
"İnsanlara mutluluk yolunu açan, 
adalettir. " 

3.1. TİCARİ İŞLETME HUKUKU 

3.1.1. GİRİŞ 

Platon 

Ticaret üretmek, satmak, hizmet sunmak ve bunlara aracılık etmek 
anlamma gelir. Ticaret hukuku ise, üretim, değişim ve tüketimi de içeren 
işlemleri ve bunların iç ve dış ilişkilerini inceleyen hukuk dalıdır. 

Esas itibariyle ticaret hukukunun, özel hukuk-kamu hukuku olarak 
yapılan klasik ayrımda özel hukukun bir dalı olduğu kabul edilmektedir. 
Bununla birlikte, değişen dünya şartları ve her ülkede farklı olmak üzere, 
devletin ticarete müdahalede bulunmak zorunda kalması, ticaret huku
kunda kamu hukuku ağırlıklı hükümlerin yer almasına da neden olmuş
tur. 

Ticaret hukukunun cumhuriyet döneminde düzenlenişine tarihsel 
olarak bakıldığında ilk olarak 1926 tarihli Ticaret Kanunu, daha sonra
sında bu kanunu yürürlükten kaldıran 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu 
ve son olarak 14.02.201 l tarihinde Resmi Gazete'de yayımlanan 6102 
sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun (TTK) bulunduğu görülür. 6102 sayılı 
TTK toplam 1535 maddeden oluşmaktadır. Kanunda başlangıç ve son 
hükümler dışında altı kitap mevcuttur. Birinci kitap ticari işletme, ikinci 
kitap ticaret şirketleri, üçüncü kitap kıymetli evrak, dördüncü kitap taşı
ma işleri, beşinci kitap deniz ticareti ve altıncı sigorta hukukuna ayrılmış
tır. 
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3.1.2. TİCARET HUKUKUNUN DÜZENLENMESİNE 

İLİŞKİN SİSTEMLER 

Ticaret hukukuna ilişkin yapılan düzenlemelerin dayandığı üç sis
tem bulunmaktadır. Bu sistemler objektif, sübjektif ve modern sistemdir. 

3.1.2.1. Objektif Sistem 

Objektif sistemin benimsendiği düzenlemelerde ticaret hukuku tica
ri fiil ve işlemlerin hukukudur. Tarafların tacir olup olmamalarının bir 
önemi yoktur. Bu sistemin kaynağını, Napolyon döneminde hazırlanan 
1807 tarihli Fransız Ticaret Kanunu oluşturur. 

3.1.2.2. Sübjektif Sistem 

Bu sisteme göre ticaret hukuku, tacirlere uygulanan hukuktur. Sis
tem kişiyi temel alır. 1897 tarihli ilk Alman Ticaret Kanunu'ndan itibaren 
uygulama alanı bulmuştur. 

3.1.2.3. Modern Sistem 

Modern sisteme göre ticaret hukuku, ne tacirlerin ne de ticari iş
lemlerin hukukudur. Ticaret hukuku ticaret hayatının en önemli unsurla
rından olan ticari işletmelerin hukukudur. İlk olarak 1942 yılında İtal
ya'da kabul edilen bu sistem, 6762 sayılı TTK ile 6102 sayılı TTK'da da 
benimsenmiştir. 

3.1.3. TİCARİ İŞLETME 

3.1.3.1. Tanım 

TTK'nın temel kavramı olan ticari işletme, 6762 sayılı TTK'da t a 
nımlanmamıştı. Ancak bu eksiklik, yeni TTK mad. l l 'de yer alan tanım 
ile giderilmiştir. TTK mad. 11/1 'de ticari işletme, "esnaf işletmesi için 
öngörülen sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan, faaliyetlerin 
devamlı ve bağımsız şekilde yürütüldüğü işletme" olarak tanımlanmıştır. 
Bu tanım aynı zamanda Ticaret Sicili Yönetmeliği (TSY) mad. 4/r'de yer 
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almaktadır. TTK mad. l 1/1 'de yer alan tanımdan yola çıkarak ticari iş
letmenin unsurlarını belirlemek mümkündür. 

3.1.3.2. Unsurları 

3.1.3.2. 1. Gelir Sağlamayı Hedef Tutma 

Bir işletmenin nihai hedefi gelir sağlamak olmalıdır. Ancak işlet
menin gelir sağlaması şart olmayıp, gelir sağlama amacını taşıması yeter
li sayılır. Örneğin, bir işletmenin üst üste iki sene boyunca zarar etmesi, 
gelir sağlamayı hedef tutmadığı anlamına gelmez. Önemli olan işletme
nin bu amacı taşımasıdır. Bunun yanında elde edilen gelirin ne şekilde 
sarf edildiği de önem taşımayacaktır. Örneğin görme engellilere yardımcı 
olmak için kurulan bir derneğin işlettiği restoran, gelir sağlamayı hedef 
tuttuğu için bir ticari işletme olarak nitelendirilebilecektir. Gelirin görme 
engelliler için sarf edilmesi, gelir sağlamayı hedef tutma unsurunu etki
lemeyecektir. 

3.1.3.2.2. Devamlılık 

Bir işletmenin ticari işletme olarak değerlendirilebilmesi için faali
yetinin devamlılık göstermesi gerekir. Başka bir ifade ile tek sefere mah
sus, tesadüfi nitelikteki işlemler ticari işletmenin faaliyeti olarak nitelen
dirilemezler. Dönemsel olarak gerçekleştirilen faaliyetler de devamlı 
olarak nitelendirilir. Sadece kış aylarında faaliyette bulunan bir kayak 
işletmesi ile yaz aylarında kapanan okul kantini dönemsel faaliyetlere 
örnek olarak gösterilebilir. 

3.1.3.2.3. Bağımsızlık 

Ticari işletmenin bir diğer unsuru ise bağımsızlıktır. Bağımsızlık 
unsuru, ticari işletmeyi, merkeze bağımlı şekilde faaliyet gösteren şube
den ayırır. Şube bir ticari işletme olarak nitelendirilmemekle birlikte, 
merkez bir ticari işletmedir. 
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3.1.3.2.4. Esnaf Faaliyeti Düzeyini Aşma 

Bir işletmenin ticari işletme olarak nitelentrilebilınesi için esnaf 
faaliyeti düzeyini aşması gerekmektedir. Esnaf 'rTK mad. l 5 'de, ister 
gezici olsun ister bir dükkanda veya bir sokağın belirli yerlerinde sabit 
bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedeni çalışmasına 
dayanan, geliri 11 'inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca çıkarılacak ka
rarnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat ve�ıa ticaretle uğraşan kişi 
olarak tanımlanmaktadır. Tanımda bahsi geçen TTK mad. l J/2'de ise 
ticari işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır

ın Bakanlar Kurulu 'nca 
çıkarılacak kararnamede gösterileceği düzenlenmektedir. Ancak henüz 
Bakanlar Kurulu 'nca çıkarılmış herhangi bir k\rarname yürürlüğe gir
memiştir. Dolayısıyla TTK'nın Yürürlüğü ve U1gulama Şekli Hakkında 
Kanun madde 1 O uyarınca, bu kararname çık\rılana kadar yürürlükte 
bulunan düzenleme uygulanacaktır. Hale� yürürlükte bulunan 
2007 /12362 sayılı Bakanlar Kurulu kararına göre, ticari işletme ile esnaf 
işletmesi arasındaki sınır şu şekilde belirlenecek1ir: 

Esnaf ve Sanatkar ile Tacir ve Sanayiciyi Belirleme Koordinasyon 
Kumlu'nun tespit edeceği ve Resmi Gazete'd� yayımlanacak esnaf ve 
sanatkar meslek kollarına dahil olup, ekonomi� faaliyetini sermayesi ile 
birlikte bedeni çalışmasına dayandıran ve ka�ancı tacir veya sanayici 
niteliğini kazandırmayacak miktarda olan, basi1 usulde vergilendirilenler 
ve işletme hesabına göre deftere tabi olanlar il� vergiden muaf bulunan
lardan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu'nun 177'nci maddesinin birinci 
fıkrasının ( 1) ve (3) numaralı bentlerinde yer atan nakdi limitlerin yarısı
nı, (2) numaralı bendinde yazılı nakdi limitin tamamını aşmayanların 
esnaf ve sanatkar sayılmaları ile esnaf ve sanatkar siciline ve dolayısıyla 
esnaf ve sanatkarlar odalarına kaydedilmeleri öngörülmüştür. Öte yan
dan, esnaf ve sanatkar siciline kayıtlı iken, daha sonraki yıllarda yıllık 
alış veya satış tutarları ya da gayri safı iş hasılatı, esnaf ve sanatkar sa
yılma hadlerini aşanların kendileri istemedikÇe ticaret siciline ve dolayı
sıyla Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği bünyesindeki odalara kayıt için 
zorlanmaması, yıllık alış veya satış tutarları ya da gayri safı iş hasılatı 



iŞLETME HUKUKU 139 

esnaf ve sanatkar sayılma hadlerinin altı katını aşanların ise kayıtlarının, 
esnaf ve sanatkar sicili marifetiyle ticaret siciline aktarılması düzenlen
miştir. Bunun yanında, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu 'na istinaden birinci 
sınıf tacir sayılan ve bilanço esasıııa göre defter tutanlar ile işletme hesa
bına göre defter tutan ve bu Kararın (a) bendinde belirtilenlerin dışında 
kalanların tacir ve sanayici sayılmaları ile ticaret siciline ve dolayısıyla 
Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin bünyesindeki odalara kaydedilme
leri kararlaştırılmıştır. 

3.1.3.3. Ticari İşletmenin Yapısı ve Hukuki Niteliği , 

3.1.3.3.1. Yapısı 

Bir ticari işletmede insan unsuru ile malvarlığı unsuru birlikte bu
lunur. Ticari işletmeyi oluşturan kişi unsuru tacir olup, malvarlığı unsu
runun ne olduğu ise TTK mad. 11/3 'de düzenlenmiştir. Buna göre mal
varlığı, duran malvarlığı, işletme değeri, kiracılık hakkı, ticaret unvanı ile 
diğer fikri mülkiyet hakları ve sürekli olarak işletmeye özgülenen mal
varlığı unsurlarını kapsamaktadır. Hükümde bahsi geçen duran malvarlı
ğı işletmeye sürekli olarak özgülenen taşınırlar, taşınmazlar, bütünleyici 
parçalar ve eklentileri, işletme değeri ise müşteri çevresini de kapsayan, 
malvarlığı unsurlarının değeri toplamını aşan değerlerdir. 

3.1.3.3.2. Hukuki Niteliği 

Tacirin işletmeye tahsis ettiği mallar, kişisel malvarlığına dahil 
olanlardan ayrı bir hukuki düzene tabi değildir. Tacir sorumluluğunu 
işletmenin malvarlığı ile sınırlama imkanına da sahip bulunmamaktadır. 
Hukuki açıdan ticari işletmenin malvarlığı, gerçek kişi tacirler bakımın
dan tacirin genel malvarlığı içinde yer alır. Bu nedenle ticari işletmenin 
özel bir malvarlığı niteliğinde olmadığını kabul ederek, bu işletmeyi hak, 
mal ve borçlardan oluşan iktisadi bir bütünlük olarak değerlendirmek 
daha yerindedir. 
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3.1.3.4. Ticari İşletmede Merkez ve Şube 

3.1.3.4.1. Merkez 

Her ticari işletmenin bir merkezinin bulunması gereklidir. Merkez 
kavramı TTK'da tanımlanmamıştır. Bununla birlikte TTK mad. 40/1 'de, 
her tacirin ticari işletmesini açtığı günden itibaren on beş gün içinde, tica
ri işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu 
yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmesi düzenlenmiştir. Esas itibariyle 
merkez kavramı, ticari işletmenin idari, ticari ve hukuki faaliyetlerinin 
toplandığı ve yürütüldüğü yeri ifade eder. 

3.1.3.4.2. Şube 

3.1.3.4.2.1. Tanım 

TTK'da şubeye ilişkin birçok hüküm yer almakla birlikte, kanunda 
bu kavram tanımlanmamıştır. Şubeyi tanımlayan bazı düzenlemeler bu
lunmakla birlikte, şubenin unsurlarını en iyi aktaran Ticaret Sicili Yö
netmeliği'dir. Ticaret Sicili Yönetmeliği mad. l l8'de bir ticari işletmeye 
bağlı olup ister merkezinin bulunduğu sicil çevresi içerisinde isterse baş
ka bir sicil çevresi içinde olsun, bağımsız sermayesi veya muhasebesi 
bulunup bulunmadığına bakılmaksızın kendi başma sınai veya ticari faa
liyetin yürütüldüğü yerler ve satış mağazaları şube olarak tanımlanmıştır. 
Bu tanımdan yola çıkarak şubenin unsurları, merkeze bağımlı olma, dış 
ilişkilerde bağımsızlık, yer ve yönetim ayrılığı olarak belirlenebilecektir. 

3. 1.3.4.2.2. Unsurları 

3.1.3.4.2.2.1. Merkeze Bağımlı Olma 

Şube ile merkezin aynı gerçek ya da tüzel kişiye ait olması gerekir. 
Şubenin kar ve zararı merkeze aittir. Şube aracılığıyla elde edilen hakla
rın ve üstlenilen borçların sahibi de şube değil, işletmenin kendisidir. 
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3.1.3.4.2.2.2. Dış İlişkilerde Bağımsızlık 

Şubenin, merkezin yaptığı türden işlemleri üçüncü kişilerle kendi 
başına yapma yetkisine sahip oln:ıası gerekir. 

3.1.3.4.2.2.3. Yer ve Yönetim Ayrılığı 

Merkez ile şube arasında kural olarak, yer ayrılığı vardır. Öte yan
dan, merkez ile şubenin aynı şehir, hatta aynı bina içerisinde yer alması 
dahi söz konusu olabilir. 

3.1.3.5. Ticari İşletme ile İlgili Bazı Hukuki İşlemler 

3.1.3.5.1. Ticari İşletmenin Devri 

3.1.3.5.1.1. Genel Olarak 

Ticari işletmelerin devrine ilişkin temel düzenlemeler Türk Borçlar 
Kanunu (TBK) mad. 202 ve TTK mad. 1 l/3'de yer almaktadır. Bu konu
ya ilişkin olarak TBK mad. 202 incelendiğinde, hükmün ticari işletmele
rin devri bakımından (TTK mad. l 34 vd. 'da yer alan ticaret şirketlerinin 
yapısal değişikliğine ilişkin hükümlerin aksine) kişi unsurunu içermediği 
ancak, işletmeler düzeyinde kalan malvarlığı devrini düzenlediği görül
mektedir. Gerek TBK mad. 202, gerek TTK mad. l 1 /3 ticari işletmelerin 
malvarlığı devrinin bir bütün halinde gerçekleştirilmesini düzenlenmek
tedir. Bununla birlikte TBK mad. 202 hükmü, bütünü oluşturan unsurlar 
üzerinde uğraşmamakta, devri borçlardan sorumlu olma yönünden dü
zenlemekte, ticari işletmeye ait borçların bir bütün halinde alacaklıların 
rızası olmaksızın devrini konu almaktadır. 

3. l.3.5. 1.2. Devrin Şartları 

TBK mad. 202 'ye göre işletmenin aktif ve pasif malvarlığı unsurla
rı birlikte devrcd i J rnelidir. Sadece aktifleri kapsayan sözleşmeler TBK 
ınad. 202 ve 'T ·ı K ınad. 11/3 kapsamında geçersiz kabul edilmektedir. 
Ticari işletmenin işletilebilmesi için gereken zorunlu asgari unsurlar dev-
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rin kapsamı içerisinde olmalıdır; aksi halde devir geçersiz olacaktır. De
vir sözleşmesinde belirli borçların devir kapsamında yer almadığı taraf
larca kararlaştırılabilir, ancak bu düzenleme sadece iç ilişkide geçerli 
olacak ve alacaklılara karşı ileri sürülemeyecektir. 

TTK mad. 11/3 hükmüne göre, ticari işletme, içerdiği malvarlığı 
unsurlarının devri için zorunlu tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına 
gerek olmaksızın bir bütün halinde devredilebilir ve diğer hukuki işlem
lere konu olabilir. Bunun yanı sıra, devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi 
bir bütün halinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret 
siciline tescil ve ilan edilir. Şirketlerde Yapı Değişikliği ve Ayni Sermaye 
Konulmasında Siciller Arası İşbirliğine İlişkin Tebliğ mad. 4/3 ve mad. 5 
uyarınca, ticari işletmenin devrinde devredilen ticari işletmeye sürekli 
olarak özgülenmiş bulunan malvarlığına dahil olan; tapu, gemi ve fikri 
mülkiyet sicilleri ile benzeri sicillerde kayıtlı bulunan mal ve hakların 
devralan adına tescilinin gecikmeksizin yapılması amacıyla, tescili yapan 
müdürlük tarafından ticari işletmenin devrinin tescili ile eş zamanlı ola
rak ilgili sicillere mülkiyet değişikliğine konu olan mal ve hakların ilgili 
sicillerdeki kayıtlarına ilişkin bilgiler yazılı olarak bildirilir. 

Bir işletmenin devralınması halinde, 4054 Sayılı Rekabetin Ko
runması Hakkındaki Kanun'un 7'nci maddesindeki şartların gerçekleş
mesi durumunda Rekabet Kurulu 'ndan izin alınması gereklidir. 

3.1.3.5. l.3. Devrin Hüküm ve Sonuçları 

1 .  İşletmesini devreden kişi, ticareti terk etmiş sayılır ve tacir sıfatı 
sona erer. 

2. İşletmeye sürekli şekilde tahsis olunan unsurlar devralana geçer 
(TTK mad. 1 1/3). 

3. Devralan işletmeyi aktif ve pasifleri ile birlikte devraldığını ala
caklılara duyurması ile borçlardan sorumlu olur. Duyurunun şekli hak
kında TBK mad. 202/ I :  "Alacaklılara bildirim veya ticari işletmeler için 
Ticaret Sicili Gazetesinde, diğer işletmeler için Türkiye genelinde dağı
tımı yapılan gazetelerden birinde yayımlanarak yapılır" demektedir. 
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4. Devreden ve devralan devirden önce doğan borçlardan iki yıl 
müteselsilen sorumludur. Sorumluluk müeccel borçlarda muacceliyet 
anında, muaccel borçlarda devrin ilanı ile başlar. 

5. Ticari işletmenin devri bir satış sözleşmesine dayanacağından, 
bu sözleşme ile ilgili ayıp ve zapta karşı tekeffül hükümleri uygulama 
alanı bulur (Bkz. TBK mad. 214, 219 ile TTK mad. 23). 

3.1.3.5.2. Ticari İşletmenin Rehni 

3.1.3.5.2.1. Genel Olarak 

Ticari faaliyetlerin sürdürülebilmesi için tacir kimi zaman krediye 
ihtiyaç duyar. Ancak tacirin kredi alabilmesi için, alacağı miktar karşılı
ğında şahsi ya da ayni teminat göstennesi gereklidir. Kredi veren lehine 
ayni teminat, taşınır ya da taşınmaz mallar üzerinde rehin hakkı kurulma
sıyla olur. Taşınmazlar üzerinde rehin hakkı tapu siciline tescil ile (TMK 
mad. 856/ 1), taşınırlar üzerinde rehin hakkı ise zilyetliğin devri ile kuru
lur . .İşletme için önem taşıyan taşınırların rehnedilmeleri halinde zilyet
liklerinin de rehn alana geçirilmesi gerekecektir. Böyle bir durum ticari 
işletmenin faaliyetine .devam etmesine engel olu.r. Bu nedenle; Ticari 
İşletme Rehni Kanunu 'nda (TİRK) söz konusu husus ayrıca düzenlenmiş, 
ticari işletmelerin bir bütün olarak, işletmeye dahil unsurların teslimine 
gerek kalmaksızın rehnedilebilmesine olanak tanınmıştır. TİRK'in 
2 1  'inci maddesine göre ticari işletme rehninin, ticaret ya da esnaf ve sa
natkadar siciline tescili gerekmektedir. 

3.1.3.5.2.2. Rehin Sözleşmesinin Tarafları 

TİRK mad. 2'de ticari işletme rehni sözleşmesinin tarafları düzen
lenmiştir. Bu hüküm sınırlı sayı ilkesi çerçevesinde düzenlenmiştir. Söz 
konusu rehin sözleşmesinde rehneden ticari işletme sahipleri, esnaf iş
letmesi sahipler, sanayi işletmesi sahipleri, rehin alan ise tüzel kişiliğe 
sahip sermaye :-;irketi niteliğindeki kredi kuruluşları (bankalar), kredili 
satış yapan gerçek ·.ıeya tüzel kişiler ile kooperatifler olabilecektir. 
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3.1.3.5.2.3. Rehin Sözleşmesinin Kapsamı 

TİRK mad. 3 'e göre, ticari işletme rehni; (a) ticaret unvanı ve iş
letme adını (b) rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine 
tahsis edilmiş olan makine, araç, alet ve motorlu nakil araçlarını ( c) pa
tent, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai hakları kapsar. 
Ancak taraflar sınai haklardan bir veya birkaçını rehnin dışında bırakabi
lirler. 

3.1.3.5.2.4. Rehin Sözleşmesinin Kurulması 

Rehin sözleşmesi, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevre
sindeki bir noter tarafından düzenlenir. Sözleşmede, rehne dair unsurların 
tam listesi de ayırt edilmelerini mümkün kılacak özellikleri ile birlikte 
yer alır (TİRK mad. 4). Rehin hakkı ticari işletme sahibinin, kredi mües
sesesinin veya alacaklının yazılı talebi üzerine ticari işletmenin kayıtlı 
bulunduğu ticaret veya esnaf ve sanatkar siciline tescil ile doğar. Sözleş
menin yapıldığı tarihten itibaren 1 O gün içinde tescil talep edilir ve ilgili 
sicil memurluğunca bu işlem yerine getirilir (TİRK mad. 5). Tescili mü
teakip ticaret veya esnaf ve sanatkar sicili memurunun derhal yapacağı 
bildiri üzerine, bu kanuna istinaden tesis edilen rehin, ticari işletmenin 
üzerinde faaliyet gösterdiği gayrimenkul işletme sahibine ait ise bu gay
rimenkulün tapu kütüğündeki sayfasındaki beyanlar hanesine; markalar, 
lisanslar ve ihtira beratları gibi sınai haklar için Gümrük ve Ticaret Ba
kanlığınca tutulan sicile, maden siciline; motorlu araçlar için nakil vasıta
ları siciline ve ticari işletme rehni veren müessesenin varsa şubelerinin 
bulunduğu yer sicillerine derhal kaydedilir (TİRK mad. 7). 

3 . 1 .3.5.2.5. Rehnin Hüküm ve Sonuçları 

- Ticari işletme rehni ile herkese karşı ileri sürülebilen bir ayni hak 
doğar. 

- İşletme sahibi, rehnalanın izni olmaksızın, kapsama giren unsurlar 
üzerinde tasarrufta bulunamaz. 

- İşletme sahibi rehnedilen unsurları özenle koruma borcu altına gi
rer. 
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3.1.3.5.2.3. Rehin Sözleşmesinin Kapsamı 

TİRK mad. 3'e göre, ticari işletme rehni; (a) ticaret unvanı ve ış
letme adını (b) rehnin tescili anında mevcut ve işletmenin faaliyetine 
tahsis edilmiş olan makine, araç, alet ve motorlu nakil araçlarını (c) pa
tent, markalar, modeller, resimler ve lisanslar gibi sınai hakları kapsar. 
Ancak taraflar sınai haklardan bir veya birkaçını rehnin dışında bırakabi
lirler. 

3.1.3.5.2.4. Rehin Sözleşmesinin Kurulması 

Rehin sözleşmesi, ticari işletmenin kayıtlı bulunduğu sicil çevre
sindeki bir noter tarafından düzenlenir. Sözleşmede, rehne dair unsurların 
tam listesi de ayırt edilmelerini mümkün kılacak özellikleri ile birlikte 
yer alır (TİRK mad. 4). Rehin hakkı ticari işletme sahibinin, kredi mües
sesesinin veya alacaklının yazılı talebi üzerine ticari işletmenin kayıtlı 
bulunduğu ticaret veya esnaf ve sanatkar siciline tescil ile doğar. Sözleş
menin yapıldığı tarihten itibaren I O gün içinde tescil talep edilir ve ilgili 
sicil memurluğunca bu işlem yerine getirilir (TİRK nıad. 5). Tescili mü
teakip ticaret veya esnaf ve sanatkar sicili memurunun derhal yapacağı 
bildiri üzerine, bu kanuna istinaden tesis edilen rehin, ticari işletmenin 
üzerinde faaliyet gösterdiği gayrimenkul i�letme sahibine ait ise bu gay
rimenkulün tapu kütüğündeki sayfasındaki beyanlar hanesine� markalar. 
l isanslar ve ihtira beratları gibi sınai haklar için Gümrük ve Ticaret Ba
kanlığınca tutulan sicile, maden siciline; motorlu araçlar için nakil vasıta
ları siciline ve ticari i!;i letmc relmi veren müessesenin varsa �ubclcrinin 
bulunduğu yer sicillerine derhal kaydedilir (TİRK ınad. 7). 

