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TİCARET UNVANLARI HAKKINDA 
 TEBLİĞ YAYIMLANDI 

 

ÖZET : 

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ ile ticaret şirketleri ile 

ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin 

usul ve esaslar belirlenmiştir. 

 

 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nda,  ticaret unvanına ilişkin düzenlemeler 39-

53’üncü maddeler arasında yer almaktadır. 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 

39’uncu maddesi aşağıdaki gibidir: 

 

“MADDE 39- (1) Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, 

ticaret unvanıyla yapmak ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer 

belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. 

(2) (Değişik birinci cümle: 26/6/2012-6335/6 md.) Tescil edilen 

ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı 

bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari 

mektuplarda ve ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı 

belgelerde tacirin sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin 

merkezi ile tacir internet sitesi oluşturma yükümlülüğüne tabi ise 

tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. Tüm bu bilgiler 

şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim 

şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ve soyadları 

ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı, limited şirketlerde 

müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen 

sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirketlerde yöneticilerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve 

ödenen sermaye miktarı yayımlanır.” 

6103 sayılı  TÜRK TİCARET KANUNUNUN YÜRÜRLÜĞÜ VE UYGULAMA ŞEKLİ 

HAKKINDA KANUN’un 10’uncu maddesinde de Türk Ticaret Kanununun yürürlüğe 

girdiği tarihten itibaren anılan Kanunun ticaret unvanına ilişkin hükümleri 

uygulanacağı belirtilmiştir. 

 

Öte yandan 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 40’ıncı maddesi uyarınca her 

tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari işletmesini 

ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil 

ve ilan ettirmek zorundadır. 
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6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 46’ıncı maddesi ise aşağıdaki gibidir: 

 

“3. Ekler 

MADDE 46- (1) Tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, önemi ve 

finansal durumu hakkında, üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün 

oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe ve kamu 

düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin 

özelliklerini belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini 

gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan ekler yapılabilir.  

(2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına 

bir şirketin var olduğu izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.  

(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret 

unvanına ancak Bakanlar Kurulu kararıyla konabilir.” 

 

3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri 

Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü maddesinde Gümrük ve 

Ticaret Bakanlığının; görev, yetki ve sorumluluk alanına giren ve önceden kanunla 

düzenlenmiş konularda idarî düzenlemeler yapabileceği hüküm altına alınmıştır. 

6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun 210’uncu maddesinde de Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı bu Kanunun ticaret şirketlerine ilişkin hükümlerinin uygulamasıyla ilgili 

tebliğler yayımlamaya yetkili olduğu belirtilmiştir. 

 

Bu kapsamda, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirlerin ticaret 

unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemek amacıyla 14 Şubat 2014 tarih ve 

28913 sayılı Resmi Gazete’de “TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ” 

yayımlanmıştır. Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirleri 

kapsamaktadır. 

 

Tebliğin “Ticaret Unvanı” başlığını taşıyan 4’üncü maddesi aşağıdaki gibidir: 

 

“Ticaret unvanı 

MADDE 4 – (1) İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler 

Türkçe olmak kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir. 

(2) Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, 

işletmesinin genişliği, önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü 

kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte ve 

gerçeğe aykırı olamaz. 

(3) Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal 

çıkarlara ve ahlaka aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri 

zedeleyecek şekilde belirlenemez. 

(4) Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” 

kelimeleri yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla 
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konulabilir. Bu ibarelerin Türk Ticaret Kanununun 41 ve 

42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu 

olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar 

Kurulu kararı aranmaz. 

(5) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme 

konularından en az birinin yer alması zorunludur. İşletme 

konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. Başlıca amacı 

başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak 

anonim şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi 

zorunludur. 

(6) Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları 

kullanılabilir, ülke adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o 

ülkenin yetkili makamlarından izin alınması gerekir. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer 

kuruluşların adları ya da bunları tanımlayan kısaltılmış adları 

ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak bu kurum ve 

kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin 

ticaret unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları 

kullanılabilir. 

(8) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine 

ilişkin ilanın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten 

itibaren beş yıl geçmedikçe başka bir tacir adına yeniden tescil 

edilemez.” 

Ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin diğer hususlarda, 19/12/2012 tarihli ve 

2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Ticaret Sicili 

Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilecektir. 

 

Tebliğ 14 Şubat 2014 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir. 

 

Söz konusu Tebliğ, bu Sirkülerimize ek olarak verilmiştir. 

 

Saygılarımızla… 
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14 Şubat 2014  CUMA Resmî Gazete Sayı : 28913 

 

TEBLİĞ 

 

Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: 

 

TİCARET UNVANLARI HAKKINDA TEBLİĞ 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer 

tacirlerin ticaret unvanlarına ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, ticaret şirketleri ile ticari işletme işleten diğer tacirleri 

kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 3/6/2011 tarihli ve 640 sayılı Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 34 üncü 

maddesi ile 13/1/2011 tarihli ve 6102 sayılı Türk Ticaret Kanununun 210 uncu maddesine 

dayanılarak hazırlanmıştır. 

Ticaret unvanı 

MADDE 4 – (1) İşletme konusu ile şirket türünü gösteren ibareler Türkçe olmak 

kaydıyla ticaret unvanı serbestçe belirlenebilir. 

