sözleşmeyi gabin (aşırı
yararlanma) hükümlerine göre iptal edebilir.
Cevaplar: 1)e, 2)d, 3)a, 4)b, 5)e
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6. TİCARET SİCİLİ, TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI,
MARKA
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
6. TİCARET SİCİLİ, TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI, MARKA
6.1. Ticaret Sicili
6.1.1. Genel Olarak
6.1.2. İstem, İstemin şekli
6.1.3. İlgililer
6.1.5. Değişikliklerin Tescili
6.1.6. Sicil Müdürünün Görevleri
6.1.7. Tescile Davet ve Ceza
6.1.8. İtiraz
6.1.9. Açıklık
6.1.10. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi
6.2. Ticaret Unvanı
6.2.1. Kullanma Zorunluluğu
6.2.2. Tescil
6.2.3. Ticaret Unvanının Şekli
6.2.3.1. Gerçek kişiler
6.2.3.2. Tüzel Kişiler
6.2.3.2.1. Kollektif ve Komandit Şirketler
6.2.3.2.2. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler
6.2.3.2.3.Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki
6.2.4. Ekler
6.2.5. Şubeler
6.2.6. Ticaret Unvanının Devri
6.2.7. Ticaret Unvanının Korunması - Unvanına Tecavüz Edilen Kimsenin Hakları
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6.3. İşletme adı
6.4. Marka
6.4.1. Genel Olarak
6.4.2. Marka Olabilecek İşaretler
6.4.3. Tescil Edilemeyecek İşaretler
6.4.4. Marka Sahibinin Talepleri
6.4.5. Hükümsüzlük
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Ticaret siciline tescilin üçüncü kişilere etkisini açıklayınız.

2)

Ticari belgelere konulması gereken kayıtlar nelerdir?

3)
nasıldır?

Gerçek kişi, kolektif şirket ve anonim şirket ticaret unvanlarında zorunlu kısım

4)
Ticaret unvanı, haksız olarak, başkası tarafından kullanılan kişi hangi
taleplerde bulunabilir?
5)
Tescilli bir markanın aynısının veya benzerinin başkası tarafından farklı mal ya
da hizmetlerde tescil ettirilmesi mümkün müdür? Açıklayınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Ticaret Sicili

Ticari işletme ve tacirlerin
kaydedildiği “ticaret
sicili”nin öğrenilmesi,
özellikle hangi hususların
tescil edilebileceği, tescilin
olumlu ve olumsuz etkisinin
öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Ticaret Unvanı

Ticaret unvanının işlevinin
ne olduğunun, her bir tacir
açısından unvanın zorunlu
şeklinin nasıl olduğunun
bilinmesi

Okuma yoluyla

Marka

Nelerin marka olabileceği,
markanın unvan ve işletme
adından farkı, markanın
işlevi, tescil engelleri
konularına hâkim olunması

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Bu bölümde tacir ve ticari işletmeye ait kayıtların tutulduğu ticaret sicili ile, ticaret
hayatında kullanılan ayırt edici işaretler (ticaret unvanı, işletme adı, marka) konularını
işleyeceğiz.
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6.1. Ticaret Sicili
6.1.1. Genel Olarak
Günümüzde düzenin sağlanabilmesi, karışıklığa mahal verilmemesi amacıyla çeşitli
siciller ihdas edilmiştir: Nüfus kütüğü, tapu sicili, motorlu araç sicili gibi. Tacirler, ticari
işletmeler de ticaret sicilinde kayıt altına alınmaktadır.
Ticaret sicili, gümrük ve ticaret bakanlığının 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 (TK m. 24/1).
Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar
Kanunun 26. maddesine göre çıkarılacak yönetmelikte gösterilir (TK m. 24/2).
Ticaret sicili kayıt işlemlerinin elektronik ortamda yapılması için toplanması ve
işlenmesi gerekli olan kişisel veriler, kişisel verilerin korunması ve bilgi güvenliğinin
sağlanmasına ilişkin mevzuata uygun bir şekilde korunur. (TK m. 24/4).
Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir (TK m. 25/2).
Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet ve ilgili oda
müteselsilen sorumludur (TK m. 25/3).

6.1.2. İstem, İstemin şekli
Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. Resen veya yetkili kurum
veya kuruluşun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere ilişkin hükümler saklıdır. Harca tabi
işlerde, tescil anının saptanmasında harç makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34. madde
hükümleri saklıdır. (TK m. 27/1).
Tescil istemi dilekçe ile yapılır (TK m. 29/1).
Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza noterlikçe
onaylanmışsa, ayrıca kimliğin ispatlanmasına gerek yoktur (TK m. 29/1).

6.1.3. İlgililer
Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yetkili sicil
müdürlüğüne yapılır (TK m. 28/1).
Bir hususun tescilini istemeye birden çok kimse zorunlu ve yetkili olduğu takdirde,
kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescil tümü
tarafından istenmiş sayılır (TK m. 28/2).
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6.1.4. Süre
Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi on beş gündür. (TK m.
30/1).
Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması bir senet
veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya belgenin düzenlendiği
tarihten başlar. (TK m. 30/2).

6.1.5. Değişikliklerin Tescili
Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur. (TK m.
31/1).
Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan
kalkarsa sicildeki kayıt da kısmen yahut tamamen silinir. (TK m. 31/2).

6.1.6. Sicil Müdürünün Görevleri
Sicil müdürü tescil için aranan kanuni şartların var olup olmadığını incelemekle
yükümlüdür (TK m. 32/1).
Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin, emredici hükümlere aykırı
olup olmadığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak öngördüğü
hükümleri içerip içermediği incelenir. (TK m. 32/2).
Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış
izlenim yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır. (TK m.
32/2).

6.1.7. Tescile Davet ve Ceza
Tescili zorunlu olup da kanuni şekilde ve süresi içinde tescili istenmemiş olan veya 32.
maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan 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 (TK m. 33/1).
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 (TK m. 33/2).
Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticari
davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili
gerekli olan bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder,
aksi takdirde tescil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya
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kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla cezalandırılması bu fıkra
hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz. (TK m. 33/3).

6.1.8. İtiraz
İlgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil müdürlüğünce
verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin bulunduğu yerde
ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz edebilirler. (TK
m. 34/1).

6.1.9. Açıklık
Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri
inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. Bir hususun
sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de istenebilir. (TK m. 35/2).

6.1.10. Tescil ve İlanın Üçüncü Kişilere Etkisi
Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler hakkında,
tescilin Türkiye Ticaret Sicili gazetesinde ilan edildiği günü izleyen iş gününden itibaren
hukuki sonuçlarını doğurur. (TK m. 36/1).
Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını
bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez. (TK m. 36/2).
Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilanı zorunlu iken
ilan olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği
takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. (TK m. 36/4).

6.2. Ticaret Unvanı
6.2.1. Kullanma Zorunluluğu
Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle
ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. (TK m. 39/1).
Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir
şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari
defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı,
işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen
internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır.
Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları
ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve
soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit
şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı
yayımlanır (TK m. 39/1).
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6.2.2. Tescil
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 ilan
ettirir. (TK m. 40/1).

6.2.3. Ticaret Unvanının Şekli
6.2.3.1. Gerçek kişiler
Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46. maddeye uygun olarak yapabileceği ekler ile
kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur. (TK m. 41/1).

6.2.3.2. Tüzel Kişiler
6.2.3.2.1. Kollektif ve Komandit Şirketler
Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az birinin adı ve
soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. (TK m. 42/1).
Adi veya sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerin ticaret unvanı, komandite
ortaklardan en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir. Bu
şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların adları ve soyadları veya ticaret unvanları
bulunamaz. (TK m. 42/2).

6.2.3.2.2. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler
Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46. madde
hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler. (TK m. 43/1).
Ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin
bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer
aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma
yapılarak yazılamaz. (TK m. 43/2).

6.2.3.2.3.Tâcir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler ve Donatma İştiraki
Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret unvanları,
adlarıdır. (TK m. 44/1).
Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını
veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz.
Ticaret unvanında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur. (TK m. 44/2).
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6.2.4. Ekler
Bir ticaret unvanına Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş
bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılır. (TK m.
45/1).
Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü
kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu
düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini belirten veya
unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayali adlardan ibaret olan ekler
yapılabilir. (TK m. 46/1).
Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu
izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar. (TK m. 46/2).
“Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak
bakanlar kurulu kararıyla konabilir. (TK m. 46/3).

6.2.5. Şubeler
Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak
zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir. (TK m. 48/1).

6.2.6. Ticaret Unvanının Devri
Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. (TK m. 49/1).
Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu
doğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir. (TK m. 49/2).

6.2.7. Ticaret Unvanının Korunması - Unvanına Tecavüz Edilen
Kimsenin Hakları
Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine
aittir. (TK m. 50/1).
Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması
hâlinde hak sahibi, haksız kullanımın tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret
unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün
sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların
imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi
tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen
menfaatinin karşılığına da hükmedebilir. (TK m. 52/1).
Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen
kimseye ait olmak üzere, kararın gazete ile yayımlanmasına da karar verebilir. (TK m. 52/2).
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6.3. İşletme adı
İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak ve benzer
işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da sahipleri tarafından tescil ettirilmesi
gerekir. (TK m. 53/1).

6.4. Marka
6.4.1. Genel Olarak
Ticaret hayatında kullanılan ayırt edici işaretlerden biri de markadır. Yukarıda
açıklandığı üzere ticaret unvanı ve işletme adı da ayırt edici işaretler arasındadır. Yine internet
alan adı, coğrafi işaret de ayırt edici işaretlerdendir.
Ticaret unvanı taciri diğer tacirlerden ayırt etmeyi, işletme adı işletmeyi diğer
işletmelerden ayırt etmeyi sağlar.
Marka ise işletmenin ürünlerini ya da hizmetlerini diğer işletmelerin ürün ya da
hizmetlerinden ayırt etmeyi sağlar. Markayı tanıyan, bilen tüketici işletme sahibinin bilmese
dahi markayı üzerinde bulunduran ürünü satın alır.
Markalar Türk Patent ve Marka Kurumu nezdinde tescil edilir. Tacir ve ticari
işletmenin ise ticaret sicili nezdinde tescil edildiğini hatırlayalım.
Tescilli marka, Sınai Mülkiyet Kanunu (SMK) hükümleri ile korunur. Eğer tanıtılıp
maruf hâle getirilen bir marka tescil edilmemişse TK’nın haksız rekabet hükümlerine göre
korunur.
Bir kişinin ya da şirketin bir işareti tescil ettirebilmesi için işaretin bulunmasında,
oluşturulmasında özel bir çaba harcanmış olmasına gerek yoktur. Daha önce tescil edilmiş
markalardan ayırt edici olmak kaydıyla SMK m. 4’te belirtilen her türlü işaret marka olarak
tescil edilebilir.

6.4.2. Marka Olabilecek İşaretler
Marka, bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya
hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlaması ve marka sahibine sağlanan korumanın konusunun açık ve
kesin olarak anlaşılmasını sağlayabilecek şekilde sicilde gösterilebilir olması şartıyla kişi adları dâhil
sözcükler, şekiller, renkler, harfler, sayılar, sesler ve malların veya ambalajlarının biçimi olmak üzere
her tür işaretten oluşabilir. (SMK m. 4).
Marka belli bir mal ya da hizmet için tescil edilebilir. Bir markanın aynısı ya da ayırt
edilemeyecek derecede benzeri bir başkası tarafından aynı ya da benzer mal (ya da hizmetler) için
tescil edilemez. Fakat daha önce tescil edilmiş bir markanın aynısı ya da benzeri farklı mal (ya da
hizmetler) için tescil edilebilir.
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Örneğin; “yavuz” markası daha önce giyim eşyası, gömlek, ceket ürünlerinde tescil edilmişse,
bir başkası tarafından gıda ürünlerinde tescil edilebilir.
Bununla birlikte tanınmış markalar, başkaları tarafından farklı mal ya da hizmetler için dahi
tescil edilemez. Örneğin, “Ülker” ya da “Arçelik” markası başkaları tarafından farklı mal ya da
hizmetler için de tescil edilemez.

6.4.3. Tescil Edilemeyecek İşaretler
SMK m. 5 marka tescilinde mutlak ret nedenlerini saymaktadır. Bu kapsama giren bir
marka başvurusu Türk Patent tarafından resen incelenerek reddedilir.
Mutlak ret nedenlerinden başlıcaları; SMK 4. madde kapsamında marka olamayacak
işaretler, herhangi bir ayırt edici niteliğe sahip olmayan işaretler, ticaret alanında cins, çeşit,
vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, coğrafi kaynak belirten veya malların üretildiği, hizmetlerin
sunulduğu zamanı gösteren veya malların ya da hizmetlerin diğer özelliklerini belirten işaret
veya adlandırmaları münhasıran ya da esas unsur olarak içeren işaretler, aynı veya aynı
türdeki mal veya hizmetlerle ilgili olarak tescil edilmiş ya da daha önceki tarihte tescil
başvurusu yapılmış marka ile aynı veya ayırt edilemeyecek kadar benzer işaretler, dinî
değerleri veya sembolleri içeren işaretler, kamu düzenine veya genel ahlaka aykırı işaretler
olarak sıralanabilir.

6.4.4. Marka Sahibinin Talepleri
Marka hakkı tecavüze uğrayan marka sahibi, mahkemeden, aşağıdaki taleplerde
bulunabilir (SMK m. 149):
a) Fiilin tecavüz olup olmadığının tespiti.
b) Muhtemel tecavüzün önlenmesi.
c) Tecavüz fiillerinin durdurulması.
ç) Tecavüzün kaldırılması ile maddi ve manevi zararın tazmini.
d) Tecavüz oluşturan veya cezayı gerektiren ürünler ile bunların üretiminde
münhasıran kullanılan cihaz, makine gibi araçlara, tecavüze konu ürünler dışındaki diğer
ürünlerin üretimini engellemeyecek şekilde elkonulması.
e) (d) bendi uyarınca elkonulan ürün, cihaz ve makineler üzerinde kendisine mülkiyet
hakkının tanınması.

6.4.5. Hükümsüzlük
Bir kişinin tescilli markası bir başkası tarafından aynı veya benzer mal ya da hizmetler
için tescil edilirse, sonraki markanın hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep edilebilir.
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Yine bir kişinin tescil ettirmiş olmasa dahi, tanıtıp meşhur ve maruf hâle getirdiği bir
işaret (bir isim) bir başkası tarafından marka olarak tescil edilirse öncelik (rüçhan) hakkına
dayalı olarak hükümsüzlüğüne karar verilmesi talep edilebilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 89-90
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Bölüm Soruları
1)

Ticaret Sicili hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan devlet ve ilgili oda
müteselsilen sorumludur.
b)

Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır.

c)
Ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan senet ve belgeleri sadece
ilgililer inceleyebilir.
d)

Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi on beş gündür.

e)

Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil olunur.

2)
Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari
defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde yer alması zorunlu unsurlardan biri
değildir?
a)

Tacirin sicil numarası

b)

Ticaret unvanı

c)

İşletmesinin merkezi

d)

İşletme adı

e)
Tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet
sitesinin adresi
3)

Aşağıdakilerden hangisi hukuken geçerli bir ticaret unvanıdır?

a)

Mehmet Yılmaz Limited Şirketi

b)

Yavuzlar Kollektif Şirketi

c)

Özdemirler Komandit Şirketi

d)

Özçelik Kardeşler Anonim Şirketi

e)

Sadık Özçelik Nakliyat
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4)

Ticaret unvanı bakımından aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var
olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.
b)
“Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına
ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir.
c)
Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek
kullanmak zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir.
d)

Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilebilir.

e)
Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri
sonucunu doğurur.
5)
a)
ettirilebilir.

