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TİCARİ İŞLETME HUKUKU 

 

BİRİNCİ BÖLÜM 

 

TİCARİ İŞLETME HUKUKU 

§ 1. TİCARET HUKUKUNUN ESASI VE TİCARİ İŞLETME KAVRAMI 

I. GENEL OLARAK 

Ticaret hukuku, iktisadi hareketleri inceleyip, düzenleyen bir özel hukuk dalıdır. 

Türkiye’de 1926 tarihli ticaret kanunu, daha sonra 1957 tarihli 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanunu uygulanmıştır. 01.07.2012’ye kadar bu kanun uygulandı. 

01.07.2012’de ise 6102 sayılı Yeni Ticaret Kanunu (TTK) yürürlüğe girmiştir. Bu 

nedenle ders notumuzu 6102 sayılı kanundaki değişiklikleri de esas alarak 

hazırlamış bulunmaktayız. Ticaret hukukunu; ticari işletme, şirketler ve kıymetli 

evrak hukuku olarak üç bölümde inceleyeceğiz. 

 

II. TİCARET HUKUKUNUN KAYNAKLARI: 

Genel olarak hukukun kaynakları şunlardır: kanunlar, örf ve adet hukuku, içtihattır. 

Ticaret Hukukunun kaynakları şunlardır:  

- Türk Ticaret Kanunu ve diğer özel kanunlar 

- Diğer Kanunlarda yer alan ticari hükümler 

- Diğer yazılı kaynaklar: ticaret sicili tüzüğü 

- Ticari nitelik taşıyan örf ve adet kuralları 

- Bağlayıcı olmayan yazılı kaynaklar: kanun şerhi 

 

III. TİCARET HUKUKUNUN UYGULAMA ALANI 

Ticaret Hukukunun konu ve kapsamı yer yer farklılık göstermektedir. Ticaret 

hukukunun uygulama alanını belirleyen farklı sistemler ise şöyledir;   

 

l)   Subjektif Sistem: Bu sistem taciri esas alır. Tacir kavramını esas alarak 

düzenlemeler yapar. 

2) Objektif Sistem: Ticari işlemi esas alır. Bu sistem gereği ticaret hukuku, tarafları 

kim olursa olsun ticari işlemlere uygulanır. 

3) Karma Sistem: Bu sistem hem subjektif hem de objektif sistemi esas alır. 1926 

tarihli ticaret kanunumuz karma sisteme örnek gösterilebilir. 
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4) Ticari İşletme Esası (Modern Sistem) : Ticaret hukukunun esasını ticari işletme 

oluşturur. 1957 tarihli 6762 sayılı ve 01.07.2011 tarihinde yürürlüğe giren 6102 sayılı 

ticaret kanunumuz bu sistemi esas almıştır.  

 

IV. TİCARİ İŞLETMENİN TANIMI 

Ticari işletme kavramı, 6762 sayılı kanunda tanımlanmamış olup fakat 1 Temmuz 

2012’de yürürlüğe girecek olan 6102 Sayılı Yeni Ticaret Kanununun 11’inci 

maddesinde tanımlanmıştır. Buna göre; “Ticari işletme, esnaf işletmesi için öngörülen 

sınırı aşan düzeyde gelir sağlamayı hedef tutan faaliyetlerin devamlı ve bağımsız 

şekilde yürütüldüğü işletmedir”.  

 

V. TİCARİ İŞLETME KAVRAMININ UNSURLARI: 

· Kazanç (gelir) sağlamayı hedef tutmak: Bu amacın fiilen gerçekleşmesi 

aranmaz. Bu unsur malvarlığında bir artış meydana getiren faaliyetler değil, 

malvarlığında olası bir eksilmeyi önlemeye yönelik hedefleri de kapsar.  

· Devamlılık: Devam kasıt ve amacının bulunması önemlidir. Faaliyetin 

kesintiye uğraması devamlılık unsurunu etkilemez. Örneğin; Ticari işletme vasfını 

haiz olan dondurma işletmesinin yazın çalışıp kışın faaliyetine ara vermesi.  

· Bağımsızlık: Bir başka işletmenin iradesine bağlı olmadan faaliyetin 

yürütülmesidir. 

· Esnaf işletmesi olmamak: Bu unsur ticari işletmenin temel unsurudur. TTK 

(Yeni Ticaret Kanunu) 15 uyarınca esnaf; ister gezici ister bir dükkânda veya bir 

sokağın belirli bir yerinde sabit bulunan, iktisadi faaliyeti nakdi sermayesinden çok 

bedeni çalışmasına dayanan ve kazancı ancak geçimini sağlamaya yetecek 

derecede az olan sanat ve ticaret sahibi kişidir. Fakat bu tanım ticari işletme-esnaf 

işletmesi ayrımı için yeterli değildir. Bir kişinin esnaf sayılabilmesi için ön koşul; bu 

kişinin faaliyet alanının “Esnaf ve Sanatkar Tacir ve Sanayiciyi Belirleme 

Koordinasyon Kurulu’nca belirlenen esnaf ve sanatkar meslek kollarına dahil olan 

*Basit usulde vergilendirilenler 

*İşletme hesabına göre defter tutanlar: Vergi Usul Kanunu 177’deki sınırları aşanlar 

tacir ve işletmeleri ticari işletme; aşmayanlar ise esnaf ve işletmeleri de esnaf 

işletmesi sayılır.  

İktisadi faaliyeti nakdi sermayeden ziyade bedeni çalışmasına dayanan ve ancak 

geçimini sağlayacak düzeyde bulunan işletmelere esnaf işletmesi denir. Ticari 
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işletmenin varlığı için, gerçekleştirilen ticari faaliyetin bedeni çalışmadan çok nakdi 

sermayeye dayanması ve elde edilen gelirin tacirin geçimini karşılayacak olan 

miktardan daha fazla olması gerekmektedir.  

 

VI. TİCARİ İŞLETMENİN HUKUKİ NİTELİĞİ 

 

Ticari işletme, insan unsuru ve malvarlığı unsurlarından oluşur. İnsan unsuru taciri 

belirtir. Malvarlığı unsurları ise maddi ve gayrimaddi unsurlardır.  

a) Ticari işletmenin maddi unsuru: 

Maddi unsur, yatırım malvarlığı ve döner malvarlığı olarak ikiye ayrılır. 

Döner mal varlığı, hammadde, mamul.  

Yatırım malvarlığı, kasa ve demirbaşlar. 

b) Maddi olmayan unsur: 

Ticari işletmenin ticari itibarı, ticari örgütü, ticari sırları, marka, patent, know-how, 

müşteri çevresi (peştemaliye), ticaret unvanı, işletme adı, kiracılık hakkı, endüstriyel 

tasarımlar üzerindeki haklardır.  

 

VII. TİCARİ İŞLETMEDE MERKEZ VE ŞUBE 

Merkez: İşletmenin İDARİ, HUKUKİ VE TİCARİ FAALİYETLERİNİN toplandığı ve 

yürütüldüğü yer merkezdir. Bu faaliyetlerin farklı yerlerden ifa edilmesi halinde idari 

faaliyet nerede yürütülüyorsa o yer ticari işletmenin merkezi sayılacaktır. Her ticari 

işletmenin bir merkezi bulunmak zorundadır, her tacir ticari işletmesini ve seçmiş 

olduğu ticaret unvanını ticari işletmenin açıldığı günden itibaren 15 gün içinde işletme 

merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve ilan ettirmekle yükümlüdür. Tüzel 

kişiler tarafından işletilen işletmelerde merkez, dernek tüzüğü veya şirket 

sözleşmesinde belirtilen yerdir.  

 

Şube: Şube; bir merkeze bağlı olduğu halde müstakil sermayesi ve müstakil 

muhasebesi bulunan veya muhasebesi merkezde tutulduğu ve müstakil sermayesi 

olmadığı halde kendi başına ticari işlem yapan yerlerdir. Bir yerin şube sayılabilmesi 

için şu unsurlar gerekmektedir. 

- Merkeze Bağımlı Olma: Şube ile merkezin aynı gerçek veya tüzel 

kişiye ait olması gerekmektedir. Şubenin elde ettiği haklarda, bu 

hakların sahibi şube değil işletmenin kendisidir. Şubenin elde etmiş 
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olduğu kâr ve zararda merkeze aittir. Şube merkeze bağımlı olması 

nedeniyle ticari işletme sayılmaz.  

- Dış İlişkilerde Bağımsızlık: Şubenin merkezin yaptığı işlemleri üçüncü 

şahıslarla kendi başına yapabilme yetkisidir. İmalathaneler şube 

değildir. 

- Yer ve Yönetim Ayrılığı: Şube ile merkez farklı yerde olabileceği gibi 

aynı yerde de olabilir. Yer ayrılığından, merkez ve şubenin farklı 

şehirlerde bulunmaları değil, merkez ve şubenin faaliyet gösterdiği 

bölgelerin ve birimlerin farklı olması anlaşılır. Şubenin bünyesinde 

merkezden ayrı bir yönetim bulunur. Şubenin kendisi veya merkez 

tarafından tutulan ayrı bir muhasebesinin ve ticari defterlerinin 

bulunması gerekir.  

Şube Olmanın Hüküm ve Sonuçları:  

- Merkezi Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubeleri, açıldıkları 

günden itibaren 15 gün içerisinde bulundukları yer ticaret siciline tescil 

ve ilan olunur. Fakat şubelerin, merkezlerinden ayrı bir tüzel kişiliği 

yoktur 

- Şubeler, kendi merkezlerinin ticaret unvanını, şube olduklarını belirtir bir 

ekle kullanırlar.İşletmenin devri kural olarak şubenin devrini de kapsar. 

- Şubenin yaptığı hukuki işlemlerle ilgili davalar merkezin bulunduğu 

yerde açılabileceği gibi şubenin bulunduğu yerde de açılabilir. 

- İflas yoluyla takip ve iflas davası ise sadece merkezin bulunduğu yerde 

açılabilir. (İflas davaları merkezi Türkiye’de bulunan işletmeler için 

merkezin olduğu yer mahkemesinde, merkezi Türkiye dışında bulunan 

işletmeler için Türkiye’deki şubesinde fakat birden fazla şube varsa 

merkez şubenin olduğu yer mahkemesinde açılır).  

- Şubede gerçekleştirilen hukuki işlemlerin sonuçlarından kural olarak 

merkezi işleten kişi ya da kişiler sorumludur. 

- Şubenin ayrı bir muhasebesi vardır. 

 

NOT: Ticari mümessilin temsil yetkisi şube işleriyle sınırlandırılabilir 

 

§ 2. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ VE REHNİ 
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I. TİCARİ İŞLETMENİN DEVRİ 

A. Şartları 

TTK 11/3’e göre1 “ Ticari işletme, içerdiği malvarlığı unsurlarının devri için zorunlu 

tasarruf işlemlerinin ayrı ayrı yapılmasına gerek olmaksızın bir bütün halinde 

devredilebilir ve diğer hukuki işlemlere konu olabilir. Aksi öngörülmemişse, devir 

sözleşmesinin duran malvarlığını, işletme değerini, kiracılık hakkını, ticaret unvanı ile 

diğer fikri mülkiyet haklarını ve sürekli olarak işletmeye özgülenen malvarlığı 

unsurlarını içerdiği kabul olunur. Bu devir sözleşmesiyle ticari işletmeyi bir bütün 

hâlinde konu alan diğer sözleşmeler yazılı olarak yapılır, ticaret siciline tescil ve ilan 

edilir”. Ticari işletmenin devri bir sözleşme ile yapılır. Ancak işletme kapsamında, 

devrinin geçerliliği için yazılı şeklin zorunlu olduğu bazı unsurlar varsa bunlar için o 

şart yerine getirilmelidir. Örneğin tapulu gayrimenkul devrediliyorsa, bu devir tapuda 

resmi senetle yapılmalıdır. 1 Temmuz 2012’de yürürlüğe giren 6098 sayılı Türk 

Borçlar Kanunu’nun 202’inci maddesine göre; “Bir malvarlığını veya bir işletmeyi aktif 

ve pasifleri ile birlikte devralan, bunu alacaklılara bildirdiği veya ticari işletmeler için 

Ticaret Sicili Gazetesinde, diğerleri için Türkiye genelinde dağıtımı yapılan 

gazetelerden birinde yayımlanacak ilanla duyurduğu tarihten başlayarak, onlara karşı 

malvarlığındaki veya işletmedeki borçlardan sorumlu olur. 

Bununla birlikte, iki yıl süreyle önceki borçlu da devralanla birlikte müteselsil 

borçlu olarak sorumlu kalır. Bu süre, muaccel borçlar için, bildirme veya duyuru 

tarihinden; daha sonra muaccel olacak borçlar için ise, muacceliyet tarihinden 

işlemeye başlar. 

Borçların bu yoldan üstlenilmesinin sonuçları, dış üstlenme sözleşmesinden 

doğan sonuçlarla özdeştir.Bildirme veya ilanla duyurma yükümlülüğü devralan 

tarafından yerine getirilmedikçe, ikinci fıkrada öngörülen iki yıllık süre işlemeye 

başlamaz”.  

Ticari işletmenin devri ilan veya ihbar tarihinden itibaren hüküm ve sonuçlarını 

doğuracaktır. Bildirme veya duyuru yükümlülüğü devralana aittir. Devralan, işletmenin 

devrinden önceki borç ve taahhütlerinden de sorumludur. Devreden ise tescil ve 

ilandan sonraki borçlardan sorumlu olmamakla birlikte, önceki borç ve yükümlerden 

devralanla birlikte 2 yıl süreyle müteselsilen sorumludur. Devredenin devralanla 

                                                 
1 6762 sayılı kanunda ticari işletmenin devri düzenlenmemişti. 
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birlikte sorumlu tutulacağı iki yıllık sürenin başlangıcı, muaccel borçlar için bildirme 

veya duyuru, müeccel borçlar içinse borcun muaccel olduğu tarihtir (TBK md.202).  

 

B. Devrin Hüküm ve Sonuçları:  

 

Ticari işletmesini devreden kişi, başka bir ticari işletmesi de bulunmuyorsa, 

ticareti terk etmiş olur ve tacir sıfatını yitirir. Devirle tacir sıfatını yitiren kişi 1 yıl 

süreyle daha iflas yoluyla takip edilir. Devirle birlikte işletmeye daimi olarak 

özgülenen tüm unsurlar devralana geçer. Bazı unsurlar sözleşmede bulunması 

kaydıyla devir dışında bırakılabilir. Kural olarak ticaret unvanı işletmeyle birlikte 

devredilebilir. Fakat ticaret unvanı devrin kapsamı dışında bırakılabilir. Ticaret unvanı 

işletmeden ayrı tek başına devredilemez. Ticari işletmenin devriyle birlikte müşteri 

çevresi (peştemaliye) de alıcıya geçer. Böylece, rekabet yasağı öngörülmese dahi 

devreden, devrettiği işletmeyle rekabet etmeme borcu altına girmektedir.  

 

II. TİCARİ İŞLETMENİN REHNİ 

A. Genel Olarak  

Sicile kayıtlı ticari işletmeler ve esnaf işletmeleri üzerinde rehin kurulabilir. Rehnin 

kurulması için rehin sözleşmesi yapılmalıdır. Rehin sözleşmesinin tarafları ise 

şöyledir:  

- Rehin veren, esnaf siciline kayıtlı esnaf işletmesinin veya ticaret siciline 

kayıtlı ticari işletmenin malikidir. 

-  Rehin alan ise, tüzel kişiliği haiz ve sermaye şirketi olarak kurulmuş 

kredi müesseseleri, kredili satış yapan gerçek veya tüzel kişiliği haiz 

müesseseler ve kooperatiflerdir.  

İşletme sahibi başkasının borcu için kendi işletmesi üzerinde alacaklı lehine rehin 

kurabilir. Kredili satış yapan kurumların rehin hakkı, vadeli satışa konu olan makine, 

araç, alet, motorlu taşıt araçları üzerinde doğar.  

NOT: Eğer bir ticari işletme için bir ticari mümessil atanmışsa, ticari mümessile özel 

yetki verilmedikçe ticari işletmenin rehni için sözleşme yapamaz.  

Rehnin kapsamına, ticaret unvanı, işletme adı, rehnin kurulması anında mevcut ve 

işletmenin faaliyetine tahsis edilmiş olan makine, araç, alet ve motorlu nakil araçları 

(menkul işletme tesisatı) girer. Sicile kayıtlı OLMAYAN gemiler ise; taşınmaz eşya 

kapsamında değerlendirilmediği için ticari işletme rehni kapsamında bulunur. Ticaret 
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unvanı, işletme adı ve işletmenin faaliyetine tahsis olunan menkul işletme tesisatı 

rehnin kapsamı dışında tutulamaz. Sınai haklar ise, sözleşmede açıkça belirtilmek 

şartıyla rehin kapsamı dışında tutulabilir. Fakat, kredili satış yapan gerçek veya tüzel 

kişilerden alınan ve ticari işletmenin faaliyetine tahsis olunan menkul işletme 

tesisatının alımı sırasında sadece alınan makine veya aracın rehni yeterlidir. Bu 

halde ticaret unvanı ile işletme adının rehnine gerek yoktur. Bununla birlikte, rehin, 

sanayi işletmeleri üzerinde kurulacaksa, rehnin kapsamı daha serbesttir. TİRK 3/a’ya 

göre; “ticaret unvanı/işletme adı” rehnin kapsamı dışında bırakılabilir. Menkul işletme 

tesisatının tamamı rehin edilmeyebilir. Hatta menkul işletme tesisatının bir unsuru ile 

sınai haklar da rehnin kapsamına girebilir. 

Ticari işletmenin üzerinde bulunduğu taşınmaz, kiracılık hakkı, müşteri çevresi 

üzerindeki hak, sicile kayıtlı gemiler de rehnin kapsamına girmez. Menkul işletme 

tesisatı niteliğindeki unsurlardan birinin ziya ve hasara uğraması durumunda rehin 

hakkı, ödenen sigorta tazminatı üzerinde devam eder.  

 

Rehnin kapsamına giren unsurların listesinin bulunacağı rehin sözleşmesi, işletmenin 

kayıtlı bulunduğu sicil çevresindeki bir noter tarafından re’sen düzenlenir. İşletmede 

kullanılan bazı menkul işletme tesisatı başkasına ait olsa dahi, iyiniyetli alacaklı 

bunlar üzerinde de rehin hakkı kazanmaktadır2 . 

Rehnin kurulmasından sonra işletmeye yeni alınan makineler üzerinde kendiliğinden 

rehin hakkı doğmaz. Rehin hakkının doğumu için noter vasıtasıyla rehin 

sözleşmesinde değişiklik yapılarak yeni unsurların listeye yerleştirilmesi ve tescili 

şarttır.  

Rehin hakkı, sözleşmenin işletmenin kayıtlı bulunduğu ticaret siciline veya esnaf 

siciline tescili ile doğar. Tescil kurucu etkiye sahiptir. Tescili işletme sahibi talep 

edebileceği gibi lehine rehin hakkı kurulan kişi de talep edebilir. Tescilin talep süresi 

sözleşmenin yapıldığı tarihten itibaren 10 gündür. Ticaret veya esnaf ve sanatkar 

sicilindeki bir kayda dayanarak rehin hakkını kazanan iyiniyetli kişinin de kazanımı 

korunur.  

B. Rehnin Hükümleri  

- Rehin veren işletmenin normal faaliyetlerinin sürdürebilmesi için gerekli 

her türlü işlemi yapabilir. Rehin veren işletmeyi veya rehne dahil 

                                                 
2 . Fakat finansal kiralama sözleşmesi, noter tarafından tutulan özel bir sicile kaydedilir. Bu nedenle üçüncü kişi, 
finansal kiralama yoluyla temin eden bir işletme üzerinde rehin hakkı kurulması söz konusu olmaz. 
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münferit unsurları devretmek, ayni hakla sınırlandırmak, başka bir yere 

nakletmek isterse, alacaklının onayını almakla yükümlüdür3.  

- Rehin konusu işletmenin tümüyle devri durumunda rehin hakkı, 

devralana karşı da ileri sürülür. Rehinden haberi olmayan ticari 

işletmenin sicil bölgesi dışındaki münferit unsurları üzerinde mülkiyet 

veya diğer bir ayni hak kazanan iyiniyetli 3. kişinin hakkı korunur. 

Alacaklının rehin hakkı, ticari işletme sahibinin bu üçüncü kişiye karşı 

sahip olduğu talep hakkı üzerinde devam eder. 

- Rehin veren işletme sahibi, işletmenin değerini korumak hususunda 

özen göstermekle yükümlüdür.  

- Aynı işletme üzerinde birden çok rehin kurulabilir.  

- Rehine dahil unsurların bazıları veya tamamı için tazminat ya da sigorta 

tazminatı ödenmesi gerekirse, rehin alan, bu tazminat üzerinde de rehin 

hakkına sahip olacaktır. 

 

- Rehin veren işletme sahibi, işletme değerinin korumak konusunda özen 

göstermekle yükümlüdür.  

- Borcun ödenmesi üzerine rehin sona erer. Ancak rehnin sicilden terkini 

(silinmesi) için alacaklının başvurması veya bu doğrultuda mahkeme 

kararı gerekir. 

- Alacağın muacceliyet kazanmasından önce yapılan ve işletme sahibinin 

borcunu ödememesi durumunda alacaklının ticari işletmenin veya 

işletmeye dahil münferit  bir unsurun mülkiyetini kazanmasını öngören 

sözleşme geçerli değildir4.  

- Borç vadesinde ödenmezse alacaklı rehin konusu işletmenin paraya 

çevrilmesini talep edebilir.  

C. Rehnin Sona Ermesi 

Ticari işletme rehni alacağın son bulmasıyla sona erer. Ticari işletmenin sahibi 

sicildeki rehin kaydının silinmesini alacaklıdan isteyebilir. Alacaklı terkin isteminde 

bulunmazsa, işletme sahibi kesinleşmiş bir mahkeme kararıyla birlikte rehin kaydının 

silinmesini ister.  

                                                 
3 Bu işlemler alacaklının onayı alınmadan yapılırsa, bu işlemler sonucunda alacağını kısmen veya 
tamamen alamayan alacaklının şikayeti üzerine rehin veren kişi hapis ve ağır para cezasıyla 
cezalandırılır. 
4 Bu durum lex commissoria yasağıdır. 
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Rehin tesis edildikten sonra rehin veren ticaret sicilindeki kaydını terkin ettirirse sicil 

memuru bunu derhal alacaklıya bildirir. Alacaklı, bu bildirimin kendisine 

ulaşmasından itibaren 2 ay içinde rehnin paraya çevrilmesi yoluyla takibe 

başvurmazsa rehin hakkı son bulacaktır. Bu halde alacaklı, alacağını genel yollara 

başvurarak alabilecektir. 

NOT: TİRK’ten doğan uyuşmazlıklara tescilin gerçekleştiği sicil çevresindeki Asliye 

Ticaret Mahkemeleri bakacaktır. 

 3. TİCARİ İŞLER VE TABİ OLDUKLARI HÜKÜMLER 

I. TİCARİ İŞ 

Bir işin ticari olup olmadığı şu işlemler sonucu saptanır: 

A) TTK'de düzenlenmiş işler kanun gereği başkaca bir ölçüye gerek olmaksızın 

ticaridir. Örneğin, bono, taşıma işi, sigorta vs. TTK’da haksız fiil halleri de 

düzenlenmiştir. Bunlar; haksız rekabet ve çatmadır. Bunlar da kanununda 

düzenlendiği için ticari iştir. 

B) Ticari işletmeyle ilgili diğer bütün iş ve işlemler. Ticaret Kanununda 

düzenlenmese dahi ticari işletmeyi ilgilendiren her türlü muamele, fiil ve işler de 

ticaridir. Örneğin; ticari işletmede çalışan işçilerle hizmet sözleşmesi yapılması. 

C)  Ticari İş Karinesi. TTK 19’a göre bir tacirin borçlarının ticari olması asıldır. Bu 

maddeden anlaşılacağı üzere tüzel kişi tacirlerin adi iş sahaları yoktur. Gerçek kişiler 

ise bu karineyi 2 halde çürütebilirler: Fakat karşı taraf esnaf ise bu hüküm önem 

kazanır.  

a) Halin  icabının  iş,  işlem veya fiilin ticari sayılmasına uygun olmaması 

b) İşletmesiyle ilgisi olmadığını gerçek kişi tacir tarafından karşı tarafa açıkça 

bildirilmesi 

D) Taraflardan yalnız birisi için ticari iş niteliğinde olan mukaveleler, kanunda 

aksine hüküm olmadıkça diğer taraf için de ticari sayılır.  

Örneğin; gerçek kişi tacir evine buzdolabı almıştır. Aslında tacirin ticari işletmesini 

ilgilendirmeyen bir durum söz konusudur. Fakat bu işlem karşı taraf için bir ticari iş 

ise, evine buzdolabı olan gerçek kişi tacir için de ticari iştir. Çünkü taraflar arasında 

satım sözleşmesi vardır. Fakat karşı taraf bir esnaf ise o zaman bu satım sözleşmesi 

tacirin ticari işletmesiyle de alakalı olmadığı için iş adi iştir.  

II. TİCARİ İŞ OLARAK NİTELENDİRİLMENİN SONUÇLARI 

a) Şart edilmemiş olsa dahi ticari işlere faiz yürütülür. 
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b) Ticari işlerde faiz oranı serbestçe tayin edilir. 

c) Ticari işlerde faize faiz yürütülür. 

d) İki veya daha fazla kimse içlerinden yalnız biri veya hepsi için ticari  mahiyeti  

haiz bir iş dolayısıyla diğer bir kimseye karşı müştereken borç altına girerlerse, 

mukavelede aksi kararlaştırılmış olmadıkça müteselsilen mesul sayılır (teselsül 

karinesi). Örneğin; bankadan kredi çektiğimizde aradaki iş ticari iş olmaktadır. Çünkü 

bankalar tüzel kişi tacirdir. Tüzel kişi tacirlerin adi iş sahası yoktur. Arada sözleşme 

olduğu için bizim için de ticari iş olur. Bu ticari işe kefalet durumunda da ticari kefalet 

oluşur. Böylece alacaklı ister önce kefile ister asıl borçluya gider. Çünkü aksi 

kararlaştırılmadıkça ticari işlerdeki sorumluluk müteselsildir. (Fakat tüketici 

kredilerinde ise aradaki iş her ne kadar ticari iş olsa da kefalet adi kefalet olmaktadır. 

İSTİSNADIR) 

e) Ticari  işlerle ilgili  olarak  öngörülmüş  zaman  aşımı  süreleri kanunda aksine 

hüküm yoksa değiştirilemez (TTK m 6). 

III. TİCARİ HÜKÜMLERİN UYGULAMA SIRASI 

A. Emredici Hükümler: Bu hükümlerin hangi kanunda yer aldığı önemli 

değildir. Bir kavram veya kurumu tanımlayan hükümler de emredicidir.  

B. Sözleşme Hükümleri: Tarafların emredici hükümlere aykırı olmamak 

şartıyla yaptıkları düzenlemeler uyuşmazlığın çözümünde ikinci 

sıradadır. 

C. Yedek Hukuk Kuralları: Bunlar TAMAMLAYICI VEYA YORUMLAYICI 

ticari hükümlerdir.  

D. Ticari Örf ve Adet: Taraflar arasında sözleşmede veya ticari 

hükümlerde uyuşmazlığın çözümünde uygulanabilecek bir düzenleme 

yoksa, ticari örf ve adet dikkate alınır. Hakim tarafından Re’sen 

araştırılması ve dikkate alınması gerekmektedir. İşlemin tarafları aynı 

bölgede değilse, bu halde kanun veya sözleşmede aksine bir hüküm 

bulunmuyorsa, ifa yerindeki örf adet kuralı uygulanır. Tacir sıfatına 

sahip olmayan kişiler hakkında TİCARİ örf adet kurallarının 

uygulanabilmesi için bu kuralların onlar tarafından bilinmesi veya 

bilinmesinin gerekli olması şarttır.  
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E. Genel Hükümler: Uyuşmazlığın çözümünde uygulanabilecek bir ticari 

hüküm veya bir ticari örf ve adet kuralı bulunmuyorsa, Medeni Kanun ve 

Borçlar Kanunu hükümleri, medeni örf-adet,  

F. Hakimin Hukuk Yaratması  

 

IV. EN YÜKSEK SINIRI AŞAN TİCARİ İŞLEMLERİN HUKUKİ GELECEĞİ 

 Yetkili makam tarafından belirlenen satış fiyatından daha yüksek bir bedelle yapılan 

sözleşme, yetkili makam tarafından belirlenen fiyat üzerinden yapılmış sayılır. 

Satıcının daha yüksek bedel ödenmesi söz konusu olmasaydı bu sözleşmeyi 

yapmayacağı şeklindeki iddiası dinlenmez.  

§ 4. TİCARİ İŞLERDE FAİZ 

I. GENEL OLARAK 

TTK 10.maddeye göre; Faizin başlangıcı :Aksine sözleşme yoksa, ticari bir 

borcun faizi, vadenin bitiminden ve belli bir vade yoksa ihtar gününden itibaren 

işlemeye başlar.  Faiz, kapital faiz ve temerrüt (gecikme faizi) olarak ikiye ayrılır. 

Kapital faiz, bir para miktarını talep hakkına sahip bulunan alacaklıya, bu paradan 

belli bir süre yoksun kalması nedeniyle borcun vadesine kadar ödenen faizdir. 

Temerrüt faizi ise, para borcunu zamanında ödemeyerek temerrüde düşen borçlu 

tarafından ödenmesi gereken faizdir.  Tazminat faizi, esas itibariyle bir haksız fiil 

sonu-cunda doğan bir para alacağı olarak ifade edilen tazminat ödeme borcuna 

zararın gerçekleştiği tarihten itibaren yürütülen faizi ifade eder. 

II. TİCARİ İŞLERDE FAİZİN ÖZELLİKLERİ 

A. Öngörülmemiş Olsa Dahi Faize Hak Kazanılması 

B. Faize Faiz Yürütülmesi (Bileşik Faiz-Mürekkep Faiz): Kural olarak yasaktır.  

a. Üç aydan aşağı olmamak üzere, faizin anaparaya eklenerek birlikte 

tekrar faiz yürütülmesi şartı, yalnız cari hesaplarla her iki taraf 

bakımından ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde geçerlidir 

b. TTK’da düzenlendiği için ticari iş sayılan kambiyo senetlerinde de 

müracaat hakkının kullanılması dolayısıyla temerrüt faizine faiz 

yürütülmesi mümkündür. 
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Not: 6762 sayılı TTK 8’e göre; Ödünç para verme işleri, bankalar, tasarruf sandıkları 

ve tarım kredi kooperatifleri hakkındaki hususi hükümler mahfuzdur. Fakat bu hüküm 

TTK’da yoktur.  

        C. Faiz Oranları  

Kapital Faizde; Gerek adi gerekse ticari işlerde taraflar uygulanacak faiz oranlarını 

serbestçe belirleyebilirler.  

3095 sayılı kanunun 1’inci maddesi, kanuni faiz başlığı ile ana para faizini 

düzenlemiştir. Faiz oranı, sözleşme ile tespit edilmemişse Bakanlar Kurulu’nun 

belirlediği oran esas alınır. Bu oran bugün itibariyle % 9’dur. Türk Borçlar Kanunu 

88’e göre; faiz ödeme borcunda uygulanacak yıllık faiz oranı, sözleşmede 

kararlaştırılmamışsa faiz borcunun doğduğu tarihte yürürlükte olan mevzuata göre 

belirleneceği fakat, sözleşme ile belirlenecek bu oranın da yıllık yasal faiz oranının 

yüzde elli fazlasını aşamayacağını hükme bağlamıştır.  

Temerrüt Faizinde; Para borcunu içeren âdi ve ticari işlerde taraflar, borçlunun 

temerrüde düşmesi hâlinde istenecek temerrüt faizi oranını da serbestçe 

kararlaştırabilir. Ticari işlerde temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa, TC Merkez 

Bankası’nın önceki yılın 31 Aralık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz 

oranını, kanuni faiz oranından fazla ise, arada sözleşme olmasa bile ticari işlerde 

temerrüt faizi bu oran üzerinden istenebilir. Avans faiz oranı, 30 Haziran günü önceki 

yılın 31 Aralık günü uygulanan avans faiz oranından beş puan veya daha çok farklı 

ise yılın ikinci yarısında bu oran uygulanır. 2011 ARALIK İÇİN BU ORAN % 17.75’tir. 

2012 HAZİRAN İÇİN BU ORAN % 16.50’dir. Bununla birlikte Türk Borçlar Kanununun 

120’inci maddesine göre; temerrüt faizi sözleşmede kararlaştırılmamışsa, faiz 

borcunun doğduğu tarihte yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre 

belirleneceği, sözleşme ile kararlaştırılacak yıllık temerrüt faizi oranının da mevzuata 

göre belirlenecek yıllık faiz oranının yüzde yüz fazlasını aşamayacağı belirtilmiştir.  