3.1.3.5.2.5 . Rehnin Hüküm ve Sonuçları 

- Ticari işletme rehni ile herkese karşı ileri sürülebilen bir ayni hak 
doğar. 

- İşletme sahibi, rehnalanın izni olmaksızın, kapsama giren unsurlar 
üzerinde tasarrufta bulunamaz. 

- İşletme sahibi rehnedilen unsurları özenle koruma borcu altına gi
rer. 
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Üçüncü ölçüt TTK mad. 19/ l 'de düzenlenen ticaret karinesidir. 
Buna göre, bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Ancak hükmün 
ikinci cümlesinde bu kurala gerçek kişi tacirler bakımından bir istisna 
getirilmiştir. Bu istisnaya göre, gerçek kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı 
anda bunun ticari işletmesiyle ilgili olmadığını diğer tarafa açıkça bildir
diği veya işin ticari sayılmasına durum elverişli olmadığı takdirde borç 
adi sayılır. Bir tacirin kendi evi için mobilya alması ':>tına örnek olarak 
verilebilecektir. Tüzel kişi tacirin ise adi iş sahası bulunmamaktadır. 

Son olarak, TTK mad. 1 9/2 'de taraflardan yalnız: biri için ticari iş 
niteliğinde olan sözleşmelerin, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, 
diğer taraf için de ticari iş sayılacağı düzenlenmiştir. Taraflar arasındaki 
ilişki mutlaka sözleşmesel bir ilişki ve iş, taraflardan en az biri için ticari 
iş niteliğinde olmalıdır. 

3.1.4.2. Ticari İş Olmaya Bağlanan Sonuçlar 

3.1.4.2.1. Ticari Hükümlerin Uygulanması 

Ticari işlere ticari hükümler uygulanacaktır. Bu husus TTK mad. 
1/1 'de "Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticari işletmeyi ilgilendiren i�Icm 
ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel hükümler, ticari hükümler
dir" ifadesiyle düzenlenmiştir. TTK mad. l/2'ye göre ise "Mahkeme, 
hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde, ticari örf ve adete, 
bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir".Buna göre ticari işlere 
uygulanacak hükümlerin sırası emredici hükümler, sözleşme hükümleri, 
tamamlayıcı veya yorumlayıcı ticari hükümler, ticari örf ve adet ile genel 
hükümler olarak belirlenebilir. 

Ticari hükümlerde veya taraflar arasındaki sözleşmede, uyuşmazlı
ğın çözümünde yararlanılabilecek bir düzenleme bulunmamaktaysa, ha 
kim uyuşmazlığı ticari örf ve adeti dikkate alarak çözü:nler. Ticaret haya
tı ile ilgili olarak örf ve adet hükümlerinin uygulanması genel hükümlerin 
önüne alınmıştır. Ticari örf ve adete ilişkin TTK mad. 2'de konu şu şe
kilde düzenlenmektedir: "( l )  Kanunda aksine bir hüküm yoksa ticari örf 
ve adet olarak kabul edildiği belirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yar-
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gısına esas olamaz. Ancak, irade açıklamalarının yorumunda teamüller 
de dikkate alınır. (2) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticari örf ve 
adetler genel olanlara üstün tutulur. İlgililer aynı bölgede değillerse, ka 
nunda veya sözleşmede aksi öngörülmedikçe, ifa  yerindeki ticari örf ve 
adet uygulanır. (3) Ticari örf ve adet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar 
hakkında ancak onlar tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdir
de uygulanır". 

3.1.4.2.2. Teselsül Karinesi 

Müteselsil sorumluluk, iki veya daha fazla kimsenin, alacaklıya 
karşı her biri borcun tamamı için sorumlu tutuldukları hallerde söz konu
su olur (TBK mad. 162). TBK hükümleri çerçevesinde adi sorumluluk 
esas, müteselsil sorumluluk ise istisnadır. Başka bir ifade ile taraflar mü
teselsil borçlu olma iradelerini karşı tarafa açıkladıkları takdirde teselsül 
doğar (TBK mad. 162/1). 

TTK mad. 7'de ise teselsül karinesi kabul edilmiş, ticari hayatın ni
teliği göz önüne alınarak, alacaklının korunması adına birden fazla kişi
nin ticari bir borç üstlenmesi halinde bunların müteselsilen sorumlu sayı
lacağı düzenlemiştir. Gerçekten de TTK mad. 7/1 hükmü şöyledir: "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." Borcun tüm borçlular bakımından ticari olması şart değildir. 
Taraflardan yalnız biri için ticari nitelik taşıması yeterli olacaktır. 

Benzer bir düzenleme kefalet bakımından da mevcuttur. TTK mad. 
7 /2 'ye göre "Ticari borçlara kefalet halinde, hem asıl borçlu ile kefil, 
hem de kefiller arasındaki ilişkilerde de birinci fıkra hükmü geçerli olur." 
Adi kefalet halinde alacaklı borçluya başvurmadıkça kefili takip edemez. 
Ancak belirli hallerde kefil doğrudan takip edilebilir (TBK mad. 585). 
Müteselsil kefalette ise kefilin, müteselsil kefil sıfatıyla veya bu anlama 
gelen bir ifadeyle yükümlülük altına girmeyi kabul etmesi halinde, ala
caklı, borçluyu takip etmeden veya taşınmaz rehnini paraya çevirmeden 
kefili takip edebilir. Ancak bunun için, borçlunun ifada gecikmesi ve 
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'ihtarın sonuçsuz kalması veya açıkça ödeme güçsüzlüğü içinde olması 
gerekir (TBK mad. 586). Ticari bir borca kefil olunması halinde ise, ku
ral olarak, müteselsil kefalet hükümleri uygulanır. Kefilin(veya kefille
rin) bu sıfatla yükümlülük altına girdiklerini kabul etmesi aranmaz. Tü
keticinin Korunması Hakkında Kanun mad. 10/3 'ün ifadesi ise istisnadır. 
Tüketici kredilerinde asıl borçluya başvurulmaksızın kefile gidilemez. 
Banka ve Kredi Kartları Kanunu mad. 24/5 de diğer bir istisnadir. 

3.1.4.2.3. Ticari İşlerde Faiz /', 

3.1.4.2.3.1. Genel Olarak 

3.1.4.2.3.1.1. Faiz Türleri 

Faiz esas itibariyle anapara (kapital) ve temerrüt (gecikme) faizi 
olmak üzere ikiye ayrılır. Anapara faizi belirli bir para tutarını talep etme 
hakkına sahip olan alacaklıya, belli bir süre bu paradan mahrum kalması 
nedeniyle borcun vadesine kadar ödenen karşılık olup, temerrüt faizi ise 
para borcunu zamanında ödemeyerek temerrüde düşen borçlunun ödediği 
faizdir. Faiz akdi faiz ve kanuni faiz olmak üzere bir başka ayrıma da tabi 
tutulabilir. Akdi faiz tarafların faiz oranı kararlaştırmalarını, kanuni faiz 
ise kanun tarafından öngörülen faizi belirtir. 

3.1.4.2.3.1.2. Faiz Oranları 

Taraflar temerrüt faizini ve anapara faizini aralarında belirleyebilir
ler. Ticari işler bakımından taraflar bu faiz oranlarını istedikleri gibi be
lirleyebileceklerdir. Ticari işler bakımından uygulanabilecek tek sınırı 
TMK mad. 2, TBK mad. 26, 27 ve TBK'nın gabin, hata, hile, ikrah hak
kındaki hükümleri oluşturur. Öte yandan adi işler bakımından TBK mad. 
88 hem anapara faizi hem temerrüt faizi açısından tarafların yapacakları 
düzenlemelere bir sınır getirmiş ve bunlardan anapara faizinin, mevzuatın 
öngördüğü faiz oranının yüzde ellisinden fazla olamayacağını hükme 
bağlamıştır. Benzer bir sınır TBK mad. l20'de temerrüt faizi bakımından 

düzelenmiş, söz konusu sınırın mevzuatın öngördüğü faiz oranının yüzde 
yüz fazlası olduğu hükme bağlanmıştır. 
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Taraflar ticari işlerde ve ticari işlerde öngörülen sınırlar dahilinde 
faiz oranını belirleyebilmektedirler. Taraflar faiz oranını belirlemedikleri 
zaman, kanuni faiz oranı uygulanacaktır. Kanuni faize dair temel düzen
leme 3095 sayılı Kanuni Faize ve Temerrüt Faizine İlişkin Kanun'dur. 
Bu kanunun l ' inci maddesine göre, adi işlerde ve ticari işlerde taraflar 
arasında anapara faizi için uygulanacak kanuni oran %9'dur. Adi ve ticari 
işlerde temerrüt faizi bakımından aynı oranın uygulanacağı bu kanunun 
2'nci maddesinin l 'inci fıkrasında düzenlenmiştir. Öte yandan, aynı 
hükmün ikinci fıkrasında ticari işlerde tarafların daha yüksek oranda faiz 
isteyebilecekleri hükme bağlanmıştır. Hükme göre: ''Türkiye Cumhuriyet 
Merkez Bankasının önceki yılın 3 1  Aralık günü kısa vadeli avanslar için 
uyguladığı faiz oranı, yukarıda açıklanan miktardan fazla ise, arada söz
leşme olmasa bile ticari işlerde temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebi
lir. Söz konusu avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki yılın 3 1  Aralık 
günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı ise 
yılın ikinci yarısında bu oran geçerli olur." 

Yabancı paraya uygulanacak faizde ise sözleşmede daha yüksek 
akdi veya gecikme faizi kararlaştırılmadığı hallerde, Devlet Bankalarının 
o yabancı para ile açılmış bir yıl vadeli mevduat hesabına ödediği en 
yüksek faiz oranı uygulanacaktır (mad. 4a). 

Bunun yanında 6102 sayılı TTK mad. 1530 ile ticari işletmeler ara
sındaki mal ve hizmet tedarikinde geç ödeme sonucu ödenecek yeni bir 
faiz türü düzenlenmiştir. Merkez Bankası tarafından 29.12.2012 tarihinde 
Resmi Gazete'de yayımlanan tebliğ ile bu oran %15  olarak belirlenmiş
tir. 

3. 1.4.2.3.2. Ticari İşlerde Faizin Özellikleri 

3.1.4.2.3.2.1. Öngörülmemiş Olsa Dahi Faize Hak Kazanılması 

Adi İ'.j niteliğindeki ödünç sözleşmelerinde, taraflarca kararlaştırıl-
mı� olmadıkça faiz istenemez (TBK mad. 387). Buna karşın eğer ödünç 
ticari iş niteliğinde ise, sözleşmede kararlaştırılmış olmasa dahi, ödünç 
alanın kapital f;,izi ödemesi gerekir. 
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3.1.4.2.3.2.2. Bileşik Faiz 

Faizin belli devreler sonunda anaparaya eklenmesi ile elde edilen 
tutar üzerinden faiz yürütülmesini ifade eden bileşik faiz uygulaması, adi 
işlerde yasaktır (TBK mad. 388). 

Buna karşılık bileşik faiz uygulaması, TTK mad. 8/2'ye göre bazı 
hallerde mümkündür. Hükme göre, üç aydan aşağı olmamak üzere faizin 
anaparaya eklenerek birlikte tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari he
saplar ile her iki taraf bakımından da ticari iş niteliğinde olan ödünç söz
leşmeforinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra sözleşenleri tacir olmayan
lara uygulanmaz. Ayrıca, TTK'da düzenlendiği için ticari iş sayılan kam
biyo senetlerinde de müracaat haklarının kullanılması dolayısıyla temer
rüt faizine faiz yürütülmesi söz konusu olmaktadır. 

3. 1.4.2.3.2.3. Daha Yüksek Oranda Temerrüt Faizi İstenebil

mesi 

Temerrüt faizi bakımından uygulanan kanuni faiz oranı %9 iken, 
ticari işler bakımından temerrüt faizi T.C. Merkez Bankası'nın önceki 
yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı % 
9'dan fazla ise, bu oran üzerinden istenebilecektir. 

3.1.4.2.4. En Yüksek Sınırı Aşan Ticari İşlemlerin Durumu 

TTK mad. 1530 hükmüne göre, aksine bir hüküm bulunmadığı tak
dirde, 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; sınırı aşan edimler hata ile yerine 
getirilmiş olmasa bile geri alınır. Bu sınırlarda, TBK mad. 27/2'nin ikinci 
cümlesi uygulanmaz. 

3 . 1.4.2.5. Ticari İşlerde Zamanaşımı 

TTK mad. 6'da, ticari işlerde zamanaşımına ilişkin özel bir hüküm 
bulunmaktadır. Buna göre, ticari hükümler koyan kanunlarda öngörülen 
zamanaşıını süreleri, kanunda aksine düzenleme yoksa sözleşme ile de
ğiştiri lemcz. 
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3.1.5. TİCARET SİCİLİ 

3.1.5.1. Genel Olarak 

Ticaret hayatında meydana gelen bazı olguların ya da işlemlerin 
kayıt altına alınması için, bu olgu ve işlemlerin ticaret siciline kaydı ge
rekmektedir. Bu kayıtlar kimi zaman bir hukuki durumun doğmasına 
(kurucu etki), kimi zaman ise mevcut bir hukuki durumun varlığını ispata 
yarar. 

TTK'da ticaret sicili işlemlerinin Gümrük ve Ticaret Bakanlığınca 
hazırlanacak ve Bakanlar Kurulu tarafından çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenleneceği ifade edilmiştir (TTK mad. 26). Bu kapsamda hazırlanan 
Ticaret Sicili Yönetmeliği 27. l .2013'de yürürlüğe girmiştir. 

TTK mad. 24/1 'e göre ticaret sicili, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı
nın gözetim ve denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları 
bünyesinde kurulacak ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur. Bir 
yerde oda mevcut değilse veya yeterli teşkilatı yoksa ticaret sicili, Güm
rük ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdür
lüğü tarafından tutulur. 

3.1.5.2. Sicile Kaydı Gereken Hususlar 

Hangi unsurların ticaret siciline kaydı gerektiği konusunda bir liste 
bulunmamaktadır. Bir konunun ticaret siciline tescilinin gerekip gerek
mediği, düzenlemeleri inceleme yoluyla tespit edilir. 

'Tescil' sözcüğü, dar ve geniş anlamda olmak üzere iki farklı şekil
de kullanılabilir. Nitekim ticaret hukuku düzenlemeleri bu iki tür kulla
nıma da yer vermiştir. Dar anlamda tescil, bir unsurun ilgili sicile ilk defa 
kaydını ifade eder. 

3. 1.5.3. Sicil İşlemleri 

3.J.5.3. J .  Türleri 

Geniş anl!imda tescil, bir unsurun ilgili sicile ilk defa kaydının yanı 
sıra, bu kayıtta yapılan herhangi bir değişikliği (tadil) (TTK mad. 31/1) 
ve kaydın sicilden silinmesi (terkin) (TTK mad. 3 1/2) hallerini de kapsar. 
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3.1.5.3.2. Yapılışı 

3.1.5.3.2.1. Talep Üzerine Tescil 

Tescil kural olarak talep üzerine yapılır. TTK mad. 28'de tescil is
teminin ilgililer, temsilcileri veya hukuki halefleri tarafından yetkili sicil 
müdürlüğüne yapılacağı düzenlenmiş olup bir hususun tescilini istemeye 
birden çok kimsenin zorunlu ve yetkili olduğu hallerde kanunda aksine 
hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin talebi üzerine yapılan tescilin 
tümü tarafından istenmiş sayılacağı hükme bağlanmıştır. İlgiler, tescil 
işleminde doğrudan hukuki yararı bulunan kimselerdir. Tescil talebi 1 5  
gün içerisinde gerçekleştirilmelidir (TTK mad. 30/TSY mad. 33). 

3.1.5.3.2.2. Re'sen Tescil 

Kural tescilin istem üzerine yapılması olmakla birlikte, resen yapı
lacak tescillere ilişkin hükümler saklı tutulmuştur (TTK mad. 27, TSY 
mad. 21). 

Tescili zorunlu olup da, usulüne uygun olarak ve süresi içinde tes
cili istenmemiş bir unsurun ya da kanuna aykırı bir tescilin varlığını öğ
rendiği takdirde, sicil müdürü re'sen tescil veya terkini gerçekleştiremez. 
İlgilileri, tayin edeceği uygun bir süre içerisinde tescili veya gerekli dü
zeltmeyi yapmaya ya da o hususun tescilini zorunlu kılan nedenlerin bu
lunmadığını ispat etmeye davet eder. Bu davete icabet edilmediği takdir
de, sicil müdürünün teklifi üzerine mahallin en büyük mülki amiri tara
fından, ilgili kişi aleyhine idari para cezasına hükmedilir. Kaçınma se
bepleri süresi içinde bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yer asliye 
ticaret mahkemesi dosya üzerinden inceleme yaparak, duruma göre ya 
tescilin yapılmasını emreder ya da tescil istemini reddeder. İlgili kişi 
hakkında idari para cezasına hükmedilmiş olınası, asliye ticaret mahke
mesi :ıezdinde gerçekleşecek bu sürece engel oluşturmaz (TTK ınad. 33). 

3.1.5.3.2.3. İlgili Makamın Bildirimi Üzerine Tescil 

Mahkemenin veya resmi bir kurumun, bir olgunun re'sen tesciline 
ilişkin kararını alan ticaret sicili müdürlüğü, bu kararı re'sen tescil ede
cektir (TSY mad. 26). Rc'scn tescil ilgili kararda müdürlüğün tescil ile 
sorumlu tutulmasına bağlıdır. Eğer müdürlük tescille sorumlu tutulma-
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mışsa tescil, mahkeme veya resmi kurum kararına dayanıyor olsa dahi 
yetkili kişilerin başvurusu üzerine _yapılacaktır. 

3.1.5.3.3. İlan 

Tescil edilen hususlar, mevzuatta aksine hüküm bulunmadıkça, ilan 
olunur (TTK mad. 35/3).İlan, resmi ilan aracı olan ve Türkiye Odalar ve 
Borsalar Birliği (TOBB) tarafından çıkanlan Ticaret Sicili Gazetesi ara
cılığıyla, aynen yapılır. Söz konusu ilan açıklayıcı niteliktedir. Üçüncü 
kişilerin tescil edilen hususu bilmelerine hizmet eder. 

TTK mad. 37'de görünüşe güven ilkesi düzenlenmiştir. Buna göre 
tescil !kaydı ile ilan edilen durum arasında farklılık olması halinde, tescil 
edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ilan edilmediği sürece, üçüncü 
kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur. 

3.1.5.4. Tescilin Etkileri 

Tescil ve ilanı gereken hususlar bakımından, tescil edilen unsurla
rın üçüncü kişiler tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği varsayılır. 
Dolayısıyla tescil edilen hususun bilinmediği konusundaki itirazlar din
lenmez. Buna tescilin olumlu etkisi denir. 

Tescil ve ilanı gerekli olan hususların tescili gerçekleştirilmediği 
takdirde, bu hususların üçüncü kişiler tarafından bilinmediği kabul edilir. 
Bu duruma ise tescilin olumsuz etkisi adı verilir. Aksinin ispatı müm
kündür. 

Tescil yalnızca ilgili sicil bölgesinde değil, tüm Türkiye çapında 
sonuçlarını doğurur. Ticaret siciline tescil üçüncü kişiler için, tescil ve 
ilanı izleyen iş gününden itibaren hüküm ifade eder (TTK mad. 36). 

3.1 .6. TACİR VE TACİR OLMANIN HÜKÜM VE SONUÇ

LARI 

3.1 .6. 1. Genel Olarak 

Tacirin tanımına ilişkin hüküm TTK mad. I2'de yer almaktadır. 
Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimseye tacir adı 
verilir. Tacirler gerçek kişi tacir ve tüzel kişi tacir olmak üzere ikiye ayrı
lırlar. 
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3.1.6.2. Gerçek Kişi Tacir 

3.1.6.2.1. Tacir Sıfatı 

TTK·mad. 12 hükmünde tanımlanan esas itibariyle gerçek kişi ta
cirdir. Tacir statüsünü kazanabilmek için bir ticari işletmenin bulunması, 
bu işletmenin işletilmesi ve bunun tacir tarafından, kendi adına işletilme
si gerekmektedir. Tacir statüsü ticaret siciline tescille değil, ticari işlet
menin işletilmeye başlanmasıyla kazanılır. 

3.1.6.2.2. Tacir Sayılma 

Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televiz
yon ve diğer ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret sici
line tescil ettirerek durumu ilan etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başla
mamış olsa bile tacir sayılır (TTK mad. 12/2). Henüz ticari işletme işlet
meye başlamamış olan ancak ticari işletme açtığını hükümde sayılan 
araçlarla halka bildiren veya ticaret siciline işletmesini tescil ettirdikleri 
halde işletmeye başlayamamış kişiler tacir sayılmak suretiyle tacir olma
nın nimetlerinden faydalanıp (ücrete hak kazanma) külfetlerine (ücret ve 
cezanın indirilmesini isteyememe) de katlanırlar. 

3.1.6.2.3. Tacir Gibi Sorumlu Olma 

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 (TTK mad. 12/3). Dolayısıyla bu kişiler tacir 
olmanın nimetlerinden faydalanamazlar ancak tüm külfetlerine katlanır
lar. 

3.1.6.3. Tüzel Kişi Tacir 

Tüzel kişi tacirler TTK mad. 16'de tanımlanmıştır. Buna göre, tica
ret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, 
dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümlerine 
göre yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel idare-
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si, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum 
ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. Dolayısıyla TTK mad. 124'de sayılmış 
olan kollektif, komandit, anonim, limitet şirket ile kooperatifler tüzel kişi 
tacirdir. Bunu yanı sıra dernekler, gerçek veya tüzel kişiler tarafından 
kazanç paylaşma amacı dışındaki amaçlarla kurulur. Derneğin amacının 
içinde ticari faaliyet yer almaz; fakat dernek amacına ulaşmak için ticari 
faaliyette bulunabilmektedir. Dernekler ticari işletme faaliyetinde bulun
duğu sürece tacir sıfatına sahip olacaklardır (TTK mad. 16/1). Bu duru
mun istisnası ise kamu yararına çalışan derneklerdir (TTK mad. 16/2). 
Benzer durum vakıflar için de söz konusudur. 

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 da tacirdir. 

Bu durumda ilgili kurum ve kuruluşların tacir sayılması için özel 
hukuk hükümlerine tabi olmak ve ticari şekilde işletilmek şartları birlikte 
aranır. 

TTK mad. 16/2 'ye göre ise Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy 
ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan dernekler ve geliri
nin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıf
lar, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hü
kümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, ken
dileri tacir sayılmazlar. 

3.1.6.4. Tacir Olmanın Sonuçları 

Tacir olmanın sonuçları TTK mad. 18-24 arasında düzenlenmiştir. 
Buna göre; 

- İflasa tabi olma (TTK mad. 18), 
- Ticaret unvanı seçme ve kullanma mecburiyeti (TTK mad. 18, 

39), 
- Ticaret siciline kaydolma yükümlülüğü, 
- Odalara kayıt yaptırma yükümlülüğü (5174 s. TOBB Kanunu 

ınad. 9), 
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- Ticari defterleri tutma, belgeleri düzenleme ve bunları saklama 
yükümlülüğü (TTK mad. 18, 64 vd.), 

- Tacire objektif bir özen yükümlülüğü getiren ve ilgili sektördeki 
ortalama bir tacirin faaliyetlerinde göstermesi gereken dikkat ve özenin 
gösterilmesini gerektiren basiretli iş adamı gibi davranma yükümlülüğü 
(TTK mad. 18/2), 

- İhbar ve ihtarların şekle bağlı olması yükümlülüğü (TTK mad. 
18/3), 

Tacirler arasında diğer tarafı temerrüde düşürmeye, sözleşmeyi 
feshe, sözleşmeden dönmeye ilişkin ihbarlar ve ihtarlar noter aracılıyla, 
taahhütlü mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak 
kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılır. 

- Ticari iş karinesine tabi olma (TTK mad. 19/1), 
- Ticari örf ve adete tabi olma (TTK mad. 2), 
- Ücret ve faiz isteme hakkı (TTK mad.20), 
Sözleşmede bu yönde bir hükmün bulunması gerekli değildir. Tacir 

sözleşmede böyle bir hüküm bulunmasa dahi ücret ve faize hak kazana
caktır. 

- Ücret ve cezanın indirilmesini isteyememe (TTK mad. 22), 
- Fatura ve teyit mektubu düzenleme ve bununla ilgili sonuçlara 

katlanma (TTK mad. 21 ), 
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 iste
yebilir. Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, fatu
ranın içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş 
'>ayılır. 

