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10. HAFTA 21. 11. 2017 
SATIġ VE MAL DEĞĠġĠMĠNDE ÖZEL HÜKÜMLERE TABĠ OLMA (tekrar) 

Ticari satımlarda TBK uygulanır, ancak istisnaları vardır. Ġstisnalar iki baĢlıkta incelenir:  

 

     TTK m. 23          TTK m. 1530/2-8 

1. TTK m. 23 AÇISINDAN 

TTK m. 23/1: Tacirler arasındaki satış ve mal değişimlerinde de TBK’nun satış sözleşmesi ile mal değişim sözleşmesine  ilişkin 
hükümleri uygulanır.  

TTK m. 23’teki özel hükümlerin uygulanabilmesi için,  

 Tacirler arasında yapılan ve  

 Ticari iĢletmelerini ilgilendiren bir ticari satış veya mal değişiminin mevcut bulunması gerekir.  

Özel hükümler: 

a. Kısım kısım yerine getirilecek sözleĢmelerde alıcıların hakları 

Satış sözleşmesinin kısım kısım ifası mümkünse veya bu şartların bulunmamasına rağmen alıcı, 

çekince (ihtirazı kayıt) ileri sürmeksizin kısmi teslimi kabul etmiĢse; sözleşmenin  bir kısmının 

yerine getirilmemesi durumunda alıcı  haklarını  kural olarak sadece   teslim   edilmemiĢ   olan 

 kısım  hakkında kullanabilir. 

Ancak, sözleşmeden beklenen yarar elde edilemiyorsa ya da durumdan sözleşmenin kalan kısmının 

tam veya gereği gibi yerine getirilemeyeceği anlaşılıyorsa alıcı sözleşmeyi feshedebilir. 

b. Alıcının temerrüdü halinde satıcının malın satıĢını isteme hakkı 

 Alıcı satılanı devralmak ve satıĢ bedeli ödemekle yükümlüdür. Alıcı satış bedelini ödemede 

temerrüde düşerse, satıcı satıştan dönebilir ve zararlarını talep edebilir (TBK m. 235-236). Alıcı 

satılanı devralmakta temerrüde düşerse, satıcı malı hasar ve masrafı alıcıya ait olmak üzere tevdi 

edebilir (TBK m. 107).  

 Ancak mal tevdie uygun değilse, bozulma tehlikesi varsa, tevdi masrafı çok büyükse satıcı hâkimin 

izniyle malı satarak bedelini tevdi edebilir (TBK m. 108). Tacirler arasında ise bu koĢulların 

olmasına gerek duyulmadan satıcının malı satışa çıkarmasına izin verilmiştir. 

 Satıcı, malın satışına izin verilmesini mahkemeden isteyebilir. Mahkeme, satışın açık artırma 

yoluyla veya bu işle yetkilendirilen bir kişi aracılığıyla yapılmasına karar verir. Satış giderleri 

çıkarıldıktan sonra artan para, satıcı tarafından alıcı adına bir bankaya ve banka bulunmadığı 

takdirde notere bırakılır ve durum hemen alıcıya ihbar edilir. 

c. Satılanın ayıplı olması halinde alıcının yükümlülükleri 

 Malın ayıplı olduğu teslimde açıkça belli ise alıcı 2 gün içinde durumu satıcıya ihbar etmelidir.  

 Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan sonra 8 gün içinde incelemek ve ayıplı olduğu ortaya 
çıkarsa, durumu bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür, etmezse malı kabul etmiş sayılır. 

 Ticari satışlarda gizli ayıp dolayısıyla zamanaşımı süresi, malın alıcıya devrinden itibaren 2 yıldır. 

 Ayıp ihbarlarının TTK 18/3’teki şekilde (noter, taahhütlü mektup, telgraf, güvenli e-imza ile) 
yapılmasına gerek yoktur. Ayıp ihbarı TTK 18/3’teki şekli ihbarı gerektiren üç durumdan biri yani 
satıcıyı temerrüde düşürmek, sözleşmeyi feshetmek ya da sözleşmeden dönmek amacıyla yapılan 
bir ihbar değildir. 
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2. TTK m. 1530 açısından 

TTK m. 1530/1: Aksine bir hüküm bulunmadığı takdirde, ticari hükümlerle yasaklanmış  işlemler ve şartlar batıldır. Ancak, 
sözleşme uyarınca yerine getirilmesi gereken edimler için kanunun veya yetkili makamların koymuş olduğu en yüksek sınırı 
aşan sözleşmeler en yüksek sınır üzerinden yapılmış sayılır. 