Marka hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
Kural olarak, bir markanın aynısı başkası tarafından farklı mallar için tescil

b)
Bir işaretin marka olarak tescil ettirilebilmesi için özel olarak oluşturulmuş,
sahibinin hususiyetini taşıyan bir işaret olması gerekir.
c)

Kalite bildiren kelimeler marka olarak tescil ettirilemez.

d)
Tescilli markalar SMK hükümleri uyarınca, tescilsiz markalar haksız rekabet
hükümleri uyarınca korunur.
e)

Marka taciri ya da ticari işletmeyi değil, mal ya da hizmeti tanıtır.

Cevaplar: 1) c, 2) d, 3) e, 4) d, 5) b
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7. HAKSIZ REKABET- TİCARİ DEFTERLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
7. HAKSIZ REKABET- TİCARİ DEFTERLER
7.1. Haksız Rekabet
7.1.1. Genel olarak
7.1.2. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar, Ticari Uygulamalar
7.1.3. Haksız Rekabet Nedeniyle Açılabilecek Davalar
7.1.4. Kararın İlanı
7.1.5. Zaman Aşımı
7.2. Ticari Defterler
7.2.1. Defter Tutma Yükümlülüğü
7.2.2. Tutulması Zorunlu Ticari Defterler
7.2.3. Saklama Yükümlülüğü – Saklama Süresi
7.2.4. Açılış ve Kapanış Onayları
7.2.5. Defter Tutma Usulü
7.2.6. Defterlerin Zıya ve İptali
7.2.7. Defterlerin Delil Niteliği
7.3. Cari Hesap
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Haksız rekabet kurallarının amacı nedir?

2)

Haksız rekabet, rekabet hukuku ve rekabet yasağı arasındaki ilişki nasıldır?

3)

Haksız rekabete dayalı olarak açılabilecek davalar nelerdir?

4)

Bir anonim şirketin tutması zorunlu ticari defterler hangileridir?

5)

Ticari defterleri saklama yükümlülüğünde süre nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Haksız Rekabet

Haksız rekabet kurallarının
amacı, işlevi, rekabet
hukuku ile rekabet
yasağından farkı, haksız
rekabet hâlleri, haksız
rekabet sonucu açılabilecek
davalar, kimlerin davacı
olabileceği konularında bilgi
sahibi olunması

Okuma yoluyla

Ticari Defterler

Ticari defterleri tutma
yükümlülüğü, hangi
defterlerin tutulmasının
zorunlu olduğu, açılıp ve
kapanış onayları, saklama
yükümlülüğü, defter tutma
usulü hakkında bilgi
edinilmesi

Okuma yoluyla

Cari Hesap

Cari hesabın tanımı ve
işlevinin öğrenilmesi

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Bu dersimizde ticaret hayatında sıklıkla karşılaşılan haksız rekabetin tanımı, amacı ve
haksız rekabet türleri üzerinde duracak, ticari defterleri işleyeceğiz.
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7.1. Haksız Rekabet
7.1.1. Genel Olarak
Haksız rekabete ilişkin bu kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların menfaatine,
dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. (TK m. 54/1).
Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen
aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar
haksız ve hukuka aykırıdır (TK m. 54/2).
Haksız rekabete ilişkin hükümler, rekabet hukuku kuralları ile rekabet yasağına ilişkin
hükümlerden farklıdır.
Haksız rekabet kuralları haksız ve hukuka aykırı davranışları yasaklayarak, fertlerin,
şirketlerin korunmasını amaçlamaktadır.
Rekabet hukuku kurallarının amacı ise, kişilerin (şirketlerin) münferit (bireysel)
menfaatlerinin korunması değil, genel anlamda rekabet düzeninin sağlı işlemesi ve rekabeti
engelleyen, kısıtlayan, bozan anlaşma, uyumlu eylem ve kararların yasaklanarak daha çok
rekabetin mevcut olmasının sağlanmasıdır.
Rekabet yasağı hükümleri ise, genel olarak hukuka aykırı olmayan, yasak olmayan
işlerin belli kişilere (aradaki hukukî ilişki gereği) yasaklanmasıdır. Örneğin, başka bir şirkette
yönetici olmak hukuka aykırı değilken, bir anonim şirketin başka bir anonim şirketin de aynı
zamanda yönetim kurulu üyesi olması (izin almadan) rekabet yasağı hükümleri ile
yasaklanmıştır.

7.1.2. Dürüstlük Kuralına Aykırı Davranışlar, Ticari Uygulamalar
Aşağıda sayılan hâller haksız rekabet hâllerinin başlıcaları TK m. 55’te sayılmıştır:
a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı
davranışlar ve özellikle;
1) Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticari
işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,
2) Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları,
stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı
açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek,
3) Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek
müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru
olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak,
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4) Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan
önlemler almak,
7) Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak,
8) Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile
sınırlamak,
b) Sözleşmeyi ihlale veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle;
1) Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış
oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek,
3) İşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin
üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek,
c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle;
1) Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plan gibi bir iş ürününden yetkisiz
yararlanmak,
d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz
olarak ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş
sırlarını değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur.
e) İş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş
olan veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe
aykırı davranmış olur.
f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak.

7.1.3. Haksız Rekabet Nedeniyle Açılabilecek Davalar
TK m. 56/1 hükmü uyarınca, haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, mesleki
itibarı, ticari faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir
tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;
a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,
b) Haksız rekabetin menini,
c) Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet
yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün
önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların
imhasını,
d) Kusur varsa zarar ve ziyanın tazminini,
115

e) Türk borçlar kanununun 58 inci maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi
tazminat verilmesini, isteyebilir.
Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de
birinci fıkradaki davaları açabilirler, ancak araçların ve malların imhasını isteyemezler. (TK
m. 56/2).
Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin
ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile
tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla
kamusal nitelikteki kurumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları
açabilirler. (TK m. 56/3).
Buna göre haksız rekabete dayalı davaları açabilecek olanlar:
1) Zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;
2) Müşteriler,
3) Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin
ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer mesleki ve ekonomik birlikler,
4) Tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum
kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar.

7.1.4. Kararın ilanı
Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemiyle, gideri haksız çıkan taraftan alınmak
üzere, hükmün kesinleşmesinden sonra ilan edilmesine de karar verebilir. İlanın şeklini ve
kapsamını mahkeme belirler. (TK m. 59).

7.1.5. Zamanaşımı
56. maddede yazılı davalar, davaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği
günden itibaren bir yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmekle
zamanaşımına uğrar (TK m. 60/2).
Haksız rekabet fiillerinin kasten işlenmesi hâlinde, bu fiillerden birini işleyenler iki
yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla cezalandırırlar (TK m. 62).

7.2. Ticari Defterler
TK m. 64 ila 88 ticari defterlere tahsis edilmiştir. Anılan madde hükümleri defterlere
ilişkin ayrıntılı kurallar ve düzenlemeler içermektedir.

116

7.2.1. Defter Tutma Yükümlülüğü
TK m. 64 defter tutma yükümlülüğünü düzenlemektedir.
TK m. 64/1 hükmü uyarınca, her tacir, ticari defterleri tutmak ve defterlerinde, ticari
işlemleriyle ticari işletmesinin iktisadi ve mali durumunu, borç ve alacak ilişkilerini ve her
hesap dönemi içinde elde edilen neticeleri, bu kanuna göre açıkça görülebilir bir şekilde
ortaya koymak zorundadır.
Defterler, üçüncü kişi uzmanlara, makul bir süre içinde yapacakları incelemede
işletmenin faaliyetleri ve finansal durumu hakkında fikir verebilecek şekilde tutulur. İşletme
faaliyetlerinin oluşumu ve gelişmesi defterlerden izlenebilmelidir.
Defterlerin elektronik ortamda tutulması da mümkündür.

7.2.2. Tutulması Zorunlu Ticari Defterler
Tacirin tutmak zorunda olduğu defterler yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter
defteridir.
Ayrıca anonim şirket pay defteri, yönetim kurulu karar defteri ve genel kurul toplantı
ve müzakere defteri de anonim şirketler bakımından tutulması zorunlu defterlerdir. Limited
şirketler de pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defteri tutmak zorundadır.
Ticari Defterlere İlişkin Tebliğin 6. maddesine göre, yevmiye defteri kayda geçirilmesi
gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve
“madde” hâlinde düzenli olarak yazıldığı defterdir.
Aynı maddeye göre defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan
alarak sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda
toplayan defterdir.
Tebliğin 8. Maddesi uyarınca envanter defteri, ticari işletmenin açılışında ve açılıştan
sonra her hesap döneminin sonunda taşınmazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının
ve varlıklar ile borçların değerlerinin teker teker kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra
numaralı defterdir.

7.2.3. Saklama Yükümlülüğü – Saklama Süresi
Tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü belgenin, fotokopi,
karbonlu kopya, mikro fiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki bir kopyasını, yazılı, görsel
veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür (TK m. 64/2).
TK m. 82 hükmü uyarınca, her tacir;
a) Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal
tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet raporlarını
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ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile diğer organizasyon
belgelerini,
b) Alınan ticari mektupları,
c) Gönderilen ticari mektupların suretlerini,
d) 64. maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri,
sınıflandırılmış bir şekilde, on yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

7.2.4. Açılış ve Kapanış Onayları
TK m. 64/3 hükmüne göre, fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve
envanter defteri ile dördüncü fıkrada sayılan defterlerin açılış onayları, kuruluş sırasında ve
kullanılmaya başlanmadan önce noter tarafından yapılır.
Bu defterlerin izleyen faaliyet dönemlerindeki açılış onayları, defterlerin kullanılacağı
faaliyet döneminin ilk ayından önceki ayın sonuna kadar notere yaptırılır.
Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları bulunmak
kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın kullanılmaya devam
edilebilir.
Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna
kadar, yönetim kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin birinci
ayının sonuna kadar notere yaptırılır.
Ticaret şirketlerinin ticaret siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili
müdürlükleri tarafından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı hâllerde
noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır.
Ticari defterlerin elektronik ortamda tutulması hâlinde bu defterlerin açılışlarında ve
yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter onayı aranmaz.
Fiziki ortamda veya elektronik ortamda tutulan ticari defterlerin nasıl tutulacağı,
defterlere kayıt zamanı, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekli ve esasları
gümrük ve ticaret bakanlığı ile maliye bakanlığınca müştereken çıkarılan tebliğle belirlenir.

7.2.5. Defter Tutma Usulü
TK m. 64 (5) bu kanuna tabi gerçek ve tüzel kişiler, 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı vergi
usul kanununun defter tutma ve kayıt zamanıyla ilgili hükümleri ile aynı Kanunun 175. ve
mükerrer 257. maddelerinde yer alan yetkiye istinaden yapılan düzenlemelere uymak
zorundadır. Bu Kanunun defter tutma, envanter, mali tabloların düzenlenmesi, aktifleştirme,
karşılıklar, hesaplar, değerleme, saklama ve ibraz hükümleri 213 sayılı kanun ile diğer vergi
kanunlarının aynı hususları düzenleyen hükümlerinin uygulanmasına, vergi kanunlarına
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uygun olarak vergi matrahının tespit edilmesine ve buna yönelik mali tabloların
hazırlanmasına engel teşkil etmez.
TK m. 65 hükmü uyarınca:
Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve
semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir.
Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli
olarak yapılır.
Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve
değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler
yasaktır.
Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması
şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir.
Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların elektronik ortamda tutulması durumunda,
bilgilerin saklanma süresince bunlara ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman
kolaylıkla okunmasının temin edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma hâlinde
birinci ila üçüncü fıkra hükümleri kıyas yoluyla uygulanır.

7.2.6. Defterlerin Zıya ve İptali
Bir tacirin saklamakla yükümlü olduğu defterler ve belgeler; yangın, su baskını veya
yer sarsıntısı gibi bir afet veya hırsızlık sebebiyle ve kanuni saklama süresi içinde zıya uğrarsa
tacir zıyaı öğrendiği tarihten itibaren on beş gün içinde ticari işletmesinin bulunduğu yer
yetkili mahkemesinden kendisine bir belge verilmesini isteyebilir. Bu dava hasımsız açılır
(TK m. 82/7).

7.2.7.Defterlerin Delil Niteliği
Defterlerin delil niteliğine ilişkin düzenleme Hukuk Muhakemeleri Kanunu m. 222’de
yer almaktadır.
Anılan madde hükmündeki şartlara bağlı olarak ticari defterlerin sahibi lehine ya da
aleyhine delil olma özelliği bulunmaktadır.

7.3. Cari Hesap
TK m. 89 hükmü uyarınca, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan
alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları kaleme
alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı
isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir.
Bu sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 109
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Bölüm Soruları
1)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi haksız rekabet nedeniyle açılabilecek davalardan biri

a)

Fiilin haksız olup olmadığının tespiti

b)

Haksız rekabetin men’i

c)

Haksız rekabetin sonucu olan maddi durumun ortadan kaldırılması

d)

Kusur olmasa da zarar ve ziyanın tazmini

e)

Manevi tazminat verilmesi

2)
Aşağıda verilenlerden hangisi haksız rekabete dayalı davaları açabilecek
kişilerden değildir?
a)

Zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse;

b)

Müşteriler

c)

Tüm kamu kurumları

d)

Ticaret ve sanayi odaları

Tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum
kuruluşlarıyla kamusal nitelikteki kurumlar
3)
Aşağıdakilerden hangisi bir anonim şirketin tutmak zorunda olduğu ticari
defterlerden biri değildir?
a)

Senet defteri

b)

Yevmiye defteri

c)

Defter-i kebir

d)

Pay defteri

e)

Genel kurul müzakere defteri
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4)

Ticari defterlerle ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)
Yevmiye defteri kayda geçirilmesi gereken işlemlerin ilgili belge veya ispata
dayanan evraktan çıkarılarak tarih sırasıyla ve “madde” hâlinde düzenli olarak yazıldığı
defterdir.
b)
Defteri kebir, yevmiye defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak
sistemli bir şekilde ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan
defterdir.
c)

Her tacir, ticari defterlerini on beş yıl süreyle saklamakla yükümlüdür.

d)
Pay defteri ile genel kurul toplantı ve müzakere defteri yeterli yaprakları
bulunmak kaydıyla izleyen faaliyet dönemlerinde de açılış onayı yaptırılmaksızın
kullanılmaya devam edilebilir.
e)
Yevmiye defterinin kapanış onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının
sonuna kadar notere yaptırılır.
5)
yanlıştır?

Defter tutma usulüne ilişkin olarak aşağıda verilen bilgilerden hangisi

a)

Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe ya da tercih edilen diğer bir dilde

tutulur.
b)
Defterlere yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve
düzenli olarak yapılır.
c)
Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve
değiştirilemez.
d)
yasaktır.

Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan değiştirmeler

e)
Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin
dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir.
Cevaplar: 1) d, 2) c, 3) a, 4) c, 5) a

124

8. TACİR YARDIMCILARI – TİCARİ FAALİYETLERE ARACI
OLANLAR
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
8. TACİR YARDIMCILARI – TİCARİ FAALİYETLERE ARACI OLANLAR
8.1. Tacir Yardımcıları
8.1.1. Ticari temsilci
8.1.1.1. Tanımı ve yetki verilmesi
8.1.1.2. Atanması
8.1.1.3. Temsil Yetkisinin Kapsamı
8.1.1.4. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması
8.1.1.5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
8.1.2. Ticari vekil
8.1.3. Diğer Tacir Yardımcıları (BK m. 552)
8.1.4. Ticari Temsilcilerin, Ticari Vekillerin ve Diğer Tacir Yardımcılarının
Yetkilerinin Sona Ermesi (BK m. 554).
8.1.5. Pazarlamacı
8.2. Ticari Faaliyetlere Aracı Olanlar
8.2.1. Acentelik
8.2.1.1. Tanımı
8.2.1.2. İnhisar (Tekel Hakkı)
8.2.1.3. Sözleşme Yapma Yetkisi
8.2.1.4. Yetkisizlik
8.2.1.5. Ücrete Hak Kazanma Zamanı
8.2.1.6. Denkleştirme İstemi (TK m. 122)
8.2.2. Simsarlık Sözleşmesi
8.2.2.1. Ücret
8.2.2.2. Simsarın Haklarını Kaybetmesi
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8.2.2.3. Evlenme Simsarlığı
8.2.3. Komisyon Sözleşmesi
8.2.3.1. Tanımı
8.2.3.2. Komisyoncunun Borçları
8.2.3.2.1. Bildirme ve Sigortalama Borcu (BK m. 533)
8.2.3.2.2. Özen Borcu (BK m. 534)
8.2.3.3. Komisyon Ücreti
8.2.4. Tek Yetkili Satıcı (Distribütör, Anabayi, Bayi)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Bağımlı ve bağımsız olarak ifade edilen tacir yardımcıları hangileridir?

