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GİRİŞ 
 

  

 Ayırt edici işaretler; taciri, ticari işletmeyi veya ticari işletmenin ürettiği malı ya da 

sunduğu hizmeti diğer tacirlerden, ticari işletmelerden ve onların mal veya hizmetlerinden 

ayırt etmeye, belli bir müşteri çevresinin ticari işletmeye bağlanmasına ve ticari işleme 

sahibinin menfaatini korumaya hizmet eder1. Bu anlamda birer ayırt edici işaret olan ticaret 

unvanı, işletme adı ve markanın birbirinden ayırt edilmesi gerekmektedir.  

 

İşletme adı, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 53. Maddesinde tanımlanmıştır. 

Buna göre işletme adı, ticari işletme sahibi ile ilgili bir kavram olmayıp doğrudan işletmeyi 

tanıtmak ve benzeri işletmelerden ayırt etmek için kullanılan addır. Ticaret unvanı ise taciri 

diğerlerinden ayırt etmek için kullanılan bir kavram olup merkezinde tacir vardır. Dolayısıyla 

ticaret unvanı sadece tacirler tarafından kullanılabilecekken işletme adı tacir olmayan 

esnaflarca da kullanılabilecektir. 6102 sayılı Kanun uyarınca ticaret unvanı kullanmak tacirler 

açısından bir zorunlulukken işletme adının kullanılması kanunen zorunlu kılınmamıştır.  

 

Marka ise 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 4. Maddesinde tanımlanmış olup 

kabaca bir teşebbüsün mallarının veya hizmetlerinin diğer teşebbüslerin mallarından veya 

hizmetlerinden ayırt edilmesini sağlayan unsurdur. Marka sahibi olmak için ticari işletme 

sahibi olmak ya da tacir olmak gerekmemektedir. Dolayısıyla marka ticari işletmeyi ya da 

taciri hedef alan bir kavram değildir. Marka, üretilen mal veya sunulan hizmetin, 

diğerlerinden ayırt edilmesini sağlayan bir unsur olarak farklılaşmaktadır. Dolayısıyla ticaret 

unvanı ve marka arasında net bir ayrım mevcuttur. Yine de uygulamada bu ikisinin 

karıştırıldığına ya da kötü niyetli şekilde birbirleri yerine kullanıldığına rastlanmaktadır2. Bazı 

hallerde ise ticaret unvanın markasal kullanımının kaçınılmaz olduğu ve bu sebeple ticaret 

unvanının marka olarak kullanılmasının mümkün olduğu da savunulmaktadır3.  

 

Aralarındaki farklılıklara alakaları nedeniyle yukarıda yer verilen bu üç kavramadan 

sadece ticaret unvanları işbu makale kapsamında incelenecektir. Öncelikle ticaret unvanın 

tanımı, hukuki niteliği ve ne şekilde oluşturulacağı hususlarına yer verilecek, akabinde ticaret 

unvanın devri, değişikliği ve korunması meseleleri ele alınacaktır. Son olarak 6102 sayılı 

Türk Ticaret Kanunu tarafından tescilli ticaret unvanlarına tanınan hususi koruma detaylı 

olarak incelenecek ve tescilsiz ticaret unvanlarının korunmasına olanak veren haksız rekabet 

hükümlerine kabaca değinilecektir. Ticaret unvanın markasal kullanımı ve bu şekilde 

sağlanacak koruma makale kapsamında incelenmeyecektir.    

 

 

  

 

 
1 ÜLGEN Hüseyin/ TEOMAN Ömer/ HELVACI Mehmet/ KENDİGELEN Abuzer/ KAYA 

Arslan/ NOMER Ertan, N. Füsun, Ticari İşletme Hukuku, 1. Bası, İstanbul 2006, s. 305 

 
2 Tescilli bir markanın, ticaret unvanı olarak tescil edilmesi ve markanın ününden yararlanması 

vb. sorunların incelenmesi ve eleştirisi için bkz. AYDOĞAN Fatih, “Markanın Ticaret 

Unvanına Karşı Korunması, Mevcut Hukuki Durum – Değişiklik (Madde) Önerisi – İtiraz 

Yolu ve/veya Alternatif Çözüm Yolu Önerisi”, İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi 

Mecmuası (İÜHFM), C: LXXI, S: 2, s. 27 – 50 

 
3 CAMCI Ömer, Haksız Rekabet Davaları -1-, İstanbul 2001, s. 133 
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1. TİCARET UNVANI 

 

Medeni hayatta kişileri birbirinden ayırmaya yarayan ad ve soyadın ticaret hayatındaki 

yansıması ticaret unvanıdır. Bu anlamda ticaret unvanı, ticaret hayatında kullanılan bir ayırt 

edici unsurdur4.  

 

1.1.  Tanımı  

 

Ticaret unvanı5, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda (TTK) doğrudan bir 

tanım maddesine sahip olmamakla beraber TTK m. 39 “Ticaret Unvanını Kullanma 

Zorunluluğu” nu düzenlerken bu kavramın muhtevasına da dolaylı olarak yer 

vermiştir. Buna göre ticaret unvanı her tacirin6, ticari işletmesine ilişkin işlemleri 

yaparken, işletmesiyle ilgili senet7 8 ve diğer belgeleri imzalarken kullanması gereken 

bir unsur olarak karşımıza çıkar. İlgili hüküm ticaret unvanına kim sahip olabilir 

sorusuna da doğrudan cevap vermekte olup ticaret unvanı tacirlerin sahip olabildiği ve 

işletmesine dair yaptığı işlemlerde kullanması zorunlu olan bir ögedir.  

Ticaret unvanı taciri dış dünyaya tanıtarak onu diğer tacirlerden ayırır. 

Dolayısıyla ticaret unvanı, taciri tanıtma ve diğer tacirlerden ayırt etme fonksiyonuna 

sahiptir. Tanıtma fonksiyonu sayesinde tacirle ticari işletmesine ilişkin hukuki 

münasebete girecek olan üçüncü kişiler, karşılarında kimin olduğunu bilme fırsatına 

sahip olur.  

 

 
4 ÇOBAN Özlem Sibel, Türk Hukukunda Marka ve Ticaret Unvanı Arasındaki  

İlişki Dolayısıyla Ortaya Çıkan Sorunlar ve Çözüm Önerileri, Türk Patent Enstitüsü Markalar Daire Başkanlığı 

Uzmanlık Tezi, Mart 2014, s. 27 

 
5 Ticaret unvanı yerine “firma” tabiri de kullanılmaktadır. Ancak “firma” tabiri aynı zamanda 

ticari işletmenin kendisini de ifade edebilir. Bu nedenle iki anlamda kullanılabilen “firma” 

tabirini kullanmak yerine 6102 sayılı Kanunca benimsenen “ticaret unvanı” kelimesinin 

kullanılması daha doğrudur. Bkz. İMREGÜN Oğuz, Kara Ticaret Hukuku Dersleri (Genel 

Hükümler – Ortaklıklar – Kıymetli Evrak), 9. Bası, İstanbul 1991, s. 63. 

 
6 Gerek adı geçen maddede sadece “tacir” ibaresi kullanılması gerek TTK m. 15’te esnaflar 

açısından ticaret unvanı kurallarına atıf yapılmaması nedeniyle esnafların ticaret unvanı 

kullanması mümkün değildir.  

 
7 “Senet” sözcüğünden sadece borç yükü taşıyan senet anlaşılmamalıdır. Maddenin devamında 

yer alan “belge” sözcüğü ile birlikte değerlendirildiğinde her türlü yazılı dokümanın kast 

edildiği açıktır. Bkz. DEDEAĞAÇ Enver, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 1. Kitabına 

İlişkin Görüşlerim, Ankara Barosu Başkanlığı 2012, s. 48 

 
8 Maddede geçen “senet” ifadesi yerine sadece “belge” kullanılması gerektiği eleştirisi için 

bkz. ODMAN BOZTOSUN Ayşe/ ÜNAL Akın, Türk Ticaret Kanunu Tasarısı Sempozyumu, 

Yeditepe Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (YÜHFD), Yıl: 2005, C: 2, S: 1, s. 384 
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Ticaret unvanının ayırt etme fonksiyonu ise taciri diğerlerinden ayırdığı için 

ona bir müşteri kitlesi kazandırarak bu müşteri kitlesinin ticari işletmesine 

bağlanmasını sağlar. Doktrinde bazı yazarlarca9 ticaret unvanının tacirin ticari 

işletmesini de tanıtan ve diğer ticari işletmelerden ayırt eden bir fonksiyona da sahip 

olması gerektiğini savunulmuştur. Bu görüşe göre ayrı bir işletme adı 

kullanılmadığında ayırt etme fonksiyonu daha da önem kazanır. Ayrıca TTK m. 49/1 

(Eski TTK m. 51) ile kanun koyucu ticaret unvanının işletmeden ayrı olarak başkasına 

devredilemeyeceğini öngörmekle ticaret unvanının ancak işletme adı ile birlikte bir 

ekonomik değere sahip olduğunu ikrar etmektedir10. Kanımca, her ne kadar işletme adı 

kullanmak kanunen bir zorunluluk olmasa da pratikte hemen hemen bütün tacirler 

ayrıca işletmelerini tanıtan bir işletme adına sahiptir. Dolayısıyla ticaret unvanına 

ayrıca ticari işletmeyi de diğerlerinden ayırt edici bir fonksiyon yüklemek bizi, 

