
TÜRK TĐCARET KANUNU TASARISI 

 

BAŞLANGIÇ 

 

A) Kanunun uygulama alanı 

 

I - Ticarî hükümler 

MADDE 1 - (1) Türk Ticaret Kanunu, 22/11/2001 tarihli ve 4721 sayılı Türk 
Medenî Kanununun ayrılmaz bir parçasıdır. Bu Kanundaki hükümlerle, bir ticarî 
işletmeyi ilgilendiren işlem ve fiillere ilişkin diğer kanunlarda yazılı özel 
hükümler, ticarî hükümlerdir. 

(2) Mahkeme, hakkında ticarî bir hüküm bulunmayan ticarî işlerde, ticarî örf 
ve âdete, bu da yoksa genel hükümlere göre karar verir. 

 

II - Ticarî örf ve âdet  

MADDE 2 - (1) Kanunda aksine bir hüküm yoksa, ticarî örf ve âdet olarak 
kabul edildiği belirlenmedikçe, teamül, mahkemenin yargısına esas olamaz. 
Ancak, irade açıklamalarının yorumunda teamüller de dikkate alınır.  

(2) Bir bölgeye veya bir ticaret dalına özgü ticarî örf ve âdetler genel olanlara 
üstün tutulur. Đlgililer aynı bölgede değillerse, kanunda veya sözleşmede aksi 
öngörülmedikçe, ifa yerindeki ticarî örf ve adet uygulanır.  

(3) Ticarî örf ve âdet, tacir sıfatını haiz bulunmayanlar hakkında ancak onlar 
tarafından bilindiği veya bilinmesi gerektiği takdirde uygulanır.  

 

III - Ticarî işler 

MADDE 3 - (1) Bu Kanunda düzenlenen hususlarla bir ticarî işletmeyi 
ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticarî işlerdendir.  

 

IV - Ticarî davalar ve delilleri 

1. Genel olarak 

MADDE 4 - (1) Her iki tarafın da ticarî işletmesiyle ilgili hususlardan doğan 
hukuk davaları ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın; 

a) Bu Kanunda; 



b) Türk Medenî Kanununun, rehin karşılığında ödünç verme işi ile uğraşanlar 
hakkındaki 962 ilâ 969 uncu maddelerinde; 

c) 22/4/1926 tarihli ve 818 sayılı Borçlar Kanununun, bir işletmenin satılması 
veya diğeriyle birleştirilmesi hakkındaki 179 ve 180, rekabet yasağına ilişkin 
348 ve 352, yayın sözleşmesine dair 372 ilâ 385, itibar mektubu ve itibar emrini 
düzenleyen 399 ilâ 403, komisyonculuğa ilişkin 416 ilâ 429, ticarî mümessiller 
ve diğer ticarî vekiller için öngörülmüş bulunan 449 ilâ 456, havale hakkındaki 
457 ilâ 462, vediayı düzenleyen 463 ilâ 482 nci maddelerinde;  

d) Fikrî mülkiyet hukukuna dair mevzuatta; 

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarlar ile antrepo ve ticarete özgü diğer yerlere 
ilişkin özel hükümlerde; 

f) Bankalara, diğer kredi kuruluşlarına, finansal kurumlara ve ödünç para 
verme işlerine ilişkin düzenlemelerde;  

öngörülen hususlardan doğan hukuk davaları ticarî dava sayılır. Ancak; 
herhangi bir ticarî işletmeyi ilgilendirmeyen havale, vedia ve fikir ve sanat 
eserlerine ilişkin haklardan doğan davalar bundan istisnadır. 

(2) Ticarî davalarda da deliller ile bunların sunulması 18/6/1927 tarihli ve 
1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu hükümlerine tâbidir. 

 

2. Ticarî davaların görüleceği mahkemeler 

MADDE 5 - (1) Aksine hüküm bulunmadıkça, dava olunan şeyin değerine 
göre asliye hukuk veya sulh hukuk mahkemesi ticarî davalara da bakmakla 
görevlidir. 

(2) Bir yerde asliye ticaret mahkemesi varsa, asliye hukuk mahkemesinin 
görevi içinde bulunan ve 4 üncü madde hükmünce ticarî sayılan davalarla özel 
hükümler uyarınca ticaret mahkemesinde görülecek diğer işlere asliye ticaret 
mahkemesinde bakılır. Bir yerde ticaret davalarına bakan birden çok asliye 
ticaret mahkemesi varsa, iş durumunun gerekli kıldığı yerlerde Hâkimler ve 
Savcılar Yüksek Kurulunca, asliye ticaret mahkemelerinden biri veya birkaçı 
münhasıran bu Kanundan ve diğer kanunlardan doğan deniz ticaretine ve deniz 
sigortalarına ilişkin hukuk davalarına bakmakla görevlendirilebilir. 