2)
Ticari temsilcinin, ayrıca yetkilendirilmedikçe, tacir adına yapabileceği ve
yapamayacağı işler nelerdir?
3)

Acentenin tanımı ve tanımından çıkan unsurları nedir?

4)

Simsar kime denir? Örnek veriniz.

5)
Belirtiniz.

Komisyoncu ile tek yetkili satıcı kimin ad ve hesabına faaliyet gösterir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Tacir yardımcıları

Tacir yardımcılarının
kimlerden ibaret olduğunun,
tacir yardımcıları isminin
isabetli olup olmadığının,
bağımlı-bağımsız tacir
yardımcıları ayrımının neyi
ifade ettiğinin öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Ticari temsilci

Ticari temsilcinin kime
denildiği, yetkileri,
yapamayacağı işler
konularının öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Aracılık faaliyeti

Ticaret hayatında aracı
olarak faaliyet gösteren
acente, komisyoncu, simsar
Okuma yoluyla
ve tek yetkili satıcının tanımı
ve faaliyetleri hakkında bilgi
sahibi olunması
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Tacirler ticari faaliyetlerinin yürütülmesinde diğer kişilerden yararlanır, diğer kişilerle
işbirliği yapar. Bu kişilere, BK’nın on ikinci bölümünün başlığından da yola çıkılarak, genel
itibariyle “tacir yardımcıları” denilmektedir. Her ne kadar bu kişilerin tamamına, “tacir
yardımcısı” denilmekte ise de, aslında bu kişilerin bir kısmı, tacirin işletmesi bünyesinde
çalışanlardan, bir kısmı da çoğu zaman kendileri de ayrıca ticari işletme sahibi olan ekonomik
anlamda aracılık faaliyetinde bulunan kişilerden oluşmaktadır.
Ticari faaliyetin yürütülmesinde tacirin hizmetinden yararlandığı ya da onunla işbirliği
yapan kişiler, bizce isabetli olmamakla birlikte “tacir yardımcıları” olarak kabul edilmekte ve
iki sınıfa ayrılmaktadır:
Bağımlı tacir yardımcıları: ticari temsilci (mümessil), ticari vekil ve pazarlamacı.
Bağımsız tacir yardımcıları: acente, simsar, komisyoncu ve tek yetkili satıcı.
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8.1. Tacir Yardımcıları
8.1.1. Ticari temsilci
8.1.1.1. Tanımı ve Yetki Verilmesi
BK m. 547/1 hükmüne göre, ticari temsilci, işletme sahibinin, 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.
Ticari temsilci hem işletmeyi (aynen tacir gibi) yönetme yetkisine sahip hem de taciri
(ticari işletmeyi) temsil yetkisini haizdir.

8.1.1.2. Atanması
İşletme sahibi, ticari temsilcilik yetkisi verildiğini ticaret siciline tescil ettirmek
zorundadır; ancak ticari işletme sahibinin ticari temsilcinin fiillerinden sorumluluğu, tescilin
yapılmış olmasına bağlı değildir (BK m. 547/2).
Buna göre, ticari temsilcisinin tayin edilmesi için ticaret siciline tescil kurucu etkiye
sahip değildir. Bir kişi, ticari temsilci sıfatıyla, ticari temsilciye ait yetkileri kullanarak tacir
ad ve hesabına üçüncü kişilerle hukuki işlemlerde bulunuyorsa, tescil edilmemiş olsa dahi,
anılan kişinin ticari temsilci olduğu kabul edilir.

8.1.1.3. Temsil Yetkisinin Kapsamı
Genel itibariyle bir hukuki işlemle (vekaletle) bir kişiye temsil yetkisi verildiğinde, o
kişinin yetkisi, vekalette belirtildiği şekil ve şartlarda mevcut olur.
Fakat ticari temsilci işletmeyi daimi bir surette yönetmek ve taciri (ticari işletmeyi)
temsil etmek için tayin edildiğinden, işletme ile ticari faaliyette bulunan (alış-veriş yapan)
kişilerin her defasında yetkisi kontrol etmesi kolay değildir ve hukuk güvenliğini zedeler. Bu
sebeple kanun koyucu ticari temsilcinin, özel bir yetki verilmesine gerek olmaksızın
yapabileceği işlemleri ve yapamayacağı işlemleri belirtmiştir. Böylece üçüncü kişilerin ticari
temsilcinin yetkisi konusunda sıkıntı yaşamaları önlenmek istenmiştir.
BK m. 548 hükmüne göre, ticari temsilci, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı, işletme
sahibi adına kambiyo taahhüdünde bulunmaya ve onun adına işletmenin amacına giren her
türlü işlemleri yapmaya yetkili sayılır (BK m. 548/1).
Görüldüğü üzere, ticari temsilci işletmenin amacına giren her türlü işlemi yapmaya
yetkilidir. Bu çerçevede gereğinde işçilerle sözleşme yapabilir, üçüncü kişilerle kira
sözleşmesi yapabilir, işletme için ödünç sözleşmesi yapabilir.
İşletmenin yapısını değiştiren kararlar ise alamaz. Örneğin; işletmeye ortak kabul
edemez, işletme faaliyetine son veremez.
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Ticari temsilci, açıkça yetkili kılınmadıkça, taşınmazları devredemez veya bir hak ile
sınırlandıramaz (BK m. 548/1).

8.1.1.4. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması
Temsil yetkisi, bir şubenin işleriyle sınırlandırılabilir. (BK m. 549/1).
Temsil yetkisi, birden çok kişinin birlikte imza atmaları koşuluyla da
sınırlandırılabilir. Bu durumda, diğerlerinin katılımı olmaksızın temsilcilerden birinin imza
atmış olması, işletme sahibini bağlamaz. (BK m. 549/2).
Temsil yetkisine ilişkin yukarıdaki sınırlamalar, ticaret siciline tescil edilmedikçe, iyi
niyetli üçüncü kişilere karşı hüküm doğurmaz. (BK m. 549/3).
Temsil yetkisine ilişkin diğer sınırlamalar, tescil edilmiş olsalar bile, iyi niyetli üçüncü
kişilere karşı ileri sürülemez. (BK m. 549/4).

8.1.1.5. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi
Temsil yetkisinin verildiği ticaret siciline tescil edilmemiş olsa bile, sona erdiği tescil
edilir. (BK m. 550/1).
Temsil yetkisinin sona erdiği ticaret siciline tescil ve ilan edilmediği sürece, bu yetki
iyi niyetli üçüncü kişiler için geçerliliğini korur. (BK m. 550/2).

8.1.2. Ticari Vekil
BK m. 551/1 hükmü uyarınca, ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari
temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek
için yetkilendirdiği kişidir.
Bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticari vekil açıkça
yetkili kılınmadıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, kambiyo taahhüdünde
bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez. (BK m. 551/2).

8.1.3. Diğer Tacir Yardımcıları (BK m. 552)
Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya
hizmetlileri, o ticari işletme içinde, müşterilerin kolaylıkla görebilecekleri bir yerde ve
kolayca okuyabilecekleri bir biçimde, yazıyla aksine duyuru yapılmış olmadıkça, aşağıdaki
işlemler için yetkilidirler:
1) Ticari işletmenin alışılmış bütün satış işlemlerini yapmak.
2) Yetkili oldukları işlemler hakkında faturaları imzalamak.

133

3) Ticari işletmenin alışılmış işlemlerinden doğan borçların ifa edilmesine veya
bunların hiç ya da gereği gibi ifa edilmemesine ilişkin ihtar veya diğer açıklamaları işletme
sahibi adına yapmak; bu nitelikteki ihtar veya diğer açıklamaları, özellikle alışılmış işlem
dolayısıyla teslim edilmiş mallara ilişkin ayıp bildirimlerini ticari işletme adına kabul etmek.
Toptan, yarı toptan veya perakende satışlarla uğraşan ticari işletmelerin görevli veya
hizmetlileri, kendilerine yazıyla yetki verilmiş olmadıkça, işletme dışında ve kasa görevlileri
atanmışsa, işletme içinde satış bedellerini isteyip alamazlar. Bu kişiler, satış bedellerini
almaya yetkili bulundukları hâllerde, faturaları kapatmaya veya makbuz vermeye de
yetkilidirler.

8.1.4. Ticari Temsilcilerin, Ticari Vekillerin ve Diğer Tacir
Yardımcılarının Yetkilerinin Sona Ermesi (BK M. 554).
İşletme sahibi, ticari temsilcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının
yetkilerini, aralarındaki hizmet, vekâlet, ortaklık ve benzeri sözleşmelerden doğan hakları
saklı kalmak koşuluyla, her zaman geri alabilir.
İşletme sahibinin fiil ehliyetini kaybetmesi veya ölümü, ticari temsilcilerin, ticari
vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkisini sona erdirmez.

8.1.5. Pazarlamacı
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 (BK m. 448).

8.2. Ticari Faaliyetlere Aracı Olanlar
8.2.1.Acentelik
8.2.1.1. Tanımı
TK m. 102/1 hükmüne göre; ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya
işletmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye
dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren
sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen kimseye
acente denir.
Buna göre acente ilişkisinin unsurları: bağımsızlık, sözleşmeye dayalı olma, belli bir
bölgede faaliyet, devamlılık, meslek edinme ve aracılık olarak tespit edilebilir.
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8.2.1.2. İnhisar (Tekel Hakkı)
Yazılı olarak aksi kararlaştırılmadıkça, müvekkil, aynı zamanda ve aynı yer veya
bölge içinde aynı ticaret dalı ile ilgili olarak birden fazla acente atayamayacağı gibi, acente de
aynı yer veya bölgede, birbirleriyle rekabette bulunan birden çok ticari işletme hesabına
acentelik yapamaz (TK m. 104/1)

8.2.1.3. Sözleşme Yapma Yetkisi
Özel ve yazılı bir yetki almadan acente, müvekkili adına sözleşme yapmaya yetkili
değildir. (TK m. 107/1)
Acentelere müvekkilleri adına sözleşme yapma yetkisi veren belgelerin, acente
tarafından tescil ve ilan ettirilmesi zorunludur. (TK m. 107/2)

8.2.1.4. Yetkisizlik
Acente, yetkisi olmaksızın veya yetki sınırlarını aşarak, müvekkili (tacir) adına bir
sözleşme yaparsa müvekkili bunu haber alır almaz icazet verebilir; vermediği takdirde acente
sözleşmeden kendisi sorumlu olur. (TK m. 108/1)

8.2.1.5. Ücrete Hak Kazanma Zamanı
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. (TK m. 114/1)

8.2.1.6. Denkleştirme İstemi (TK m. 122)
Sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonra;
a) Müvekkil, acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme ilişkisinin sona
ermesinden sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa,
b) Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafından
işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak olan işler
dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme hakkını
kaybediyorsa ve
c) Somut olayın özellik ve şartları değerlendirildiğinde, ödenmesi hakkaniyete uygun
düşüyorsa, acente müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir.
Tazminat, acentenin son beş yıllık faaliyeti sonucu aldığı yıllık komisyon veya diğer
ödemelerin ortalamasını aşamaz. Sözleşme ilişkisi daha kısa bir süre devam etmişse,
faaliyetin devamı sırasındaki ortalama esas alınır.
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Müvekkilin, feshi haklı gösterecek bir eylemi olmadan, acente sözleşmeyi feshetmişse
veya acentenin kusuru sebebiyle sözleşme müvekkil tarafından haklı sebeplerle feshedilmişse,
acente denkleştirme isteminde bulunamaz.
(4) Denkleştirme isteminden önceden vazgeçilemez. Denkleştirme istem hakkının
sözleşme ilişkisinin sona ermesinden itibaren bir yıl içinde ileri sürülmesi gerekir.
(5) Bu hüküm, hakkaniyete aykırı düşmedikçe, tek satıcılık ile benzeri diğer tekel
hakkı veren sürekli sözleşme ilişkilerinin sona ermesi hâlinde de uygulanır.

8.2.2. Simsarlık Sözleşmesi
Simsarlık sözleşmesi borçlar kanunu (BK) m. 520 vd. hükümlerinde düzenlenmiştir.
Buna göre simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme kurulması imkânının
hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması
hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir.
Simsar taraflardan biri ya da diğeri ad ya da hesabına sözleşmeyi imzalamaz. Sadece
tarafları bir araya getirir.
Günlük hayatta simsara örnek olarak “emlakçı” olarak tabir edilen taşınmaz aracıları
gösterilebilir.
Simsarlık sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır (BK m.
520/2).
Taşınmazlar konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli
olmaz (BK m. 520/3).

8.2.2.1. Ücret
Simsar, ancak yaptığı faaliyet sonucunda sözleşme kurulursa ücrete hak kazanır (BK
m. 521/1)
Simsarın faaliyeti sonucunda kurulan sözleşme geciktirici koşula bağlanmışsa ücret,
koşulun gerçekleşmesi hâlinde ödenir (BK m. 521/2)
Simsarlık sözleşmesinde simsarın yapacağı giderlerin kendisine ödeneceği
kararlaştırılmışsa, simsarın faaliyeti sözleşmenin kurulmasıyla sonuçlanmamış olsa bile
giderleri ödenir (BK m. 521/3)
Ücret, belirlenmemişse tarifeye, tarife yoksa teamüle göre ödenir (BK m. 522)
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8.2.2.2. 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 (BK m. 523).

8.2.2.3. Evlenme Simsarlığı
Evlenme simsarlığından doğan ücret hakkında dava açılamaz ve takip yapılamaz. (BK
m. 524)

8.2.3. Komisyon Sözleşmesi
8.2.3.1. Tanımı
Komisyonculuk borçlar kanunu m. 532 ve devamında düzenlenmiştir. 532. maddede
tanımı yapılmıştır. Buna göre alım veya satım komisyonculuğu, komisyoncunun ücret
karşılığında, kendi adına ve vekâlet verenin hesabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya
satımını üstlendiği sözleşmedir.
Bu bölümdeki hükümler saklı kalmak üzere, komisyon sözleşmelerine vekâlet
hükümleri uygulanır (BK m. 520/2)

8.2.3.2. Komisyoncunun Borçları
8.2.3.2.1. Bildirme ve Sigortalama Borcu (BK m. 533)
Komisyoncu, yaptığı iş hakkında vekâlet vereni bilgilendirmek ve özellikle talimatının
yerine getirildiğini kendisine hemen bildirmekle yükümlüdür.
Vekâlet verenin talimatı olmadıkça komisyoncu, sözleşmenin konusunu oluşturan
şeyleri sigorta ettirmekle yükümlü değildir.

8.2.3.2.2. Özen Borcu (BK m. 534)
Satılmak üzere kendisine gönderilen eşya açıkça ayıplı ise komisyoncu, vekâlet
verenin taşıyıcıya karşı haklarının korunması için gerekeni yapmak, zararı tespit ettirmek,
olabildiğince eşyayı koruma altına almak ve durumdan vekâlet vereni hemen
bilgilendirmekle yükümlüdür; aksi takdirde, her türlü ihmalinden doğan zarardan sorumlu
olur.
Satılmak üzere gönderilen eşya kısa sürede bozulabilecek nitelikte ise komisyoncu,
vekâlet vereni hemen bilgilendirmek koşuluyla eşyayı satmakla yükümlüdür.
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8.2.3.3. Komisyon Ücreti
Komisyoncu, ücretinin ödenmesini kendisine verilen işi yapınca isteyebileceği gibi,
işin yapılmaması vekâlet verene yükletilebilen bir sebepten kaynaklanması hâlinde de
isteyebilir (BK m. 539/1)
Komisyoncu, başka sebeplerle işin yapılamaması durumunda, ancak emeğinin yerel
âdete göre belirlenecek karşılığını isteyebilir (BK m. 539/2)
Komisyoncu, vekâlet verene karşı dürüstlük kurallarına aykırı davranır, özellikle ona
satın aldığından fazla veya sattığından eksik bir bedel bildirirse, ücret alma hakkını kaybeder.
(BK m. 540/1)
Bedelin gerçekleşen bedelden farklı gösterilmesi durumunda vekâlet veren,
komisyoncuyu gerçekleşen bedel üzerinden satılanın alıcısı veya satıcısı sayma hakkına
sahiptir. (BK m. 540/2).