 

§ 5. TİCARİ KAZA (YARGI) 

Ticari işlere ilişkin davalar öncelikle asliye ticaret mahkemesinde görülür. Asliye 

ticaret mahkemesinin bulunmadığı yerlerde davalara asliye hukuk mahkemesi bakar. 

I.  TİCARİ DAVALAR 
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A. Mutlak Ticari Davalar:  

Mutlak ticari davalar kendi içerisinde iki ayrı gruba ayrılır: 

1) TTK 4/I’de Gösterilen Hususlardan Doğan Davalar 

Her iki tarafın da ticari işletmesiyle ilgili hususlardan doğan hukuk davaları ve 

çekişmesiz yargı işleri ile tarafların tacir olup olmadıklarına bakılmaksızın;  

a) TTK’da düzenlenen hususlardan doğan davalar (Taşıma işi, haksız rekabet, 

çatma, sigortacının halefiyeti, taşıma işleri komisyonculuğu vs) 

b) Rehin karşılığında ödünç para verme işi nedeniyle doğan davalar 

c)   

-Bir malvarlığı veya bir işletmenin devralınması ve işletmelerin 

birleşmesi ve şekil değiştirmesiyle ilgili davalar 

- Rekabet yasağına ilişkin 6098 sayılı TBK’nın 444 ve 447 

-Yayın sözleşmesi ile ilgili hususlardan doğan davalar 

-Kredi mektubu ve kredi emri hakkındaki hususlardan doğan davalar  

- Alım ve satım komisyonculuğu nedeniyle doğan davalar 

  -Ticari temsilciler, ticari vekiller,  ve diğer ticari vekillere ilişkin olarak 

doğan davalar 

d) Fikri mülkiyet hukukuna dair mevzuatta 

e) Borsa, sergi, panayır ve pazarla 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 ve 

çekişmesiz yargı işleri ve ticari nitelikte çekişmesiz yargı işi sayılır. 

2) Özel Kanun Hükümleri Gereği Mutlak Ticari Sayılan Davalar 

a) Finansal kiralama sözleşmesinden doğan davalar 

b) Kooperatifler Kanunu’nda düzenlenen hususlardan doğan davalar 

c) İflâs davası 

d) Ticari İşletme Rehni Kanunu’nda Düzenlenen Hususlardan Doğan Davalar 
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B. Havale, Vedia Ve Telif Hakkından Doğan Ve Bir Ticari İşletmeyi İlgilendiren 

Davalar 

Havale, vedia ve telif hakkından doğan uyuşmazlığın ticari dava sayılabilmesi için, 

uyuşmazlığın taraflardan birinin ticari işletmesi ile ilgili olması koşulu aranmıştır. 

 

C. Her İki Taraf İçin Ticari Sayılan Hususlardan Doğan Davalar (NİSPİ TİCARİ 

DAVALAR) 

Her iki tarafın tacir ve uyuşmazlığın her iki tarafın ticari işletmesiyle ilgili olan 

sözleşmelere yönelik davalar ticaridir. Örneğin; bir limited şirketin bir tacirden 

bilgisayar satın alması. 

II. TİCARİ DAVALARIN GÖRÜLECEĞİ MAHKEMELER 

A. Genel Olarak 

Asliye ticaret mahkemesi ile asliye hukuk mahkemesi ve diğer hukuk 

mahkemeleri arasındaki ilişki görev ilişkisi olup, bu durumda göreve ilişkin usul 

hükümleri uygulanır. Asliye ticaret mahkemesi bulunmayan yargı çevresindeki bir 

ticari davada görev kuralına dayanılmamış olması, görevsizlik kararı verilmesini 

gerektirmez, asliye hukuk mahkemesi, davaya devam eder.  

 

B. Ticari Davalarda Özel Delil Kuralları 

Ticari davalarda özel deliller vardır. Tacirler arasındaki ticari davalarda ticari defterler 

özel delil kabul edilmiştir. Fatura ve teyit mektubunun özel delil gücü vardır.  

§ 6. TACİR VE TACİR SIFATI 

I. GERÇEK KİŞİLERDE TACİR SIFATI 

- Bir ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi adına işleten kimse (Hak ve 

Yükümlülük) 

- TTK’ya göre, bir ticari işletmeyi kurup açtığını sirküler, gazete, radyo ve 

sair ilan araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline 

kaydettirerek durumu ilan etmiş olan kimse fiilen işletmeye başlamasa 

da tacir sayılır. Bu halde kişi, tacirlere ait haklardan yararlanacak ve 

yükümlülüklere tabi olacaktır. (Hak ve Yükümlülük) 
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- Bir ticari işletme açmış gibi ister kendi adına, ister adi bir şirket veya her 

ne suretle olursa olsun hukuken var sayılmayan diğer bir şirket adına 

işlemlerde bulunan kimse iyiniyetli 3. kişilere karşı tacir gibi sorumlu 

olur. Tacirlere yüklenen yükümlülüklere tabi olur. (Yükümlülük) 

- Küçük ve kısıtlılara ait ticari işletmeyi bunların adına işleten yasal 

temsilci, tacir sayılmaz. Tacir sıfatı, küçük ve kısıtlıya ait olur.(Hak ve 

Yükümlülük). Fakat bu halde, tacirler hakkında belirlenen cezai 

yaptırımlar veli ve vasiler hakkında uygulanır. (Yükümlülük) 

- Kişisel durumu, yaptığı işin niteliği veya meslek ve görevi itibariyle 

kanuni bir yasağa aykırı olarak veya başka bir kişinin iznine, resmi bir 

makamın ruhsatına gerek olup da bu izin veya ruhsatı almadan ticari 

işletme işleten kişi de tacir sayılır. (Hak ve Yükümlülük) 

II. TÜZEL KİŞİLERDE TACİR SIFATI 

 

A. Ticaret   Ortaklıkları:   Kollektif,   komandit,   anonim,   limited şirketler tescil edilip 

tüzel kişilik kazandıkları anda tacir sayılır. 

B. Dernekler ve Vakıflar:  Tacir sayılabilmesi için  iki  önemli  şarta  ihtiyaç vardır. 

1. Amacına ulaşmak için bir ticari işletme işletmek 

2. Kamu yararına dernek olmamalı 

C.  Kendi kuruluş kanunları gereğince özel hukuk hükümleri çerçevesinde 

yönetilmek veya ticari şekilde işletilmek üzere kamu tüzelkişileri tarafından 

kurulan teşekkül ve kurumlar:  

1. K.İ.T.(Kamu İktisadi Teşekkül) ve bunlara ait kurumlar (bağlı ortaklıklar, iştirakler):  

2. Özel Hukuk hükümleri uyarınca yönetilen veya ticari şekilde işletilen diğer teşekkül 

ve müesseseler 

 

* Ticari işletme işleten kamu tüzel kişileri, gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi 

niteliğindeki işlere harcayan vakıflar ile kamuya yararlı dernekler ticari işletme işletse 

bile tacir değildir. Bunların ticari işletmeleri tacirdir. SGK, KİT, OYAK, TÜBİTAK tacir 

ama iflasları istenemez.  

D.Donatma İştiraki 

 Birden çok kişinin müşterek mülkiyet şeklinde malik oldukları bir gemiyi aralarında 

yaptığı sözleşme gereğince hepsi nam ve hesabına deniz ticaretinde kullanmalarıdır. 

Donatma iştiraki hakkında tacirler hakkındaki hükümler uygulanır. Müşterek 
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donatanların da tacir sıfatı olmadığı için donatanların değil donatma iştirakinin iflâsı 

istenebilir.   

 

III. TACİR SIFATININ YİTİRİLMESİ 

Gerçek kişilerin tacir sıfatı, ticaretin terk edilmesiyle sona erer. Ticaret siciline kayıtlı 

bir tacirin ticareti terk ettiğini, tacir sıfatının son bulduğunu ticaret siciline bildirerek 

kaydın terkinini istemesi gerekir.  

Ticareti terk eden gerçek kişi tacir hakkında terk olayının ilanından itibaren 1 yıl daha 

iflas yoluyla takip edilebilir. 

Fakat amacına ulaşmak için ticari işletme işleten dernek ve vakıflar bakımından bu 

hükmün uygulanması söz konusudur. Tüzel kişilerin tüzel kişiliğinin son bulmasıyla 

birlikte tacir sıfatı da son bulur.  

 

IV. TACİR SIFATININ SONUÇLARI 

A.Ticaret unvanı seçmek ve kullanmak : Tacir kanun hükümlerine uygun olarak bir 

ticaret ünvanı seçmeye ve kullanmaya mecburdur.  

B. İflasa tabi olmak: Tacirler her türlü borçlarından dolayı iflasa tabidir. İyiniyet 

sahibi 3. kişilere karşı tacir gibi sorumlu olan kişiler de iflasa tabidir. Ayrıca ticareti 

terk etmiş olan tacirler de bir yıl süreyle iflasa tabidir. 

C.Ticari defter tutmak 

D.Ticaret ve Sanayi odalarına kayıt olmak 

E.Basiretli bir iş adamı gibi davranmak : Her tacirin ticaretine ait faaliyetlerinde 

basiretli bir iş adamı gibi hareket etmesi gerekir. Tacir ticari işletmesiyle ilgili 

faaliyetlerinde aynı ticaret dalında faaliyet gösteren tedbirli, öngörülü bir tacirden 

beklenen özeni göstermelidir (objektif özen).  

F.Ticari iş karinesine uymak: Bir tacirin yapmış olduğu işlerin ticari olması asıldır. 

G. Yaptığı işlerde ücret ve faiz istemek 

H.Ücret ve ceza-i şartın indirilmesini isteyememek: Tacir sıfatına sahip olan 

borçlu, cezai şartın fahiş olduğu iddiasıyla indirim talebinde bulunamaz.  

I.Ticari örf ve adet tacirlere mutlak olarak uygulanır  

İ.Fatura ve teyit mektubu düzenlemek:   Fatura, bedel karşılığı bir iş görmeyi ya da 

mal satmayı meslek edinmiş olan kişinin bu faaliyetleri nedeniyle düzenleyip karşı 

tarafa verdiği belgedir. Türk Ticaret Kanunu ayrıca, faturayı alan kimsenin, aldığı 
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tarihten itibaren sekiz gün içinde faturanın içeriğine itiraz etmemiş olması halinde 

(sessiz kalmak suretiyle) bu muhtevayı aynen kabul etmiş sayılacağını 

düzenlemektedir.  

Teyit mektubu; sözlü olarak, telefonla veya telgrafla yapılan sözleşmelerin veya 

beyanların içeriğini doğrulamak amacıyla yazılan mektuptur. Kendisine gönderilen bir 

teyit mektubunu alan kimse, aldığı tarihten itibaren sekiz gün içinde bu mektup 

içeriğine 8 gün içinde itirazda bulunmamışsa bu muhtevanın sözleşmeye uygun 

olduğunu kabul etmiş sayılır.  

 

V. HER İKİ TARAFIN DA TACİR OLMASI DURUMUNDA UYGULANACAK ÖZEL 

HÜKÜMLER: 

A. İhtar ve ihbarlarda yazılı şekil: Tacirler arasında diğer tarafı temerrüde 

düşürmek veya sözleşmeyi fesih ya da sözleşmeden dönme) amacıyla 

yapılacak ihbar veya ihtarların geçerli olabilmesi için bunların noter aracılığıyla 

veya iadeli taahhütlü bir mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza 

kullanılarak kayıtlı elektronik posta sistemi ile yapılması gerekir. Bu şart 6762 

sayılı kanunda geçerlilik şartı iken, 6102 sayılı kanunda ise ispat şartına 

dönüştürülmüştür.  

B. Hukuk Muhakemesi Kanununa göre yetki sözleşmesi yapmak 

C. Ticari satım ve trampalarda özel hükümlere tabi olma 

MADDE 23- (1) Bu maddedeki özel hükümler saklı kalmak şartıyla, tacirler 

arasındaki satış ve mal değişimlerinde de Türk Borçlar Kanununun satış sözleşmesi 

ile mal değişim 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.  
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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, Türk Borçlar Kanununun 223 üncü  maddesinin ikinci 

fıkrası uygulanır.  

 

D. Hapis hakkı tacirler için bazı farklı hükümlere bağlanmıştır: Hapis 

hakkının kullanılabilmesi için alacaklının zilyetliğinde bulunan borçluya ait menkul mal 

veya kıymetli evrak ile vadesi gelmiş alacak arasında TABİİ BAĞLANTI bulunmak 

zorundadır. Tacirler arasında bu bağlantının var olduğu kabul edilir. 

 

VI. ESNAFLARA UYGULANACAK TÜRK TİCARET KANUNU HÜKÜMLERİ: 

1. Esnaflar da işletme adı kullanabilir. Fakat kullanıyorsa bunu tescil 

ettirmelidir.  

2. Esnaflar da ücret ve faiz isteme hakkına sahiptir. 

3. Hapis hakkıyla ilgili hükümler esnaflar hakkında da uygulanır. 

4. Sicile kayıtlı esnaf işletmeler üzerinde rehin kurulabilir. 

 

§ 7. TİCARET UNVANI VE DİĞER TİCARİ ADLAR 

 

I. TİCARET UNVANI: Her tacirin ticari işletmesine ilişkin işlemlerde kullandığı ad'a 

denir. İşletmenin sahibini gösterir. Ticaret unvanının sadece tacirler kullanır, esnaflar 

kullanamaz.  

II. İŞLETME ADI: Bizzat işletmeyi tanıtmaya,  benzer işletmelerden ayırmaya 

yarayan araçlarıdır.       
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— İşletme adı kullanma zorunluluğu yoktur. Ancak tacir, unvan seçmek ve kullanmak 

zorunludur. Unvanın ve eğer seçilmiş ise işletme adının ticaret siciline tescili 

zorunludur. 

* Marka, üretilen emtia'yı (eşya) benzerlerinden ayırmaya yarayan tanıtım araçlarıdır. 

Menşe ve mahreç işaretleri; marka kapsamında yer alan coğrafi işaretlerdir. 

 

III. TİCARET UNVANI SEÇMEDE ÇEŞİTLİ SİSTEMLER 

A. Serbestlik Sistemi: 

Tacir unvanını dilediği gibi belirleyebilir, kimliğini yansıtmak zorunda değildir. 

B. Gerçeklik Sistemi: 

Tacirin kimliği unvanda tam olarak yansıtılmalıdır. Gerçek durumu yansıtması aranır.  

C. Karma Sistem: 

Her iki sisteminde özelliklerini taşır. Kanunumuz bu sistemi benimsemiştir. Bu 

sisteme göre, ticaret unvanının ilk oluşturulmasında gerçek duruma uygun olması 

yeterli kabul edilir. Sonradan meydana gelen değişiklikler ticaret unvanını etkilemez.  

 

TTK 39’a göre; Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine 

okunaklı bir şekilde yazılır. Ayrıca tacirin işletmesiyle ilgili olarak kullandığı her türlü 

kâğıt ve belgede, tacirin sicilin 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 sitesin de yayımlanır. 

 

IV. GERÇEK KİŞİLERDE TİCARET UNVANI 

Tacirin ad ve soyadından ibaret çekirdek kısım ile zorunlu veya ihtiyari eklerden 

oluşur. Ad ve soyad kısaltılamaz. 

 

*Unvana "Türk, Cumhuriyet, Türkiye, Milli" kelimeleri ancak Bakanlar Kurulu izni ile 

getirilebilir.  

 

V. TÜZEL TACİRLERDE TİCARET UNVANI  

A. Ticaret Ortaklıklarında Ticaret Unvanı  
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1. Kollektif Ortaklık: "Ortaklardan en az birisinin ad ve soyadı + şirket türü"nü 

gösteren ibare, zorunlu veya ihtiyari ekte getirilebilir. Ayşe Sarıca Kollektif 

Şirketi 

2. Komandit Ortaklık: Komandite (sınırsız) "ortaklardan en az birisinin adı ve 

soyadı + şirket türü" ayrıca   ek   durumları aynıdır. İsmi unvana geçen komanditer 

ortak komandite ortak gibi sorumlu olur. 

3. Anonim Ortaklık: "Şirketin konusunu gösteren bir kelime + Şirket türü" yani 

çekirdek + ek (zorunlu ihtiyari) Deniz Turizm-Gıda A.Ş. 

* Anonim şirketin unvanında bir gerçek kişi ad ve soyadı bulunuyorsa unvanda 

kısaltma yapılamaz. Ayşe Sarıca İthalat ve İhracat Anonim Şirket ( A.Ş. veya A.O. 

olmaz) olur.  

4. Limited Ortaklık: Anonim şirketin unvan biçimi ile aynıdır. Ancak limited 

şirkette   unvanın yanında sermayenin gösterilmesi zorunludur. 

5. Kooperatif: Kooperatifler ve üst kuruluşlarının unvanlarında, kamu kurum ve 

kuruluşlarının isimlerine yer verilemez. 

B. Derneklerde Ticaret Unvanı: 

Ticaret unvanı adlarının aynıdır. Zorunlu ve ihtiyari ek alamazlar. 

C. Donatma İştiraklerinde Ticaret Unvanı: 

Müşterek donatanlardan en az birisinin "ad ve soyadı ile iştiraki gösteren" ibareden 

oluşur. Ad kısaltılabilir. Soyad kısaltılamaz. Unvanda geminin adı da kullanılabilir.  

Örn: Ayşe Sarıca Donatma İştiraki 

A. Sarıca Donatma İştiraki 

Fırtına Donatma İştiraki 

 

Her Tacir, ticaret unvanı işletmenin açıldığı tarihten itibaren 15 gün içinde işletme 

merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ettirmeye mecburdur. Unvanı tacirden 

başkası kullanamaz. Buna tacirin TEKEL HAKKI denir. 

Uygulama sınırı, gerçek kişilerde sicil dairesi, tüzel kişilerde Türkiye'dir. 

Ek: Kullanımı zorunlu değildir. Fakat kullanılırsa, tacirin kimliği, mali durumu veya 

işletmesinin büyüklüğü bakımından 3. kişilerde yanlış bir izlenim yaratmaması, 

gerçeğe ya da kamu düzenine aykırı olmamalıdır. Şu hallerde ek kullanmak 

zorunludur.  

- Tacirin tescil ettirmek istediği ticaret unvanını daha önce tescil olunmuş 

unvanlardan açık biçimde ayırt etmeye yarayacak eklerin yapılması.  
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- Tüzel kişi tacirler, unvanlarının Türkiye’nin herhangi bir sicil dairesinde 

daha önce tescil edilmiş olan bir unvandan ayırt edilebilmesini 

sağlamak için ek kullanmalıdır. 

- Her şube kendi merkezinin ticaret unvanının şube olduğunu belirterek 

kullanmalıdır. 

- Tasfiye halinde bulunan şirketin ticaret unvanına ‘tasfiye halinde’ ibaresi 

eklenir. 

- Malvarlığının terki suretiyle konkordatonun tasdikine ilişkin kararın 

kesinleşmesinden sonra da ticaret unvanına ‘konkordato tasfiyesi 

halinde’ sözcükleri eklenir. 

 

VI. TİCARET UNVANINI KULLANMA HAKKI 

 

Tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanma hakkı sahibine aittir. Tescilli 

unvanlar ister gerçek kişiye ait olsun ister tüzel kişiye tüm Türkiye’de korunur. 

 

VII. TİCARET UNVANININ KORUNMASI 

 

TTK 50’ye göre “usulen tescil ve ilan edilmiş olan ticaret unvanını kullanmak 

hakkı, münhasıran sahibine aittir”. Yani bu ticaret unvanını tacirden başkası 

kullanmayacaktır. Eğer haksız yere bu ticaret unvanını kullananlar olursa, tacir bu 

kullanımı yasaklama hakkına sahip olacaktır. TTK 52’ye göre; “ticaret unvanını, ticari 

dürüstlüğe aykırı biçimde bir başkası tarafından kullanılması halinde hak sahibi, 

bunun tespitini, yasaklanmasını; haksız kullanılan ticaret unvanı tescil edilmişse 

kanuna uygun bir şekilde değiştirilmesini veya silinmesini, tecavüzün sonucu olan 

maddi durumun ortadan kaldırılmasını, gereğinde araçların ve ilgili malların imhasını 

ve zarar varsa, kusurun ağırlığına göre maddi ve manevi tazminat isteyebilir. Maddi 

tazminat olarak mahkeme, tecavüz sonucunda mütecavizin elde etmesi mümkün 

görülen menfaatinin karşılığına da hükmedebilir”.  

 

VIII. TİCARET UNVANININ DEVRİ VE İNTİKALİ 
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Unvan ticari işletmeyle birlikte devredilebilir. Tek başına devredilemez. Taraflar 

anlaşırsa ticari işletme devri kapsamı dışında da bırakılabilir. TTK 47’ye göre; “ 

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. “ 

 

 

IX. İŞLETME ADI 

TTK 53’e göre; işletme adı, işletmeyi tanıtmak ve işletmeyi benzeri işletmelerden ayırt 

etmek için kullanılır. İşletme adını esnaf da kullanabilir. İşletme adını kullanmak 

zorunlu değildir. Fakat kullanılıyorsa tescil ettirilmelidir.  

İşletme sahibi, aldatıcı nitelikte olmamak, kamu düzenine aykırı düşmemek, başka 

kişilerce kullanılan işletme adıyla karışıklığa yol açmamak şartıyla işletme adını 

serbestçe seçebilir.  

İşletme adının ticari işletmeden ayrı olarak devredilmesi mümkündür. İşletmenin 

devri, aksine hüküm yoksa işletme adının devrini de kapsar. İşletme adını seçip tescil 

ettiren tacir, bunun üzerinde tekel hakkına sahip olur. Tescilli işletme adı tüm Türkiye 

çapında korunurken, tescilsiz işletme adı haksız rekabete göre korunur. 

X. MARKA 

556 sayılı KHK’da marka, bir teşebbüsün mal veya hizmetlerini bir başka teşebbüsün 

mal veya hizmetlerinden ayırdetmeyi sağlaması koşuluyla, kişi adları dahil özellikle 

sözcükler, şekiller, harfler, sayılar, malların biçimi veya ambalajları gibi çizimle 

görüntülenebilen veya benzer biçimde ifade edilebilen, baskı yoluyla yayınlanabilen 

ve çoğaltılabilen her türlü işaret olarak tanımlanmıştır.Bir başka ifadeyle bir işletmenin 

mal veya hizmetlerini diğer işletmelerin mal veya hizmetlerinden ayırt etmek amacıyla 

kullanılan işaretlere marka denir. 

 A. Marka Türleri:  

1. Ticaret Markası: Marka ticari malları temsil ediyorsa ticaret markası 

2. Hizmet Markası: Marka hizmeti temsil ediyorsa hizmet markasıdır 
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3. Ferdi Marka: Gerçek veya tüzelkişiler tarafından bireysel olarak 

kullanılan markalardır. 

4. Garanti Markası: Marka sahibinin kontrolü altında birçok işletme 

tarafından kullanılan ve o işletmelerin üretim kalitelerini, coğrafi 

menşelerini garanti etmeye yarayan işaretlerdir. 

5. Ortak Marka: İşletmelerden oluşan bir grup tarafından kullanılan 

işaretlerdir. 

 

B. Markanın Tescili 

556 sayılı Markaların Korunması Hakkında KHK’nın korumasından yararlanabilmek 

için tescilin yapılması şarttır. Marka tescil başvurusu Türk Patent Enstitüsü’ne yapılır. 

Yapılan başvuru, önce başvuru sahibinin ilgili KHK’de belirtilen kişilerden olup 

olmadığı ve KHK’de belirtilen şartların yerine getirilip getirilmediği bakımından 

incelenir. Şartların gerçekleşmesi halinde tescil başvurusu kesinleşir.  

Başvurunun şekil yönünden eksikliği olmaması halinde, tescili istenen markanın, 

mutlak ret nedenlerine aykırı olup olmadığı incelenir. Tescil için başvurusu yapılmış 

markanın KHK’nın ilgili hükümlerine göre, tescil edilmemesine ilişkin itirazların ilgili 

kişiler tarafından marka başvurusunun yayınından itibaren 3 ay içinde yapılması 

gerekir. 

 Başvurusu eksiksiz şekilde yapılan ve süresi içinde hakkında itiraz yapılmayan veya 

yapılan itiraz kesin olarak reddedilen marka sicile kaydedilir ve başvuru sahibine 

marka tescil belgesi verilir.  

Mutlak red nedenleri, marka olma özelliğinin bulunmadığı durumlarda söz konusu 

olur. Başvuru sırasında mutlak ret nedenlerinin bulunması halinde başvuru re’sen 

reddedilir. Bu nedenler şöyledir; 

- ayırt etme gücü olmayan çizimle belirlenemeyen, baskı yoluyla yayımlanamayan ve 

çoğaltılamayan işaretler ,  

- daha önce tescil edilmiş markalardan ayırt edilemeyecek işaretler, 

-  ticaret alanında tür, vasıf, kalite, miktar, amaç, değer, kaynak belirten ifadeler  

- coğrafi işaretler marka olarak tescil edilemez 

- halkı yanıltacak işaretler, kamuyu ilgilendiren tarihi, kültürel ve dini değerler  

- herkesçe kullanılan meslek, ticaret ve sanat adları 
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 Nispi ret nedenleri; daha önce markası tescil edilmiş veya tescil başvurusunda 

bulunmuş marka sahibinin itirazı sonucunda reddedilmesi durumu vardır. 

- tescil edilmek istenen markanın veya malların daha önce tescil edilmiş veya 

başvurusu yapılmış marka ile ayırt edilemeyecek olması veya benzer mal veya 

hizmetler için kullanılması, tescilsiz marka sahibini itiraz etmesi,  

- haklı sebep olmaksızın vekilin markayı kendi adına tescil ettirmek istemesi, 

- marka olarak istenen işaretin başkasına ait ismi, resmi, sınai hakları kapsaması 

durumları 

Tescilli veya tescili için daha önce başvuruda bulunulmuş olan bir markanın aynı 

veya benzeri, farklı mal ve hizmetler için marka olarak kullanılabilir. Fakat bu konuda 

tanınmış markalara imtiyaz tanınmıştır. Koruma süresinin dolmasından itibaren 2 yıl, 

ortak ve garanti markası için 3 yıl içinde aynı işaret için başvurusu yapılması halinde 

de bu başvuru itiraz üzerine ret edilir. 

 

 

C. Marka sahibinin Hak ve Yükümlülükleri 

Bir markayı tescil ettiren kişi, o markanın sahibi sayılır. Tescil kurucu etkiye sahiptir. 

Tescilli markayı kullanma hakkı sahibine aittir. Marka sahibi bu hakkına dayanarak 

kendisinden izin almadan markanın başkası tarafından kullanılmasını engelleyebilir. 

 Tescilli marka devredilebilir, miras yoluyla intikal eder, lisans ve rehin sözleşmesine 

konu oluşturabilir. Tescilli markanın koruma süresi 10 yıldır. Bu süre 10’ar yıllık 

süreler halinde yenilenir. Koruma süresi marka sahibinin istemi ve yenileme ücretinin 

ödenmesi şartıyla yenilenebilir. Koruma süresinin bitiminden itibaren 6 ay içinde 

yenilenmeyen markalar geçersiz sayılır. 

 Markanın tescil tarihinden itibaren 5 yıl içinde haklı bir neden olmadan 

kullanılmaması ya da kullanıma 5 yıllık bir süre içinde kesintisiz ara verilmesi halinde 

marka iptal edilir. 

 

D. Markayla İlgili Hukuki İşlemler 

 

Tescilli marka üzerindeki hukuki işlemler yazılı şekle tabidir. Ticari işletmenin devri 

halinde aksi belirtilmemişse marka da devredilmiş sayılır. Devir sicile 

kaydedilmediği sürece, taraflar markanın tescilinden doğan hakları iyiniyetli 

üçüncü kişilere karşı ileri süremez.  
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Tescilli bir marka işletmeden ayrı olarak rehnedilebileceği gibi hacze de konu 

olabilir. Rehin sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması zorunludur. Rehnin üçüncü 

kişilere karşı ileri sürülebilmesi için tescili gereklidir.  

Tescilli bir markanın kullanım hakkı, tescil edildiği mal veya hizmetlerin tamamı 

veya bir kısmı için lisans sözleşmelerine konu oluşturabilir. Lisans sözleşmesi ile 

fikri veya sınai bir hakkın sahibi, bu hakkın kullanılmasını ücret karşılığında bir 

başkasına bırakır. Lisans sözleşmeleri de yazılı şekle tabidir. Lisans sözleşmeleri 

ikiye ayrılır. Bunlar; basit lisans ve inhisari lisanstır.  

a) Basit lisans sözleşmelerinde lisans veren, lisans alana lisans 

konusu hakkın kullanımı konusunda yetki verirken, başkalarıyla 

aynı konuda lisans sözleşmeleri yapma yetkisini kendisinde 

saklı tutar.  

b) İnhisari lisans sözleşmesinde ise, lisans veren aynı konuda 

başkalarına lisans vermemeyi ve aksi sözleşmede belirtilmiş 

olmadıkça, lisans sözleşmesine konu hakkı bizzat 

kullanmamayı da taahhüt eder.  

 

 

E. Marka Hakkının Korunması:  

Tescilli marka sahibi 556 sayılı KHK ile öngörülen korumadan yararlanabilir. Buna 

göre; 

- Marka hakkına tecavüz oluşturan fiillerin durdurulması için men davası,  

- Tecavüzden önceki durumun sağlanması için ref davası,  

- Tespit davası, 

- İhtiyati tedbir, 

- Tazminat davası (maddi-manevi). Tazminat davası açılabilmesi için 

failin kusurlu olması gerekir. Maddi tazminat davası ile uğranılan fiili 

zararın ve yoksun kalınan kazancı ödenmesi istenir. 

 Dava sonucunda haklı çıkan taraf, haklı bir sebebin veya menfaatinin bulunması 

halinde, masrafları karşı tarafa ait olmak üzere kesinleşmiş kararın gazete veya 

benzeri vasıtalarla ilan edilmesini talep etmek hakkına sahiptir.  

Marka hakkına tecavüzden doğan özel hukuka ilişkin taleplerde zamanaşımı süresi, 

BK’nın zamanaşımına ilişkin hükümlerine tabidir (2 ve 10 yıllık süreler). Men 

davalarında ise zamanaşımı söz konusu değildir.  
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§ 8. HAKSIZ REKABET 

I. GENEL OLARAK 

Bu konu hem Borçlar Kanununda hem de Türk Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. 

Ticari işlerde ortaya çıkan haksız rekabet halleri TTK’da düzenlenmiştir. Adi işlerdeki 

haksız rekabet ise 6098 sayılı Türk Borçlar kanununun 57. maddesi hükmüne tabidir.  

II. HAKSIZ REKABETİN TANIMI  

6098 sayılı Türk Borçlar Kanununa göre; 

“Gerçek olmayan haberlerin yayılması veya bu tür ilanların yapılması ya da 

dürüstlük kurallarına aykırı diğer davranışlarda bulunulması yüzünden müşterileri 

azalan veya onları kaybetme tehlikesiyle karşılaşan kişi, bu davranışlara son 

verilmesini ve kusurun varlığı hâlinde zararının giderilmesini isteyebilir. 

Ticari işlere ait haksız rekabet hakkında Türk Ticaret Kanunu hükümleri 

saklıdır”.  

6102 sayılı TTK’ya göre; “Haksız rekabete ilişkin bu Kısım hükümlerinin amacı, 

bütün katılanların menfaatine, dürüst ve bozulmamış rekabetin sağlanmasıdır”. 

  İlgili madde hükmüne göre; rakipler arasında veya tedarik edenlerle müşteriler 

arasındaki ilişkileri etkileyen aldatıcı veya dürüstlük kuralına diğer şekillerdeki aykırı 

davranışlar ile ticari uygulamalar haksız ve hukuka aykırıdır. 

 

III. HAKSIZ REKABETİN UNSURLARI 

A. Dürüst ve bozulmamış rekabet 

B. Aldatıcı ve dürüstlük kurallarına aykırı davranış.  

C. Rekabet hakkının başkaca suretle her türlü kötüye kullanılması; haksız 

rekabettir. 

IV. HAKSIZ REKABET HALLERİ 

TTK 55’inci maddesi haksız rekabet hallerine geniş olarak yer vermiştir. İlgili 

maddeye göre; haksız rekabet hâlleri şunlardır;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 ticari 

işlerini yanlış, yanıltıcı veya gereksiz yere incitici açıklamalarla kötülemek, 

2. Kendisi, ticari işletmesi, işletme işaretleri, malları, iş ürünleri, faaliyetleri, fiyatları, 

stokları, satış kampanyalarının biçimi ve iş ilişkileri hakkında gerçek dışı veya 
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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 hukuki işlemlere ilişkin kamuya 

yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek, peşin veya toplam satış fiyatını veya 

taksitle satımdan kaynaklanan ek maliyeti Türk Lirası ve yıllık oranlar üzerinden 

belirtmemek, 
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11. Tüketici kredilerine ilişkin kamuya yapılan ilanlarda unvanını açıkça belirtmemek 

veya kredilerin net tutarlarına, toplam giderlerine, efektif yıllık faizlerine ilişkin açık 

beyanlarda bulunmamak, 

12. İşletmesine 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 ihlale 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. İşçileri, 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 plan gibi bir iş ürününden yetkisiz 

yararlanmak, 
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2. Üçüncü kişilere ait teklif, hesap veya plan 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) İş 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 kanuni 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. 