(3) Đkinci fıkrada yazılı durumlarda, sadece iki tarafın isteklerine bağlı 
olmayan işler hariç olmak üzere, bir davanın ticarî veya hukukî niteliği 
nedeniyle mahkemenin iş alanına girip girmediği, taraflarca sadece ilk itiraz 
şeklinde ileri sürülebilir. Đlk itiraz haklı görüldüğü takdirde dosya talep üzerine 
ilgili mahkemeye gönderilir. Kararın sözlü bildirimi veya tebliği tarihinden 
itibaren on gün içinde yenilenecek davaya bu mahkeme bakmak zorundadır; 
ancak, davaya, davanın niteliğine göre uygulanması gerekli olan usul ve kanun 
hükümlerini uygular. Ticarî bir davanın hukuk mahkemesi, ticarî olmayan bir 



davanın ticaret mahkemesi tarafından görülmesi hükmün bozulması için yalnız 
başına yeterli bir sebep oluşturmaz. 

(4) Görevsizlik sebebiyle dava dilekçesinin reddi hâlinde yapılacak işlemlere 
ve bunların tâbi oldukları sürelere ilişkin usul hükümleri, iş alanına ait ilk 
itirazın kabulü hâlinde de uygulanır. 

 

B) Çeşitli hükümler  

I - Zamanaşımı 

MADDE 6 - (1) Ticarî hükümler koyan kanunlarda öngörülen zamanaşımı 
süreleri, Kanunda aksine düzenleme yoksa, sözleşme ile değiştirilemez.  

 

II - Teselsül karinesi  

MADDE 7 - (1) Đki veya daha fazla kişi, içlerinden yalnız biri veya hepsi için 
ticarî niteliği haiz bir iş dolayısıyla, diğer bir kimseye karşı birlikte borç altına 
girerse, kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse müteselsilen sorumlu 
olurlar. Ancak, kefil ve kefillere, taahhüt veya ödemenin yapılmadığı veya 
yerine getirilmediği ihbar edilmeden temerrüt faizi yürütülemez. 

 

(2) Ticarî borçlara kefalet hâlinde, hem asıl borçlu ile kefil, hem de kefiller 
arasındaki ilişkilerde de birinci fıkra hükmü geçerli olur.  

 

III - Ticarî işlerde faiz 

1. Oran serbestisi ve bileşik faizin şartları 

MADDE 8 - (1) Ticarî işlerde faiz oranı serbestçe belirlenir.  

(2) Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte tekrar 
faiz yürütülmesi şartı, yalnız carî hesaplarla her iki taraf bakımından da ticarî iş 
niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir. Şu şartla ki, bu fıkra 
sözleşenleri tacir olmayanlara uygulanmaz. 

(3) Tüketicinin korunmasına ilişkin hükümler saklıdır. 

(4) Bu maddenin ikinci ve üçüncü fıkralarına aykırı olarak işletilen faiz yok 
hükmündedir. 

 

 

 

 



2. Uygulanacak hükümler 

MADDE 9 - (1) Ticarî işlerde; kanunî, anapara ile temerrüt faizi hakkında, 
ilgili mevzuat hükümleri uygulanır.  

 

3. Faizin başlangıcı  

MADDE 10 - (1) Aksine sözleşme yoksa, ticarî bir borcun faizi, vadenin 
bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren işlemeye başlar.  

 

 

BĐRĐNCĐ KĐTAP 

Ticarî Đşletme 

BĐRĐNCĐ KISIM 

Tacir 

A) Ticarî işletme  

1. Bütünlük ilkesi 

MADDE 11 - (1) Ticarî işletme, esnaf işletmesi için öngörülen sınırı aşan 
düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız şekilde 
yürütüldüğü işletmedir.  

(2) Ticarî işletme ile esnaf işletmesi arasındaki sınır, Bakanlar Kurulunca 
çıkarılacak kararnamede gösterilir.  

(3) Ticarî işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu tasarruf 
işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün hâlinde 
devredilebilir ve diğer hukukî işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, 
devir sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, 
ticaret unvanı ile diğer fikrî mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye 
özgülenen malvarlığı unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle 
ticarî işletmeyi bir bütün hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak 
yapılır, ticaret siciline tescil ve ilân edilir. 