8.2.4. Tek Yetkili Satıcı (Distribütör, Ana Bayi, Bayi)
Ticaret hayatında, mal ya da hizmetlerin satışına ya da pazarlanmasına aracılık eden
diğer bir aracı da tek yetkili satıcıdır.
Tek yetkili satıcı kendi ad ve hesabına hareket eder; üreticiden ya da dağıtıcıdan satın
aldığı malları kendi ad ve hesabına satar ve pazarlar.
Tek yetkili satıcının, üreticiyi, dağıtıcıyı ya da ithal eden temsil etmek hak ve yetkisi
yoktur. Satışına aracılık ettiği ürünler bakımından tüm riski kendi üzerinde taşır.
Günlük hayatta distribütör, bayi, ana bayi, yetkili satıcı adlarıyla faaliyet gösteren
işletmeler genellikle “tek yetkili satıcı” vasfını haiz olmaktadır.
Tek yetkili satıcı belli bir bölge ya da yerde faaliyet gösterir. Bu bölge, ticari ilişkiye
göre bir ülke sınırları, bir şehir sınırları olabilir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 126-127
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Bölüm Soruları
1)

Tacir yardımcıları ile ilgili aşağıdaki bilgilerden hangisi doğrudur?

a)
Ticari temsilci, özel olarak yetkilendirilmese de, tacir ad ve hesabına bono
düzenleyebilir.
b)

Pazarlamacı ile tacir arasındaki ilişki sürekli değil, geçicidir.

c)

Komisyoncu tacir ad ve hesabına hareket eder.

d)

Acente daima kendi ad ve hesabına işlem yapar.

e)

Tek yetkili satıcı tacir ad ve hesabına hareket eder.

2)
Aşağıdakilerden hangisi, özel olarak yetkilendirilmedikçe, ticari temsilcinin
yapamayacağı işlerden biridir?
a)

Tacir adına ödünç alma

b)

İşletmeye (tacire) ait taşınmazları satma

c)

İşçilerle sözleşme yapma

d)

Tacir adına kambiyo senedi düzenleme

e)

İşletme faaliyeti için taşınmaz kiralama

3)

Aşağıdakilerden hangisi acentelik ilişkisinin unsurlarından biri değildir?

a)

Bağımsızlık

b)

Sözleşmeye dayalı olma

c)

Geçici olma

d)

Belli bir bölgede faaliyet

e)

Meslek edinme
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4)
Tacir yardımcıları ve ticari faaliyetlere aracılık edenler hakkında aşağıda
verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?
a)

Komisyonu kendi adına müvekkili tacir hesabına hareket eder.

b)

Simsar kendi adına ve hesabına hareket eder.

c)

Acente tacir ad ve hesabına hareket eder.

d)

Tek yetkili satıcı kendi adı ve hesabına hareket eder.

e)

Pazarlamacı işveren hesabına hareket eder.

5)

Aşağıdakilerden hangisi bağımlı tacir yardımcıları arasında sayılmaktadır?

a)

Ticari vekil

b)

Komisyoncu

c)

Acente

d)

Simsar

e)

Tek yetkili satıcı

Cevaplar: 1) a, 2) b, 3) c, 4) b, 5) a
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9. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI, KIYMETLİ EVRAKIN DEVRİ
VE KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
9. KIYMETLİ EVRAK KAVRAMI, KIYMETLİ EVRAKIN DEVRİ VE
KIYMETLİ EVRAKIN İPTALİ
9.1. Kıymetli Evrakın Tanımı
9.1.1. Kıymetli Evrak Örnekleri
9.1.2. Kıymetli Evrak Tanımından Çıkan Unsurlar
9.1.3. Kıymetli Evrakın Özellikleri
9.1.3.1. Bir Borç Senedi Olması
9.1.3.2. Hak İle Senedin Birbirine Sıkı Bir Şekilde Bağlı Olması
9.1.3.3. Kıymetli Evraka Konu Hakkın Parasal Bir Değerinin Olması
9.1.3.4. Devredilebilir Olma
9.1.3.5. Sıkı Şekil Şartlarına Tâbi Olma
9.2. Kıymetli Evrakın Devri
9.2.1. Nama Yazılı Kıymetli Evrak
9.2.2. Emre Yazılı Kıymetli Evrak
9.2.3. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak
9.3. Kıymetli Evrakın İptali
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Kıymetli evrakın tanımı nedir? Kıymetli evraka örnek veriniz. Banknot (para)
kıymetli evrak mıdır? Tartışınız.
2)

Kıymetli evrakın özellikleri nelerdir?

3)

Devir şekillerine göre kıymetli evrak türleri nelerdir?

4)

Emre yazılı kıymetli evrak nasıl devredilir?

5)

Kıymetli evrakın zıyaı hâlinde (zayi olma) ne yapılmalıdır?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kıymetli Evrak

Tanımının, türlerinin
bilinmesi, örnekler
verilebilmesi bilgisinin
edinilmesi

Okuma yoluyla

Kıymetli Evrakın Devri

Kıymetli evrakın devri
açısından emre, nama ve
hamiline yazılı senetlerin
öğrenilmesi, senedin emre,
nama ya da hamiline yazılı
olmasına göre devir şeklinin
ve bağlanan sonuçların
farklılaştığının görülmesi

Okuma yoluyla

Kıymetli Evrakın İptali

Kıymetli evrakın zayi olması
(kaybolması, çalınması,
yanması) hâlinde ne
Okuma yoluyla
yapılması gerektiği, iptal
kararının sonuçları
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Kıymetli evrak hukuku, ticaret hukukunun temel müfredatı içinde yer alır. Günlük
hayatta karşılaşılan bono, çek, hisse senedi birer kıymetli evraktır.
Ticari hayatta bir değişim aracı (nakit para yerine) ya da bir kredi aracı olarak
kullanılan kıymetli evrakın ne olduğu, nasıl devredildiği, zayi olduğunda ne yapılması
gerektiği ticaret hukuku dersi açısından büyük öneme sahiptir.
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9.1. Kıymetli Evrakın Tanımı
TK m. 645 hükmüne göre, kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak,
senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.
Hakkın senetten ayrı olarak ileri sürülememesi demek, alacaklının (lehtarın) senet
olmadan borçludan ödemeyi isteyememesi demektir.
Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında ödeme ile yükümlüdür
(TK m. 646/1).
Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu, vade geldiğinde, senedin niteliğine göre
alacaklı olduğu anlaşılan kişiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur (TK m. 646/2).
Kıymetli evrak, düzenleyen açısından bir borç senedidir. Fakat kıymetli evrakı diğer
adi borç senedinden ayrıdan özellikleri vardır.
Herhangi bir senedin (belgenin) kıymetli evrak niteliği taşıyıp taşımadığı tanımda yer
alan unsurlara ve kıymetli evrakın özelliklere göre belirlenir.
Burada son olarak “evrak” kelimesinin belge anlamına gelen “varaka” kelimesinin
çoğulu olduğunu, “evrak” zaten çoğul olduğundan, “kıymetli evraklar” denilmesinin hatalı
olduğunu belirtelim.

9.1.1. Kıymetli Evrak Örnekleri
Yukarıdaki tanıma uyan bütün senetler (evrak) kıymeti evrak niteliği taşır.
Uygulamada en sık görülen kıymetli evrak türü bono ve çektir. Bono ve çek, poliçe
gibi kambiyo senetleridir. Yani kıymetli evrak içindeki bir grup senedin ortak adı kambiyo
senedidir.
Bundan başka menkul kıymetler de kıymetli evraktır. Hisse senedi, tahvil gibi.
Kıymetli evraka verilebilecek diğer örnekler: konişmento (konşimento), makbuz
senedi, varant.
Sigorta poliçesinin kıymetli evrak niteliği taşımadığı kabul edilmektedir.
Günlük hayatta en çok kullanılan kıymetli evrak türü bono ve çek olduğundan, biz de
örneklerimizi bu iki senet üzerinden vereceğiz.
Yine günlük hayatta kullanılan “senet” kelimesinin “bono” yerine kullanıldığına da
işaret edelim.
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9.1.2. Kıymetli Evrak Tanımından Çıkan Unsurlar
Tanımdan çıkan unsurlar: senet (belge) ve devredilebilir nitelikte bir hak.
Devredilebilir nitelikte bir hakka en temel örnek, para alacağı hakkıdır. Kişi alacağını
başkasına devretmekte serbesttir. Aşağıda görüleceği üzere, kıymetli evrak da bir borç
senedidir; kıymetli evrak türlerinden olan alacak senetlerinde (örneğin bono) senedi
düzenleyen lehtar lehine belirli bir bedeli (parayı) ödeme borcu altına girmektedir.
İşte senet kendisi lehine düzenlenen kişi (lehtar) de bu alacağını (para alacağı)
başkasına devretmektedir (Elbette bu devir de, ileride görüleceği üzere, bir karşılık için
yapılmaktadır).
Görüldüğü üzere, para alacağı hakkı devredilebilir bir haktır ve kıymetli evraka (bono,
poliçe, çek) konu olmaktadır. Tanımda geçen kıymetli evrakın içerdiği hak, bono bakımından
alacak hakkıdır.
Yine bunun gibi kişinin bir anonim şirkette sahip olduğu pay sahipliği hakları da
devredilebilir niteliktedir ve kıymetli evraka (hisse senedi) da konu olmaktadır.
Buna karşılık vatandaşlık hakkı devredilemez, bu hak kıymetli evraka da konu olmaz.
Bu sebeple nüfus cüzdanı kıymetli evrak niteliği taşımaz. Bunun gibi sürücü belgesi, aile
cüzdanı kıymetli evrak sayılmaz.

9.1.3. Kıymetli Evrakın Özellikleri
9.1.3.1. Bir Borç Senedi Olması
Kıymetli evrakı (örneğin bonoyu) düzenleyen (imzalayan) kişi lehtara (senet lehine
düzenlenen kişiye) karşı borçlanmış olur. Kıymetli evrak (örneğin bono) adi borç senedinden
farklıdır. Düzenlenmesi özel şekil şartlarına devri de özel usullere bağlanmıştır.

9.1.3.2. Hak İle Senedin Birbirine Sıkı Bir Şekilde Bağlı Olması
Senedi (bonoyu, çeki) devretmeden, senet (bono, çek) üzerindeki hakkı (para alacağı
hakkı) devretmek imkânı yoktur.
Yine senedi elinde bulunduran kişi (hamil) de, vade zamanı senedi (bonoyu) borçluya
(düzenleyene) ibraz etmeden senet bedelinin (senet üzerinde yazılı para tutarının) ödenmesini
talep edemez.
Adi borç senedinde ise, hak ve senet birlikteliği söz konusu olmaz. Bu sebeple, senet
ibraz edilmeden, borcun ödendiğinin tevsik edilmesi hâlinde düzenleyen ödeme yaparak
borcundan kurtulabilir.
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9.1.3.3. Kıymetli Evraka Konu Hakkın Parasal Bir Değerinin Olması
Kıymeti evraka konu hakkın parasal bir değerinin olması gerekir. Fakat kıymetli
evrakın mutlaka bir para alacağını içermesi gerekmez.
Kıymetli evrakın türlerinden olan kambiyo senetleri (bono, poliçe ve çek) üzerindeki
hak para alacağıdır. Oysa hisse senedi üzerindeki hak bir para alacağı hakkı değildir. Fakat
hisse senedinin içerdiği hakkın (pay sahipliği hakları) parasal bir değeri vardır ve o değer
üzerinden devredilebilir.

9.1.3.4. Devredilebilir Olma
Kıymetli evrakın işlevleri arasında borçluya vade tanınması (kredi işlevi), borcun
ödenmesi ve teminat sağlanması bulunmaktadır.
Bu işlevlerin gerçekleşmesi bakımından kıymetli evrakın, özellikle kambiyo
senetlerinin para yerine geçerek, nakit paranın olmadığı hâllerde dahi ticaretin, alış-verişin
yapılmasını sağlama amacı bulunmaktadır.
Ticari hayatta bir mal satın alan kişi, mal bedelini bir bono ile ödemekte, bonoyu alan
lehtar da, başkasına olan mal bedelini ifa borcunu aldığı bonoyu devrederek yerine
getirmektedir.
Buna göre kıymetli evrak çok zaman para yerine bir değişim aracı işlevi de
görmektedir. Bu kıymetli evrakın tedavül (dolanım) yeteneğinden kaynaklanmaktadır.

9.1.3.5. Sıkı Şekil Şartlarına Tabi Olma
Kıymetli evrakın düzenlenmesi, adî borç senedinden farklı olarak şekil şartlarına
bağlanmıştır. Özellikle kambiyo senetleri (bono, poliçe ve çek) sıkı şekil şartlarına tabidir.
Şartlardan biri yerine gelmese, senedin geçersizliği gündeme gelir.

9.2. Kıymetli Evrakın Devri
Yukarıda açıklandığı üzere, kıymetli evrakın en önemli özelliği devredilebilir
olmasıdır. Senedin devriyle üzerindeki hak da devralana geçer. Borçludan (düzenleyenden)
talepte bulunma yetkisi artık devralandadır.
Şu hâlde devrin nasıl gerçekleştirileceği önem taşır. Kıymetli evrakın tamamı aynı
şekilde devredilmez.
Devir şekli, kıymetli evrakın düzenlenme şekline bağlıdır. Kıymetli evrak ya nama, ya
emre ya da hamiline düzenlenir. Senet (bono ya da çek) bir kişinin namına düzenlendiğinde
farklı, bir kişinin emrine düzenlendiğinde farklı ve belli bir kişi lehine değil de hamiline
düzenlendiğinde farklı şekilde devredilir.
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Bu durumu, devir şekline göre kıymetli evrakın, nama yazılı kıymetli evrak, emre
yazılı kıymetli evrak ve hamiline yazılı kıymetli evrak olmak üzere üç sınıfa ayrıldığı
şeklinde de ifade edebiliriz.
Her üç sınıfta da kıymetli evrakın devri için senet üzerindeki zilyetliğin devri (senedin
teslimi) şarttır (TK m. 647/1).
Bunan başka emre yazılı senetlerde ciroya, nama yazılı senetlerde yazılı bir devir
beyanına (temlik beyanına) da gerek vardır. Bu beyan kıymetli evrakın veya ayrı bir kâğıdın
üzerine yazılabilir (TK m. 647/2).

9.2.1. Nama Yazılı Kıymetli Evrak
Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve kanunen de
emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır (TK m. 654).
Buna göre bir senedin nama yazılı olarak düzenlenmiş sayılması için belli bir kişinin
yazılması ve “emrine” kaydını içermemesi gerekir. Fakat sadece bono, poliçe ve çek
bakımından, bu senetlerin nama yazılı düzenlenebilmesi için, senet üzerine “emre değildir” ya
da “nama yazılıdır” gibi bir ibarenin yazılması şarttır.
Nama yazılı senetler alacağın temliki beyanı ve teslim ile devredilir. Bu senetlerde
senedi düzenleyen lehtara karşı sahip olduğu defileri (savunmaları) senedi devralan üçüncü
kişilere karşı da ileri sürebildiği için uygulamada bu senetler tercih edilmemektedir.

