
5. Değişiklikler 
MADDE 31 - (1) Tescil edilmiş hususlarda meydana gelen her türlü değişiklik de tescil 

olunur. 
(2) Tescilin dayandığı olgu veya işlemler tamamen veya kısmen sona erer ya da ortadan 

kalkarsa sicildeki kayıt da kısmen yahut tamamen silinir.  
(3) Her iki hâlde 27 ilâ 30 uncu madde hükümleri geçerlidir. 
 
II - Sicil müdürünün görevleri 
1. Inceleme görevi ve geçici tescil  
MADDE 32 - (1) Sicil müdürü tescil için aranan kanunî şartların var olup olmadığını 

incelemekle yükümlüdür.  
(2) Tüzel kişilerin tescilinde, özellikle şirket sözleşmesinin, emredici hükümlere aykırı 

olup olmadığı ve söz konusu sözleşmenin kanunun bulunmasını zorunluluk olarak öngördüğü 
hükümleri içerip içermediği incelenir.  

(3) Tescil edilecek hususların gerçeği tam olarak yansıtmaları, üçüncü kişilerde yanlış 
izlenim yaratacak nitelik taşımamaları ve kamu düzenine aykırı olmamaları şarttır.  

(4) Çözümü bir mahkeme kararına bağlı bulunan veya sicil müdürü tarafından kesin olarak 
tescilinde duraksanan hususlar, ilgililerin istemi üzerine geçici olarak tescil olunur. Ancak, 
ilgililer üç ay içinde mahkemeye başvurduklarını veya aralarında anlaştıklarını ispat 
etmezlerse geçici tescil resen silinir. Mahkemeye başvurulduğu takdirde kesinleşmiş olan 
hükmün sonucuna göre işlem yapılır. 

 
2. Tescile davet ve ceza  
MADDE 33 - (1) Tescili zorunlu olup da kanunî şekilde ve süresi içinde tescili 

istenmemiş olan veya 32 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki şartlara uymayan bir hususu haber 
alan sicil müdürü, ilgilileri, belirleyeceği uygun bir süre içinde kanunî zorunluluklarını yerine 
getirmeye veya o hususun tescilini gerektiren sebeplerin bulunmadığını ispat etmeye çağırır.  

(2) Sicil müdürünce verilen süre içinde tescil isteminde bulunmayan ve kaçınma 
sebeplerini de bildirmeyen kişi, sicil müdürü tarafından ikiyüz Türk Lirasından dörtbin Türk 
Lirasına kadar idarî para cezasıyla cezalandırılır.  

(3) Süresi içinde kaçınma sebepleri bildirildiği takdirde, sicilin bulunduğu yerde ticarî 
davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesi, dosya üzerinde inceleme yaparak tescili 
gerekli olan bir hususun bulunduğu sonucuna varırsa, bunun tescilini sicil müdürüne emreder, 
aksi takdirde tescil istemini reddeder. Süresi içinde tescil isteminde bulunmayan veya 
kaçınma sebeplerini bildirmeyen kişinin ikinci fıkradaki cezayla cezalandırılması bu fıkra 
hükmünün uygulanmasına engel oluşturmaz. 

 
3. Itiraz 
MADDE 34 - (1) Ilgililer, tescil, değişiklik veya silinme istemleri ile ilgili olarak, sicil 

müdürlüğünce verilecek kararlara karşı, tebliğlerinden itibaren sekiz gün içinde, sicilin 
bulunduğu yerde ticarî davalara bakmakla görevli asliye ticaret mahkemesine dilekçe ile itiraz 
edebilirler. 

(2) Bu itiraz mahkemece dosya üzerinden incelenerek karara bağlanır. Ancak, sicil 
müdürünün kararı, üçüncü kişilerin sicilde kayıtlı bulunan hususlara ilişkin menfaatlerine 
aykırı olduğu takdirde, itiraz edenle üçüncü kişi de dinlenir. Bunlar mahkemeye gelmezlerse 
dosya üzerinden karar verilir.  