- Hapis hakkının kullanılmasında kolaylık (TMK mad. 950, 95 l ), 
TMK mad. 950 uyarınca: "Alacaklı, borçluya ait olup onun rızasıy

la zilyedi bulunduğu taşının veya kıymetli evrakı, borcun muaccel olması 
ve niteliği itibarıyla bu eşyanın alacak ile bağlantısı bulunması halinde, 
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borç ödeninceye kadar hapsedebilir. Zilyetlik ve alacak ticari ilişkiden 
doğmuşsa, tacirler arasında bu bağlantı varsayılır . . .  ". 

- Ticari satışlar ve mal değişimlerine (trampa) ilişkin özel hükümle
re tabi olma (TTK mad. 23, 1 530) tacir olmanın sonuçlarındandır. 

3.l.7. TİCARET UNVANI VE İŞLETME ADI 

3.1.7.1. Ticaret Unvanı 

3.1.7.1.1. Genel Olarak 

TTK mad. 39/1 'de her tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ti
caret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu 
unvan altında imzalamak zorunda olduğu düzenlenmektedir. Ticaret un
vanı tacirin, ticari işletmesine ilişkin işlemleri yaparken kullandığı isim
dir. Taciri tanıtır ve onu diğer tacirlerden ayırır. Sadece tacirler tarafın
dan kullanılabilir. Esnaflar ticaret unvanı kullanamaz. 

Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir ye
rine okunaklı bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzen
lediği ticari mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı 
belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile 
tacir İnternet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen İnter
net sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin İnternet sitesin
de de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim şirketlerde yönetim kurulu 
başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen 
sermaye miktarı, limitet 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 (TTK mad. 39/2). 

Ticaret urrıanının, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş 
gün içinde, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve 
ilan ettirilmesi gereklidir (TTK mad. 40). 
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3.1.7.1.2. Ticaret Unvanının Oluşturulması 

Ticaret unvanları çekirdek ve ek olmak üzere iki kısımdan oluşur. 
Çekirdek kısmı tacirin hukuki yapısına göre farklılık gösterir. Ek ise tica
ret unvanının ikinci unsurudur. Ek kullanmak esas itibariyle zorunlu de
ğildir. Ancak tacir isterse, ticaret unvanına, işletmenin niteliğini gösteren 
veya unvanda zikredilen kişilerin hüviyetlerini belirten ya da hayali ad
lardan oluşan ekler yapılabilir. 

3.1.7.1.2.1. Çekirdek 

3.1.7.1.2.1.1. Gerçek Kişi Tacirlerde 

Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46'ncı maddeye uygun ola
rak yapabileceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından olu
şur (TTK mad. 41). 

3.1.7.1.2.1.2. Adi Şirkette 

Bir ticari işletme adi şirket aracılığıyla işletiliyorsa adi şirket ortak
larının ad ve soyadlarından oluşan bir ticaret unvanı alınabileceği gibi tek 
bir gerçek kişi adının yanına "ortakları" ifadesi de getirilebilir. Buna ör
nek olarak "Mehmet Durmuş ve Ortakları" ifadesi verilebilir. 

3.1. 7.1.2.1.3. Kollektif ve Komandit Şirketlerde 

Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan 
en az birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içe
rir. 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 buluna
maz (TTK mad. 42). 

3.1.7.1.2.1.4. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketlerde 

Bu şirketlerin ticaret unvanlarında, "anonim şirket", "limited şir
ket" ve "kooperatif' kelimelerinin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret 
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unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer aldığı takdirde, şirket 
türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma 
yapılarak yazılamaz (TTK mad. 43). 

3.1.7.1.2.1.S. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler ve Donatma İş

tirakinde 

TTK mad. 44/1 'de ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve di
ğer tüzel kişilerin ticaret unvanlarının kendi adları olacağı düzenlenmiş
tir. Donatma iştirakinde ise ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az bi
rinin adı ve soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içe
rir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. Ticaret unvanında ayrıca donatma 
iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur (TTK mad. 44/2). 

3.1.7.1.2.2. Ek 

Ek, ticaret unvanının ikinci unsurudur. Ek kullanmak esas itibariyle 
zorunlu olmayıp tacir isterse ticaret unvanına, işletmenin niteliğini göste
ren veya unvanda zikredilen kişilerin hüviyetlerini belirten ya da hayali 
adlardan oluşan ekler yapılabilir. Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişi
ler, ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak 
ekler yapamazlar (TTK mad. 46/2). "Türk", "Türkiye", "Cumhuriyet" ve 
"Milli" kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla 
eklenebilir (TTK mad. 46/3). 

3.1.7.1.3. Ticaret Unvanının Devri 

Ticaret unvanı ticari işletmeden ayrı olarak devredilemez (TTK 
mad. 49/1 ). Ticaret unvanının işletmeden ayrı devri cezai müeyyideyi 
gerektirir (TTK mad. 5 1/2). Bir işletmenin devri aksi açıkça kabul edil
miş olmadıkça unvanın da devri sonucunu doğurur. Devir halinde devra
lan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir (TTK mad. 49/2). 

3.1.7.1.4. Ticaret Unvanının Korunması 

Usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı
nın sadece sahibine ait olduğu hususu TTK mad. 50'de düzenlenmiştir. 
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Bir kimsenin ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykıı ı biçimde bir başka
sı tarafından kullanılması halinde ise, hakkı ihlal edilen 

- Bunun tespitini ve 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, 
- Zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat is

teyebilir. Maddi tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavi
zin elde etmesi mümkün görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir 
(TTK mad. 52). 

Aynı hükmün 2'nci fıkrasına göre mahkeme, davayı kazanan tara
fın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen kimseye ait olmak 
üzere, kararın gazete ile yayımlanmasına da karar verebilir. 

3.1.7.2. İşletme Adı 

İşletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi ta
nıtmak ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adlara işletme 
adı denilmektedir. İşletme adı sahiplerinin, işletme adlarını tescil ettirme
si gerekir. İşletme adı esnaf ve tacir tarafından kullanılabilir. Tacirler 
bakımından işletme adını kullanmak zorunlu değildir. 

[şletme adı tescil ettirilmemişse TTK mad. 54 vd.'da yer alan hak
sız rekabet hükümleri, tescil ettirilmişse TTK mad. 50 ve 52 gereğince 
korunur. 

3. 1.8. HAKSIZ REKABET 

3.1.8.1. Genel Olarak 

TTK mad. 55'de, hangi hallerin haksız rekabet oluşturduğuna dair 
grup başlıkları bulunmaktadır. Yeni TTK düzenlemesiyle birlikte bu hü
kümlerin koruma kapsamına tüketiciler alınmıştır. Bir davranış veya uy
gulamanın haksız rekabet teşkil edebilmesi için zarar görme tehlikesi 
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yeterli sayılmıştır. Yine yeni kanun ile beraber satış kampanyaları, sal
dırgan satış yöntemleri düzenlenmiş, genel işlem koşulları, haksız reka
bet kapsamında düşünülmüş, bütün katılanlar kapsama alınmıştır (Kamu, 
medya, tüketici, sağlayıcı, üretici vb.). TTK'ya göre haksız rekabetin 
oluşması için rakipler arasındaki veya tedarik edenlerle müşteriler ara
sındaki ilişkileri olumsuz yönde etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralı
na aykırı davranışlar ile ticari uygulamalar bulunmalıdır. TTK mad. 
55'de yer alan örneklerde bu iki unsurun varlığı ayrıca aranmaz. 

3.1 .8.2. TTK'ya Göre Haksız Rekabet Unsurları ve İlkeleri 

Haksız rekabetin söz konusu olması için taraflar arası rekabet iliş
kisinin varlığı şart değildir. Ekonomik rekabet yerine dürüst ve bozul
mamış rekabet temel alınmıştır. Bütün katılanlar kapsamdadır. Kusur 
şartı aranmaz. Bunun istisnası, maddi ve manevi tazminat davalarında 
karşımıza çıkar. Haksız rekabet işleyenin doğrudan kendisine çıkar sağ
laması gerekmez. Muhatap olanın zarar görmesi ya da zarar görme tehli
kesi ile karşı karşıya kalması yeterlidir. 

3.1 .8.3. Sorumluluk 

Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, mesleki itibarı, ticari 
faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir 
tehlikeyle karşılaşabilecek olan kimse 

- Tespit davası, 
- Men davası, 
- Eski hale getirme (ret) davası, 
- Araç ve malların imhası talep ve davası, 
- Tazminat davası açıp, 
- İhtiyati tedbir talebi talebinde bulunabilecektir. 
Mahkemeden alınan hüküm davada taraf olmayanlara da uygulana

bilir. Hüküm, davacı talebi üzerine, masraf davalıdan alınarak ilan ettiri
lebilir. Zamanaşımı için özel düzenleme bulunmaktadır. Buna göre, da
vaya hakkı olan tarafın bu hakların doğumunu öğrendiği günden itibaren 
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bir yıl ve her halde bunların doğumundan itibaren üç yıl geçmekle zaına
naşıınına uğrar. Fiil suç teşkil ediyorsa, Türk Ceza Kanunu 'nda öngörü
len daha uzun bir zamanaşımı düzenlemesi olması halinde bu süre uygu
lama alanı bulur (TTK mad. 60). 

Haksız rekabet davasında davacılar; haksız rekabet teşkil eden fiile 
maruz kalanlar (zarar gören/zarar görme tehlikesi olan), müşteriler ile 
mesleki ve ekonomik birliklerdir. Davalılar ise haksız rekabet fiilini işle
yen kişiler ve istihdam edenlerdir (TTK mad. 57; Bu kişiler yukarıda 
sayılan ilk üç dava türü için kurtuluş beyyinesinden yararlanamazlar). 

Basın vasıtasıyla işlenen haksız rekabet fiillerinde ise tespit davası, 
men davası ve eski hale getirme (ret) davası; yazı sahibi/ilan veren aley
hine açılabilecektir. Bununla birlikte: 

- Yazı sahibi/ilan verenin haberi ya da rızası yoksa, 
- Yazı sahibi/ilan verenin kim olduğunun açıklanmasında kaçınılı-

yorsa, 
- Yazı sahibi/ilan verenin tespiti mümkün değilse ya da aleyhlerin

de Türk mahkemelerinde dava açılamıyorsa, yazı işleri müdürü/ilan ser
visi şefi aleyhine dava açılabilir. Bu unsurlar söz konusu değilse işlet
me/kuruluşun sahibi aleyhine dava açılacaktır. 

Kusur söz konusu ise, bu sıra gözetilmeksizin kusurlu olana yö
nelme imkanı mevcut olup, tazminat davalarında bu sıra uygulanmaz. 

Yeni kanunla birlikte hizmet sağlayıcılara TTK mad. 58/4 kapsa
mında koruma getirilmiştir. Cezai sorumluluk ise TTK mad. 63 ile TTK 
mad. 64 'te düzenlenmektedir. 

3.1.9. TİCARİ DEFTERLER 

3.1.9.1. Genel Olarak 

Her tacir ticari defter tutmakla yükümlü tutulmuştur (TTK mad. 
64). Tacirlerin yanı sıra, tacir sayılanlar ve tacir gibi sorumlu olanlar da 
defter tutmakla yükümlüdür. Defterlerin nasıl tutulacağı TTK mad. 64-88 
maddelerinde düzenlenmiştir. Ayrıca konu ile ilgili olarak, "Ticari Def
terlere İlişkin Tebliğ" 19. 12.2012 tarihinde Resmi Gazetc'de yayımlan
mış olup tebliğde 6.6.2013 tarihinde bazı değişiklikler yapılmıştır. Tebli-
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ğin amacı, gerçek ve tüzel kişi tacirler tarafından fiziki veya elektronik 
ortamda tutulacak ticari defterlerin nasıl tutulacağını, defterlerin kayıt 
zamanını, onay yenileme ile açılış ve kapanış onaylarının şekil ve esasla
rını belirlemektir. 

3.1.9.2. Tutulması Gereken Ticari Defterler 

Hangi defterlerin tutulması gerektiğine ilişkin bilgiler TTK mad. 
64'de yer almaktadır. Gerçek kişi tacirlerin tutmakta zorunlu olduğu def
terlerden; yevmiye defteri 1 , defteri kebir2, envanter defteri3 1 .  sınıf tacir
ler tarafından tutulur. Tebliğ geçici madde 1 'de gerçek kişi tacirlerden 
Vergi Usul Kanunu'na göre ikinci sınıf tüccar sayılanların, yeni bir dü
zenleme yapılıncaya kadar Tebliğ'de sayılan defterler yerine mezkur 
Kanun hükümlerine uygun olarak işletme hesabı esasına göre defter tuta
bileceği düzenlenmiştir. 

Tüzel kişi tacirlerse yevmiye defteri, defter kebir ile envanter def
terlerinin yanı sıra bazı ek defterler tutmakla yükümlü tutulmuşlardır. 
Örneğin, şahıs şirketleri diğer defterlere ek olarak genel kurul toplantı ve 
müzakere defterlerini4; anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirketler pay defteri5. yönetim kurulu karar defteri6 ile genel kurul toplan
tı ve müzakere defterlerini; limited şirketler ise pay defteri ve genel kurul 
toplantı ve müzakere defterlerini tutmak zorundadır (Tebliğ mad. 5/ 1 ,2). 

2 

4 

(, 

Kayda geçirilmesi gereken işlemleri, tarih sırasıyla ve maddeler halinde tertip ola
rak yazmaya yarayan defterdir (Tebliğ mad. 6) 
Yevmiye Defterine geçirilmiş olan işlemleri buradan alarak sistemli bir şekilde 
ilgili olduğu hesaplara dağıtan ve tasnifli olarak bu hesaplarda toplayan defterdir 
(Tebliğ mad. 7) 
Ticari işletmenin açılışında ve açılıştan sonra her hesap döneminin sonunda taşın
mazların, alacakların, borçların, nakit para tutarının ve varlıklar ile borçların değer
lerinin teker teker kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra numaralı defterdir. 
Genel kurul toplantı ve müzakere defteri, tüzel kişi tacirlerin genel kurul toplantıla
rında görüşülen hususların ve alınan kararların kaydedildiği ciltli ve sayfa numara
lan teselsül eden defterdir (Tebliğ mad. 1 1/ 1 ). 
Sermayesi paylara bölünmüş komandit ve limitet şirketlerde şirket ortaklarının, 
anonim şirketlerde pay sahiplerinin kaydedildiği ciltli ve sayfaları müteselsil sıra 
numaralı defterdir (Tebliğ mad. 9/1). 
Yönetim kurulu karar defteri, anonim şirketlerde yönetim kurulunun, sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticinin veya yöneticilerin şirket yöne
timi ile ilgili olarak aldığı kararların yazılacağı ciltli ve sayfa numaraları teselsül 
eden defterdir (Tebliğ mad. 10/1). 
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Özel hukuk hükümlerine göre idare edilmek veya ticari şekilde iş
letilmek üzere Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tü
zel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletme
ler ile kamu yararına çalışan dernekler ve gelirinin yarıdan fazlasını ka
mu görevi nitel iğ indeki işlere harcayan vakıflar tarafından kurulan ticari 
işletmeler ve bunlara benzeyen ve tüzel kişiliği bulunmayan diğer ticari 
teşekküller birinci fıkrada sayılan defterleri tutmakla yükümlüdürler 
(Tebliğ mad. 5/3). 

3.1.9.3. Defterlerin Tutulması 

Defterler ve gerekli kayıtlar Türkçe olarak düzenlenmeli, kısaltma
lar, rakamlar, harfler ve semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamla
rı açıkça belirtilmelidir (TTK mad. 65/ 1). Defterlere yazımlar ve diğer 
gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak yapılmalı
dır. TTK mad. 65/3 hükmüne göre bir yazım veya kayıt, önceki içeriği 
belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve değiştirilemez. Defterler ve gerek
li diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan belgelerin dosyalanması şek
linde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilecektir. Defterlerin açılış 
ve kapanış onayları TTK mad. 64'de uzun bir hükümle düzenlenmiştir. 
Buna göre; 

Fiziki ortamda tutulan yevmiye defteri, defteri kebir ve envanter 
defteri ile pay defteri ve genel kurul toplantı ve müzakere defterleri ile 
yönetim kurulu karar defterlerinin 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 yaptı
rılmaksızın kullanılmaya devam edilebilir. Yevmiye defterinin kapanış 
onayı, izleyen faaliyet döneminin altıncı ayının sonuna kadar, yönetim 
kurulu karar defterinin kapanış onayı ise izleyen faaliyet döneminin bi
rinci ayının sonuna kadar notere yaptırılır. Ticaret şirketlerinin ticaret 
siciline tescili sırasında defterlerin açılışı ticaret sicili müdürlükleri tara
fından da onaylanabilir. Açılış onayının noter tarafından yapıldığı haller-
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de noter, ticaret sicili tasdiknamesini aramak zorundadır. Ticari defterle
rin elektronik ortamda tutulması halinde bu defterlerin açılışlarında ve 
yevmiye defteri ile yönetim kurulu karar defterinin kapanışında noter 
onayı aranmaz. 

3.1.9.4. Defter ve Belgelerin Saklanması 

Belgelerin saklanma süresi l O yıl olup, bu süre ticari defterlere son 
kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun düzenlendiği, 
yılsonu finansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal tabloların 
hazırlandığı, ticari yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin 
oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar. Saklama yükümlülüğünün kap
samı TTK mad. 82'de belirlenmiştir.7 

3.1.9.5. Defterlerle İlgili Yükümlülüklere Uyulmamasının So

nuçları 

TTK mad. 562'de ticari defterler tutma yükümlülüğü yerine getir
meyen, gerekli onayları yaptırmayan, hileli envanter çıkaran ve belgeleri 
ibraz etmeyenlerin adli para cezasıyla cezalandırılacakları hükme bağ
lanmıştır. Bununla birlikte, defterleri hiç ve gereği şekilde tutmamanın 
ispat hukuku açısından da sonuçları vardır. 

3.1.10. TACİR YARDIMCILARI 

3.1.10.1. Genel Olarak 

Bir tacir, ticari faaliyetleri sırasında işlerinin tümünü tek başına yü
rütemeyebilir. Böyle durumlarda tacir, bazı kişilerin emek ve mesaisin
den yararlanır. Bu kişilere tacir yardımcıları denir. Tacir yardımcıları 
bağımlı ya da bağımsız olabilirler. Bağımlı tacir yardımcıları tacirin ver
diği talimatlarla ve onun gözetiminde faaliyet gösterirler. Bağımlı tacir 
yardımcıları arasında ticari temsilciyi (TBK mad. 547), ticari vekili (TBK 
mad. 551 ), pazarlamacıyı (TBK mad. 448) saymak mümkündür. Bu tacir 

TTK ınad. 82 hükmü şöyledir: ( 1) Her tacir; 
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yardımcılaı•ının aynı zamanda taciri temsil yetkisi vardır. Bağımlı tacir 
yardımcısı olup temsil yetkisi olmayanlara örnek olarak hizmet sözleş
mesi ile çalışan işçi, çamaşırcı ya da kat görevlisi verilebilir. 

Bağımsız tacir yardımcıları ise çalışma yöntemi ve koşullarını ken
dileri belirleyen, genellikle tacirden bağımsız olarak bir ticari işletme 
işleten kişilerdir. Simsar, komisyoncu, acente bağımsız tacir yardımcıla
rıdır. Acentenin temsil yetkisi bulunmaktadır. 

3. 1 .  10.2. Bağımlı Tacir Yardımcıları 

3. 1 . 10.2. 1 .  Ticari Temsilci 

3.1. 10.2.1. 1. Tanım 

Bağımlı tacir yardımcılarından ticari temsilci TBK mad. 547'de ta
nımlanmıştır. "Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi yönet
mek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil 
yetkisi ile kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki 
verdiği kişidir." 

İşletme sahibi, ticari temsilci atayarak, temsil yetkisi verdiğini tica
ret siciline tescil ettirmek zorundadır. Ancak ticari işletme sahibinin ticari 
temsilcinin fiillerinden sorumluluğu, tescilin yapılmış olmasına bağlı 
değildir. 

TBK mad. 547'deki tanımda ticari temsilcinin temsil yetkisinin bu
lunduğu açıkça düzenlenmiştir. 

3. 1 .10.2. 1.2. Temsil Yetkisinin Kapsamı 

TBK mad. 548 hükmüne göre ticari temsilci, iyi niyetli üçüncü ki
şilere karşı, işletme sahibi adına kambiyo taahhüdünde bulunmaya ve 
onun adına işletmenin amacına giren her türlü işlemleri yapmaya yetkili 
sayılır. Buna göre; işletmede çalışacak işçiler ile hizmet akdi yapmak, bu 
sözleşmelerin feshi, hammadde satın almak, mal satımı sözleşmeleri 
yapmak, işletmenin satış politikasını değiştirmek, alacaklardan feragat, 
işletmeye dahil taşınmazları kiraya vermek, bunları şerh ettirmek, şube 
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açmak, ticari vekil atamak, kambiyo senedi düzenlemek, kredi almak, 
kefalet vermek, işletme sahibi adına dava açmak, açılmış davalarda iş
letme sahibini savunmak, sulh, tahkim, davadan feragat ticari temsilcinin 
yapabileceği işlemler arasında yer alır. 

TBK mad. 548/2 nedeniyle taşınmaz devretmek veya taşınmazlar 
üzerinde üçüncü kişi lehine ayni hak tahsisi yetki kapsamına girmez. Ti
cari temsilci taşınmazlara ilişkin satış vaadi yapamaz. Ancak ilgili işlem
leri bu işlemlerin yapılmasına dair özel yetkilendirme söz konusu olursa 
yapabilecektir. Hükmün ifadesinin tersinden taşınmaz alımının yetki kap
samına girdiği anlaşılır. 

Ticari temsilcinin temsil yetkisi ancak, şubenin işleriyle ve birlikte 
temsil koşuluyla sınırlandırılabilir. (TBK mad. 549/1 ,2). Diğerlerinin 
katılımı olmaksızın temsilcilerden birinin imza atmış olması, işletme sa 
hibini bağlamaz. Temsil yetkisinin şube işleri ve birlikte temsil koşuluyla 
sınırlanması ticaret siciline tescil edilmedikçe, iyi niyetli üçüncü kişilere 
karşı hüküm doğurmaz. Temsil yetkisine ilişkin diğer sınırlamalar, tescil 
edilmiş olsalar bile, iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürülemez . 

.3.1.10.2.1.3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 

Temsil yetkisi; azil, istifa, işletme sahibinin iflası, işletmenin devri halle
rinde sona erer . 

.3.1.10.2.2. Ticari Vekil 

.3.l.10.2.2.1. Tanım 

TBK mad. 551 'de ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine 
ticari temsilcilik yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletme
sinin bazı işlerini yürütmek için yetkilendirdiği kişi olarak tanımlanmış
tır. 

Ticari vekil, tacir veya ticari temsilci tarafından atanır. Ancak bir 
ticari işletme tarafından atanabilir. Ticari vekilin atanması ticaret siciline 
tescil ve ilan olunmaz. Tescil ve ilan yapılsa dahi hukuki sonuç doğmaz. 
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3.1.10.2.2.2. Temsil Yetkisinin Kapsamı 

Ticari vekilin temsil yetkisi, ticari temsilciye göre daha dardır. 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 (TBK mad. 55 l/2). 

3.1.10.2.2.3. Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 

Temsil yetkisinin sona ermesine ilişkin olarak, TBK mad. 554 
hükmü uygulanır. Buna göre, işletme sahibi ticari vekillerin yetkilerini, 
aralarındaki hizmet, vekalet, ortaklık ve benzeri sözleşmelerden doğan 
hakları saklı kalmak koşuluyla, her zaman geri alabilir. 

Ticari vekilin yetkisi geri alındığında, durumun üçüncü kişilere bil
dirilmesi önem taşır. Zira durum tescil edilememektedir. Yetkinin sona 
erdiğinin üçüncü kişilere bildirilmediği hallerde tacir, ticari vekilin 
iyiniyetli üçüncü kişilerle yaptığı işlemlerden sorumlu olacaktır. 

İşletme sahibinin fiil ehliyetini kaybetmesi veya ölümü, ticari tem
silcilerin, ticari vekillerin ve diğer tacir yardımcılarının yetkisini sona 
erdirmez. 

3.1.10.2.3. Pazarlamacı 

3.1.10.2.3.1. Tanımı ve Unsurları 

TBK mad. 448'de tanımlanan pazarlamacılık sözleşmesi, pazarla
macının sürekli olarak, bir ticari işletme sahibi işveren hesabına ve işlet
mesinin 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. 