9.2.2. Emre Yazılı Kıymetli Evrak
Belli bir kişinin adına yazılı olup da “emrine” kaydını içeren senetlerle, kanunen emre
yazılı senetlerden sayılan kıymetli evraktır.
Bu tanım TK m. 824’te şu şekilde ifade edilmiştir:
Emre yazılı olan veya kanunen böyle sayılan kıymetli evrak, emre yazılı
senetlerdendir.
Bono, poliçe ve çek kambiyo senedidir. Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı
senetlerdir. Yani bu senetlerde lehtar olarak birinin adı yazıldığında senedin emre mi nama mı
yazılı olduğu belirtilmese dahi, senet emre yazılı olarak düzenlenmiş sayılır. Senet emre yazılı
olunca da ciro ve teslim yoluyla devredilir.
Bununla birlikte, kanunen (kanun gereği) emre yazılı olan bir bono, poliçe ya da çek
üzerine “emre yazılı değildir” ya da “nama yazılıdır” ibaresini veya aynı anlamı ifade eden
bir kayıt konulursa, senet artık nama yazılı olarak düzenlenmiş olur ve ancak alacağın temliki
ve teslim yoluyla devredilebilir.
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Şu hâlde kambiyo senetleri olan bono, poliçe ve çek bir kişinin adına yazıldığında
(lehtar olarak bir kişi gösterildiğinde) başkaca bir açıklama yoksa bu senetler emre yazılı
düzenlenmiş olacak ve ancak ciro ve teslim yoluyla devredilecek.
Bono ve poliçe hamiline yazılı olarak düzenlenemeyeceğinden (belli bir kişinin adına
düzenlenmeleri zorunlu olduğundan) bu senetler genellikle emre yazılı olacaktır.
Emre yazılı kıymetli evrakta soyutluk ilkesi gereği, senedi düzenleyenin lehtara karşı
sahip olduğu defiler (savunmalar) senedi devralana karşı ileri sürülemeyeceği için
uygulamada senetler hemen daima emre yazılı olarak düzenlenmektedir.
Emre yazılı kıymetli evrakta şahsî def’iler senedi devralan üçüncü kişilere karşı ileri
sürülemez. Defiler konusu aşağıda ayrıca incelenmiştir.

9.2.3. Hamile Yazılı Kıymetli Evrak
Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı
anlaşılan her kıymetli evrak, hamile veya hamiline yazılı senet sayılır (TK m. 658/1)
Kambiyo senetlerinden sadece çek hamiline yazılı olarak düzenlenebilir, bono ve
poliçe ise hamiline yazılı olarak düzenlenemez.
Hamiline yazılı kıymetli evrakta defiler emre yazılı kıymetli evrakta defilerde olduğu
gibidir. Aşağıda anlatılmıştır.

9.3. Kıymetli Evrakın İptali
Yukarıda, kıymetli evrakın içerdiği hakkın senet olmadan devredilemeyeceğini, senet
olmadan borçludan (düzenleyenden) ödeme talep edilemeyeceğini belirttik.
Bu kurala göre, senet kaybolduğunda ya da zayi olduğunda (yırtılma, yanma vs.)
alacaklı (hamil) borçludan (düzenleyen) senet bedelini ödemesini nasıl isteyecektir?
İşte senedin zayi olduğu durumlarda senedi elinde tutan (hamil) mahkemeye müracaat
ederek senedin (bononun) iptaline karar verilmesini talep edecek ve süreç sonunda iptaline
karar verilirse, borçluya (düzenleyene) karşı hakkını iptal kararı ile kullanacaktır. (TK m. 651,
652).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 145
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Bölüm Soruları
1)

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrakın bir özelliği değildir?

a)

Kıymetli evrak mutlaka bir para alacağını içermelidir.

b)

Kıymetli evrak ağırlaştırılmış şekil şartlarına tabidir.

c)

Kıymetli evrak bir borç senedidir.

d)

Kıymetli evrakın içerdiği hak devredilebilir bir haktır.

e)

Kıymetli evrakta, hak ve senet birbirine sıkı bir şekilde bağlıdır.

2)

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak sayılmaz?

a)

Sigorta poliçesi

b)

Bono

c)

Hisse senedi

d)

Tahvil

e)

Çek

3)

Kıymetli evrakın devrine ilişkin aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Emre yazılı kıymetli evrak ciro ve teslim yoluyla devredilir.

b)

Nama yazılı kıymetli evrak, temlik ve teslim yoluyla devredilir.

c)
Kanunen emre yazılı senetler bir kişinin adına düzenlendiğinde hiçbir açıklama
olmasa da, senet nama azılı olarak düzenlenmiş sayılır.
d)

Hamile yazılı kıymetli evrak sadece teslim yoluyla devredilir.

e)
Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını içermeyen ve
kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama yazılı senet sayılır.
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4)

Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evraka örnektir?

a)

Banknot (para)

b)

Otobüs bileti

c)

Sürücü belgesi

d)

Nüfus cüzdanı

e)

Konişmento

5)

Kıymetli evrak aşağıdaki haklardan hangisini içerebilir?

a)

Para alacağı hakkı

b)

Velayet hakkı

c)

Eşlerin birbiri üzerindeki hakkı

d)

Vatandaşlık hakkı

e)

Vesayet hakkı

Cevaplar: 1) a, 2) a, 3) c, 4) e, 5) a

159

10. KIYMETLİ EVRAKTA DEFİLER
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
10. KIYMETLİ EVRAKTA DEFİLER
10.1. Mutlak Defiler
10.1.1. Senet Metninden Anlaşılan Defiler
10.1.2. Senedin Geçersizliğine İlişkin Defiler
10.2. Kişisel (Nisbi) Defiler
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
veriniz.

Emre yazılı kıymetli evrakta mutlak defileri sınıflandırarak, açıklayınız. Örnek

2)

Kişisel defiler üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir mi? Açıklayınız.

3)

Senedi düzenleyen ehliyetsizse, senet geçersiz olur mu? Açıklayınız.

4)

İmzaların istiklali (bağımsızlığı) ilkesini açıklayınız.

5)

Kişisel defilere beş örnek veriniz.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kıymetli Evrakta Defiler

Defi kavramı, işlevi, ne
zaman kim tarafından
kullanılabileceği, senet
türlerine göre durumun
öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Mutlak Defiler

Mutlak defilerin nelerden
ibaret olduğu, türleri
hakkında bilgi sahibi
olunması, örneklerin
öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Kişisel Defiler

Kişisel defilerin nelerden
ibaret olduğunun bilinmesi,
örneklerin öğrenilmesi

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Borçlunun (senedi düzenleyen, kabul eden ciro eden ya da aval veren) senet hamiline
karşı sahip olduğu savunmalar defileri oluşturur.
Bir bono, poliçe ya da çeki imzalayan herkes, kural olarak, kedisinden sonra gelenlere
(senedi devralan sonraki kişilere) karşı senet bedelinin ödenmesinden sorumlu olur. Şu hâlde
senedi imzalayan herkes son hamile karşı kural olarak borçludur.
Bir kambiyo senedinde borçludan söz edildiği zaman bundan senedi düzenleyen, ciro
eden (ciranta) ve aval veren herkes anlaşılır.
Kıymetli evrakta borçlunun sahip olduğu defiler (savunmalar) denilince de,
düzenleyenin, cirantaların, aval verenin alacaklıya (hamile) karşı sahip olduğu defiler
anlaşılır.
Bu savunmaların bazıları senette borçlu sıfatı taşıyan herkes tarafından herkese karşı
ileri sürülebilirken, bazıları borçlu tarafından herkese karşı ileri sürülebiliyor. Bazıları da
sadece temel ilişkinin diğer tarafına karşı ileri sürülebiliyor.
Buna göre defileri mutlak def’iler ve kişisel (nisbi) defiler olarak iki sınıfa ayırabiliriz.
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10.1. Mutlak Def’iler
Herkese karşı ileri sürülebilen (mutlak) defileri; senet metninden anlaşılan defiler ve
hükümsüzlük defileri olarak iki sınıfa ayırıyoruz.

10.1.1. Senet Metninden Anlaşılan Def’iler
Senette (örneği bonoda) bulunması zorunlu şekil şartlarından birinin bulunmaması ya
da bulunmaması gereken bir kaydın mevcut olması hâlinde söz konusu olur. Bazen de senette
bulunan bir kayıt borçluya (düzenleyen, ciranta, aval veren gibi) geçici ya da temelli senet
bedelini ödemekten kurtulma imkânı verir.
Bu defiler kural olarak senedi devralan herkes tarafından görülebileceğinden, herkese
karşı ileri sürülebilir.
Aşağıda açıklanacağı üzere özellikle kambiyo senetleri (bono, poliçe, çek) sıkı şekil
şartlarına bağlanmıştır. Eğer senet (bono, poliçe, çek) metninde bulunması zorunlu
kayıtlardan biri mevcut değilse, bu durumda senet geçersiz olur ve bu durum senet ile borç
altına giren herkes (düzenleyen, ciranta, aval veren gibi) tarafından hamile (alacaklıya) karşı
bir savunma (defi) olarak (borcu ödememe gerekçesi olarak) ileri sürülebilir. Bu hâlde
alacaklı borçludan ödeme talep edemez.
Örneğin senetteki düzenleyen imzasının ıslak imza olmaması, düzenleme tarihinin
bulunmaması senet metninden anlaşılan defilerdir. Yine bono ve poliçe bakımından lehtarın
yazılmamış olması da senet metninden anlaşılan savunma teşkil eder.
Bazen de senette bulunmaması gereken bir kayıt, senedi geçersiz kılar ve tüm senet
borçlularını borçtan kurtarır. Örneğin bono üzerine, bononun hangi sözleşmenin teminatı
olduğu açıkla yazılırsa, bu durumda bono geçersiz olur ve bu senet metninden anlaşılan bir
def’i teşkil eder.
Yine senette bulunan bazı kayıtlar da borçluya savunma (defi) imkânı verir. Örneğin;
kendisinden ödeme istenen borçlu senedin vadesinin henüz gelmemiş olduğunu ileri sürebilir.
Ya da senet bedelini talep hakkı zamanaşımına uğramışsa, borçlu bu imkânı (defiyi)
kullanarak ödemeden kaçınabilir.
Senet metninden anlaşılan bazı savunma imkânları ise sadece ilgilisi tarafından
herkese karşı kullanılabilir. Örnek: sorumsuzluk kaydı, ciro yasağı.

10.1.2. Senedin Geçersizliğine İlişkin Def’iler
Bu sınıf defilerin başlığı “senedin geçersizliğine ilişkin defiler” olarak ifade edilmişse
de, bu defileri oluşturan durumlar esasen senedi (bono, poliçe, çek) geçersiz kılmaz, sadece
def’i şahsında gerçekleşen borçluyu (düzenleyen, ciranta, aval veren) borçtan kurtarır, onun
taahhüdünü geçersiz kılar.
166

Örneğin fiil ehliyetine sahip olmayan bir kimse (14 yaşındaki bir çocuk) bir bono
düzenlese, senet geçerli olur fakat alacaklı kendisine ödeme için müracaat ettiğinde 14
yaşındaki çocuk “ehliyetsiz” olduğunu belirterek (ehliyetsizlik define dayanarak) ödeme
yapmaktan kurtulur.
Düzenleyen 14 yaşında olsa da senet geçerli olmaya devam eder; zira senedin
(bononun) geçerli olması için gerekli şekil şartı, düzenleyenin imzasıdır ve bu örnekte
düzenleyen senedi imzalamıştır. Senedi devralan kişiler senetteki imzayı atan kişinin fiil
ehliyetini haiz olup olmadığını bilemez, bilmeleri de gerekmez, onlar için ehemmiyet arz
eden, diğer şekil şartları ile birlikte düzenleyenin imzasının (ıslak imza) bulunmasıdır.
Senet (bono) geçerli olmaya devam ettiği için senedin hamili (alacaklı) diğer senet
borçlularına (cirantalar, varsa aval veren ya da araya giren) müracaat ederek senet bedelinin
ödenmesini talep edebilir. Böylece nihai olarak senet bedelini ödemesi gereken kişi senedi
düzenleyenin 14 yaşında olduğunu bilebilecek durumda olan lehtar (senet lehine düzenlenen
kişi) olacaktır.
Senedin geçersizliğine ilişkin defilere diğer örnekler: sahte (taklit) imza, yetkisiz
temsil ve korkutma (ikrah) sonucu atılan imzadır.
Bu defiler senet metninden anlaşılmaz, sadece ilgilisi tarafından bilinebilir. Bu sebeple
ilgilisi dışındaki senet borçluları tarafından ileri sürülemez.
Senedin geçersizliğine ilişkin defilerin, sadece ilgili açısından borçtan kurtulma
imkânı oluşturması, diğer senet borçlularının borcuna etki etmemesi (senedin geçerliliğini
koruması) imzaların istiklali (imzaların bağımsızlığı) ilkesinin bir sonucudur. Bu ilkeye göre,
her bir senet borçlusunun imzası, diğer imzaların sahibinin bağlayıp bağlamamasından
bağımsız olarak, sahibini bağlar (TK m. 677/1). Yeter ki, senette bulunması şekil şartları
mevcut olsun.

10.2. Kişisel (Nisbi) Defiler
Bu defilerin özelliği, borçlu tarafından herkese karşı ileri sürülememesi, sadece
alacaklı her kim ise ona karşı ileri sürülebilmesidir.
Diğer bir ifadeyle, bu def’iler borçlu (düzenleyen, ciranta, aval veren vs.) ile alacaklı
(hamil) arasındaki temel ilişkiden (satım, kira, teminat, hatır gibi) doğar ve sadece bu ilişkinin
diğer tarafında karşı ileri sürülebilir. Temel ilişkinin diğer tarafından senedi devralan üçüncü
kişilere (hâmile) karşı ise ileri sürülemez.
TK m. 687/1 hükmüne göre, poliçeden (bono ya da çekten) dolayı kendisine
başvurulan kişi, düzenleyen veya önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya
var olan ilişkilere dayanan defileri başvuran hamile karşı ileri süremez. Fakat senedi elinde
tutan hamilin, senedi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olduğu ispat
edilirse, defi hamile karşı da ileri sürülebilir.
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TK m. 659:
(1) Borçlu hamile yazılı bir senetten doğan alacağa karşı, ancak senedin
geçersizliğine ilişkin veya senedin metninden anlaşılan defilerle, alacaklı her kim ise ona
karşı şahsen sahip olduğu defileri ileri sürebilir.
(2) Borçlu ile önceki hamillerden biri arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere
dayanan defilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hamilin bilerek borçlunun
zararına hareket etmiş olması hâlinde geçerlidir.
(3) Senedin, borçlunun rızası olmaksızın tedavüle çıkarıldığı yolunda bir defi ileri
sürülemez.
Kişisel defilere örnek: temel ilişkinin ifa edilmemiş olması (ödemezlik defi), satın
alınan malın ayıplı olması (ayıp defi), senedin teminat için verilmiş olması (teminat defi),
senedin hatır için verilmiş olması (hatır defi), senedin verilmesinden sonra vadenin
uzatılması, hamile karşı başka bir alacağın bulunması sonucu takas (takas defi), senedin hata
veya hile sonucu verilmesi.
Kişisel defilerin senedi devralan üçüncü kişilere (hamile) karşı ileri sürülememesi
kuralı emre yazılı kıymetli evrak ve hamile yazılı kıymetli evrak bakımından geçerlidir. Fakat
senedin alacağın temliki yoluyla devredildiği nama yazılı kıymetli evrakta, kişisel defiler
senedi devralan üçüncü kişilere karşı da ileri sürülebilir.
Kişisel defilerin senedi devralan hâmile karşı da ileri sürülebildiği diğer bir hâl de,
hamilin senedi tahsil cirosu ile devralması yani devredenin temsilcisi olması durumudur (TK
m. 688/2).
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Uygulamalar

169

Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 161
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Bölüm Soruları
1)
Emre yazılı kıymetli evrakta defiler hakkında aşağıda verilen bilgilerden
hangisi yanlıştır?
a)
Senet metninden anlaşılan defiler kural olarak senedi devralan herkes
tarafından, herkese karşı ileri sürülebilir.
b)
Senedin geçersizliğine ilişkin defiler, senedi geçersiz kılan hâllere değil, sadece
ilgili kişiyi borçtan kurtaran hâllere işaret eder.
c)
Düzenleyenin 14 yaşında olduğu (ehliyetsiz olduğu) bir senet geçersiz olmaz,
senet hamili diğer senet borçlularına müracaat edebilir.
d)
değildir.