“işletme adı” kavramına zarar verici bir yoruma götürebilecektir. Ticaret unvanın 

ticari işletmeden ayrı olarak devredilememesi de bizi bu sonuca götürmemelidir. Zira 

TTK 49/2 uyarınca “bir işletmenin devri, aksi kabul edilmiş olmadıkça, unvanın devri 

sonucunu doğurur”11. Bu durumda ticari işletmenin, ticaret unvanı olmaksızın devri 

taraflarca açıkça kararlaştırılabilir ki bu da ticaret unvanının ticari işletmeden 

ayrılabileceğini göstermektedir. Dolayısıyla tacir, bir ticari işletmesini devrettikten 

sonra başka bir ticari işletme işletmeye başladığında ya da sahip olduğu diğer ticari 

işletmeleri işletirken yine aynı ticaret unvanını kullanarak ayırt edici fonksiyondan, 

ticari işletmesi adına olmasa da, kendi adına yararlanabilecektir.   

Belirtmek gerekir ki özellikle kurumsal yapıya ulaşan ticari işletmelerde ticaret 

unvanı belli bir ekonomik değere de sahiptir. Bu ekonomik değer nedeniyle gerek 

mülga 1447 sayılı Ticari İşletme Rehini Kanunu’nun 3. Maddesinin a bendi gerek 

01.01.2017 tarihinde yürürlüğe giren 6750 sayılı Ticari İşletmelerde Taşınır Rehini 

Kanunu’nun (TİTRK) 5. Maddesinin ilk fıkrasının k bendi uyarınca ticaret unvanı ve 

işletme adı üzerinde taşınır rehini kurulabilecektir.  

 

1.2. Ticaret Unvanının Hukuki Niteliği  

 

Ticaret unvanın hukuki niteliği doktrinde tartışmalıdır. Zira ticaret unvanın bir 

şahıs varlığı hakkı mı, malvarlığı hakkı mı yoksa karma nitelikte bir hak mı tanıdığı 

 

 
9 YONGALIK Aynur, “Ticaret Unvanı Alanındaki Yeni Gelişmeler – Türk Hukuku Açısından 
Bir Değerlendirme”, Banka ve Ticaret Hukuku Dergisi (BATİDER), Haziran 2002, C: XXI, S: 

3, s. 5. Ticari işletmenin dolaylı tanıtımına katkı sağladığı görüşü için bkz. HELVACI 

Mehmet (ÜLGEN, Ticari İşletme Hukuku), 2006, s. 309. 

 
10 BİLGİŞİN Şevket Memedali, Ticaret Hukuku Prensipleri, C: I, Ticaret ve Tüccar, 3. Bası, 

İstanbul 1950, s. 164; ARSLANLI Halil, Karar Ticaret Hukuku Dersleri Umumi Hükümler, 3. 

Bası, İstanbul 1960, s. 96; ARKAN Sabih, Ticari İşletme Hukuku, 6. Bası, Ankara 2001, s. 

250; LEUSCHEL Roland, Handelsrecht, Schnell erfasst, 3. Aufl., Berlin/Heidelberg/New 

York 1999, s. 48 (YONGALIK Aynur,  s.5’ten naklen) 

 
11 Ayrıca bkz. TTK m. 11/3 c. 2 
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belirsizdir12. Burada yapılacak hukuki nitelendirmenin pratikte de farklı sonuçlara 

yol açacağı gerçeğini kabul etmek gerekir. Örneğin,  ticaret unvanının bir şahıs 

varlığı hakkı ya da malvarlığı hakkı olarak değerlendirilmesi ticaret unvanının iflas 

masasına girip girmemesi konusunda farklılık yaratacaktır13.  

Ticaret unvanının karma nitelikte bir hak olduğunu kabul etmek doğru 

olacaktır. Nitekim bünyesinde hem şahıs varlığı hem de malvarlığı hakkına dair 

nitelikleri barındırmaktadır. Ticaret unvanın sadece şahıs varlığı hakkı olduğu kabul 

edildiğinde unvanın üçüncü kişilere devredilebilir olması şahıs varlığı haklarının 

nitelikleri ile açıklanamayacaktır14. Ticaret unvanın, tam anlamıyla bir malvarlığı 

hakkına vücut verdiğini kabul etmek de zordur. Zira ticaret unvanında adı ve soyadı 

yer alan tacirler açısından Medeni Kanun’un sağladığı hukuki koruma ile ticaret 

unvanının tescilli olması halinde TTK m. 50 – 52’deki, tescilsiz olması halinde ise 

haksız rekabet hükümlerinin yarıştığı kabul edilmektedir15.  

 

1.3.  Ticaret Unvanının Oluşturulmasında Benimsenebilecek Sistemler 

 

Ticaret unvanı, köklü bir geçmişe sahiptir16. Ticari işletme ve sahibi 

arasındaki ilişkiyi göstermesi nedeniyle tacirle hukuki ilişkiye girecek üçüncü 

kişiler açısından özellikle önem arz eder. Ticaret unvanının oluşturulması ve 

devredilmesi açısından farklı sistemler benimsenebilecektir. Bu sistemler 

başlıca: 

 

A. Özgürlük (Serbestlik) Sistemi 

Özellikle Anglosakson hukukunda görülen bu sistemin özelliği 

tacirin dilediği gibi ticaret unvanını seçebilmesi ve bu unvanı 

 

 
12 Doktrindeki tartışmalar hakkında detaylı bilgi için bkz. KARAYAZGAN Mehmet, Ticaret 

Unvanı ve Korunması, Yaşar Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, İzmir 2014, s. 37 – 43; 

KORKMAZ Şerife, Ticaret Unvanın Korunması ve Marka İlişkisi, Gazi Üniversitesi Yüksek 

Lisans Tezi, Ankara 2010, s. 13 – 18; YALMANKÜLAH Zehra, Ticaret Unvanı ve 

Korunması, Kırıkkale Üniversitesi Yüksek Lisans Tezi, Kırıkkale 2014, s. 12 – 20  

 
13 Bu konuda detaylı bilgi için bkz. ODMAN BOZTOSUN Ayşe/ ÜNAL Akın, s. 398 

 
14 YALMANKÜLAH Zehra, s. 12 – 13 

 
15 KARAEGE Özge, “Türk Ticaret Kanuna Göre Ticaret Unvanının Özel Olarak Korunması 

(Özellikle Yeni TTK m. 52; eski TTK m. 54), Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi 

(EÜHFD), Haziran 2011, C. VI, S: 1, s. 9 

 
16 Detaylı bilgi için bkz. İMREGÜN Oğuz, Kara Ticaret Hukuku Dersleri (Genel Hükümler – 

Ortaklıklar – Kıymetli Evrak), 9. Bası, İstanbul 1991, s. 66; ÜLGEN Hüseyin/ TEOMAN 

Ömer/ HELVACI Mehmet/ KENDİGELEN Abuzer/ KAYA Arslan/ NOMER Ertan, N. 

Füsun, Ticari İşletme Hukuku, 4. Bası, İstanbul 2015, s. 391. 
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dilediği gibi devredebilmesidir. Burada tacir tam bir özgürlüğe 

sahip olup gerçek kişi tacirler dahi ortada sanki büyük bir ortaklık 

varmış izlenimi yaratacak bir unvan seçme hakkına sahiptir. 

Dolayısıyla bu sistemde unvan, tacirin kimliği ve nitelikleri 

hakkında doğru bilgi vermeyebilir.  

 

B. Gerçeklik Sistemi 

Fransız sisteminde benimsenmektedir. Özgürlük sisteminin aksine 

tacir kendine dair doğru bilgiyi ve gerçekliği ticaret unvanına 

yansıtmalıdır. Bu sistemde tacirin dilediği gibi ticaret unvanı seçme 

özgürlüğü yerine tacirle hukuki ilişkiye girecek üçüncü kişilerin 

çıkarları korunmaktadır. Gerçeklik sisteminde unvan hayali 

isimlerden oluşamaz, aynen devredilemez ya da miras yoluyla 

intikal edemez. Devir veya intikal söz konusu olduğunda mutlaka 

bu durumu gösteren bir ibarenin ticaret unvanına eklenmesi gerekir.  

 

C. Karma Sistem 

Türk hukukunda uygulanan sistemdir. Burada özgürlük ve gerçeklik 

sistemleri kaynaştırılmaya çalışılmıştır. Bu sistemde unvan 

gerçekliği yansıtmakla beraber bazı hayali eklere sahip olabilir. 