Bu tanıma göre pazarlamacı: 
- Bağımlı bir tacir yardımcısıdır. Bu husus TBK mad. 450'de "pa

zarlamacı talimata uymamasını zorunlu kılan haklı bir sebep olmadıkça, 
kendisine verilen talimata uygun olarak müşterileri ziyaret etmekle yü-
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kümlüdür; işverenin izni olmadıkça, kendisi veya üçüncü kişiler hesabına 
işlem yapamaz, aracılık edemez. Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkiliyse, 
talimatta öngörülen fiyatlara ve diğer işlem koşullarına uymak zorunda
dır; işveren razı olmadıkça, bunlarda değişiklik yapamaz. Pazarlamacı, 
pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak düzenli biçimde ayrıntılı bilgi ver
mek, aldığı siparişleri işverene derhal ulaştırmak ve müşteri çevresini 
ilgilendiren önemli olayları bildirmekle yükümlüdür" düzenlemesiyle 
hükme bağlanmıştır. 

- Pazarlamacı ile bağlı olduğu tacir arasındaki sözleşme süreklidir. 
- Pazarlamacı faaliyetini işletmenin dışında gerçekleştirir. Aksine 

yazılı anlaşma olmadıkça pazarlamacı, sadece işlemlere aracılık etmeye 
yetkilidir. Pazarlamacı, işlem yapmaya yetkili kılınmışsa yetkisi, bu işle 
rin icrası için gereken bütün olağan hukuki işlem ve fiilleri kapsar; özel 
yetki verilmedikçe müşterilerden tahsilat yapamaz ve ödeme günlerini 
değiştiremez (TBK mad. 452). 

- Pazarlamacı faaliyetini ücret karşılığında yapar. TBK mad. 
454/1 'de işverenin, pazarlamacıya sadece belirli bir miktardan veya bu 
miktarla birlikte komisyondan oluşan bir ücret ödemekle yükümlü oldu
ğu düzenlenmiştir. Komisyona ilişkin TBK mad. 455 uyarınca ise, belirli 
bir pazarlama alanı veya belirli bir müşteri çevresinde faaliyette bulunma 
yetkisi sadece pazarlamacıya verilmişse pazarlamacı, pazarlamacının 
veya işverenin bu alan veya çevrede yaptığı bütün işlerde kararlaştırılmış 
ya da alışılmış olan komisyonun ödenmesini isteyebilir. 

3.1.10.2.3.2. Atanması 

Pazarlamacı TBK mad. 449'da düzenlenen sözleşeme uyarınca gö
reve atanır. Bu sözleşmenin yazılı olarak yapılmasını gerektiren haller 
kanunda düzenlenmiştir. İlk olarak pazarlamacının, taraflar arasındaki 
ilişkinin başladığı tarih itibariyle işlem yapma yetkisine sahip olması 
isteniyorsa, bu sözleşmenin yazılı olarak yapılması gereklidir. İkinci hal 
TBK mad. 453/1 'de düzenlenmiştir. Buna göre pazarlamacıya belirli bir 
pazarlama alanında veya belirli bir müşteri çevresinde faaliyette bulunma 
yetkisi verilmiş ve aksine yazılı anlaşma da yapılmamışsa işveren, başka-
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larına aynı alan veya çevrede faaliyette bulunma yetkisi veremez; ancak 
kendisi üçüncü kişilerle işlem yapabilir. Son olarak TBK mad. 456/1 
hükmü uyarınca "pazarlamacının pazarlama işlerini yürütmesi, kendi 
kusuru olmaksızın imkansız hale gelir ve sözleşme veya kanun gereği bu 
halde bile kendisine ücret ödenmesi gerekirse ücret, sabit ücrete ve ko
misyonun kaybı sebebiyle ödenebilecek uygun tazminata göre belirlenir. 
Ancak komisyon, ücretin beşte birinden az ise, komisyon kaybı sebebiyle 
tazminat ödenmeyeceği yazılı olarak kararlaştırılabilir". 

3. 1.10.2.3.3. Sözleşmenin Sona Ermesi 

Sözleşmenin sona ermesi halinde pazarlamacıya, bizzat yaptığı ve
ya yapılmasına aracılık ettiği tüm işlemler ile kabul veya yerine getirme 
zamanına bakılmaksızın son bulmaya kadar işverene iletilen işler için 
komisyon ödenir (TBK mad. 460). 

Son bulma halinde fiyat tarifelerinin, örnek ve modellerin, müşteri 
kayıtlarının ve diğer belgelerin geri verilmesi yükümü doğar (TBK mad. 
460/2). 

3.1.10.3. Bağımsız Tacir Yardımcıları 

3.1.10.3.1. Simsar 

Bağımsız tacir yardımcılarından olan simsar ile tacir arasında bir 
sözleşmese} ilişki bulunmaktadır. Tacir ile simsar arasında kurulan söz 
leşmeye simsarlık sözleşmesi adı verilir. TBK mad. 520'de yer alan ta
nıma göre: simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme 
kurulması imkanının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi 
üstlendiği ve bu sözleşmenin kurulması halinde ücrete hak kazandığı 
sözleşmedir. 

Taşınmazlara ilişkin bir simsarlık sözleşmesi akdedilmek isteniyor
sa, bu sözleşme yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz (TBK mad. 
520/2). 

Sözleşme kurulması imkanını hazırlama veya kurulmasına aracılık 
etme ile müvekkilin menfaatlerini gözetme simsarın yükümlülükleri ara-
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sında yer alır. Bunun yanında simsarın ücret isteme ve masrafları talep 
etme hakkı bulunmaktadır (TBK mad. 521, 522). 

Taraflardan birinin ölümü, medeni hakları kullanma ehliyetiniıı son 
bulması ve iflası (TBK mad. 5 13/1 ), simsarın istifası ile tacirin simsarı 
azletmesi hallerinde simsarlık sözleşmesi sona erer. 

3.1. 10.3.2. Acente 

3.1.10.3.2.1. Tanım 

Acenteye ilişkin hükümler TTK'da yer almaktadır. TTK mad. 
102'ye göre acente, ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya iş
letmenin çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksı
zın 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 kimsedir. 

3. 1.10.3.2.2. Yetkileri 

Acentenin yetkileri TTK ınad. 105-108'de düzenlenmiştir. Acente
ler; aracı acente ve akit yapma yetkisine sahip olan acente olmak üzere 
ikiye ayrılırlar. 

Akit yapma yetkisine sahip acenteye bu yetki yazılı şekilde verile 
melidir. Belgenin acente tarafından tescil ve ilan ettirilmesi gerekir (TTK 
mad. 107). 

Acente gerçek kişi olabileceği tüzel kişi de olabilir. Acente yetkisi 
olmaksızın veya yetki sınırını aşarak, müvekkili adına bir sözleşme ya
parsa müvekkili bunu haber alır almaz icazet verebilir; vermediği takdir
de acente sözleşmeden kendisi sorumlu olur (TTK mad. I 08). 

3.1.10.3.2.3. Acentenin Hakları ve Borçları 

Acentenin acentelik sözleşmesinden doğan hakları şöyle sıralanabi
lir: 

- Ücret isteme hakkı (TTK mad. 1 I 3), 
- Olağanüstü masrafları isteme hakkı (TTK mad. 117), 
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- Hapis hakkı (TTK mad. 1 19), 
- Faiz isteme hakkı (TTK mad. 1 18), 
- İnhisar (tekel) hakkı (TTK mad. 104), 
- İflasta imtiyaz hakkı (İcra İflas Kanunu mad. 206), 
- Denkleştirme hakkı (TTK ınad. 122). 
Acentenin borçları ise şu şekilde sıralanabilir: 
- Müvekkilin işlerini görme ve menfaatlerini koruma borcu (TTK 

mad. 1 09/1 ), 
- Sadakat borcu, 
- Bildirme borcu (TTK mad. 1 1 0/ 1), 
- Müvekkilin talimatlarına uyma borcu (TTK mad. 1 l 0/2), 
- Rekabet etmeme borcu (TTK mad. 104), 
- Önleyici tedbirler alma borcu (TTK mad. l 09), 
- Müvekkile ait tahsil edilen paranın zamanında ödenmesi ve diğer 

belgeleri müvekkile iade borcu (TTK mad. l 12), 
- Hesap verme borcu (TTK mad. 1 16). 

3.1.10.3.2.4. Müvekkilin Hak ve Borçları 

Acentelik sözleşmesi tam iki tarafa borç yükleyen bir sözleşme ol
duğundan yukarıda sayılan haklar müvekkilin borçlarını, acentenin borç
ları da müvekkilin haklarını oluşturacaktır. 

3.1.10.3.2.5. Acentelik Sözleşmesinin Sona Ermesi 

Acentelik sözleşmesi, sözle:;;nıcde öngörülen sürenin dolması, 
ölüm/tüzel kişiliğin sona ermesi, kısıtlanma, iflas nedenleriyle kendili
ğinden sona erebileceği gibi irade beyanıyla da feshedilebilir. Olağan 
fesih halinde belirsiz süreli acentelik sözleşmelerinde, 3 ay önceden ihbar 
etmek suretiyle sözleşme sona erdirilebilir (TTK ınad. 1 2 1/ 1 ). Uunun 
yanında haklı bir neden olması halinde olağanüstü fesih gündeme gele
cektir. Olağanüstü fesih belirli ::;üreli veya belirsiz süreli acentelik söz
leşmelerinde söz konusu olabilir. 
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Sözleşmenin son bulması sonucunda; haklı nedene dayanan fesih 
hakkının kullanılmasına taraflardan birinin kusurlu davranışının yol aç
masında (TTK mad. 112), sözleşmenin haklı bir neden olmadan veya üç 
aylık ihbar süresine uyulmadan feshinde (TTK mad. 121/4 ), belli bir 
ödeme yapılması gerekebilecektir. 

Acentenin faaliyeti sonucunda genişleyen müşteri çevresinin, mü
vekkil tarafından sözleşmenin sona ermesinden sonra da kullanılacak 
olması nedeniyle acenteye hakkaniyete uygun olarak yapılacak ödeme 
TTK mad. 122'de denkleştirme talebi olarak düzenlenmiştir. 

3.1.10.3.3. Komisyoncu 

3.1.10.3.3.1. Tanım 

Komisyoncu ücret karşılığında, kendi adına ve vekalet verenin he
sabına kıymetli evrak ve taşınırların alım veya satımını üstlenen kişidir 
(TTK mad. 532). 

3.1.10.3.3.2. Komisyoncunun Hakları ve Borçları 

Komisyoncunun hakları; ücret isteme (TBK mad. 539), masrafların 
ödenmesini isteme, hapis hakkı (TBK mad. 541), vekalet veren tarafın
dan aksine talimat verilmemişse, satın alacağı mal yerine kendi mallarını 
satma veya satacağı malı kendisi için satın alma (TBK mad. 543/1) ola
rak sıralanabilir. Borçları ise müvekkilin talimatlarına göre hareket etme 
(TBK mad. 535), bilgi verme ve müvekkilin menfaatlerini koruma (TBK 
mad. 533), iktisap olunan hak ve borçları müvekkile devretme ve hesap 
vermedir. 

3.1.11. CARİ HESAP 

3.1.11. t. Genel Olarak 

TTK mad. 89-102 arasında düzenlenmiştir. Cari hesap sözleşmeleri 
tacir 0lınayanlar arasında da geçerlidir. Söz konusu hesap toplu takas 
yöntemidir. 
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3.1.11.2. Tanım ve Şekil 

TTK mad. 89'da cari hesap sözleşmesinin tanımı ve şekli düzen
lenmektedir. Buna göre, iki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişki
den doğan alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak 
·ı;ı:ı:geçip bunları kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın 
kesilmesinden sonra çıkacak artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin söz
leşme cari hesap sözle�ınesidir. 

3.1.11.3. Cari Hesaba Geçirilebilecek ve Geçirilemeyecek Ala

caklar 

Cari hesaba geçirilebilecek alacaklar misli nitelikteki alacaklar, he
sabın kapatılmasına kadar şartın gerçekleşmesi koşuluyla şarta bağlı ala
caklar, bedelleri tahsil edilmek koşuluyla kambiyo senetleri ve takası 
mümkün alacaklardır. Cari hesaba geçirilemeyecek alacaklarsa, takası 
mümkün olmayan alacaklar, cari hesap sözleşmesinden önce mevcut olan 
alacaklar, belli bir amaca tahsis edilmiş alacaklardır. 

3.1.1 1.4. Cari Hesabın İşleyişi ve İlgili Hükümler 

Cari hesap sözleşmelerinin imzalanmasıyla taraflar, alacakların he
saba geçirilmesi (kayıt), takası ve bakiyenin kabulünde anlaşmış olurlar. 
Hesaba geçirme (kayıt) ile alacaklar artık tek başlarına talep ve dava edi
lemez, bu alacaklara zamanaşımı işlemez. Alacak dolayısıyla temerrüde 
düşürülmek söz konusu olmaz, alacak devredilemez ve rehin sözleşmesi
ne konu edilemez. 

Takas ile taraflar hesap devrelerini tespit ederler. Devre sonunda az 
olan miktar oranında tasfiye gerçekleşir. Bakiyenin tespiti ve kabulü so
nucu tarafların, takaslaşma ardından ortaya çıkan meblağı kabul etmeleri 
ile borç belirlenmiş olur. Taraflardan birinin bakiyeyi bildirmesi halinde 
karşı taraf bir ay içinde özel şekil şartlarına uymak suretiyle itirazda bu
lunabilir. 

Cari hesap sözleşmeleri süreli veya süresiz olabilir. Sözleşme süre
siz olduğu takdirde fesih ihbarı ile son bulur. 
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3.2. ŞİRKETLER HUKUKU 

3.2 .1. GİRİŞ 

175 

Türk hukukunda şirketin tanımı herhangi bir düzenlemede yer al
mamaktadır. TBK'da adi şirkete ilişkin bir tanımın yer aldığı görülmek
tedir. TBK mad. 620'de yer alan bu tanım genel bir şirket tanımı olarak 
kabul edilmektedir. 

3.2 .2. ŞİRKET KAVRAMI VE UNSURLARI 

3.2.2.1. Şirket Kavramı 

TBK mad. 620'ye göre şirket iki ya da daha fazla kişinin emekleri
ni ve mallarını ortak bir amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri 
sözleşmedir. Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici 
niteliklerini taşımıyorsa, adi ortaklık sayılır (TBK mad. 620/2) 

3.2.2.2. Unsurları 

3.2.2.2.1. Kişi Unsuru 

TBK'nın adi şirket tanımına göre, şirket kurulabilmesi için iki veya 
daha fazla kişinin varlığı gerekmektedir. Ancak yeni TTK tek kişilik 
anonim ve limited şirketin kurulabileceğini hükme bağlamıştır. Dolayı
sıyla, tek kişilik anonim ve limited şirketler TBK'da yer alan bu tanımın 
bir istisnasını oluşturmaktadır. 

Şirket ortakları gerçek ve/veya tüzel kişilerden oluşabilirler. Bunun 
istisnasını kollektif şirketler oluşturur. Kollektif şirket sadece gerçek kişi
lerden oluşabilir. Komandit şirketlerde ise sınırsız sorumlu komandite 
ortaklar tüzel kişi olamaz. Komanditer ortaklar ise tüzel kişi olabilir. 

3.2.2.2.2. Ortak Amaç Unsuru 

Şirketlerin ortak amaçları genel ve geniş anlamda ekonomik, dar 
anlamda kazanç paylaşma olarak nitelendirilir. TBK'da adi şirketin, 
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TTK'da ise ticaret şirketlerinin türlerine göre ortak amaçları bdirlenıniş
tir. Buna göre: 

- Adi şirket: Kazanç elde etmek ve paylaşmak (TBK mad. 622) 
- Ko llektif şirket: Ticari işletme işletmek (TTK mad. 2 1  l )  
- Komandit şirket: Ticari işletme işletmek (TTK mad. 304) 
- Anonim şirket: Kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç 

(TTK mad. 331)  
- Limited şirket: Kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç 

(TTK mad. 573) 
- Kooperatif: Ortakların mesleki ihtiyaç ve yaşamlarına dair ihti

yaçlarını karşılıklı dayanışma ve kefalet suretiyle gidermek (Kooperatif
ler Kanunu mad. 1)  

3.2.2.2.3. Sözleşme Unsuru 

TBK mad. 620'de şirket sözleşmese! bir ilişki olarak tanımlanmak
tadır. Bir şirketin geçerli kurulabilmesi için taraf iradelerinin uyuşması 
gerekmektedir. Şirket sözleşmesinin içeriği TBK 26 ve 27'nci maddeler
deki geçersizlik sınırlarına tabi olur. TBK'ya göre, şirket sözleşmesi şek
le bağlı değildir. Bu kuralın istisnası, ticaret şirketlerinde sözleşmenin 
yazılı olarak yapılması gerekliliğidir. 

3.2.2.2.4. Sermaye Unsuru 

Her şirketin bir sermayesi olmalıdır. Bu sermayenin nelerden olu
şabileceği konusuna TTK mad. 127 ile TBK mad. 620 hükümleri ışık 
tutmaktadır. Bu iki hüküm kapsamında para, alacak, emek, kıymetli ev
rak ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikri mülkiyet hakları, taşınırlar ve 
her çeşit taşınmaz, taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma hak
ları, kişisel emek, ticari itibar, ticari işletmeler, haklı olarak kullanılan 
devredilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi dcğcJ·ler, 
maden ruhsatnameleri, devrolunabilen ve nakden değerlendirilebilen her 
türlü değer şirkete sermaye olarak getirilebilir. Bununla birlikte koman
dit, anonim ve limited şirketler açısından bazı unsurların şirkete sermaye 
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olarak getirilemeyeceği düzenlenmiştir. Buna göre komandit şirketlerde 
komanditer ortaklar tarafından kişisel emek ve ticari itibar sermaye ola
rak konamaz (TTK mad. 307 /2). Anonim şirketlerde ise hizmet edimleri, 
kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak 
getirilemez (TTK mad. 342/ 1 ). Benzer bir hüküm, limited şirketlere iliş
kin olarak da TTK mad. 581 'de yer almaktadır. 

3.2.2.2.5. Aktif İşbirliği Unsuru 

Her bir ortağın şirket amacının gerçekleşmesi için ortaya koyacağı 
çabadır. Şahıs şirketlerinde yoğun ve baskın bir unsur iken, sermaye şir
ketlerinde zayıflamıştır. 

3.2.3. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI 

Şirketlerin çeşitli açılardan smıflandırılması mümkündür. Şirketler 
tüzel kişiliği olup olmamasına, ortaklarının sorumluluklarına, baskın un
surlarına ve düzenlendikleri yere göre sınıflandırmaya tabi tutulabilirler. 

3.2.3.1. Tüzel Kişiliğe Sahip Olma Bakımından 

Ticaret şirketleri tüzel kişiliğe sahip şirketlerdir. Bununla birlikte, 
adi şirketin, donatma iştirakinin ve iş ortaklıklarının tüzel kişilikleri bu
lunmamaktadır. 

3.2.3.2. Baskın Unsur Yönünden 

Şirketler şahıs ve sermaye unsurunun öne çıkması bakımından şa
hıs ve sermaye şirketi olmak üzere ikiye ayrılırlar. Adi şirket, kollektif 
şirket ve adi komandit şirket şahıs şirketi, anonim, limited ile paylı ko
mandit şirketler ise sermaye şirketleri arasında yer alır. 

3.2.3.3. Ortakların Sorumlulukları Açısından 

Ortakların şirkete koymayı taahhüt ettikleri sermaye ile sorumlu 
oldukları şirketler sınırlı sorumlu şirketlerdir. Sermaye şirketlerinde or
taklar sınırlı sorumlu olup, bunlar anonim şirket, limited şirket oıtakları 
ile paylı komandit şirkette komanditer ortaktır. 
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Ortakların üçüncü kişilere karşı, şirketin borçlarından kişisel, sınır
sız ve müteselsil olarak sorumlu olduğu şirketlere smırsız sorumlu şirket
ler denir. Adi şirket, kollektif şirket ortakları ile komandit şirkette ko
mandite ortak sınırsız sorumludur. 

3.2.3.4. Düzenlendikleri Kanuna Göre 

TBK'da adi şirket, TTK'da ticaret şirketleri ve donatma iştiraki, 
Kooperatifler Kanunu 'nda ise kooperatifler düzenlenmektedir. 

3.2.4. ADİ ORTAKLIK 

3.2.4.1. Genel Olarak 

TBK 620-645'inci maddeler arasında düzenlenen adi şirketin tüzel 
kişiliği yoktur. Ortakların kişilikleri önem taşır ve ortaklar şahsen, birinci 
derecede, sınırsız ve müteselsil olarak sorumludurlar. Kuruluşu şekle 
bağlı değildir. 

3.2.4.2. Ortaklar Arasındaki İlişki 

3.2.4.2.1. Katıhm Payı 

Adi şirkette her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek 
olarak, ortaklığa bir katılım payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi 
kararlaştırılmamışsa katılım payları, ortaklığın amacının gerektirdiği 
önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır (TBK mad. 621). 
Sözleşme ile aksi kararlaştırılabilir. 

3.2.4.2.2. Ortaklık Kararlan 

Ortaklığın kararları, bütün ortakların oybirliğiyle alınır. Sözleşme
de kararların oy çokluğuyla alınacağı belirtilmişse çoğunluk, ortak sayı
sına göre belirlenir (TBK mad. 624). 

3.2.4.2.3. Kar ve Zararın Paylaşımı 

Adi şirket sözleşmesinde kar ve zararın nasıl paylaşılacağı belir
lenmemişse ya da aksi kararlaştırılmamışsa, kar ve zarar paylaşımı ortak-
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lar arasında eşit yapılır (TBK mad. 623/1). Bununla birlikte kar veya za
rardan herhangi biri için paylaşım oranı konusunda bir belirleme yapıl
mışsa, aynı kural diğeri için de geçerli olacaktır. 

TBK mad. 623/3 uyarınca sadece emek sermaye koymuş olan orta
ğın, yalnızca kara katılıp zarara katılmayacağı öngörülebilir. 

3.2 .4.2.4. Yönetim 

TBK mad. 625 uyarınca adi şirketin yönetimi, sözleşme veya karar
la yalnızca bir veya birden çok ortağa ya da üçüncü bir kişiye bırakılma
mışsa, bütün ortaklar ortaklığı yönetme hakkına sahiptir. Ortaklık, ortak
ların 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. 

Adi ortaklıkta olağan işler yöneticiler tarafından gerçekleştirilir. 
Genel temsilci atanması, bağışta bulunmak, kefil olmak, üçüncü kişi le
hine garanti vermek, ticari mümessil tayin etmek, şirket konusuna girmi
yorsa taşınmazları satmak, satın almak, teminat göstermek, ticari işletme 
rehni kurmak vb. olağanüstü işlemlere ilişkin kararlar ise oybirliği ile 
alınır. 

Adi ortaklıkta yöneticilerin masraflara diğer ortakların katılmasını 
talep hakkı (TBK mad. 627) ve verdiği avanslar için faiz isteme (TBK 
mad. 627) hakları vardır. Bununla birlikte yöneticinin kendi emeği için 
ücret isteyebilmesi, sözleşmede açık hüküm olmasına bağlıdır. 

Yöneticilerin söz konusu haklarının yanında çeşitli yükümlülükleri 
de bulunmaktadır. Bunlardan en önemlisi özen gösterme yükümlülüğü
dür (TBK mad. 628). Ücret alan ve almayan yöneticinin özen yükümlü
lüğü farklılık göstermektedir. Ücret alan yönetici vekil gibi sorumludur. 
Başka bir ifade ile ba.siretli bir vekil, benzer iş ve alanlarda nasıl davra
nacaksa yöneticiden o şekilde davranması beklenir. Ücret almayan yöne
ticinin özen yükümlülüğünün ölçüsü ise kendi işlerinde gösterdiği özen
dir. 

Bunun yanında yöneticinin hesap verme, kar dağıtma yükümlülüğü 
(TBK mad. 630/3) ve ortakların, ortaklık işlemlerini incelemesine izin 
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3.2.4.4.3. Sona Ermenin Hüküm ve Sonuçlan 

Sona erme adi ortaklığı hukuken ortadan kaldırmaz. Sona erme ile 
tasfiye süreci başlar. Adi şirketin sona ermesi ortakların üçüncü kişilere 
karşı yükümlülüklerini sona erdirmez. 

3.2.5. TİCARET ŞİRKETLERİ GENEL HÜKÜMLER 

3.2.5.1. Genel Olarak 

TTK mad. 124 ila 2 10  arasında ticaret şirketlerine ilişkin genel hü
küı, ıler düzenlenmiştir. Esasen TTK'da her şirket türü ayrı ayrı düzenmiş 
olmakla birlikte, genel hükümler kısmı tüm ticaret şirketlerini kapsayıcı 
ve bu şirketlere uygulanan temel hükümler niteliğini taşımaktadır. Genel 
hükümler kısmında, ortaklık türleri TTK mad. 1 24'de, tüzel kişilik ve 
ehliyet TTK mad. 125'de, uygulanacak hükümler TTK mad. l26'da, 
sermaye koyma borcuna ilişkin hükümler TTK mad. 127- 132'de, ortakla
rın kişisel alacaklıları TTK mad. 133'de, yeniden yapılandırma hükümle
ri TTK mad. 134-194'de ve şirketler topluluğunu düzenleyen hükümler 
TTK mad. 195-210'da yer almaktadır. 