 
III - Açıklık 
MADDE 35 - (1) Tescil işleminin dayanakları olan dilekçe, beyanname, senetler, belgeler 

ve ilânları içeren gazeteler, üzerlerine sicil defterinin tarih ve numaraları yazılarak sicil 
müdürlüğünce saklanır. 



(2) Herkes ticaret sicilinin içeriğini ve müdürlükte saklanan tüm senet ve belgeleri 
inceleyebileceği gibi giderini ödeyerek bunların onaylı suretlerini de alabilir. Bir hususun 
sicilde kayıtlı olup olmadığına dair onaylı belge de istenebilir. 

(3) Tescil edilen hususlar, kanun veya tüzükte aksine bir hüküm bulunmadıkça ilân olunur. 
(4) Ilân, Türkiye genelinde sicil kayıtlarının ilânına özgü Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi 

ile yapılır. 
 
IV - Sonuçları 
1. Tescil ve ilânın üçüncü kişilere etkisi 
MADDE 36 - (1) Ticaret sicili kayıtları nerede bulunurlarsa bulunsunlar, üçüncü kişiler 

hakkında, tescilin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edildiği; ilânın tamamı aynı nüshada 
yayımlanmamış ise, son kısmının yayımlandığı günü izleyen iş gününden itibaren hukukî 
sonuçlarını doğurur. Bu günler, tescilin ilânı tarihinden itibaren işlemeye başlayacak olan 
sürelere de başlangıç olur. 

(2) Bir hususun tescil ile beraber derhal üçüncü kişiler hakkında sonuç doğuracağına veya 
sürelerin derhal işleyeceğine ilişkin özel hükümler saklıdır. 

(3) Üçüncü kişilerin, kendilerine karşı sonuç doğurmaya başlayan sicil kayıtlarını 
bilmediklerine ilişkin iddiaları dinlenmez. 

(4) Tescili zorunlu olduğu hâlde tescil edilmemiş veya tescil edilip de ilânı zorunlu iken 
ilân olunmamış bir husus, ancak bunu bildikleri veya bilmeleri gerektiği ispat edildiği 
takdirde, üçüncü kişilere karşı ileri sürülebilir. 

 
2. Görünüşe güven 
MADDE 37 – (1) Tescil kaydı ile ilan edi-len durum arasında aykırılık bulunması halinde, 

tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat e-dilmediği sürece, üçüncü kişilerin ilan 
edilen duruma güvenleri korunur. 

 
3. Sorumluluk 
MADDE 38 - (1) Tescil ve kayıt için bilerek gerçeğe aykırı beyanda bulunanlar, üç aydan 

iki yıla kadar hapis veya adlî para cezasıyla cezalandırılır. Gerçeğe aykırı tescilden dolayı 
zarar görenlerin tazminat hakları saklıdır.  

(2) Kayıtların 32 nci maddenin üçüncü fıkrası hükümlerine uymadığını öğrendikleri hâlde 
düzeltilmesini istemeyenler ve tescil olunan bir hususun değişmesi, sona ermesi veya 
kaldırılması dolayısıyla, kaydın değiştirilmesini veya silinmesini istemeye ya da yeniden 
tescili gereken bir hususu tescil ettirmeye zorunlu olup da bunu yapmayanlar, bu kusurları 
nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararları tazmin ile yükümlüdürler.  

 
 

ÜÇÜNCÜ KISIM 
Ticaret Unvanı ve Đşletme Adı 

A) Ticaret unvanı 
I - Kullanma zorunluluğu 
1. Genel olarak 
MADDE 39 - (1) Her tacir, ticarî işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak 

ve işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. 

(2) Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı bir şekilde 
yazılır. Ayrıca, tacirin işletmesi ile ilgili olarak kullandığı her türlü kağıt ve belgede, tacirin 
sicil numarası, ticaret unvanı, işletmesinin merkezi, tacir sermaye şirketi ise taahhüt edilen ve 
ödenen sermaye, internet sitesinin adresi ve numarası gösterilir. Anonim, limited ve sermayesi 
paylara bölünmüş komandit şirketlerde, sırasıyla yönetim kurulu başkan ve üyelerinin; 



müdürlerin ve yöneticilerin adları ile soyadları gösterilir. Tüm bu bilgiler şirketin internet 
sitesinde de yayımlanır. 