Aslında TTK m. 1530/1 ile TTK m. 1530/2-8 fıkraları birbirleriyle ilgili konular değildir.  

(2) Ticari işletmeler arasında mal ve hizmet tedariki amacıyla yapılan işlemlerde, alacaklı, kanundan 
veya sözleşmeden doğan tedarik borcunu yerine getirmiş olmasına rağmen, borçlu, gecikmeden 
sorumlu tutulamayacağı hâller hariç, sözleşmede öngörülmüş bulunan tarihte veya belirtilen ödeme 
süresinde borcunu ödemezse, ihtara gerek olmaksızın temerrüde düşer. 

 Ġki tacir ise 

 Ġki tarafın ticari iĢletmesi ile ilgili ise 

 Mal veya hizmet tedariki sözleĢmesi varsa  TTK m. 1530 uygulanır.  

 KarĢı taraf edimini para olarak ödemiĢse 

1) Temerrüt faizi olarak avanstan yüksek faiz isteyebilir. 

2) İhtara gerek kalmaksızın temerrüde düşülür. 

a) Ödeme zamanı belli ise bu tarihte;       1530/2 

b) Ödeme zamanı belli değilse veya belirtilen süre 5. fıkraya aykırı ise;   1530/4 

o Fatura veya malın alımından itibaren 30 gün 

3) Kural olarak para borcu için, sözleşmede öngörülen ödeme süresi en fazla 60 gün olabilir. 
Alacaklı aleyhine ağır bir haksız durum yaratmamak koşuluyla taraflar daha uzun bir süre 
öngörebilirler. 1530/5 

Ancak alacaklının küçük/orta ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal/hayvansal üretici olduğu 
 veya borçlunun büyük ölçekli işletme olduğu hâllerde, ödeme süresi, 60 günü aĢamaz. 

6. fıkraya göre, gecikme faizi ödenmemesi veya ağır haksızlık sayılabilecek kadar az faiz ödenmesini 
öngören sözleşmeler, zarardan  borçlunun  sorumlu olmayacağını öngören sözleşmeler geçersizdir. 

7. fıkraya göre, temerrüt faiz oranının sözleşmede öngörülmediği veya ilgili hükümlerin geçersiz olduğu 
hâllerde uygulanacak faiz oranını Merkez Bankası ilan eder. Belirlenecek faiz oranı, kanunda öngörülen 
ticari işlere uygulanacak gecikme faizi oranından en az % 8 fazla olmalıdır. 

8. fıkraya göre, mal veya hizmet bedelinin taksitle ödenmesinin öngörüldüğü durumlarda, bu maddenin 
ödeme sürelerini düzenleyen hükümleri birinci taksit bakımından uygulanır. Alacaklının küçük/orta 
ölçekli işletme (KOBİ) veya tarımsal/hayvansal üretici olduğu  veya borçlunun büyük ölçekli işletme 
olduğu hâllerde, taksitle ödemeyi öngören sözleşme hükümleri geçersizdir. 

ESNAFLAR HAKKINDA UYGULANACAK TTK HÜKÜMLERĠ 

Esnaf: İster gezici olsun, ister bir dükkânda veya sokağın belli bir yerinde sabit bulunsun, ekonomik 
faaliyeti sermayesinden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve geliri kararnamede gösterilen sınırı 
aşmayan ve sanat veya ticaretle uğraşan kişidir. 

Esnaf ve sanatkârlar, Esnaf ve Sanatkârlar Siciline kaydolmakla yükümlüdür, aksi halde mesleki faaliyette 
bulunamazlar. Sicile kaydedilen hususlar Esnaf ve Sanatkârlar Sicil Gazetesinde yayımlanır. 

Esnaf tacir sıfatına sahip değildir, TTK hükümleri kural olarak uygulanmaz. Ġstisnaları: 

o TTK – 20: Ücret isteme hakkı, masraflar ve verdiği avanslar için faiz isteme hakkı 

o TTK – 53: İşletme adının tescil ettirilmesi (ticaret unvanı kullanamazla) 

o TMK – 950/2: Hapis hakkı, alacak ve zilyetliğin tabi illiyet bağının olması 

o TaĢınırlarda Ticari ĠĢletme Kanunundan da esnaflar yararlanabilir. 
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TĠCARET SĠCĠLĠ 

Ticaret Sicil Örgütü 

 Ticaret Sicil Yönetmeliği (TSY) 2013’te yürürlüğe girmiştir. 

 Ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları 
bünyesinde kurulan ticaret sicil müdürlüklerince tutulur. 

 Ticaret sicilinin tutulmasından doğan tüm zararlardan devlet ve ilgili oda müteselsilen sorumludur, ancak 
devlet ve ilgili oda kusurlu personele rücu eder. Gemi sicillerini tutulmasından da devlet sorumludur, 
asliye ticaret mahkemesinde tutulur. 

 Ülke çapında sicil kayıtlarına elektronik ortamda ulaşmak amacıyla bakanlık ve TOBB nezdinde bir bilgi 
bankasının kurulması öngörülmüştür. 

Sicile Kaydı Gereken Hususlar 

 Hangi hususların sicile kaydının gerekli olduğu genel bir hükümle düzenlenmemiştir. 

 Tescili istenen olgunun kanunen sicile kaydı gerekli bir olgu olması gerekir, aksi halde yapılan kayıt 
hukuki sonuç doğurmaz. 

 Her tacir ticari işletmesini, ticaret unvanını, işletme adını ve şubesini ticaret siciline kaydetmekle 
yükümlüdür. 

 Tacirin ticareti terk ettiği haller, iflas kararları, ticari temsilci tayini ticaret siciline bildirilir. 

Sicil ĠĢlemleri 

 Sicil işlemleri tescil, tadil ve terkindir. Tescil, sicile geçirmektir; tadil değiştirmek ve düzeltmektir; 
terkin kaydın silinmesi demektir. 

 Ticaret sicili alenidir, herkes ticaret sicilinin içeriğini inceleyebilir, onaylı suretini alabilir. 

 Ticaret sicili TMK m. 7 anlamında resmi sicildir.  

 Ticaret siciline kaydedilen her husus TSG’de yayımlanır. 

 Tescil iĢlemi kural olarak ilgililerin talebi üzerine yapılır, kural olarak talep zorunludur.  

o İlgililerin başvurusu yazılı şekilde ya da elektronik ortamda yapılır. 

o İlgili tüzel kişi ise, talep yetkili organları tarafından yapılır. 

o İlgili gerçek kişi ise, talep bizzat veya temsilcisi tarafından yapılır. 

o İlgili birden fazla kişi ise, bunlardan birinin talebi yeterlidir. 

o İlgili birden fazla kişi ise, hepsinin talebinin olması gerektiği durumlar vardır (örneğin TTK m.215’e 
göre kolektif şirket kuranlar). 

 Tescili talep süresi kural olarak 15 gündür, sicil müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu 
süre 1 ay olarak belirlenmiştir. Bu süreler geçirilirse sicil müdürünün tescile davet yetkisi vardır. 

 Talep yoksa ticaret sicili memurları re’sen harekete geçmez. Re’sen harekete geçilecek haller: 

o Merkez kaydının silindiğinin ilgili sicil müdürü tarafından bildirilmesi ile Ģubenin kaydının silinmesi 

o İflas dairesinin yapacağı bildirim üzerine iflas hallerinin işlenmesi 

o Birleşme halinde bildirimi üzerine birleĢen Ģirketin unvanının silinmesi 

o Esnaf sınırını 6 kat aĢanların kayıtlarının ticaret siciline aktarılması 

o Geçici kayıt halinde 3 ay içinde dava açılmamışsa kaydın silinmesi 

 Sicil memuru tescil yapılmadığını öğrense bile re’sen tescil yapamaz, ilgilileri tescile davet eder. Bu 
durumda ilgili üç davranıĢta bulunabilir. 

o İlgili tescil talebinde bulunabilir. İlgili hiç cevap vermeyebilir. İlgili kaçınma sebeplerini belirtebilir. 
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o Tescil talebinde bulunmayan veya kaçınma sebeplerini bildirmeyenlere en yüksek mülki amir 
tarafından para cezası verilir ve ayrıca dosyası mahkemeye gönderilir. 

o Kaçınma sebeplerini bildirenlerin dosyası asliye ticaret mahkemesince incelenir, hâkim uygun 
bulmazsa tescile karar verir. 