Kişisel defilerin üçüncü kişilere karşı ileri sürülmesi hiçbir hâlde mümkün

e)
Senedi elinde tutan hamilin, senedi iktisap ederken bile bile borçlunun zararına
hareket etmiş olduğu ispat edilirse, kişisel defi üçüncü kişi konumundaki hâmile karşı da ileri
sürülebilir.
2)

Aşağıdakilerden hangisi kişisel bir defi değildir?

a)

Takas

b)

Malın ayıplı olması

c)

Sahte imza

d)

Hata

e)

Ödemezlik defi

3)

Aşağıdakilerden hangisi senet metninden doğan bir def’idir?

a)

Malın ayıplı olması

b)

Yetkisiz temsil

c)

Ehliyetsizlik

d)

Düzenleme tarihinin bulunmaması

e)

Hata
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4)

Aşağıdakilerden hangisi senedin hükümsüzlüğüne ilişkin defilerden biridir?

a)

Malın ayıplı olması

b)

Malın teslim edilmemesi

c)

Düzenleme tarihinin bulunmaması

d)

Senedin hatır için verilmiş olması

e)

Ehliyetsizlik

5)

Aşağıdakilerden hangisi kişisel defilerdendir?

a)

Ehliyetsizlik

b)

Malın ayıplı olması

c)

Sahte imza

d)

Vadenin gelmemiş olması

e)

Sahte imza

Cevaplar: 1) , 2) , 3) , 4) , 5)
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11. KAMBİYO SENETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ,
POLİÇE, BONO
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
11. KAMBİYO SENETLERİNİN GENEL ÖZELLİKLERİ, POLİÇE, BONO
11.1. Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleri
11.2. Poliçe
11.2.1. Şekil Şartları
11.2.2. Vade Türleri
11.2.3. Faiz Şartı
11.2.4. Poliçe Bedelinin Çeşitli Şekillerde Gösterilmesi (TK m. 676)
11.2.5. Açık Poliçe (Bono ve Çek)
11.3. Bono veya Emre Yazılı Senet
11.3.1. Şekil Şartları (TK m. 776)
11.3.2. Unsurların Bulunmaması
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Kambiyo senetlerinde soyutluk ilkesinin anlamı nedir?

2)

Poliçede şekil şartları nelerdir?

3)
konulabilir?

Poliçede vade türlerini sayınız. Hangi vade türünde senede faiz kaydı

4)

Açık poliçe (bono ya da çek) nedir? Açıklayınız.

5)

Bononun şekil şartlarını yazınız.
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Kambiyo Senetlerinin Genel
Özellikleri

Kambiyo senetlerinin neler
olduğu, işlevi, genel
özellikleri hakkında bilgi
sahibi olunması

Okuma yoluyla

Poliçe

Poliçede şekil şartları, bazı
unsurların bulunmaması
hâlinde durum, vade
türlerinin öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Bono

Bononun işlevi, şekil
şartları, yaygın kullanımı
konularına hâkim olunması

Okuma yoluyla

177

Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Poliçe, bono ve çekin kambiyo senedi olduğunu biliyoruz. Ticaret hayatında en sık bir
şekilde kullanılan bono ve çekin de içinde yer aldığı bu senetlerin genel özelliklerinin ortaya
konulması, bilinmesi dersimiz açısından önemlidir.
Bunun gibi, sıkı şekil şartlarına bağlanan poliçe ve bononun da tanınması, hangi
senedin poliçe ya da bono niteliği taşıdığının bilinmesi, senedin ne zaman geçersiz olacağının
belirlenmesi açısından gereklidir.
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11.1. Kambiyo Senetlerinin Genel Özellikleri
Kambiyo senetleri, poliçe, bono ve çekten ibarettir.
Kambiyo senetleri, bir borcun ifası (ödeme), borçluya vade tanınması (kredi) ya da bir
borcun ifasının teminatı amacıyla düzenlenebilir.
Bir kambiyo senedinin düzenlenmesi için taraflar arasında başka bir hukukî ilişkinin
(temel ilişki) bulunması gerekir.
Örneğin bir motorlu taşıt alım-satım işinde, satıcının kabul etmesi şartıyla, alıcı
borcunu nakit para ile değil bono düzenleyip vererek ödeyebilir. Yine bir işyeri kirasında,
işyeri sahibi kira bedellerinin teminatı olarak kendisine bono verilmesini isteyebilir.
Bonoyu (emre yazılı senet) alan kişi (lehtar) iki şekilde davranabilir:
a. Senedi vadenin gelmesine kadar elinde tutup, vadede, ödeme için düzenleyene
(borçluya) başvurabilir.
b. Ya da kendisi de bir borcunu ödemek ya da bir borcu için teminat olması amacıyla
senedi diğer bir kişiye devredebilir.
Örnek: (D), (L)’den satın aldığı mobilyaların bedelini ödemek amacıyla bir bono
düzenleyerek (L)’ye teslim eder. (L) de satın aldığı suntaların bedelini ödemek amacıyla
senedi (H)’ya ciro ve teslim eder. (H)’nın da senedi başkalarına devretme ya da vadesinde
borçlu (D)’den senet bedelinin ödenmesini talep etme imkânı vardır.
Senedi düzenleyen (D) asıl borçludur. Kendisine müracaat hâlinde senet bedelini
öderse, (L) de sorumluluktan kurtulur.
(D)’nin senet bedelini ödememesi (ödeyememesi) hâlinde (H), (L)’ye başvurur. (L)
senedi ciro etmekle senet bedelini ödemeyi (H)’ya karşı taahhüt etmiştir.
Kambiyo senetlerinde soyutluk (mücerretlik) ilkesi geçerlidir. Kambiyo senedini
(bonoyu) alan kişi, düzenleyenden bir alacağı olduğunu ispat etmek zorunda değildir. Yine
soyutluk kuralı gereğince, senedi düzenleyenin lehtara karşı sahip olduğu şahsî (kişisel)
def’iler, senedi devralan üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez.
Kimlerin kambiyo senedi düzenleyebileceği TK m. 670’te hükme bağlanmıştır:
Sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kişi, kambiyo senetleri ile borçlanmaya da ehildir. Buna
göre fiil ehliyetine sahip olan bir kişi bono düzenleyebilir, bonoyu ciro edip devredebilir, aval
verebilir.
Poliçe, bono, çek, güvenli elektronik imza ile düzenlenemez. Bu senetlere ilişkin
kabul, aval ve ciro gibi senet üzerinde gerçekleştirilen işlemler güvenli elektronik imza ile
yapılamaz (TK m. 1526).
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Bundan başka, bu senetlerde el ile atılan imza yerine, mekanik herhangi bir araç veya
elle yapılan veya onaylanmış bir işaret veya resmî bir şahadetname kullanılamaz (TK m. 756).

11.2. Poliçe
Günlük hayatta kullanımı yaygın olmayan poliçe düzenleyen, lehtar ve muhatap
arasındaki bir havale ilişkisidir.

11.2.1. Şekil Şartları
TK m. 671 uyarınca poliçede şekil şartları:
1) Senet metninde “poliçe” kelimesi, senet Türkçeden başka bir dille yazılmışsa, o
dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelime,
2) Belirli bir bedelin ödenmesi hususunda kayıtsız ve şartsız havale (bedel unsuru),
3) Ödeyecek olan kişinin, “muhatabın” adı (senedin geçerliliği için muhatabın
kabulü/kabül imzası şart değil),
4) Vade (vadesi gösterilmeyen poliçenin görüldüğünde ödenmesi şart edilmiş sayılır),
5) Ödeme yeri (ayrıca belirtilmiş olmadıkça muhatabın adı yanında gösterilen yer,
ödeme yeri sayılılr),
6) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını (lehtar),
7) Düzenlenme tarihi ve yeri (Düzenlenme yeri gösterilmeyen poliçe, düzenleyenin
adı yanında gösterilen yerde düzenlenmiş sayılır),
8) Düzenleyenin imzası.

11.2.2. Vade Türleri
TK m. 703 hükmüne göre, bir poliçe;
a) Görüldüğünde,
b) Görüldükten belirli bir süre sonra,
c) Düzenlenme gününden belirli bir süre sonra,
d) Belirli bir günde, ödenmek üzere düzenlenebilir.
Vadesi başka şekilde yazılan veya birbirini takip eden çeşitli vadeleri gösteren
poliçeler batıldır.
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11.2.3. Faiz Şartı
Görüldüğünde veya görüldüğünden belirli bir süre sonra ödenmesi şart kılınan bir
poliçeye, düzenleyen tarafından faiz şartı konulabilir. Diğer poliçelerde böyle bir faiz şartı
yazılmamış sayılır (TK m. 675/1).

11.2.4. Poliçe Bedelinin Çeşitli Şekillerde Gösterilmesi (TK m. 676)
Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel arasında fark bulunursa,
yazı ile gösterilen bedel üstün tutulur.
Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla birden çok gösterilmiş olup da
bedeller arasında fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayılır.

11.2.5. Açık Poliçe (Bono ve Çek)
Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir poliçe, aradaki anlaşmalara
aykırı bir şekilde doldurulursa, bu anlaşmalara uyulmadığı iddiası, hamile karşı ileri
sürülemez; meğer ki, hamil poliçeyi kötü niyetle iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine
ağır bir kusur isnadı mümkün bulunmuş olsun (TK m. 680).

11.3. Bono veya Emre Yazılı Senet
Ticari hayatta en sıklıkla kullanılan bono (emre yazılı senet) bir ödeme vaadini
içermektedir. Aynı zamanda bir borç ikrarı niteliğindedir. Düzenleyen ile lehtar arasında
kurulan ikili bir ilişkidir.

11.3.1. Şekil Şartları (TK m. 776)
Bono veya emre yazılı senet;
1) Senet metninde “bono” veya “emre yazılı senet” kelimesini ve senet Türkçeden
başka bir dille yazılmışsa, o dilde bono veya emre yazılı senet karşılığı olarak kullanılan
kelimeyi,
2) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedeli ödemek vaadini (bedel),
3) Vadeyi,
4) Ödeme yerini,
5) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun adını (lehtar),
6) Düzenlenme tarihini ve yerini,
7) Düzenleyenin imzasını, içerir.
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Poliçede sekiz şekil şartı mevcutken, bonoda yedi şekil şartı aranmaktadır. Poliçedeki
“muhatabın adı” unsuru bonoda bulunmamaktadır.

11.3.2. Unsurların Bulunmaması
Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono sayılır
(TK m. 777/2)
Açıklık bulunmadığı takdirde senedin düzenlendiği yer, ödeme yeri ve aynı zamanda
düzenleyenin yerleşim yeri sayılır (TK m. 777/3).
Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı olan
yerde düzenlenmiş sayılır (TK m. 777/4)
Belirlenen bu hâller dışında, 776. maddede gösterilen unsurlardan birini içermeyen bir
senet bono sayılmaz (TK m. 777/1)
Poliçede belirtilen vade türleri ile faiz ve bedele ilişkin kurallar bono için de aynen
geçerlidir.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 175
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Bölüm Soruları
1)

Kambiyo senetleri hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır.

a)

Kambiyo senetlerinde soyutluk ilkesi geçerlidir.

b)

Kambiyo senetleri kanunen emre yazılı senetlerdir.

c)

Kambiyo senetleri alacak (para) senetleridir.

d)

Hisse senedi bir kambiyo senedidir.

e)

Kambiyo senetleri elektronik imza ile düzenlenemez.

2)

Aşağıdakilerden hangisi poliçenin zorunlu şekil şartı değildir?

a)

Muhatabın imzası

b)

Lehtar

c)

Meblağ

d)

Düzenleyenin imzası

e)

Düzenleme tarihi ve yeri

3)

Aşağıdakilerden hangisi bononun zorunlu şekil şartı değildir?

a)

Meblağ

b)

Lehtar

c)

Muhatabın adı

d)

Düzenleyenin imzası

e)

Düzenleme tarihi ve yeri
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4)
değildir?

Aşağıdakilerden hangisi poliçe ve bono için öngörülen vade türlerinden biri

a)

Görüldüğünde

b)

Görüldükten belirli bir süre sonra

c)

Düzenlenme gününden belirli bir süre sonra

d)

Belirli bir günde

e)

Belirli bir olay gerçekleştiğinde

5)

Bono hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Bono hamiline yazılı olarak düzenlenemez?

b)

Bonoda tüm vade türlerinde faiz kaydı konulabilir.

c)

Vadesi gösterilmemiş olan bono, görüldüğünde ödenmesi şart olan bir bono

sayılır.
d)
Düzenlendiği yer gösterilmeyen bir bono, düzenleyenin adının yanında yazılı
olan yerde düzenlenmiş sayılır.
e)

Bono bir ödeme vaadidir.

Cevaplar:
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12. ÇEK, CİRO, AVAL, BAŞVURMA HAKKI
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
12. ÇEK, CİRO, AVAL, BAŞVURMA HAKKI
12.1. Çek
12.1.1. Çekin Farklı Yönleri
12.1.2. Şekil Şartları (TK m. 780)
12.1.3.Unsurların Bulunmaması
12.1.4. Faiz Şartı
12.1.5. İbraz Süreleri (TK 796)
12.1.6. Çekten Cayma (TK m. 799)
12.2. Ciro
12.2.1. Cironun Şekli
12.2.2. Kayıtsız, Şartsız Olması
12.2.3. Cironun Hükümleri
12.2.3.1. Devir İşlevi
12.2.3.2. Teminat İşlevi
12.2.4. Ciro Yasağı
12.2.5. Hamilin Hak Sahipliği
12.3. Aval
12.3.1. Genel Olarak
12.3.2. Şekil (TK m. 701)
12.4. Başvurma hakkı
12.4.1. Protesto
12.4.2. Teselsül (TK m. 724)
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Çek, hangi yönlerden poliçe ve/veya bonodan farklıdır?

2)

Çekte şekil şartları nelerdir?

3)

Çekte ibraz süreleri nedir?

4)

İleri keşide tarihli çek nedir?

5)

Cironun işlevleri nelerdir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Çek

Çekin işlevi, şekil şartları, poliçe
ve bonodan farkları, çek
kanununda yapılan düzenlemeler,
özellikle ileri düzenleme tarihli
çekler ve ibraz süreleri konularına
hâkim olunması

Okuma yoluyla

Ciro

Cironun şekli, işlevleri, türlerinin
öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Aval, Başvurma Hakkı

Avalin ne olduğu, aval verenin
sorumluluğu, hakları ile senet
hamilinin senet bedelinin tahsili
için kime ya da kimlere, nasıl
müracaaat edebileceği konularının
bilinmesi

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Niteliği itibariyle bir ödeme aracı olan çek, yapılan düzenlemelerle bir kredi aracına
dönüştürülmüş bulunmaktadır. Çek esas itibariyle TK’da düzenlenmiştir, fakat çeke ilişkin
meselelerin poliçe ve bonodan farklı yönleri nedeniyle çek hakkında Çek Kanunu (ÇekK)
çıkarılmıştır. Bu dersimizde hem TK’da hem de ÇekK’da yer alan çeke ilişkin düzenlemeleri
göreceğiz.
Bundan başka tüm kambiyo senetleri için geçerli olan ciro, aval ve başvurma hakkı
konularını da işleyeceğiz.
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12.1. Çek
Günlük hayatta yaygın bir şekilde kullanılan diğer bir kıymetli evrak türü de çektir.
Kambiyo senetlerinden olan çek de, poliçe gibi üçlü bir ilişkidir, bir havale ilişkisidir.