 
2. Tescil 
MADDE 40 - (1) Her tacir, ticarî işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, 

ticarî işletmesini ve seçtiği ticaret unvanını, işletme merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline 
tescil ve ilân ettirir.  

(2) Her tacir kullanacağı ticaret unvanını ve bunun altına atacağı imzayı notere 
onaylattırdıktan sonra sicil müdürlüğüne verir. Tacir tüzel kişi ise, unvanla birlikte onun adına 
imzaya yetkili kimselerin imzaları da notere onaylattırılarak sicil müdürlüğüne verilir.  

(3) Merkezi Türkiye’de bulunan ticarî işletmelerin şubeleri de bulundukları yerin ticaret 
siciline tescil ve ilân olunur. Ticaret unvanına ve imza örneklerine ilişkin birinci ve ikinci 
fıkra hükümleri bu işletmelere de uygulanır. Kanunda aksine hüküm bulunmadıkça merkezin 
bağlı olduğu sicile geçirilen kayıtlar şubenin bağlı bulunduğu sicile de tescil olunur. Ancak, 
bu hususta şubenin bulunduğu yer sicil müdürlüğünün ayrı bir inceleme zorunluluğu yoktur.  

(4) Merkezleri Türkiye dışında bulunan ticarî işletmelerin Türkiye’deki şubeleri, kendi 
ülkelerinin kanunlarının ticaret unvanına ilişkin hükümleri saklı kalmak şartıyla, yerli ticarî 
işletmeler gibi tescil olunur. Bu şubeler için yerleşim yeri Türkiye’de bulunan tam yetkili bir 
ticarî mümessil atanır. Ticarî işletmenin birden çok şubesi varsa, ilk şubenin tescilinden sonra 
açılacak şubeler yerli ticarî işletmelerin şubeleri gibi tescil olunur.  

 
II - Ticaret unvanının şekli 
1. Gerçek kişiler  
MADDE 41 - (1) Gerçek kişi olan tacirin ticaret unvanı 46 ncı maddeye uygun olarak 

yapabileceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur.  
 
2. Tüzel kişiler 
a) Kollektif ve komandit şirketler 
MADDE 42 - (1) Kollektif şirketin ticaret unvanı, bütün ortakların veya ortaklardan en az 

birinin adı ve soyadıyla şirketi ve türünü gösterecek bir ibareyi içerir.  
(2) Adî 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 
bulunamaz.  

 
b) Anonim, limited ve kooperatif şirketler 
MADDE 43 - (1) Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 

46 ncı madde hükmü saklı kalmak şartıyla, ticaret unvanlarını serbestçe seçebilirler.  
(2) Ticaret unvanlarında, “anonim şirket”, “limited şirket” ve “kooperatif” kelimelerinin 

bulunması şarttır. Bu şirketlerin ticaret unvanında, gerçek bir kişinin adı veya soyadı yer 
aldığı takdirde, şirket türünü gösteren ibareler, baş harflerle veya başka bir şekilde kısaltma 
yapılarak yazılamaz.  

 
c) Tacir sayılan diğer tüzel kişiler ve donatma iştiraki  
MADDE 44 - (1) Ticarî işletmeye sahip olan dernek, vakıf ve diğer tüzel kişilerin ticaret 

unvanları, adlarıdır.  
(2) Donatma iştirakinin ticaret unvanı, ortak donatanlardan en az birinin adı ve soyadını 

veya deniz ticaretinde kullanılan geminin adını içerir. Soyadları ve gemi adı kısaltılamaz. 
Ticaret unvanında ayrıca donatma iştirakini gösterecek bir ibare de bulunur.  

 



d) Ortak hükümler  
MADDE 45 - (1) 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. 

 
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. 