Dolayısıyla unvanın çekirdeği gerçeklik, eki ise serbestlik sistemine 

göre oluşturulur. Ekin seçiminde ise tam bir serbestlik olduğundan 

yine bahsedilemeyecektir. Üçüncü kişileri aldatmaya yönelen 

eklerin seçilmemesi, bazı eklerin kullanımının izne tabi olması gibi 

çeşitli kısıtlamalar yapılabilir. Dolayısıyla karma sitemde bir yandan 

tacir bir yandan da bu tacirle işlem yapacak üçüncü kişilerin 

menfaat dengesi sağlanmış olur. Burada belirli koşullar altında devir 

ya da intikal de söz konusu olabilecektir.  

 

1.4. Ticaret Unvanına Dair Mevzuatımızdaki Başlıca Düzenlemeler 

 

Ticaret unvanına dair düzenlemelerin geniş bölümü TTK m. 39 ila 54 arasında 

yer almaktadır. Ayrıca Gümrük ve Ticaret Bakanlığı’nca çıkarılan Tebliğ17 ile ticaret 

unvanına dair çeşitli düzenlemeler getirilmiştir. Söz konusu Tebliğ’de her ne kadar 

içeriğe ilişkin 3 madde mevcut ise de bu maddelerle TTK sınırlaması, normlar 

hiyerarşisi hiçe sayılarak genişletilmektedir. Tebliğ’e dair detaylı bir inceleme 

 

 
17 14.02.2014 Tarihli Resmi Gazete, S: 28913. Bundan sonra “Tebliğ” olarak anılacaktır.  
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yapılmayacaksa da genel hatlarıyla şu hususlara değinmek mümkündür; Tebliğ’de 

ticaret unvanında yer alan işletme konusu ya da şirket türünü gösteren ibareler 

açısından dil (Türkçe) şartı getirilmiştir. Burada dikkat edilmesi gereken sadece 

işletme konusunu ve şirket türünü içeren ibareler ve ticaret unvanları açısından 

getirilen bir sınırlamanın söz konusu olmasıdır.  

Bunun yanı sıra ticaret unvanında yer alacak ibarelerin üçüncü kişilerde yanlış 

bir kanı yaratmayacak ve gerçeğe aykırı olmayacak şekilde seçilmesi zorunluluğu 

Tebliğ ile detaylandırılmıştır. Ek olarak, ticaret unvanında yer alacak bu 

ibarelerin  kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka aykırı olmaması, kültürel ve 

tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenememesi koşulu getirilmiştir.  

Ticaret Sicilinden silinen bir ticaret unvanının silinmesine ilişkin ilandan 

itibaren 5 yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil edilmeyeceği hükmüne 

de Tebliğ’de yer verilmektedir.  

Yer verilen bu sınırlamaların kanunda yer alması hem normal hiyerarşisine 

uygunluk hem de mevzuatın dağınıklaşmaması açısından önem arz eder.  

Ticaret hukukuyla bağlantılı olarak, ticaret unvanına dair, Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nda da düzenleme mevcuttur. Sınai Mülkiyet Kanunu’nun 7. Maddesinin 3. 

Fıkrası uyarınca marka korumasından yararlanan bir işaretin ticaret unvanı ya da 

işletme adı olarak kullanılması halinde, aynı maddenin 2. Fıkrasınca getirilen önleme 

talebinden faydalanılabilir. Burada dikkat edilmesi gereken husus şudur; ileride 

açıklanacağı üzere kural olarak gerçek kişi tacirler ticaret unvanı olarak ad ve 

soyadlarını kullanırlar18. Bu durumda marka sahibi, gerçek kişi tacirin dürüstçe ve 

ticari hayatın olağan akışı içerisinde adını ticaret unvanı olarak kullanmasını 

engelleyemez.  

Bir diğer düzenleme TİTRK’de mevcut olup ilgili düzenlemeye yukarıda 

değinilmiştir.  

 

1.5. Ticaret Unvanını Kullanma Zorunluluğu 

 

Her tacirin bir ticaret unvanına sahip olması kanunen zorunlu kılınmıştır (TTK 

m. 39/1). Tüzel kişi tacirlerin her türlü işlemleri ticari iş niteliğinde olduğu için tüm 

işlemlerinde ticaret unvanını kullanmak zorundadırlar. Gerçek kişi tacirlerin ise bir 

işlemi ticaret unvanları altında yapmaları, söz konusu işlemin ticari iş olması 

sonucunu doğurur. Dolayısıyla ticaret unvanını işleme dâhil eden gerçek kişi tacir 

artık işin adi iş alanına girdiğini iddia edemez19.  

 

 
18 TTK m. 46’ya uygun şekilde ek veya kısaltma yapmaları mümkündür 

 
19 HELVACI Mehmet (ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku), 2015, s. 410 
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Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve ticari 

defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde sicil numarasını, ticaret unvanını, 

işletmesinin merkezini ve tacir internet sitesi20 oluşturma yükümlülüğüne tabi ise 

tescil edilen internet sitesinin adresini de göstermesi gerekir.  

 

1.6. Ticaret Unvanının Tescili 

Tescilin ne şekilde yapılacağı, sicil müdürünün inceleme görevi, tescile karşı 

yapılacak itirazlar vb. konular TTK m. 27 ila 38 arasında düzenlenmiş olup özel 

olarak bu hususlara makale kapsamında değinilmeyecektir.  

Her tacir, ticari işletmesinin açılmasından itibaren 15 gün21 içinde, ticari 

işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret 

siciline tescil ve ilan ettirir (TTK m. 40/1). Tescil ettirilen ticaret unvanının, ticari 

işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı şekilde yazılması gerekir (TTK m. 

39/2 c.1).  

Tacirlerin kullanacakları ticaret unvanını ve bu unvanın altına atacakları imzayı 

notere onaylattıktan sonra sicil müdürlüğüne vermesi gerekir. Tacirin tüzel kişi 

olması halinde ticaret unvanın yanı sıra tüzel kişi adına imza atmaya yetkililerin 

imzalarının noter onayını da sicil müdürlüğüne verilmesi gerekir (TTK m. 40/2). 

Ticaret Sicil Yönetmeliği ( “TSY” ) m. 42/3 gereği imzaların noterde en az 3 defa 

atılmış olması şarttır.  

Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri de bulundukları yer 

ticaret siciline tescil ve ilan edilir. İlgililerin ticaret unvanını ve gerekli imza 

örneklerini sicil müdürlüklerine tescil talebiyle birlikte vermeleri gerekir. Kanunda 

aksine hüküm yoksa merkezin bağlı olduğu sicile geçirilen kayıtlar şubenin bağlı 

olduğu sicile de tescil edilir ve burada şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğünün 

ayrıca bir inceleme yapmasına gerek kalmaz (TTK m. 40/3). Peki, şubenin 

bulunduğu yerdeki ticaret sicil müdürü yasaya aykırı bir kaydın varlığını fark 

 

 
20 Ayrıca tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Sitede  anonim  şirketlerde yönetim kurulu 

başkan ve üyelerinin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde 

müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanması 

da gerekir (TTK 39/2). Maddenin gerekçesine bakıldığında şeffaflık ilkesine uygun olarak bu hükmün getirildiği 
anlaşılmaktadır.  

 
21 15 günlük sürenin geçirilmesi halinde tescil isteme hakkı düşmez dolayısıyla bu süre hak 

düşürücü nitelikte değildir. Ancak TTK m. 51 ve TTK m. 33’teki yaptırımların uygulanması 

söz konusu olacaktır. Bkz. HELVACI Mehmet  (ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku), 2015, s. 

409. Burada şunu belirtmek gerekir ki; bu 15 günlük süre içerisinde ya da 15 günlük süreyi 

aşarak tacirin ticaret unvanını sicile tescil ettirmemesi TTK m. 51-53’teki özel koruma 

hükümlerinden yararlanamamasına neden olacağı için ayrıca negatif sonuçlar doğurur. 

Tescilsiz olan ticaret unvanının haksız rekabet hükümlerine göre korunması söz konusu 

olabilecekse de tacir ticaret unvanını sonradan tescil ettirmek istediğinde TTK m. 45 gereği 

zorunlu ek yapma riskiyle karşılaşabilecektir.    
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ederse ne olacaktır? Merkezin bulunduğu ticaret siciline “ilgili” sıfatı ile gereken 

itirazı yapması düşünülebilecektir22. 

Merkezi Türkiye dışında olan ticari işletmelerinin Türkiye’deki şubelerinin 

akıbeti ne olacaktır? Bu ticari işletmeler kendi ülke kanunlarının ticaret unvanına 

ilişkin hükümleri saklı kaymak koşuluyla, yerli ticari işletmeler gibi tescil edilir. Bu 

şubeler için yerleşim yeri Türkiye olan tam yetkili ticari temsilci atanır. Ticari 

işletmenin birden çok şubesi olması halinde, ilk şubenin tescilinden sonra açılacak 

şubeler yerli ticari işletmelerin şubeleri gibi tescil olunacaktır (TTK m. 40/4).  