Sicil Müdürünün Ġnceleme Görevi 

1. Kanuni koĢulların olup olmadığı 

2. Gerçeğe uygun olup olmadığı 

3. Kamu düzenine aykırı olup olmadığını inceler, bu üç konu dışında başka bir konu inceleyemez. 

Sicil Müdürünün Kararlarına Ġtiraz 

Sicil müdürü yaptığı inceleme sonrasında ilgilinin tescil talebini reddederse; 

 İlgili, kararın tebliğinden itibaren 8 gün içinde asliye ticaret mahkemesine itiraz edebilir. 

 Asliye ticaret mahkemesi itirazı dosya üzerinden inceleyerek karar verir. 

 Sicil müdürünün kararı üçüncü kişinin çıkarı ile ilgiliyse, üçüncü kişi de çağrılarak dinlenir. 

Geçici Kayıt 

Sicil müdürü tescil talebini reddederse ilgilinin geçici kayıt yapılmasını isteme hakkı vardır. 

Geçici kayıt yaptıran kişi, sicil müdürünün ret kararına karşı 3 ay içinde mahkemeye başvurmalıdır. 
Başvurmazsa geçici kayıt re’sen silinir, başvurursa mahkeme kararı beklenir. 

Geçici kayıt yaptıran kişi, talep ettiği tescil konusunun (örneğin seçtiği ticaret unvanı) başka bir kişi 
tarafından tescil ettirilmesini önlemiş olur. 

Tescil ve Ġlanın Etkisi  (SORU ÇIKAR) 

Tescilin Etkisi      Ġlanın Etkisi 

 

     Kurucu etki   Bildirici etki         Olumlu etki (TTK m. 36/1)        Olumsuz etki (TTK m. 36/4) 

Kurucu etki: Bir hakkın veya bir hukuki durumun ortaya çıkmasıdır.    

Bildirici etki: Bir hakkın veya bir hukuki durumun ortaya çıkmasının bildirilmesidir. 

 Ticaret siciline tescil kural olarak, bildirici etkiye sahiptir. Örneğin tacir sıfatı ticari işletmenin 
işletilmesiyle kazanılır. Tacirin ticari işletmesini tescil ettirmesi, tacir sıfatı kazanmanın kurucu unsuru 
değil, bir sonucudur. 

 Tescil istisnai hallerde kurucu etkiye sahiptir. Ġstisnai haller: 

o Ticari iĢletmenin devri için 

 Devir sözleşmesi tescilinin kurucu etkisi vardır (özellikle aktifler için, pasifler TSG’de ilan edildikten 
sonra geçer). 

o Ticaret unvanı ve iĢletme adının korunmasını talep için 

o Ticaret Ģirketlerinin tüzel kiĢilik kazanabilmesi için 

o ġirketlerin birleĢmesi, bölünmesi, tür değiĢtirmesi için 

o Aġ ile ilgili kuruluĢtan sonra devralmayı düzenleyen sözleĢmelerin geçerli olabilmesi için 

o Aġ ana sözleĢmesinin değiĢtirilmesi hakkında genel kurul kararının geçerli olabilmesi için 
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Ġlanın Olumlu Etkisi (TTK m. 36/1):  

o Ticaret sicili kayıtları TSG’de ilan edildiği günden itibaren, herkes için hüküm doğurur.  

o Tescilin kurucu olduğu durumlarda tescil gününden itibaren, örneğin ticaret şirketinin tüzel kişilik 
kazanması, herkes için hüküm doğurur. 

o Kimse sicil kayıtlarını bilmediğini, iyi niyetli olduğunu ileri süremez.      

Ġlanın Olumsuz Etkisi (TTK m. 36/4) 

o Tescil ve ilan gerekli iken tescil ve ilan edilmemiĢ hususlar iyi niyetli üçüncü kiĢilere karĢı ileri 
sürülemez.  

Örneğin ticari temsilci azledilmiş ancak bu durum tescil ve ilan edilmemişse, ticari temsilcinin üçüncü 
kişilerle yapacağı sözleşmeler müvekkili bağlar. Müvekkil, üçüncü kişilerin ticari temsilcinin azledildiğini 
bildiğini ispat edebilirse sözleşmeyle bağlılıktan kurtulur. 

Güven Ġlkesi 

Yolsuz tescile dayanarak hak iktisap eden iyi niyetli kişinin bu iktisabının korunduğu hallerde sicile 
güvenden söz edilir. Bu ilke tapu sicili alanında geçerlidir. 