12.1.1. Çekin Farklı Yönleri
Poliçeden farklı olarak, çekte muhatap sadece bir banka olabilir.
Poliçe ve bono hamiline yazılı olarak düzenlenemezken, çek hamiline yazılı olarak
tanzim edilebilir.
Yine poliçe ve bonodan farklı olarak, bir kişinin çek düzenleyebilmesi için bir banka
ile çek anlaşması yapması gerekir.
Çekin temel işlevi bir ödeme aracı olmasıdır. Bir yönden, evde ya da işyerinde yüksek
meblağlı nakit bulundurmanın riskli olması nedeniyle borcun banka aracılığıyla ödenmesi
tercihine dayanmaktadır. Buna göre bir ödeme aracı olan çek düzenlendiği anda hamilin
bankaya müracaat ederek çek bedelini talep etmesi/edebilmesi çek için uygun olan usuldür.
Bunun için de çekte vade yoktur, çek görüldüğünde ödenir. Sadece çekin bankaya
ibraz edilebileceği süre açısından bir sınır getirilmiştir.
Bununla birlikte, günümüz uygulamasında çekin bir ödeme aracı olması (hâmilin
derhâl bankaya giderek ödemeyi alabilmesi) niteliğini kaybettiğini, onun yerine kredi işlevi
gören (borçluya/düzenleyene vade tanıyan) ya da teminat aracı olarak kullanılan bir niteliğe
büründüğünü görmekteyiz. Nitekim uygulamadaki bu tutum, kanun koyucunun tutumunu da
etkilemiş ve çek kanunu ile ileri tarihli (bir anlamda vadeli) çeklerin varlığı kabul edilmiş,
buna göre bazı hükümler getirilmiştir.
Örneğin ÇekK Geçici m. 3/5 hükmü uyarınca, 31/12/2020 tarihine kadar, üzerinde
yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir.
Bu hüküm uyarınca bugün düzenlenen bir çeke, düzenleme tarihi olarak altı ay
sonrasının tarihi yazılırsa, bu çekin altı ay dolmadan ödeme için ibrazı mümkün değildir.
Böylece bir anlamda çekte vade kabul edilmiş olmaktadır.
Çekin poliçe ve bonodan diğer bir farkı da, çek bedelinin ödenmemesi hâlinde
düzenleyen hakkında idari yaptırım uygulanmasındır.

12.1.2. Şekil Şartları (TK m. 780)
1) Senet metninde “çek” kelimesi ve eğer senet Türkçeden başka bir dille yazılmış ise
o dilde “çek” karşılığı olarak kullanılan kelime,
2) Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi için havale (bedel),
195

3) Ödeyecek kişinin, “muhatabın” ticaret unvanı,
4) Ödeme yeri,
5) Düzenlenme tarihini ve yeri,
6) Düzenleyenin imzası,
7) Banka tarafından verilen seri numarası,
8) Karekod.
ÇekK m. 2/7’de hükmü uyarınca, 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,
f) Çek hesabı sahibi ile düzenleyenin farklı kişiler olması hâlinde, ayrıca düzenleyenin
Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası,
yazılır.
Yine ÇekK m. 2/6 hükmüne göre, tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler
ile hamiline düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline
düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek hesapları açılır.
Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının kullanılması gerekir. Çek
yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer alır.
Türk ticaret kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin bu koşullara
aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez (ÇekK m. 2/9).
Poliçede 8, bonoda 7 ve çekte 8 şekil şartı bulunmaktadır.
Çekte, poliçeden farklı olarak lehtar, vade zorunlu şekil şartı değildir.
Çekte, bonodan farklı olarak muhatabın adı şekil şartı mevcutken, vade ve lehtar
zorunlu şekil şartı değildir.
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Ancak çekte yeni getirilen düzenleme ile seri numarası ve karekod zorunlu unsur
haline gelmiştir.

12.1.3.Unsurların Bulunmaması
Çekte açıklık yoksa muhatabın ticaret unvanı yanında gösterilen yer ödeme yeri
sayılır. Muhatabın ticaret unvanı yanında birden fazla yer gösterildiği takdirde, çek, ilk
gösterilen yerde ödenir. Böyle bir açıklık ve başka bir kayıt da yoksa çek muhatabın
merkezinin bulunduğu yerde ödenir (TK m. 781/2).
Düzenlenme yeri gösterilmemiş olan çek, düzenleyenin adı yanında yazılı olan yerde
düzenlenmiş sayılır (TK m. 781/3).

12.1.4. Faiz Şartı
Çekte öngörülen herhangi bir faiz şartı yazılmamış sayılır (TK m. 786)

12.1.5. İbraz Süreleri (TK 796)
Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir yerde
ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme yeri
aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.
Bu bakımdan, bir Avrupa ülkesinde düzenlenip de Akdeniz’e sahili bulunan bir ülkede
ödenecek olan ve aynı şekilde Akdeniz’e sahili olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa
ülkesinde ödenmesi gereken çekler aynı kıtada düzenlenmiş ve ödenmesi şart kılınmış sayılır.
İbraz süreleri, çekte yazılı olan düzenlenme tarihinin ertesi günü başlar.

12.1.6. Çekten cayma (TK m. 799)
Çekten cayma ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder.
Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz süresinin geçmesinden sonra da çeki ödeyebilir.
Çekten cayma mümkün olmasına rağmen, bankanın çeki ödemekten yasaklanması
(ödemeden men talimatı verilmesi) mümkün değildir. Çekin zıyaı (kaybolması, çalışması vs.)
hâlinde yapılması gereken mahkemeye müracaat ederek, mahkeme tarafından ödeme yasağına
karar verilmesini talep etmektir.

12.2. Ciro
Yukarıda açıklandığı üzere emre yazılı kıymetli evrak (bu grup içinde özellikle
kambiyo senetleri) ciro ve zilyetliğin devri yoluyla devredileceğini açıklamıştık. Yine
yukarıda kambiyo senetlerinin kanunen emre yazılı senetler olduğunu, bu senetler bir kişinin
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adına düzenlendiğinde “emrine/emre” kaydını içermese de emre yazılı kıymetli evrak niteliği
taşıdığını, bu senetlerin nam düzenlenmesi istenirse, “emre olmadığı” ya da “nama olduğu”
şeklinde bir kaydı (menfi emre kaydı) içermesi gerektiğini izah etmiştik.
Bu dersimizde emre yazılı kıymetli evrakın devir şekli olan ciroyu ele alacağız.

12.2.1. Cironun Şekli
Esasen ciro bir kıymetli evrak üzerine atılan bir imzadır. Senedin (örneğin bononun)
arka yüzüne ya da arka yüzünde yer kalmamışsa, arka yüze ilâve edilen “alonj” adı verilen bir
kâğıt üzerine yapılır (TK m. 683).
Senedi ciro etmek maksadıyla imzalayan kişiye “ciranta” denir.
Senedin devrinin şekli olan ciroda (senede atılan imzada), senedin kime
devredildiğinin belirtilmesi gerekmez, sadece imza cironun icrası için yeterlidir. Bu şekildeki
cirolara (senedi devralanın adının yazılmadığı) “beyaz ciro” denir. Beyaz cironun poliçenin
arkasına veya alonj üzerine yazılması gerekir. (TK m. 683/2).
Ciro yapılırken (senedin arka yüzü imzalanırken), senedin kime devredildiği
belirtilirse (senedi devralanın adı imzanın önüne yazılırsa) bu durumda “tam ciro”dan
bahsedilir.

12.2.2. Kayıtsız, Şartsız Olması
Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Cironun bağlı tutulduğu her şart yazılmamış
sayılır. Kısmi ciro batıldır. Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir (TK m. 682).

12.2.3. Cironun Hükümleri
12.2.3.1. Devir İşlevi
Ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile poliçeden doğan bütün haklar devrolunur (TK 684/1)

12.2.3.2. Teminat İşlevi
Aksi şart edilmedikçe, ciranta poliçenin kabul edilmemesinden ve ödenmemesinden
sorumludur (TK 685/2).
Buna göre, bir senedi (örneğin bonoyu) ciro eden kimse (ciranta), senedi devrettiği
kişiye ve ondan sonra gelen kişilere (senedi devralanlara) karşı senet bedelini ödemek borcu
altına girer. Eğer bonoda asıl borçlu olan düzenleyen senet bedelini hamile öderse ciranta
borçtan kurtulur, eğer düzenleyen senet bedelini ödemezse, ciranta da düzenleyenle beraber
senet bedelinin ödenmesinden müteselsilen sorumlu olur.
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Ciroda da görüldüğü üzere, bir kambiyo senedi üzerine imzasını koyan kişi
(düzenleyen, ciranta ya da aval veren sıfatıyla) kural olarak senet bedelinin ödenmesinden
sorumlu olur (TK m. 724/1).
Sadece, ciranta, senedi ciro ederken cirosu yanına “senet bedelinin ödenmemesinden
sorumlu olmayacağı” kaydını (sorumsuzluk kaydı) düşebilir. Bu ihtimalde ciranta sorumlu
olmayacaktır.

12.2.4. Ciro Yasağı
Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu hâlde, senet sonradan
kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz (TK 685/2)

12.2.5. Hamilin Hak Sahipliği
Emre yazılı kambiyo senedini elinde bulunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa da kendi
hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde, yetkili hamil sayılır.
Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir ciro izlerse
son ciroyu imzalayan kişi, senedi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır (TK m. 686/1).
Senet herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış bulunursa, birinci fıkrada yazılı
hükümlere göre hakkı anlaşılan yeni hamil, ancak poliçeyi kötü niyetle iktisap etmiş olduğu
veya iktisabında ağır bir kusur bulunduğu takdirde o senedi geri vermekle yükümlüdür (TK
m. 686/2).

12.3. Aval
12.3.1. Genel Olarak
Kambiyo senedinin ödenmesi, aval verilmesi suretiyle kısmen veya tamamen teminat
altına alınabilir (TK m. 700/1).
Aval vermek maksadıyla senedi imzalayan kişi, senedi imzalayan kişi, kimin lehine
aval verdiyse, aynen o kişi gibi senet bedelinin ödenmesinden (diğer borçlularla birlikte)
müteselsilen sorumlu olur (TK m. 702).
Günlük hayatta, senedin borçlusu (düzenleyeni) bir ticaret şirketi (anonim ya da
limited gibi) olduğunda, şirket pay sahibinin ya da yöneticisinin de senedi aval veren olarak
imzalaması istenmekte ve böylece şirket pay sahibi ya da yöneticisi de senet borcundan
sorumlu hâl getirilmektedir.

12.3.2. Şekil (TK m. 701)
Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır.
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Aval “aval içindir” veya bununla eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve aval
veren kişi tarafından imzalanır.
Muhatabın veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere, kambiyo senedinin (ön)
yüzüne atılan her imza aval şerhi sayılır.
Senedin arka yüzüne atılan yalın imza da ciro hükmündedir.
Kimin için verildiği belirtilmemişse aval, düzenleyici için verilmiş sayılır.
Düzenleyen dahil senetle borç altına giren herkes lehine verilebilir.

12.4. Başvurma Hakkı
Vadede poliçe (bono) ödenmemişse hamil, cirantalara, düzenleyene ve poliçe
dolayısıyla taahhüt altına girmiş olan diğer kişilere başvurabilir (TK m. 713).

12.4.1. Protesto
Ödememenin, ödememe protestosu denilen, noter vasıtasıyla düzenlenen resmî bir
belge ile belirlenmesi zorunludur (TK m. 714/1).

12.4.2. Teselsül (TK m. 724)
Bir poliçeyi (bonoyu, çeki) düzenleyen, ciro eden veya o poliçeye (bonoya, çeke) aval
veren kişiler hamile karşı müteselsil borçlu sıfatıyla sorumludurlar.
Hamil, bunların borçlanmadaki sıraları ile bağlı olmaksızın her birine veya bunlardan
bazılarına ya da hepsine birden başvurabilir.
Senetten dolayı borç altına girmiş olup da poliçeyi ödemiş bulunan herkes aynı hakkı
kullanabilir.
Hamil borçlulardan yalnız birine başvurmakla, diğer borçlularla ilk önce başvurduğu
borçludan sonra gelenlere karşı haklarını kaybetmez.
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 190
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Bölüm Soruları
1)

Çek hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Poliçeden farklı olarak, çekte muhatap sadece bir banka olabilir.

b)

Çekin temel işlevi bir kredi aracı olmasıdır.

c)
Yine poliçe ve bonodan farklı olarak, bir kişinin çek düzenleyebilmesi için bir
banka ile çek anlaşması yapması gerekir.
d)
Poliçe ve bono hamiline yazılı olarak düzenlenemezken, çek hamiline yazılı
olarak tanzim edilebilir.
e)

Çekte, kural olarak, vade yoktur, çek görüldüğünde ödenir.

2)

Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu şekil şartlarından biri değildir?

a)

Keşide yeri ve tarihi

b)

Keşidecinin imzası

c)

Muhatap

d)

Lehtar

e)

Ödeme yeri
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3)

Ciro hakkında verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Emre yazılı kıymetli evrakın devir şeklidir.

b)

Kısmi ciro batıldır.

c)

Teminat işlevi yoktur.

d)

Kayıtsız ve şartsız olmalıdır.

e)

Senedin arka yüzüne atılan yalın imza ciro anlamına gelir.

4)

Aval hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Kısmi aval geçerlidir.

b)

Lehtar lehine aval verilemez.

c)
Muhatabın veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere, kambiyo senedinin
(ön) yüzüne atılan her imza aval şerhi sayılır.
d)

Kimin için verildiği belirtilmemişse aval, düzenleyici için verilmiş sayılır.

e)

Aval “aval içindir” veya bununla eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir.

Cevaplar: 1)-b, 2)-d, 3)-c,4)-b
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13: ADİ ŞİRKET, TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER,
KOLLEKTİF ŞİRKET, KOMANDİT ŞİRKET
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
13. ADİ ŞİRKET, TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER, KOLLEKTİF
ŞİRKET, KOMANDİT ŞİRKET
13.1. Adi Ortaklık Sözleşmesi
13.1.1. Tanımı
13.1.2. Kazanç ve Zarar
13.1.3. Ortaklığın Yönetimi
13.2. Ticaret Şirketleri Genel Hükümler
13.2.1. Ticaret Şirketleri ( TK m. 124)
13.2.2. Tüzel Kişilik ve Ehliyet (TK m. 125)
13.2.3. Uygulanacak Kanun Hükümleri (TK m. 126)
13.2.4. Sermaye Olarak Getirilebilecek İktisadi Değerler (TK m. 127):
13.3. Kollektif Şirket
13.4. Komandit Şirket
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)

Adi ortaklığın tüzel kişiliği var mıdır? Cevaba göre sonuçları nelerdir?

2)

Ticaret şirketleri nelerdir? Ticaret şirketlerinin ehliyeti nasıldır?

3)

Ticaret şirketlerine sermaye olarak neler getirilebilir?