 
4. Ticaret unvanının devamı 
MADDE 47 - (1) Ticarî işletme sahibinin veya bir ortağın ticaret unvanında yer alan adı 

kanunen değişir veya yetkili makamlar tarafından değiştirilirse unvan olduğu gibi kalabilir.  
(2) Kollektif veya komandit şirkete ya da donatma iştirakine yeni ortakların girmesi 

hâlinde ticaret unvanı değiştirilmeksizin olduğu gibi kalabilir. 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. Şirketten ayrılan ortağın adı da yazılı izni 
alınmak şartıyla şirket unvanında kalabilir.  

 
5. Şubeler 
MADDE 48 - (1) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek 

kullanmak zorundadır. Bu unvana şube ile ilgili ekler yapılabilir.  
(2) 41 ve 45 inci maddeler şubenin ticaret unvanı hakkında da uygulanır. 
(3) Merkezi yabancı ülkede bulunan bir işletmenin Türkiye’deki şubesinin ticaret 

unvanında, merkezin ve şubenin bulunduğu yerlerin ve şube olduğunun gösterilmesi şarttır.  
 
6. Ticaret unvanının devri 
MADDE 49 - (1) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. 
(2) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu 

doğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir.  
 
III - Ticaret unvanının korunması 
1. Ilke 
MADDE 50 - (1) Usulen tescil ve ilân edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı 

sadece sahibine aittir.  
 
2. Bildirim ve ceza 
MADDE 51 - (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk 

Patent Enstitüsü, görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun 
hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili 
ticaret sicil müdürüne ve Cumhuriyet savcılığına bildirmek zorundadırlar. 



(2) 39 ilâ 46 ve 48 inci madde hükümlerini ihlâl edenler ve 49 uncu maddeye aykırı olarak 
ticaret unvanını devredenlerle devralan ve kullanan kimseler, 38 inci maddenin birinci 
fıkrasına göre cezalandırılırlar. 

 
3. Unvanına tecavüz edilen kimsenin hakları 
MADDE 52 - (1) Ticaret unvanının, ticari dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından 

kullanılması hâlinde hak sahibi, bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret 
unvanı tescil edilmişse kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün 
sonucu olan maddî durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların 
imhasını ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddî ve manevî tazminat isteyebilir. Maddî 
tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün görülen 
menfaatinin karşılığına da hükmedebilir. 

(2) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemi üzerine, giderleri aleyhine hüküm verilen 
kimseye ait olmak üzere, kararın gazete ile yayınlanmasına da karar verebilir. 

 
B) Işletme adı  
MADDE 53 - (1) Işletme sahibi ile ilgili olmaksızın doğrudan doğruya işletmeyi tanıtmak 

ve benzer işletmelerden ayırt etmek için kullanılan adların da, sahipleri tarafından tescil 
ettirilmesi gerekir. Tescil edilen işletme adları hakkında da 38, 45, 47, 50, 51 ve 52 nci 
maddeler uygulanır.  

 
 

DÖRDÜNCÜ KISIM 
Haksız Rekabet 

A) Genel olarak 
I - Amaç ve ilke 
MADDE 54 - (1) Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, bütün katılanların 

menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır. 
(2) Rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler arasındaki ilişkileri etkileyen 

aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı davranışlar ile ticarî uygulamalar 
haksız ve hukuka aykırıdır.  

 
II - Dürüstlük kuralına aykırı davranışlar, ticarî uygulamalar  
MADDE 55 - (1) Aşağıda sayılan haller haksız rekabet hallerinin başlıcalarıdır: 
a) Dürüstlük kuralına aykırı reklamlar ve satış yöntemleri ile diğer hukuka aykırı 

davranışlar ve özellikle; 
1. Başkalarını veya onların mallarını, iş ürünlerini, fiyatlarını, faaliyetlerini veya ticarî 

işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek,  
2. Kendisi, ticarî işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, 

stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya yanıltıcı 
açıklamalarda bulunmak veya aynı yollarla üçüncü kişiyi rekabette öne geçirmek, 