Tescilin yapılmaması halinde ne gibi bir yaptırımın söz konusu olacağı TTK m. 

51/2’de tespit edilmektedir. Buna göre tescilin yapılmaması durumunda 2.00023 

liralık idari para cezası söz konusu olacaktır.  

 

2. TİCARET UNVANININ OLUŞTURULMASI 

 

Ticaret unvanı iki kısımdan oluşur. Bunlardan ilki çekirdek, ikincisi ise ek kısmıdır. 

Ticaret unvanının oluşturulmasında karma sistemi benimsemiş olan Türk hukukunda 

çekirdek kısmın seçiminde gerçeklik ilkesi, ek kısmın seçiminde ise serbestlik ilkesinin 

geçerli olduğunu söylemek yanlış olmayacaktır24.  

 

2.1. ÇEKİRDEK 

 

Çekirdek, unvanda bulunması gereken, kanunda belirtilmiş asgari unsurları 

ifade eder25. Çekirdeğin oluşturulması açısından TTK kabaca ikili bir ayrım 

yapmaktadır. Buna göre çekirdeğin oluşturulması temelde gerçek ve tüzel kişiler 

açısından farklılık arz eder. Bir tüzel kişiliği olmaması nedeniyle adi şirket ve 

donatma iştirakine ise ayrı başlıklarda yer verilecektir.  

 

 
22 DEDEAĞAÇ Enver, s. 48 

 
23 Bu meblağ 2017’de 2.702 lira olarak revize edilmiştir. 

 
24 DİNÇ Serhan, “6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu’na Göre Ticaret Unvanı”, İzmir Barosu 

Dergisi, Ocak 2016, Yıl: 8, S: 1, s. 237 

 
25 KARAHAN Sami, Ticari İşletme Hukuku, Konya 2011, s. 126 (DİNÇ Serhan, s. 238’den 

naklen)  
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Doktrinde26, çekirdek kısımda bir medeni ad ve soyad yer alıp almamasına 

göre “şahıs ticaret unvanı” ve “konu ticaret unvanı” ayrımı yapıldığı da 

görülmektedir. Buna göre ticaret unvanın çekirdek kısmında, gerçek kişiye ait ad 

ve soyadın yer alması kanuni bir gereklilik ise “şahıs ticaret unvanı”ndan 

bahsedilecektir. Makale kapsamında böyle bir ayrım gözetilmeksizin çekirdek 

kısmın ne şekilde oluşturulacağına yer verilecektir.  

 

2.1.1. Gerçek Kişiler  

 

Gerçek kişi tacirler için ana kural ticaret unvanının ad ve soyadan oluşmasıdır. 

Gerçek kişi tacirler ticaret unvanlarına dilerse TTK m. 46’ya uygun olacak şekilde ek 

koyabilecektir. Adın ve soyadın kısaltılması ise yasaklanmıştır (TTK m. 41). Yani 

geçek kişi tacir, ticaret unvanını adının ya da soyadının yahut her ikisinin sadece baş 

harfini koyarak veya başka surette kısaltarak kullanamayacaktır. 

Burada şu sonuca varılmaktadır: Gerçek kişi tacirin adı, soyadı ve ticaret 

unvanı aynıdır. Ancak tacirin adı/soyadı ve ticaret unvanı farklı statülere tabidir. Gerçek 

kişi tacir adını devredemeyeceği halde ticaret unvanını TTK m. 49’a uygun şekilde 

devredebilecektir. Ticaret unvanına ek yapılabilmesi mümkünken adın ek alması 

mümkün değildir. Tacirin adı değişse de ticaret unvanı değişmeksizin eskisi gibi 

bırakılabilecektir. Ayrıca bir tacirin birbirinden bağımsız birden fazla işletmesi varsa, 

bu işletmelerin her biri için, farklı ekler yapılarak, değişik ticaret unvanları 

oluşturulabilecekken adın her yerde aynı şekilde kullanılması zorunludur27.  

Burada bir gerçek kişi tacirin birden fazla ticari işletme işletmesi haline tekrar 

değinmekte fayda vardır. Zira aynı gerçek kişi tacire ait birden çok ticari işletme varsa, 

tacir tek bir ticaret unvanını bütün ticari işletmeleri için kullanabileceği gibi ayrı ekler 

alarak farklı ticaret unvanları da oluşturabilir. Ancak her halde ticaret unvanın işletme 

ile birlikte, her işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescili gerekir28.  

Gerçek kişi tacirlerin birden fazla adının bulunması halinde bunlardan en az 

birinin kısaltılmadan yazılacağı, diğerlerinin ise aynen yazılabileceği gibi dilenirse ek 

olarak kullanılabileceği ve kısaltılabileceği görüşü ileri sürülmüştür29. Ancak katıldığım 
 

 
26 KARAYALÇIN Yaşar, Ticaret Hukuku Dersleri, Ankara 1968, s. 373 (ÇOBAN Özlem 

Sibel s. 31’den naklen) 
 
27 HELVACI Mehmet  ( ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku), 2015, s. 393 

 
28 ÇAĞLAR Hayrettin/ ÖZDAMAR Mehmet, “Ticaret Unvanının Korunması”, Selçuk 

Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi (SÜHFD) 2006, C: XIV, S: 2, s. 121 

 
29 ARSLANLI Halil, Kara Ticaret Hukuku Dersleri Umumi Hükümler, 3. Bası, İstanbul 1960, 

s. 88; POROY Reha/ YASAMAN Hamdi, Ticari İşletme Hukuku (6102 Sayılı TTK Nazara 

Alınarak Genişletilmiş ve Güncellenmiş), 14. Bası, İstanbul 2012, s. 397; KARAYALÇIN 

Yaşar, Ticaret Hukuku I. Giriş – Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara 1968,  s. 378; 

BOYACIOĞLU Cumhur, Ticaret Unvanı, Ankara 2006, s. 140 (HELVACI Mehmet  ( 

ÜLGEN, Ticari İşletme Hukuku) s. 393’ten naklen) 
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görüşe30 göre böyle bir ayrım yapılması TTK m. 41 uyarınca cevaz verilen bir durum 

değildir.  

Burada akla gelebilecek sorulardan bir diğeri de aynı ad ve soyada sahip olan 

kişiler açısından durumun ne olacağıdır. Nitekim Türkiye’de Ahmet Demir, Ayşe Şahin 

vb. pek çok aynı ad ve soyada sahip olan kişi vardır. TTK m. 45 “Ortak Hükümler” 

başlığı altında şöyle bir düzenleme getirmiştir: “Bir ticaret unvanına Türkiye’nin 

herhangi bir sicil dairesinde daha önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt 

edilmesi için gerekli olduğu takdirde, ek yapılır”. TTK sistematiğine bakıldığında söz 

konusu hüküm “Tüzel Kişiler” başlığı altında kollektif, komandit, anonim, limited, 

kooperatif şirketler ve tacir sayılan diğer tüzel kişiler ila donatma iştiraki açısından 

getirilmiş ortak bir hükümdür. Dolayısıyla maddede gerçek kişi tacirlerin ticaret unvanı 

açısından getirilmiş bir ek koyma zorunluluğu yok gibi gözükmektedir. Buna karşın 

gerek TSY m. 44 gerekse Tebliğ’de gerçek ve tüzel kişileri kapsayan ortak bir hüküm 

olarak aynı kurala rastlarız. Bu nedenle gerçek kişiler açısından da yine ek yapma 

zorunluluğunun tereddütsüz kabul edilmesi gerekir.  

 

2.1.2. Tüzel Kişiler 

 

Kanun koyucu üç ana başlık halinde tüzel kişi tacirlerin ticaret unvanını ne 

şekilde seçmesi gerektiğini düzenlemiştir.  

 

  2.1.2.1. Kollektif ve Komandit Şirketler  

 

Kollektif şirketlerde ticaret unvanında bütün ortakların veya ortaklardan 

en az birinin adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösterecek ibare31 bulunmalıdır 

(TTK m. 42/1). Buradan anlaşılması gereken kollektif şirkete ortak olmayan 

kişilerin ad ve soyadının ticaret unvanında yer alamayacağıdır, meğerki TTK 

m. 47/2’deki hallerden biri mevcut olsun.  