3.2.5.2. Şirket Türleri 

TTK mad. 124'de ticaret şirketlerinin türleri düzenlenmiştir. TTK 
mad. 124'e göre, kollektif, komandit, anonim, limited şirketler ile koope
ratifler ticaret şirketleridir. Hükmün ikinci fıkrasında kolektif ve koman
dit şirket şahıs, anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş komandit 
şirket sermaye şirketi olarak sayılır . 

.3.2.5.3. Uygulanacak Hükümler 

TTK mad. 126'ya göre, uygulanacak hükümler sırayla şu şekilde-
dir: 

- Emredici hükümler (Tüm kanunların emredici hükümleri), 

- Emredici hükümlere aykırı olmayan şirket sözleşmesi hükümleri, 

- Her şirket türüne ilişkin özel hükümler, 
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_ 4721 s. TMK'nın tüzel kişilik hükümleri (mad. 48 vd.), 

_ Ticaret şirketleri genel hükümler (TTK mad. 124-195), 
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_ TBK'nın adi şirket hükümleri (her şirket türünün niteliğine uygun 

olduğu oranda), 

- Diğer ticari hükümler, 

- Ticari örf ve adet, 

- Genel hükümler, 

- Genel örf ve adet. 

3.2.5.4. Ehliyet 

TTK mad. 125'e göre ticaret şirketleri tüzel kişiliği haizdir. Ticaret 
şirketleri, Türk Medeni Kanunu'nun 48'inci maddesi çerçevesinde bütün 
haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler. Bu husustaki kanuni 
istisnalar saklıdır. TMK mad. 48 çerçevesinde tüzel kişilik (şirket); hak 
ehliyetine, fiil ehliyetine, haksız fiil ehliyetine, dava ehliyetine, bağış 
ehliyetine ve cezai ehliyete sahiptir. Eski ticaret kanununda yer alan ve 
şirketin ehliyetini sınırlandıran ultra vires kuralı kaldırılmıştır. TTK'ya 
göre ise; şirketler işletme konusu dışında da TMK mad. 48'e göre işlem
ler yapabilecek ve işletme konusu dışındaki işlemler ultra vires sayılma
yacak, geçerli olacaktır. Yeni düzenleme ile işletme konusu, şirket tüzel 
kişiliğinin ehliyetinin belirlenmesindeki işlevini yitirmiştir. 

Anonim ve limited şirketlerde işletme konusu dışında gerçekleştiri
len işlemlerin şirketi bağlayıcılığı ise üçüncü kişilerin iyi niyetine göre 
belirlenecektir (Bkz. TTK mad. 3 7 1/2, 629). 

3.2.5.5. Sermaye Koyma Borcu 

Ticaret şirketlerine sermaye olarak getirilebilecek unsurlar TTK 
mad. 127'de düzenlenmiştir. Bu hükme göre, para, alacak, kıymetli evrak 
ve sermaye şirketlerine ait paylar, fikri mülkiyet hakları, taşınırlar ve her 
çeşit taşınmaz, taşınır ve taşınmazların faydalanma ve kullanma haklan, 
kişisel emek, ticari itibar, ticari işletmeler, haklı olarak kullanılan devre
dilebilir elektronik ortamlar, alanlar, adlar ve işaretler gibi değerler, ma-
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den ruhsatnameleri ve bunun gibi ekonomik değeri o lan diğer haklar ve 
devrofonabilen ve nakden değerlendirilebilen her türlü değer sermaye 
olarak koyulabilecektir. 

Bununla birlikte anonim ve limited şirketlerde emek, ticari itibar, 
hizmet edimleri ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olarak konulamaz 
(TTK mad. 342, 58 1 ). Adi komandit şirkette ise komanditer ortak kişisel 
emeğini ve ticari itibarını sermaye olarak koyamaz (TTK mad. 307/2). 

TTK mad. 128 ticaret şirketlerine taşınır ve taşınmaz sermaye geti
rilıncsi bakımından önemlidir. Şirkete sermaye olarak taşınmaz getiril
mesinde TTK bazı prosedürler öngörmüştür. Taşınmazlar ve bunlar üze
rindeki haklarda şirket sözleşmesi, taahhüt işlemi bakımından resmi şekil 
şartını yerine getirmekte, ayrıca bir taahhüt işleminin gerçekleştirilmesi 
gerekmemektedir. Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede bilirkişi 
tarafından belirlenen değerleriyle yer alan taşınmazlar tapuya şerh veril
diği takdirde ayni sermaye kabul olunacaktır. Fikri mülkiyet hakları ile 
diğer değerler ise, varsa özel sicillerine kaydedileceklerdir. Taşınırlar ise 
güvenilir kişiye tevdi edilecek ve bu aşamalardan sonra ilgili unsurlar 
ayni sermaye olarak kabul olunacaktır. Özel sicile yapılan kayıt iyi niyeti 
ortadan kaldırmaktadır. 

TTK mad. 130'da sermaye koyma borcunu yerine getirme hususu
na ilişkin sorumluluk düzenlenmiştir. Bu hükme göre bir ortak sermaye 
olarak şirkete alacaklarını devretmiş ise, alacaklar şirketçe tahsil edilmiş 
olmadıkça bu ortak sermaye koyma borcundan kurtulamayacaktır. Orta
ğın sermaye olarak getirdiği alacağın vadesi gelmemiş ise aksi kararlaştı
rılmış olmadıkça, vade gününden, alacak muaccel ise şirket sözleşmesi 
veya esas sözleşme tarihinden itibaren bir ay içinde alacak şirketçe tahsil 
edilmelidir. Alacak her ne sebeple olursa olsun, bu süre içinde tahsil edi
lemediği takdirde, gecikmeden dolayı şirketin tazminat hakkına halel 
gelmemek şartıyla, ortak, sürenin bitiminden itibaren geçecek günlerin 
temerrüt faizini de ödeyecektir. 

Sermaye koyma borcuna ilişkin sorumlulıığu düzenleyen TTK 
mad. 130 hükmünün ardından TTK mad. 131 'de üç karine öngörülmek
tedir. Buna göre: 
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1. Sermaye olarak konulan ayınlara, bilirkişi tarafından biçilecek 
değerler, ilgililerce kabul edilmiş sayılır. 

2. Şirket sözleşmesinde veya esas sözleşmede aksi kararlaştırılma
mışsa, sermaye olarak konan ayınların mülkiyeti şirkete ait ve haklar 
şirkete devredilmiş olur. 

3 .  Hizmet karşılığı olarak verilecek ücretin kısmen veya tamamen 
kara iştirak suretiyle ifası kararlaştırıldığı takdirde bu kayıt çalışanlara 
oı1ak sıfatını vermez. 

TTK ınad. 132'de, kanunda aksine hüküm yoksa şirket sözleşme
siyle ortakların koydukları sermayeler için faiz ve şirketteki hizmetleri 
sebebiyle kendilerine ücret verilmesinin kabul olunabileceği düzenlen
mektedir. 

3.2.5.6. Ortakların Kişisel Alacaklıları 

Bir şahıs şirketinde, örneğin bir kollektif şirkette, şirket devam etti
ği sürece ortaklardan birinin kişisel alacaklısı, hakkını şirketin bilançosu 
gereğince o ortağa düşen kar payından ve şirket fesh olunmuşsa tasfiye 
payından alabilir. Henüz bilanço düzenlenmemişse alacaklı bilançonun 
düzenienınesi sonucunda borçluya düşecek kar ve tasfiye payı üzerine 
haciz koydurabilir (TTK mad. 133/1). 

Sermaye şirketlerinde ise alacaklılar, alacaklarını, o ortağa düşen 
kar veya tasfiye payından almak yanında, borçlularına ait olan, senede 
bağlanmış veya bağlanmamış payların, haczedilmesini ve paraya çevril
mesini isteyebilirler (TTK mad. 133/2). 

Bunun dışında, alacaklılar, tüm ticaret şirketlerinde alacaklarını, or
tağın şirketten olan diğer alacaklarından da alabilme ve bunun için haciz 
yaptırabilme yetkisini de haizdir (TTK mad. 133/3). 

3.2.5.7. Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Düzenleme ve Denet

leme Yetkisi 

TTK'nın "Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Düzenleme ve Denet
leme Yetkisi" başlığı altındaki 210'uncu maddesi ile Bakanlığın düzen-
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leme ve denetleme yetkisi artık yalnızca anonim şirketleri (AŞ) değil tüm 

ticaret ortaklıklarını kapsayacaktır. TTK mad. 210/ 1 'de Gümrük ve Tica-
ret Bakanlığı'nın TTK'nın ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygu
lamasıyla ilgili tebliğler yayımlamaya yetkili olduğu belirtildikten sonra, 
ticaret sicili müdürlükleri ve şirketlerin bu tebliğlerle bağlı olduğu ifade 
edilmiş, ticaret şirketlerinin işlemlerinin, Bakanlığın denetim elemanları 
tarafından denetleneceği hükme bağlanmıştır. 

TTK mad. 210/3'de ise, kamu düzenine veya işletme konusuna ay
kırı işlemlerde veya bu yönde hazırlıklarda ya da muvazaalı iş ve faali
yetlerde bulunduğu belirlenen ticaret şirketleri hakkında, özel kanunlar
daki hükümler saklı kalmak kaydıyla, Bakanlıkça bu tür işlem, hazırlık 
veya faaliyetlerin öğrenilmesinden itibaren bir yıl içinde fesih davası 
açılabileceği düzenlenmiştir. 

3.2.6. YAPISAL DEGİŞİKLİKLER 

3.2.6.1. Genel Olarak 

TTK mad. 134-194 arasında düzenlenen yapısal değişiklik hüküm
leri birleşme, bölünme ve tür değiştirme işlemlerini kapsamaktadır. Bu 
hükümle! ile hakların devamlılığı (sürekliliği, korunması), bilançolara 
bağımlılık ve işçilerin korunması ilkeleri önem kazanmakla, özel iptal ve 

sorumluluk davaları, ortaklar ile alacaklıların korunmasını sağlamaktadır. 

3.2.6.2. Birleşmeler 

3.2.6.2.1. Genel Olarak 

Birleşme işlemleri iki şekilde gerçekleşebilir. Bunlardan ilki dev
ralma şeklinde birleşmedir. Bir şirketin diğerini devralması yoluyla ger
çekleşir. Devralan şirket devrolunan şirketin malvarlığını bir bütün halin
de devralır. Birleşmeyle devrolunan şirket sona erer ve ticaret sicilinden 
silinir. Bir diğer birleşme yeni kuruluş şeklinde birleşmedir. Bu birleş
mede şirketler yeni bir şirket içinde bir araya gelerek tasfiyesiz olarak 
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infisah ederler. İki tür birleşmede de malvarlıkları, külli halefıyet ilkesi 
gereğince, kural olarak devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirkette 
ortak olmaya devam etmesi suretiyle aktarılır. 

Birleşme, birleşme sözleşmesinde yer alan birleşme oranına göre 
gerçekleşir. 

Tasfiye halindeki ve borca batık şirketlerin birleşmesine TTK mad. 
138 ve mad. 1 39'da düzenlenen şartların gerçekleşmesi koşuluyla izin 
verilmiştir. 

3.2.6.2.2. Geçerli Birleşmeler 

TTK'da belirli şirketlerin birleşmesine izin verilmiş, bu husus mad. 
137'dc düzenlenmiştir. Kanunen geçerli bir birleşmenin gerçekleşebilme
si için: 

1. Sermaye şirketleri; 
- Sermaye şirketleriyle, 
- Kooperatiflerle ve 
- Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirket-

lerle birleşebilirler. 
2. Şahıs şirketleri; 

- Şahıs şirketleriyle, 
- Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, 
- Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle birleşebi-

lirler. 
3. Kooperatifler; 

- Kooperatiflerle, 
- Sermaye şirketleriyle ve 
- Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle birleşebi-

lirler. 
Bir ticari işletme, bir ticaret şirketiyle, onun tarafından devralınmak 

suretiyle birleşebilir (TTK mad. 1 94). 
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3.2.6.2.3. Birleşmede İşlemler 

Birleşmenin gerçekleşebilmesi ıçın yerine getirilecek işlemler 
TTK'da düzenlenmiştir. Birleşme için öncelikle taraflarca bir birleşme 
sözleşmesi hazırlanmalı (TTK mad. 145), gerektiğinde ara bilanço dü
zenlenmeli (TTK mad. 144), tarafların yönetim organları birlikte ya da 
ayrı ayrı birleşme raporu hazırlamalı (TTK mad. 147), ortaklar ve diğer 
menfaat sahiplerine inceleme hakkı sağlanmalı (TTK mad. 149), birleş
meye taraf olan şirketlerin genel kurulları tarafından birleşme sözleşmesi 
kabul edilmeli (TTK mad. 151), devralan şirketin, devrolunan şirket or 
taklarına pay verebilmesi için sermaye artırımı yapmalı ya da kuruluş 
işlemleri gerçekleştirilmeli, birleşme işlemi ticaret siciline tescil ve ilan 
edilmelidir (TTK mad. 152). 

3.2.6.2.4. Alacaklıların Korunması 

Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken ge
çerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devra
lan şirket bunların alacaklarını teminat altına alır (TTK mad. 157 / 1). 

Birleşmeye katılan şirketler Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde, 
yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla ve ayrıca İnternet sitele
rine konulacak ilanla alacaklılarına haklarını bildirirler (TTK mad. 
145/2). 

Diğer alacaklıların zarara uğramayacaklarının anlaşılması halinde, 
yükümlü şirket teminat göstermek yerine borcu ödeyebilir. 

3.2.6.2.5. Ortakların Kişisel Sorumlulukları ve İş İlişkilerinin 

Geçmesi 

TTK mad. l 58 ve 178, ortakların kişisel sorumluluklarının ve iş 
ilişkilerinin devamına ilişkin hükümler getirmiştir. 

Devrolunan şirketin, birleşme kararından önce doğmuş veya doğum 
sebepleri bu tarihten önce meydana gelmiş olan borçlarından, birleşme
den önce sorumlu olan ortakların sorumlulukları birleşmeden sonra da 
devam etmektedir. 
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Ortakların kişisel sorumluluklarına dair talepler, birleşme kararının 
ilanından itibaren üç yıl geçince zamanaşımına uğramaktadır. Alacak, 
ilan tarihinden sonra muaccel olacaksa, zamanaşımı muacceliyetten itiba
ren işlemeye başlamaktadır. 

TTK mad. 1 58, iş ilişkilerinin geçmesi ile ilgili olarak TTK mad. 
l 78'e gönderme yapmaktadır. 

TTK mad. l 78'e göre, birleşme tarihine kadar işçilerle yapılan 
hizmet sözleşmeleri, işçi itiraz etmediği takdirde birleşmeden sonra da 
devam etmektedir. İşçinin itiraz etmesi halinde ise kanuni işten çıkarma 
süresi sonunda iş ilişkisi sona ermektedir. 

3.2.6.2.6. Birleşmenin Hüküm ve Sonuçları 

Birleşme işleminin sonuçlanmasıyla devamlılık ilkesi gereğince, 
devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortakları haline gelirler 
(TTK mad. 140) ve birleşme oranına göre devralan şirketten pay alırlar. 

Devrolunan şirketin ortaklarına gerektiği ölçüde pay verilmemiş, 
küsurlu paylar söz konusu olmuş veya devralan şirketin birleşmeden son
ra değeri artmışsa, devrolunan şirketin ortaklarına verilmiş olan paylar 
yanında kendilerine bir denkleştirme akçesi ödenmesi söz konusu olabilir 
(TTK mad. 191). 

Ortaklık paylarının değişim oranı belirlenirken, devrolunan şirketin 
ortaklarına tahsis olunan ortaklık paylarının gerçek değerlerinin onda 
birini aşmaması şartıyla, bir denkleştirme ödenmesi öngörülebilmektedir 
(TTK mad. 140/2). 

Bunun yanında birleşme sırasında ayrılma akçesi gündeme gele
bilmektedir. TTK mad. 151/5 'e göre birleşme sözleşmesi bir ayrılma 
akçesini öngörüyorsa bunun, devreden şahıs şirketiyse oy hakkını haiz 
ortaklarının; sermaye şirketiyse şirkette mevcut oy haklarının yüzde dok
sanının olumlu oyuyla onaylanması şarttır. 

Birleşmede devrolunan şirketin tüm ınalvarlığı, dolayısıyla alacak 
ve borçları devralan şirkete geçer. Devrolunan şirketin tüzel kişiliği, tas
fiye edilmeksizin sona erer. 
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Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir şe

kilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara 

karşı kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar. Kurucuların so

rumlulukları saklıdır (TTK mad. 193). 

3.2.6.3. Bölünme 

3.2.6.3.1. Genel Olarak 

Bir şirketin malvarlığmın kısımlara ayrılarak, bu kısımların mevcut 

veya yeni kurulacak şirketlere tümden veya kısmen devredilmesi halinde 

bölünmeden bahsedilir. 

B irleşme tüm ticaret şirketleri için mümkünken; bölünme, yalnızca 

sermaye şirketleri ve kooperatiflerde söz konusu olmaktadır. 

3.2.6.3.2. Türleri 

Bir şirket tam veya kısmi bölünebilir. Tam bölünmede, şirketin tüm 

malvarlığı bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şir

ketin ortakları, devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. 

Tam bölünerek devrolunan şirket sona erer ve unvanı ticaret sicilinden 

silinir (TTK mad. 1 59/ l /a). 

Kısmi bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir veya birden fazla 

bölümü diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan 

şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket, dev

redilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları 

ve hakları elde ederek yavru şirketini oluşturur (TTK mad. 1 59/l/b). 

3.2.6.3.3. Bölünme İşlemleri 

Bölünme işlemleri, taraflar arasında gerçekleştirilen hazırlık işlem

leri (sözleşme öncesi göıiişmeler), bölünme sözleşmesinin hazırlanması 

ve imzalanması (TTK mad. 166), bölen ve bölünen şirketler tarafından 

ayrı ayrı bölünme planlarının hazırlanması ve imzalanması (TTK mad. 

166), bölünme raporunun hazırlanması, gerektiği takdirde ara bilanço 
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çıkarılması (TTK mad. 1 65), ortaklara inceleme hakkının sağlanması 
(TTK mad. 1 7 1 ,  küçük ve orta ölçekli şirketlerde bundan vazgeçilebilir), 
alacaklılara çağrı yapılması ve teminat gösterilmesi (TTK mad. 1 75), 
bölünme kararının alınması ve onaylanması (TTK mad. 1 73), sermaye 
artırma, indirme ve yeni kuruluş işlemlerinin gerçekleştirilmesi (TTK 
mad. 162-164), ticaret siciline tescil ve ilan (TTK mad. 179) olarak sıra
lanabilir. 

3.2.6.4. Tür Değişikliği 

3.2.6.4.1. Genel Olarak 

Tür değişikliği ticaret şirketi ya da ticari işletmenin hukuki şeklinin 
değiştirilmesidir. Tür değişikliğinde tasfiye söz konusu olmaz. 

3.2.6.4.2. Geçerli Tür Değiştirmeler 

TTK'da hangi türden şirketlerin hangi tür şirketlere dönüşebileceği 
özel olarak düzenlenmiştir. TTK mad. 181 hükmüne göre: 

Bir sermaye şirketi; 
1 .  Başka türde bir sermaye şirketine, 
2. Bir kooperatife, 

Bir kollektif şirket; 
1. Bir sermaye şirketine, 
2. Bir kooperatif, 
3. Bir komandit şirkete, 

Bir komandit şirket; 
ı .  Bir sermaye şirketine, 
z. Bir kooperatife, 
3. Bir kollektif şirkete, 

Bir kooperatif bir sermaye şirketine dönüşebilir. 
Bir ticari işlet��nin �ir tic.aret şirketine dönüşmesi mümkündür. 

TTK mad. 194 hükmune gore, bır ticaret şirketinin bir ticari işletıneye 
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dönüştürülebilmesi ıçın, söz konusu ticaret şirketinin paylarının tümü, 
ticari işletmeyi işletecek kişi veya kişiler tarafından devralınmalı ve ticari 
işletme bu kişi veya kişiler adına ticaret siciline tescil ve ilan edilmelidir. 
Bu halde, ticari işletmeye dönüştürülen ticaret şirketi bir kollektif veya 
komandit şirket ise mezkur ticaret şirketinin borçlarından, ticari işletmeyi 
işletecek kişi ve kişiler ile ticaret şirketinin eski ortakları da 264 'üncü 
maddedeki zamanaşımı süresince sıfatlarına göre müteselsilen sorumlu 
olurlar. 

3.2 .6.4.3. Tür Değiştirmede İşlemler 

Tür değiştirmenin gerçekleşebilmesi için yapılması gereken işlem
ler şu şekilde sıralanabilir: 

- Yönetici(ler) / yönetim kurulu tarafından tür değiştirme kararı alı
nır. 

- Tür değiştirme planı, raporu ve ara bilanço hazırlanır (TTK mad. 
184-186). 

- İnceleme hakkı kullandırılır (TTK mad. 188). 
- Tür değiştirme planı genel kurula sunulur ve değiştirme kararı alı-

nır (TTK mad. 189). 
- Yeni türün kuruluş işlemlerine başlanır (TTK mad. 184). 
- Tür değiştirme ve yeni şirket sözleşmesi Ticaret Sicili 'ne tescil 

(kurucu nitelikte) ve ilan edilir (TTK mad. 189). 

3.2.6.5. Yapısal Değişiklikte Ortak Hükümler 

Yeniden yapılandırma işlemlerinin yapılışı sırasında, ortaklık pay
ları ve hakları yeterince korunmaz ya da ayrılma karşılığı uygun belir
lenmezse, ortaklardan her biri yeniden yapılandırmaya ilişkin kararın 
Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanından itibaren iki ay içinde mahkemeden 
uygun bir denkleştirme akçesinin saptanmasını isteyebilir (TTK mad. 
191). 

Yeniden yapılandırmaya ilişkin hükümlerin (TTK mad. 134-190) 
ihlali halinde, bu kararlara olumlu oy vermemiş ve bunu tutanağa geçirt-
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miş olan ortaklar, kararın Ticaret Sicili Gazetesi'nde ilanından itibaren 
iki ay içerisinde iptal davası açabilirler (TTK mad. 192). 

Yeniden yapılandırma işlemlerine katılan tüm kişiler, kusurları ile 
verdikleri zararlardan dolayı taraf şirketlere, bu şirketlerin ortaklarına ve 
alacaklılarına karşı sorumludurlar (TTK mad. 193). 

3.2.7. KOLLEKTİF ŞİRKET 

3.2.7.1. Tanım 

Şahıs şirketlerinden o lan ko llektif şirketin tanımı TTK mad. 2 11  'de 
yapılmıştır. Buna göre kollektif şirket, ticari bir işletmeyi bir ticaret un
vanı altında işletmek amacıyla, gerçek kişiler arasında kurulan ve ortak
larından hiçbirinin sorumluluğu şirket alacaklılarına karşı sınırlanmamış 
olan şirkettir. 

3.2.7.2. Kuruluşu 

TTK mad. 212'ye göre kollektif şirket yazılı bir sözleşme ile kuru
lur. Bu sözleşmedeki imzaların noterce onaylanması şarttır. Kollektif 
şirket sözleşmesinde yer alması zorunlu unsurların neler olduğu TTK 
mad. 2 1 3  'de düzenlenmiştir. 

TTK mad. 213'de sayılan zorunlu unsurların sözleşmede bulun
maması ya da sözleşmenin kanuna aykırı şekilde yapılması hallerinde 
kurulmak istenen kollektif şirket adi şirket hükmünde olacaktır (TTK 
mad. 2 14). TTK mad. 214 hükmü kollektif şirket sözleşmesi yapılmaksı
zın, şirketin türünü gösterir bir kayıt içermese de ortak bir unvan altında 
üçüncü kişilerle işlem yapılması veya onlara karşı haksız fiil işlenmesi 
halinde ortakların üçüncü kişilere karşı müteselsilen sorumlu olduğunu 
düzenleyen TTK mad. 216 hükmünü saklı tutmuştur. 