4)
mudur?
5)

Kolektif şirkete kimler ortak olabilir? Ortaklar şirket borcundan sorumlu

Komandit şirkette kaç tür ortak vardır? Farkları nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Adi Şirket

Adi şirketin tanımının, ticaret
hayatındaki görünüm şekillerinin,
tüzel kişiliğinin bulunmamasının
sonuçlarının, nasıl yönetildiğinin
ve özellikle oluşum şeklinin
öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Kollektif Şirket

Kollektif Şirketin tanımı, kimler
tarafından kurulabileceği, tercih
edilmemesinin sebepleri,
ortakların şirket borcundan ne
zaman sorumlu olduğu hususları
hakkında bilgi sahibi olunması

Okuma yoluyla

Komandit Şirket

Komandit şirketin yapısı, iki farklı
sorumluluğa sahip ortağın
bulunması, bir yandan kollektif
şirkete diğer yandan anonim
şirkete benzeyen yönlerinin
öğrenilmesi

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Yukarıda da belirtildiği üzere, ekonomik faaliyette bulunmak isteyen girişimciler,
faaliyetlerini organize ederken, hukukî yapı olarak şirketi tercih edebilirler.
Kurulacak şirketin türüne ve özelliklerine göre ortakların şirket borçlarından sorumlu
olup olmadığı tespit edilecektir.
Borçlar Kanunu ve Ticaret Kanunu’nda zikredilen şirket türlerini genel olarak adi
şirket, kollektif şirket, komandit şirket, anonim şirket, limited şirket ve kooperatif olarak
sayabiliriz.
Adi şirket borçlar kanununda düzenlenmiştir ve tüzel kişiliği mevcut değildir. Esasen
bu şirketin özelliği, tarafların ortaklık iradesinin mevcut olduğu anlaşılan durumlarda, diğer
şirketlerden biri mevcut olmadığında söz konusu ilişkiye adi şirket hükümlerinin uygulanacak
olmasıdır.
Diğer şirketler ticaret şirketleridir ve tüzel kişilikleri mevcuttur.
Bu bölümde her bir şirket türü hakkında genel bilgi verilmektedir.
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13.1. Adi Ortaklık Sözleşmesi
13.1.1. Tanımı
Adi ortaklık borçlar kanunu m. 620 ve devamı maddelerinde düzenlenmiştir. BK m.
620/1 hükmüne öre, adi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve
mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.
Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu
bölüm hükümlerine tabi adi ortaklık sayılır (BK m. 620/2)
Adi ortaklığın tüzel kişiliği bulunmamaktadır.
Bunun sonucu olarak:
- Adi ortaklık tacir sayılmaz (Eğer adi ortaklık bir ticari işletme işletiyorsa ortakları
tacir sayılır).
- Adi ortalık dava açamaz, adi ortaklığa dava açılamaz. Ortaklar dava açar ya da
ortaklara dava açılır.
- İflası istenemez.
- Ticaret unvanı bulunmaz.
- Mal varlığı yoktur (Mal varlığı iştirak hâlinde ortaklara aittir).
Gerçek ya da tüzel kişiler adi ortaklıkta ortak olabilir.
Kurulması şekil şartına bağlı değildir. Örtülü olarak da kurulabilir.
Ortaklık kararları bakımından oybirliği kuralı geçerlidir. (BK m. 624/1). Ortaklıktan
çıkma, ortaklığa yeni ortak alma oybirliğine bağlıdır.
Kişisel emek ve ticari itibar dâhil her türlü iktisadî değer (taşınır, taşınmaz, marka,
patent vs.) ortaklığa sermaye olarak getirilebilir.
Ticari hayatta karşılaşılan joint venture (ortak girişim), konsorsiyum birer, adi ortaklık
türüdür.

13.1.2. Kazanç ve Zarar
Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı, katılım
payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşittir. (BK m. 623/1).
Sözleşmede ortakların kazanç veya zarara katılım paylarından biri belirlenmişse bu
belirleme, diğerindeki payı da ifade eder. (BK m. 623/2).
212

Bir ortağın zarara katılmaksızın yalnız kazanca katılacağına ilişkin anlaşma, ancak
katılma payı olarak yalnızca emeğini koymuş olan ortak için geçerlidir. (BK m. 623/3).

13.1.3. Ortaklığın Yönetimi
BK m. 625/1 hükmü uyarınca, yönetim, sözleşme veya kararla yalnızca bir veya
birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılmış olmadıkça, bütün ortaklar ortaklığı
yönetme hakkına sahiptir.
Ortaklık, ortakların tümü veya birkaçı tarafından yönetilmekte ise, bunlardan her biri,
diğerleri katılmaksızın işlem yapabilir; ancak ortaklığı yönetmeye yetkili olan her ortak,
tamamlanmasından önce işleme itiraz etmek suretiyle, bu işlemin yapılmasını engelleyebilir.
(BK m. 625/2).

13.2. Ticaret Şirketleri Genel Hükümler
13.2.1. Ticaret Şirketleri (TK m. 124)
Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden
ibarettir.
Şahıs şirketleri: kollektif ile komandit şirket.
Sermaye Şirketleri: ; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket
sermaye şirketi sayılır.

13.2.2. Tüzel Kişilik ve Ehliyet (TK m. 125)
Ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir.
Ticaret şirketleri, Türk medeni kanununun 48. maddesi çerçevesinde bütün haklardan
yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni istisnalar saklıdır.

13.2.3. Uygulanacak Kanun Hükümleri (TK m. 126)
Her şirket türüne özgü hükümler saklı kalmak şartıyla, Türk medeni 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.

13.2.4. Sermaye Olarak Getirilebilecek İktisadî Değerler (TK m. 127)
Kanunda aksine hüküm olmadıkça ticaret şirketlerine sermaye olarak;
a) Para, alacak, kıymetli evrak ve sermaye şirketlerine ait paylar,
213

b) Fikri 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.
Bununla birlikte kişisel emek ve ticari itibar anonim şirketlere sermaye olarak
getirilemez (m. 342, 581). Yine komandit şirkette komanditer ortak kişisel emek ve ticari
itibarını komandit şirkete sermaye olarak getiremez. (m. 307).
TK’nın 134 ila 194. maddelerinde ticaret şirketleri bakımından birleşme, bölünme ve
tür değiştirme düzenlenmiştir.
TK’nın 195 ila 208. maddelerinde de şirketler topluluğu hükümleri düzenlenmiştir.
Dersimiz kapsamına bu konular dâhil edilmemiştir.

13.3. Kollektif Şirket
TK m. 211 ve devamında düzenlenmiştir. TK . 211 hükmüne göre, 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.
Görüldüğü üzere kollektif şirkette ortakların sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı
sınırlandırılmamıştır. Alacağını şirketten alamayan alacaklı ortaklara müracaat
edebilmektedir.
Bu sebeple kollektif şirket, iktisadi faaliyetler için tercih edilen bir yapı değildir.
Kollektif şirkete sadece gerçek kişiler ortak olabilir.
Tek kişilik kollektif şirkete izin verilmemiştir.
Şirket sözleşmesi yazılı yapılır ve imzalar noter tarafından onaylanır veya sözleşme
ticaret sicili müdürü yahut yardımcısı huzurunda imzalanır.
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Kişisel emek ve ticari itibar dâhil her türlü iktisadi değer sermaye olarak getirilebilir.
Tüzel kişiliği bulunduğu için; dava açabilir, dava edilebilir, hakları ve borçları vardır,
tâcir sıfatını haizdir.

13.4. Komandit Şirket
TK m. 304 ve devamında düzenlenmiştir. TK m. 304 hükmü uyarınca, 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.
Sorumluluğu sınırlı olmayan ortaklara komandite, sorumluluğu sınırlı olanlara
komanditer denir.
Komandite ortakların gerçek kişi olmaları gerekir. Tüzel kişiler ancak komanditer
ortak olabilirler.
Bu bölümdeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, kollektif şirkete dair maddeler
komandit şirketler hakkında da uygulanır (TK m. 305).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 207

218

Bölüm Soruları
1)

Adi ortaklık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Tüzel kişliği vardır.

b)

Adi ortaklık tacir sayılmaz

c)

Adi ortalık dava açamaz, adi ortaklığa dava açılamaz.

d)

İflası istenemez.

e)

Ticaret unvanı bulunmaz.

2)

Adi ortaklık hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Gerçek ya da tüzel kişiler adi ortaklıkta ortak olabilir.

b)

Kurulması şekil şartına bağlı değildir. Örtülü olarak da kurulabilir.

c)

Ortaklık kararları bakımından çoğunluk kuralı geçerlidir.

d)
Kişisel emek ve ticari itibar dâhil her türlü iktisadî değer ortaklığa sermaye
olarak getirilebilir.
e)
Ticari hayatta karşılaşılan joint venture (ortak girişim), konsorsiyum birer, adi
ortaklık türüdür.
3)

Aşağıdakilerden hangisi bir ticaret şirekti değildir?

a)

Kollektif şirket

b)

Anonim şirket

c)

limited şirket

d)

Kooperatif şirket

e)

Adi şirket
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4)

Aşağıdakilerden hangisi sermaye olarak anonim şirkete getirilemez?

a)

Para,

b)

Fikri mülkiyet hakları

c)

Taşınırlar

d)

Taşınmazlar

e)

Kişisel emek

5)

Kollektif şirket hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir.

b)

Kollektif şirkete sadece gerçek kişiler ortak olabilir.

c)

Tek kişilik kollektif şirkete izin verilmemiştir.

d)

Şirket sözleşmesi yazılı yapılır ve imzalar noter tarafından onaylanır.

e)
getirilebilir.

Kişisel emek ve ticari itibar dâhil her türlü iktisadi değer sermaye olarak

Cevaplar: 1)-a, 2)-c, 3)-e, 4)-e, 5)-a
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14. ANONİM ŞİRKET, SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ
KOMANDİT ŞİRKET, LİMİTED ŞİRKET, KOOPERATİF
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Bu Bölümde Neler Öğreneceğiz?
14. ANONİM ŞİRKET, SERMAYESİ PAYLARA BÖLÜNMÜŞ KOMANDİT
ŞİRKET, LİMİTED ŞİRKET, KOOPERATİF
14.1. Anonim Şirket
14.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
14.3. Limited Şirket
14.4. Kooperatif
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Bölüm Hakkında İlgi Oluşturan Sorular
1)
Anonim şirketin borçlarından kim sorumludur? Pay sahipleri şirket borcundan
sorumlu mudur?
2)

Tek kişinin şirket kurması mümkün müdür?

3)

Anonim şirketin organları nelerdir?

4)

Limited şirketin tanımı nedir? Ortaklar şirket borçlarından sorumlu mudur?

5)

Kooperatifin kurulma amacı nedir?
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Bölümde Hedeflenen Kazanımlar ve Kazanım Yöntemleri

Konu

Kazanım

Kazanımın nasıl elde
edileceği veya
geliştirileceği

Anonim şirket

Bir sermaye şirketi olduğunun, asgari
sermayesinin miktarının, gerçek ya da
tüzel kişi herkesin pay sahibi
olabildiğinin, şirket borçlarından kimin
sorumlu olduğunun, ticaret hayatındaki
yerinin, bazı alanlarda faaliyet yapmak
için mutlaka anonim şirket türünün
seçilmesi gerektiğinin, çoğunluk
ilkesinin geçerli olduğunun öğrenilmesi

Okuma yoluyla

Limited Şirket

Anonim şirkete benzer yönleri, sermaye
şirketi olması, çok tercih edilmesinin
sebepleri hakkında bilgi sahibi olunması

Okuma yoluyla

Kooperatif

Diğer şirketlerden farklı yönleri, kurucu
sayısı, kuruluş amaç ve gayesi
konularına hâkim olunması

Okuma yoluyla
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Anahtar Kavramlar
Metin içinde açıklanmıştır.
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Giriş
Son dersimizde ticaret hayatında önemli bir yeri olan ve ekonomik faaliyetlerin
ağırlıklı kısmını elinde tutan anonim şirketleri, uygulamada hemen hemen hiç mevcut
olmayan sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketleri, şirket türleri arasında sayıca en
fazla olan limietd şirketleri ve kuruluş amacı kâr değil de, yardımlaşma ve dayanışma olan
kooperatifleri ele alacağız.
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14.1. Anonim Şirket
Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız
malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir (TK m. 329/1).
Pay sahipleri, sadece taahhüt etmiş oldukları sermaye payları ile ve şirkete karşı
sorumludur. (TK m. 329/2).
Tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye
elli bin Türk lirasından aşağı olamaz (TK m. 332/1).
Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmi beşi tescilden
önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenir. Payların çıkarma
primlerinin tamamı tescilden önce ödenir. (TK m. 344/1).
Anonim şirketin kurulabilmesi için pay sahibi olan bir veya daha fazla kurucunun
varlığı şarttır. (TK m. 338/1). Hükümden anlaşıldığı üzere tek ortaklı anonim şirkete izin
verilmiştir.
Anonim şirket faaliyetini organları vasıtasıyla yürütür. Şirketin organları yönetim
kurulu ve genel kuruldur. 6762 sayılı eski TK yürürlükte iken şirketin bir organı olan denetçi
(denetim kurulu) artık şirket organı değildir. Belirlenen ölçütlere uyan şirketler bağımsız
denetime tabi ise de, diğer anonim ya da limited şirketler denetime tabi değildir.
Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya genel kurul tarafından seçilmiş, bir
veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu bulunur (TK m. 359/1)
Pay sahipleri şirket işlerine ilişkin haklarını genel kurulda kullanırlar. Kanuni
istisnalar saklıdır. (TK m. 407/1)
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, dağıtılacak kar ve
kazanç paylarının oranlarının belirlenmesine, yönetim kurulu üyelerinin ibraları ile faaliyet
dönemini ilgilendiren ve gerekli görülen diğer konulara ilişkin müzakere yapılır, karar alınır.
(TK m. 409/1)
Gerektiği takdirde genel kurul olağanüstü toplantıya çağrılır. (TK m. 409/2)
Aksine esas sözleşmede hüküm bulunmadığı takdirde genel kurul, şirket merkezinin
bulunduğu yerde toplanır. (TK m. 409/3)

14.2. Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket
Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, sermayesi paylara bölünen ve
ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir
anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin
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sermayesi sadece birden çok komanditerin sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla
kısımlara ayrılmış bulunuyorsa komandit şirket hükümleri uygulanır (TK m. 654/1).

14.3. 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 (TK m. 573/1). Limited şirket bir sermaye şirketidir.
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. (TK m. 573/2).
Limited şirket, kanunen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için
kurulabilir. (TK m. 573/3).
Limited şirket tek ortaklı olarak kurulabilir, fakat ortakların sayısı elliyi aşamaz (TK
m. 574/1).
Limited şirketin esas sermayesi en az on bin Türk lirasıdır. (TK m. 580/1).

14.4. Kooperatif
1163 sayılı kooperatifler kanunu m. 1 hükmü uyarınca, 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.
Bir kooperatif gerçek veya tüzel kişi en az 7 ortak tarafından imzalanacak ana
sözleşme ile kurulur (Kooperatifler Kanunu m. 2).
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Uygulamalar
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Uygulama Soruları
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Bu Bölümde Ne Öğrendik Özeti
Bu bölümde öğrendiklerimiz için bkz. s. 222

231

Bölüm Soruları
1)

Anonim şirket hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir.

b)

Sadece gerçek kişiler ortak olabilir.

c)

Tek kişilik anonim şirkete izin verilmiştir.

d)

Şirket sözleşmesi yazılı yapılır ve imzalar noter tarafından onaylanır.

e)
getirilebilir.

Kişisel emek ve ticari itibar hariç her türlü iktisadi değer sermaye olarak

2)

Anonim şirket hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Asgari sermayesi 50.000-TL’dir.

b)
Nakden taahhüt edilen payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmi beşi
tescilden önce, gerisi de şirketin tescilini izleyen yirmi dört ay içinde ödenir.
c)

Şirket organları genel kurul, yönetim kurulu ve denetim kuruludur.

d)
Olağan genel kurul toplantısı her faaliyet dönemi sonundan itibaren üç ay
içinde yapılır.
e)

Ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği vardır.

3)

Limited şirket hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Ortaklar şirket borçlarından sorumlu değildir.

b)

Gerçek ve tüzel kişiler ortak olabilir.

c)

Tek kişilik limited şirkete izin verilmemiştir.

d)

Şirket sözleşmesi yazılı yapılır ve imzalar noter tarafından onaylanır.

e)
getirilebilir.

Kişisel emek ve ticari itibar hariç her türlü iktisadi değer sermaye olarak
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4)

Limited şirket hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Ortakların sayısı elliyi aşamaz.

b)

Esas sermayesi en az on bin Türk lirasıdır.

c)

Ortaklardan ayrı bir tüzel kişiliği vardır.

d)

Para, taşınır, taşınmaz sermaye olarak getirilebilir.

e)

Bir şahıs şirketidir.

5)

Kooperatif hakkında aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

a)

Gerçek ve tüzel kişiler tarafından kurulur.

b)

En az yedi ortak tarafından kurulur.

c)

Yardımlaşma ve dayanışma amacıyla kurulur.

d)

Ticaret şirketleri arasında sayılmaktadır.

e)

Anonim ve limited şirket gibi gelir (kar) elde etme amacıyla kurulur.

Cevaplar: 1)-b, 2)-c, 3)-c, 4)-e, 5)-e
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