TTK m. 211 ise kollektif şirkete sadece gerçek kişilerin ortak 

olabileceğini söyler. Bu nedenle ticaret unvanında yer alan ortağın adı, gerçek 

bir kişinin adı ve soyadıdır. Bütün ortakların ad ve soyadları unvanda yer 

alabileceği gibi, bir veya birden fazla ortağın adı ve soyadının bulunması da 

yeterlidir. Belirtmek gerekir ki ticaret unvanında “ortakları” ibaresinin 

kullanılması, ancak ticaret unvanında adı ve soyadı yazılı olan ortak ya da 

otaklar dışında en az 2 ortağın daha bulunması ve bunların ad ve soyadlarına 

                                                                                               
 
30 HELVACI Mehmet  (ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku), 2015, s. 393 

 
31 TSY m. 43/5’te ise “kollektif şirket” ibaresinin bulunacağı açıkça belirtilmiştir.  
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ticaret unvanında yer verilmemesi halinde mümkündür. Aksi halde TTK m. 

46’ya aykırı şekilde üçüncü kişilerde yanlış bir izlenim oluşmasına sebep 

olunacaktır 32.  

Kollektif şirketin ticaret unvanında yer alan ad ve soyadların 

kısaltılması mümkün müdür? TTK m. 42/1’de bu konuda bir açıklık 

bulunmamaktadır. Eski TTK m. 47/1’de ise tüzel kişinin ticaret unvanında 

gerçek kişinin adı ve soyadı bulunması halinde ad ve soyadın kısaltılmadan 

yazılması gerektiğini söyleyen gerçek kişilerde ticaret unvanına ilişkin 

maddeye (Eski TTK m. 43) atıf bulunmaktaydı. Böyle bir atfın Yeni TTK’da 

yapılmaması bir görüşe göre kanun koyucunun ihmalinden kaynaklanmakta 

olup söz konusu ihmal, gerçek kişilerin ad ve soyadlarının ticaret unvanında 

yer aldıkları her durumda, bunların kısaltılmadan yazılması gerektiği esasından 

ayrılmamıza neden olmamalıdır33. 

Komandit şirketlerin ticaret unvanında ise komandite ortaklardan en az 

birinin adı ve soyadı ile şirketi ve türünü gösteren bir ibare olması gerekir. Bu 

şirketlerin ticaret unvanlarında komanditer ortakların ad ve soyadlarının 

bulunması yasaktır (TTK m. 42/2). Ayrıca TSY m. 43/6 gereği komandit 

şirketlerin ticaret unvanında “adi komandit şirket” ya da “sermayesi paylara 

bölünmüş komandit şirket” ibareleri ile komandit şirketin türü açıkça 

gösterilmelidir. Yukarıda belirtilen ve katıldığım görüş uyarınca burada da 

komandite ortağın adı ve soyadı kısaltılmadan yazılmalıdır.  

 

  2.1.2.2. Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler  

 

Bu üçü açısından ticaret unvanını seçme serbestisi söz konusu olup 

TTK m. 46 ve işletme konusunun ticaret unvanında gösterilmesi halleri saklı 

tutulmuştur (TTK m. 43/1).  

Ticaret unvanlarında şirket türüne göre “anonim şirket”, “limited şirket” 

veya “kooperatif şirket” ibarelerinin bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret 

unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadının yer alması halinde, şirket 

türünü gösteren ibareler kısaltılamaz (TTK m. 43/2). Burada kanunun 

mefhum-u muhalifinden şu anlaşılmaktadır: Eğer anonim, limited veya 

kooperatif şirketlerden birinin ticaret unvanında gerçek bir kişinin adı veya 

soyadı yer almıyorsa şirket türünü gösteren ibareler kısaltılabilecektir. Ayrıca 

anılan şirketlerden birinin ticaret unvanında adı geçen gerçek kişinin şirketle 

alakalı olması da gerekmez.  

  

 

 
32 HELVACI Mehmet  (ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku), 2015, s. 396 

 
33 HELVACI Mehmet  (ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku), 2015, s. 397 
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  2.1.2.3. Tacir Sayılan Diğer Tüzel Kişiler  

 

Ticari işletmeye sahip olan34 dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin 

ticaret unvanları ise adlarıdır (TTK m. 44/1). Burada yer alan “diğer tüzel” 

kişiler ifadesinin içine kamu tüzel kişileri tarafından kurulan ve tüzel kişiliği 

bulunan ticari işletmeler konabilecektir.  

TSY m. 43/3 şöyledir: “Kamuya yararlı dernekler ile gelirinin 

yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan vakıfların 

işlettikleri tüzel kişiliği haiz olmayan ticari işletmeler ile kamu tüzel kişileri 

tarafından işletilen ve tüzel kişiliği bulunmayan ticari işletmelerin unvanları 

kendilerini işleten tüzel kişinin adı ile işletme konusunu gösteren sözlerden 

meydana gelir”. Ancak burada sayılan kişiler TTK m. 16/2 uyarınca tacir 

sıfatını haiz değildir. Tacir olmayan bu kişilerin ticaret unvanı alamaması 

gerekirken TSY ile ticaret unvanlarının ne şekilde düzenleneceğinin 

gösterilmesi ne ticaret unvanının sadece tacirlerce kullanılması ilkesi ne de 

normlar hiyerarşisi ile bağdaşır.  

 

 2.1.3. Donatma İştiraki 

 

Donatma iştirakinde ise ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve 

soyadını veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Burada soyad ve gemi 

adının kısaltılması kanun koyucu tarafından yasaklanmıştır. Ticaret unvanında donatma 

iştirakine işaret eden bir de ibare bulunması gerekir (TTK m. 44/2).  

    

2.1.4. Adi Şirket 

 

Öncelikle şunu belirtmek gerekir ki; TTK, adi şirketlerde ticaret unvanının ne 

şekilde belirleneceğine dair münferit bir madde ihdas etmemiştir. Dolayısıyla ticari 

işletme işleten bir adi şirketin tüzel kişiliği olmamasına rağmen bütün ortakları temsilen 

bir ticaret unvanı seçilip seçilemeyeceği tartışmalıdır.  

26.04.2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yayımlanan 28629 sayılı Tüzük ile 

Türk Ticaret Sicili Tüzüğü ( “TTST” ) yürürlükte kaldırılmıştır. Mülga Tüzüğün 18. 

Maddesinin 3. Fıkrası “Türk Ticaret Kanunun hükümlerine uygun bir şirket mevcut 

olmadıkça bir işletmenin unvanına birden fazla hakiki şahsın adı veya soyadı 

 

 
34 Bu ibarenin “ticari işletme işleten” şeklinde anlaşılması gerektiği görüşü için bkz. 

HELVACI Mehmet  (ÜLGEN, Ticari işletme Hukuku), 2015, s. 401 
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konulamaz” hükmünü içermekteydi. Bu nedenle doktrinde bir görüş35 her biri tacir 

sayılan adi şirket ortaklarının ayrı ayrı ticaret unvanı seçmeleri ve yanılmayı önlemek 

amacıyla ticaret unvanlarının yanına “ortakları” ibaresi koyması gerektiğini 

savunmaktaydı. Diğer bir görüş36 ise Eski TTK m. 43 (Yeni TTK m. 39) gereği adi 

şirket ortaklarının kendi ad ve soyadlarını barındıran bir ticaret unvanı kullanmak ve 

tescil ettirmek zorunda olduğunu belirtmekle beraber yasada bulunmayan sınırlamanın 

Tüzükle getirilmesinin normlar hiyerarşisine aykırı olduğunu savunmaktaydı. Bu görüşe 

göre birden fazla ortağın ad ve soyadının “adi ortaklık” ibaresi ile birlikte ticaret 

unvanında yer alması mümkündü. Aynı görüş, tek kişi ticari işletme olarak kurulup 

zaman içinde yeni ortak alarak büyüyen ticari işletmeler bakımından da aynı sonuca 

varılması gerektiği kanısındaydı.  

TSY, TTST’ deki hükmü barındırmağı için yukarıdaki tartışmalar önemini 

kaybetmiştir. Yeni TTK ve TSY sisteminde her biri ayrı ayrı tacir sıfatını haiz olan adi 

şirket ortaklarının, TTK m. 41 uyarınca bir ticaret unvanına sahip olması gerektiği ve 

her bir adi şirket ortağının kendi adı ve soyadı yanında, diğer ortakların da adı ve 

soyadına “adi şirket” ibaresi ile beraber yer verebileceği sonucuna varılmalıdır37. Bu 

durum yine tek kişi ticari işletme olarak kurulup zaman içinde yeni ortak alarak 

büyüyen ticari işletmeler bakımından da uygulanmalıdır38.  

 

2.2. EK 

 

Kural olarak, ek kısmının kullanımı tacirin isteğine bağlıdır. Tacirin kimliği, 

işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında, üçüncü kişilere yanlış bir 

izlenim vermeyecek nitelikte, gerçeğe ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla 

ticaret unvanının çekirdek kısmına çeşitli ekler yapılması mümkündür. Bu koşulları 

sağlamak kaydıyla yapılacak ek hayali isimleri de barındırabilir (TTK m. 46/1). 