Bu ilke, ticaret sicili bakımından düzenlenmemiştir. Ticaret sicili kayıtlarına güvenerek işlem yapan iyi niyetli 
üçüncü kişinin güveninin korunacağını söylemem mümkün değildir. 

Zarara uğrayan kişi, ticaret sicilinin tutulmasından doğan zararlar nedeniyle devlet ve ilgili odadan tazminat 
isteyebilir. 

TTK m. 37 ile sicildeki kayıt ile ilan edilen durum arasında aykırılık olması halinde üçüncü kişinin ilan edilen 
duruma güvenlerinin korunacağı hüküm altına alınmıştır. 

TTK m. 37’nin uygulanabilmesi için tescili gereken bir hususun doğru tescile rağmen ilanın yanlış yapılmış 
olması gerekir. Tescili gerekmeyen bir hususun ilanının yanlış yapılması halinde bu madde uygulanmaz. 

o Ticaret siciline güven     yoktur. 
o Ticaret sicili kaydının ilanına güven   olabilir. 

o Tescil doğru, ilan yanlıĢ     üçüncü kiĢi korunur. 
o Tescil yanlıĢ, ilan yanlıĢ     üçüncü kiĢi korunmaz. 

Mini pratik 

X şirketi, Z’nin ticari temsilci olduğu kararını tescil ve ilan ediyor. 

o 07. 2010’da Z azlediliyor. X şirketi aynı tarihte azil işlemini A bankasına telefonla bildiriyor, B bankasına 
bildirmeyi ihmal ediyor. 

o 15. 07. 2010’da azil işlemi TSG’de ilan ediliyor. 

o 07. 07. 2010’da Z, A bankasından şirket adına kredi çekiyor. 

o 20. 07. 2010’da Z, B bankasından şirket adına kredi çekiyor. Şirketin sorumlulukları nedir? 

Cevap 

 07. 07. 2010 tarihli kredi çekilmesi işlemi için, A bankası TTK m. 36/1 iddiasında bulunuyor, yani TSG’de 
ilan edilmediğini ileri sürüyor.  X şirketi TTK m. 36/4 vardır diyor, yani bankanın bildiğini ispat edebilir. 

Sonuç; TTK m. 36/4 vardır, çünkü telefonla bildirilmiş ve bu ispat edilebilir. A bankası haksızdır. Bu 
tarihte B bankası olsaydı, B bankası haklı olurdu. 

 20. 07. 2010 tarihli kredi çekilmesi işlemi için sonuç; hangi banka olursa olsun TTK m. 36/1 vardır, 
çünkü15. 07. 2010’da azil işlemi TSG’de ilan ediliyor. X şirketi sorumlu değildir. 
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11. HAFTA 28. 11. 2017 
HAKLAR 

 Kamu hukukundan doğan haklar 

 Özel hukuktan doğan haklar 

o Nispi haklar 
o Mutlak haklar 

 Şahıs varlığı hakları 
 Mal varlığı hakları 

o Mallar 
o Gayri maddi mallar  Fikri ve Sınaî Mülkiyet Hakları (5846 sayılı FSEK) 

 Fikri Haklar 
 Sınaî Mülkiyet Hakları 

o Ticaret unvanı 

o ĠĢletme adı  TTK 

o Marka 

o Patent 

o Coğrafi işaret 

o Faydalı model  6769 sayılı Mülkiyet Kanunu 

o Tasarım 

o Islahçı hakkı    Ayrı kanun 

o Entegre devre topografyaları  Ayrı kanun 

o Alan adları  Yönetmelik 

TĠCARET UNVANI ve ĠġLETME ADI 

TĠCARET UNVANI ĠġLETME ADI 

 Taciri diğer tacirlerden ayırt eder. 

 Her tacir almak zorundadır, esnaflar alamaz.  

 Ticaret siciline tescili zorunludur, tescil kurucu 
etki doğurur. 

 Tescil edilmezse, tescilsiz ticaret unvanı genel 
hükümlere göre (haksız rekabet) korunur. Tescil 
edilirse, TTK korur. 

 Sadece tacirler alabilir, tacir olmayan kullanamaz. 

 Ticaret unvanını seçerken zorunlu unsurlarda 
serbestlik yoktur. 

 Tüm ülkede korunur. 

 Tek başına devredilemez. 

 İşletmeyi diğer işletmelerden ayırt eder. 

 Her tacir işletme adı almak zorunda değildir.  

 Ticaret siciline tescili zorunludur, tescil kurucu 
etki doğurur. 