3. Paye, diploma veya ödül almadığı hâlde bunlara sahipmişçesine hareket ederek 
müstesna yeteneğe malik bulunduğu zannını uyandırmaya çalışmak veya buna elverişli doğru 
olmayan meslek adları ve sembolleri kullanmak, 

4. Başkasının malları, iş ürünleri, faaliyetleri veya işleri ile karıştırılmaya yol açan 
önlemler almak, 

5. Kendisini, mallarını, iş ürünlerini, faaliyetlerini, fiyatlarını, gerçeğe aykırı, yanıltıcı, 
rakibini gereksiz yere kötüleyici veya gereksiz yere onun tanınmışlığından yararlanacak 
şekilde; başkaları, malları, iş ürünleri veya fiyatlarıyla karşılaştırmak ya da üçüncü kişiyi 
benzer yollardan öne geçirmek, 

6. Seçilmiş bazı malları, iş ürünlerini veya faaliyetleri birden çok kere tedarik fiyatının 
altında satışa sunmak, bu sunumları reklamlarında özellikle vurgulamak ve bu şekilde 



müşterilerini, kendisinin veya rakiplerinin yeteneği hakkında yanıltmak; şu kadar ki satış 
fiyatının, aynı çeşit malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerinin benzer hacimde alımında 
uygulanan tedarik fiyatının altında olması hâlinde yanıltmanın varlığı karine olarak kabul 
olunur; davalı, gerçek tedarik fiyatını ispatladığı takdirde bu fiyat değerlendirmeye esas olur, 

7. Müşteriyi ek edimlerle sunumun gerçek değeri hakkında yanıltmak, 
8. Müşterinin karar verme özgürlüğünü özellikle saldırgan satış yöntemleri ile sınırlamak, 
9. Malların, iş ürünlerinin veya faaliyetlerin özelliklerini, miktarını, kullanım amaçlarını, 

yararlarını veya tehlikelerini gizlemek ve bu şekilde müşteriyi yanıltmak, 
10. Taksitle satım sözleşmelerine veya buna benzer hukukî işlemlere ilişkin kamuya 

yapılan ilânlarda unvanını açıkça belirtmemek, peşin veya toplam satış fiyatını veya taksitle 
satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar üzerinden belirtmemek, 

11. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilânlarda unvanını açıkça belirtmemek 
veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık 
beyanlarda bulunmamak, 

12. Đşletmesine ilişkin faaliyetleri çerçevesinde, taksitle satım veya tüketici kredisi 
sözleşmeleri sunan veya akdeden ve bu bağlamda sözleşmenin konusu, fiyatı, ödeme şartları, 
sözleşme süresi, müşterinin cayma veya fesih hakkına veya kalan borcu vadeden önce ödeme 
hakkına ilişkin eksik veya yanlış bilgiler içeren sözleşme formülleri kullanmak, 

b) Sözleşmeyi ihlâle veya sona erdirmeye yöneltmek; özellikle; 
1. Müşterilerle kendisinin bizzat sözleşme yapabilmesi için, onları başkalarıyla yapmış 

oldukları sözleşmelere aykırı davranmaya yöneltmek, 
2. Üçüncü kişilerin işçilerine, vekillerine ve diğer yardımcı kişilerine, haketmedikleri ve 

onları işlerinin ifasında yükümlülüklerine aykırı davranmaya yöneltebilecek yararlar 
sağlayarak veya önererek, kendisine veya başkalarına çıkar sağlamaya çalışmak, 

3. Đşçileri, vekilleri veya diğer yardımcı kişileri, işverenlerinin veya müvekkillerinin 
üretim ve iş sırlarını ifşa etmeye veya ele geçirmeye yöneltmek, 

4. Onunla kendisinin bu tür bir sözleşme yapabilmesi için, taksitle satış, peşin satış veya 
tüketici kredisi sözleşmesi yapmış olan alıcının veya kredi alan kişinin, bu sözleşmeden 
caymasına veya peşin satış sözleşmesi yapmış olan alıcının bu sözleşmeyi feshetmesine 
yöneltmek. 