V. HUKUKİ MÜEYYİDELER 

Açılabilecek hukuk davaları şunlardır, 

A. Tespit Davası:  Ortada  haksız  rekabetin olup olmadığının belirlemesi için 

açılan davadır. 

B. Men Davası: Haksız   fiilin   durdurulması,   tekrarının önlenmesi için açılan 

davadır. 

C. Eski Hale  İade  Davası:   Bu  dava  haksız  rekabet sonucu doğan maddi 

durumun ortadan kalkması haksız rekabet yanlış ve yalan beyanlarla yapılmışsa 

bunların düzenlenmişi hallerini içerir. 

D. Manevi Tazminat Davası: Parasal olmayan bir zararın varlığı halinde açılır. 



 30

E. Maddi Tazminat Davası: Parasal bir zararın varlığı halinde açılır. 

 

VI. HAKSIZ REKABETİN SONUÇLARI 

Haksız rekabet sonucunda tespit, men ve haksız rekabetin sonucu olan maddi 

durumun ortadan kaldırılması davaları açılabilir. Bu davaların açılabilmesi için failin 

kusuru aranmaz. Fail kusurlu ise tazminat davası açılabilir. Davacı 

- ya yoksun kaldığı kârın tazminini 

- ya da davalının elde etmesi mümkün görülen kazancı isteyebilir.  

Bunların ikisini birden talep edemez. Bunlardan birisini seçmek zorundadır. İstek 

halinde hükmün ilanına karar verilir. Re’sen ilana karar verilemez. İlan masrafları da 

davayı kaybeden tarafça ödenir. TTK m. 59’a göre; “ Mahkeme, davayı kazanan 

tarafın istemiyle, gideri haksız çıkan taraftan alınmak üzere, hükmün 

kesinleşmesinden sonra ilan edilmesine de karar verebilir. İlanın şeklini ve kapsamını 

mahkeme belirler”. 

VII. HAKSIZ REKABETTE DAVACILAR  

A. Zarar gören veya Zarar görme tehlikesine maruz kalan kimse: 

Tüzelkişilerde doğrudan zarara uğramaları söz konusu olmayan ortakların, 

yönetim kurulu üyelerinin şahsen dava açma hakları yoktur. İşletmenin 

bünyesinde çalışan işçiler de dava açamazlar. 

B. Müşteriler: Ekonomik çıkarları zarar gören veya böyle bir tehlikeyle 

karşılaşabilecek müşteriler de dava açabilirler, ancak araçların ve malların 

imhasını isteyemezler. 

C. Mesleki ve Ekonomik Birlikler: Tespit, men, haksız rekabetin sonucu olan 

maddi durumun ortadan kaldırılması davalarını açabilirler. 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 tazminat davaları dışındaki 

davaları açabilir. 

VIII. DAVALILAR 

- Haksız rekabeti yapan kişiler 

- Adam çalıştıran: TTK md. 57’ye göre; “Çalıştıranın sorumluluğu şu 

şekilde düzenlenmiştir.”Haksız rekabet fiili, hizmetlerini veya işlerini 
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gördükleri sırada çalışanlar veya işçiler tarafından işlenmiş olursa, 

Tespit davası, Haksız rekabetin men’i davası, Haksız rekabet sonucu 

maddi durumun ortadan kaldırılması davası (eski hale iade davası) 

çalıştıranlara karşı da açılabilir. Maddi ve Manevi tazminat davaları 

hakkında ise TTK değil, Türk Borçlar Kanunu hükümleri uygulanır. “ 

- Yazı işleri müdürü, genel yayın yönetmeni, program yapımcısı, 

görüntüyü, sesi, iletiyi, yayın, iletişim ve bilişim aracına koyan veya 

koyduran kişi ve ilan servisi şefi; bunlar gösterilemiyorsa, işletme veya 

kuruluş sahibi aleyhine açılabilir. (Kişilerden birinin kusuru hâlinde 

sıraya bakılmaksızın dava açılabilir).  

 

IX. DAVA SÜRESİ  

Haksız rekabet davalarının, davaya hakkı olan tarafın bu hakkının doğumunu 

öğrendiği günden itibaren 1 ve her halde bunların doğumundan itibaren 3 yıl içinde 

açılması gerekir. Fakat fiil daha uzun süreye tabi bir suç ise 1 ve 3 yıllık süreler 

uygulanmaz. *Men davalarında zamanaşımı süresi söz konusu değildir.  

 

§ 9 TİCARET SİCİLİ 

I. TİCARET SİCİLİ 

 

TTK 24 ve devamında düzenlenmiştir. İlgili maddeye göre; Ticaret sicili, Gümrük 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, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığınca belirlenecek bir odadaki ticaret sicili müdürlüğü tarafından tutulur. 

Ticaret sicili kayıtlarının elektronik ortamda tutulmasına ilişkin usul ve esaslar 

çıkarılacak yönetmelikle gösterilir.  Bu kayıtlar ile tescil ve ilan edilmesi gereken 

içeriklerin düzenli olarak depolandığı ve elektronik ortamda sunulabilen merkezi ortak 

veri tabanı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı ile Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği 

nezdinde oluşturulur. Herkes ticaret sicilinin içeriğini inceleyebilir. Buna ticaret sicilinin 

"Açıklığı İlkesi" denir. 
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II. TESCİL PROSEDÜRÜ 

Talep: İşlemin oluşumundan itibaren 15 gün içinde ilgililerin yazılı talebi ile yapılır. 

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

İlan: Ankara da çıkan Türk Ticaret Sicil Gazetesi ile yapılır. 

 

Sicil Memurunun İnceleme Yetkisi: Sicil müdürü tescil için aranan kanuni şartların 

var olup olmadığını incelemekle yükümlüdür.  

 

Sicile Kaydı Gereken Hususlar: Hangi hususların sicile kaydedilmesi gerektiği bir 

bütün olarak kanunda yer almamıştır. Fakat kanunlarda veya Ticaret sicili Tüzüğünde 

tescil edileceği belirtilen hususlar dışındaki konular tescil edilemez. Tescil edilseler 

bile bu tescil sonuç doğurmaz.  

 

*Her tacir ticari işletmesini, seçtiği ticaret unvanını ve işletme adını, ticari işletmesinin 

şubesini ticaret siciline kaydettirmekle yükümlüdür.  

 

III. SİCİL İŞLEMLERİ 

 

Tescil, bir hususun sicile kaydedilmesidir. 

Tadil, sicilde kayıtlı bulunan bir husus ile ilgili değişikliğin sicile işlenmesi ya da bu 

konudaki gerekli düzeltmenin yapılması 

Terkin, sicilde kayıtlı bir hususun silinmesidir. 

Tescil işlemi KURAL OLARAK ilgililerin talebi üzerine yapılır. Re’sen veya ilgili 

makamın bildirmesi üzerine tescil, mevzuatta bu yolda açık hüküm bulunması halinde 

söz konusudur.  

A. Talep üzerine: Tescil ilgililer veya yetkili temsilcileri veya 

hukuki halefleri tarafından  dilekçe ile talep olunur. Sicil 

memuru, yapacağı incelemeden sonra tescil istemini 

reddederse, ilgililer sicil memurunun bu kararına karşı, kararın 

kendilerine tebliğinden itibaren 8 gün içinde sicilin bulunduğu 

yerde ticari davalara bakmakla görevli asliye hukuk 
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mahkemesine itiraz edebilirler5. İtiraz sonucu verilen karar da 

15 gün içinde temyiz edilebilir.  

 

B. Resen veya İlgili Makamın Bildirmesi Üzerine: Re’sen 

veya ilgili makamın bildirmesi üzerine tescil, mevzuatta bu 

yolda açık hüküm bulunması halinde söz konusudur. 

İflasın açılması, kapanması, kaldırılması halleri de iflas 

memurunun yapacağı bildirim üzerine sicil memuru 

tarafından re’sen sicile işlenir. 

 

IV. TESCİLİN ETKİSİ 

 

 Sicil kayıtları aksi ispat olununcaya kadar doğru kabul edilir. Bunlar resmi sicil 

sayılır. Ticaret siciline tescil kural olarak bildirici (açıklayıcı -İzhari)  etkiye sahiptir. 

Bir husus tescilden önce doğmuş ve hüküm ifade etmekte ise, bu hususun 

tescilinde sicil, açıklayıcı niteliğe sahiptir. (Ticaret unvanın tescili, ticari işletme için 

atanan ticari mümessilin ticaret siciline tescili). Fakat bazı hallerde kurucu 

(Yaratıcı -İhdasi)  etkiye sahiptir. Tescil işlemi yapılmadan o hukuki işlemin 

varlığından söz edilemiyorsa yapılan tescilde sicil yaratıcı niteliğe sahiptir. (Ticaret 

ortaklıklarının tescille tüzel kişilik kazanması, ticari mümessilin birlikte temsil veya 

şube işleriyle sınırlandırılmasının tescili, ticari işletme rehninin tescili) 

 

V. TİCARET SİCİLİNİN OLUMLU ETKİSİ 

 Kanunca gerekli hususların tescil yada ilanı yapıldığında 3.kişiler bu hususları 

bilmediklerini ileri süremezler. Bu durumda tescil 3.kişilerin sübjektif iyi niyetlerini 

ortadan kaldırır.  

 

VI. TİCARET SİCİLİNİN OLUMSUZ ETKİSİ 

                                                 
5 Sicil Memurunun Kararı: 3 şekilde karar verebilir. 
a. Kabul: Bu durumda tescil yapılır. 
b. Red: Sicilin bağlı bulunduğu mahkemeye 8 gün içinde itiraz edilebilir. Mahkeme kabul yada red ederse 
her iki tarafta temyiz yoluna gidebilir. 
Geçici Tescil:  Halli mahkeme hükmüne bağlı olan veya sicil memuru tarafından tescilinde duraksanan konular 
ilgililerin talebi üzerine  geçici  tescil  edilirler. 3  ay içinde taraflar mahkemeye başvurduklarını veya aralarında 
anlaştıklarını kanıtlamazlarsa geçici kayıt silinir. 
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 Tescili yada ilanı kanunca emredilmeyen bir husus her nasılsa tescil yada ilan 

edilmişse 3.kişiler bu hususu bilmediklerini ileri sürebilirler. Bu durumda tescil 3. 

kişilerin iyi niyeti korunur. Üçüncü kişilerin bu hususları bildikleri iddiası varsa 

bildikleri sicil kaydından başkaca kanıtlarla ispatlanmalıdır. 

 

 

VII. GÖRÜNÜŞE GÜVEN  

 

 TTK m. 37’ye göre; “Tescil kaydı ile ilan edilen durum arasında aykırılık bulunması 

hâlinde, tescil edilmiş olan gerçek durumu bildikleri ispat edilmediği sürece, üçüncü 

kişilerin ilan edilen duruma güvenleri korunur”. 

VIII. SORUMLULUK 

TTK 25/2’ye göre; 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. 

§ 10 TİCARİ DEFTERLER 

I. TİCARİ DEFTERLER 

Tacir, ticari işletmesinin ekonomik ve mali durumunu ve her iş yılı içinde elde edilen 

sonuçları belirlemek amacıyla defter tutar. Tacirler, tacir sayılanlar ve tacir gibi 

sorumlu olanlar da defter tutmakla yükümlüdür.  

 

II. TUTULMASI ZORUNLU DEFTERLER 

 

Onamaya tabi defterler (kanunda ismen sayılan defterler): 

Yevmiye defteri (günlük defter):  

Defteri kebir (büyük defter): Tarih sırasına göre yevmiye defterine kaydedilen 

işlemlerin hesap türüne göre işlendiği defter. 
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Envanter defteri: Açılış tarihinde ve bunu takiben her iş yılı sonunda çıkarılan 

envanter ve bilançoların kaydedildiği defter.  

Pay defteri, Karar defteri, Genel kuruldaki müzakerelere ilişkin müzakere 

defteri. 

Bu defterlerin noter tarafından tasdik edilmesi zorunludur.  

Defterler ve gerekli diğer kayıtlar Türkçe tutulur. Kısaltmalar, rakamlar, harfler ve 

semboller kullanıldığı takdirde bunların anlamları açıkça belirtilmelidir.  Defterlere 

yazımlar ve diğer gerekli kayıtlar, eksiksiz, doğru, zamanında ve düzenli olarak 

yapılır. Bir yazım veya kayıt, önceki içeriği belirlenemeyecek şekilde çizilemez ve 

değiştirilemez. Kayıt sırasında mı yoksa daha sonra mı yapıldığı anlaşılmayan 

değiştirmeler yasaktır. Defterler ve gerekli diğer kayıtlar, olgu ve işlemleri saptayan 

belgelerin dosyalanması şeklinde veya veri taşıyıcıları aracılığıyla tutulabilir; şu şartla 

ki, muhasebenin bu tutuluş biçimleri ve bu konuda uygulanan yöntemler Türkiye 

Muhasebe Standartlarına uygun olmalıdır. Defterlerin ve gerekli diğer kayıtların 

elektronik ortamda tutulması durumunda, bilgilerin saklanma süresince bunlara 

ulaşılmasının ve bu süre içinde bunların her zaman kolaylıkla okunmasının temin 

edilmiş olması şarttır. Elektronik ortamda tutulma hâlinde birinci ilâ üçüncü fıkra 

hükümleri kıyas yoluyla uygulanır. 

Tacir, ticarî faaliyetinin başında ve her faaliyet döneminin sonunda, varlık ve 

borçlarının tutarlarının ilişkisini gösteren finansal tabloyu (sırasıyla açılış bilânçosunu 

ve yıllık bilânçoyu) çıkarmak zorundadır. Yılsonu finansal tablolar; 

a) Türkiye Muhasebe Standartlarına uyularak düzenlenmeli, 

b) Açık ve anlaşılır olmalı, 

c) Düzenli bir işletme faaliyeti akışının gerekli kıldığı süre içinde çıkarılmalıdır.  

Yılsonu finansal tabloları Türkçe ve Türk Lirası ile düzenlenir. Bu konudaki diğer 

kanunlarda yer alan istisnalar saklıdır. 

Saklanması   gerekli  evrak:  TTK m. 82’ye göre; her tacir,  

a) Ticari defterlerini, envanterleri, açılış bilançolarını, ara bilançolarını, finansal 

tablolarını, yıllık faaliyet raporlarını, topluluk finansal tablolarını ve yıllık faaliyet 

raporlarını ve bu belgelerin anlaşılabilirliğini kolaylaştıracak çalışma talimatları ile 

diğer organizasyon belgelerini, 
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b) Alınan ticari mektupları, 

c) Gönderilen ticari mektupların suretlerini, 

d) 64 üncü maddenin birinci fıkrasına göre yapılan kayıtların dayandığı belgeleri, 

sınıflandırılmış bir şekilde saklamakla yükümlüdür. 

 

1’inci fıkranın a ve d bentlerinde öngörülen belgeler on yıl saklanır. Saklama süresi, 

ticari defterlere son kaydın yapıldığı, envanterin çıkarıldığı, ara bilançonun 

düzenlendiği, yıl sonu finansal tablolarının hazırlandığı ve konsolide finansal 

tabloların hazırlandığı, ticari yazışmaların yapıldığı veya muhasebe belgelerinin 

oluştuğu takvim yılının bitişiyle başlar. 

 

TTK m. 64’ e göre; tacir, işletmesiyle ilgili olarak gönderilmiş bulunan her türlü 

belgenin, fotokopi, karbonlu kopya, mikrofiş, bilgisayar kaydı veya benzer şekildeki 

bir kopyasını, yazılı, görsel veya elektronik ortamda saklamakla yükümlüdür. 

 

III.TİCARİ DEFTERLERİN TESLİM VE İBRAZI: 

İbraz 

Ticarî uyuşmazlıklarda mahkeme, yabancı gerçek veya tüzel kişi bile olsalar, 

tarafların ticarî defterlerinin ibrazına, resen veya taraflardan birinin istemi üzerine 

karar verebilir. 

Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun, yargılamayı gerektiren davalarda hazırlık 

işlemlerine ilişkin hükümleriyle senetlerin ibrazı zorunluluğuna dair olan hükümleri 

ticarî işlerde de uygulanır.  

Uyuşmazlıklarda suret alınması 

Bir hukukî uyuşmazlıkta ticarî defterler ibraz edilmişse, defterlerin uyuşmazlıkla 

ilgili kısımları tarafların katılımı ile incelenir. Gerekli görülürse, defterlerin ilgili 

yapraklarından suret alınır. Defterlerin geri kalan içerikleri, onların  Türkiye Muhasebe 

Standartlarına uygunluklarının denetimi için gerekliyse mahkemeye açıklanır. 

 

Defterlerin tümüyle incelenmesi 
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Malvarlığı hukukuna ilişkin olan, özellikle de mirasa, mal ortaklığına ve şirket 

tasfiyesine ilişkin uyuşmazlıklarda, mahkeme, ticarî defterlerin teslimine ve bütün 

içeriklerinin incelenmesine karar verebilir.  

Görüntü ve veri taşıyıcılara aktarılmış belgelerin ibrazı 

Saklanması zorunlu olan belgeleri, sadece görüntü veya başkaca bir veri taşıyıcısı 

aracılığıyla ibraz edebilen kimse, giderleri kendisine ait olmak üzere, o belgelerin 

okunabilmesi için gerekli olan yardımcı araçları kullanıma hazır bulundurmakla 

yükümlüdür; icap ettiği takdirde belgeleri, giderleri kendisine ait olmak üzere 

bastırmalı ve yardımcı araçlara ihtiyaç duyulmadan okunabilen kopyalarını 

sunabilmelidir.  

 

VII. KAMU GÖZETİMİ MUHASEBE ve DENETİM STANDARTLARI 

KURULUNUN YETKİSİ 

 

TTK m. 88’e göre;  gerçek ve tüzel kişiler gerek ticari defterlerini tutarken, gerek 

münferit ve konsolide finansal tablolarını düzenlerken, Kamu Gözetimi Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu tarafından yayımlanan, Türkiye Muhasebe 

Standartlarına, kavramsal çerçevede yer alan muhasebe ilkelerine ve bunların 

ayrılmaz parçası olan yorumlara aynen uymak ve bunları uygulamak zorundadırlar. 

Bu düzenlemeler, Uluslararası Finansal Raporlama Standartlarına tam uyumlu olacak 

şekilde, yalnız Türkiye Muhasebe Standartları Kurulu tarafından belirlenir ve 

yayımlanır.NOT: 6100 sayılı HMK 222’ye göre; mahkeme, ticari davalarda tarafların 

ticari defterlerinin ibrazına kendiliğinden veya taraflardan birinin talebi üzerine karar 

verir. Defterlerin, ticari davalarda delil olarak kabul edilmesi için, kanuna göre eksiksiz 

ve usulüne göre tutulması, açılış ve kapanış onaylarının yapılmış olması gerekir. 

Defterlerin lehe delil olması için, diğer tarafın aynı şartlara uygun olarak tuttuğu ticari 

defterlerindeki kayıtların bunlara aykırı olmaması veya hiçbir kayıt içermemesi yahut 

defter kayıtlarının aksinin senet veya diğer kesin delillerle ispatlanmamış olması 

gerekir. Açılış ve kapanış onayları olmayan ve içerdiği kayıtlar birbirini tutmayan ticari 

defter kayıtları, sahibi aleyhine delil olur. 

§ 11 CARİ HESAP 

I. CARİ HESAP 
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TTK m. 89’a göre; iki kişinin herhangi bir hukuki sebep veya ilişkiden doğan 

alacaklarını teker teker ve ayrı ayrı istemekten karşılıklı olarak vazgeçip bunları 

kalem kalem alacak ve borç şekline çevirerek hesabın kesilmesinden sonra çıkacak 

artan tutarı isteyebileceklerine ilişkin sözleşme cari hesap sözleşmesidir. Bu 

sözleşme yazılı yapılmadıkça geçerli olmaz. Özel bir takas rejimidir. Cari hesap 

sözleşmesinin taraflarının tacir olması şart değildir.  

II. CARİ HESABA GEÇİRİLEBİLECEK ALACAKLAR 

A. Muaccel Alacaklar (vadesi gelmiş)  

B. Anlaşmanın varlığı halinde müeccel alacaklar. (vadesi gelmemiş) 

C. Tahsil edilebilir olmaları koşuluyla Kambiyo senetleri 

D. Şarta bağlı alacaklar 

E. Takası mümkün alacaklar 

III. CARİ HESABA GEÇİRİLEMEYECEK ALACAKLAR 

A. Anlaşmadan önce doğmuş alacaklar 

B. Takası tahsil (mümkün) olmayan alacaklar. Örn: Nafaka 

C. Emre amade tutulmak üzere teslim alınan para ve mallardan doğan, belli bir 

yere sarf edilecek olan alacaklar cari hesaba geçirilemezler. 

IV. CARİ HESABIN İŞLEYİŞİ 

    Bir alacağın cari hesaba kaydedilmesiyle, bu alacağa bağlı olan rehin ve kefalet 

gibi teminatlar ile bu alacağa ait dava haklarını sona erdirmez, devam eder. 

· Cari hesap, hesap kesilmeden taraflar arasında alacaklılık ve borçluluk 

sıfatlarını doğurmaz yani cari hesap bölünemez, rehnedilemez, temlik edilemez ama 

haczedilebilir. 

· Cari hesaba geçirilen kalemlere faiz yürütülebilir. 

· Cari hesapta zaman aşımı süresi 5 yıl'dır. 

· Alacak ve borç arasındaki farkın saptanıp yeni devreye tek parça olarak 

geçirildiği zamana kadar ki zamana Hesap Devresi denir. 

Hesap Devresi, taraflarca tespit edilmemişse her takvim yılının son günü hesap 

devresinin kapatılması tarihidir. 

· TTK m. 94’e göre; saptanan artan tutarı gösteren cetveli alan taraf, aldığı 

tarihten itibaren bir ay içinde noter vasıtasıyla veya taahhütlü bir mektupla, telgrafla 

veya güvenli elektronik imza içeren bir yazıyla itirazda bulunmamışsa, bakiyeyi kabul 

etmiş sayılır.  
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V. CARİ HESAP SÖZLEŞMESİNİN SONA ERMESİ 

A. Cari hesap anlaşması belirli  süreli  ise  sürenin dolmasıyla, taraflardan birinin 

iflasıyla sona erer. Taraflardan biri ölür veya hacir altına alınırsa her iki taraf veya 

halefleri 10 gün önceden haber vermek şartıyla sözleşmeyi feshedebilir. 

B. Belirsiz süreli ise; taraflardan birinin fesih ihbarında bulunması 

C. Taraflardan birinin iflas etmesi 

D. Sözleşmede öngörülmüşse taraflardan birinin ölümü yada mahkeme tarafından 

hacir (kısıtlama) altına alınması. 

E. Kararlaştırılan sürenin sona ermesi 

F. Taraflardan birinin alacaklısı ona ait artan tutarı haczettirirse, borcundan dolayı 

haciz tebliğ edilen taraf, onbeş gün içinde haczi kaldırtmazsa, diğer taraf sözleşmeyi 

feshedebilir; 

 

 

 

VI.CARİ HESAPTA ZAMANAŞIMI 

 

TTK m. 101’e göre; cari hesaba ilişkin alacaklar için 5 yıllık zamanaşımı (cari hesap 

sözleşmesinin sona erdiği tarihten itibaren başlar) süresi öngörülmüştür.  

§ 12 TÜCCAR YARDIMCILARI 

I. GENEL OLARAK 

A. TACİRE TABİ TÜCCAR YARDIMCILARI (BAĞIMLI YARDIMCILAR)  

-Ticari temsilci 

-Ticari vekil 

-Pazarlamacı  

 

B. TACİRE TABİ OLMAYAN TÜCCAR YARDIMCILARI (BAĞIMSIZ 

YARDIMCILAR) 

-Acente 

-Komisyoncu 

-Simsar (Tellal)  

 

II. TACİRE TABİ TÜCCAR YARDIMCILARI (BAĞIMLI TACİR YARDIMCILARI) 
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A. TİCARİ TEMSİLCİ( TİCARİ MÜMESSİL) 

 

TBK m. 547’ye göre; “Ticari temsilci, işletme sahibinin, ticari işletmeyi 

yönetmek ve işletmeye ilişkin işlemlerde ticaret unvanı altında, ticari temsil yetkisi ile 

kendisini temsil etmek üzere, açıkça ya da örtülü olarak yetki verdiği kişidir.  

İşletme sahibi, ticari temsilcilik yetkisi verildiğini ticaret siciline tescil ettirmek 

zorundadır; ancak ticari işletme sahibinin ticari temsilcinin fiillerinden sorumluluğu, 

tescilin yapılmış olmasına bağlı değildir”.  

 Tacir tarafından işletmeyi yönetmek ve temsil etmek için kendisine açık ve zımni 

(örtülü) yetki verilen kişidir. Ticari temsilci, işletmeyle ilgili hukuki işlemleri, ticaret 

unvanına “vekaleten” veya benzeri bir kelimeyi ekleyerek müvekkil yerine imza atmak 

suretiyle yapmaya yetkili kılınan kişidir. Atanmasından 15 gün içinde tescil 

yaptırılmalıdır.  

Rekabet yasağına tabiidir. Buna göre; işletme sahibinin izni olmaksızın, doğrudan 

doğruya veya dolaylı olarak, kendilerinin ya da bir üçüncü kişinin hesabına işletmenin 

yaptığı türden bir iş yapamayacakları gibi, kendi hesaplarına bu tür işlemleri üçüncü 

kişilere de yaptıramazlar. 

1.Özel yetki almadan yapabileceği işlemler  

- işletmede çalışan işçiler ile hizmet sözleşmeleri yapabilir. Bu 

sözleşmeleri feshedebilir,  

- hammadde satın alabilir. Üretilen malların satımına ilişkin sözleşme 

yapabilir, 

- işletmenin faaliyeti bakımından gerekli olan menkul, gayrimenkul 

malların kiralanması için sözleşmeler yapabilir, 

-  işletmeye ait gayrimenkulleri kiraya verebilir  

- tacir adına kambiyo senedi düzenleyebilir, 

-  kredi alabilir 

- bir başka kişinin borcu için tacir adına kefalet verebilir. 

- işletme sahibini mahkemelerde temsil edebilir, dava açabilir. Sulh, 

tahkim ve davadan feragata da yetkili saymak gerekir. 

- şube açıp, şube kapatmak 

- işletmeye taşınır, taşınmaz mal satın almak 

Ticari mümessil temsil yetkisini kötüye kullanıyorsa kendiyle işlem yapılan üçüncü kişi 

iyiniyetli ise, yapılan işlem müvekkili bağlar.  
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2. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisine Getirilen Sınırlamalar 

a. Yasal Sınırlamalar 

- işletme konusuna girmeyen iş ve işlemlerde taciri temsil edemez 

- tacirden açık  yetki  almadan   veya   işletme   konusu taşınmaz alım-satımı 

değilse işletmeye ait taşınmazları devir yada rehin edemez. 

- bizzat işletmenin kendisi ile ilgili işlemleri yapamaz. (İşletmenin devri, ticaret 

unvanının değiştirilmesi, yeni ortak alma) 

- İşletmeyi devredemez 

- işletmeyi rehin veremez 

- Tacirin iflasını isteyemez 

- İşletmeye yeni ortak alamaz 

- İşletmeye ait ticaret unvanını değiştiremez 

 

 

 

b. İradi Sınırlamalar 

a. Ticari  temsilcinin temsil yetkisini  bir şubeye ya da merkeze hasredebilir 

(sınırlama). Bu durumda, müvekkil, ticari temsilcinin diğer şubeler için yapmış 

olduğu işlemlerden sorumlu değildir.  

b. Birden çok kişiyi ticari mümessil atayarak yapılacak işin bunların tamiminin 

atacakları imza ile geçerli olduğunu öngörebilir (birlikte temsil)6.  

Ticari temsilcinin temsil yetkisine giren bu sınırlamaların ticaret siciline tescil ve ilanı 

gerekir. Aksi halde bu sınırlamalar iyiniyetli 3. kişilere karşı ileri sürülemez.  

Ticari temsilcinin, temsil yetkisi bunlar dışındaki bir nedenle (Miktar, konu gibi…) 

sınırlandırılırsa bu sınırlandırma iyiniyetli 3. kişiler bakımından geçerli olmaz7.  

Ticari temsilci işletme için ticari vekil atayabilir fakat ticari temsilci atayamaz. 

 

3. Ticari Temsilcinin Temsil Yetkisinin Sona Ermesi 

a. Ticari temsilcinin ölümü 

                                                 
6 Burada önemli olan işlemin aynı anda imzalanması değildir. Birlikte hareket edilmesidir. Birlikte temsil 
* AKTİF TEMSİLDE  geçerlidir. Pasif temsilde geçerli değildir. Örneğin, işletme sahibine yapılan bir 
ihbar ya da gönderilen bir mektup varsa ticari mümessillerden her biri bunu kabul etmelidir. 
7  Fakat üçüncü kişilerin bu sınırlamayı bildiği veya bilmesi gerektiği ispat edilerek işletme sahibi 
kendisini bu işlemle bağlı olmaktan kurtarabilir. 



 42

b. Ticari temsilcinin medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi 

c. Ticari temsilcinin istifası: Fakat istifa uygun olmayan bir zamanda yapılmış ve 

bundan işletme sahibi bir zarara uğramışsa mümessil bundan sorumludur.  

d. Ticari temsilcinin azli (görevine son verilmesi) 

* İstifa ve Azil nedeniyle ticari mümessilin temsil yetkisi sona eriyorsa bu durumun 

tescil ve ilanı gerekmektedir.  

* İşletme sahibinin ölümü ve fiil ehliyetini kaybetmesi ticari temsilcinin temsil yetkisini 

sona erdirmez. (Bu hüküm emredici değildir, aksi kararlaştırılabilir). Fakat mirasçı 

veya vasi ticari temsilciyi sonradan azledebilir.  

e.  İşletmenin devri de ticari temsilcilik ilişkisini sona erdirir. Durumun tescil ve ilanı 

gerekir. 

f. İşletmenin tasfiye haline girmesi de, temsilcinin temsil yetkisine son verir. Durumun 

tescil ve ilanı gerekir.  

B.TİCARİ VEKİL 

1. Genel Olarak  

TBK 551’e göre; ticari vekil, bir ticari işletme sahibinin, kendisine ticari temsilcilik 

yetkisi vermeksizin, işletmesini yönetmek veya işletmesinin bazı işlerini yürütmek için 

yetkilendirdiği kişidir”. Sadece ticari işletme için atanabilir. Atanması herhangi bir 

şekle tabi değildir. Sicile tescil olunamaz. 

Yetkisi, işletmenin sadece olağan işleriyle sınırlıdır. Olağanüstü nitelikteki işlemleri 

yapabilmesi için kendisine özel bir yetki verilmiş olmalıdır. Rekabet yasağına tabiidir. 

Buna göre; işletme sahibinin izni olmaksızın, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, 

kendilerinin ya da bir üçüncü kişinin hesabına işletmenin yaptığı türden bir iş 

yapamayacakları gibi, kendi hesaplarına bu tür işlemleri üçüncü kişilere de 

yaptıramazlar. 

TBK 551’e göre; bu yetki, işletmenin alışılmış bütün işlemlerini kapsar. Ancak, ticari 

vekil açıkça yetkili kılınmadıkça, ödünç olarak para veya benzerlerini alamaz, 

kambiyo taahhüdünde bulunamaz, dava açamaz ve açılmış davayı takip edemez”.  

2. Temsil Yetkisinin Sınırlandırılması 

Genel yetkili ticari vekilin temsil yetkisi, 3. kişilere duyurulmak kaydıyla 

sınırlandırılabilir. Bu sınırlamalar ticaret siciline tescil ve ilan edilemeyeceğinden, 

bunların üçüncü kişilere mektup, sirküler gönderilmesi suretiyle duyurulmuş olması 

gerekmektedir. Özel yetkili ticari vekilin (satış mağazalarındaki görevli memur ve 

müstahdemler) temsil yetkisinin kapsamı yapılması kendilerine bırakılmış olan iş 
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veya işlemin niteliğine göre belirlenir. Satış mağazası memur ve müstahdemlerinin 

mağaza dışında satış bedelini tahsil etme yetkisi yoktur. Temsil yetkisinin özel olarak 

yazılı verilmesi gerekmektedir. Ayrıca, mağazada ayrı bir kasa memuru tayin 

edilmişse, diğer satış görevlileri sattıkları malların bedelini almaya yetkili değildir. 