 Tescil edilmezse, tescilsiz işletme adı genel 
hükümlere göre korunur. Tescil edilirse, TTK 
korur. 

 Tacirler ve esnaflar alabilir. 

 İşletme adı seçiminde serbestlik vardır (örneğin 
Mevlana Eczanesi bir işletme adıdır). 

 Tüm ülkede korunur. 

 Tek başına devredilebilir. 
 

 Ticaret unvanı (m. 39 – 52) ve işletme adı (m. 53) TTK’da düzenlenmiştir. 

 Ticaret unvanı ve işletme adı, sınaî mülkiyet haklarındandır. 

 Ticaret unvanı tacirin, işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isimdir. 

 Gerçek kişilerin ticaret unvanı, ad ve soyadlarını içermelidir. 

 Gerçek kişi tacirlerde, adı soyadı devredilemez, ama ticaret unvanı devredilebilir. 

Bizim ilgileneceğimiz konular 

o Ticaret unvanı 
o ĠĢletme adı 
o Marka 

Bu haklar tescil ile sahibine üstün 
haklar tanır. 
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 Gerçek kişi tacirin adı soyadı değişse bile, ticaret unvanı aynı kalabilir. 

 Gerçek kişi tacir, adı ve soyadını kendisi seçmemiştir, ama ticaret unvanını belli ölçülerde kendisi seçer, 
eklemeler yapabilir. 

TTK m. 39/1: Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer 
belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. 

TTK m. 40/1: Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde, ticari işletmesini ve seçtiği ticaret 
unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. 

Ticaret Unvanının OluĢturulması 

Ticaret unvanı iki unsurdan oluşur: Çekirdek ve ek bölümü 

Ticaret unvanının asli unsuru çekirdektir ve TTK’da düzenlenmiştir. 

Ek kullanılması kural olarak zorunlu değildir, istisnaları vardır. 

 Gerçek KiĢi Tacirlerde Çekirdek Bölümü 

Kişinin kısaltılmadan yazılacak ad ve soyadından oluşur. “Turgay Maral” unvan olur, ama “T.Maral” olmaz. 

a. Adi ġirketlerde 

Adi şirkette tüzel kişilik yoktur, tacir değildir, ticaret unvanı alamaz, ortakları alır. 

Adi şirket ortaklarının ad soyadlarından oluşan bir ticaret unvanı alınabilir. 

Tacirin ad ve soyadından oluşan ticaret unvanına “ortakları” kelimesini ekleyebilir.  

Ek alabilir, ama ekler gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalı, yanıltıcı olmamalıdır. 

“Turgay Maral ve Ortakları”  

“Turgay Maral ve Oğlu İnşaat”    şeklinde bir ticaret unvanı olabilir. 

“Turgay Maral ve Ali Kuş Ortaklığı”    

Böyle ifadeler varsa adi şirket olduğu anlaşılır. 

b. Kolektif ġirketlerde 

Çekirdek kısım en az bir ortağın ad ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösteren ibareden oluşur. 

“Turgay Maral Kolektif Şirketi”  

“Turgay Maral ve Ali Kuş Kolektif Şirketi”    şeklinde bir ticaret unvanı olabilir. 

“Turgay Maral ve Ortakları Kolektif Şirketi” 

“İthalat – İhracat Kolektif Şirketi”     yanlıştır. 

c. Komandit ġirketlerde 

Çekirdek kısım en az bir komandite ortağın ad ve soyadıyla, şirketi ve türünü gösteren ibareden oluşur. 

Komanditer ortakların ad ve soyadlarının bulunması yasaktır, bulunursa bu ortaklar da komandite ortak 
gibi üçüncü kişilere karşı sorumlu olur, ayrıca cezai müeyyidesi vardır. 

Ek alabilir, komanditer ortakların ismi ekte dahi olamaz. 

“Turgay Maral Komandit Şirketi”     şeklinde bir ticaret unvanı olabilir. 

d. Anonim, Limitet ve Kooperatif ġirketlerde 

Çekirdek kısım işletme konusu ile şirketin türünü gösteren ibarelerden oluşur. Ek alabilir. 

Şirketin türünü gösteren ibare, unvanda gerçek kişi ad ve soyadı yoksa kısaltılabilir. 

Şirketin türünü gösteren ibare, unvanda gerçek kişi ad ve soyadı varsa kısaltılamaz. 

İşletme konusunu gösteren ibare kısaltılamaz. 