c) Başkalarının iş ürünlerinden yetkisiz yararlanma; özellikle; 
1. Kendisine emanet edilmiş teklif, hesap veya plân gibi bir iş ürününden yetkisiz 

yararlanmak, 
2. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plân gibi bir iş ürününden, bunların kendisine 

yetkisiz olarak tevdi edilmiş veya sağlanmış olduğunun bilinmesi gerektiği hâlde, 
yararlanmak, 

3. Kendisinin uygun bir katkısı olmaksızın başkasına ait pazarlanmaya hazır çalışma 
ürünlerini teknik çoğaltma yöntemleriyle devralıp onlardan yararlanmak. 

d) Üretim ve iş sırlarını hukuka aykırı olarak ifşa etmek; özellikle, gizlice ve izinsiz olarak 
ele geçirdiği veya başkaca hukuka aykırı bir şekilde öğrendiği bilgileri ve üretenin iş sırlarını 
değerlendiren veya başkalarına bildiren dürüstlüğe aykırı davranmış olur. 

e) Iş şartlarına uymamak; özellikle kanun veya sözleşmeyle, rakiplere de yüklenmiş olan 
veya bir meslek dalında veya çevrede olağan olan iş şartlarına uymayanlar dürüstlüğe aykırı 
davranmış olur. 

f) Dürüstlük kuralına aykırı işlem şartları kullanmak. Özellikle yanıltıcı bir şekilde diğer 
taraf aleyhine; 

1. Doğrudan veya yorum yoluyla uygulanacak kanunî düzenlemeden önemli ölçüde 
ayrılan, veya  

2. Sözleşmenin niteliğine önemli ölçüde aykırı haklar ve borçlar dağılımını öngören, 
önceden yazılmış genel işlem şartlarını kullananlar dürüstlüğe aykırı davranmış olur.  
 
 
 



B) Hukukî sorumluluk 
I - Çeşitli davalar 
MADDE 56 - (1) Haksız rekabet sebebiyle müşterileri, kredisi, meslekî itibarı, ticarî 

faaliyetleri veya diğer ekonomik menfaatleri zarar gören veya böyle bir tehlikeyle 
karşılaşabilecek olan kimse;  

a) Fiilin haksız olup olmadığının tespitini,  
b) Haksız rekabetin men’ini, 
c) Haksız rekabetin sonucu olan maddî durumun ortadan kaldırılmasını, haksız rekabet 

yanlış veya yanıltıcı beyanlarla yapılmışsa bu beyanların düzeltilmesini ve tecavüzün 
önlenmesi için kaçınılmaz ise, haksız rekabetin işlenmesinde etkili olan araçların ve malların 
imhasını, 

d) Kusur varsa zarar ve zıyanın tazminini, 
e) Borçlar Kanununun 49 uncu maddesinde öngörülen şartların varlığında manevi 

tazminat verilmesini, 
isteyebilir. Davacı lehine ve (d) bendi hükmünce tazminat olarak hâkim, haksız rekabet 

sonucunda davalının elde etmesi mümkün görülen menfaatin karşılığına da karar verebilir.  
(2) Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle karşılaşabilecek müşteriler de 

birinci fıkradaki davaları açabilirler, ancak araçların ve malların imhasını isteyemezler.  
(3) Ticaret ve sanayi odaları, esnaf odaları, borsalar ve tüzüklerine göre üyelerinin 

ekonomik menfaatlerini korumaya yetkili bulunan diğer meslekî ve ekonomik birlikler ile 
tüzüklerine göre tüketicilerin ekonomik menfaatlerini koruyan sivil toplum kuruluşlarıyla 
kamusal nitelikteki kurumlar da birinci fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davaları 
açabilirler.  

(4) Bir kimse aleyhine birinci fıkranın (b) ve (c) bentleri gereğince verilmiş olan hüküm, 
haksız rekabete konu malları, doğrudan veya dolaylı bir şekilde ondan ticarî amaçla elde 
etmiş olan kişiler hakkında da icra olunur. 