Temsil yetkisi görevli bulunduğu mahale asılarak pankartlarla ve tabelalarla 

sınırlandırılabilir.  

Sona ermesi: Ticari mümessilin sona erme nedenleri ticari vekil için de geçerlidir. 

 

C. PAZARLAMACI (SEYYAR TÜCCAR MEMURU) 

 Ticari işletmenin bulunduğu yer dışındaki mahallelerde iş yapan kişilere pazarlamacı 

denir. Atanmaları herhangi bir şekle tabi değildir. Ticaret siciline tescil olunmazlar. 

Pazarlamacı ancak ticari işletme için atanabilir. Aksine yazılı anlaşma olmadıkça 

pazarlamacı, sadece işlemlere aracılık etmeye yetkilidir. YBK 448’e göre; 

Pazarlamacılık sözleşmesi, pazarlamacının sürekli olarak, bir ticari işletme sahibi 

işveren hesabına ve işletmesinin dışında, her türlü işlemin yapılmasına aracılık 

etmeyi veya yazılı anlaşma varsa, bu anlaşmada belirtilen işlemleri yapmayı, işletme 

sahibi işverenin de buna karşılık ücret ödemeyi üstlendiği sözleşmedir. 

Pazarlamacıyı, deneme süresi iki ayı geçemez.  

 

 

 İşletme merkezi dışındaki yerlerde tacir adına sözleşme yapmak ve yaptıkları satım 

sözleşmesi ile ilgili olarak bedeli tahsil etmek, bedelin ödenmesi konusunda alıcıya 

süre tanımak gibi yetkilere sahiptir. Pazarlamacı, talimata uymamasını zorunlu kılan 

haklı bir sebep olmadıkça, kendisine verilen talimata uygun olarak müşterileri ziyaret 

etmekle yükümlüdür. Verilen temsil yetkisinin sınırlarını da içeren bir temsil belgesi 

tacir tarafından imzalanarak kendisine verilir.  

Seyyar tüccar memuru sattığı bizzat sattığı malın bedelini kabzedebilir. Makbuz 

kesebilir, borçluya mehil verebilir. Seyyar tüccar memurları bizzat yapmış oldukları 

sözleşmelerle ilgili ihbar ve ihtarları tacir adına kabul etmeye yetkilidir. Pazarlamacılık 

ilişkisinden doğan muaccel alacaklar ile işverenin ödeme güçsüzlüğüne düşmesi 

durumunda, henüz muaccel olmayan alacakların güvence altına alınması için 

pazarlamacı, taşınırlar, kıymetli evrak ve tahsil yetkisine dayanarak müşterilerden 

almış olduğu paralar üzerinde hapis hakkına sahiptir. 
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Sona Ermesi: Ticari mümessil ve ticari vekile ait sona erme sebepleri seyyar tüccar 

memuru için de geçerlidir. Seyyar tüccar memurluğu sona erdiği zaman temsil 

yetkisini gösteren belgenin tacire iadesi gerekir. Aksi halde iyiniyetli 3. kişilere karşı 

tacir sorumlu olur. Bu kişiden temsil yetkisinin geri alındığı, ticaret siciline tescil ve 

ilan edilemeyeceğinden, mektup, sirküler göndermek suretiyle de derhal müşterilere 

duyurulmalıdır. Aksi halde tacir iyiniyetli 3. kişilerle yapılan işlemlerle bağlı olur.  

 

III. TABİ OLMAYAN TÜCCARYARDIMCILARI (BAĞIMSIZ TACİR YARDIMCILARI) 

A. ACENTE 

1. Genel Olarak 

TTK m. 102’ye göre; ticari mümessil, ticari vekil, satış memuru veya işletmenin 

çalışanı gibi işletmeye bağlı bir hukuki konuma sahip olmaksızın, bir sözleşmeye 

dayanarak, belirli bir yer veya bölge içinde sürekli olarak ticari bir işletmeyi ilgilendiren 

sözleşmelerde aracılık etmeyi veya bunları o tacir adına yapmayı meslek edinen 

kimseye acente denir. 

Acentelık sözleşmesinin yapılması herhangi bir şekle tabi değildir. Acente; aracılık 

yapan acente ve işletme adına sözleşme yapan acente olarak iki türde görülür. 

Acenteye tacir adına sözleşme yapma yetkisi de tanınmak isteniyorsa, bu yetkinin 

yazılı şekilde verilmesi ve belgenin acente tarafından tescil ve ilan ettirilmesi gerekir.  

Acentelığın unsurları: 

- Bir aktin varlığı: Acente ile tacir arasındaki bu akit yazılı olacağı gibi sözlü de 

olabilir. 

- Faaliyet Alanı: Acente muayyen bir yer ya da bölgede aracılık etmelidir. 

- Faaliyetlerde süreklilik: Acentelık faaliyeti sürekli bir şekilde icra edilmelidir. 

- Meslek Edinme 

- Tacire tabi olmama 

Aracı acenteye öncelikle acentelık hükümleri, sonra Türk Borçlar Kanununun 

simsarlık sözleşmesi hükümleri, sonra vekâlet hükümleri uygulanır. Sözleşme yapan 

acentelere önce acentelık hükümleri, yoksa komisyon hükümleri ve bunlarda da 

hüküm bulunmayan hâllerde vekâlet hükümleri uygulanır. 

2. Acentenin tek satıcıdan farkları 

- Tek satıcı, tacir tarafından üretilen malları kendi nam ve hesabına satın 

alarak, sözleşme ile kendisine tanınan tekel bölgesi içinde tekrar satar. 
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Acente ise, kendisine bırakılan yer veya bölge içinde tacirin mallarının 

satışına aracılık veya tacir nam ve hesabına satım sözleşmesi yapar. 

- Acentenin belli bir yer veya bölge içinde tekel (inhisari) hakkı vardır, 

fakat bu hak tarafların yazılı anlaşmasıyla kaldırılabilirken tekel 

(inhisari) hakkı tek satıcılık sözleşmesi bakımından zorunlu bir öğedir. 

3. Aracı ve Sözleşme Yapmaya Yetkili Olan Acentelara ilişkin Müşterek 

Hükümler 

Borç ve Yükümleri 

Rekabet Yasağı: Acente, aynı konuda faaliyet gösteren birden çok işletme 

hesabına aracılık ve akit yapamaz. TTK md. 123’e göre; Acentenin, 

işletmesine ilişkin faaliyetlerini, sözleşme ilişkisinin sona ermesinden sonrası 

için sınırlandıran anlaşmanın yazılı şekilde yapılması ve anlaşma hükümlerini 

içeren ve müvekkil tarafından imzalanmış bulunan bir belgenin acenteye 

verilmesi gerekir. Anlaşma en çok, ilişkinin bitiminden itibaren iki yıllık süre için 

yapılabilir ve yalnızca acenteye bırakılmış olan bölgeye veya müşteri 

çevresine ve kurulmasına aracılık ettiği sözleşmelerin taalluk ettiği konulara 

ilişkin olabilir. Müvekkilin, rekabet sınırlaması dolayısıyla, acenteye uygun bir 

tazminat ödemesi şarttır. 

Müvekkil, sözleşme ilişkisinin sona ermesine kadar, rekabet sınırlamasının 

uygulanmasından yazılı olarak vazgeçebilir. Bu hâlde müvekkil, vazgeçme 

beyanından itibaren altı ayın geçmesiyle tazminat ödeme borcundan kurtulur. 

Taraflardan biri, diğer tarafın kusurlu davranışı nedeniyle haklı sebeplerle 

sözleşme ilişkisini feshederse, fesihten itibaren bir ay içinde rekabet 

sözleşmesiyle bağlı olmadığını diğer tarafa yazılı olarak bildirebilir. 

123.maddeye aykırı şartlar, acentenin aleyhine olduğu ölçüde geçersizdir.  

-Müvekkilin, işlerini görme ve çıkarlarını koruma 

- Haber verme ve uyarma borcu 

       -Gerekli önlemleri alma 

- Ödeme yükümü: Acente kendi zilyetliğine geçen müvekkiline (tacire) ait parayı 

müvekkiline ödemekle yükümlüdür. 

- Üçüncü kişilerin beyanlarını kabul ve müvekkilini temsil etme. 

4. Acentenin hakları 

a. Tekel Hakkı (İnhisar): Müvekkil acentenin faaliyette bulunduğu yerde 

acentesinin yazılı izni olmadan bir başka acenteyi atayamaz. 
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b. Ücret   isteme   hakkı:   Acente, müvekkil adına olumlu sonucun doğduğu 

zamanda ücrete hak kazanır. Fakat karşı tarafın edimini yerine getirmemesine 

müvekkilin bir davranışı sebep olmuşsa, acente, ücretinin ödenmesini isteyebilir.  

c. Hapis hakkı: Acente, müvekkildeki tüm alacakları kendisine ödeninceye kadar 

acentelik sözleşmesi nedeniyle zilyetliğinde (dolaylı-dolaysız) bulunan müvekkiline ait 

menkul eşya ve kıymetli evrak üzerinde hapis hakkını kullanabilir.  

d. Olağanüstü Giderlerin Talebi: Acente yalnızca olağanüstü giderlerini ve 

avansları isteyebilir. Olağan giderlerini talep edemez. 

5. Acentenin Borç ve Yükümlülükleri 

a.  Acente, sözleşme uyarınca kendisine bırakılan bölge ve ticaret dalı içinde, 

müvekkilinin işlerini görmekle ve menfaatlerini korumakla yükümlüdür. 

b. Acente, kusursuz olduğunu ispat etmediği takdirde özellikle, müvekkili hesabına 

saklamakta olduğu malın veya eşyanın uğradığı hasarlardan sorumludur. 

c. Haber verme yükümlülüğü: Acente, üçüncü kişilerin kabule yetkili olduğu 

beyanlarını, bölgesindeki piyasanın ve müşterilerin finansal durumunu, şartlarını, 

bunlarda meydana gelen değişiklikleri ve yapılan işlemlere ilişkin olarak müvekkilini 

ilgilendiren bütün hususları ona zamanında bildirmek zorundadır. 

d. Müvekkili adına tahsil ettiği parayı zamanında iade etmelidir8 

e. Acente, müvekkili hesabına teslim aldığı eşyanın taşınma sırasında hasara 

uğradığına dair belirtiler varsa, müvekkilinin taşıyıcıya karşı dava hakkını teminat 

altına almak üzere, hasarı belirlettirmek ve gereken diğer önlemleri almak 

f Satılmak üzere acenteye gönderilen mallar çabuk bozulacak cinsten ise veya 

değerini düşürecek değişikliklere uğrayacak nitelikteyse ve müvekkilden talimat 

almaya zaman uygun   değilse veya müvekkil izin vermede gecikirse, acente yetkili 

mahkemenin izniyle Türk Borçlar Kanununun 108 inci maddesi gereğince eşyayı 

sattırmaya yetkili ve müvekkilin menfaatleri bunu gerektiriyorsa zorunludur. 

g.  Müvekkilin talimatlarına uymak 

                                                 
8 Acente kendisine özel olarak yazılı bir yetki verilmedikçe bizzat teslim etmediği malların bedelini 
alamaz ve bedelini bizzat ödemediği malları teslim alamaz. 
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h. Aksi yazılı olarak kararlaştırılmadıkça, acente, aynı yer veya bölge içinde 

birbirleriyle rekabette bulunan farklı ticari işletmeler için aracılık yapamaz (rekabet 

yasağı) 

5. Müvekkilin Acenteye Karşı Borç ve Yükümlülükleri 

TBK m. 120’ye göre; müvekkil, acenteye; 

a) Mallarla ilgili belgeleri vermek, 

b) Acentelık sözleşmesinin yerine getirilmesi için gerekli olan hususları ve özellikle iş 

hacminin acentenin normalde bekleyebileceğinden önemli surette düşük olabileceğini 

bildirmek, 

c) Acentenin yaptığı işleri kabul edip etmediğini ya da yerine getirilmediğini uygun bir 

süre içinde bildirmek, 

d) Acentenin istemeye hak kazandığı ücreti ödemek, 

e) Ücret, avans ve olağanüstü giderler hakkında 20 nci madde hükümlerine göre faiz 

ödemek, 

zorundadır. 

6. Acentenin Temsil Yetkisi  

Acenteye müvekkili adına sözleşme yapma yetkisi özel olarak yazılı şekilde 

verilmelidir. Bu geçerlilik şartıdır. Yetki belgesinin acente tarafından tescil ve ilan 

ettirilmesi de gerekmektedir.  

 

Acente, yetkisi olmaksızın veya yetki sınırlarını aşarak, müvekkili adına bir sözleşme 

yaparsa müvekkili bunu haber alır almaz icazet verebilir; vermediği takdirde acente 

sözleşmeden kendisi sorumlu olur. 

 

Acenteye verilen temsil yetkisinin sınırlandırılmasının iyi niyetli üçüncü kişilere karşı 

ileri sürülebilmesi için bunların tescil ve ilan edilmiş olması gerekmektedir.  
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Acente, aracılıkta bulunduğu veya sözleşmelerle ilgili olarak her türlü ihtar, ihbar ve 

protesto gibi hakkı koruyan beyanları müvekkili adına yapmaya ve bunları kabule 

yetkilidir. Taciri mahkemede temsil edebilir. 

 

Acente müvekkili adına dava açabilir ve ona karşı da dava açılabilir 9 . Dava 

müvekkilin işlediği haksız fiil nedeniyle açılmışsa, acente müvekkilini mahkemede 

temsil edemez.  

 

NOT: TTK m: 105/3’te yeni bir hüküm sevkedilmiştir. Buna göre; acenteların ad ve 

hesabına hareket ettikleri kişilere karşı Türkiye’de açılacak olan davalar sonucunda 

alınan kararlar acentelara uygulanamaz. 

 

7. Acentelığın Sona Ermesi 

1. Acentelık aktinde süre şart edilmişe sürenin dolmasıyla. 

2. Süre şart edilmemişse taraflardan birinin 3 ay öncesinden ihbar etmek 

suretiyle feshi - ihbarda bulunması ile sona erdirilir10.  

3. Haklı nedenle yapılan fesihte 3 aylık ihbar süresine uymaya gerek yoktur.  

4. Aksi sözleşmeden veya işin niteliğinden anlaşılmadıkça acentelık, taraflardan 

birinin ölümü, iflası, ehliyetini kaybetmesiyle de son bulur.  

 

 

 

8. Denkleştirme İstemi 

 

TTK  m. 122’de denkleştirme istemi düzenlenmiştir. Buna göre acentelık sözleşme 

ilişkisinin sona ermesinden sonra; 

                                                 
9 Acentanın sulh, ibra, davadan feragat, yemini kabul veya reddetmek gibi işlemleri yapabilmesi için 
kendisine özel yetki verilmiş olması gerekir. 
10 İhbar noter aracılığıyla, iadeli taahhütle mektupla, telgrafla veya güvenli elektronik imza kullanılarak kayıtlı 
elektronik posta sistemi ile yapılmalıdır. Haklı sebep, fesih hakkını kullanan taraf bakımından acentelik 
sözleşmesinin devam ettirilmesini dürüstlük kuralları kapsamında beklenemeyecek duruma sürükleyen 
olaylardır. Haklı nedenin doğumunda kusurun varlığı aranmaz.  Sözleşmenin haklı bir sebep olmadan veya 
belirsiz süreli acentelik sözleşmelerinde 3 aylık ihbar süresine uyulmadan feshi halende sözleşmeyi fesheden 
taraf, başlanmış işlerin tamamlanmaması yüzünden diğer tarafın uğradığı zararı gidermekle yükümlüdür. 
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a) Müvekkil, acentenin bulduğu yeni müşteriler sayesinde, sözleşme ilişkisinin sona 

ermesinden sonra da önemli menfaatler elde ediyorsa, 

b) Acente, sözleşme ilişkisinin sona ermesinin sonucu olarak, onun tarafından 

işletmeye kazandırılmış müşterilerle yapılmış veya kısa bir süre içinde yapılacak olan 

işler dolayısıyla sözleşme ilişkisi devam etmiş olsaydı elde edeceği ücret isteme 

hakkını kaybediyorsa ve 

c) Somut olayın özellik ve şartları değerlendirildiğinde, ödenmesi hakkaniyete uygun 

düşüyorsa, 

acente müvekkilden uygun bir tazminat isteyebilir. 

B. KOMİSYONCU 

Komisyonculuk genel olarak Borçlar Kanununda düzenlenmiştir. Komisyonculuğun 

bir alt türü olan taşıma işleri komisyonculuğu Ticaret Kanununda düzenlenmiştir. 

 1. Alım-Satım İşlerinde Komisyoncu 

Alım-satım işlerinde ücret karşılığında kendi namına müvekkil hesabına kıymetli 

evrak ve menkul eşya alım satımı sağlayan kimsedir. Yapılan işlem dolayısıyla 

müvekkilin hak ve borç sahibi olabilmesi için, komisyoncunun yapılan işlemlerden 

doğan hak ve borçları müvekkile devretmesi gerekmektedir.  

a. Unsurları 

- Komisyoncu ile müvekkil arasındaki şekle tabi olmayan bir aktin varlığı gerekir. 

- Kendi namına müvekkili hesabına hareket. 

- Müvekkil ile komisyoncu arasındaki ilişki kural olarak sürekli değildir. Müvekkil 

komisyoncuya tek bir sözleşmenin  yapılması için yetki verir. Komisyoncu ücret 

karşılığında faaliyet gösterir.  

Alım-Satım işlerinde Komisyonculuğun meslek şeklinde yapılması şart değildir. 

Komisyon sözleşmesine ilişkin düzenlemede ortaya çıkan boşluklar vekalet 

sözleşmesine ilişkin hükümlerle doldurulur.  

 

 

 

 

 

  İç İlişki 
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b. Komisyoncunun Borç ve Yükümleri 

- Aktin yapılması ve icrası: Komisyoncu aktin yapılmamasından dolayı sorumlu 

tutulmaz. Ancak bu durum ücret almasını engeller. Aktin yerine getirileceğini garanti 

eden komisyoncuya Dükrüvar Komisyoncu adı verilir. Bu kişi ek ücret talebinde 

bulunabilir.  

- Bildirme ve sigortalama borcu: Komisyoncu, yaptığı iş hakkında vekâlet vereni 

bilgilendirmek ve özellikle talimatının yerine getirildiğini kendisine hemen 

bildirmekle yükümlüdür. Vekâlet verenin talimatı olmadıkça komisyoncu, 

sözleşmenin konusunu oluşturan şeyleri sigorta ettirmekle yükümlü değildir. 

- Özen gösterme, talimata uyma, müvekkilin çıkarlarını korumak 

Satılmak üzere kendisine gönderilen eşya açıkça ayıplı ise komisyoncu, 

vekâlet verenin taşıyıcıya karşı haklarının korunması için gerekeni yapmak, zararı 

tespit ettirmek, olabildiğince eşyayı koruma altına almak ve durumdan vekâlet vereni 

hemen bilgilendirmekle yükümlüdür; aksi takdirde, her türlü ihmalinden doğan 

zarardan sorumlu olur. Satılmak üzere gönderilen eşya kısa sürede bozulabilecek 

nitelikte ise komisyoncu, vekâlet vereni hemen bilgilendirmek koşuluyla eşyayı 

satmakla yükümlüdür. 

- Vekâlet verenin belirlediği bedelin altında mal satan komisyoncu, malı satmasaydı 

vekâlet verenin daha fazla zarar göreceğini ve durumun yeniden talimat almaya 

elverişli bulunmadığını ispat etmedikçe, belirlenen bedel ile satış bedeli arasındaki 

farkı gidermekle yükümlüdür. 

- İhbar etme ve Hesap verme: Komisyoncu akdin ifasını müvekkiline derhal ihbar 

etmek zorundadır. 

c. Komisyoncunun Hakları 

- Ücret: İşlemin tamamlanmasından sonra ücrete hak kazanır. Sözleşmenin ifa 

edilmemesine bizzat müvekkil sebep olmuşsa, komisyoncu ücrete hak kazanır.  

 - Komisyoncu olağan, olağanüstü tüm giderlerini isteyebilir. 

- Hapis Hakkı (Alacağa karşılık eşyalara el koyma) 

Komisyoncu 
Müvekkil 

3. kişi 

Dış ilişki 
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- Emtia'yı açık arttırma yolu ile sattırma; Münasip bir süre içinde müvekkil kendi 

hesabına satın alınan bir eşyayı teslim almazsa komisyoncu eşya'yı   bulunduğu   yer 

mahkemesi aracılığı ile sattırabilir. 

d. Komisyon Akdinin Sona Ermesi 

- Akdin yapılması ve komisyoncuya verilen işin görülmesi  

- Komisyoncunun azli yada istifası  

- Taraflardan birinin ölümü, iflası, medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi 

e. Zamanaşımı 

 Komisyon sözleşmesinden doğan tüm talepler 5 yıllık zamanaşımına tabidir. Ancak 

(taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesinden doğan tüm talepler 1 yılda 

zamanaşımına uğrar. Taşıma işleri komisyoncusunda ağır kusur, kasdın varlığı 

halinde zamanaşımı süresi 3 yıldır. ) 

2. Taşıma İşleri Komisyoncusu 

Taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesi ile komisyoncu eşya taşıtmayı üstlenir. Bu 

sözleşme ile gönderen, kararlaştırılan ücreti ödeme borcu altına girer. Taşıma işleri 

komisyonculuğu bir ticari işletme faaliyetidir. Bu kişi ücret karşılığında kendi adına ve 

müvekkili hesabına eşya taşıtmayı meslek edinmiş olan kişidir. 

Yükümlülükleri: Eşyanın taşıtılması borcu, taşıma işinin örgütlenmesini ve özellikle; 

taşıma araçlarını ve taşıma yolunu belirlemek,taşıma işini fiilen gerçekleştirecek 

taşıyıcıyı ve taşıyıcıları seçmek, eşyanın taşıtılması için gereken taşıma, ardiye ve 

taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmelerini yapmak, taşıyıcıya ve taşıyıcılara gerekli 

bilgi ve talimatları vermek, gönderenin tazminat haklarını teminat altına almak, 

taşımaya ilişkin olarak kararlaştırılmış olan eşyanın sigortalanması, ambalajlanması, 

işaretlenmesi ve gümrüklenmesi gibi başkaca edimlerin yerine getirilmesi. 

Hakları: Ücret; eşyanın taşıma masrafları, taşıma işleri komisyonculuğu 

sözleşmesinden doğan bütün alacakları için doğan hapis hakkı, 

komisyoncu taşıyıcının ücretini ödediği takdirde taşıcının müvekkile karşı 

sahip olduğu haklarına da halef olmaktadır. 

 

C. SİMSARLIK  
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TBK m. 520’ye göre; simsarlık sözleşmesi, simsarın taraflar arasında bir sözleşme 

kurulması imkânının hazırlanmasını veya kurulmasına aracılık etmeyi üstlendiği ve 

bu sözleşmenin kurulması hâlinde ücrete hak kazandığı sözleşmedir. Simsarlık 

sözleşmesine, kural olarak vekâlete ilişkin hükümler uygulanır. Taşınmazlar 

konusundaki simsarlık sözleşmesi, yazılı şekilde yapılmadıkça geçerli olmaz. 

 

1. Unsurlar 

a. Ticari islere ilişkin sözleşmelerin akdi hususunda aracılık 

b. Tabi olmama: Taraflardan hiçbirisi ile arasında sürekli bir ilişki söz konusu 

değildir. Aracılığı belli bir iş için yapar. 

c. Ücret: Ücret alınmaksızın yapılan aracılık vekalet hükümlerine neden olur. 

 

2. Tellalın Borç ve Yükümleri  

a. Aracılık Etmek: Tellal tarafsızlığını bozduğu an bütün haklarını kaybeder. 

b. Müvekkilin menfaatlerini gözetme: Tellal, iyiniyet kurullarına aykırı hareket 

ederek, sözleşmenin yapılmasına engel veya güçlükler çıkarırsa, müvekkiline 

tazminat ödemekle yükümlü olur. 

 

c. Tellalın Hakları 

1. Ücret: Tellalın ücret talep etme hakkı, taraflar arasında sözleşmenin yapılması 

ile doğar. Tellallık ücretini taraflar serbestçe belirler. Belirlememişlerse, 

ücret,tarifelere bunlar da bulunmuyorsa yerel adete göre tespit edilir.  

2. Giderler (Masrafları Talep Etme) : Kural olarak yaptığı giderleri isteyemez. 

Aksine sözleşme mümkündür. Sözleşmede, masrafların müvekkil tarafından ayrıca 

ödenmesini öngören bir kayıt konulmuşsa, aksi belirtilmedikçe, aracılık faaliyeti 

sözleşmenin yapılmasıyla sonuçlanmasa dahil tellal, yaptığı masrafları müvekkilden 

talep edebilir.  

d. Tellallığın Sona Ermesi 

1. Kendisine verilen işin herhangi bir nedenle sona ermesi  

2. Taraflardan birinin ölümü, medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi, iflası 

3. Süre öngörülmüşse, sürenin dolması  

4. Vekaletin bir çeşidi olan tellallık azil ve istifa yoluyla da sona erdirilebilir. 

(Tellallın azlinden sonra, müvekkil, tellalın bulduğu kişiyle sözleşme yaparsa, tellallık 

ücretini ödemekle yükümlü olur). 
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d. Zamanaşımı: Tellallık (simsarlık) sözleşmesinden doğan istemler 5 yılda 

zamanaşımına uğrar. 

 

KPSS Ticari işletme 

 

2002 KPSS 

 

1) Ticaret unvanının devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Tek başına herhangi bir sınırlama olmaksızın devredilebilir. 

B) Ticari işletmeyle birlikte devredilebilir. 

C) Tacirin ismini ihtiva ettiğinden devri mümkün değildir 

D) Tek başına devredilebilir, ancak devralanın bu durumu gösteren bir ek kullanması 

şarttır. 

E) İşletmenin gerçek sahibinin kim olduğunun anlaşılmasını engelleyeceğinden devri, 

hiçbir şekilde mümkün değildir. 

 

2) Aşağıdakilerden hangisi, acentenin temsil yetkisinin kapsamında değildir? 

A) Müvekkil adına kambiyo senedi imzalamak 

B) Müvekkili adına sözleşme yapmak 

C) Müvekkili adına hakkı koruyucu beyanlarda bulunmak 

D) Bizzat sattığı malın bedelini kabzetmek 

E) Müvekkilini mahkemede temsil etmek 

 

 

2003 KPSS 

 

3) İstanbul’da zirai ilaç üreten A Limited Şirketi, Akdeniz Bölgesi için, merkezi 

Adana’da bulunan B Kollektif Şirketi ile 5 yıl süreli acentelik sözleşmesi akdeder ve 

ayrıca bu sözleşmeyle B Kollektif Şirketi’ne temsil yetkisi de verir. 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? 

A) A Limited Şirketi, Akdeniz Bölgesi’nde yaptığı doğrudan satışlar için B Kollektif 

Şirketi’ne ücret ödemek zorundadır. 

B) B Kollektif Şirketi, akdettiği sözleşmeler nedeniyle tahsil etttiği paraları zamanında 

ödemediği takdirde, A Limited Şirketi paranın tahsili için şartları gerçekleşmedikçe B 
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Kollektif Şirketinin ortaklarını dava ve takip edemez; bunun için önce B Kollektif 

Şirketini dava ve takip etmelidir. 

C) B Kollektif Şirketi’nin temsil yetkisine dayanarak herhangi bir anonim şirket ile 

akdettiği zirai ilaç satımına ilişkin sözleşmeden doğan uyuşmazlık, ticari davaya vücut 

vermez. 

D) B Kollektif Şirketi’nin Adana’da sattığı zirai ilaçların tesliminde temerrüde 

düşülmesi hâlinde alıcılar, Adana’da A Limited Şirketi’ne izafeten B Kollektif Şirketi’ni 

dava edebilirler. 

E) B Kollektif Şirketi’nin yanlış politikaları nedeniyle söz konusu ilaçların piyasadaki 

payında önemli bir düşüşün yaşanması üzerine A Limited Şirketi, 5 yıllık sürenin 

sonunu beklemeden ve herhangi bir mehil tayin etmeden acentelik sözleşmesini 

feshedebilir. 

 

4) A Bankası, Türkiye çapında dağıtımı yapılan X Gazetesi’ne verdiği ilânlarda, 

mevduata en yüksek faizin kendisi tarafından verildiğini belirtmiştir. Oysa yapılan 

araştırmalar, B ve C bankalarının mevduata A Bankası’ndan daha yüksek faiz 

vermekte olduğunu ortaya çıkarmıştır. 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? 

A) B ve C bankaları, X Gazetesi’ni çıkartan şirket aleyhine haksız rekabetten doğan 

davaları açamazlar, çünkü, B ve C Bankaları ile X Gazetesi’ni çıkartan şirket 

arasında rekabet ilişkisi bulunmamaktadır. 

B) B ve C Bankaları, A Bankası’na karşı haksız rekabetten doğan davaları açabilirler. 

C) Türkiye Bankalar Birliği, A Bankası aleyhine tespit, men ve ref davalarını açabilir, 

ancak tazminat davasını açamaz. 

D) İlâna güvenerek A Bankası’nda hesap açtıran mevduat sahipleri, uğradıkları faiz 

kayıplarının tazmini için A Bankası aleyhine haksız rekabete dayalı tazminat davası 

açabilirler. 

E) Tüketiciyi koruma dernekleri, haksız rekabet hükümlerine dayanarak tazminat 

davası dışında kalan davaları A Bankası aleyhine açabilirler. 

 

2004 KPSS 

5-) Ticari örf ve âdetle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Kanunda aksine bir hüküm olmadıkça hükme esas olamazlar. 

B) Sadece taraf iradelerinin yorumunda dikkate alınabilirler. 
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C) Hakkında ticari bir hüküm bulunmayan ticari işlerde mahkeme, ticari örf ve âdete 

göre karar verir. 

D) İlgililer aynı bölgede bulunmadıkları takdirde, alacaklının yerleşim yerinin 

bulunduğu yerdeki ticari örf ve âdet uygulanır. 

E) Tacir olmayanlar hakkında hiçbir hâlde uygulanmazlar. 

 

2005 KPSS 

6-) Tacir A, işletmesinin işlerini idare etmek ve işletmeyle ilgili hukuki işleri yapmak 

için bir temsilci atamış ve bunu ticaret siciline tescil ve ilân ettirmiştir. Bu temsilci, 

ticaret unvanında “vekâleten” ibaresini de kullanarak imza atma yetkisine sahiptir. 

Bu temsilci, aşağıdaki işlemlerden hangisini özel yetkisi olmadan yapamaz? 

A) Tacir A adına dava açmak 

B) İşçiler ile hizmet sözleşmesi yapmak 

C) İşletmenin faaliyeti bakımından gerekli taşınmaz malların kiralanması için 

sözleşme yapmak 

D) Tacir adına bono düzenlemek    

E) İşletmenin faaliyet gösterdiği taşınmaz üzerinde, işletmeden alacaklı olan B’nin 

alacağını temin etmek amacıyla ipotek tesis etmek. 

 

7) Bir ticari işletmenin şubeleriyle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ticari işletmenin devri halinde bu devrin kapsamına şube de girer.  

B) Şubeler, bulundukları yerin ticaret siciline tescil ettirildikleri anda tüzel kişilik 

kazanır ve dış ilişkilerinde bağımsız hareket edebilir. 

C) Ticari mümessilin temsil yetkisi şubenin işleriyle sınırlanabilir. 

D) Her şube, kendi merkezinin ticaret unvanını, şube olduğunu belirterek kullanmak 

zorundadır. 

E) Merkezleri Türkiye’de bulunan ticari işletmelerin şubelerinin yaptıkları işler 

dolayısıyla, iflâs davası, merkezin bulunduğu yerde açılır. 

 

2006 KPSS 

8) Acente aşağıdaki işlemlerden hangisini yapamaz? 

A) Tacirin tarafı olduğu bir akdin yapılmasına aracılık etmek 

B) Tacir adına akit yapmak 

C) Sattığı malların bedelini tahsil etmek 
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D) Taciri mahkemede temsil etmek 

E) Temsil ettiği tacirin işletmesine ortak kabul etmek 

 

9) Tacir olmanın sonuçlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Tacir kural olarak cezai şartın tenkisini isteyemez 

B) Tacir ticari defterler tutmalıdır 

C) Tacir borçlarından dolayı iflasa tabidir 

D) Tacir basiretli iş adamı gibi hareket etmelidir 

E) Tacir işletme adı kullanmak zorundadır 

 

2007 KPSS 

10) Tacir yardımcılarından biri olan ticari mümessil aşağıdakilerden hangisini 

yapamaz? 

A) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacire ait taşınmazları satmak 

B) Ticari işletmenin borçlarını ödemek için tacir adına kredi almak 

C) Ticari işletmeye ilişkin işlemler için tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmak 

D) Ticari işletmeye ilişkin davalarda taciri mahkemede temsil etmek 

E) Ticari işletmeye ilişkin taşınmazları tacir adına kiraya vermek 

 

 

11) Aşağıdakilerden hangisi tacir değildir? 

A) Ticaret şirketleri 

B) Ticari işletme işleten dernekler 

C) Ticari işletme işleten vakıflar 

D) Ticari işletme işleten gerçek kişiler 

E) Ticari işletme işleten kamu tüzel kişileri 

 

2008 KPSS  

12) Aşağıdakilerden hangisi esnaf faaliyeti niteliğini aşsa dahi ticari işletme niteliği 

taşımaz? 

A) Ayakkabı fabrikası 

B) Dernek tarafından işletilen lokanta 

C) Vakıf tarafından işletilen satış mağazası 

D) A Bankası AŞ’nin Üsküdar Şubesi 
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E) Sadece yazları çalışan, kışları kapanan dondurma dükkânı 

 

13) A ile Devlet memuru B, adi şirket sözleşmesi çerçevesinde bir ticari işletme 

işletmektedirler. A ölünce şirketteki payı 5 yaşındaki kızı C’ye geçmiştir 

. 

Buna göre, tacir sıfatıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A) A, adi şirket ortağı olduğu süre boyunca tacir sıfatına sahiptir. 

B) Devlet memuru B tacir sıfatına sahiptir. 

C) Tacirler hakkında uygulanan cezai müeyyideler C’ye değil, C’nin kanuni 

temsilcisine uygulanır. 

D) Şirket borçlarından dolayı, hem B’nin hem de C’nin iflası söz konusu olabilir. 

E) C tacir sıfatını kazanamaz, tacir sıfatı C’nin kanuni temsilcisine aittir. 

 

2009 KPSS 

 

14. Ticari Defterlerle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

A) Senetler defteri noterce tasdik usulüne tabi değildir. 

B) Cari hesap defteri tasdik usulüne tabi değildir. 

C) Henüz kullanılmamış boş defterlerin ziyaı halinde zayi belgesi istenemez. 

D) Ticari defterlerin zayi edilmesi halinde tacir ziyaı öğrendiği tarihten itibaren 15 

günlük hak düşürücü süre içerisinde zayi belgesi verilmesi için mahkemeye 

başvurmalıdır. 

E) Yevmiye defterindeki kayıtların dayanağını teşkil eden belgelerin saklanmamış 

olması yevmiye defterindeki kayıtların ispat hukuku açısından geçersiz hale 

gelmesine neden olur.  

15) Ticari vekil olarak atanan bir fabrika müdürü aşağıdaki işlemlerden hangisini özel 

yetkesi olmadan yapabilir? 

 

A) Fabrika sahibi adına bono düzenlemek 

B) Fabrika sahibi adına bankadan kredi çekmek 

C) Fabrikaya ait bir taşınmazı üçüncü kişiye devretmek 

D) Fabrikada çalışacak işçilerle hizmet sözleşmesi akdetmek 
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E) Bankadan alınan kredinin teminatı olmak üzere, fabrikaya ait taşınmaz 

üzerinde ipotek tesis etmek 

 

2010 KPSS  

 

16. Ticari mümessilin aşağıdaki işlemlerden hangisi için özel yetkilendirilmesi 

zorunludur? 

 

A) Tacir adına kredi almak 

B) Tacir adına kambiyo taahhüdünde bulunmak 

C) Ticari işletmenin faaliyeti için gerekli olan bir taşınmaz satın almak 

D) İşletmede çalışacak işçilerle hizmet akdi yapmak 

E) Bankadan aldığı kredi için işletmeye ait depo üzerine banka lehine ipotek tesis 

etmek 

 

17. İşletme adı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) İşletme adı tüzel kişiye ait ise ticaret siciline tescil halinde Türkiye sınırları 

içinde tekel şeklinde kullanma hakkı sahibi olur. 

B) İşletme adı tescil ettirilmemişse ancak haksız rekabet hükümlerine göre 

korunur. 

C) İşletme adının ticari işletmeden ayrı olarak devri mümkündür 

D) Tacirler işletme adı kullanmak zorunda değildir. 

E) İşletme adını esnaf da kullanabilir. 

 

2011 KPSS 

18.  

I. Ticaret işleri tellallığından doğan ücret talep hakkı 1 yıllık zaman aşımı 

süresine tabidir 

II. Acentelik sözleşmesinden doğan tüm talep hakları 10 yıllık zaman aşımına 

tabidir 

III. Cari hesabın tasfiyesine ilişkin davalar 5 yıllık zaman aşımına tabidir 

IV. Haksız rekabette men davalarında zaman aşımı söz konusu değildir 
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Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

 

A) I ve II 

B) II ve III 

C) I, II ve III 

D) I, III, ve IV 

E) I, II, III ve IV 

 

 

19.  I. Ticari İşletme Rehni Kanunu’na göre ticari işletme rehninin esnaf işletmesi 

üzerinde kurulması mümkün değildir 

II. Ticari işletme üzerinde rehin hakkının doğumu için rehin sözleşmesinin yapıldığı 

tarihten itibaren 15 gün içinde ticaret siciline tescil edilmesi gerekir 

III. Ticari işletme üzerinde rehin hakkının doğumu için rehin sözleşmesindeki 

imzaların Türkiye’deki her hangi bir noter tarafından tasdiki yeterlidir 

IV. Patentlerin ticari işletme rehni kapsamı dışında bırakılması mümkündür 

 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

 

 

A) Yalnız IV 

B) I ve IV 

C) II ve IV 

D) III ve IV 

E) I, II ve IV 

20. Ticari temsilcinin (ticari mümessilin) müvekkil tacir adına ve ticari işletme 

ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisini yapabilmesi için açıkça 

yetkilendirilmesi gerekir? 

 

A)Tacirin ticari işletmesine dâhil taşınmazlar üzerinde sınırlı ayni hak kurmak 

B)Tacir adına ödünç sözleşmesi yaparak bankadan kredi çekmek 

C) Tacir adına bono düzenlemek 

D) Avukat olmasa bile ticari işlerle ilgili davalarda, mahkemede taciri temsil etmek 

E) İşletmede çalışacak işçiler ile hizmet sözleşmesi akdetmek 
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Cevap: A şıkkıdır.  

 

21- Ticari iş ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)Taraflardan biri için ticari sayılan iş, arada sözleşme varsa diğer taraf için de ticari 

sayılır. 

B) Ticaret şirketi tacirin bütün işleri ticari iş niteliğindedir. 

C) Ticari bir borca kefalet hâlinde kanunda veya sözleşmede aksi öngörülmemişse 

müteselsil kefalet söz konusudur. 

D) Bir esnaf işletmesini ilgilendiren bütün işlem ve fiiller ticari iştir. 

E) Ticari bir işte uygulanacak temerrüt faizi oranı sözleşme ile kararlaştırılmamışsa 

avans faiz oranı üzerinden temerrüt faizi talep edilebilir. 

 

 

 

 

KPSS 

 

1- B 2- A 3- C 4- A 5- C 6- E 7-B 8- E 9- E 10- A 11- E 12- D 13- E 14- E 15- D 16- E 

17- A 18- D 19- A 20-A 21-D 

TİCARİ İŞLETME HUKUKU SORULARI 

 

1998 MAYIS ADLİ YARGI  

 

1. Tacir işleri kendi adına ve hesabına yürütür. Gelirini tekel hakkıyla elde eder. 

İşletmenin teknik bilgi ve tecrübesinden faydalanır.  

Yukarıda tanımı verilen sözleşme türü aşağıdakilerden hangisidir? 

A) Tek satıcılık sözleşmesi 

B) Franchising sözleşmesi 

C) Leasing sözleşmesi 

D) Finansal kiralama sözleşmesi 

E) Acente sözleşmesi 

 

2. Aşağıda sayılanlardan hangisi acente sözleşmesini sona erdiren sebeplerden 

biri değildir? 
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A) Haciz 

B) Ölüm 

C) İflas 

D) Hacir altına alınma 

E) Ehliyet kaybı 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi ticari iştir? 

a) Adi şirket ortaklarının birinin diğerinden gayrimenkul satın alması 

b) Gerçek kişi tacirin evine halı alması 

c) Anonim şirket ortağının çocuğunu özel okula kaydettirmesi 

d) Memur M’nin, arkadaşına bono vermesi 

e) Şirket ortağının kendisine araç alması 

 

4. Aşağıda sayılan sözleşme türlerinden doğan davalardan hangisi mutlak ticari 

davadır? 

a) kira sözleşmesinden doğan davalar 

b) Satım sözleşmesinden doğan davalar 

c) Telif hakkından doğan davalar 

d) Yayın sözleşmesinden doğan davalar 

e) Acente sözleşmesinden doğan davalar 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi cari hesaba dahil edilir? 

 

A) Vadesi gelmemiş alacaklar 

B) Para ve misli eşya 

C) İşçi ücretleri 

D) Nafaka alacakları 

E) Takası kabil olmayan alacaklar 

 

6. Ticareti terk eden tacirin iflas yolu ile takip edilebileceği süre aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ticareti terkin tescilinden itibaren 6 ay 

B) Ticareti terkin tescil ve ilanından itibaren 5 yıl 

C) Ticareti terkin tescilinden itibaren 1 yıl 
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D) Ticareti terkin tescil ve ilanından itibaren 1 yıl 

E) Ticareti terkin tescil ve ilanından itibaren 2 yıl 

 

 

ADLİ YARGI 2000 

 

7. Aşağıdakilerden hangisi bağımsız tacir yardımcılardan biridir? 

 

A) Ticari mümessil 

B) Ticari vekil 

C) Seyyar tüccar memuru 

D) İşçiler 

E) Acente 

 

8. Aşağıdakilerden hangisi bir kollektif şirketin ticaret unvanı olabilir? 

A) Ali Dürüst 

B) Turizm ve inşaat koli.Şti. 

C) Ali Dürüst ve Cem Yıldız Koli. Şti. 

D) Ali Dürüst ve Ortakları Kollektif Şirketi 

E) Turizm ve İnşaat Kollektif Şirketi 

 

9. Aşağıdakilerden hangisi ticari mümessilliği sona erdiren hallerden biridir? 

a) Müvekkilin ölümü 

b) Müvekkilin iflası 

c) Müvekkilin medeni hakları kullanma ehliyetini kaybetmesi 

d) Ticari mümessilin iflası 

e) Hepsi 

 

10. Diğer tarafı temerrüde düşürmek, sözleşmeyi feshetmek ya da sözleşmeden 

rücu amacıyla tacirler arasında yapılacak ihbar veya ihtarların şekli 

aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir? 

a) Faks veya teleks 

b) Faks veya elektronik posta 

c) Taahhütlü mektup veya faks 
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d) Taahhütlü mektup veya adi posta 

e) Noter, taahhütlü mektup guvenli elektronik imzalı posta ,telgraf 

 

ADLİ YARGI 2003 

 

11. Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) Devralan, devir anında kendisi tarafından bilinmeyen borçlardan sorumlu 

değildir 

b) Devredenin, devrin ilan veya ihbarından sonra doğan borçlardan sorumluluğu, 

ilan veya ihbardan itibaren 2 yılın dolmasıyla sona erer 

c) Devralanın, devirden önce doğan borçlardan sorumluluğu, devrin ilan veya 

ihbarı tarihinden itibaren 2 yılın geçmesiyle sona erer 

d) Devralan, devirden önce doğan borçlardan dolayı, borcun tabi olduğu 

zamanaşımı süresince sorumlu olmaya devam eder 

e) Devredenin devirden önce doğan borçlardan sorumluluğu, kendisinin iflas 

yoluyla takip edilebileceği devrin ilan ve ihbarı tarihinden itibaren işlemeye 

başlayan 1 yıllık süreyle sınırlıdır. 

 

ADLİ YARGI 2005  

 

12. Ticari  İşletme Rehni Kanununa göre, aşağıdakilerden hangisi ticari işletme 

rehni sözleşmesinin kapsamında yer almaz? 

A) İşletme adı 

B) Marka 

C) Taşınmaz 

D) Ticaret unvanı 

E) Patent 

 

 

2006 ADLİ YARGI NİSAN 

 

13.  Aşağıdakilerin hangisinde ticaret siciline tescil, 

kurucu (ihdasi) etkiye sahip değildir? 
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A) Anonim şirketin ticaret siciline tescil edilmesinde 

B) Anonim şirketin ana sözleşmesinin değiştirilmesine 

ilişkin genel kurul kararının ticaret siciline 

tescil edilmesinde 

C) Ticari işletme rehni sözleşmesinin ticaret siciline 

tescil edilmesinde 

D) Ticari işletmeye atanan ticari mümessilin ticaret 

siciline tescil edilmesinde 

E) Anonim şirketin tescilinden itibaren 2 yıl içinde, 

esas sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında 

bir ticari işletmenin devralınmasına dair 

yapılan sözleşmenin ticaret siciline tescil edilmesinde 

 

 

14. Aşağıdakilerden hangisinin iflası istenemez? 

A) Ticareti terk eden, dolayısıyla tacir sıfatı ortadan 

kalkan kişi 

B) Bir bankanın genel müdür yardımcısı 

C) A bankası 

D) Anonim şirket  

E) Limited şirketin ortağı 

 

 

15.  A, sahip olduğu kuru temizleme fabrikasını Z Bankasına 

teminat göstermek suretiyle kredi temin etmek 

istemektedir. Bu amaçla, Z Bankasının Cebeci Şubesine 

başvuran A’nın bu talebini inceleyen Banka, 

A’ya istediği kredinin ticari işletme rehni kurmak suretiyle 

verilmesini kabul etmiştir. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Esnaf işletmeleri üzerinde işletme rehni kurmak 

mümkün değildir. 

B) Ticari işletme rehninin kurulduğu tarihte, A’nın 

işletmesine kayıtlı bulunan ve temizlenen elbiselerin 
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müşterilerin evine teslimi sırasında kullanılmakta 

olan küçük kamyonetin rehin sözleşmesinde 

gösterilmemiş olması rehin sözleşmesinin 

geçerliliğine etki etmez. 

C) Finansal kiralama suretiyle alınmış olan temizleme 

makinelerinden birinin de rehin sözleşmesinde 

gösterilmesi halinde, iyiniyetli Bankanın söz 

konusu makine üzerinde rehin hakkını kazanması 

mümkün değildir. 

D) Kuru temizleme fabrikasının var olan işletme adının 

ticari işletme rehni kapsamı dışında bırakılabilmesi 

mümkündür. 

E) İşletmeye, rehnin tescilinden sonra yeni bir temizleme 

makinesi satın alınması halinde, söz 

konusu makinenin rehnin kapsamına dahil olabilmesi 

için rehin sözleşmesinde noter aracılığıyla 

değişiklik yapılması yeterlidir. 

 

16.  Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Cari hesaba geçirilen alacaklar münferiden hacze 

konu teşkil etmez. 

B) Şarta bağlı alacakların cari hesaba geçirilmesi 

mümkün değildir. 

C) Takası mümkün olmayan alacakların cari hesaba 

geçirilmesi mümkündür. 

D) Cari hesap sözleşmesinde tarafların, sözleşmenin 

kurulmasından önce doğmuş bir alacağın geçirilmesi 

konusunda anlaşmaları halinde, mevcut 

bir alacağın cari hesaba kaydı kural olarak yenileme 

anlamına gelir. 

E) Hesap devreleri sonunda tespit edilen bakiyeyi 

alan taraf, aldığı tarihten itibaren 15 gün içinde 

yazılı olarak itirazda bulunmazsa bakiyeyi kabul 
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etmiş sayılır. 

 

17. Zamanaşımı süreleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Tacirler arasında ticari satışlarda ayıp nedeniyle 

açılacak davalar 6 aylık zamanaşımı süresine 

tabidir. 

B) Taşıma işlerı komisyonculugundan dogan davalarda zamanaşımı suresi 5 yıldır 

C) Acentelik sözleşmesinden doğan tüm talep hakları 

5 yıllık zamanaşımı süresine tabidir. 

D) Taşıma işleri komisyonculuğu sözleşmesinden 

doğan tüm talep hakları 1 yılda zamanaşımına 

uğrar. 

E) Komisyon sözleşmesinden doğan tüm talep hakları 

5 yılda zamanaşımına uğrar. 

 

 

 

ADLİ YARGI MART 2007 

 

 

18. Tacir sıfatının kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifa-delerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Ticaretle uğraşması yasak bir subay, ticari işlet-me işletirse tacir sayılır.  

 

B) Resmi bir makamın iznine ya da ruhsatına gerek olduğu halde, bu izni veya 

ruhsatı almadan ticari işletme işleten kişi tacir sayılır.  

 

C) Bir işletme kurup açtığını çeşitli ilan vasıtalarıyla halka bildirmiş olan kimse, 

henüz işletme müşte-rilerle fiilen temasa geçmiş olmasa dahi tacir sa-yılır.  

 

D) Bir ticari işletme mevcut olmadığı halde, ticari iş-letme açmış ve işletiyor gibi 

işlemlerde bulunan kimse, iyi niyetli üçüncü kişilere karşı tacir gibi sorumlu 

olur.  
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E) Bir küçüğe ait ticari işletme velisi tarafından işle-tilirse, tacir sıfatı küçüğe değil 

velisine ait olur.  

 

 

19. Öğrenci K, kitapçı tacir M’den 500 YTL değerinde ki-tap satın almış; ancak 

bedelini ödememiştir. Araların-daki bu ihtilaf yargıya intikal etmiştir. Buna göre 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) M, tacir olduğundan ve kitap satımı işi de ticari işletmesini ilgilendirdiğinden 

olaydaki iş M için ticari iştir.  

 

B) K ile M arasında sözleşme ilişkisi bulunduğu için M için ticari sayılan bu iş, K 

için de ticari iş nite-liğini kazanır.  

 

C) Satım bedelinin ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde M, K’den avans 

faiz oranı üzerinden gecikme (temerrüt) faizi talep edebilir.  

 

D) Bu sözleşmeden doğan ihtilaf, sulh hukuk mahkemesinde görülür.  

 

E) Olayda bir ticari iş söz konusu olduğundan, bu sözleşmeden doğan ihtilaf 

mutlak ticari davaya vücut verir.  

 

 

 

20. . Memur A, 01.01.2006 tarihinde B bankasından tüketi-ci kredisi almıştır. Memur 

C, memur A’ya kefil olmuş-tur. A vadesi gelmesine rağmen bankaya olan borcu-nu 

ödememiştir. Buna göre, bankanın söz konusu alacağa ilişkin olarak açtığı 

davayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Memur A ile B bankası arasında akdedilen kredi sözleşmesi ticari iştir.  

 

B) Memur C’nin söz konusu krediden dolayı sorumluluğu müteselsil değildir.  
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C) Kredi sözleşmesinde temerrüt faizi kararlaştırılmamışsa, bankanın kanuni faizi 

talep etmesi ha-linde, temerrüt faizi kural olarak T.C. Merkez Bankasının 

önceki yılın 31 Aralık günü kısa va-deli işlemlerinde uyguladığı reeskont oranı 

üzerinden yapılır.  

 

D) Bankanın açıkça talep etmesi halinde temerrüt faizi T.C. Merkez Bankasının 

önceki yılın 31 Ara-lık günü kısa vadeli avanslar için uyguladığı faiz oranı 

üzerinden yapılır.  

 

E) Yabancı para üzerinden tüketici kredisi alınmış olması halinde, temerrüt faizi 

için devlet bankalarının o yabancı para ile açılmış 1 yıl vadeli mevduat 

hesabına ödediği en yüksek faiz oranı uygulanır 

 

 

 

21.. Faizle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğru-dur?  

 

A) Gerek adi gerek ticari işlerde kapital faizinin ana parayı geçmesi mümkün 

değildir.  

 

B) Temerrüt faizine faiz yürütülemeyeceği kuralının Türk hukukunda istisnası 

yoktur.  

 

C) Kapital faizinin ödenmesinde temerrüde düşülmesi halinde temerrüt faizi 

istenemez.  

 

D) Tazminat faizi, esas itibariyle bir haksız fiil sonu-cunda doğan bir para alacağı 

olarak ifade edilen tazminat ödeme borcuna zararın gerçekleştiği tarihten 

itibaren yürütülen faizi ifade eder.  

 

E) Borçlu bakımından ticari iş niteliğinde olan ödünç sözleşmelerinde taraflar, 

faize faiz yürütülmesini kararlaştıramazlar  
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ADLİ YARGI KASIM 2007 

 

 

22 Ticari işletme niteliği bulunmayan bir işletmeye 

ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Bir işletmenin ticari işletme niteliği bulunmasa 

dahi, bu işletmeyi ilgilendiren bütün işler ticari iş 

sayılır. 

B) Bir işletmenin ticari işletme niteliği bulunmasa 

dahi, bu işletmeyi işleten kişi her durumda tacir 

sıfatını kazanır. 

C) Kolektif şirketler, sadece ticari işletme niteliği bulunmayan 

bir işletme işletmek maksadıyla kurulabilirler. 

D) Bir işletmenin ticari işletme niteliği bulunmasa 

dahi, bu işletmeyle ilgili tüm davalar ticari dava 

niteliğindedir. 

E) Bu tür bir işletmenin devri halinde, işletmenin 

borçlarından ötürü devredenle devralan 2 yıl 

süreyle müteselsilen sorumludurlar. 

 

23 Teyit mektubu kavramıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Bu mektubu alan kimse, aldığı tarihten itibaren 

10 gün içinde itiraz etmezse mektup içeriğini kabul 

etmiş sayılır. 

B) Sözleşmenin esaslı unsurlarını içermesi zorunludur. 

C) Faturanın aksine sözleşmenin icrasıyla değil, kurulmasıyla 

ilgilidir. 

D) Süresinde itiraz edilmeyen bir teyit mektubu, yazılı 

kanıt niteliği kazanır. 

E) Sözlü olarak veya telefonla yapılan sözleşme ya 
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da beyanlardan sonra hazırlanır 

 

24  K otobüs firması sahibiyle yapılan ve 03.01.2005 tarihli 

bir gazetede yayınlanan röportajda, firma sahibi: 

“L otobüs firmasının sürücü ehliyeti olmayan şahısları 

otobüs seferlerinde kullandığını” ifade etmiştir. 

Buna göre gazetede yayınlanan bu röportajla ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) L otobüs firmasıyla ilgili iddia gerçeğe aykırıysa, 

K’nin haksız rekabet eylemi söz konusudur. 

B) L otobüs firması, hali hazırda sürücü ehliyeti olmayan 

şahısları seferlerinde kullanmamakla birlikte 

gazetede yer alan iddia, söz konusu firmanın 

ilk kurulduğu 1982 yılı için gerçeği yansıtıyorsa, 

K’nin haksız rekabet eylemi söz konusudur. 

C) Her zaman L otobüs firmasıyla seyahat eden 

müşteri C, haksız rekabet yüzünden ekonomik 

menfaatlerinin zarara uğrama tehlikesinin mevcut 

olduğunu ispat ederek söz konusu röportajla 

ilgili haksız rekabetin tespiti davası açamaz. 

D) Üyeleri olan otobüs firmalarının ekonomik menfaatlerini 

korumaya yetkili olan mesleki ve ekonomik 

birlikler, gazetede yayınlanan söz konusu röportajla 

ilgili haksız rekabetin tespiti davası açabilirken, 

maddi tazminat davası açamazlar. 

E) Mahkeme, haksız rekabetle ilgili açılan davada, 

davayı kazanan L otobüs firmasının talebi olmasa 

dahi, masrafı davalı K otobüs firmasından 

alınmak üzere hükmün kesinleşmesinden sonra 

kararın ilan edilmesine karar verebilir. 

 

25. Tacir A, 10.01.2005 tarihinde B’yi ticari mümessil olarak 

atamış ve yetkisini 10.000 YTL’ye kadar olan işlemlerle 

sınırlandırmıştır. Tacir A, bu atama ve sınırlandırma 
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keyfiyetini 15.01.2005 tarihinde ticaret siciline 

tescil ve ilan ettirmiştir. 10.02.2006’da azledilen 

B’nin temsil yetkisinin sona erdiği 15.02.2006 tarihinde 

ticaret siciline tescil ve ilan edilmiştir. 

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ticari mümessil B’nin 12.01.2005 tarihinde tacir 

A adına keşide ettiği 13.000 YTL bedelli bonodan 

A, kural olarak sorumludur. 

B) Ticari mümessil B’nin özel yetkisi olmadığı halde 

20.04.2005 tarihinde ticari işletmeye ait bir depoya 

ilişkin olarak yaptığı satış tacir A’yı bağlar. 

C) Ticari mümessil B, avukat olmadığı halde tacir A 

adına 03.02.2005 tarihinde bir alacak davası 

açarsa A’yı temsil edebilir. 

D) Ticari mümessil B’nin 12.02.2006 tarihinde tacir 

A adına keşide ettiği bonodan A, kural olarak sorumludur. 

E) Ticari mümessil B’nin 16.01.2005 tarihinde tacir 

A adına keşide ettiği 15.000 YTL bedelli bonodan 

A, kural olarak sorumludur. 

 

 

 

ADLİ YARGI 2008 MART 

26. Tacir A, ticaret sicilinde ticaret unvanını tescil ettirmek 

üzere başvurmuştur. Ticaret sicili memuru, tescil 

talebini söz konusu unvanın tacir B tarafından daha 

önce tescil edilmiş ticaret unvanına benzediğinden 

bahisle reddetmiştir. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) A, sicil memurunun bu kararına karşı kendisine 

tebliğinden itibaren 10 gün içerisinde asliye hukuk 

mahkemesi nezdinde itiraz edebilir. 

B) Mahkeme, A’nın itirazı ile ilgili olarak B’yi çağırarak 

dinler. 
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C) B, mahkeme tarafından çağrılmasına rağmen 

gelmezse mahkeme evrak üzerinden inceleme 

yaparak karar verir. 

D) Mahkeme kararı B tarafından temyiz olunabilir. 

E) Temyiz süresi, mahkeme kararının tebliğinden 

itibaren 15 gündür. 

 

 

27. Cari hesapla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Cari hesap sözleşmesinin kurulmasından önce 

doğmuş alacakların cari hesaba geçirilmesi 

mümkün değildir. 

B) Cari hesaba paradan gayri alacakların geçirilmesi 

mümkün değildir. 

C) Şarta bağlı alacakların cari hesaba geçirilmesi 

mümkün değildir. 

D) Nafaka alacaklarının cari hesaba geçirilmesi 

mümkün değildir. 

E) Hamili olunan senedin tahsil olunması amacıyla 

aralarında cari hesap ilişkisi bulunan bir bankaya 

verilmesi hâlinde, tahsil olunan bedelin iadesi hususunda 

bankaya karşı sahip olunan alacak hakkının 

cari hesaba geçirilmesi mümkün değildir. 

 

ADLİ YARGI 2008 

 

 

 

29. Cari hesap sözleşmesinin sona ermesi ile ilgili 

aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Belirli süreli cari hesap sözleşmesi, taraflardan 

birinin iflası ile kendiliğinden sona erer. 

B) Belirli süreli cari hesap sözleşmesi taraflardan birinin 
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kısıtlanması hâlinde kendiliğinden sona 

erer. 

C) Taraflardan birinin alacaklısının hesap bakiyesini 

haczettirmesi hâlinde borcundan dolayı haciz 

tebliğ edilen taraf 15 gün içerisinde haczi kaldırmazsa 

diğer taraf belirli süreli cari hesap sözleşmesini 

feshedebilir. 

D) Belirsiz süreli cari hesap sözleşmesi, taraflardan 

birinin iflası ile kendiliğinden sona erer. 

E) Belirsiz süreli cari hesap sözleşmesi, taraflardan 

birinin feshi ihbarı ile her zaman sona erdirilebilir. 

 

 Avukatlar için ADLİ YARGI 2008  

 

30 . Faturalarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Fatura konusu mal henüz alıcı tacirin eline ulaşmadan 

evvel fatura ele geçmişse 8 günlük itiraz 

süresi, malın teslimi tarihinden başlar. 

B) Kargo aracılığıyla bir tacirden diğer bir tacire 

ulaştırılan faturaya itiraz edilmeme hâlinde de fatura 

münderecatı kabul edilmiş sayılır. 

C) Geçersiz bir sözleşmeye dayalı olarak düzenlenen 

faturaya itiraz etmeme, sözleşmeye geçerlilik 

kazandırmaz. 

D) Proforma faturaya 8 gün içerisinde itiraz edilmemesi, 

münderecatının kabul edilmiş sayılması 

sonucunu doğurmaz. 

E) Sekiz günlük süre içerisinde dava açılması da faturaya 

itiraz edilmiş olduğunu gösterir. 

 

 

. 
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2009 NİSAN 

 

32 ağıdaki ticari defterlerden hangisi, Türk Ticaret 

Kanunu’nda tüzel kişi tacirin tutması zorunlu defterleri 

arasında açıkça sayılmamıştır? 

A) Defteri kebir B) Envanter defteri 

C) Karar defteri D) Yevmiye defteri 

E) Cari hesap defteri 

 

33 aşağıdaki ticaret unvanlarından hangisi mevzuata 

uygun değildir? 

A) Salim Mert ve Ortakları Toptan Satış Kolektif Şirketi 

B) Salim Mert Toptan Satış Anonim Şirketi 

C) Salim Mert Komandit Şirketi 

D) Kızılay Afyonkarahisar Maden Suyu İşletmesi 

E) Adalet Bakanlığı Mensupları Tüketim Kooperatifi 

 

2009 KASIM 

 

34 Aşağıdakilerden hangisi ticari mümessilin yetkisini 

kendiliğinden sona erdirmez? 

A) Ticari mümessilin ayırt etme gücünü kaybetmesi 

B) İşletmenin tasfiye hâline girmesi 

C) İşletme sahibinin iflas etmesi 

D) İşletme sahibinin ölümü 

E) İşletmenin başka bir kişiye devredilmesi 

 

 

35. Aşağıdaki davalardan hangisi ticari dava niteliği 

taşır? 

A) Demir Kırtasiyecilik Anonim Şirketi Yönetim Kurulu 

Başkanı Ahmet Bey’in, Gürel Otomotiv Anonim 

Şirketinden kızına mezuniyet hediyesi olarak 

satın aldığı otomobilin teslim edilmemesi üzerine 
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açacağı dava 

B) Babasından miras kalan apartmanı, yeni açacakları 

şube için uygun bir bina arayan Yılmazbank 

Bankacılık Anonim Şirketine kiralayan Öğretmen 

Mehmet Bey’in, kira bedelinin ödenmemesi üzerine 

açacağı dava 

C) Memur Hasan Bey’in, Öztürkler Elektronik Anonim 

Şirketinden satın aldığı televizyonun ayıplı 

çıkması üzerine açacağı dava 

D) Eroğlu Temizlik Limitet Şirketinde temizlik görevlisi 

olarak çalışan Ayşe Hanım’ın, Eroğlu Temizlik 

Limitet Şirketinin aralarındaki iş akdine aykırı 

davranması üzerine açacağı dava 

E) Başarı Dershanesi Anonim Şirketinin, ÖSS’ye 

hazırlık için kaydolan öğrenci Mesut’un bonoya 

bağlanmış olan taksitleri ödememesi üzerine 

açacağı dava 

 

ADLİ YARGI 2010 

 

 

36 

I. Tellallık hem Borçlar Kanunu’nda düzenlenmiştir. 

II. Aracılık yapan kişinin bir iş görme sözleşmesiyle 

taraflardan birine muayyen veya gayri 

muayyen bir süre için devamlı şekilde bağlı 

olması hâlinde acentelik değil tellallık hükümleri 

uygulanır. 

III. Esnaflar arasındaki aracılık faaliyeti, tellallık faalıyetıdır  

IV. Kıymetli evrakın alım-satımına aracılık hâlinde 

tellal, bu senetlerin devrini sağlayan imzaların 

sıhhatinden sorumludur. 

V. Ticaret işleri tellallı yeni tıcaret kanununda yoktur . 

Tellallık ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri 
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doğrudur? 

A) I ve II B) I, II ve IV C) I, II ve V 

D) I, II, III ve IV E) I, III, IV ve V 

 

 

37  A, 01.05.2009 tarihinde ticari işletmesini B’ye 

devretmiştir. Devir, Türkiye çapında yayın yapan 

ulusal bir gazetede 10.05.2009 tarihinde ilan 

edilmiştir. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Devir, Ticaret Sicili Gazetesi’nde ilan edilmediğinden, 

devrolunan ticari işletmenin borçları  

B’ye intikal etmez. 

B) Devir esnasında bildirilmeyen işletmenin elektrik 

ve telefon borçlarından B sorumlu tutulamaz. 

C) Ticaret siciline kaydedilmemiş ticari işletme 

rehni, B’ye karşı ileri sürülemez. 