Şirket sözleşmesinin hazırlanması ve imzaların noterce tasdik 
edilmesinin ardından, ticaret siciline yapılacak tescil ve Ticaret Sicili 
Gazetesi'nde yapılacak ilan ile kollektif şirket kurulmuş olur. 
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3.2.7.3. Ortaklar Arası İlişkiler 

3.2.7.3.1. Ortaklar Kararı 
Kollektif şirkette ortaklar kararının alınmasında her ortağın bir oy 

hakkı vardır (TTK mad. 226/ 1 ).Sözleşme değişikliğine ilişkin kararların 
alınmasında ortakların oybirliği aranır (TTK mad. 226/2).Diğer kararların 
alınmasında, kanun veya şirket sözleşmesinde aksine hüküm yoksa tüm 
ortakların salt çoğunluğu aranır. 

3.2.7.3.2. Yönetim 

Kanunda başkaca bir düzenleme yoksa ya da ortaklar aksi yönde 
karar almamışlarsa tüm ortaklar münferiden yönetim yetkisine sahiptir
ler. Öte yandan, şirket sözleşmesi ya da ortaklar kararı ile yönetim yetki
sinin bir veya birkaç ortağa ya da bir üçüncü kişiye bırakılması mümkün
dür. 

Yönetim yetkisinin, konu, miktar, kapsam vb. her şekilde sınırlan
dırılması mümkün olmakla birlikte bu sınırlamalar ancak iç ilişkide so
nuç doğurur. Başka bir ifade ile iyiniyetli üçüncü kişilere karşı ileri sürü
lemez. 

3.2.7.3.3. Kar ve Zarar Paylaşımı 
TTK mad. 227 hükmüne göre, "Yönetici ortaklar, şirketin faaliyet 

dönemi sonunda, bu Kanunun ticari defterlere ilişkin 64 ila 88 'inci mad
deleri hükümlerine uygun finansal tablolarını hazırlayıp imzalar ve ortak
lar kurulunun onayına sunarlar. Finansal tablolar ortakların çoğunluğu
nun onayı ile kesinleşir. İkinci fıkra hükmü saklı kalmak şartıyla, aynı 
toplantıda karın dağıtımı da karara bağlanır. Ortaklar, bu kararın kanuna, 
şirket sözleşmesine, şirket kararlarına veya dürüstlük kuralına aykırı ol
ması halinde, karın kullanılması hakkındaki karar tarihinden itibaren üç 
ay içinde iptal davası açabilirler. 

Ortaklar, kar ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, 
şirket sözleşmesiyle veya sonradan alacakları bir kararla, içlerinden biri
ne veya bir üçüncü kişiye bırakabilirler. Bu ortağın veya üçüncü kişinin 
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vereceği kararın hakkaniyete aykırı olmaması şarttır. Söz konusu kararın 
öğrenilmesinden itibaren üç ayın geçmesi, belirlenen kar payının ortak 
tarafından tamamen veya kısmen alınması veya başka bir kimseye devre
dilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni kabulü gös
teren durumlarda dava hakkı düşer. 

Kar ve zararın paylaşılmasına ilişkin karar hakkaniyet kurallarına 
aykırı olduğu takdirde mahkemece iptal olunur. Bu halde kar ve zarar adi 
şirket hükümlerine göre paylaştırılır." 

3.2.7.3.4. Ortakların Hakları ve Borçları 

Kollektif şirkette ortakların denetim hakkı (TTK mad. 225), ücret 
masraf ve faizleri talep hakkı (TTK mad. 228) ve tasfiye payını talep 
hakkı bulunmaktadır. 

Bunun yanında ortağın sermaye koyma borcu ve rekabet etmeme 
borcu bulunmaktadır. Rekabet yasağını düzenleyen TTK mad. 230'a göre 
bir ortak, ortağı olduğu şirketin yaptığı ticari işler türünden bir işi, diğer 
ortakların izni olmaksızın kendi veya başkası hesabına yapamayacağı 
gibi aynı tür ticari işlerle uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırıl
mamı;; oıtak olarak giremez. TTK mad. 230'da sayılan bu fiil ve işlemle
ri gerçekleştiren ortak rekabet yasağına aykırı davranmış olur. 

3.2.7.4. Temsil 

Temsilcilerin şirket sözleşmesinde gösterilmesi zorunlu kılınmıştır 
(TTK mad. 213). Şirket sözleşmesinde temsilci olarak gösterilmiş olan 
kişiler bu yetkiyi haizdir. Temsil yetkisi, bir veya birden fazla ortağa ya 
da bir üçüncü kişiye verilebilir. Temsilci(ler), işletme konusuna giren her 
türlü iş ve hukuki işlemi gerçekleştirebilirler. 

3.2.7.5. Sona Erme (TTK mad. 243) 

Sona erme açısından fesih ve infisah nedenlerini incelemek gerekir. 

3.2.7.5.1. İnfisah 

İnfisah nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 
- Ortaklık süresinin bitmesi 
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- Ortaklığın amacının gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkan
sız hale gelmesi 

- Konkordato ile sonuçlansa dahi ortaklığın iflası (TTK mad. 
243/1-a) 

- Sermayenin tamamının veya üçte ikisinin kaybına rağmen serma
yenin tamamlanması veya kalan ile yetinilmesi kararlarının alınmaması 
(TTK mad. 243/1-b) 

- Ortaklardan birinin iflası hallerinde bu kişilerin çıkarılarak ortak
lığın devamının sağlanmaması veya ortağın kısıtlanması 

- Devralma veya yeni kuruluş suretiyle birleşme (TTK mad. 243/1-
c) 

- Mirasçılarla devam kaydı yoksa ortaklardan birinin ölümü (TTK 
mad. 253) 

- Şirket sözleşmesinde farklı sona erme sebepleri düzenlenmişse 
sözleşmede öngörülen diğer sona erme sebepleri 

3.2. 7.5.2. Fesih 
Fesih ortaklar ya da mahkeme kararıyla gerçekleşebilir. Mahkeme 

kararıyla fesih ortağın haklı nedenle feshi ihbar etmesi sonucunda ger
çekleşir (TTK mad. 245). Bunun yanında kuruluştaki eksiklikler nedeniy
le mahkemeden feshin istenmesi mümkün olacaktır (TTK mad. 243/ l -
d).Ortağın kişisel alacaklısı mahkemeden şirketin feshi ihbarını isteyebi
lecektir (TTK mad. 249) 

;Şirketin sona ermesiyle şirket tasfiye sürecine girecektir. Tasfiye 
haline giren şirket, tasfiye amacı ile sınırlı olarak tüzel kişiliğini korur 
(TTK mad. 269). 

3.2.7.6. Tasfiye 
Kollektif şirketin tasfiyesine ilişkin hükümler TTK mad. 267-303 

arasında yer almaktadır. Tasfiye, ortaklıkta bir amaç değişikliğini ifade 
eder. Tasfiye sürecinde ortaklığın varlığı, hukuki ve mali ilişkilerin çö
zülmesi amacına hizmet eder. Tasfiye süreci şirket sözleşmesinde düzen-
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lenmiş olabilir. Eğer herhangi bir düzenleme yapılmamışsa, TTK mad. 
267-303 uygulanacaktır. Tasfiye, iflas hali hariç olmak üzere, tasfiye 
memurları tarafından gerçekleştirilir (TTK mad. 272). 

3.2.8. ADİ KOMANDİT ŞİRKET 

3.2.8.1. Genel Olarak 

Komandit şirket, TTK mad. 304-328'de düzenlenmektedir. TTK 
mad. 304'de yer alan tanıma göre komandit şirket, ticari bir işletmeyi bir 
ticaret unvanı altında işletmek amacıyla kurulan, şirket alacaklılarına 
karşı ortaklardan bir veya birkaçının sorumluluğu sınırlandırılmamış ve 
diğer ortak veya ortakların sorumluluğu belirli bir sermaye ile sınırlandı
rılmış olan şirkettir. 

En önemli özelliği iki tür ortağın olmasıdır. Bunlardan sorumluluğu 
sınırsız olan ortak, komandite, sorumluluğu sınırlı olan ortak, komanditer 
ortaktır. 

3.2.8.2. Kuruluş 

TTK mad. 305, komandit şirkete ait hükümler saklı kalmak üzere, 
kollektif şirkete dair TTK 212 ita 216'ncı maddelerin uygulanacağını 
belirtmektedir. Bu hükümler ise sözleşme yapılması ve tescil yükümlülü
ğüne ilişkindir. 

Şirket sözleşmesi tescil ve ilan edilecektir. 

3.2.8.3. Ortaklar Arası İlişkiler 

3.2.8.3.1. Kar ve Zarara Katılma 

TTK mad. 3 12'de düzenlenmiştir. Buna göre: "Komanditer, iş yılı 
sonunda gerçekleşen kar payını ve şirket sözleşmesinde kararlaştırılmış 
olan faizleri nakden alır. Ancak, koyduğu sermaye herhangi bir sebeple 
azalmış ise noksanı tamamlanıncaya kadar kar ve faizi isteyemez. Şu 
kadar ki, gelecek yıllarda elde edilecek kar paylarından, sermayenin nok
sanı tamamlandıktan sonra artan kısımdan önce geçmiş yıllara ait birik
miş faizler ödenir." 
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3.2.8.3.2. Yönetim 

Komanditer ortakların yönetim yetkisi bulunmamaktadır. Sözleşme 
değişikliği, şirketin feshi, ortaklıktan çıkarma gibi bazı önemli kararlarda 
oy kullanırlar. 

Komandite ortakların yönetim yetkisi olağan işlemlerle sınırlıdır. 

3.2.8.3.3. Rekabet Yasağı 

TTK mad. 3 1 1  'de düzenlenmektedir. Komandite ortağın rekabet 
yasağı, kural olarak, kollektif şirket yöneticileri ile aynıdır. Komanditer 
ortaklar için ise, kural olarak, rekabet yasağı söz konusu değildir. 

3.2.8.4. Temsil 

Komandite ortakların temsil yetkisi, kollektif şirket temsilcileri ile 
aynıdır. Komanditer ortakların temsil yetkisi yoktur. Bu kural emredici 
niteliktedir. 

3.2.8.5. Sona Erme ve Tasfiye 

Adi komandit ortaklıkların sona erme ve tasfiyesinde kollektif şir
kete ilişkin hükümler geçerlidir. 

3.2.9. ANONİM ŞİRKET 

3.2.9.1. Tanım 

TTK'nın 329'uncu maddesine göre, "anonim şirket, sermayesi be
lirli ve paylara bölünmüş olan, borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla 
sorumlu bulunan şirkettir." 

3.2.9.2. Unsurları 

3.2.9.2.1. Ticaret Şirketi Olma 

Anonim şirket, TTK'da 329-563'üncü maddeler arasında düzen
lenmiş olan bir ticaret şirketi türüdür. Tüzel kişiliği bulunmaktadır. 
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3.2.9.2.2. Sermaye Şirketi Sayılma 

TTK mad. 124/2'de anonim şirketin bir sermaye şirketi olduğu 
hükme bağlanmıştır. Anonim şirkete ilişkin hükümler TTK'da yer almak
la birlikte, özel kanunlar tarafından düzenlenen anonim şirketler de mev
cuttur. Bankalar ve halka açık anonim şirketler bunların örneğidir. Bu 
şirketlere kendilerine özgü düzenlemeler yanında TTK'nın anonim şirke
te dair hükümleri de uygulanır. 

3.2.9.2.3. Sermaye 

Anonim şirketlerde sermaye belirli ve paylara bölünmüştür (TTK 
mad. 329). TTK mad. 332'ye göre anonim şirketin en az sermaye tutarı, 
özel kanunlarda aksine hüküm olmadıkça, esas sermaye sistemi için 
50000 TL, kayıtlı sermaye sistemi için ise 100000 TL'dir. Esas sermaye 
ile ifade edilmek istenen, tamamı taahhüt edilmiş bulunan, değiştirilmesi 
belirli kuralların izlenmesine ve genel kurul kararına bağlı olan sermaye
dir. Kayıtlı sermaye ise anonim şirketlerin esas sözleşmelerinde hüküm 
bulunmak şartıyla, yönetim kurulu kararıyla ve TTK'nın sermaye artırı
mına dair hükümlerine tabi olmaksızın sermaye artırımı yapılmasına im
kan veren sistemdir. 

Anonim şirketlerde sermaye paylara bölünmüştür. Bu nedenle şir
kette kişiler değil paylar esas alınır. 

Anonim şirketlere getirilecek sermaye ile ilgili olarak kanunun 
anonim şirketleri düzenleyen kısmındaki ayrık hükümler dışında TTK 
127 ve 128'inci maddeler uygulanacaktır. Ancak TTK 342'nci madde 
hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve vadesi gelmemiş alacakların 
anonim şirkette sermaye olarak konamayacağını hükme bağlamıştır. 
Üzerlerinde sınırlı bir ayni hak, haciz ve tedbir bulunmayan, nakden de
ğerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikri mülkiyet hakları ile sanal or
tamlar dahil olmak üzere malvarlığı unsurları ayni sermaye olarak konu
labilecektir. 
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3.2.9.3. Konu ve Amaç 

Anonim şirketlerin ticari işletme işletme zorunluluğu yoktur. Ka
nunen yasaki�nmamış her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir
ler. 

TTK'da ticaret şirketleri için ultra vires düzenlemesi kaldırılmıştır. 
Dolayısıyla işletme konusu dışında yapılan işlemlerin şirket için bağlayı
cı olmaması, sadece üçüncü kişilerin işlemin işletme konusu dışında ol
duğunu bildiği veya bilmesi gerektiği durumlarda söz konusu olacaktır 
(TTK mad. 371/2). 

3.2.9.4. Ticaret Unvanı 

Anonim şirketlerin ticaret unvanı konu ticaret unvanıdır. Dolayısıy
la ticaret unvanında işletme konusu ve "anonim şirket" kelimelerinin 
bulunması zorunludur (TTK mad. 43). 

3.2.9.5. Sorumluluk 

Anonim şirket üçüncü kişilere karşı malvarlığı ile sorumludur. So
rumluluğun sınırını malvarlığı çizer. 

Ortakların anonim şirkete karşı tek sorumluluğu ise, şirkete koy
mayı taahhüt ettikleri sermaye payıdır (TTK mad. 329/2). Ortakların bu 
sorumluluğu şirkete karşıdır, ortakların üçüncü kişilere karşı herhangi bir 
sorumlulukları yoktur. 

3.2.9.6. Kurucu ve Ortak Sayısı 

Anonim şirket gerçek ve/veya tüzel kişiler tarafından kurulabilir 
(TTK mad. 337). 6102 sayılı TTK ile tek kişilik anonim şirket modeline 
izin verilmiştir (TTK mad. 338). Anonim şirket başlangıçta tek kişilik 
kurulabileceği gibi, ortak sayısı işleyiş sırasında da çeşitli nedenlerle bire 
düşebilir. 



iŞLETME HUKUKU 201 

3.2.9.7. Anonim Şirketin Kuruluşu 

3.2.9.7.1. Kuruluş İçin Gereken Temel Koşullar 

Anonim şirketin kurulabilmesi için öncelikle kurucuların ve kuru
luş belgelerinin bulunması gereklidir. TTK ınad. 337'ye göre kurucular, 
pay taahhüt edip esas sözleşmeyi imzalayan gerçek ve tüzel kişilerdir. 
Anonim şirketlerde kurucu en az bir kişi olacaktır. 

Kuruluş için gerekli belgeler, kanunun ifadesi ile kuruluş belgeleri 
ise TTK mad. 336'da düzenlenmiştir. Buna göre esas sözleşme, kurucu
lar beyanı, değerleme raporları, ayın ve işletme devralınmasına ilişkin 
olanlar da dahil olmak üzere, kurulmakta olan şirketle, kurucular ve diğer 
kişilerle yapılan ve kuruluşla ilgili olan sözleşmeler kuruluş belgeleridir. 
Bu belgeler şirketin sicil dosyasına konur ve bir örneği de şirket tarafın
dan beş yıl süreyle saklanır. 

3.2.9.7.2. Kuruluşta İşlemler 

Anonim şirketlerin kuruluşunda gerçekleştirilecek işlemlerin sırası 
aşağıdaki gibidir: 

1. Esas sözleşmenin düzenlenmesi (TTK mad. 339). 
Anonim şirketin esas sözleşmesi yazılı şekilde yapılır ve tüm kuru-

cuların imzalarının noter tarafindan onaylanması gerekir. 
2. Gerektiği takdirde Bakanlık izni alınması (TTK mad. 333). 
3. Ayni sermayeye değer biçilmesi (TTK mad. 342, 343). 
4. Kurucular beyanının hazırlanması (TTK mad. 349). 
Bu beyanda, şirkete ayni sermaye konuluyor veya bir ayın ya da iş

letme devralınıyorsa bunlara verilecek karşılığın uygunluğuna, bu tür 
sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, bunların şirkete olan yararları
na ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar yer alır. Ayrıca 
şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap fiyat
ları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde 
konsolide finansal tablolarının değerlemelerine ve çözümlenmelerine 
ilişkin bilgiler, şirketin yüklendiği önemli taahhütler, makine ve benzeri 
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malların ve herhangi bir aktif değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar, 
komisyonlar ile her türlü borçlar, emsalleriyle karşılaştırılarak açıklanır. 

5. Sermayenin kısmen ya da tamamen ödenmesi (TTK ınad. 344). 
Bu hükme göre nakden taahhüt edilen payların dörtte birinin tescile 

kadar, kalan kısmın ise tescilden sonraki yirmi dört ay içerisinde öden-
mesi gerekir. 

6. Ticaret siciline tescil ve ilan (TTK mad. 354, 355). 
Ticaret siciline tescil, noterin imza onayından ya da gerektiği tak

dirde Bakanlığın izninden itibaren otuz gün içinde gerçekleştirilmelidir. 
Tescil ile anonim şirket tüzel kişilik kazanır, esas sözleşmede yazılı olan 
yönetici veya yöneticiler, yönetim kurulu organını oluşturur ve yönetim 
kurulu faaliyete başlar. Kurucuların yetkileri yöneticilere geçer. 

3.2.9.7.3. Kuruluşta Sorumluluk 

Anonim şirketin kuruluşundan doğan sorumluluk TTK mad. 549-
56 l 'de düzenlenmiştir. Bu hükümlere göre kuruluşta belgelerin ve be
yanların kanuna aykırı olması, sermaye hak.kında yanlış beyanlar veril
mesi ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi, ayınlara değer biçilmesinde yol
suzluk, halktan izinsiz para toplama (TTK mad. 552) ile kurucuların ka
nun ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini kusurlarıyla ihlal etme
leri (TIK mad. 553); kurucular ve kurucu gibi sorumlu olanların, belge 
ve beyanların kanuna aykırı olması fiiline katılanların, diğer sorumluluk 
doğuran fiilleri işleyenlerin, ilk yönetim kurulu üyelerinin sorumlulukla
rına neden olabilecektir. 

Konuya ilişkin yaptırım TTK mad. 555'de düzenlenmiştir. 

3.2.9.8. Anonim Şirketin Organları 

3.2.9.8.1. Genel Olarak 

Anonim şirketlerin iki zorunlu organı bulunmaktadır. Bunlar genel 
kurul ve yönetim kuruludur. TTK mad. 530 hükmüne göre bu organların 
olmaması anonim şirketin fesih nedenidir. Anonim şirketlerde genel ku
rul irade organı, yönetim kurulu ise yönetim ve temsil organıdır. Her iki 
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organ için de devredilebilen ve devredilemeyen yetkiler mevcuttur. Genel 
kurulun yetkileri sayı ve kapsam olarak daha fazla gibi gözükmekte ise 
de, yönetim kurulu icra organı olarak, etkinlik anlamında daha ön planda 
yer almaktadır. Organlar birbirlerinin yetkilerini üstlenemezler; ancak 
yasal istisnalar saklıdır. 

Bunun yanında kanunda anonim şirketlerin çeşitli komiteler oluştu
rabileceği düzenlenmiştir. Bu komiteler şirketin zorunlu organları olarak 
nitelendirilemez. Zira bu komitelerin yokluğu anonim şirketlerin feshine 
neden olmaz. Bu komitelerden bir tanesi de riskin erken saptanması ko
mitesidir. TTK mad. 378'de düzenlenen söz konusu komitenin kurulması 
payları borsada işlem gören anonim şirketler bakımından zorunludur. 

3.2.9.8.2. Yönetim Kurulu 

3.2.9.8.2.1. Genel Olarak 

Anonim şirketin zorunlu organı olan yönetim kurulunun en az bir 
üyeden oluşması gerekir (TTK mad. 359). Yönetim kurulu, kurul organ 
niteliğinde olup yönetim ve temsil organıdır. Yönetim kurulu ile ilgili 
hükümler, tek kişilik anonim şirket söz konusu olduğunda da uygulama 
alanı bulur. Tek kişilik anonim şirketin yönetim organı tek kişiden oluşa
bileceği gibi, birden fazla kişiden de oluşabilir. Yönetim kurulu gerçek 
ve/veya tüzel kişilerden oluşur (TTK mad. 359/2). 

Anonim şirketlerde yönetim kurulu, genel kurul tarafından yapılan 
seçimle seçilir. Ancak istisnai hallede yönetim kuruluna, yönetim kuru
lunun kendisi tarafından seçim yapılmak suretiyle üye atanabilecektir. Bu 
imkan TTK mad. 363/1 'de tanınmaktadır. Bu usulde, boşalan bir üyelik 
için yönetim kurulu, kanuni şartları haiz birini geçici olarak üyeliğe seçe
bilir. Bu kişi ilk genel kurul toplantısında onaya sunulur. Genel kurul 
onayı alınması halinde, seçilen geçici üye, selefinin kalan görev süresini 
tamamlamak üzere göreve devam eder. Reddedilmesi halinde ise genel 
kurul seçim yapar. 

Yönetim kurulu toplantısının, hiç veya kısmen fiziki katılım ol
maksızın, İnternet aracılığıyla yapılması mümkündür; ancak bunun söz 
konusu olabilmesi için esas sözleşmede öngörülmüş olması gereklidir. 
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Yönetim kurulu toplantılarının elektronik ortamda yapılmasına dair esas
lar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından 28396 sayılı 29.08.2012 
tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan ''Ticaret Şirketlerinde Anonim Şirket 
Genel Kurulları Dışında Elektronik Ortamda Yapılacak Kurullar Hakkın
da Tebliğ" ile düzenlenmiştir. 

3.2.9.8.2.2. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

Devredilemeyen yetkiler beş başlık altında düzenlenmiştir (TTK 
mad. 375). Bu başlıklar geniş bir alanı kapsamaktadır. Devredilemez 
yetkiler bizzat yönetim kurulu tarafından kullanılacak yetkilerdir. Buna 
göre yönetim kurulunun devredilemez yetkileri; 

- Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların veril
mesı, 

- Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi, 
- Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği 

ölçüde, finansal planlama için gerekli düzenin kurulması, 
- Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bu

lunanların atanmaları ve görevden alınmaları, 
- Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, 

iç yönergelere ve yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket 
edip etmediklerinin üst gözetimi, 

- Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere 
defterlerinin tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim 
açıklamasının düzenlenmesi ve genel kurula sunulması, genel kurul top
lantılarının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi, 

- Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bu
lunulmasıdır. 

3.2.9.8.2.3. Toplantı Karar ve Yeter Sayıları 

3.2.9.8.2.3.1. Toplantı Yeter Sayısı 

Üye tamsayısının çoğunluğudur. Esas sözleşmede daha ağır yeter 
sayılar öngörülebilir; ancak kanundaki belirlemenin altında bir düzenle-
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me yapılamaz. Yeter sayı, kural olarak elektronik ortamda yapılan top
lantılarda da aranmaktadır (TTK mad. 390). 

3.2.9.8.2.3.2. Karar Yeter Sayısı 

Toplantıda mevcut üyelerin çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit 
olması halinde o gündem maddesi bir sonraki toplantıya aktarılır. Bu 
toplantıda da eşitliğin bozulmaması halinde, teklif reddedilmiş sayılır 
(TTK mad. 390/1,3). 

3.2.9.8.2.4. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu 

TTK mad. 549-561 arasında düzenlenmiştir. Kanuna, esas sözleş
meye aykırılık (TTK mad. 553) veya aradaki vekalet/hizmet akdinden 
doğan yükümlülüklerin yerine getirilmemesi; halktan kanuna aykırı bir 
şekilde para toplanması (TTK mad. 552); belge ve beyanların kanuna 
aykırı olması (TTK mad. 549); sermaye hakkında yanlış beyanlarda bu
lunulması ve ödeme yetersizliğinin bilinmesi (TTK mad. 550); değer 
biçilmede yolsuzluk; üst gözetim yükümlülüğüne aykırılık; bazı hallerde 
yetkinin devredilmesi (TTK mad. 553) sorumluluk nedenleri arasında yer 
alır. Söz konusu hallerde sorumluluk davası açılabilecektir. 

Sorumluluk davaları TTK mad. 555; 556'da düzenlemiştir. Yöne
tim kurulunun kusurlu fiilleri nedeniyle doğan şirket zararında şirket, 
doğrudan zararını, ortaklar ise dolaylı zararlarını talep edebilirler. Zarar 
tehlikesi yeterli olmayıp, zararın ortaya çıkmış olması gerekir (TTK mad. 
555). 