 
II - Çalıştıranın sorumluluğu 
MADDE 57 - (1) Haksız rekabet fiili, hizmetlerini veya işlerini gördükleri sırada 

çalışanlar veya işçiler tarafından işlenmiş olursa, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve 
(c) bentlerinde yazılı davalar, çalıştıranlara karşı da açılabilir.  

(2) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalar hakkında 
Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır.  

 
III - Basın, yayın, iletişim ve bilişim kuruluşlarının sorumluluğu 
MADDE 58 - (1) Haksız rekabet, her türlü basın, yayın, iletişim ve bilişim işletmeleriyle, 

ileride gerçekleşecek teknik gelişmeler sonucunda faaliyete geçecek kuruluşlar aracılığıyla 
işlenmişse, 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (a), (b) ve (c) bentlerinde yazılı davalar, ancak, 
basında yayınlanan şeyin, programın; ekranda, bilişim aracında veya benzeri ortamlarda 
görüntülenenin; ses olarak yayınlananın veya herhangi bir şekilde iletilenin sahipleri ile ilân 
veren kişiler aleyhine açılabilir; ancak; 

a) Yazılı basında yayınlanan şey, program, içerik, görüntü, ses veya ileti, bunların 
sahiplerinin veya ilân verenin haberi olmaksızın ya da onayına aykırı olarak yayınlanmışsa;  

b) Yazılı basında yayınlanan şeyin, programın, görüntünün, ses veya iletinin sahibinin 
veya ilân verenin kim olduğunun bildirilmesinden kaçınılırsa;  

c) Başka sebepler dolayısıyla yazılı basında yayınlanan şeyin, programın, görüntünün, 
sesin, iletinin sahibinin veya ilân verenin meydana çıkarılması veya bunlara karşı bir Türk 
mahkemesinde dava açılması mümkün olmazsa; 

yukarıda anılan davalar, yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı, 
görüntüyü, sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya koyduran kişi ve ilân 
servisi şefi; bunlar gösterilemiyorsa, işletme veya kuruluş sahibi aleyhine açılabilir. 



(2) Birinci fıkrada öngörülen hâller dışında, aynı fıkrada sayılan kişilerden birinin kusuru 
hâlinde sıraya bakılmaksızın dava açılabilir.  

(3) 56 ncı maddenin birinci fıkrasının (d) ve (e) bentlerinde yazılı davalarda Borçlar 
Kanunu hükümleri uygulanır.  

(4) Haksız rekabet fiilinin iletimini başlatmamış, iletimin alıcısını veya fiili oluşturan içeriği 
seçmemiş veya fiili gerçekleştirecek şekilde değiştirmemişse, bu maddenin birinci 
fıkrasındaki davalar hizmet sağlayıcısı aleyhine açılamaz; tedbir kararı verilemez. Mahkeme 
haksız rekabet eyleminin olumsuz sonuçlarının kapsamlı veya vereceği zararın büyük olacağı 
durumlarda ilgili hizmet sağlayıcısını da dinleyerek, haksız rekabet fiilinin sona erdirilmesini 
veya önlenmesine ilişkin tedbir kararını hizmet sağlayıcı aleyhine de verebilir veya içeriğin 
geçici olarak kaldırılması dahil somut olaya uyan uygulanabilir başka tedbirler alabilir.  

 
IV - Kararın ilânı  
MADDE 59 - (1) Mahkeme, davayı kazanan tarafın istemiyle, gideri haksız çıkan taraftan 

alınmak üzere, hükmün kesinleşmesinden sonra ilân edilmesine de karar verebilir. Ilânın 
şeklini ve kapsamını mahkeme belirler.  

 
V - Zamanaşımı 
MADDE 60 - (1) 56 ncı maddede yazılı davalar, davaya hakkı olan tarafın bu hakların 

doğumunu öğrendiği günden itibaren bir yıl ve her hâlde bunların doğumundan itibaren üç yıl 
geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, haksız rekabet fiili aynı zamanda 26/9/2004 
tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu gereğince daha uzun dava zamanaşımı süresine tâbi 
olan cezayı gerektiren bir fiil niteliğinde ise, bu süre hukuk davaları için de geçerli olur.  

 