Böylece ek kısmı açısından TTK’nın serbestlik sistemini benimsendiğini 

tekrarlamakta fayda vardır. Ancak burada söz konusu olan serbestlik mutlak değildir; 

kanun koyucu, bu serbestliğin sınırlarını çizmiştir.  

 

 

35 BAHTİYAR Mehmet, Ticari İşletme Hukuku Ders Notları/Soru Örnekleri, 11. Bası, İstanbul 2012, s. 111-

112 
 
36 HELVACI Mehmet (ÜLGEN, Ticari İşletme Hukuku), 2006, s. 312 

 
37 Zira adi şirketler gibi bir tüzel kişiliği bulunmayan ve hukuki temeli adi şirket olan donatma 

iştirakleri bakımından kanun koyucu, birden fazla ortağın adının ve soyadının “donatma 

iştiraki” ibaresi ile birlikte kullanımına izin vermiştir. Bu imkân karşısında adi ortaklıklar 

açısından da aynı sonuca varılması gerekmektedir. Bkz. HELVACI Mehmet (ÜLGEN, Ticari 

İşletme Hukuku), 2015, s. 395 

 
38 HELVACI Mehmet (ÜLGEN, Ticari İşletme Hukuku), 2015, s. 395 
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Kanun koyucu tarafından ek kısmına getirilen bir diğer sınır da tek başlarına 

ticaret yapan gerçek kişilerin ticaret unvanlarında, bir şirketin varlığına işaret eden 

ekler yapamamasıdır (TTK m. 46/2). 

Ekte bulunabilecek bazı ibarelerin kullanımı ise Bakanlar Kurulu kararı 

alınması şartına bağlanmıştır. Buna göre “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” 

kelimelerinin ticaret unvanında yer alması için Bakanlar Kurulu kararı şarttır (TTK m. 

46/3).  

Ek yapma zorunluluğunun bir diğer yansımasına şubeler açısından 

rastlanmaktadır. Buna göre her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu 

belirterek kullanmak zorundadır. Bu unvana şubeye dair ekler de yapılması söz konusu 

olabilir (TTK m. 48/1). Ayrıca TTK m. 48/3 uyarınca merkezi yabancı ülkede 

bulunan bir ticari işletmenin Türkiye’deki unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu 

yerlerin gösterilmesi gerekir. Bunlar için de yine şube olduğunu belirtme zorunluluğu 

mevcuttur.  

Gerçek kişi tacirin işlettiği ticari işletmenin şubeleri bakımından durum nedir? 

Bir ticari işletmenin birden fazla şubesi varsa bunların karışması nasıl önlenecektir? 

Bu sorulara TTK m. 48/2 cevap vermektedir. Buna göre, gerçek kişi tacirin işlettiği 

ticari işletmenin merkezine bağlı olarak faaliyetini sürdüren şubelerin de gerçek kişi 

tacirin adı, soyadı ve varsa ekinden oluşan ticaret unvanını şube olduğunu belirterek 

kullanması gerekir. Eğer şubeler arasında karışmaya neden olacak bir durum varsa 

yine TTK m. 45 gereği şubelerin ayırt edilmesi için ek yapma zorunluluğu mevcuttur 

(TTK m. 48/2).  

 

3. TİCARET UNVANINDA DEĞİŞİKLİK 

 

TTK’da ticaret unvanının çekirdeğinin oluşturulmasını hedefleyen hükümlerin hepsinde 

gerçek durumu yansıtma gayesi gözlemlenir. Peki, ticaret unvanının oluşturulması 

aşamasında gerçeği yansıtan olgu sonradan değişirse ne olacaktır? Örneğin gerçek kişi tacirin 

ticaret unvanında yer alan adını kanunen değiştirilirse ne yapılması gerekir?  

Kanun koyucu meydana gelebilecek bazı değişiklikleri kanunda düzenlemiştir. Bunlar: 

- Ticari İşletme Sahibinin veya Ticaret Unvanında Adı Yer Alan Ortağın Adının 

Değişmesi: Bu durumda unvan olduğu gibi kalabilir. Görüldüğü üzere burada ticaret 

unvanı sahibine seçimlik bir yetki tanınmıştır; dilerse değişen ada göre ticaret 

unvanını değiştirebilir ya da eski haliyle bırakabilir. Ancak her hâlükârda TTK m. 

31/1 ve TSY m. 29/1 uyarınca tescil edilmiş olguda sonradan meydana gelen 

değişikliğin de tescili gerekecektir.   

Maddeye göre “bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı” değişirse ticaret unvanı 

olduğu gibi bırakılabilir ya da değiştirilebilir. Söz konusu maddede şirket türü 

ayrımı gözetilmeksizin bir düzenleme getirmiştir. Bunun anlamı kanunen ticaret 

unvanında ortakların ismine yer verilmesi gereken kollektif ve komandit şirketler 
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haricinde anonim, limited ve kooperatif şirketlerin ticaret unvanında ortaklarından 

biri ya da bir kaçının ad ve soyadının yer alması ve bunların sonradan değişmesi 

halinde de aynı sonucun geçerli olacağıdır. 

“Ticari işletme sahibi” teriminden ne anlaşılmalıdır? Kanımca burada TTK m. 

44/1’de bahsi geçen “Ticari işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel 

kişiler” kast edilmektedir. Doktrinde bir görüş39 dernek, vakıf ve diğer tüzel 

kişilerinde madde kapsamında olduğu sonucuna TTK m. 47/1’de belirtilen “ad” 

tabirinin geniş yorumlama yolu ile gitmektedir. Ulaşılan sonuçta bir farklılık 

yaratmamakla beraber kanun koyucunun “ticari işletmeye sahip” (TTK m. 44) ve 

“ticari işletme sahibi” (TTK m. 47) terimleri arasında uyum sağlamak amacıyla 

yani bilinçli şekilde böyle bir tercih yaptığı kanısındayım. Yalnız burada eleştiriye 

açık olan husus, kanun koyucunun TTK m. 44 ve TTK m. 47 arasında uyumu 

sağlamaya çalışırken, “ticari işletme sahibi” terimini ticari işletme işleten bütün 

tacirleri kapsayacak şekilde kullanıp kullanmadığıdır. Burada kanun koyucu, söz 

konusu tabirle bütün tacirleri kapsayacak şekilde bir ifade kullanması gerekirken 

hataya düşmüşse40 TTK m. 47, ticaret unvanında ad ve soyad bulunup değişikliğe 

uğrayan bütün ticaret unvanları açısından uygulama alanı bulacaktır.  

Maddede soyadından bahsedilmese de aynı hükmün soyad hakkında da kıyasen 

uygulanması doğru olacaktır. Örneğin, bir kadın gerçek kişi tacir, evlilik yoluyla 

soyadını değiştirmiş ancak ticari çevrede eski soyadı ile itibar yapmışsa ticaret 

unvanını eskisi gibi kullanmaya ya da değiştirmeye hakkı olduğunu kabul etmek 

gerekir41.  

- Yeni Ortak Girmesi ya da Ortağın Ayrılması: Bu durum TTK m. 47/2’de 

düzenlenmiştir. Kollektif, komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni ortaklar 

girmesi halinde ticaret unvanı olduğu gibi bırakılabilir.  

Şirketten42 ortak ayrılması halinde ise şirketten ayrılan ortağın adı ticaret unvanında 

bulunuyorsa unvanın değişmeksizin eski haliyle kullanılması, ayrılan ortağın yazılı 

izninin alınması şartına bağlanmıştır.  Diğer yandan, adı unvanda yazılı olan ortağın 

şirketten ayrılmasından sonra geriye adı unvanda yazılı olmayan sadece bir ortak 

kalırsa “ortakları” ekinin yer alması doğru olmaz. Zira artık söz konusu ek yanıltıcı 

ve aldatıcı bir nitelik taşır43.  

 

 
39 HELVACI Mehmet (ÜLGEN, Ticari İşletme Hukuku), 2015, s. 412 

 
40 Bkz. dipnot 25 

 
41 Kadının boşadığı eşine zarar verme kastıyla hareket etmesi ve kocasının soyadını taşımaktan 

yasaklanması hali için bkz. HELVACI Mehmet (ÜLGEN, Ticari İşletme Hukuku), 2015, s. 

412 – 413. 

42 TTK m. 47/2 her ne kadar komandit, kollektif şirket ile donatma iştirakine dair düzenleme getirse de TTK m. 

47/2 c. son’da herhangi bir şirket türü belirtilmeksizin “şirket” tabiri kullanılmıştır. Bu nedenle kanımca, yazılı 

izne dair hüküm bütün ticaret şirketlerini kapsayacak şekilde anlaşılmalıdır..  
 