 

B) Tacir 

I - Gerçek kişiler 

1. Genel olarak  

MADDE 12 - (1) Bir ticarî işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten 
kişiye tacir denir. 



(2) Bir ticarî işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve 
diğer ilân araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil 
ettirerek durumu ilân etmiş olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile 
tacir sayılır. 

(3) Bir ticarî işletme açmış gibi, ister kendi adına, ister adî 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. 

 

2. Küçük ve kısıtlılar 

MADDE 13 - (1) Küçük ve kısıtlılara ait ticarî işletmeyi bunların adına 
işleten, yasal temsilci tacir sayılmaz. Tacir sıfatı temsil edilene aittir. Ancak, 
yasal temsilci ceza hükümlerinin uygulanması yönünden tacir gibi sorumlu olur. 

 

3. Ticaret yapmaktan menedilenler 

MADDE 14 - (1) Kişisel durumları ya da yaptığı işlerin niteliği nedeniyle 
yahut meslek ve görevleri dolayısıyla, kanundan veya bir yargı kararından 
doğan bir yasağa aykırı bir şekilde ya da başka bir kişinin veya resmî bir 
makamın iznine gerek olmasına rağmen izin veya onay almadan bir ticarî 
işletmeyi işleten kişi de tacir sayılır.  

(2) Birinci fıkraya aykırı hareketin doğurduğu hukukî, cezaî ve disipline 
ilişkin sorumluluk saklıdır.  

 

4. Esnaf 

MADDE 15 - (1) Ister gezici olsun, ister bir dükkânda veya bir sokağın 
belirli yerlerinde sabit bulunsun, ekonomik faaliyeti sermayesinden fazla bedenî 
çalışmasına dayanan ve geliri 11 inci maddenin ikinci fıkrası uyarınca 
çıkarılacak kararnamede gösterilen sınırı aşmayan ve sanat veya ticaretle 
uğraşan kişi esnaftır. Ancak, tacirlere özgü 20 ve 53 üncü maddeler ile Türk 
Medenî Kanununun 950 nci maddesinin ikinci fıkrası hükmü bunlara da 
uygulanır. 

 

II - Tüzel kişiler 

MADDE 16 - (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticarî bir işletme 
işleten vakıflar, dernekler ve kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk 
hükümlerine göre yönetilmek veya ticarî şekilde işletilmek üzere Devlet, il özel 
idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri tarafından kurulan kurum 
ve kuruluşlar da tacir sayılırlar. 



(2) Devlet, il ve belediye gibi kamu tüzel kişileri ile kamu yararına çalışan 
dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere 
harcayan vakıflar, bir ticarî işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku 
hükümlerine göre yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri 
tacir sayılmazlar.  

 

III - Donatma iştiraki  

MADDE 17 - (1) Tacire ilişkin hükümler donatma iştirakine de aynen uygulanır. 

 

C) Tacir olmanın hükümleri 

I - Genel olarak 

MADDE 18 - "(1) Tacir, her türlü borcu için iflâsa tabidir; ayrıca kanuna 
uygun bir ticaret unvanı seçmek, ticarî işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek 
ve bu Kanun hükümleri uyarınca gerekli ticarî defterleri tutmakla da 
yükümlüdür." 

(2) Her tacirin, ticaretine ait bütün faaliyetlerinde basiretli bir iş adamı gibi 
hareket etmesi gerekir. 

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

 (4) Tacir sıfatına bağlı olan diğer hükümler saklıdır. 

 

II - Özel olarak 

1. Ticari Đş Karinesi 

MADDE 19 - (1) Bir tacirin borçlarının ticarî olması asıldır. Ancak; gerçek 
kişi olan bir tacir, işlemi yaptığı anda bunun ticarî işletmesiyle ilgili olmadığını 
diğer tarafa açıkça bildirdiği veya işin ticarî sayılmasına durum elverişli 
olmadığı takdirde borç adî sayılır. 

(2) Taraflardan yalnız biri için ticarî iş niteliğinde olan sözleşmeler, Kanunda 
aksine hüküm bulunmadıkça, diğeri için de ticarî iş sayılır. 

 

2. Ücret isteme hakkı  

MADDE 20 - (1) Tacir olan veya olmayan bir kişiye, ticarî işletmesiyle ilgili 
bir iş veya hizmet görmüş olan tacir, uygun bir ücret isteyebilir. Ayrıca, tacir, 



verdiği avanslar ve yaptığı giderler için, ödeme tarihinden itibaren faize hak 
kazanır.  