Zarara uğrayan şirketin iflası halinde, tazminatın şirkete ödenmesi
ni isteme hakkına şirket alacaklıları da sahiptir. Ancak, pay sahiplerinin 
ve şirket alacaklılarının istemleri önce iflas idaresince ileri sürülür (TTK 
mad. 556). 

Yönetim kurulu üyelerinin sorumluluğunda farklılaştırılmış teselsül 
hükümleri uygulanır (TTK mad. 557). Zarar, kusuru ölçüsünde üyeye 
isnat edilebildiği oranda üyenin sorumluluğu söz konusu olur. 
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3.2.9.8.3. Genel Kurul 

3.2.9.8.3.1. Görev ve Yetkileri 

Genel kurulun görevi ve yetkileri TTK'da düzenlenmiştir. Genel 
kurul, kanunda ve esas sözleşmede açıkça öngörülmüş bulunan hallerde 
karar alır. (TTK mad. 408/1 ). Genel kurulun başka hiçbir organa devre
demeyeceği bazı yetkileri vardır. Bu yetkiler TTK mad. 408 'de düzen
lenmiştir. Buna göre: 

- Esas sözleşmenin değiştirilmesi, 
- YK üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye 

ve prim gibi haklarının belirlenmesi, ibraları hakkında karar verilmesi ve 
görevden alınmaları, 

- Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görev
den alınması, 

- Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kar 
üzerinde tasarrufa, kar payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, ye
dek akçenin sermayeye veya dağıtılacak kara katılması dahil, kullanılma
sına dair kararların alınması, 

- Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi, 
- Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı ancak GK tarafın-

dan gerçekleştirilebilecektir. 
Ayrıca esas sözleşmede, kanundaki bu yetkiler dışında yetkiler ta

nınabilir. Ancak bu yetkiler yönetim kurulunun münhasır yetkileri ara
sında yer almamalıdır. 

3.2.9.8.3.2. Genel Kurul Toplantı Türleri 

- Olağan Toplantı: Olağan toplantı, her yıl hesap dönemini izleyen 
ilk üç ay içerisinde yapılması gereken toplantıdır (TTK mad. 409). 

- Olağanüstü Toplantı: Takvimi belli olmayan, ihtiyaç halinde yapı
lan toplantıdır. 
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- Çağrılı Toplantı: Çağrı merasimi ile yapılan toplantıdır. Yönetim 
kurulu, TTK mad. 410'daki şartların gerçekleşmesi kaydıyla ortaklardan 
birisi, tasfiye halinde tasfiye memurları, TTK mad. 411 ve TTK mad. 412 
hükümlerindeki şartların gerçekleşmesi koşuluyla azınlık8 genel kurulu 
toplantıya çağırabilecektir. TTK mad. 414'de çağrı usulü düzenlenmiştir. 
Buna göre genel kurul toplantıya esas sözleşmede gösterilen şekilde, şir
ketin İnternet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi'nde yayımlanan 
ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak üzere, top
lantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay sa
hipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı bel
ge vererek adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem 
ve ilanın çıktığı veya çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildi
rilir. 

- Çağrısız Toplantı: Çağrı merasimi uygulanmaksızın, tüm ortakla
rın katılımıyla gerçekleştirilen toplantıdır (TTK mad. 416) 

3.2.9.8.3.3. Gündeme Bağlılık İlkesi 

Toplantıda hangi unsurların görüşülüp karara bağlanacağı toplantı 
öncesinde belirlenir. Gündem, genel kurulu toplantıya çağıran tarafından 
belirlenir. Gündemde bulunmayan konular genel kurulda müzakere edi
lemez ve karara bağlanamaz. Kanuni istisnalar saklıdır (TTK mad. 413). 
Gündeme bağlılık ilkesinin istisnaları, başka bir ifade ile bu ilkenin uygu
lanmayacağı haller TTK'da belirlenmiştir. Bu hususlar gündemde olmasa 
bile toplantı sırasında görüşülebilecektir: 

- Çağrısız toplanan genel kurulda gündeme oybirliği ile madde 
konması (TTK mad. 416/2), 

- Özel denetçi seçimi (TTK mad. 438), 
- Bilanço görüşmelerinin azınlığın talebiyle bir ay sonra görüşül-

mek üzere ertelenmesi hali (TTK mad. 420), 

X Sermayenin en az onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay 
sahiplerine azınlık adı verilir. 
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_ Sorumluluk davası açma kararı (TTK mad. 553), 
_ Yönetim kurulu üyelerinin azli ve yenilerinin seçimi (TTK mad. 

413/3). 

3.2.9.8.3.4. Toplantı Katılımcıları 

Genel kurul toplantılarına öncelikle ortaklar, denetçiler (TTK mad. 
407/2), belirlenen şirketlerde Bakanlık temsilcisi (TTK mad. 407/3), or 
gan üyeleri katılacaklardır. Organ üyeleri ile ilgili olarak TTK mad. 
407/2'de murahhas üyelerle en az bir yönetim kurulu üyesinin genel ku
rul toplantısına katılacağı düzenlenmektedir. Murahhas, kelime olarak, 
"izin verilen / terhis edilen" anlamına gelmektedir. Yürütme yetkisi ile 
özel olarak donatılmış olmayı kapsar. Yönetim kurulu üyelerinden 
bir/birkaçının murahhas olarak belirlenmesi halinde bu kişi/kişiler mu
rahhas üye, dışarıdan bir kişinin murahhas olarak belirlenmesi halinde ise 
bu kişi murahhas müdür adını alır. Murahhaslar kendilerine bırakılan 
alandaki tüm yetki ve sorumlulukları devralmış olurlar. 

3.2.9.8.3.5. Toplantının Yapılışı 

Genel kurul toplantısı, Bakanlık tarafından asgari unsurları belirle
necek olan, yönetim kurulu tarafından düzenlenen iç yönergeye göre ya
pılır. Yönerge, genel kurulun çalışma usul ve esaslarını belirler. Genel 
kurul onayından sonra yürürlüğe konularak tescil ve ilan edilir (TTK 

mad. 419). 
Genel kurul toplantıları elektronik ortamda da yapılabilecektir. 

Toplantıların elektronik ortamda yapılışına ilişkin düzenleme TTK mad. 
1 527/S'de yer almaktadır. Bunun yanında elektronik ortamda genel kuru
la katılma ve oy kullanmaya ilişkin esaslar Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 
tarafından 28395 sayılı 28.08.2012 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 
"Anonim Şirketlerde Elektronik Ortamda Yapılacak Genel Kurula İlişkin 
Yönetmelik" ile düzenlenmiştir. Elektronik ortamda toplantı yapılabilme
si için esas sözleşmede bu hususa ilişkin hüküm bulunmalıdır. 
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3.2.9.8.3.6. Toplantıda Oy Kullanımı 

Genel kurul toplantısına katılma ve toplantıda oy kullanma mükte
sep ve vazgeçilmez haklardandır. TTK mad. 434/2'ye göre her pay sahibi 
sadece bir paya sahip olsa da en az bir oy hakkına sahiptir. 

Bununla birlikte bazı kişilerin genel kurulda oy kullanması yasak
lanmıştır. TTK mad. 436/1 hükmüne göre pay sahibi kendisi, eşi, alt ve 
üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya da hakimiyetleri 
altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe 
veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya 
ilişkin olan müzakerelerde oy kullanamaz. Düzenleme malvarlığının 
azaltılmasını önlemeye yöneliktir. 

Benzer bir şekilde şirket yönetim kurulu üyeleriyle yönetimde gö
revli imza yetkisini haiz kişiler, yönetim kurulu üyelerinin ibra edilmele
rine ilişkin kararlarda kendilerine ait paylardan doğan oy haklarını kulla
namaz (TTK mad. 436/2). 

3.2.9.8.3.7. Toplantı Karar ve Yeter Sayıları 

3.2.9.8.3. 7.1. Toplantı Yeter Sayıları 

Olağan toplantı yeter sayısı TTK mad. 418'de düzenlenmiştir. Bu
na göre genel kurul sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların 
sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu nisabın toplantı 
süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı 
takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. 

Esas sözleşme değişikliklerinde ağırlaştırılmış toplantı yeter sayıla
rı uygulanır. TTK mad. 421 'de düzenlenmiştir. 

Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yüküm
lülük öngören kararların görüşülmesi ve şirket merkezinin yurtdışına 
taşınmasına ilişkin görüşme yapılacak toplantılar, sermayenin tümünü 
oluşturan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin mevcut olması şartı 
ile gerçekleştirilebilir (TTK ınad. 421/2). 
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İlk toplantıda ilgili toplantı yeter sayısı elde edilemezse ikinci top
lantıda da aynı sayı aranır (TTK mad. 421/4). 

İşletme konusunun değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması, na
ma yazılı payların devrinin sınırlandırılması konularının görüşüleceği 
genel kurul toplantıları, sermayenin en az % 75'ini oluşturan payların 
sahiplerinin veya temsilcilerinin mevcut olması şartı ile yapılabilir. İlk 
toplantıda ilgili toplantı yeter sayısı elde edilemezse ikinci toplantıda da 
aynı sayı aranır (TTK mad. 421/3). 

Tüm pay sahiplerinin/temsilcilerinin katılımı ile bunların %75'inin 
katılımını gerektiren haller dışında kalan esas sözleşme değişiklikleri, 
şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği genel kurulda alınabi
lir. 

İlk toplantıda sermayenin yarısının temsil edilmesi sağlanamazsa, 
en geç bir ay içinde ikinci bir toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için top
lantı nisabı, şirket sermayesinin 1/3 'ünün temsilini gerektirir. 

1/2 ve 1/3 nisaplarını düşüren esas sözleşme hükümleri geçersizdir. 
Pay senetleri borsada işlem gören şirketlerde, esas sözleşmede ak

sine hüküm yoksa sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının 
yükseltilmesine ilişkin esas sözleşme değişiklikleri ile birleşme, bölünme 
ve tür değiştirme hususlarının görüşüleceği toplantılar, 4 1 8  'inci maddede 
öngörülen adi toplantı nisabı yani sermayenin en az l/4'ünün katılma
sı/temsil edilmesi ile gerçekleştirilebilir. Pay senetleri borsada işlem gö
ren şirketlerde toplantı nisapları bu madde ile düşürülerek kolaylık sağ
lanmıştır (TTK mad. 421/5). 

3.2.9.8.3.7.2. Karar Yeter Sayıları 

Genel kurul toplantısında hazır bulunan oyların çoğunluğu adi ka
rar yeter sayısıdır (TTK mad. 4 18/2). Esas sözleşme ile karar yeter sayısı 
ağırlaştırılabilir fakat düşürülemez. 

Ağırlaştırılmış karar yeter sayıları ise TTK mad. 421 'de düzenlen
miştir. Buna göre sermayenin yarısının katılımı ile yapılan, esas sözleşme 
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değişikliklerinin görüşüldüğü toplantılarda kararlar mevcut oyların ço
ğunluğu ile alınır. 

Genel kurul kararları tescil ve ilan edilir. 

3.2.9.8.3.8. Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı 

3.2.9.8.3.8.1. Genel Kurul Kararlarının Butlanı 

TTK mad. 447'de sınırlı sayı ilkesine bağlı olmaksızın düzenlen
miştir. Genel kurulun, pay sahibinin genel kurula katılma, asgari oy, dava 
ve kanundan kaynaklanan vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran 
veya ortadan kaldıran, pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme 
haklarım kanunen izin verilen ölçü dışında sınırlandıran, anonim şirketin 
temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine aykırı 
olan kararları batıldır. 

Butlanın ileri sürülmesi herhangi bir süreye tabi değildir. Menfaati 
olan herkes, butlanı öne sürebilir. 

3.2.9.8.3.8.2. Genel Kurul Kararlarının İptali 

Genel kurul kararlarının iptal sebepleri TTK mad. 445'de düzen
lenmektedir. Kanunlara, sözleşme hükümlerine, dürüstlük kuralına aykırı 
kararlar aleyhine karar tarihinden itibaren üç ay içinde iptal davası açıla
bilecektir. 

[ptal davasını toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren 
ve muhalefetini tutanağa geçirten; toplantıda hazır bulunsun veya bulun
masın, olumsuz oy kullanmış olsun veya olmasın, çağrının usulüne göre 
yapılmadığını, gündemin gereği gibi ilan edilmediğini, genel kurula ka
tılma yetkisi olmayan kişilerin veya temsilcilerinin toplantıya katılıp oy 
kullandıklarını, genel kurula katılmasına ve oy kullanmasına haksız ola
rak izin verilmediğini ve bu aykırılıkların genel kurul kararının alınma
sında etkili olduğunu ileri süren pay sahipleri; yönetim kurulu ile kararla
rın yerine getirilmesi kişisel sorumluluklarına yol açacak olan yönetim 
kurulu üyelerinden her biri açabilecektir (TTK mad. 446). 
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3.2.9.9. Anonim Şirkette Denetim 

Denetim TTK ile bir organ olmaktan çıkarılmış, ücret karşılığında 
ve sözleşme ilişkisi içerisinde alınan bir hizmet haline getirilmiştir. TTK 
sisteminde iki denetim türü öngörülmüştür. Bunlar genel denetçi ve özel 
denetçidir. 

660 sayılı Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Ku
rumu'nun Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname 
ile Başbakanlıkla ilişkili Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Stan
dartları Kurumu kurulmuştur. Kurum, denetimle ilgili yetkileri verir ve 
standartları belirler. Denetime bağımsızlık ve tarafsızlık ilkesi hakimdir. 

Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, ana şirketin ge
nel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her halde göre
vini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır (TTK 
mad. 399/1). 

Denetçi bağımsız denetim yapmak üzere, Serbest Muhasebeci Mali 
Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış ye
minli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşı
yan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu 'nca 
yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şir
keti olabilir. Kanunda belirtilen hallerden birinin varlığında, yeminli mali 
müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve 
bunların ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya 
bu cümlede anılan kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, 
ilgili şirkette denetçi olamaz (TTK mad. 400/1 ). 

Denetime tabi olacak şirketler Bakanlar Kurulu 'nca belirlenir (TTK 
mad. 397/4).Denetime tabi olan bu şirketler anonim !jİrket veya şirketler 
topluluğu statüsünde olacaktır (TTK mad. 397/ 1 ). 

Şirketin ve şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal 
tablolarını, raporlarını, hesaplarını denetleyen denetçi ve özel denetçiler 
kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde kusurlu hareket ettikleri takdir
de, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket alacaklılarına karşı verdik
leri zarar dolayısıyla sorumludur (TTK mad. 554). 
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3.2.9.10. Esas Sözleşme Değişiklikleri 

Anonim şirketlerde, şirket için kaynağa ihtiyaç duyulması; şirketin 
işletme konusunun, ticaret unvanının ya da organsal yapısının (örneğin 
yönetim kurulu üyelerinin sayısının üçten beşe çıkarılması) değiştirilme
si; anonim şirkette imtiyazların9 oluşturulması veya imtiyazlıların hakla
rının sınırlandırılması; sermaye artırımı veya indirimi gibi nedenlerle 
esas sözleşme değişikliğine gidilebilmektedir. Esas sözleşme değişikliği
ne ilişkin hükümler, TTK mad. 452-476'da düzenlenmektedir. 

Genel kurul emredici hükümlere aykırı olmamak koşuluyla, esas 
sözleşmenin her hükmünü değiştirebilir, meğerki bu değişiklik esas söz
leşme içindeki başka bir hükümle çelişmesin. Genel kurulun esas söz
leşmeyi değiştirme yetkisi münhasırdır, başka organa devredilemez. Bu
nunla birlikte genel kurul, müktesep haklara zarar verecek şekilde ve 
vazgeçilmez hakların kullanımına engel olacak nitelikte sözleşme deği
şikliği yapamayacağı gibi, sözleşmede aksine hüküm bulunduğu takdirde 
sözleşmenin hükümlerini de değiştiremez. 

3.2.9.11. Pay Sahipliği Hakları 

3.2.9.1 1.1. Vazgeçilmez Pay Sahipliği Hakları 

TTK mad. 447 ile mad. 452'de pay sahibinin vazgeçilmez hakları 
ifadesi belirtilmekte ancak kavrama ilişkin herhangi bir tanım yer alma
maktadır. Bu önemli nitelikteki haklar kanundan kaynaklanır ve pay sa
hibinin rızası ile dahi kaldırılamaz ve sınırlandırılamaz. Vazgeçilmez 
haklara örnek olarak oy hakkı, dava hakları, bedelsiz pay alma, bilgi al
ma ve inceleme hakları verilebilir. 

9 İmtiyazlar TIK mad. 478, 479'da düzenlemiştir. İmtiyaz kar payı, tasfiye payı, 
rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda öngö
rülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır. Buna göre, ilk esas sözleşme ile ya da esas 
sözleşme değişikliği ile bazı paylara imtiyaz tanınabilir. TTK mad. 478'de, TTK 
ma<l. 360 hükmü saklı tutulmuştur. 
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3.2.9.11.2. Müktesep Pay Sahipliği Hakları 

Kanun veya esas sözleşme ile düzenlenebilen pay sahibinin kaza
nılmış hakkıdır. Pay sahiplerinin rızası olmaksızın kaldırılamaz ve sınır
landırılamazlar. Söz konusu hakkın ihlali butlan ve iptal yaptırımlarına 
neden olabilecektir. Genel kurula katılma ve bilgi alma hakları müktesep 
haklara örnektir. 

3.2.9.11.3. İmtiyazlı Pay Sahipliği Hakları 

Adi paylara göre ayrıcalıklar tanıyan haklardır. İmtiyazlı paylar an
cak esas sözleşme ile öngörülebilirler. Bedelsiz pay alımı hakkı dışındaki 
pay sahipliği haklarında imtiyaz yaratılabilir (TTK mad. 478). 

3.2.9.11.4. Adi Pay Sahipliği Hakları 

Hakkında imtiyaz öngörülmemiş, vazgeçilmez ve müktesep nitelik
te olmayan haklardır. Özel denetçi isteme hakkı (TTK mad. 207,438,439) 
ve sorumluluk davası açma hakkı (TTK mad. 553-554) bu adi pay sahip
liği hakkına örnek olarak gösterilebilecektir. 

3.2.9.12. Anonim Şirketin Sona Ermesi 

3.2.9.12.1. Kendiliğinden Sona Erme (İnfisah) 

Anonim şirketin infisah nedenleri TTK'da düzenlenmiştir. İnfisah 
nedenleri şu şekilde sıralanabilir: 

- Esas sözleşmede öngörülen sürenin dolması ve faaliyete devam 
edilmemesi (TTK mad. 529/1-a), 

- İşletme konusunun gerçekleşmesi veya gerçekleşmesinin imkan
sız hale gelmesi (TTK mad. 529/1-b), 

- Esas sözleşmede öngörülen sona erme sebeplerinin gerçekleşmesi 
(TTK mad. 529/ 1-c ), 

- Şirket esas sermayesinin 2/3 'ünün kaybı ve gerekli tedbirlerin 
alınmaması (TTK mad. 376), 
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- Şirketin iflasına karar verilmesi (TTK mad. 529/1-e ), 
- Kanunlarda öngörülen diğer haller (Örneğin yapısal değişiklikler). 

3.2.9.12.2. Fesih 

Anonim şirketin feshi ortaklar kararıyla (TTK mad. 529/1-d) olabi
leceği gibi, mahkeme kararıyla da gerçekleştirilebilecektir. Mahkeme 
kararı ile anonim şirketin feshedilmesi TTK'nın çeşitli hükümlerinde 
düzenlenmektedir: 

- Kuruluşta fesih davası (TTK mad. 353), 
- Organ eksikliği nedeniyle fesih (TTK mad. 530), 
- Bakanlığın açacağı fesih davası (TTK mad. 21 O), 
- Haklı nedenle fesih davası (TTK mad. 531). 
Sona erme iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri 

gelmişse, yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir (TTK 
mad. 532). Sona eren şirket tasfiye sürecine girer (TTK mad. 533). 

3.2.9.12.3. Tasfiye 

Anonim şirkette tasfiyeye ilişkin hükümler oldukça kapsamlıdır 
(TTK mad. 536-548). Tasfiye süreci ilke olarak tasfiye memuru tarafın
dan yüırütülür (TTK mad. 536).Tasfiye memuru esas sözleşme veya genel 
kurul kararı ile atanabilir. Bu şekillerde atanmadığı takdirde tasfiye yöne
tim kurulu tarafından yapılır. TTK'nın getirdiği en önemli değişiklikler
den biri de ek tasfiyedir (TTK mad. 547). 

3.2.10. LİMİTED ŞİRKET 

3.2.10.1. Tanım 

Limited şirket, TTK mad. 573'de bir veya daha çok gerçek veya 
tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı altında kurulan, esas sermayesi 
belirli olan ve esas sermaye paylarının toplamından oluşan, ortakların 
şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt ettikleri esas serma-
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ye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek ödeme ve 
yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlü olduğu ve kanu
nen yasak olmayan her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilen 
şirket olarak tanımlanmaktadır. 

Asgari sermayesi 10000 TL'dir (TTK mad. 580). 

3.2.10.2. Unsurlar 

3.2.10.2.1. Ortaklar 

Bir veya daha fazla gerçek veya tüzel kişi tarafından kurulabilir. 
Ortak sayısı en az bir, en fazla ellidir (TTK mad. 574). 

3.2.10.2.2. Amaç ve Konu 

Limited şirket her türlü ekonomik amaç ve konu için kurulabilir. 
Ticari işletme işletme zorunluluğu yoktur. 

3.2.10.2.3. Sermaye 

Limited şirketlerde sermaye belirlidir ve asgari olarak öngörülmüş
tür. Limited şirketin esas sermayesi en az 10000 TL'dir (TTK mad. 580). 

3.2.10.2.4. Pay 

TTK sisteminde limited şirket ortağına, birden fazla pay sahibi ol
ma olanağı getirilmiştir. Pay devri katı kurallara bağlanmıştır. Bu özelliği 
ile limited şirket, şahıs şirketlerine benzerlik göstermektedir. 

3.2.10.3. Kuruluşu 

3.2.10.3.l. Genel Olarak 

Limited şirkette ani kuruluş sistemi benimsenmiştir. Kurucuların, 
kuruluşta sermaye olarak nakit ya da ayni sermaye getirmesi mümkün
dür. Şirket tescille birlikte tüzel kişilik kazanır. 
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3.2.10.3.2. Kuruluşta İşlemler 

Limited şirketin kuruluşunda yapılması gereken işlemler: 
- Şirket sözleşmesinin düzenlenmesi (TTK mad. 575-576), 
- Sözleşmenin imzalanması ve imzaların noterce onaylanması 

(TTK mad. 575), 
- Kurucular beyanı (TTK mad. 586/2-b), 
- Ayni sermayenin bilirkişi tarafından değerlenmesi ve ilgili sicille-

re şerh edilmesi (TTK mad. 578 atfıyla TTK mad. 342-343 ve TTK mad. 
128), 

- Nakit sermayenin ödenmesi (TTK mad. 583/5 ve 585), 
- Tescil ve ilan (TTK mad. 588). 

3.2.10.4. Organlar (TTK mad. 616-636) 

Limited şirketlerde genel kurul bulunması zorunlu tutulmuştur. Bu
na göre, 6102 sayılı TTK sisteminde limited şirkette, aynen anonim şir 
kette olduğu gibi, genel kurul ve yönetim kurulu olmak üzere iki zorunlu 
organ bulunmaktadır. 

Denetim, yine anonim şirketlerde olduğu gibi dışarıdan hizmet alı
mı şeklinde gerçekleştirilecektir. 

TTK sistemine göre müdürler, yönetim ve temsilde kanun gereği 
özden organ olmak yerine, seçilmiş organ olarak faaliyet gösterecekler
dir. Müdür/müdürlerin kim olacağına seçimle karar verilecektir. Genel 
kurul ile denetçinin görevleri dışında kalan ve işletme konusuna giren 
tüm görevler müdürlere aittir. İşletme amaç ve konusuna giren her işlem 
temsil yetkisi kapsamındadır. Yalnızca birlikte temsil ve şube-merkez 
konularında temsil yetkisi sınırlanabilir. 

3.2.10.5. Sorumluluk 

3.2.10.5.1. Şirketin Sorumluluğu (TTK mad. 602) 

Limited şirket borç ve yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlı
ğıyla sorumludur. Şirketin malvarlığıyla sınırlı sorumluluğu nedeniyle, 
malvarlığının korunması ilkesi uygulama alanı bulur. 
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3.2.10.�.2. Ortakların Sorumluluğu (TTK mad. 573/2 ve 585) 

Limited şirkette ortaklar, şirket borçlarından kural olarak sorumlu 
değillerdir. Ortakların tek borçları taahhüt etmiş oldukları sermayeyi 
ödemektir. Öte yandan bu kuralın bazı istisnaları mevcuttur. Ortaklar 
açısından şirket sözleşmesi ile öngörülen yan edim ve ek ödeme yüküm
lülükleri söz konusu olabilecektir. 