43 KARAYALÇIN Yaşar, Ticaret Hukuku I. Giriş – Ticari İşletme, 3. Bası, Ankara 1968,   s. 

387;  BOYACIOĞLU Cumhur, Ticaret Unvanı, Ankara 2006, s. 87 (HELVACI Mehmet 

(ÜLGEN, Ticari İşletme Hukuku),  2015, s 44’ten naklen).  
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- Ortağın ya da Tacirin Ölümü: Kollektif ya da komandit şirketlerden birinin ticaret 

unvanına adı dahil olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçılar onun yerine geçerek 

şirketin devamını kabul eder ya da şirkete girmeyip murisin adının 

kullanılabileceğine dair yazılı şekilde izinlerini bildirirlerse şirket unvanı olduğu 

gibi bırakılabilir (TTK m. 47/2, c. 2)44. Dolayısıyla maddenin mefhum-u 

muhalifinden de anlaşılacağı üzere mirasçılar muris yerine geçerek şirketin 

devamını kabul etmedikleri ya da murisin adının kullanılmasına yazılı şekilde 

muvafakat vermedikleri sürece komandit ya da kollektif şirketin ticaret unvanının 

değişmesi zorunludur.  

 

4. TİCARET UNVANININ DEVRİ 

 

Ticari işletmeyi devralacak kişi, ticaret unvanının tanınmışlığından faydalanmak için 

işletmeyi devralmak istiyorsa ticaret unvanını aynen kullanma imkanının olmaması, onu 

bu fikrinden caydıracaktır. Bu da ticaret unvanının aynen kullanılamaması durumunda 

ticari işletmenin devir kabiliyetini azaltabilecektir45. Kanun koyucu da devir kabiliyetini 

azaltmayacak bir düzenlemeye TTK’da yer vermek istemiştir.  

Ticaret unvanının devri ancak ticari işletmeyle beraber devredilmesi halinde mümkün 

olup münferit olarak başkasına devredilemez (TTTK m. 49/1). Bir ticari işletmenin devri 

ise, aksi taraflarca kabul edilmiş olmadıkça, ticaret unvanının da devri sonucunu doğurur. 

Devir halinde devralan unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir (TTK m. 49/2). Bu 

maddeden şu sonuçlara ulaşmak mümkündür: 

- Ticaret unvanı her ne kadar ticari işletmeden ayrı olarak 

devredilemeyecekse de ticari işletme devrinin mutlak surette ticaret 

unvanını kapsaması söz konusu olmaz. Zira taraflar açıkça bunun aksini 

kararlaştırabilecektir. Bu durumda ticari işletmesini ticaret unvanı 

olmaksızın devreden tacir, yeni bir işletme açtığında aynı ticaret unvanını 

kullanmaya devam eder. Ticari işletmeyi devralan tacir ise TTK’daki 

kurallar uyarınca kendine bir ticaret unvanı oluşturmalı ya da var olan 

ticaret unvanını kullanmaya devam etmelidir.  

 

 

 
44 Kanunun ilgili hükmü aynen şöyledir: “Bu şirketlerden birinin ticaret unvanına adı dâhil 

olan bir ortağın ölümü üzerine mirasçıları onun yerine geçerek şirketin devamını kabul eder 

veya şirkete girmemekle beraber bu hususta izinlerini yazılı şekilde bildirirlerse şirket unvanı 

olduğu gibi bırakılabilir”. Her ne kadar TTK m. 47/2 c. 1’de donatma iştirakinden bahsedilse 

de donatma iştiraki bir ticaret şirketi olmadığı için “bu şirketlerden biri” tabiri ile komandit ve 

kollektif şirketlerin kast edildiği sonucuna varılmalıdır. Dolayısıyla donatma iştiraki hakkında 

ilgili fıkranın ikinci cümlesinin uygulanması kanunen söz konusu olmaz; ancak kıyasen 

uygulanması akla gelebilir.  

 
45 ODMAN BOZTOSUN Ayşe/ ÜNAL Akın, s. 398 

 



 

 
17 

 

1

7

 

- Ticaret unvanının ticari işletme devrinde kapsam dışı bırakılmaması ile 

unvanın bir başkasına geçmesi halinde devralan kişi ticaret unvanını aynen 

kullanma hakkına sahiptir. Bu durumda ticari işletmesini devreden kişi, 

yeniden bir ticari işletme açarsa ne olacaktır? Bu durumda TTK m. 45 

gereği ek yaparak yeni bir ticaret unvanına sahip olabilecektir.   

 

 

5.  TİCARET UNVANININ KORUNMASI 

 

Ticaret unvanının korunması açısından Yeni TTK46 gerçek ve tüzel kişi ayrımına 

gitmeksizin ortak bir düzenleme getirmiştir. Ticaret unvanı üzerindeki hakkın korunması farklı 

hukuki sebeplere dayandırılabilir. Dolayısıyla burada hakların yarışmasından bahsedebiliriz. 

Ticaret unvanının korunmasında dayanılabilecek başlıca hukuki sebepleri şöyle sıralamak 

mümkündür47:  

- Ad üzerindeki hakkın korunması hakkında TMK m. 26 

- Ticaret unvanına dair özel koruma (TTK m. 50 ila 52) 

- Haksız rekabete ilişkin koruma hükümleri (TTK m. 54 vd.) 

- Ticaret unvanı aynı zamanda marka olarak kullanılıyorsa bundan 

kaynaklanan koruma. 

Ticaret unvanına dair özel korunmadan yararlanılması ancak kanuna uygun tescille söz 

konusu olabilecektir. Böyle bir tescilin olmaması halinde ise ancak haksız rekabet 

hükümlerine başvurulacaktır. Marka korumasından yararlanılması ise, daha önce de 

belirtildiği üzere, ancak ticaret unvanının marka olarak tescil edilmiş olmasına bağlı olarak 

tanınan bir korumadır. Dolayısıyla hem ticaret siciline tescilli hem de marka olarak tescil 

edilmiş bir ticaret unvanı açısından yukarıda bahsedilen bütün hukuki korumalar 

yarışmaktadır.  

 Bu makale kapsamında ticaret unvanının tescil edilmiş olup olmamasına göre ikili bir 

ayrım yapılacak ve özellikle tescil edilmiş ticaret unvanlarının hukuken nasıl korunacağına 

değinilecektir.  

 

   

 

 
46 Eski TTK, tüzel kişiler ve gerçek kişiler arasında korumanın sağlanacağı coğrafi alan 

bakımından fark yaratmaktaydı. Zira bu ayrıma göre gerçek kişi tacirlerin sahip olduğu ticaret 

unvanı sadece tescilin yapıldığı sicil çevresi ile sınırlı şekilde korunmaktaydı. Ancak tüzel kişi 

tacirlerin ticaret unvanları tüm Türkiye çapında korunmaktaydı. Daha detaylı bilgi için bkz. 

ÇAĞLAR Hayrettin/ ÖZDAMAR Mehmet, s. 124 

 
47 KARAEGE Özge, s. 9 
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5.1. Ticaret Unvanına Tecavüz Halinde Yaptırım ve Unvan Sahibinin Hakları  

   

  5.1.1 Ticaret Unvanı Üzerinde Tekel Hakkı 

 

Usule uygun şekilde tescil ve ilan edilen ticaret unvanları sadece 

sahibine kullanma hakkı vermektedir. Bu kullanma hakkı, ticaret unvanı 

sahibine bir tekel hakkı verir.  Burada şunu belirtmekte fayda vardır; ticaret 

unvanı üzerinde hak kazanılması için tescil şart değildir48. Böyle bir tescil veya 

ilan olmaması halinde ticaret unvanın sadece haksız rekabete ilişkin hükümler 

tahtında korunmasından bahsedilebilecektir. Ancak kanuna uygun tescil ve 

ilanın yapılması ile kazanılan tekel hakkı, ticaret unvanı sahibine TTK m. 50 – 

52’deki özel korumadan yararlanma hakkı verecektir.   

 

  5.1.2. Tescil Edilmemiş Ticaret Unvanına Tecavüz Halinde 

 

Makale kapsamında tescil edilmemiş ticaret unvanları hakkında detaylı 

bir inceleme yapılmayacak olup sadece aşağıdaki hususların belirtilmesi ile 

yetinilecektir.  

Ticaret unvanı tacir tarafından TTK m. 40’a uygun şekilde tescil 

ettirilmemişse ticaret unvanı sahibi ancak ve ancak haksız rekabet hükümlerine 

göre hukuki korumadan yararlanabilecektir.  

Ekonomik hayattaki rekabeti düzenlemek amacıyla getirilen haksız 

rekabet hükümlerine TTK’nın yanı sıra Türk Borçlar Kanunu’nda ( “TBK” ) 

da rastlanmaktadır. Doktrinde genel olarak kabul gören fikir, TBK’ daki 

düzenlemelerin sadece adi şirketlere uygulanacağı yönündedir49. 

TTK m. 55/1 – a – 4’e göre başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri 

veya işleri ile karıştırılmaya yol açan önlemler almak haksız rekabet 

hallerinden biridir. Bu maddeye dayanarak korumanın sağlanması 

düşünülebilecektir.  