(2) Ticaret unvanında yer alacak ibareler, tacirin kimliği, işletmesinin genişliği, 

önemi ve finansal durumu hakkında üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep 

olacak nitelikte ve gerçeğe aykırı olamaz. 

(3) Ticaret unvanında yer alan ibareler kamu düzenine, ulusal çıkarlara ve ahlaka 

aykırı olamaz, kültürel ve tarihi değerleri zedeleyecek şekilde belirlenemez. 

(4) Bir ticaret unvanına “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Milli” kelimeleri 

yalın, sade ve eksiz olarak; Bakanlar Kurulu kararıyla konulabilir. Bu ibarelerin Türk 

Ticaret Kanununun 41 ve 42 nci maddeleri uyarınca ticaret unvanında kullanılması zorunlu 

olan gerçek kişinin ad veya soyadında yer alması halinde Bakanlar Kurulu kararı aranmaz. 

(5) Anonim ve limited şirketlerin ticaret unvanında işletme konularından en az 

birinin yer alması zorunludur. İşletme konusunu gösteren ibarelerde kısaltma yapılamaz. 

Başlıca amacı başka işletmelere katılmaktan ibaret olacak şekilde kurulacak anonim 

şirketlerin unvanında “holding” ibaresine yer verilmesi zorunludur. 

(6) Ticaret unvanında resmi olarak tanımlanmış yer adları kullanılabilir, ülke 

adlarının unvanda kullanılabilmesi için ise o ülkenin yetkili makamlarından izin alınması 

gerekir. 

(7) Kamu kurum ve kuruluşları ile ulusal ve uluslararası diğer kuruluşların adları ya 

da bunları tanımlayan kısaltılmış adları ticaret unvanlarında ek olarak kullanılamaz. Ancak 

bu kurum ve kuruluşların işlettiği işletmeler ile hissedarı oldukları şirketlerin ticaret 

unvanlarında kendilerinin adları veya kısaltılmış adları kullanılabilir. 
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(8) Ticaret sicilinden silinen bir ticaret unvanı, unvanın silinmesine ilişkin ilanın 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlandığı tarihten itibaren beş yıl geçmedikçe başka 

bir tacir adına yeniden tescil edilemez. 

İltibas 

MADDE 5 – (1) Bir ticaret unvanı, Türkiye’nin herhangi bir sicil müdürlüğüne daha 

önce tescil edilmiş bulunan diğer bir unvandan ayırt edilmesi için gerekli olan ek 

yapılmadan tescil edilemez. 

(2) Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 

46 ncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer 

bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez. (Ek-1; Örnek-1) 

(3) Daha önce tescil edilmiş ticaret unvanının eki ile kendi eki aynı olan, ancak 

ekten sonra gelen işletme konusunu gösteren ilk ibaresi farklı olan ticaret unvanı, ayırt edici 

bir ek yapılmadan tescil edilebilir. (Ek-1; Örnek-2) 

(4) Daha önce tescil edilmiş bir ticaret unvanından yalnızca şirket türünü gösteren 

ibareleri farklı olan diğer bir unvan, ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. (Ek-1; 

Örnek-3) 

Diğer hususlar 

MADDE 6 – (1) Ticaret unvanı ve işletme adına ilişkin diğer 

hususlarda, 19/12/2012 tarihli ve 2012/4093 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe 

konulan Ticaret Sicili Yönetmeliği hükümlerine göre hareket edilir. 

İtiraz 

MADDE 7 – (1) 4 üncü ve 5 inci madde hükümlerine istinaden tescil talebi 

reddedilenler, red kararına karşı, Türk Ticaret Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca sekiz 

gün içinde ticaret sicilinin bulunduğu yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye ticaret 

mahkemesine itiraz edebilir. 

Yürürlük 

MADDE 8 – (1) Bu Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu Tebliğ hükümlerini Gümrük ve Ticaret Bakanı yürütür. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 
 

  

          

                
 
              [TÜRMOB Gençlik Caddesi No: 107   06570   Anıttepe – Ankara 
                Tel : (312) 232 50 60  Faks : (312) 232 50 73   www.turmob.org.tr  

 

 
 Sirküler Rapor             18.02.2014/65-6 

T   Ü   R   M   O   B 
TÜRKİYE  SERBEST  MUHASEBECİ  MALİ MÜŞAVİRLER 

VE   YEMİNLİ  MALİ   MÜŞAVİRLER  ODALARI  BİRLİĞİ 

SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT 

  

Ek-1 

Örnekler 

  

Örnek-1: “A İnşaat Otomotiv Tekstil Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi” ticaret 

unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “A İnşaat Tekstil Turizm Sanayi ve Ticaret Anonim 

Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. 

 

Örnek-2: “B İnşaat Otomotiv Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı daha önce 

tescil edilmiş ise, “B Turizm İnşaat Sanayi Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek 

yapılmadan tescil edilebilir. 

 

Örnek-3: “C Turizm Limited Şirketi” ticaret unvanı daha önce tescil edilmiş ise, “C 

Turizm Anonim Şirketi” ticaret unvanı ayırt edici ek yapılmadan tescil edilemez. 

 