D) Ticari işletmenin vadesi 01.04.2009 olan bono 

borcundan dolayı A, en geç 01.05.2010 tarihine 

kadar müteselsil sorumludur. 

E) 21.05.2009 tarihinde imzalanmış kredi sözleşmesinden 

doğan ve vadesi 31.12.2009 olan 

kredi borcu için A, en geç 31.12.2010 tarihine 

kadar müteselsil sorumludur. 

 

 

SAYISTAY 2006 

 

38 . Aşağıdakilerden hangisi şube sayılmak için varlığı 

gerekli unsurlardan biri değildir? 

A) Merkeze bağlı olma 

B) Yönetim ayrılığı 

C) Dış ilişkilerde bağımsızlık 

D) Tüzel kişiliği haiz olma 
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E) Mekân ayrılığı 

 

 

39  Aşağıdakilerden hangisi tacir sıfatına sahip 

değildir? 

A) Ticari işletmeyi sadece kısmen kendi adına işleten 

kişi 

B) Bir ticari işletme kurup açtığını halka ilan eden 

veya işletmesini ticaret siciline tescil ettiren ama 

fiilen işletmeye henüz başlamamış bulunan kişi 

C) Vasisi aracılığıyla ticari işletmesi işletilen kısıtlı 

D) Ticari işletme işleten devlet memuru 

E) Kolektif şirket ortağı 

 

 

 

 

SAYISTAY 2007 

 

40 . Aşağıdaki işlemlerden hangisi Öğretmen A tarafından 

yapıldığında ticari iş niteliği taşımaz? 

A) Gerçek kişi tacir E’nin ailesinin oturması için 

emekli F’den kiraladığı dairenin borcuna kefil olması 

B) C İthalat İhracat Limitet Şirketi tarafından işletilen 

Şen Market’ten alışveriş yapması 

C) E Oyuncak AŞ’den hediye olarak oğluna bisiklet 

satın alması 

D) G Akaryakıt AŞ istasyonundan otomobiline benzin 

alması 

E) B Bankası AŞ ile tatil kredisi almak üzere kredi 

sözleşmesi yapması 
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41  Ticari işletmenin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Ticari işletmenin devamını etkilemeyecek nitelikteki 

münferit unsurlar devir dışı bırakılabilir. 

B) Ticari işletmenin aktiflerinin devrini öngören, ancak 

pasiflerini devir dışı bırakan sözleşmeler geçersizdir. 

C) Ticari işletmenin borçlarından dolayı devreden 

de devralanla birlikte 2 yıl süreyle müteselsilen 

sorumludur. 

D) Devralan, ticari işletmenin kendisi tarafından bilinmeyen 

borçlarından da sorumludur. 

E) Ticari işletmenın devri ticaret kanununda duzenlenmemıstır 

 

 

 

SAYISTAY 2008 

 

42. Cari hesaba geçirilen alacaklarla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Hesaba geçirilen alacağın münferiden talep ve 

dava edilebilmesi imkânı ortadan kalkar. 

B) Hesaba geçirilen alacak hakkında zaman aşımı 

işlemez. 

C) Alacak hesaba geçirilmekle yenilenmiş olmaz. 

D) Hesaba geçirilen alacak temlik edilemez. 

E) Hesaba geçirilen alacağı doğuran satım sözleşmesi 

nedeniyle ayıplı mal tesliminden doğan davalar 

açılamaz   

 

 

2006 KAMU İHALE KİK 

 

43 . Aşağıdakilerden hangisi, bir işletmenin ticari işletme 

sayılabilmesi için aranan ölçütlerden biri 
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değildir? 

A) Gelir sağlamayı hedeflemesi 

B) Faaliyetinin devamlı olması 

C) Başka bir işletmeden bağımsız olarak faaliyetlerini 

sürdürmesi 

D) Faaliyetlerinin esnaf faaliyeti sınırını aşması 

E) İşletenin gerçek kişi ya da özel hukuk tüzel kişisi 

Olması 

 

44 . Tacir sıfatının kazanılmasıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Kolektif şirketlerde tacir sıfatı şirkete değil ortaklara 

ait olur. 

B) Kişinin ticari işletmeyi kısmen dahi olsa kendi 

adına işletmesi, tacir sıfatının kazanılması için 

yeterlidir. 

C) Bir işletme kurup açtığını çeşitli ilan vasıtalarıyla 

halka bildirmiş olan kimse, henüz işletme müşterilerle 

fiilen temasa geçmiş olmasa dahi tacir sayılır. 

D) Anonim şirketlerde tacir sıfatı ortaklara değil şirkete 

ait olur. 

E) Bir ticari işletmeyi kendi adına işleten kimseye 

tacir denir 

 

45 Ticari işletmenin rehniyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Bu rehin türünde, işletmeye dahil taşınır unsurların 

rehin alana teslimine gerek kalmadığı için 

ticari işletmenin faaliyeti kesintisiz sürdürülebilir. 

B) Ticari işletme rehni, Ticari İşletme Rehni Kanunu’nda 

düzenlenmiştir. 

C) Ticari işletme rehni kurulduktan sonra rehin veren, 

işletmenin değerini korumak hususunda 

özen göstermekle yükümlüdür. 
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D) Ticari işletme rehninde, rehin alacaklısı kişiler 

Kanun’da sınırlı olarak sayılmıştır. 

E) Ticari işletme rehni, taraflar arasında adi yazılı 

rehin sözleşmesinin akdedilmesiyle doğar; daha 

sonra sicile tescil ettirilir. 

 

46 Ticaret şirketleri hangi anda tüzel kişilik kazanır? 

A) Kurucuların iradeleri arasında şirket kurma konusunda 

mutabakatın doğduğu anda 

B) Şirket sözleşmesinde yer alması istenen hususlarda 

tam bir mutabakatın meydana geldiği anda 

C) Şirket sözleşmesinin imzalandığı anda 

D) Şirket sözleşmesinin ticaret siciline tescil olunduğu 

anda 

E) Şirket sözleşmesindeki imzaların noterce tasdik 

edildiği anda 

 

2011 ADLİ 

 

47. Tacir A, 10.01.2005 tarihinde B’yi ticari mümessil olarak atamış ve yetkisini 

10.000 YTL’ye kadar olan işlemlerle sınırlandırmıştır. Tacir A, bu atama ve 

sınırlandırma keyfiyetini 15.01.2005 tarihinde ticaret siciline tescil ve ilan ettirmiştir. 

10.02.2006’da azledilen B’nin temsil yetkisinin sona erdiği 15.02.2006 tarihinde 

ticaret siciline tescil ve ilan edilmiştir.  

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ticari mümessil B’nin 12.01.2005 tarihinde tacir A adına keşide ettiği 13.000 YTL 

bedelli bonodan A, kural olarak sorumludur. 

B) Ticari mümessil B’nin özel yetkisi olmadığı halde 20.04.2005 tarihinde ticari 

işletmeye ait bir depoya ilişkin olarak yaptığı satış tacir A’yı bağlar. 

C) Ticari mümessil B, avukat olmadığı halde tacir A adına 03.02.2005 tarihinde bir 

alacak davası açarsa A’yı temsil edebilir. 

D) Ticari mümessil B’nin 12.02.2006 tarihinde tacir A adına keşide ettiği bonodan A, 

kural olarak sorumludur. 
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E) Ticari mümessil B’nin 16.01.2005 tarihinde tacir A adına keşide ettiği 15.000 YTL 

bedelli bonodan A, kural olarak sorumludur. 

 

 

 

48. Tacir A, B'yi 01.01.2005 tarihinde ticari mümessil olarak atamış ve 09.01.2005   

tarihinde keyfiyeti ticaret siciline kaydettirmiştir.B, 05.03.2007 tarihinde ticari 

mümessillikten azledilmiş keyfiyet 15.03.2007 tarihinde ticaret siciline kaydedilmiştir. 

 

    Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

    A) B'nin 02.01.2005 tarihinde Tacir A adına, Kırşehir'de bulunan bir depo  

    satın alması durumunda özel yetkisi olmasa dahi bu işlem Tacir A'yı bağlar. 

    B) B, avukat olmasa dahi Tacir A'nın açacağı boşanma davasında A'yı temsil 

    edebilir. 

    C) B, özel yetkilisi olmasa dahi Z Bankasından Tacir A adına yüksek meblağlı kredi 

alabilir. 

    D) B, özel yetkisi olmasa dahi, Z Bankasından alınan krediye teminat olmak 

    üzere işletmeye ait bir kamyoneti rehin olarak verebilir. 

    E) B, işletmenin Konya'daki şubesini Tacir A'nın haberi olmadan kapatabilir. 

 

 

 49 Aşağıdaki işlemlerden hangisi Tacir A tarafından atanan Ticari Mümessil  

    B'nin genel yetkisi kapsamındadır? 

 

    A) Tacir A adına ticari işletmenin taşınmazlarını devretmek 

    B) Tacir A adına evlilik sözleşmesi yapmak 

    C) Tacir A adına ticari işletmenin taşınmazı üzerine ipotek kurmak 

    D) İşletmenin ticaret unvanını değiştirmek 

    E) Bir başkasının borcu için Tacir A adına kefalet vermek 

 

 

 

CEVAPLAR 
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1- A 

2- A 

3- D 

4- E 

5- B 

6- D 

7- E 

8- D 

9- B 

10- E 

11- D 

12- C 

13. D 

14. E 

15. C 

16 A 

17 B 

18. E  

19. E  

20. C  

21D 

22  E 

23  A 

24 E 

25 B 

26 A 

27 D 

28 B 

29 B 

30 A 

32 E 

33 E 

34 D 
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35 E 

36E 

37 C 

38 D 

39 E 

40 A 

41 E 

42 E 

43. E 

44. A 

45. E 

      46 D 

      47 B 

      48 B 

      49 E 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

        

İKİNCİ BÖLÜM 

 

ORTAKLIKLAR (ŞİRKETLER) HUKUKU 

§ 1.ORTAKLIK KAVRAMI 
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01.07.2012’de yürürlüğe giren 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu (TTK), ticaret 

hukukunda en köklü değişiklikleri şirketler hukuku alanında gerçekleştirmiştir. Bu 

nedenle çalışmamızda yeni kanun hükümleri uyarınca konular anlatılacaktır.  

 

Bireyler hayatın olağan akışında değişik amaçlarla bir araya gelebilirler. Bu 

amaçlardan biri de ticarettir. Ticaret tek başına olabileceği gibi birden fazla kişiyle de 

birlikte yapılabilir. İşte, ortaklıklar hukuku da kişi birlikleri ile yapılan ticari girişimleri 

ele almaktadır.  

 

Kısacası geniş anlamda şirket, bir girişimde, hukuki veya fiili bir durumda, birden fazla 

kişinin bir araya gelmesidir. Dar anlamda şirket ise; kazanç sağlamayı amaçlayan 

mal ve kişi topluluklarıdır.. Şirketler Hukuku dar anlamda şirket kavramını ele 

almaktadır. 

 

I. GENEL OLARAK ŞİRKETLERİN DİĞER HUKUK DALLARIYLA İLİŞKİSİ 

 

A. Kamu Hukuku ve Şirketler: Şirket yöneticilerinin cezai sorumlulukları 

bakımından ceza hukuku ile şirketler hukuku arasındaki ilişki vardır. 

Şirketlerin kuruluşunda da idare hukuku ile bağlantı kurulur. 

B. Özel Hukuk ve Şirketler: Şirketler birleşme sözleşmelerinin iktisadi gaye 

taşıyan kısmını oluşturur. Şirketler hukuku bu yönüyle borçlar hukuku ile 

ilişkilidir. Bunun yanında, ortakların şirketteki payları bakımından da eşya 

hukukuyla bağlantılıdır.  

 

II. ŞİRKET SÖZLEŞMESİNİN ÖĞELERİ 

Şirket Arapça kökenli bir kelime olup, Türkçe karşılığı ise ortaklıktır.  

A.   Sözleşme Öğesi: Aynı hukuki sonuca yönelik olarak tarafların iradesini 

birleştirmesidir. 

B.    Kişi Öğesi: Yeni Kanunumuza göre artık şirketler en az 1 kişi ile de kurulabilir.  

 

                                         KURULUŞTA ARANAN ASGARİ KİŞİ SAYISI 

Adi Şirket En az 2 kişi (gerçek veya tüzel kişi) 
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Kolektif Şirket En az 2 kişi (gerçek kişi) 

Adi Komandit Şirket En az 2 kişi (en az biri komandite+en az 

biri komanditer) * komandite, sadece 

gerçek kişidir. Komanditer, gerçek veya 

tüzel kişidir. 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit 

(hisseli komandit-paylı komandit-eshamlı 

komandit) 

En az 5 kişi (en az biri komandite+en az 

biri komanditer) * komandite, sadece 

gerçek kişidir. Komanditer, gerçek veya 

tüzel kişidir. 

Anonim şirket En az 1 kişi (gerçek veya tüzel kişi) 

Limited Şirket En az 1 kişi (gerçek veya tüzel kişi) 

Kooperatif Şirket En az 7 kişi (gerçek veya tüzel kişi) 

 

C. Sermaye Unsuru: Sermaye, şirketin kuruluşunda ortakların şirkete getirdikleri 

sermaye paylarının toplamıdır. Anonim ve limited şirketlere şahsi emek, ticari itibar, 

mesleki bilgi sermaye payı olarak getirilemez. Şahıs şirketlerine ise bunlar getirilebilir. 

Ticaret şirketlerinde her ortağın getireceği sermaye payının esas sözleşmede 

gösterilmesi ise zorunludur.  

D.  Amaç Unsuru: Adi şirkette amaç kazanç sağlayıp paylaşmak, kollektif ve 

komandit şirketlerde ticari işletme işletmek, anonim ve limited şirketler ise; kanunen 

yasak olmayan her türlü ekonomik faaliyette bulunmaktır. 

E.  Affectio Societatis (Faal Katılma) Unsuru: Bütün ortakların şirket ilişkisine eşit 

ve faal olarak katılmaları, şirket amacı için aktif bir şekilde çaba ve özen 

göstermeleridir. Kısacası, ortakların şirket ilişkisine aktif olarak katılmasını, hatta aktif 

olarak katılmasalar dahi amacın gerçekleşmesine engel olmayıcı davranışlarda 

bulunulması halinde de (biraz şekil değiştirmiş bir biçimde de olsa) bu unsurun varlığı 

söz konusu olmaktadır. 

 

 

III. ŞİRKETLERİN SINIFLANDIRILMASI 
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A.Tüzel Kişiliğin Bulunup Bulunmamasına Göre: Ticaret şirketleri; kollektif, 

komandit, anonim, paylı komandit, limited şirketler ile kooperatiflerdir. Bu şirketlerin 

tüzelkişiliği vardır. Adi şirketin ise yoktur. 

B.Şahıs Şirketleri-Sermaye Şirketleri: Bu ayrımın temelinde, ortakların mı yoksa 

ortaklar tarafından şirkete getirilen sermayenin mi ön plânda olduğu hususu vardır. 

Şahıs Şirketleri : Adi Şirket-Kollektif Şirket-Adi Komandit Şirket 

(Komandit) 

Sermaye Şirketleri : Anonim Şirket-Paylı Komandit Şirket-Limited Şirket. 

Şahıs şirketlerinde ortaklar arasında güven ilişkisi önemlidir ve ortakların kimliği ön 

plândadır.  

 Sermaye şirketlerinde ortakların kimliğinden ziyade şirkete getirdiği sermaye 

önemlidir.  

C.Sermaye Yapılarına Göre Şirketler 

1. Esas Sermayeli (Sabit Sermayeli) Şirketler: Anonim ve limited şirketlerde geçerli 

olan sermaye sistemi, esas sermaye sistemidir.  

2. Basit Sermayeli Şirketler: Bu sermaye sistemi, esas sermayenin aksine, şirket 

alacaklılarına karşı ortaklarının sınırsız sorumlu olduğu şirketlerde (adi, kollektif, 

komandit şirketler) geçerlidir.  

3. Kayıtlı Sermayeli Şirketler: Kayıtlı sermayeli şirketler, halka açık anonim şirketleri 

ile halka kapalı olup kayıtlı sermaye sistemini benimseyen şirketlerdir. 

4. Değişir Sermayeli Şirket: Kooperatif 

 

C.Şirketin Üçüncü Kişilere Borcu Nedeniyle Ortakların Sorumluluğuna Göre 

Şirketler 

1. Doğrudan Doğruya- Dolaylı Sorumluluk: Adi şirketin tüzel kişiliği yoktur. Adi 

şirket ortakları, şirket alacaklılarına karşı birinci derecede doğrudan doğruya 

sorumludur. Tüzel kişiliği olan şirket ortaklarının sorumluluğu ise dolaylıdır. Yani ikinci 

dereceden sorumluludur. 

2. Sınırlı- Sınırsız Sorumluluk: Şirket borçlarından dolayı asıl sorumluluk şirketin 

kendisine aittir. Sorumluluk sınırını kural olarak malvarlığı oluşturur. Şahıs 
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şirketlerinin ortakları alacaklılara karşı sınırsız olarak sorumludur. Sermaye 

şirketlerinin ortakları ise, şirket alacaklılarına karşı ancak getirmeyi taahhüt ettiği 

sermaye payı kadar sorumludur. Komandit şirketlerde, komanditer ortakların şirket 

borçlarından dolayı sorumluluğu, şirkete getirmeyi taahhüt ettiği sermaye miktarı ile 

sınırlandırılmışken, komandite ortakların sorumluluğu sınırsızdır. 

3. Adi- Müteselsil Sorumluluk: Sınırsız sorumlu olan şahıs şirketleri ortakları 

alacaklılara karşı aynı zamanda müteselsilen (birlikte) sorumludurlar. Yani şirkete 

getirmeyi taahhüt ettikleri sermaye miktarı ne olursa olsun şirket borçlarının 

tamamından sorumludurlar. Sermaye şirketlerinde ise sınırlı sorumluluk dolayısıyla 

ortaklar arasında adi sorumluluk esastır. Yani; ortaklar şirket borçlarından dolayı 

sadece getirdikleri sermaye oranında sorumludurlar. 

NOT:  

Şirket Türü Sorumluluk Şekli 

Adi Şirket Ortakları 1. dereceden, doğrudan Sınırsız-müteselsil 

Kolektif Şirket Ortakları 2. dereceden, dolaylı Sınırsız-müteselsil 

Komandite Ortaklar 2. dereceden, dolaylı Sınırsız-müteselsil 

Komanditer Ortaklar 2. dereceden, dolaylı Sınırlı-adi 

Limited Şirket Ortakları  Sınırlı-adi 

Anonim Şirket Ortakları  Sınırlı-adi 

 

 

§ 2. ADİ ORTAKLIK 

I. GENEL OLARAK 

Türk hukukunda adi şirketler, Borçlar Kanunu'nda düzenlenmiştir. Bu düzenleme aynı 

zamanda Ticaret Kanunu'ndaki ticaret şirketleri için temel düzenleme niteliğindedir. Bir 

başka ifadeyle, ticaret şirketleri için ortaya çıkan problemlerde Ticaret Kanunu'nda 

hüküm bulunmadığı zaman genel hüküm olarak adi şirket hükümleri uygulanır. 

6098 sayılı Türk Borçlar Kanunu (TBK) md.620'de adi ortaklığın tanımı yapılmıştır: 
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“Âdi ortaklık sözleşmesi, iki ya da daha fazla kişinin emeklerini ve mallarını ortak bir 

amaca erişmek üzere birleştirmeyi üstlendikleri sözleşmedir.” 

Bir ortaklık, kanunla düzenlenmiş ortaklıkların ayırt edici niteliklerini taşımıyorsa, bu 

bölüm hükümlerine tâbi âdi ortaklık sayılır. 

Buna göre; Adi şirket, iki veya daha fazla gerçek ya da tüzel kişi tarafından her türlü 

iktisadi konular için herhangi bir şekle bağlı olmaksızın kurulan, tüzel kişiliği olmayan, 

şirket borçlarından dolayı ortakların birinci derecede ve müteselsilen sorumlu olduğu 

bir şahıs şirketidir. Adi şirketin kuruluşu herhangi bir şekle bağlı değildir. İki veya 

daha fazla kişi şirket sözleşmesinin esaslı noktalarında anlaştıkları anda şirket 

kurulmuş sayılır. Ortaklardan biri sermaye olarak şirkete taşınmaz mal koyarsa, adi 

şirket sözleşmesi resmi şekilde yapılmalıdır.  Adi şirkete gerçek veya tüzelkişiler 

ortak olabilir. Adi şirket, bir ticari işletme işletmek için kurulabileceği gibi, ticari işletme 

kadar geniş ve sürekli olmayan geçici ortaklıklar için de kurulabilir. Adi şirketin tüzel 

kişiliğinin olmamasına bağlı olarak, aktif ve pasif dava ehliyeti de yoktur. Şirket dava 

açamaz, şirkete karşı dava açılamaz. Adi şirketin tüzel kişiliği olmadığı için, ticari 

işletme işleten adi şirkette ortakların her biri tacir sayılır.  

KPSS 2003 SORUSU:  

Adi şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

A)  Ortaklar arasındaki hukuki bağ, ortakların iradelerine, yani 

sözleşmeye dayanır. 

B)  Sadece gerçek kişiler ortak olabilirler. 

C)  Sermaye payları ve şirketin faaliyeti sırasında elde edilen 

değerler üzerinde kural olarak iştirak halinde mülkiyet (elbirliği mülkiyeti) ilişkisi 

vardır. 

D)  Gerek yargılama gerek takip hukuku bakımından aktif ve pasif 

husumet ehliyetine sahip değildir. 

E)  Ücret alan idareci ortak, diğer ortaklara karşı vekil gibi sorumlu 

olur. 

Çözüm: Adi şirketlerde ortaklar gerçek veya tüzel kişi olabilir. Sadece 

gerçek kişilerin ortak olduğu şirketleri belirtmek gerekirse; kollektif şirket 

ortakları ile adi komandit şirkette komandite ortaklar.  

CEVAP: B 
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II. ADİ ŞİRKETİN İŞLEYİŞİ:  

Şirket sözleşmesine katılarak ortak olanlar, kanunun kendilerine tanıdığı serbestiden 

yararlanarak, kendi aralarında geçerli olacak hükümleri belirleyebilir. Sözleşmede 

hüküm yoksa Borçlar Kanununun ve diğer ki kanunların ilgili hükümleri uygulanır. 

A. Sermaye Koyma (Taahhüt Etme) Borcu: Adi şirkete hem şahsi hem de ticarî 

nitelikte sermaye getirilebilir. Bu nedenle, müşterek amacın gerçekleşmesine elverişli 

olmak kaydıyla kanuna, kamu düzenine, ahlak ve adaba aykırı olmayan her türlü şeyin 

adi şirkete sermaye olarak getirilmesi mümkündür. TBK’nın 621’inci maddesine göre; 

Her ortak, para, alacak veya başka bir mal ya da emek olarak, ortaklığa bir katılım 

payı koymakla yükümlüdür. Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa katılım payları, 

ortaklığın amacının gerektirdiği önem ve nitelikte ve birbirine eşit olmak zorundadır. 

Bir ortağın katılım payı, bir şeyin kullandırılmasından oluşuyorsa kira 

sözleşmesindeki; bir şeyin mülkiyetinden oluşuyorsa satış sözleşmesindeki hasara, 

ayıptan ve zapttan sorumluluğa ilişkin hükümler kıyas yoluyla uygulanır. 

 Bu bağlamda para, alacak, kıymetli evrak, menkuller, patentler, endüstriyel 

tasarımlar, markalar, ticaret unvanları, işletme adları gibi sınai haklar, imtiyazlar, 

ruhsatlar, gayrimenkuller, faydalanma ve kullanma hakları, ticari işletmeler, kişisel 

emek, yapma ve yapmama borçları (yapmama borçları kartellerde önemlidir), ticari 

itibar çeşitli unsurlar olarak sayılabilir. Hangi ortağın hangi oranda sermaye payı 

taahhüt ettiğinin şirket sözleşmesinde belirtilmesi gerekir. Belirtilmemişse, tüm 

ortakların eşit miktarda sermaye taahhüt ettiği kabul edilir. Ortakların taahhüt ettiği 

sermaye çeşitleri, mal (menkul veya gayrimenkul olabilir bu malın mülkiyet veya 

kullanma hakkı da getirilebilir), hak (alacak hakkı, sınai hak gibi) ve emek olabilir. 

Sözleşmenin kurulması için, bunların fiilen getirilmesi şart değildir. Taahhüt edilmesi 

yeterlidir. Çünkü, Adi şirkette ortaklar, şirket borçlarından dolayı üçüncü kişilere karşı 

birinci dereceden ve sınırsız olarak sorumludur.  

Adi şirkette iştirak halinde mülkiyet hükümleri geçerlidir. Adi şirketin ortaklarının şahsi 

alacaklıları, alacaklarını ortağın şirketteki tasfiye payından alabilir. İştirak halinde 

mülkiyette ortakların payları ayrılmamıştır. Müşterek mülkiyetin kabul edilmiş olması 

halinde ise, ortakların şirketteki payları üzerinde takip yapılabilir.  

 

B. Kâra Katılma ve Zararı Paylaşma:  
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TBK’nın 622’inci maddesine göre; Ortaklar, niteliği gereği ortaklığa ait olan bütün 

kazançları aralarında paylaşmakla yükümlüdürler. TBK’nın 623’üncü maddesine 

göre; Sözleşmede aksi kararlaştırılmamışsa, her ortağın kazanç ve zarardaki payı, 

katılım payının değerine ve niteliğine bakılmaksızın eşittir. 

Sözleşmede ortakların kazanç veya zarara katılım paylarından biri belirlenmişse bu 

belirleme, diğerindeki payı da ifade eder. 

Şirket sözleşmesine hüküm konulması şartıyla sadece emeğini sermaye olarak 

taahhüt eden kimsenin şirket zararlarından muaf tutulması mümkündür (TBK 623/3). 

Ancak bu durum, sadece iç ilişkide hüküm ifade eder. Alacaklılara karşı müteselsil 

sorumlu olmaya devam eder. 

C. Adi Şirketin Yönetimi: 

Adi şirket, tipik şahıs şirketi olması ve tüzel kişiliğinin bulunmaması sebebiyle yönetim 

bakımından bazı özellikler taşır. Yapılacak işin niteliğine göre her bir ortak yönetim 

yetkisine sahip olabileceği gibi (ferdi yönetim), bütün ortakların katılımı da gerekebilir 

(birlikte yönetim).  TBK 625’e göre; şirket yöneticileri, ortaklar arasından veya üçüncü 

kişiler arasından seçilebilir. Şirket yöneticileriyle diğer ortaklar arasında kural olarak 

vekalet hükümleri geçerlidir. Ortaklardan birinin, yönetim yetkisi olmamasına rağmen 

şirket hesabına işlemler yapması halinde vekâletsiz iş görme hükümleri 

uygulanmaktadır. Yönetim yetkisinin sözleşme ile verilmesi halinde bunun geri 

alınması veya kapsamının daraltılması da sözleşme değişikliğini gerektirir. 

Dolayısıyla yönetim yetkisinin ortaklardan birine sözleşme ile verilmesi halinde, yeni 

bir sözleşme değişikliği yönetici ortağın isteği olmadan yapılamayacağından 

(oybirliği), haklı sebepler olmadan yetkinin sınırlandırılması veya geri alınması (azil) 

mümkün olmaz. Haklı sebeplerin ortaya çıkması halinde BK md.529 uyarınca azil 

veya sınırlama sağlanabilir. Yönetim yetkisi sözleşme ile değil genel kurulu kararıyla 

verildiği takdirde, yöneticilerin değiştirilmesi veya yetkilerinin daraltılması, genel 

kurulu kararıyla mümkündür. 

1. Yönetim Yetkisinin Kapsamı:  

a.Olağan İşler: Hangi işlerin olağan olduğu şirketin faaliyet alanına ve kapasitesine 

bakılarak tespit edilir (ör: bir gayrimenkul şirketi için bir arsa satın almak olağan bir iş, 

küçük bir gıda şirketi için gayrimenkul satın almak olağanüstü bir iştir). Olağan işler 

bakımından adi şirket yönetiminde geçerli olan kural, her ortağın kendi başına şirketi 
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yönetebilmesidir. Sözleşme hükmü veya genel kurul kararıyla yönetim görev ve 

yetkisi, ortaklardan birine verilebileceği gibi, birkaç ortağa veya ortak olmayan üçüncü 

bir kişi yahut kişilere bırakılabilir. TBK’nın 625’inci maddesine göre; yönetim yetkisi, 

ortaklardan bir veya birkaçına verildiği takdirde olağan işler bakımından, yönetici 

olmayan ortakların, yapılan işlere itiraz hakkı yoktur. İtiraz hakkı yönetici ortaklara 

tanınmıştır. 

b.Olağanüstü İşler: TBK’nın 625/son’a göre; Ortaklığa genel yetkili bir temsilci 

atanması ve ortaklığın olağan dışı işlerinin yürütülmesi için, bütün ortakların oybirliği 

gereklidir. Ancak, gecikmesinde sakınca olan hâllerde, bu konuda yönetici 

ortaklardan her biri yetkilidir.  

 

Buna göre; tek bir ortağın yahut yöneticinin tek başına yapamayacağı işlerdir. Bu 

durumda tüm ortaklar tarafından birlikte (oybirliğiyle) karar alınması ve uygulanması 

gerekir. Olağanüstü işler o şirketin niteliğini değiştirebilecek işlerdir (ör: şirketin 

devri). Fakat, işin gecikmesi nedeniyle şirketin önemli bir zararının doğacak olması 

halinde de olağan işlere uygulanan hükümler geçerlidir. 

2. Yöneticilerin Hakları: Adi şirkette tek yöneticinin bulunduğu durumlarda olağan 

yönetim faaliyetleri bu kişi tarafından yürütülür ve tamamlanır. Yönetici olmayan 

ortakların itiraz hakkı yoktur. Ancak, yöneticinin yapacağı işlemlere diğer 

yöneticilerin itiraz hakkı vardır. Yönetici masrafları talep etme hakkına sahiptir. 

Ortaklardan birinin şirket işleri için yaptığı masraflar veya yüklendiği borçlardan 

dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar. Bu ortağın idaresi yüzünden doğrudan 

doğruya uğradığı veya idare mecburiyetinden kaynaklanan zararları diğer ortaklar 

ödemekle yükümlüdürler. Ücret hakkı ise; şirket işlerinin idaresi karşılığında idareci 

ortak kural olarak ücret isteyemez (affectio societatis). Çünkü ücret isteyebilmesi faal 

katılma unsuruna ters düşer. Ancak şirket sözleşmesinde bunun aksi 

kararlaştırılabilir. Sözleşmede hüküm veya ayrıca ortaklar kararı varsa ücret talep 

edilebilir.  

3. Yöneticilerin Yükümlülükleri: Yöneticiler için şirketi yönetmek hem hak hem de 

borçtur. Olağan yönetim faaliyetlerinin yöneticiye yüklenen özen borcu çerçevesinde 

yerine getirilmesi gerekir. Eğer yönetici yaptığı işin karşılığında ücret alıyorsa, ücret 

haklarının karşılığı olarak vekil gibi sorumludur. Şirket yöneticileri her yıl en az bir 

defa hesap vermeye ve kâr paylarını ortaklara ödemeye mecburdur. İdareci ortak 
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ücret almıyorsa özen borcu kendi işlerinde gösterdiği özen ve dikkatle sınırlıdır. Kendi 

işlerinde ne ölçüde dikkat ve özen gösteriyorsa şirket işlerinde de o ölçüde dikkat ve 

özen göstermelidir (sübjektif ölçü).Ayrıca yöneticinin bilanço çıkarma yükümlülüğü de 

vardır. Bu bağlamda, şirketi idare edenler yılda en az bir defa bilânço çıkarmaya, 

hesap vermeye ve kâr paylarını ortaklara ödemeye mecburdurlar. Bu hüküm 

emredicidir. Sözleşmeyle aksi kararlaştırılamaz. 

4. Yönetim Yetkisinin Sona Ermesi: Yöneticilerin görevi ölüm, istifa, azil, fiil 

ehliyetinin kaybedilmesi, belirli bir süre için seçilmeleri hâlinde sürenin dolması, şirket 

sözleşmesinin değiştirilmesi suretiyle veya genel kurul kararı ile sona erer. 

KPSS 2004 SORUSU:  

Adi şirketin yönetimiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yönetici olsun veya olmasın bütün ortaklar, yönetici ortakların işlemlerine itiraz 

edebilirler. 

B) Aksi kararlaştırılmış olmadıkça bütün ortaklar yöneticidir. 

C) Olağanüstü işler için bütün ortakların oybirliği aranır. 

D) Yönetici ortaklar arasında kural olarak bireysel yönetim ilkesi geçerlidir. 

E) Şirket sözleşmesi veya sonradan alınacak bir ortaklık kararıyla, şirket yönetimi 

ortak olmayan üçüncü bir kişiyi de bırakabilir. 