Ortaklar şirket sözleşmesiyle esas sermaye payı bedeli dışında ek 
ödeme ile de yükümlü tutulabilirler (TTK mad. 603). Ek ödeme için ön
görülen tutar esas sermaye payının itibari değerinin iki katını aşamaz 
(TTK mad. 603/3). 

Ayrıca şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun gerçekleş
mesine hizmet edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir (TTK 

mad. 606/ 1) .  
6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun 'un 

35'inci maddesi nedeniyle, kamu borçlarından ötürü limited şirket ortak
ları sorumludur. Ortaklar ödenemeyen ve tahsil imkanı bulunmayan ka
mu borçlarından dolayı, sermaye payı ile orantılı olarak sorumludurlar. 

3.2.10.6. Sona Erme 

Limited şirketin sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları 
TTK mad. 636 ve 637,de düzenlenmiştir. TTK mad. 636,da şirket söz
leşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesi, 
genel kurulun karar alması, iflasın açılması ya da kanunda öngörülen 
diğer sona erme hallerinin gerçekleşmesi sona erme sebebi olarak düzen
lenmiştir. Bunun yanında uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli or
ganlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, ortak
lardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin feshini istemesi üzeri
ne şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, müdür
leri dinleyerek şirketin durumunu Kanuna uygun hale getirmesi için bir 
süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar 
verir. 

Limited şirketin sona ermesini gerektirecek haklı sebepler var ise, 
her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir. Mahkeme istem yeri-



iŞLETME HUKUKU 219 

ne, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve davacı ortağın 
şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir di
ğer bir çözüme hükmedebilir (TTK mad. 636/3). 

İflas ve mahkeme kararı dışındaki sona erme sebepleri gerçekleştiği 
takdirde müdür, birden fazla müdürün bulunması halinde en az iki mü
dür, bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettirir (TTK mad. 637). 

3.3. KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 

3.3.1. KIYMETLİ EVRAK KONUSUNDA GENEL BİLGİ

LER 

3.3.1.1. Kıymetli Evrak Kavramı 

Kıymetli evrak, Türk Ticaret Kanunu'nun 645'inci maddesinde ta
nımlanmıştır: Bu tanımda "Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların 
içerdikleri hak, senetten ayrı olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da 
devredilemez." denilmektedir. 

3.3.1.2. Kıymetli Evrakın Özellikleri 

Yukarıdaki tanımı dikkate aldığımızda kıymetli evrakın özellikleri
ni şu şekilde belirtebiliriz: 

- Hakla senet arasında kuvvetli bir bağ olması: Kıymetli evrakın 
içerdiği hakkı talep eden alacaklı senedi ibraz etmeli, ayrıca borçlu da 
ancak senedi ibraz edene ödeme yapmalıdır (TTK mad. 646). 

- İçerdiği hakkın devredilebilir olması: Kıymetli evrak, devredile
bilme olanağı olan senetlerdir; sınırlı sayıda belirlenmiş devir biçimlerine 
uyulmak suretiyle devredilebilmektedir (TTK mad. 64 7). 

3.3.1.3. Kıymetli Evrakın Sınıflandırılması 

Kıymetli evrak çeşitli açılardan sınıflandırılabilmekle birlikte uygu
lama açısından en önemli sınıflandırma, devir şekillerine göre yapılan 
sınıflandırmadır. Buna göre kıymetli evrak emre, nama ve hamiline yazılı 



220 TiCARET HUKUKU 

olarak üçe ayrılır. Emre yazılı senetler, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi 
suretiyle; nama yazılı senetler, alacağın temliki için gereken usule uygun 
olarak yazılı bir temlik beyanı ve zilyetliğin devri ile; hamiline yazılı 
senetler ise yalnızca zilyetliğin geçirilmesi ile devredilir. 

3.3.1.4. Def'iler 

Kıymetli evrak devredilebilen senetler olduklarından, senedin devri 
sonrasında alacaklı haline gelen kişiye (hamil) karşı, borçlunun öne süre
bileceği defiler önem taşır. 

Emre yazılı senetlerde, senet metninden anlaşılan defiler ile sene
din geçersizliğine ilişkin defiler (mutlak defiler), borçlu tarafından ala
caklı kim ise ona karşı ileri sürülebilir (TTK mad. 825). Ancak borçlu, 
kendisi ile lehine senet düzenlediği alacaklı arasındaki ilişkiye dayanan 
def ileri (nispi defiler), senedi devralan alacaklıya karşı ileri süremez. 
Bunun tek istisnası, senedi iktisap eden alacaklının, borçlu zararına hare
ket etmiş olmasıdır (TTK mad. 825). 

Nama yazılı senetlerin devri ise TBK'nın 183 ve devamındaki hü
kümlerine uygun olarak yapılıp, alacağın devri niteliğinde olduğundan, 
borçlu, devri öğrendiği sırada devredene karşı sahip olduğu def ileri dev
ralana karşı ileri sürebilir. Dolayısıyla nama yazılı senetlerde defiler 
özellik arz etmemektedir. 

Hamiline yazılı senetlerde defi sistemi emre yazılı senetlerle aynı
dır. Ek olarak önem taşıyan bir nokta ise, hamiline yazılı senetlerde sene
din borçlusunun rızası olmadan dolaşıma çıkarıldığı yönünde bir defi 
ileri sürülememesidir (TTK mad. 659). 

3.3.1.5. Kıymetli Evrakın İptali 

Kıymetli evrakın iptali, senedin ziyaı (zayi olma) halinde söz konu
su olur (TTK mad. 651). Burada zayi olma kavramı geniş olarak değer
lendirilmelidir. Çalınma, kaybolma, yanma veya senet üzerindeki bilgile
rin herhangi bir biçimde okunamayacak hale gelmesi gibi haller bu kav
ram kapsamındadır. İptal, hakkın senede bağlılığı ilkesinin bir istisnası-
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dır. İptali istemeye yetkili kişi olan senet üzerindeki hak sahibi, senedin 
vadesi geçmişse hakkını senetsiz olarak ileri sürebilmeyi, vade henüz 
gelmemişse, kendisine yeni bir senet düzenlenerek teslim edilmesini 
mahkemeden talep eder. Emre, nama, hamiline yazılı olmasına göre kıy
metli evrakın iptal usulü farklılık gösterir (TTK mad. 651, 652, 657, 66 1 -
668). 

3.3.2. KAMBİYO SENETLERİ 

Kambiyo senetleri kanunda sınırlı sayıda belirlenmiştir: Bunlar; po
liçe, bono ve çektir. 

Uygulamada, kambiyo senedi düzenlenmesine genellikle bir temel 
ilişki (satım, kira, ödünç vb.) neden olmakla birlikte, kambiyo senedinin 
geçerliliği bakımından böyle bir temel ilişkinin varlığı mecburi değildir. 
Bu bakımdan kambiyo taahhüdü soyut bir taahhüttür. Temel ilişkinin 
varlığı halinde, kambiyo ilişkisinin yanı sıra bu temel ilişki de devam 
eder. 

Kambiyo senetleri, kanunda şekil şartları düzenlenen ve ancak bun
lara uyulduğu takdirde geçerli olarak oluşturulabilen senetlerdir. Çeşitle
rine göre farklılık göstermekle birlikte esas olarak ödeme, kredi ve temi
nat işlevlerini yerine getirirler. 

3.3.2.1. Poliçe 

TTK, kambiyo senetleri arasında en çok sayıda hükmü poliçe için 
öngörmüştür (TTK ınad. 671-775). Poliçe, belli bir bedelin ödenmesi 
konusunda kayıtsız ve şartsız havaleyi içerir. Havale esasen TBK'da dü
zenlenen bir kurumdur. Buna göre poliçe, nitelikli bir havale ilişkisidir. 

Poliçe üçlü bir ilişki doğurur. Düzenleyen, muhataba ödeme, lehta
ra da bu ödemeyi tahsil etme yetkisi verir. Muhatabın üçlü ilişki içinde 
yer alması için, poliçeyi kabul etmesi gerekir. Poliçe emre veya nama 
yazılı olarak düzenlenebilir. Kanunen emre yazılı bir senettir. Poliçe, 
menfi emre kaydı konulmak suretiyle nama yazılı hale getirilebilir. 
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Düzenleyen, poliçeyi kanunda sayılan unsurları içerir şekilde dü
zenleyerek lehtara teslim eder. Muhatap bu noktada kambiyo ilişkisi dı
şında bulunur. Poliçenin düzenlenebilmesi için, muhatabın düzenleyene 
borçlu olması şart olmamakla birlikte, uygulamada genel olarak durum 
böyledir. Muhatabın kambiyo ilişkisine dahil olması kabul ile gerçekle
şır. 

Poliçede kabul ve ödeme için olmak üzere iki tür ibraz söz konusu
dur. Kural olarak vadeye kadar kabul için, vadede ise ödeme için ibraz 
gerçekleştirilir. Muhatabın kabulü halinde muhatap asıl borçlu haline 
gelir. Kabul etmemesi halinde ise, vadeden önce başvuru olanakları do
ğar. 

3.3 .2.1.1. Şekil Şartları 

Poliçenin şekil şartları TTK'nın 671 'inci maddesinde şu şekilde sı-
ralanmıştır: 

- "Poliçe" kelimesi, 
- Belirli bir bedelin ödenmesi konusunda kayıtsız ve şartsız havale, 
- Muhatabın adı, 
- Vade (Vade görüldüğünde, görüldükten belli bir süre sonra, dü-

zenleme gününden belirli bir süre sonra, belirli günde olabilir.), 
- Ödeme yeri (Ödeme yeri muhatabın yerleşim yeri ile aynı yerle

şim yerinde fakat farklı adreste ise "adresli poliçe", muhatabın yerleşim 
yerinden farklı yerleşim yerinde ise "yerleşim yerli poliçe" söz konusu 
olur.). 

- Lehtar, 
- Düzenleme yeri ve tarihi, 
- Düzenleyenin imzası. 
Kanunda sayılan unsurlardan hangisinin bulunmadığına göre, farklı 

yaptırımlar veya alternatif çözümler getirilmiştir (TTK mad. 672). 
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3.3.2.1.2. işleyiş 

Poliçe düzenleyen tarafından düzenlenerek lehtara verilir. Lehtar 
poliçenin ilk hamilidir. Lehtar poliçeyi elinde tutarak aynı zamanda son 
hamil de olabileceği gibi, vadeden önce devretmek (ciro + zilyetliğin 
devri) suretiyle poliçeyi dolaşıma çıkarabilir. Vadeden sonra gerçekleşti
rilen ciro alacağın temliki sonuçlarını doğurur. 

Ciro, emre yazılı senetlerde senedin devrine yönelik yazılı irade 
beyamdır. Lehtar, poliçeyi ciro etmek suretiyle devredebilir ve ilk ciranta 
sıfatını alır. Devrettiği kişi ise poliçenin hamili olur. Bu hamil de poliçeyi 
devredebilir ya da kabul/ödeme için ibrazda bulunabilir. Ciro, poliçeden 
doğan tüm hakları devir amaçlı yapıldığında "temlik cirosu" adını alır. 
Bunun yanında "tahsil cirosu" ve "rehin cirosu" da yapılabilir. 

Hamil, kural olarak poliçeyi vadeye kadar olan süreçte muhataba 
kabul için ibraz eder. Kabul için ibraz, kural olarak ihtiyaridir. Muhatap 
kabul için ibraz edilen poliçeyi kabul edip etmemekte serbesttir. Düzen
leyene borçlu olsa dahi durum böyledir. Kabul ederse kambiyo ilişkisine 
dahil olarak asıl borçlu sıfatını alır. Etmezse, poliçede bir asıl borçlu ol
maz. Hamil, "kabul etmeme protestosu" düzenlemek suretiyle düzenle
yen ve kendinden önceki cirantalara (senet üzerinde imzası bulunan dü
zenleyen/ciranta/aval veren, hamile karşı müracaat borçluları olarak 
müteselsilen sorumludur) vadeden önce başvuru hakkını kullanabilir. 
Poliçenin muhatap tarafından kabulü halinde ise, senet, vade gününde 
öncelikle asıl borçlu olan muhataba, "ödeme için ibraz" edilir. Muhatabın 
ödeme yapmaması halinde, müracaat borçluları olan düzenleyen ve ciran
talara, "ödememe protestosu" çekilmek suretiyle başvuru mümkündür. 

3.3.2. 1 .3. Zamanaşımı ve Sebepsiz Zenginleşme 

Hamilin muhataba, cirantalara ve düzenleyene; cirantanın diğer ci
rantalara talepleri ile ilgili zamanaşımı süreleri TTK'nın 749'uncu mad
desinde düzenlenmiştir. Zamanaşımı gerçekleştiğinde veya poliçeden 
doğan hakların korunması için gerekli işlemlerin yapılması ihmal edildi
ğinde, düzenleyen/kabul edenin sorumlulukları sona erer. Bununla bera-
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ber, sebepsiz . zenginleşme nedeniyle sorumlulukları devam edecektir. 
Sebepsiz zenginleşme, kambiyo hukukunda TBK'daki tanımından farklı 
bir anlam içerir ve farklı kullanım alanı vardır. 

3.3.2.2. Bono 

Bono, kayıtsız şartsız belli bir bedeli ödeme vaadidir. Bono ikili bir 
ilişki doğurur. Düzenleyen, bonoyu düzenleyerek lehtara verir. Lehtar ilk 
hamildir. Bono, kanunen emre yazılı senetlerden olduğundan lehtar tara
fından, ciro ve zilyetliğin geçirilmesi suretiyle devredilebilir. Menfi emre 
kaydı konularak nama yazılı hale getirilebilir; ancak hamiline düzenle
nemez. Bono ile ilgili birçok hukuki sorun, TTK'nın poliçe hükümlerine 
yapılan atıflarla çözüme kavuşturulmuştur (TTK mad. 778). 

3.3.2.2.1. Şekil Şartları 

Bonoda şu unsurların bulunması gerekir: 
- "Bono/emre yazılı senet" kelimesi, 
- Kayıtsız şartsız belirli bir bedeli ödeme vaadi, 
- Vade (Vade görüldüğünde, görüldükten belli bir süre sonra, dü-

zenleme gününden belirli bir süre sonra, belirli günde olabilir.), 
.� Ödeme yeri, 

- Lehtar, 
- Düzenleme tarihi ve yeri, 
- Düzenleyenin imzası. 
Burada sayılan unsurlardan hangisinin bulunmadığına göre, farklı 

yaptırımlar veya alternatif çözümler getirilmiştir (TTK mad. 777). 

3.3.2.2.2. işleyiş 

Bono düzenleyen tarafından düzenlenir ve lehtara verilir. Bonoda 
asıl borçlu senedi düzenleyendir (TTK mad. 779). Lehtar, bonoyu elinde 
tutup vadede ödeme talep edebileceği gibi, senedi devretmek suretiyle 
dolaşıma da çıkarabilir. Bonoyu, düzgün bir ciro zincirine dayalı olarak 
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elinde bulunduran meşru hamil, vadede düzenleyenden alacağını talep 
eder. Alacağını elde edememesi halinde protesto düzenleyerek müracaat 
borçluları olan cirantalara başvurabilir. Bono, ikili bir ilişki içerdiğinden, 
poliçedeki kabul kurumu burada bulunmamaktadır. 

3.3.2.2.3. Hatır Bonosu ve Açık (Beyaz) Bono 

Uygulamada, sıklıkla, bonoyu düzenleyenin lehtara karşı bir borcu 
bulunmamakla birlikte, ticari itibar oluşturmak veya senedi dolaşıma 
çıkararak kredi elde etmek amacıyla "hatır bonosu" düzenlendiği görül
mektedir. Burada temelde bir borç ilişkisi bulunmayıp hatır nedeniyle 
senet düzenlendiğine dair "hatır defi", ancak düzenleyen tarafından leh
tara karşı ileri sürülebilir (TTK mad. 687). 

Düzenleyenin imzası haricindeki zorunlu unsurlarının bir veya bir
kaçını içermeyen bonolar, "açık (beyaz) bono" olarak nitelendirilmekte 
ve bunlarla ilgili olarak taraflar arasındaki doldurma anlaşması ispat so
runlarına yol açabilmektedir (TTK mad. 778). 

3.3.2.2.4. İmzaların Bağımsızlığı İlkesi ve Yetkisiz Temsil 

Senet üzerine konulan imzalardan birinin herhangi bir nedenle sa
hibini bağlamaması, diğer imzaların geçerliliğini etkilemez; buna imzala
rın bağımsızlığı ilkesi adı verilir (TTK mad. 677). 

Yetkisi olmadığı halde bir kişinin temsilcisi sıfatıyla bonoya imza 
koyması halinde bu kimse, bonodan dolayı bizzat sorumlu olacaktır 
(TTK mad. 678). Bu durum poliçe için de geçerlidir. 

3.3.2.2.5. Aval 

Aval kambiyo hukukuna özgü bir tür kefalet olup avalistin, lehine 
aval verdiği kişi gibi sorumlu olması sonucunu doğuran soyut bir kambi
yo taahhüdüdür. Bononun ön yüzünde düzenleyenin, poliçenin ön yü
zünde düzenleyen ile muhatabın imzaları dışında yer alan her imza aval 
sayılır (TTK mad. 701, 778). Avalist, kendisine başvuru mümkün hale 
geldiği anda, senet dolayısıyla hamile karşı sorumluluk altına girmiş olan 
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diğer kişilerle birlikte müteselsilen sorumlu olur (TTK mad. 724, 
778/l/d). 

3.3.2.2.6. Zamanaşımı ve Sebepsiz Zenginleşme 

Zamanaşımı ve sebepsiz zenginleşme hakkında bonoda da poliçeye 
ilişkin hükümler uygulama alanı bulur. Bu konuya daha önce kısaca de
ğinmiş bulunmaktayız. 

3 .3.2.3. Çek 

Çekte, poliçede olduğu gibi bir nitelikli havale ilişkisi söz konusu
dur. Çeki düzenleyen (keşideci), çek ile işleyen hesabının bulunduğu bir 
bankaya (muhatap), lehine çek düzenlenen (lehtar) ya da çeki ondan dev-
ralan (hamil) kişiye, kendi hesabına belirli bir bedeli ödeme ve aynı za
manda hamile de çek bedelini muhataptan talep etme yetkisini verir. Çek
te muhatap ancak bir banka olabilir ve poliçenin aksine çekte kabul ku
rumu yoktur. Kanunen emre yazılı bir senet olarak düzenlenen çek, menfi 
emre kaydı ile nama yazılı olarak düzenlenebileceği gibi, diğer kambiyo 
taahhütlerinden farklı olarak hamiline de düzenlenebilir (TTK mad. 785). 
Dolayısıyla çekte lehtar zorunlu bir unsur olmayıp, kimin lehine düzen
lendiği gösterilmeyen çek hamilinedir (TTK mad. 785/3). Çek bir ödeme 
aracı olduğundan vadeyi içeremez. 

Çek, diğer kambiyo taahhütlerinden farklı olarak 5941 sayılı Çek 
Kanunu (ÇekK) ile de düzenlenmiştir. Bu kanunda idari yaptırımlar da 
yer almaktadır. 

3.3.2.3.1. Şekil Şartları 

Kanunda çekin şartları şu şekilde belirtilmiştir: 
- "Çek" kelimesi, 
- Kayıtsız ve şartsız belirli bir bedelin ödenmesi havalesi, 
- Muhatap, 
- Ödeme yeri, 
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- Düzenleme tarihi ve yeri, 
- Düzenleyenin imzası. 
Sayılan unsurlardan hangisinin bulunmadığına göre, farklı yaptı

rımlar veya alternatif çözümler kanun tarafından getirilmiştir (TTK mad. 
780). Düzenleyenin imzası haricindeki unsurların bulunmaması halinde 
"açık çek" söz konusudur. 

Çek Kanunu ile eklenen ancak geçerlilik açısından zorunlu olma-
yan unsurlar aşağıdaki gibidir (ÇekK mad. 2): 

- Çek hesabının numarası, 
- Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, 
- Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı veya tüzel kişinin 

adı, 
- Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numara-

sı, 
- Çekin basıldığı tarih. 

3.3.2.3.2. işleyiş 

Çekte vade söz konusu olmayıp kısa ibraz süreleri bulunduğundan, 
çek dolaşıma uygun bir kambiyo senedi değildir. Çekin ödeme aracı nite
liği ön plandadır; fakat uygulamada sıklıkla ileri düzenleme tarihli çek 
keşide edilerek, çeke kredi aracı niteliği de yüklenmektedir. Ödeme aracı 
niteliği gereği, çekte rehin cirosu söz konusu olmaz. 

Muhatap çeki kabul edemeyeceği gibi ciro da edemez. Çekte, mu
hatap lehine yapılan ciro makbuz hükmündedir. Çek emre, nama ya da 
hamiline olarak düzenlenebileceğinden, bunların koşullarına uygun ola
rak devredilmesi mümkündür. 

Gerçek kişi, temsilci aracılığıyla çek düzenleyemez (ÇekK mad. 5). 
Çekin ödenmesi konusu birtakım özellikler arz eder: 
- TTK'nın 795'inci maddesine göre çek, görüldüğünde ödenir. 
- ÇekK 3 'üncü maddeye göre, üzerinde yazılı bulunan düzenleme 

tarihinden önce ibraz edilen çekin bedeli, hesapta karşılığı bulunması 
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halinde öden.ir. Hesapta karşılık bulunmaması nedeniyle kısmen veya 
tamamen ödenmemiş olması halinde, bu çeke dair hukuki takip yapıla
bilmesi, ancak üzerindeki düzenleme tarihinin gelmesi ile mümkündür. 
Hukuki takip, ibraz süresi içinde ibraz ve karşılıksızdır işleminin yapıl
ması ile söz konusu olabilecektir. 

- ÇekK Geçici Madde 1, 31.12.20 17 tarihine kadar, çekin üzerinde 
yazılı düzenleme tarihinden önce ibrazının geçersizliğini ifade etmekte
dir. Dolayısıyla bu tarihe kadar ileri düzenleme tarihli çeke uygulamada 
kazandırılmak istenen kredi işlevi geçici bir süre için kanun tarafından da 
tanınmıştır. 

Çek, ödeme için ibraz edilir. İbraz, ödeme yerinde, muhataba ger
çekleştirilir; ancak Kanun çekin bir takas odasına ibrazına da olanak tanır 
(TTK mad. 798). Çekte ibraz süreleri önem taşır; ibraz ile alacak muaccel 
hale gelir ve hukuki ve idari yaptırımların uygulanması gündeme gelebi
lir. İbraz süreleri 10 gün, l ay ve 3 aylık olmak üzere düzenlenmiştir 
(TTK mad. 796). İbraz sürelerinin geçirilmesi tüm sorumlulara karşı 
kambiyo hukukuna dayalı başvuru hakkını kaybettirir. Çekin ibrazı son
rasında muhatabın çekin unsurlarını incelemesi, çekin tamamen veya 
kısmen karşılığı bulunması halinde yapacağı ödeme miktarları ve gerekli 
ise karşılıksızdır işleminin gerçekleştirilmesi özellik arz eder ve banka 
personeli açısından yaptırımlar doğurur. 

Çekin karşılıksız kalmasının cezai yaptırıma bağlanması geçmiş 
yıllarda oldukça tartışılan bir konu olmuştur. Güncel düzenlemede bir 
idari yaptırım türü olan çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı söz 
konusudur. 

3.3.2.3.3. Çekten Cayma 

Çekten cayma, muhataba verilmiş olan ödeme yetkisinin geri alın
ması anlamına gelir. İbraz süresinin geçmesi ve ibraz süresi içinde çekin 
muhataba ibraz edilmemiş olması şartları ile düzenleyen çekten cayabilir. 
İbraz süresi içinde açıklanan cayma beyanı, bu sürenin dolmasının ardın
dan hüküm ifade eder. 



iŞLETME HUKUKU 229 

3.3.2.3.4. Başvurma Hakkının Kapsamı ve Zamanaşımı 

Başvurma hakkının kapsamı TTK'nın 810'uncu maddesinde dü
zenlenmiştir. Diğer kambiyo senetlerinden farklı olarak çekte, hamil, 
düzenleyenden çekin ödenmeyen kısmının %10'u oranında bir çek taz
minatı ödenmesini de isteyebilir. 

Çekte üç yıllık tek bir zamanaşımı süresi kabul edilmiştir (TTK 
mad. 8 l 4). Ayrıca şartları gerçekleştiği takdirde sebepsiz zenginleşme 
yoluna gidilmesi de mümkündür. 