 

 

 

 
48 HELVACI Mehmet ( ÜLGEN, Ticari İşletme Hukuku), 2015, s. 420 

 
49 ÇAĞLAR Hayrettin/ ÖZDAMAR Mehmet, s. 127 
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  5.2.2. Tescil Edilmiş Ticaret Unvanına Tecavüz Halinde 

 

Öncelikle TTK m. 45 uyarınca tescilli ticaret unvanı sahibine tanınan 

bir hukuki koruma olduğunu söylemek mümkündür. Zira ilgili hüküm gereği, 

bir ticaret unvanının daha önceden tescilli ticaret unvanı ile karıştırılmaması 

için gerekli hallerde ek yapılması zorunluluğu vardır. Burada kronolojik olarak 

önce tescil edilmiş ticaret unvanı sahibine tanınan bir ayrıcalık olduğundan 

bahsedilebilir. Söz konusu kurala uyulmaması haline yaptırım ne olacaktır? 

TTK m. 51 uyarınca bu durumda da 2.00050 liralık idari para cezası 

uygulanacaktır. Ancak burada idari bir para cezası söz konusu olduğu için 

ticaret unvanı sahibinin zararını karşılamaya yönelik bir tazminat mevcut 

değildir. Kanun koyucu kanunun emredici nitelikteki hükümlerine uymayan 

tacirleri cezalandırma amacına sahiptir.  

TTK’da tescilli ticaret unvanın korunması açısından başkaca bir 

zorunluluğa yer verilmemiştir. Buna karşın Yargıtay’ın ticaret unvanının fiilen 

kullanılması şartını aradığı kararları da mevcuttur51. Sınai Mülkiyet 

Kanunu’nun 9 maddesinin ilk fıkrası tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı 

bir sebep olmaksızın markanın Türkiye’de ciddi şekilde kullanılmaması ya da 

kullanımına 5 yıl kesintisiz ara verilen markaların iptaline karar verileceğini 

hükme bağlamıştır. Ancak TTK böyle bir “fiili kullanım şartı” getirmemiştir. 

Markalar açısından getirilen şart, ticaret unvanlarında kanunen aranmamıştır. 

Kanımca, kanuni dayanağı bulunmayan fiili kullanım şartının içtihatla 

getirilmesi uygun değildir. Nitekim Sınai Mülkiyet Kanunu bu sınırı getirirken 

5 yıllık bir süre öngörmüştür. Süre sınırı çekilmemiş hatta TTK’da adı dahi 

anılmayan “fiili kullanım” şartının ticaret unvanlarında aranması yanlıştır.  

Yargıtay içtihadına bakıldığında, kanunda yazmamasına rağmen aranan 

bir diğer şart da iltibastır. Yargıtay Hukuk Genel Kurulu ( “HGK” ), 

12.12.2007 tarihli ve 2007/11-965 E., 2007/961 K52. sayılı kararında şu 

ifadelere yer vermiştir: “Birinin vakıf üniversitesi, diğerinin şirket olması bu 

ticari olguyu değiştirmeyecektir. TTK’nın 57/1-5 anlamında davacının, 

üzerinde öncelik hakkı bulunan "A..." ibaresinin davalı yanca ticari unvan 

olarak tescili; aynı ibarenin aynı hizmetler için her iki tarafça da 

kullanılması nedeniyle, iltibas gerçekleşmiştir. Birinin vakıf üniversitesi, 

diğerinin şirket olması bu ticari olguyu değiştirmeyecektir. TTK’nın 57/1-5 

anlamında davacının, üzerinde öncelik hakkı bulunan "A..." ibaresinin davalı 

yanca ticari unvan olarak tescili; aynı ibarenin aynı hizmetler için her iki 

tarafça da kullanılması nedeniyle, iltibas gerçekleşmiştir. Tarafların işaret ve 

hizmetlerinin aynı olmasının tüketicideki etkisi, davalının "A..." ibaresi ile 

 

 
50 Yine bu meblağ, 2017 için 2.702 lira olarak anlaşılmalıdır. 

 
51 Yargıtay 11. HD 1988/626 E., 1988/3513 K., 30.05.1988 tarihli kararı 

(http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/11hd-1988-626.htm sitesinden 05.11.2017 tarihinde 

erişildi) 

 
52 http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2007-11-965.htm sitesinden 05.11.2017 

tarihinde erişildi. 

http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/11hd-1988-626.htm
http://www.kazanci.com/kho2/ibb/files/hgk-2007-11-965.htm
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başlayan ticari unvanı nedeniyle davacı üniversitesinin davalı şirkete ait 

olabileceğini veya tersine davalının okul ve üniversitelerinin de davacıya ait 

olabileceği düşüncesinin ortaya çıkması şeklinde 

gerçekleşebilecektir.” Görüldüğü gibi kararda Yargıtay HGK aynı sektörde 

faaliyet gösterme hususunu da dikkate alarak iltibas (karıştırma) ihtimalini 

değerlendirmiştir. Her ne kadar TTK’da iltibas kavramına doğrudan yer 

verilmese de söz konusu kriterin tamamıyla kanuni dayanaktan yoksun olduğu 

da söylenemeyecektir. Zira zorunlu ek yapılması durumunu düzenleyen TTK 

m. 45 özel olarak bu durumu ele almıştır. Buna göre ticaret unvanını tescil 

ettirmek isteyen tacir, daha önce tescil edilmiş ticaret unvanından “ayırt 

edilmesi” için gerekli ise ek yapmak zorundadır. Dolayısıyla ayırt edilmeyecek 

şekilde birbirine benzer olan ticaret unvanlarının TTK m. 52 kapsamında 

“ticari dürüstlüğe aykırı” kullanıldığı da aşikârdır. Karışmanın ne şekilde 

gerçekleşeceğinin (aynı sektörde faaliyet gösterme kıstasında olduğu gibi) 

içtihatla, somut olay bazında belirlenmesinde ise “fiili kullanım” şartında olan 

sakınca, kanımca, bulunmamaktadır.  

Pratikte ticaret unvanın zarara uğratılması çok daha çeşitli şekillerde 

gerçekleşebilecektir. Ancak makale kapsamında daha detaylı bir incelemeye 

gidilmeyecektir53.  

Ticaret unvanı sahibinin tekel hakkına saygı gösteremeyerek onu ihlal 

edenlere karşı sahip olduğu hukuki güvenceler TTK m. 52’de özel olarak 

düzenlenmiştir. Buna göre ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı şekilde bir 

başkası tarafından kullanılması halinde hak sahibi; 

1. Ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı şekilde bir başkası 

tarafından kullanıldığının tespitini, 

 

2. Ticaret unvanının ticari dürüstlüğe aykırı şekilde bir başkası 

tarafından kullanılmasının yasaklanmasını, 

 

3. Haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse bunun kanuna 

uygun şekilde değiştirilmesini ya da silinmesini, 

 

4. Ticaret unvanına tecavüz sonucunda ortaya çıkan maddi durumun 

ortadan kaldırılmasını,  

 

5. Gerekiyorsa tecavüze vücut veren araçların ve ilgili malların 

imhasını,  

 

 

 
53 KARAYAZGAN Mehmet, s. 58 - 66 
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6. Tecavüz eden kişinin kusurunun ağırlığına göre maddi ve manevi 

tazminat isteyebilir. Mahkeme maddi tazminat olarak, tecavüz 

sonucunda hakka tecavüz eden kişinin elde etmesi mümkün görülen 

menfaatin karşılığına da hükmedebilir.  

 

Ticaret unvanına tecavüz halinde açılan dava sonucunda ister davacı ister 

davalı, mahkemeden, giderleri aleyhine hüküm verilen tarafa yüklenmek 

suretiyle kararın gazetede yayımlanmasını talep edebilir.  
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SONUÇ 

 

  Ticaret unvanı taciri diğerlerinden ayırt etmeye yaradığı için büyük önem taşır. Bu 

açıdan makalede ticaret unvanına dair gerekli tartışmalara yer verilmiştir. Yeni TTK’nın 

oluşması aşamasında yapılan sempozyum ve toplantılarda kanun koyucuya yol göstermek adına 

Eski TTK’da eksik olan ve uygulamada sorunlara neden olan hususlara değinilmiştir.  

Yeni TTK ile Eski TTK döneminde tartışılan sorunlar giderilmeye çalışılsa da hala adi 

şirketlerde ticaret unvanın akıbeti konusunda kanuni bir düzenleme yoktur.  Bunun gibi ticaret 

unvanının sahibine ne tür bir hak tanıdığı ve hukuki niteliği de tartışmalıdır.  

Her ne kadar kanun koyucudan kazuistik bir kanun ortaya çıkarması beklenmeyip bazı 

tartışmalı hususların çözümü doktrine bırakılabilecekse de yapılan eleştiriler doğrultusunda en 

makul yolun benimsenerek ihtilaflı noktaların kanun koyucu tarafından aydınlatması isabetli 

olacaktır.   
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