 

Çözüm: Adi şirkette tek yöneticinin bulunduğu durumlarda olağan yönetim 

faaliyetleri bu kişi tarafından yürütülür ve tamamlanır. Yönetici olmayan ortakların 

itiraz hakkı yoktur. Ancak, yöneticinin yapacağı işlemlere diğer yöneticilerin itiraz 

hakkı vardır.Bu sebeple B seçeneği yanlış ifade içerir. 

CEVAP: A 

 

D. Şirketin Denetimi: Adi şirket ortakları yönetim hakkına sahip olsun ya da olmasın 

şirket işlerinin nasıl gittiği hakkında bilgi alma, şirket defterlerini ve evrakını inceleme 

ve şirketin mali durumu hakkında hesap özeti isteme hakkı vardır. Yöneticiler, şirket 

işlerinin incelenmesi bakımından diğer ortaklara izin vermekle yükümlüdür. Şirketin 

denetimi, inceleme hak ve görevi olarak emredici şekilde bütün ortaklara tanınmıştır. 

Tüm ortaklar için geçerli olan bir haktır ve bu hakkın sözleşmeyle ortadan kaldırılması 

söz konusu olamaz. 
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E. Ortaklar Arası Sorumluluk 

1. Ortakların yaptıkları giderler ve işler: TBK’nın 627’inci maddesine göre; 

ortaklardan birinin ortaklık işleri için yaptığı giderlerden veya üstlendiği borçlardan 

dolayı diğer ortaklar, ona karşı sorumlu olurlar; bu ortağın, yönetim işleri yüzünden 

doğrudan doğruya uğradığı zararlar ile ortaklığın yönetiminden kaynaklanan 

tehlikeler sonucunda doğan zararları, diğer ortaklar gidermekle yükümlüdürler. 

Ortaklığa avans olarak para veren ortak, verdiği günden başlamak üzere faiz 

isteyebilir. 

Yükümlü olmadığı hâlde ortaklık işleri için emek sarfetmiş olan bir ortak, hakkaniyetin 

gerektirdiği bir karşılık ödenmesini isteyebilir. 

2. Rekabet Yasağı: Adi şirket ortaklarından hiçbiri, kendilerinin veya üçüncü kişilerin 

menfaatine olarak, ortaklığın amacını engelleyici veya zarar verici işleri yapamazlar.  

Rekabet yasağı bütün ortaklar için geçerlidir. Bir davranışın rekabet yasağına aykırı 

sayılması için ortak tarafından kendi hesabına yapılması, şirketin amacına aykırı ve 

zararlı olması gerekir. Ortakların, bu işleri başkası adına, kendi hesabına yapması da 

yasak kapsamına girer.  

Adi şirketin diğer ortakları, rekabet yasağına uyulmamasından dolayı; 

- uğradıkları zararların karşılanmasını veya 

-  işin adi şirket hesabına yapılmış sayılmasını ve elde edilen maddi menfaatin 

şirkete verilmesini isteyebilirler.  

Rekabet yasağına uyulmaması hali, haklı neden oluşturuyorsa, diğer ortaklar, 

mahkemeden şirketin feshini talep ve diğer ortaklara, rekabet yasağını ihlâl eden 

ortağın şirketten ihracını isteme hakkını verir. 

3. Özen Borcu :  

TBK’nın 628’inci maddesine göre; her ortak, ortaklık işlerinde kendi işlerinde olduğu 

ölçüde çaba ve özen göstermekle yükümlüdür. 

Her ortak, diğerlerine karşı, kendi kusuruyla verdiği zararları, başka işlerde ortaklığa 

sağladığı menfaatlerle mahsup ettirme hakkı olmaksızın gidermekle yükümlüdür. 

Ortaklık işlerini ücret karşılığı yürüten ortak, vekâlet hükümlerine göre sorumlu olur. 
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F. Ortaklar Arası Değişiklik: Adi şirkete girme, çıkma ve çıkarma işlemleri temel ya 

da olağanüstü işlemlerdendir ve kural olarak bütün ortakların oy birliği ile karar 

almasını gerektirir. 

1. Şirkete Yeni Bir Ortağa Girmesi: TBK’nın 632’inci maddesine göre; Ortaklığa, 

yeni bir ortak alınması, bütün ortakların rızasına bağlıdır.  Ortaklardan biri tek taraflı 

olarak bir üçüncü kişiyi ortaklıktaki payına ortak eder veya payını ona devrederse, bu 

üçüncü kişi ortak sıfatını kazanamaz. 

2. Ortaklardan Birinin Şirketten Çıkması ve Çıkarılması (ihracı) : TBK’nın 

633’üncü maddesine göre; Bir ortağın fesih bildiriminde bulunması, kısıtlanması, 

iflâsı, tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesi veya ölmesi hâlinde, 

sözleşmede ortaklığın diğer ortaklarla devam edeceğine ilişkin bir hüküm varsa, bu 

durumlardan biri gerçekleştiğinde, o ortak veya temsilcisi ya da ölen ortağın mirasçısı 

ortaklıktan çıkabilir veya diğer ortaklar tarafından yazılı olarak yapılacak bir bildirimle 

ortaklıktan çıkarılabilir.  

 Şirket sözleşmesinde bu yönde bir hükmün bulunmaması halinde, çıkmak isteyen 

ortağın, diğerlerinin onayı olmadan şirketten ayrılamayacağı kabul edilir. Bu durumda 

şirketten ayrılmak isteyen bir ortak, belirli süreli şirket sözleşmesi varsa bu sürenin 

sonunu beklemek zorundadır. Eğer beklemeden şirketin feshini talep ederse diğer 

ortakların zararlarını (müspet) gidermek zorundadır. Eğer şirket sözleşmesi belirsiz 

süreli ise, şirketten ayrılmak isteyen ortak (diğerleri izin vermezse) şirketin feshini 

isteyip tazminat ödemeden şirketi sona erdirebilir. Yeni Borçlar Kanununda ise bu 

konuya ilişkin yeni düzenlemeler şöyledir: TBK’nın 634’üncü maddesine göre; bir 

ortağın ortaklıktan çıkması veya çıkarılması durumunda payı, diğer ortaklara payları 

oranında kendiliğinden geçer. Diğer ortaklar, ortaklıktan çıkan veya çıkarılan ortağa, 

kullanımını ortaklığa bıraktığı eşyayı geri vermekle yükümlü oldukları gibi, kendisini 

ortaklığın muaccel borçlarından doğan müteselsil sorumluluktan kurtararak, ortak 

sıfatının sona erdiği tarihte ortaklık tasfiye edilmiş olsaydı ödenmesi gereken tasfiye 

payını ödemekle yükümlüdürler. Ortaklığın henüz muaccel olmayan borçları için diğer 

ortaklar, çıkan veya çıkarılan ortağı borçtan kurtarmak yerine kendisine bir güvence 

verebilirler. Çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payı, ortaklık sıfatının sona erdiği 

tarih itibarıyla, malî işlerde uzman bir kişiye hesaplattırılır. Tarafların uzman kişi 

üzerinde anlaşamamaları durumunda bu kişi, hâkim tarafından atanır. TBK’nın 

635’inci maddesine göre; ortaklık sıfatının sona erdiği tarihte, ortaklığın malvarlığı, 
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borçlarını karşılamaya yetmezse, çıkan veya çıkarılan ortak, payına düşen borç 

tutarını, zarara katılmaya ilişkin düzenlemeler çerçevesinde diğer ortaklara ödemekle 

yükümlüdür. TBK’nın 636’ıncı maddesine göre; çıkan veya çıkarılan ortak, ortak 

olduğu dönemde henüz sonuçlanmamış işlerden doğan kâra veya zarara katılır. 

Ortaklık sıfatı sona eren kişi, o hesap yılı sonu itibarıyla, tamamlanmış olan işler 

sebebiyle varsa ortaklıktan kendisine düşecek kâr payını; devam eden işler hakkında 

da gerekli bilgiyi isteyebilir 

G. Adi Şirkette Dış İlişki: 

1.Şirketin Temsili: TBK’nın 637’inci maddesine göre; kendi adına ve ortaklık 

hesabına bir üçüncü kişi ile işlemde bulunan ortak, bu kişiye karşı bizzat kendisi 

alacaklı ve borçlu olur. Ortaklardan biri, ortaklık veya bütün ortaklar adına bir üçüncü 

kişi ile işlem yaparsa, diğer ortaklar ancak temsile ilişkin hükümler uyarınca, bu 

kişinin alacaklısı veya borçlusu olurlar. Kendisine yönetim görevi verilen ortağın, 

ortaklığı veya bütün ortakları üçüncü kişilere karşı temsil etme yetkisi var sayılır. 

Fakat, temsil yetkisine sahip yönetici ortağın yapacağı önemli tasarruf işlemlerine 

ilişkin yetkinin, bütün ortakların oybirliğiyle verilmiş olması ve yetki belgesinde bu 

hususun açıkça belirtilmiş olması şarttır.  

Şirket ortaklarının üçüncü kişilerle yaptıkları işlemleri şirketi bağlayabilmesi için üçüncü 

kişilerin şirketin varlığından haberdar olmaları gerekir. Başka bir deyişle işlemlerin 

şirket adına yapıldığını karşı tarafa bildirilmesi (veya bu kişinin zaten bu durumu biliyor 

olması) gerekir. Temsil ilişkisi nedeniyle, şirket, üçüncü kişilerden alacaklı olmuşsa, 

adi şirketin tüzelkişiliğinin olmaması nedeniyle tüm ortaklar birinci dereceden 

sorumludur. Ayrıca adi şirkette ortaklar, iştirak halinde sorumludur. 

TBK’nın 638’inci maddesine göre; ortaklık için edinilen veya ortaklığa devredilen 

şeyler, alacaklar ve aynî haklar, ortaklık sözleşmesi çerçevesinde elbirliği hâlinde 

bütün ortaklara ait olur. Ortaklık sözleşmesinde aksine bir hüküm bulunmadıkça, bir 

ortağın alacaklıları, haklarını ancak o ortağın tasfiyedeki payı üzerinde kullanabilirler. 

Ortaklar, birlikte veya bir temsilci aracılığı ile, bir üçüncü kişiye karşı, ortaklık ilişkisi 

çerçevesinde üstlendikleri borçlardan, aksi kararlaştırılmamışsa müteselsilen sorumlu 

olurlar. 

2.Ortakların Sorumluluğu: Hukuki işlemden kaynaklanan şirket borçlarından ötürü, 

ortaklar, üçüncü kişi alacaklılara karşı kural olarak, müteselsilen sorumludur (birinci 
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dereceden). Şirket sözleşmesinde farklı bir düzenleme getirilebilir. Haksız fiilden 

kaynaklanan borçlar ise, haksız fiili gerçekleştiren ortak veya yöneticiye aittir. Ancak 

şirket işlerinin görülmesi esnasında meydana gelen haksız fiil neticesinde ödenen 

tazminatın diğer ortaklara rücu edilebilmesi gerekir. 

H. Adi Şirketin Sona Ermesi: Kural olarak, yönetim yetkisi de ortadan kalkar ve 

şirketin mameleki tasfiye edilir. Tasfiye işlemleri bizzat ortaklar veya yöneticiler 

tarafından yapılacaksa, yönetim yetkileri, tasfiye işlemleriyle sınırlı kalmak şartıyla 

devam eder.  

Sona Erme Nedenleri:  

TBK 639’a göre; Ortaklık aşağıdaki durumlarda sona erer: 

a. Kendiliğinden (İnfisah):  

- Ortaklık sözleşmesinde öngörülen amacın gerçekleşmesi veya 

gerçekleşmesinin imkânsız duruma gelmesiyle, 

- Sözleşmede ortaklığın mirasçılarla sürdürülmesi konusunda bir hüküm yoksa, 

ortaklardan birinin ölmesiyle,  

- Sözleşmede ortaklığın devam edeceğine ilişkin bir hüküm yoksa, bir ortağın 

kısıtlanması, iflâsı veya tasfiyedeki payının cebrî icra yoluyla paraya çevrilmesiyle, 

- Ortaklık için kararlaştırılmış olan sürenin bitmesiyle, 

b.İradi Sona Erme Sebepleri (Fesih):  

Ortak veya Ortakların İradesiyle: Ortaklardan birinin iradesiyle şirketin sona 

erebilmesi için ya sözleşmede tek taraflı fesih hakkı tanınmış veya şirketin belirsiz 

süreli olarak kurulmuş olması veya şirketin herhangi bir ortağın hayatı boyunca 

geçerli olmak üzere kurulmuş olması gerekir. Belirsiz süreli şirketlerde fesih hakkının 

kullanılabilmesi için (bütün ortaklar), en az altı ay önceden ihbar etmesi ve fesih 

bildirimini, dürüstlük kurallarına aykırı olarak ve özellikle uygun olmayan bir zamanda 

yapılmaması gerekir.  Fesih bildirimi, ancak hesap yılı sonunda hüküm ifade eder. 

Bu hallerin dışında, ortakların oybirliğiyle şirket ilişkisine her zaman son vermesi de 

mümkündür. 

*Hakimin İradesiyle: Haklı sebep olarak beliren olgular, mahkeme tarafından yerinde 

görülürse, şirket sonra erdirilebilir. 

I. Sona Ermenin Şirket Yönetimine Etkisi 
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TBK’nın 644’üncü maddesine göre; Ortaklık, fesih bildiriminden başka bir yolla sona 

ererse, bir ortağın ortaklık işlerini yönetme konusundaki yetkisi, sona ermeyi 

öğrendiği veya durumun gerektirdiği özeni gösterseydi öğrenebileceği zamana kadar, 

kendisi hakkında devam eder. 

Ortaklık, ortaklardan birinin ölümüyle sona ererse, ölen ortağın mirasçısı, durumu 

hemen diğer ortaklara bildirmekle yükümlüdür. Mirasçı gerekli önlemler alınıncaya 

kadar, ölen ortağın daha önce yürütmekte olduğu işlere, dürüstlük kuralları 

çerçevesinde devam eder. Diğer ortaklar da, geçici olarak, ortaklık işlerini aynı 

şekilde yürütmeye devam ederler. 

İ. Şirketin Tasfiyesi:  

1. Tasfiye Usulü:  

İnfisah ya da fesih sebeplerinden biri ile sona eren adi şirket tasfiye sürecine girer. 

TBK’nın 644’üncü maddesine göre; “Ortaklığın sona ermesi hâlinde tasfiye, yönetici 

olmayan ortaklar da dahil olmak üzere, bütün ortakların elbirliğiyle yapılır. Ancak, 

ortaklık sözleşmesinde, ortaklardan biri tarafından kendi adına ve ortaklık hesabına 

belirli bazı işlemlerin yapılması öngörülmüşse, bu ortak, ortaklığın sona ermesinden 

sonra da o işlemleri tek başına yapmak ve diğerlerine hesap vermekle yükümlüdür. 

Ortaklar, tasfiye işlerini yürütmek üzere tasfiye görevlisi atayabilirler. Bu konuda 

anlaşamamaları hâlinde, ortaklardan her biri, tasfiye görevlisinin hâkim tarafından 

atanması isteminde bulunabilir. Tasfiye görevlisine ödenecek ücret, sözleşmede 

buna ilişkin bir hüküm veya ortaklarca oybirliğiyle verilmiş bir karar yoksa, tasfiyenin 

gerektirdiği emek ile ortaklık malvarlığının geliri göz önünde tutularak hâkim 

tarafından belirlenir ve ortaklık malvarlığından, buna imkân bulunamazsa, ortaklardan 

müteselsilen karşılanır. Tasfiye usulüne veya tasfiye sonucunda her bir ortağa 

dağıtılacak paya ilişkin olarak doğabilecek uyuşmazlıklar, ilgililerin istemi üzerine 

hâkim tarafından çözüme bağlanır.”  

 

2. Tasfiye İşlemleri:  

Tasfiyede, şirket alacaklarının tahsil edilmesi, şirket mevcutlarının nakde çevrilmesi, 

şirketin borçlarının ödenmesi ve bakiyenin, ortakların kâr ve zararı paylaşım 

esaslarına göre paylaştırılmasına ilişkin işlemler yapılır.  İki tür tasfiye vardır. Tasfiye 

işlemleri kapsamında ilk olarak şirketin aktif ve pasifleri tespit edilerek alacaklar tahsil 

edilmeli ve mevcutlar paraya çevrilmelidir. Buna şirketin iç tasfiyesi denir. Adi şirketin 
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üçüncü kişilerle olan bağlarının ortadan kaldırılmasına yönelik aşama dış tasfiye 

denilir. 

 Dış tasfiyede aktif ve pasifler hesap edilir, aktifler paraya çevrilir. Şirketin üçüncü 

kişilerden olan alacakları tahsil edilir. Borçlar ödenir. Ortakların şirketten avans, 

masraf gibi alacakları varsa bunlar da dış tasfiyede ödenir. 

 

TBK’nın 642’inci maddesine göre; katılım payı olarak bir şeyin mülkiyetini koyan 

ortak, ortaklığın sona ermesi üzerine yapılacak tasfiye sonucunda, o şeyi olduğu gibi 

geri alamayıp, koyduğu katılım payına ne değer biçilmişse, o değeri isteyebilir. Bu 

değer belirlenmemişse, geri alma, o şeyin katılım payı olarak konduğu zamandaki 

değeri üzerinden yapılır. TBK’nın 643’üncü maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

ortaklığın borçları ödendikten ve ortaklardan her birinin ortaklığa verdiği avanslar ile 

ortaklık için yaptığı giderler ve koymuş olduğu katılım payı geri verildikten sonra bir 

şey artarsa, bu kazanç, ortaklar arasında paylaşılır. 

Ortaklığın, borçlar, giderler ve avanslar ödendikten sonra kalan varlığı, ortakların 

koydukları katılım paylarının geri verilmesine yetmezse, zarar ortaklar arasında 

paylaşılır. Bir başka ifadeyle, öncelikle ortakların sermaye payları iade edilir. Dış 

tasfiyeden elde edilen para sermaye paylarını (tüm sermaye) karşılıyorsa ne kâr ne 

de zarar vardır. Dış tasfiye sonucunda fazla para varsa kâr edilmiş demektir. Bu kâr 

ortaklara sözleşmeye göre, sözleşmede hüküm yoksa tüm ortaklar arasında dağıtılır. 

Eğer zarar varsa bu da aynı şekilde paylaşılır.  

J. Adi Şirketin Çeşitli Görünüş Şekilleri 

1. Gizli (Hususi) Şirket: Bir şirketin varlığının üçüncü kişilerden saklandığı ya da 

ortak sayısının gerçekte olduğundan az gösterildiği şirkete gizli (hususi) şirket denir. 

Gizli şirket adi şirketin bir alt türüdür. Gizli şirket Türk Hukukunda yazılı olarak 

düzenlenmemiştir. Ancak uygulamadaki problemler nedeniyle bu konuda adi şirket 

hükümleri uygulanır. 

2. Joint-Venture (Ortak Girişim): İki veya daha fazla işletmenin ortak bir ticari iş için 

oluşturdukları ortaklığa joint-venture denir. Bu ortaklık, tek bir iş için kurulur. Joint 

Venture, hukuken ve iktisadi açıdan birbirinden bağımsız birden fazla gerçek veya 

tüzel kişinin belirli bir işi veya süreklilik arz eden bir faaliyeti, bir ticaret ortaklığı 

kurarak veya böyle bir ortaklık söz konusu olmaksızın gerçekleştirmek ve kazanç elde 

etmek amacıyla bir sözleşme çerçevesinde bir araya gelmeleri ve o faaliyetin 
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rizikolarını her biri müteselsilen sorumluluk altına girmek suretiyle üstlenmeleri 

anlamına gelir. 

3. Konsorsiyum: Kişilerin belirli bir işi veya işler dizisini birlikte gerçekleştirmek 

amacıyla bir araya gelmeleri ve bunlardan her birinin diğerinden bağımsız olarak 

işin sadece belli bir bölümünün yerine getirilmesi sorumluluğunu üstlenmesi 

halinde söz konusudur. Örneğin; Metro yapımı için, üç şirketten birisi ray 

sistemini, birisi ses sistemini ve birisi de elektrik sistemini yapma konusunda 

uzmanlar. Bu üç şirket açılan ihalede sadece kendi bölümlerinden sorumlu 

olacaklarını belirtirler ama tek başlarına varlık gösteremeyecekleri için kendi 

aralarında imzalayacakları sözleşme ile grup olup (konsorsiyum) bu grupla ihaleye 

girerler. 

4. Kartel: Kartel, hukuksal ve ekonomik açıdan birbirinden bağımsız teşebbüslerin, 

bağımsızlıklarını koruyarak aralarındaki rekabeti sınırlandırmak veya tümüyle 

ortadan kaldırmak suretiyle piyasayı etkileme ve kontrol altında tutma amacıyla bir 

araya gelmeleridir.  

5. Konzern (Holding): Birden fazla teşebbüsün hukuki bağımsızlığını koruyarak 

fakat iktisadi bağımsızlığını kaybederek teşebbüslerin ortak bir yönetim çatısı altında 

birleşerek oluşturdukları ekonomik bütündür.  

 

§ 3. TİCARET ŞİRKETLERİ 

I. GENEL OLARAK 

Yeni Türk Ticaret Kanunu (TTK) 124’e göre; Ticaret şirketleri; kollektif, komandit, 

anonim, limited ve kooperatif şirketlerden ibarettir. TTK 124/2’ye göre; Bu Kanunda, 

kollektif ile komandit şirket, şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirket sermaye şirketi sayılır. Ticaret şirketlerinin özellikleri; tüzel kişiliği ve 

şirketin tacir sıfatı vardır. Şirketin hak ve fiil ehliyeti vardır. Hak ehliyeti, şirketin tüzel 

kişilik kazanmasıyla birlikte işlemeye başlar. Ancak, fiil ehliyeti için kanunen ve esas 

sözleşmeyle zorunlu kılınan organların oluşması gereklidir. TTK 125/2’ye göre; 

Ticaret şirketleri, Türk Medenî Kanununun 48 inci maddesi çerçevesinde bütün 
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haklardan yararlanabilir ve borçları üstlenebilirler11. Ticaret şirketleri; tacirdir, iflasa 

tabidir, şirketin ortaklarından ayrı bir malvarlığı vardır, aktif ve pasif dava ehliyeti 

vardır, ticaret siciline tescilleri, defter tutmaları ve ticaret unvanı almaları zorunludur. 

 

 

II.TİCARET ŞİRKETLERİNİN BİRLEŞMESİ, TÜR DEĞİŞTİRMESİ VE BÖLÜNMESİ: 

A.Birleşme: 

1. Genel olarak: 

 Birleşme; İki ya da daha fazla ticaret şirketinin aktif ve pasiflerini birleştirerek tüzel 

kişiliklerini sona erdirmek kaydıyla yeni bir ticaret şirketi meydana getirmeleri veyahut 

bir veya daha çok ticaret şirketinin tüzel kişiliklerini sona erdirip aktif ve pasiflerini 

mevcut diğer bir ticaret şirketinin aktif ve pasifleriyle birleştirip o şirkete katılmaları 

şeklinde olur12. Birleşme iki şekilde yapılabilir. 

- Şirket birleşmelerinin ilk şeklinde, birden fazla ticaret şirketinin tasfiye 

edilmeden, malvarlıklarının birleştirilmesi suretiyle yeni bir şirket kurması hali 

söz konusudur. Birleşen şirketlerin hukuki varlığı sona erer. Birleşmeyi isteyen 

iki veya daha fazla şirketin aktif ve pasifleriyle yeni bir şirket kurulmuş olur.  

(Aycell-Aria). TTK 143’e göre; yeni kuruluş yoluyla birleşmede, yeni kurulan 

şirketin türü ne ise, o türün kurulmasına ilişkin (6102 sayılı TTK veya 

KoopK’da yer alan) hükümler uygulanacaktır. 

- İkinci şekilde ise; Devralma yoluyla birleşme de ise;  iki veya daha fazla ticaret 

şirketi vardır. Bunlardan birisi diğerine katılır. Katılan şirketin hukuki varlığı 

sona erer. Hukuki varlığı sona eren şirketin malvarlığı fiili tasfiyeye tâbi 

tutulmaksızın, bünyesinde birleşmenin gerçekleşeceği şirkete intikal eder. 

(Osmanlı-Garanti Bankası). TTK 142’ye göre; devralma yoluyla birleşmede, 

devralan şirket, sermayesini, devrolunan şirketin ortaklarının haklarının 

korunabilmesi için gerekli olan düzeyde, artırmak zorundadır. 

2. Birleşebilecek Şirketler: 

                                                 
11 6762 sayılı Ticaret Kanununda, Ultra Vires kuralına göre; şirketlerin hak ve fiil ehliyetlerinin sınırları amaca 
ve konuya göre belirlenir. Şirketlerde konu dışı yapılan işlemler yok hükmündedir. Fakat bu kural 6102 sayılı 
TTK ile kaldırılmıştır.  
12 Yeni TTK’ya göre, devralma yolu ile birleşmeler ana şirket-yavru şirket arasında düz ve ters birleşme şeklinde 
de olabilir. 
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TTK’nın 137’inci maddesine göre; Sermaye şirketleri, 

a) Sermaye şirketleriyle 

b) Kooperatiflerle ve 

c) Devralan şirket olmaları şartıyla, kollektif ve komandit şirketlerle, 

birleşebilirler. 

(2) Şahıs şirketleri, 

a) Şahıs şirketleriyle  

b) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, sermaye şirketleriyle, 

c) Devrolunan şirket olmaları şartıyla, kooperatiflerle, 

birleşebilirler. 

(3) Kooperatifler, 

a) Kooperatiflerle, 

b) Sermaye şirketleriyle ve 

c) Devralan şirket olmaları şartıyla, şahıs şirketleriyle,  

birleşebilirler. 

TTK 138’e göre; Tasfiye halindeki şirket; malvarlığının dağıtılmasına başlanmamış 

olması ve bu birleşmede “devrolunan şirket” sıfatına sahip olması koşullarıyla 

birleşmenin tarafı olabilir. TTK 139’a göre; Sermayesiyle kanunî yedek akçeleri 

toplamının yarısı zararlarla kaybolan veya borca batık durumda bulunan bir şirket, 

kaybolan sermayeyi veya gerekiyorsa borca batıklık durumunu karşılayabilecek 

tutarda serbestçe, tasarruf edilebilen özvarlığa sahip bulunan bir şirket ile birleşebilir. 

Buz şartın gerçekleşmiş olduğunu ispatlayan belgelerin, devralan şirketin merkezinin 

bulunduğu yerin ticaret sicili müdürlüğüne sunulması da şarttır. 

TTK 141’e göre; Birleşmeye katılan şirketler, birleşme sözleşmesinde, ortaklara, 

devralan şirkette, pay ve ortaklık haklarının iktisabı ile iktisap olunacak şirket 

paylarının gerçek değerine denk gelen bir ayrılma akçesi arasında seçim yapma 

hakkı tanıyabilirler. 

3. Birleşme Usulü:  

TTK 145’e göre; Birleşme sözleşmesi yazılı şekilde yapılır. Sözleşme, birleşmeye 

katılan şirketlerin, yönetim organlarınca imzalanır ve genel kurulları tarafından 

onaylanır. TTK 146’ya göre; Birleşme sözleşmesinin; 
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a) Birleşmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, hukukî türlerini, merkezlerini; 

yeni kuruluş yolu ile birleşme hâlinde, yeni şirketin türünü, ticaret unvanını ve 

merkezini; 

b) Şirket paylarının değişim oranını, öngörülmüşse denkleştirme tutarını; 

devrolunan şirketin ortaklarının, devralan şirketteki paylarına ve haklarına ilişkin 

açıklamaları; 

c) Devralan şirketin, imtiyazlı ve oydan yoksun payların sahipleriyle intifa senedi 

sahiplerine tanıdığı hakları; 

d) Şirket paylarının değiştirilmesinin şeklini; 

e) Birleşmeyle iktisap edilen payların, devralan veya yeni kurulan şirketin bilânço 

kârına hak kazandığı tarihi ve bu isteme ilişkin bütün özellikleri; 

f) Gereğinde 141 inci madde uyarınca ayrılma akçesini; 

g) Devrolunan şirketin işlem ve eylemlerinin devralan şirketin hesabına yapılmış 

sayılacağı tarihi; 

h) Yönetim organlarına ve yönetici ortaklara tanınan özel yararları; 

i) Gereğinde sınırsız sorumlu ortakların isimlerini; 

içermesi zorunludur. 

TTK 147’ye göre;  Birleşmeye katılan şirketlerin yönetim organları, ayrı ayrı veya 

birlikte, birleşme hakkında bir rapor hazırlarlar. 

(2) Raporda; 

a) Birleşmenin amacı ve sonuçları; 

b) Birleşme sözleşmesi; 

c) Şirket paylarının değişim oranı ve öngörülmüşse denkleştirme akçesi; 

devrolunan şirketlerin ortaklarına devralan şirket nezdinde tanınan ortaklık hakları; 

d) Gereğinde ayrılma akçesinin tutarı ve şirket pay ve ortaklık hakları yerine 

ayrılma akçesi verilmesinin sebepleri; 

e) Değişim oranının belirlenmesi yönünden payların değerlemesine ilişkin 

özellikler; 

f) Gereğinde devralan şirket tarafından yapılacak artırımın miktarı; 
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g) Öngörülmüşse, devrolunan şirketin ortaklarına, birleşme dolayısıyla yüklenecek 

olan, ek ödeme ve diğer kişisel edim yükümlülükleri ile kişisel sorumluluklar hakkında 

bilgi; 

h) Değişik türdeki şirketlerin birleşmelerinde, yeni tür dolayısıyla ortaklara düşen 

yükümlülükler; 

i) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin işçileri üzerindeki etkileri ile 

mümkünse bir sosyal plânın içeriği; 

j) Birleşmenin, birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkileri; 

k) Gerekiyorsa, ilgili makamlardan alınan onaylar, 

hukukî ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri belirtilir. 

(3) Yeni kuruluş yoluyla birleşmede birleşme raporuna yeni şirketin sözleşmesinin 

de eklenmesi şarttır.  

(4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde, küçük ve orta ölçekli şirketler birleşme 

raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler. 

TTK’nın 149’uncu maddeszine göre; (1) Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, 

merkezleriyle şubelerinde ve halka açık anonim şirketler ise Sermaye Piyasası 

Kurulunun öngöreceği yerlerde, genel kurul kararından önceki otuz gün içinde; 

birleşme sözleşmesini, birleşme raporunu, son üç yılın yılsonu finansal tablolarıyla 

yıllık faaliyet raporlarını, gereğinde ara bilânçolarını, ortakların, intifa senedi 

sahipleriyle şirket tarafından ihraç edilmiş bulunan menkul kıymet hamillerinin, 

menfaati bulunan kişilerin ve diğer ilgililerin incelemesine sunmakla yükümlüdür. 

Bunlar ilgili sermaye şirketlerinin internet sitelerinde de yayınlanır.  Ortaklar ile birinci 

fıkrada sayılan kişiler, aynı fıkrada anılan belgelerin suretlerinin ve varsa basılı 

şekillerinin kendilerine verilmesini isteyebilirler. Bunlar için, herhangi bir bedel veya 

gider karşılığı istenilemez.  Birleşmeye katılan şirketlerden her biri, Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesinde yayınlanan ve internet sitelerine de konulan ilânda, inceleme 

yapma hakkına işaret eder. Birleşmeye katılan her şirket, birinci fıkrada anılan 

belgelerin nereye tevdi edildiklerini ve nerelerde incelemeye hazır tutulduklarını, 

tevdiden en az üç iş günü önce, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile şirket 

sözleşmesinde öngörülen gazetelerde ve sermaye şirketleri de internet sitelerinde 

ilân eder. Tüm ortakların onaylamısı halinde küçük ve ortak ölçüekli şirketler 

inceleme hakkının kullanılmasından vazgeçebilirler. 
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TTK 151’e göre; (1) Yönetim organı, genel kurula birleşme sözleşmesini sunar. 

Birleşme sözleşmesi genel kurulda;  

! anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış 

sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan 

oyların dörtte üçüyle; 

! Bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, sermayenin 

çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte 

üçüyle; 

! Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip 

bulunmaları şartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün oylarıyla; 

! Kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla; ana sözleşmede ek 

ödeme ve başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya 

bunlar mevcut olup da genişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların dörtte üçünün 

kararıyla, 

onaylanmalıdır. 

! Kollektif ve komandit şirketlerde birleşme sözleşmesinin oy birliğiyle onaylanması 

gerekir. Ancak, şirket sözleşmesinde birleşme sözleşmesinin bütün ortakların dörtte 

üçünün kararıyla onaylanması öngörülebilir.  

TTK 153’e göre; Birleşme, birleşmenin ticaret siciline tescili ile geçerlilik kazanır. 