 

3. Fatura ve teyit mektubu 

MADDE 21 - (1) Ticarî işletmesi bağlamında bir mal satmış, üretmiş, bir iş 
görmüş veya bir menfaat sağlamış olan tacirden, diğer taraf, kendisine bir fatura 
verilmesini ve bedeli ödenmiş ise bunun da faturada gösterilmesini isteyebilir.  

(2) Bir fatura alan kişi aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde, faturanın 
içeriği hakkında bir itirazda bulunmamışsa bu içeriği kabul etmiş sayılır.  

(3) Telefonla, telgrafla, herhangi bir iletişim veya bilişim aracıyla veya diğer 
bir teknik araçla ya da sözlü olarak kurulan sözleşmelerle yapılan açıklamaların 
içeriğini doğrulayan bir yazıyı alan kişi, bunu aldığı tarihten itibaren sekiz gün 
içinde itirazda bulunmamışsa, söz konusu teyit mektubunun yapılan sözleşmeye 
veya açıklamalara uygun olduğunu kabul etmiş sayılır.  

 

4. Ücret ve sözleşme cezasının indirilmesi 

MADDE 22 - (1) Tacir sıfatını haiz bir borçlu, Borçlar Kanununun 104 üncü 
maddesinin ikinci fıkrasıyla 161 inci maddesinin üçüncü fıkrasında ve 409 uncu 
maddesinde yazılı hâllerde, fahiş olduğu iddiasıyla bir ücret veya sözleşme 
cezasının indirilmesini mahkemeden isteyemez.  

 

5. Ticarî satış ve mal değişimi 

MADDE 23 - (1) Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler 
arasındaki satış ve trampalarda da Borçlar Kanununun satış ve trampa 
sözleşmesine ilişkin hükümleri uygulanır. 

a) Sözleşmenin niteliğine, tarafların amacına ve malın cinsine göre, satış 
sözleşmesinin kısım kısım yerine getirilmesi mümkün ise veya bu şartların 
bulunmamasına rağmen alıcı, çekince ileri sürmeksizin kısmî teslimi kabul 
etmişse; sözleşmenin bir kısmının yerine getirilmemesi durumunda alıcı 
haklarını sadece teslim edilmemiş olan kısım hakkında kullanabilir. Ancak, o 
kısmın teslim edilmemesi dolayısıyla sözleşmeden beklenen yararın elde 
edilmesi veya izlenen amaca ulaşılması imkânı ortadan kalkıyor veya 
zayıflıyorsa ya da durumdan ve şartlardan, sözleşmenin kalan kısmının tam veya 
gereği gibi yerine getirilemeyeceği anlaşılıyorsa alıcı sözleşmeyi feshedebilir.  

b) Alıcı mütemerrit olduğu takdirde satıcı, malın satışına izin verilmesini 
mahkemeden isteyebilir. Mahkeme, satışın açık artırma yoluyla veya bu işle 
yetkilendirilen bir kişi aracılığıyla yapılmasına karar verir. Satıcı isterse satış 
için yetkilendirilen kişi, satışa çıkarılacak malın niteliklerini bir uzmana tespit 



ettirir. Satış giderleri satış bedelinden çıkarıldıktan sonra artan para, satıcının 
takas hakkı saklı kalmak şartıyla, satıcı tarafından alıcı adına bir bankaya ve 
banka bulunmadığı takdirde notere bırakılır ve durum hemen alıcıya ihbar edilir. 

c) Malın ayıplı olduğu teslim sırasında açıkça belli ise alıcı iki gün içinde 
durumu satıcıya ihbar etmelidir. Açıkça belli değilse alıcı malı teslim aldıktan 
sonra sekiz gün içinde incelemek veya incelettirmekle ve bu inceleme 
sonucunda malın ayıplı olduğu ortaya çıkarsa, haklarını korumak için durumu 
bu süre içinde satıcıya ihbarla yükümlüdür. Diğer durumlarda Borçlar 
Kanununun 198 inci maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları uygulanır.  

d) Borçlar Kanununun 207 nci maddesinde öngörülmüş bulunan zamanaşımı 
süresi tacirler arasındaki ticarî satışlarda iki yıldır. 

 

ĐKĐNCĐ KISIM 

Ticaret Sicili 

A) Kuruluş 

I - Genel olarak 

MADDE 24 - "(1) Ticaret sicili Sanayi ve Ticaret Bakanlığının gözetim ve 
denetiminde ticaret ve sanayi odaları veya ticaret odaları bünyesinde kurulacak 
ticaret sicili müdürlükleri tarafından tutulur. Bir yerde oda mevcut değilse veya 
yeterli teşkilatı yoksa, ticaret sicili, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca belirlenecek 
bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü tarafından tutulur."  