“İthalat – İhracat Limitet Şirketi” 

“İthalat – İhracat A.Ş.”     şeklinde bir ticaret unvanı olabilir. 

“Turgay Maral Makine Sanayi Anonim Şirketi” 
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“Turgay Maral Makine Sanayi A.Ş.” 

“Turgay Maral Anonim Şirketi”    yanlıştır. 

Dernek ve Vakıflarda Çekirdek Bölümü 

Ticari işletmeye sahip dernek ve vakıfların ticaret unvanı, kendi adlarından oluşur. 

Kamu tüzel kişilerinin tüzel kişiliği bulunan işletmelerinin ticaret unvanı, kendi adlarından oluşur. 

Kamuya yararlı derneklerin ve gelirinin yarısından fazlasını kamuya harcayan vakıfların tüzel kişiliği 
bulunmayan işletmeleri ile kamu tüzel kişilerinin tüzel kişiliği bulunmayan işletmelerinin ticaret unvanı, kendi 
adı ve işletme konusunu gösteren ibareden oluşur. Örneğin Kızılay Maden Suyu İşletmeleri 

Donatma iĢtirakinde Çekirdek Bölümü 

Ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin ad ve soyadını veya geminin adını içerir. Ad kısaltılabilir, 
soyadı ve gemi adı kısaltılamaz. Örneğin Turgay Maral donatma İştiraki 

 Ek Bölümü 

Kural; ek kullanmak zorunlu değildir, tacir isterse kullanabilir. 

İstisna; ek kullanmanın zorunlu olduğu haller vardır. 

Ekler tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir 
görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte olmamalıdır, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamalıdır. 

Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak 
ekler yapamazlar.  

“Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir. 

Yabancı dilde ekler alınabilir. 

Kooperatiflerin unvanlarında kamu kurum ve kuruluşlarının isimlerine yer verilmez. 

“Turgay Maral İlaç Fabrikası” 

“Mühendis Turgay Maral ve Ortakları İnşaat Kolektif Şirketi”  şeklinde bir ekler olabilir. 

“Maral Makine Sanayi Anonim Şirketi” 

Ek kullanmanın zorunlu olduğu haller 

1. Tescil edilecek ibare, daha önce tescil edilmişse ek almak zorunludur. 

2. Şube varsa, şube adı eklenir. 

3. İşletme tasfiye halinde ise, “tasfiye halinde” eki eklenir. 

Sonradan Meydana Gelen DeğiĢiklikler 

Adın değişmesi 
İşletme sahibinin veya ortağının ticaret unvanında bulunan adı kanunen veya 
mahkeme kararıyla değişirse; ticaret unvanı olduğu gibi kalabilir. 

Yeni ortak girmesi Ticaret unvanı olduğu gibi kalabilir. 

Ortağın ayrılması Ayrılan kişinin yazılı izni ile ticaret unvanı olduğu gibi kalabilir. 

Ortağın ölmesi 
Mirasçılar ortaksa veya mirasçılar yazılı izin verirse ticaret unvanı olduğu 
gibi kalabilir.  

Tacirin ölmesi Gerçek kişi tacir ölürse mirasçılar aynen kullanabilir. 

İşletmenin devredilmesi 

Ticaret unvanı işletme ile birlikte devredilir, tek başına devredilemez. 
Devralan ek almadan kullanabilir. Aksi açıkça belirtilerek devredilmeyebilir.  

Ticaret unvanını devreden kişi sonradan yeni bir işletme açarsa, bu unvanı 
kullanmaz, ek alarak kullanabilir. 
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Ticaret Unvanının Korunması 

Tescil ve ilan edilmiş ticaret unvanını kullanma hakkı sadece sahibine aittir. 

Tescil edilmiş ticaret unvanı, TTK m. 52’ye göre korunur. 

 Tespitini, yasaklanmasını, değiştirilmesini, silinmesini 

 Maddi durumun ortadan kaldırılmasını 

 Araçların ve ilgili malların imhasını 

 Zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. (zarar ve kusur aranır). 

 Seçimlik hak vardır, davacı kendi zararını veya karşı tarafın elde etmesi muhtemel geliri isteyebilir. 

Tescil edilmemiş ticaret unvanı, haksız rekabet hükümlerine göre korunabilir. 

Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, kararın gazete ile yayımlanmasına da karar verebilir. 

12. HAFTA 05. 12. 2017 

MARKA 

 

 

 