"(2) Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve 
esaslar Tüzükle gösterilir. Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken 
içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi 
ortak veri tabanı Sanayi ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar 
Birliği nezdinde oluşturulur. 

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulmasında aranacak şartlar ve odalar 
arasında sicil işlemleri ile ilgili olarak varlığı gerekli işbirliğinin sağlanmasına 
ilişkin esaslar, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca çıkarılacak bir yönetmelikle 
düzenlenir. 

 

II - Yönetim  

MADDE 25 - (1) Ticaret sicili, ticaret sicili müdürü tarafından yönetilir. 
Ticaret sicili müdürü, Tüzükte belirlenen nitelikleri haiz kişiler arasından oda 
meclisi tarafından Sanayi ve Ticaret Bakanlığının uygun görüşü alınarak atanır. 
Aynı usulle sicil müdürlüğünün iş hacmine göre, yeteri kadar müdür yardımcısı 
görevlendirilir.  



(2) Ticaret sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlardan Devlet ve ilgili 
oda müteselsilen sorumludur. Devlet ve sicil görevlilerini atamaya yetkili kurum 
zararın doğmasında kusuru bulunanlara rücu eder. Ticaret sicili müdürü ve 
yardımcıları ile diğer personeli, görevleriyle ilgili suçlardan dolayı kamu 
görevlisi olarak cezalandırılır ve bunlara karşı işlenmiş suçlar kamu görevlisine 
karşı işlenmiş sayılır. 

(3) Sanayi ve Ticaret Bakanlığı, ticaret sicili müdürlüklerinin faaliyetlerini 
her zaman denetlemeye ve gerekli önlemleri almaya yetkilidir. Ticaret sicili 
müdürlükleri, adı geçen Bakanlıkça alınan önlemlere ve verilen talimatlara 
uymakla yükümlüdür.  

 

III - Tüzük 

MADDE 26 - (1) Ticaret sicili müdürlüğünün kurulması, sicil defterlerinin 
tutulması, tescil zorunluluğunun yerine getirilmesine ilişkin usul ve esaslar, sicil 
müdürlerinin kararlarına karşı itiraz yolları, sicil müdür ve yardımcıları ile diğer 
personelde aranacak nitelikler, disiplin işleri ile bu konuyla ilgili diğer esas ve 
usuller bir tüzükle düzenlenir.  

 

B) Tescil 

I - Şartları 

1. Đstem 

MADDE 27 - (1) Ticaret siciline tescil, kural olarak istem üzerine yapılır. 
Resen veya yetkili kurum veya kuruluşun bildirmesi üzerine yapılacak tescillere 
ilişkin hükümler saklıdır. Harca tâbi işlerde, tescil anının saptanmasında harç 
makbuzunun tarihi belirleyicidir. 34 üncü madde hükümleri saklıdır. Ticaret 
siciline tescil ve ilan edilmiş bir kuruma ait imza yetkilisi, kurumdan ayrıldığını 
noterden tasdik edilmek kaydıyla, imzasının iptali için ticaret siciline 
başvurabilir. 

 

2. Đlgililer 

MADDE 28 - (1) Tescil istemi ilgililer, temsilcileri veya hukukî halefleri 
tarafından yetkili sicil müdürlüğüne yapılır.  

(2) Bir hususunun telcini istemeye birden çok kimse zorunlu ve yetkili 
olduğu takdirde, kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, bunlardan birinin talebi 
üzerine yapılan tescil tümü tarafından istenmiş sayılır. 

 

 



3. Đstemin şekli  

MADDE 29 - (1) Tescil istemi dilekçe ile yapılır 

(2) Dilekçe sahibi kimliğini ispat etmek zorundadır. Dilekçedeki imza 
noterlikçe onaylanmışsa, ayrıca kimliğin ispatlanmasına gerek yoktur.  

 

4. Süre 

MADDE 30 - (1) Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça, tescili isteme süresi 
onbeş gündür.  

(2) Bu süre, tescili gerekli işlemin veya olgunun gerçekleştiği; tamamlanması 
bir senet veya belgenin düzenlenmesine bağlı olan durumlarda, bu senet veya 
belgenin düzenlendiği tarihten başlar.  

(3) Ticaret sicili müdürlüğünün yetki çevresi dışında oturanlar için bu süre bir 
aydır.  

 

 