Tescil anında, devrolunan şirketin bütün aktif ve pasifi kendiliğinden devralan şirkete 

geçer. Devrolunan şirketin ortakları devralan şirketin ortağı olur. Ancak bu sonuç, 

devralan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket eden kişinin elinde 

bulunan paylar ile devrolunan şirketin kendi adına fakat bu şirket hesabına hareket 

eden kişinin elinde bulunan paylar için doğmaz. TTK 154’e göre; Birleşme kararı, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân olunur.  

 

 

4. Kolaylaştırılmış birleşme: 

 TTK 155’e göre; Devralan sermaye şirketi devrolunan sermaye şirketinin oy hakkı 

veren bütün paylarına veya Bir şirket ya da bir gerçek kişi veya kanun yahut 

sözleşme dolayısıyla bağlı bulunan kişi grupları, birleşmeye katılan sermaye 
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şirketlerinin oy hakkı veren tüm paylarına sahiplerse sermaye şirketleri 

kolaylaştırılmış düzene göre birleşebilirler.Devralan sermaye şirketi, devrolunan 

sermaye şirketinin tüm paylarına değil de oy hakkı veren paylarının en az yüzde 

doksanına sahipse, azınlıkta kalan paysahipleri için devralan şirkette bu payların 

denk karşılığı olan paylar verilmesi şirket payları yanında, şirket paylarının gerçek 

değerinin tam dengi olan nakdî bir karşılık verilmesinin önerilmiş olması ve birleşme 

dolayısıyla ek ödeme borcunun veya herhangi bir kişisel edim yükümlülüğünün yahut  

kişisel sorumluluğun doğmaması hâlinde birleşme kolaylaştırılmış usulde 

gerçekleşebilir.    

Sadece sermaye şirketleri kolaylaştırılmış şekilde birleşebilir.  

5. Alacaklıların korunması:  

TTK 157’ye göre; Birleşmeye katılan şirketlerin alacaklıları birleşmenin hukuken 

geçerlilik kazanmasından itibaren üç ay içinde istemde bulunurlarsa, devralan şirket 

bunların alacaklarını teminat altına alır. Birleşmeye katılan şirketler; alacaklılarına, 

Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapacakları ilanla 

ve ayrıca internet sitelerine konulacak ilanla haklarını bildirirler.  

6. Ortakların Sorumlulukları:  

Devrolunan şirketin borçlarından birleşmeden önce sorumlu olan ortakların 

sorumlulukları birleşmeden sonra da devam eder. Şu şartla ki, bu borçlar birleşme 

kararının ilânından önce doğmuş olmalı veya borçları doğuran sebepler bu tarihten 

önce oluşmuş bulunmalıdır. 

 

B. Tip (Tür) Değiştirme:  

1. Genel Olarak:  

Bir şirketin bir türden diğer türe, tasfiye edilmeden iktisadi devamlılığını koruyarak 

dönüşmesidir. Kanunda aksine bir hüküm yoksa, bir şirketin türünün diğer bir ticaret 

şirketine çevrilmesi yeni türe ait kuruluş merasimine tabidir. Fakat TTK 184’e göre; 

Tür değiştirmede, yeni türün kuruluşuna ilişkin hükümler uygulanır; ancak sermaye 

şirketlerinde ortakların asgarî sayısına ve aynî sermaye konulmasına ilişkin hükümler 

uygulanmaz.  

 Yeni türe çevrilen şirket eskisinin devamıdır. Bir sermaye şirketinin şahıs şirketine 

veya şahıs şirketinin sermaye şirketine dönüşmesi mümkündür. Tür değiştirmede 
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eski şirket sona ermiş olmaz. Bilakis yeni tür, eski şirketin devamı sayılır. Şirketin 

sona ermesi nedeniyle tasfiye işlemleri yapılmaz. Dolayısıyla bu durumda da eski 

şirket tasfiyesiz sona ermiş olur. Bir ticaret şirketinin türünü değiştirebilmesi için de 

yetkili organdan tür değiştirmeye ilişkin karar alınmalıdır.  

2. Tür Değiştirme Usulü 

TTK’nın 181’inci maddesine göre;  bir sermaye şirketi; başka türde bir sermaye 

şirketine; veya bir kooperatife; bir kollektif şirket; bir sermaye şirketine veya bir 

kooperatife veya  bir komandit şirkete; bir komandit şirket; bir sermaye şirketine; bir 

kooperatife; bir kollektif şirkete; bir kooperatif bir sermaye şirketine dönüşebilir. 

Anonim şirket → limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, 

kooperatife dönüşebilir. 

Limited şirket → anonim şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, 

kooperatife dönüşebilir. 

Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket → anonim şiket, limited şirket, 

kooperatife dönüşebilir. 

Kollektif şirket → anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirket, kooperatif, komandit  şirkete dönüşebilir. 

Komandit şirket→ anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş 

komandit şirket, kooperatif, kollektif şirkete dönüşebilir. 

Kooperatif → anonim şirket, limited şirket, sermayesi paylara bölünmüş komandit 

şirkete dönüşebilir.  

NOT:  TTK’nın 182’inci maddesine göre;  

Bir kollektif şirket bir komandit şirkete; kollektif şirkete bir komanditerin girmesi veya 

bir ortağın komanditer olması hâlinde dönüşebilir. 

 Bir komandit şirket kollektif şirkete; tüm komanditerlerin şirketten çıkması veya tüm 

komanditerlerin komandite olması suretiyle dönüşebilir.  

TTK 183’e göre; tür değiştirmede ortakların şirket payları ve hakları korunur.  

TTK’nın 185’inci maddesine göre;  yönetim organı bir tür değiştirme plânı düzenler. 

Plân yazılı şekle ve genel kurulun onayına tâbidir. Tür değiştirme plânı; şirketin tür 

değiştirmeden önceki ve sonraki ticaret unvanını, merkezini ve yeni türe ilişkin 

ibareyi, yeni türün şirket sözleşmesini, ortakların tür değiştirmeden sonra sahip 
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olacakları payların sayısını, cinsini ve tutarını veya tür değiştirmeden sonra ortakların 

paylarına ilişkin açıklamaları içerir. TTK’nın 186’ıncı maddesine göre; Yönetim organı 

tür değiştirme hakkında yazılı bir rapor hazırlar. Raporda; tür değiştirmenin amacı ve 

sonuçları, yeni türe ilişkin kuruluş hükümlerinin yerine getirilmiş bulunduğu, yeni 

şirket sözleşmesi, tür değiştirmeden sonra ortakların sahip olacakları paylara dair 

değişim oranı, varsa ortaklar ile ilgili olarak tür değiştirmeden kaynaklanan ek ödeme 

ile diğer kişisel edim yükümlülükleri ve kişisel sorumluluklar, ortaklar için yeni tür 

dolayısıyla doğan yükümlülükler hukukî ve ekonomik yönden açıklanır ve gerekçeleri 

gösterilir. Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler tür 

değiştirme raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler.  

3. Tür Değiştirme Kararı 

TTK’nın 189’uncu maddesine göre; yönetim organı tür değiştirme plânını genel kurula 

sunar. Tür değiştirme kararı aşağıdaki nisaplarla alınır: 

a) Anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya 

çıkarılmış sermayenin üçte ikisini karşılaması şartıyla, genel kurulda mevcut oyların 

üçte ikisiyle; limited şirkete dönüştürme hâlinde, ek ödeme veya kişisel edim 

yükümlülüğü doğacaksa tüm ortakların onayıyla; 

b) Bir sermaye şirketinin bir kooperatife dönüşmesi hâlinde tüm ortakların 

onayıyla; 

c) Limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçüne sahip bulunmaları şartıyla, 

ortakların dörtte üçünün kararıyla; 

d) Kooperatiflerde; ortakların en az üçte ikisinin temsil edilmeleri şartı ile, genel 

kurulda mevcut oyların çoğunluğuyla, ek ödeme, diğer kişisel edim yükümlülükleri 

veya kişisel sorumluluk getiriliyorsa veya bu yükümlülükler veya sorumluluklar 

genişletiliyorsa, kooperatifte kayıtlı ortaklarının üçte ikisinin olumlu oyuyla, 

e) Kollektif ve komandit şirketlerde tür değiştirme plânı bütün ortakların oy 

birliğiyle onanır. Ancak, şirket sözleşmesinde ortakların tümünün üçte ikisinin olumlu 

oyuyla bu kararın alınabileceği öngörülebilir. 

Tür değiştirmenin kesinleşmesi şirket türünün ticaret siciline tescil edilmesiyle 

gerçekleşir. Tür değiştirme kararı Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilir. 

C.Bölünme: 

1.Genel Olarak:  
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Şirket bölünmeleriyle ilgili olarak 6762 sayılı Türk Ticaret Kanununda doğrudan bir 

hüküm bulunmamaktadır. Bu konu, 20. 06. 2001 tarihinde kabul edilerek 03. 07.2001 

tarih ve 24451 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 4684 sayılı "Bazı 

Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun" ile 

yasal bir zemine oturtulmuştur. Bu gelişmenin akabinde Gümrük ve Ticaret Bakanlığı 

ilgili Kanunlardan aldığı yetkiye dayanarak, "Anonim ve Limited Şirketlerin Kısmi 

Bölünme İşlemlerinin Usul ve Esaslarının Düzenlenmesi Hakkında Tebliğ" i 

düzenlemiş ve 16. 09. 2003 tarih ve 25231 sayılı Resmi Gazetede yayımlamıştır. 

6102 sayılı TTK’da ise bölünme düzenlenmiştir. TTK’nın 159’uncu maddesine göre; 

Bir şirket tam veya kısmî bölünebilir. Tam bölünmede, şirketin tüm malvarlığı 

bölümlere ayrılır ve diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, devralan 

şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler. Tam bölünüp devrolunan şirket sona 

erer ve unvanı ticaret sicilinden silinir. Kısmî bölünmede, bir şirketin malvarlığının bir 

veya birden fazla bölümü diğer şirketlere devrolunur. Bölünen şirketin ortakları, 

devralan şirketlerin paylarını ve haklarını iktisap ederler veya bölünen şirket, 

devredilen malvarlığı bölümlerinin karşılığında devralan şirketlerdeki payları ve 

hakları elde ederek yavru şirketini oluşturur. Anonim ve limited şirketlerin bölünmeleri 

tam ve kısmi olmak üzere iki şekilde gerçekleşmektedir. Tam bölünme, mevcut şirket 

infisah ederek malvarlığını mevcut veya yeni kurulacak iki veya daha fazla şirkete 

devretmesiyle gerçekleşmektedir. Kısmî bölünmede ise, şirket sona ermeden 

malvarlığı unsurlarının bazılarını diğer şirkete devrederek bölünür. TTK 160’a göre; 

Sermaye şirketleri ve kooperatifler sermaye şirketlerine ve kooperatiflere 

bölünebilirler. 

 

2.Bölünme Usulü:  

 

TTK 166’ya göre; Bir şirket bölünme yoluyla, malvarlığının bölümlerini var olan 

şirketlere devredecekse, bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları tarafından 

bir bölünme sözleşmesi yapılır. TTK’nın 167’inci maddesine göre; bölünme 

sözleşmesi ve bölünme plânı özellikle; 

a) Bölünmeye katılan şirketlerin ticaret unvanlarını, merkezlerini ve türlerini; 
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b) Aktif ve pasif malvarlığı konularının devir amacıyla bölümlere ayrılmasını ve 

tahsisini; açık tanımlamayla, bu bölümlere ilişkin envanteri; taşınmazları, kıymetli 

evrakı ve maddî olmayan malvarlığını teker teker gösteren listeyi;  

c) Payların değişim oranını ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını ve 

devreden şirketin ortaklarının, devralan şirketteki ortaklık haklarına ilişkin 

açıklamaları; 

d) Devralan şirketin; intifa senedi, oydan yoksun pay ve özel hak sahiplerine 

tahsis ettiği hakları;  

e) Şirket paylarının değişim tarzlarını; 

f) Şirket paylarının bilânço kârına hangi tarihten itibaren hak kazanacaklarını ve 

bu istem hakkının özelliklerini; 

g) Devreden şirketin işlemlerinin hangi tarihten itibaren devralan şirketin hesabına 

yapılmış kabul edildiğini; 

h) Yönetim organlarının üyelerine, müdürlere, yönetim hakkına sahip kişilere ve 

denetçilere tanınan özel menfaatleri; 

i) Bölünme sonucu devralan şirketlere geçen iş ilişkilerinin listesini 

içerir.  

TTK’nın 169’uncu maddesine göre; bölünmeye katılan şirketlerin yönetim organları, 

bölünme hakkında ayrı rapor hazırlarlar; ortak rapor da geçerlidir. 

(2) Rapor; 

a) Bölünmenin amacını ve sonuçlarını; 

b) Bölünme sözleşmesini veya bölünme plânını; 

c) Payların değişim oranlarını ve gereğinde ödenecek denkleştirme tutarını, 

özellikle devreden şirketin ortaklarının devralan şirketteki haklarına ilişkin 

açıklamaları; 

d) Değişim oranının saptanmasında, payların değerlemesine ilişkin özellikleri; 

e) Gereğinde, bölünme dolayısıyla ortaklar için doğacak olan ek ödeme 

yükümlülüklerini, diğer kişisel edim yükümlülüklerini ve sınırsız sorumluluğu; 

f) Bölünmeye katılan şirketlerin türlerinin farklı olması hâlinde, ortakların yeni tür 

sebebiyle söz konusu olan yükümlülüklerini; 

g) Bölünmenin işçiler üzerindeki etkileri ile içeriğini; varsa sosyal plânın içeriğini; 
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h) Bölünmenin, bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları üzerindeki etkilerini; 

hukukî ve ekonomik yönleri ile açıklar ve gerekçelerini gösterir.  

(3) Yeni kuruluşun varlığı hâlinde, bölünme plânına yeni şirketin sözleşmesi de 

eklenir. 

 (4) Tüm ortakların onaylaması hâlinde küçük ve orta ölçekli şirketler bölünme 

raporunun düzenlenmesinden vazgeçebilirler. 

 

Bölünme sözleşmesi veya bölünme planı;  

- anonim ve sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde, esas veya çıkarılmış 

sermayenin çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan 

oyların dörtte üçüyle, 

- bir kooperatif tarafından devralınacak sermaye şirketlerinde, sermayenin 

çoğunluğunu temsil etmesi şartıyla, genel kurulda mevcut bulunan oyların dörtte 

üçüyle, 

- limited şirketlerde, sermayenin en az dörtte üçünü temsil eden paylara sahip 

bulunmaları şartıyla, tüm ortakların dörtte üçünün oylarıyla, 

- kooperatiflerde, verilen oyların üçte ikisinin çoğunluğuyla; ana sözleşmede ek 

ödeme ve başka edim yükümlülükleri ya da sınırsız sorumluluk kabul edilmiş veya 

bunlar mevcut olup da genişletilmişse kooperatife kayıtlı tüm ortakların dörtte üçünün 

kararıyla, 

onaylanmalıdır. 

 

 

3. Alacaklıların Korunması:  

TTK’nın 174’üncü maddesine göre; bölünmeye katılan şirketlerin alacaklıları, Türkiye 

Ticaret Sicili Gazetesinde, yedişer gün aralıklarla üç defa yapılacak ilânla ve sermaye 
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şirketlerinde ayrıca internet sitesine de konulacak ilânla, alacaklarını bildirmeye ve 

teminat verilmesi için istemde bulunmaya çağrılırlar.  

4. Sorumluluk:  

TTK’nın 176’ıncı maddesine göre; Bölünme sözleşmesi veya bölünme plânıyla 

kendisine borç tahsis edilen şirket ( birinci derecede sorumlu bulunan şirket) 

alacaklıların alacaklarını ifa etmezse, bölünmeye katılan diğer  şirketler( ikinci 

derecede sorumlu  şirketler) müteselsilen sorumlu olurlar. İkinci derecede sorumlu 

olan şirketlerin takip edilebilmeleri için, alacağın teminat altına alınmamış ve birinci 

derecede sorumlu şirketin, 

a) İflâs etmiş, 

b) Konkordato süresi almış, 

c) Aleyhinde yapılan bir icra takibinde kesin aciz vesikası alınmasının şartları 

doğmuş, 

d) Merkezi yurt dışına taşınmış ve artık Türkiye’de takip edilemez duruma gelmiş 

veya  

e) Yurt dışındaki merkezinin yeri değiştirilmiş ve bu sebeple hukuken takibi önemli 

derecede güçleşmiş  

olması gerekir. 

NOT: TTK’nın 179’uncu maddesine göre; tam bölünme hâlinde devreden şirket 

ticaret siciline tescil ile birlikte infisah eder. Bölünme ticaret siciline tescille geçerlilik 

kazanır. Tescil ile tescil anında envanterde yer alan bütün aktifler ve pasifler devralan 

şirketlere geçer. 

NOT: “TTK m.192’ye göre, Birleşmenin, bölünmenin ve tür değiştirmenin iptali ve 

eksikliklerin sonuçları: 134 ilâ 190 ıncı(alacaklılar ve çalışanların korunması ile ilgili) 

maddelerin ihlali hâlinde, birleşme, bölünme ve tür değiştirme kararına olumlu oy 

vermemiş ve bunu tutanağa geçirmiş bulunan birleşmeye, bölünmeye veya tür 

değiştirmeye katılan şirketlerin ortakları; bu kararın Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

ilanından itibaren 2 AY içinde iptal davası açabilirler. İlanın gerekmediği hâllerde süre 

tescil tarihinden başlar.  

Kararın bir yönetim organı tarafından verilmesi hâlinde de bu dava açılabilir. 

Birleşme, bölünme ve tür değiştirmeye ilişkin işlemlerde herhangi bir eksikliğin varlığı 

hâlinde, mahkeme taraflara bunun giderilmesi için süre verir. Hukuki sakatlık, verilen 
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süre içinde giderilemiyorsa veya giderilememişse mahkeme kararı iptal eder ve 

gerekli önlemleri alır. 

 

NOT: Birleşme, Bölünme ve Tür Değiştirmede Sorumluluk 

TTK 193’e göre; Birleşme, bölünme veya tür değiştirme işlemlerine herhangi bir 

şekilde katılmış bulunan bütün kişiler şirketlere, ortaklara ve alacaklılara karşı 

kusurları ile verdikleri zararlardan sorumludurlar. Kurucuların sorumlulukları saklıdır.   

III. HAKİM VE BAĞLI ŞİRKET 

TTK ile ilk defa düzenlenmiştir. TTK’nın 195’inci maddesine göre; bir ticaret şirketi, 

diğer bir ticaret şirketinin, doğrudan veya dolaylı olarak; oy haklarının çoğunluğuna 

sahipse veya şirket sözleşmesi uyarınca, yönetim organında karar alabilecek 

çoğunluğu oluşturan sayıda üyenin seçimini sağlayabilmek hakkını haizse veya kendi 

oy hakları yanında, bir sözleşmeye dayanarak, tek başına veya diğer paysahipleri ya 

da ortaklarla birlikte, oy haklarının çoğunluğunu oluşturuyorsa; birinci şirket hâkim, 

diğeri bağlı şirkettir. Bunun dışında, bir ticaret şirketinin başka bir ticaret şirketinin 

paylarının çoğunluğuna veya onu yönetebilecek kararları alabilecek miktarda 

paylarına sahip bulunması, birinci şirketin hâkimiyetinin varlığına karinedir. Bir hâkim 

şirketin, bir veya birkaç bağlı şirket aracılığıyla bir diğer şirkete hâkim olması, dolaylı 

hâkimiyettir. Hâkim şirkete doğrudan veya dolaylı olarak bağlı bulunan şirketler, 

onunla birlikte şirketler topluluğunu oluşturur. Hâkim şirketler ana, bağlı şirketler 

yavru şirket konumundadır. Birbirlerinin paylarının en az dörtte birine sahip bulunan 

sermaye şirketleri karşılıklı iştirak durumundadır. Bu payların yüzdelerinin 

hesaplanmasında 196 ncı madde uygulanır. Anılan şirketlerden biri diğerine hâkimse, 

ikincisi aynı zamanda bağlı şirket sayılır. Karşılıklı iştirak durumundaki şirketlerin her 

biri diğerine hâkimse ikisi de bağlı ve hâkim şirket kabul olunur. 

Bağlı şirketin yönetim kurulu, faaliyet yılının ilk üç ayı içinde, şirketin hâkim ve 

bağlı şirketlerle ilişkileri hakkında bir rapor düzenler. Rapor, doğru ve dürüst hesap 

verme ilkelerine uygun olmalıdır.TTK md. 200’e göre; Hâkim şirketin her pay sahibi 

genel kurulda, bağlı şirketlerin finansal ve malvarlığıyla ilgili durumları ile hesap 

sonuçları, hâkim şirketin bağlı şirketlerle, bağlı şirketlerin birbirleriyle, hâkim ve bağlı 

şirketlerin pay sahipleri, yöneticileri ve bunların yakınlarıyla ilişkileri, yaptıkları 
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işlemler ve bunların sonuçları hakkında, özenli, gerçeği aynen ve dürüstçe yansıtan 

hesap verme ilkelerine uygun, doyurucu bilgi verilmesini isteyebilir.  

TTK md. 202’ye göre; Hâkim şirket, hâkimiyetini bağlı şirketi kayba uğratacak 

şekilde kullanamaz. Özellikle  bağlı şirketi, iş, varlık,  fon, personel,  alacak ve borç 

devri gibi hukukî  

işlemler yapmaya; kârını azaltmaya ya da aktarmaya; malvarlığını aynî veya kişisel 

nitelikte haklarla sınırlandırmaya; kefalet, garanti ve aval vermek gibi sorumluluklar 

yüklenmeye; ödemelerde bulunmaya; haklı bir sebep olmaksızın tesislerini 

yenilememek, yatırımlarını kısıtlamak, durdurmak gibi verimliliğini ya da faaliyetini 

olumsuz etkileyen kararlar veya önlemler almaya yahut gelişmesini sağlayacak 

önlemleri almaktan kaçınmaya yöneltemez; meğerki, kayıp, o faaliyet yılı içinde fiilen 

denkleştirilsin veya kaybın nasıl ve ne zaman denkleştirileceği belirtilmek suretiyle en 

geç o faaliyet yılı sonuna kadar, bağlı şirkete denk değerde bir istem hakkı tanınsın. 

TTK md. 206’ya göre; Hâkim şirket ve yöneticilerinin verdikleri talimatlar dolayısıyla 

bağlı şirkette oluşan kayıp, o hesap yılı içinde, denkleştirilmediği veya zamanı ve 

şekli de belirtilerek şirkete denk bir istem hakkı tanınmadığı takdirde, zarara uğrayan 

alacaklılar hâkim şirkete ve onun kayıptan sorumlu yönetim kurulu üyelerine karşı 

tazminat davası açabilirler. Davalılar, krediden ve benzeri sebeplerden kaynaklanan 

alacaklarda, davacının, denkleştirmenin yapılmadığını veya istem hakkının 

tanınmadığını bilerek söz konusu alacağı doğuran ilişkiye girdiğini veya işin niteliği 

gereği bu durumu bilmesi gerektiğini ispatlayarak sorumluluktan kurtulabilirler. 

 

§ 4. KOLLEKTİF ŞİRKET 

İki veya daha çok gerçek kişi tarafından bir ticari işletmeyi müşterek bir ticaret unvanı 

altında işletmek amacıyla kurulan ve şirket alacaklılarına karşı ortakların tümünün 

sorumluluğu sınırsız olan tüzelkişiliği olan bir ticaret şirketidir.  

I.Unsurları: 

- Ticari işletme işletilmesi 

- Ticaret unvanı kullanılması 

- Gerçek kişi ortaklardan oluşması 

- Ortakların sınırsız sorumlu olması 
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- Tüzelkişiliğin bulunması 

II. Kuruluşu: Şirkette İç ilişki, şirket sözleşmesinin yapılması ile birlikte doğar. Dış 

ilişki ise, şirketin tescil ve ilanıyla başlar.  

- Kollektif Şirket Sözleşmesi: Sözleşme yazılı olmalı ve ortaklar tarafından 

imzalanmalı ve bu imzalar noter tarafından tasdik edilmelidir. Sözleşmedeki 

zorunlu şartlar ise; ortakların kimliği, ikametgahları, tabiiyetleri, şirketin kollektif 

şirket olduğu, şirketin ticaret unvanı ve merkezi, şirketin faaliyet konusu, 

taahhüt edilen sermayenin miktarı ve niteliği, temsil yetkisini haiz olanlar ve bu 

yetkinin kullanılma şekli. Sermaye olarak kişisel emeğin konulması 

durumunda, bu emeğin değerinin de şirket sözleşmesinde belirtilmesi 

zorunluluğu getirilmiştir. 

- Sözleşmenin Tescil ve İlanı: Kollektif şirket, ticaret siciline tescil edilmekle 

tüzel kişilik kazanır. Buna aykırı olarak yapılan anlaşmalar ortaklar arasında 

geçerlidir. Tescil talebi, sözleşmedeki imzaların noterce tasdikinden itibaren 15 

gün içinde yapılmalıdır.  

III. Kuruluştan Doğan Sorumluluk: Şirket sözleşmesinde zorunlu şartlarda eksiklik 

bulunması halinde, adi şirkete ilişkin hükümler uygulanır. Bu halde ortaklar tacir gibi 

sorumlu olur. Çünkü daha tescil aşaması gerçekleşmemiştir.  

IV.Kollektif Şirketin İşleyişi: Adi şirket ortaklarının tacir sıfatı olmasına karşılık, 

kollektif şirket ortaklarının tacir sıfatı yoktur. Fakat kollektif şirket ortağı tacir gibi iflasa 

tabi tutulmuştur. Fakat şirketin iflası istenmeden ortakların direkt olarak iflası 

istenemeyecektir. Ortaklar, emredici hükümlere aykırı olmamak kaydıyla istedikleri 

hususları şirket sözleşmesine koyabilir.  

A.Sermaye Koyma Borcu: Ortaklar şirkete sermaye getirmekle mükelleftir. Şirketin 

kurulabilmesi için sermayenin fiilen getirilmesi değil taahhüt edilmesi yeterlidir. 

Taahhütlerin yerine getirilmemesi halinde, şirket tüzelkişiliği açacağı dava ile 

sermaye borcunun yerine getirilmesini, temerrüt faizini, uğranılan zararların 

karşılanmasını ister. Kollektif şirkete, şahsi emek sermaye olarak getirilebilir. Bununla 

birlikte ekonomik değeri olan her şey getirilebilir. Şahsi emeğin sermaye olarak 

taahhüt edilmesi halinde, bunun değerinin para olarak belirlenmesi ve sözleşmeye 

geçirilmesi gerekmektedir. Şirkete getirilmesi istenen sermayenin taşınır olması 
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halinde, zilyetliğin kollektif şirketin tüzel kişiliğine nakli, taşınmaz mal ise; şirket adına 

tescil edilmesi şarttır.  

B.Kâra Katılma ve Zararı Paylaşma:  

Elde edilen kâr veya zararı paylaşma konusunda üç yöntem kullanılır. Öncelikle 

şirket sözleşmesinde kâr veya zararın ortaklar arasında paylaşılacağına dair hüküm 

olup olmadığına bakılır. Eğer hüküm varsa bu hüküm uygulanır. Şirket sözleşmesine 

hüküm konulması şartıyla sadece emeğini sermaye olarak taahhüt eden kimsenin 

şirket zararlarından muaf tutulması mümkündür. Bu durumların tersine, kollektif şirket 

sözleşmesinde bu konuda hüküm yoksa kanundaki hüküm uygulanır. Buna göre 

ortakların koydukları sermaye paylarına bakılmaksızın kâr veya zarardan alacağı pay 

eşit olacaktır. 

NOT: TTK’nın 227’inci maddesine göre; Yönetici ortaklar, şirketin faaliyet dönemi 

sonunda, bu Kanunun ticari defterlere ilişkin kanun hükümlerine uygun finansal 

tablolarını hazırlayıp imzalar ve ortaklar kurulunun onayına sunarlar. Finansal tablolar 

ortakların çoğunluğunun onayı ile kesinleşir. Aynı toplantıda kârın dağıtımı da karara 

bağlanır. Ortaklar, bu kararın kanuna, şirket sözleşmesine, şirket kararlarına veya 

dürüstlük kuralına aykırı olması hâlinde, kârın kullanılması hakkındaki karar 

tarihinden itibaren 3 AY içinde iptal davası açabilirler.  

Ortaklar, kâr ve zarardan kendilerine düşen payın belirlenmesini, şirket sözleşmesiyle 

veya sonradan alacakları bir kararla, içlerinden birine veya bir üçüncü kişiye 

bırakabilirler. Bu ortağın veya üçüncü kişinin vereceği kararın hakkaniyete aykırı 

olmaması şarttır. Söz konusu kararın öğrenilmesinden itibaren 3 AYIN geçmesi, 

belirlenen kâr payının ortak tarafından tamamen veya kısmen alınması veya başka 

bir kimseye devredilmesi, zararın ödenmesine başlanması gibi açık veya zımni 

kabulü gösteren durumlarda dava hakkı düşer. 

Kâr ve zararın paylaşılmasına ilişkin karar hakkaniyet kurallarına aykırı olduğu 

takdirde mahkemece iptal olunur. Bu hâlde kâr ve zarar adi şirket hükümlerine göre 

paylaştırılır.  

Şirket sözleşmesinde öngörüldüğü takdirde, faiz ve ücretler faaliyet dönemi içinde 

ödenir. 
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 C.Kollektif Şirketin Yönetimi: Şirketi idare yetkisine sahip olan ortaklar, şirket 

amaç ve konusunun elde edilmesi için gerekli olağan muamele ve işleri yapabilir 

(Şirket menfaatine uygun gördükleri takdirde sulh, feragat, kabul ve tahkime dahi 

yetkilidirler). Yönetim hak ve görevlerini kime bıraktığı şirket sözleşmesinde 

gösterilmemişse, kollektif şirket ortaklarının hepsi yönetime katılabilir.  

Eğer yönetim işi, şirket sözleşmesiyle bir ortağa bırakıldıysa onun yönetim hak ve 

görevi diğer ortaklar tarafından sınırlandırılamaz. Yönetici ortağın yaptığı işlere ancak 

yönetici olan ortaklar itiraz edebilir. Fakat tek bir yönetici olması halinde, haklı 

sebeplerin bulunması halinde, ortaklardan birinin talebi üzerine ve mahkeme kararı 

ile yönetim hak ve görevi sınırlandırılabilir veya kaldırılabilir. Eğer yönetim yetkisi 

birden çok ortağa bırakıldıysa, bu ortakların her biri yalnız başına yönetim yetkisine 

sahiptir. Şirketin esas sözleşmesinde, şirket işlerinin yönetimi kendilerine verilmiş 

olan ortakların birlikte hareket etmeleri şart edilmişse, bu halde yönetici ortaklar her 

işte oybirliği ile karar vermelidir. Gecikmede tehlike görülen hallerde yönetici 

ortakların oybirliği ile hareket etmesi şart değildir. Yönetim yetkisi Ticari mümessil 

sıfatını haiz bir müdüre de bırakılabilir (Bu kişi ortaklık dışından 3. kişidir).Olağan 

işlemler; Sulh, feragat, kabul ve tahkimde şirketi yönetenlerin yetkisi olağan işlem ve 

işlerle sınırlandırılmıştır. Olağanüstü işlemlerin yapılması için tüm ortakların oybirliği 

gerekir. kefil olmak, üçüncü kişi lehine garanti vermek, ticarî mümessil tayin etmek, 

şirketin özüne ilişkin üretim araçlarını elden çıkarmak, rehnetmek veya ticarî işletme 

rehni kurmak, 

D.Kollektif Şirketin Denetimi: Ortakların denetleme hakkı sözleşmeyle ortadan 

kaldırılamaz. Emredicidir. 

E.Kollektif Şirkette Rekabet Yasağı: Kollektif şirkette asıl olan, ortakların birbirlerine 

güven duymalarıdır. Kollektif şirkette rekabet yasağı, yönetici olsun olmasın bütün 

ortakların şirket amacına aykırı veya şirkete zarar verebilecek işleri, gerek kendi 

hesabına gerek başkaları hesabına yapamaması demektir. Bununla birlikte, şirket 

konusuna giren bir işle uğraşan bir başka şirkette, ticari mümessil, yönetici-müdür ve 

sınırsız sorumlu ortak olamaz. Ortaklardan birinin rekabet yasağını ihlal etmesi 

halinde diğer ortaklar veya şirket; 

- Rekabet yasağına uyulmamasından dolayı uğradıkları zarar ve ziyanın 

karşılanmasını veya, 
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- Rekabet yasağına aykırı olan işin kollektif şirket hesabına yapılmış sayılmasını 

veya iş başkası hesabına yapılmışsa elde edilen menfaatin şirkete bırakılmasını 

isteyebilirler. 

Şirketin bu hakkını kullanabilmesi için, rekabet yasağına aykırılık teşkil eden fiil 

öğrenildikten sonra 3 ay ve her hâlde fiil ve işlemin yapıldığı tarihten itibaren 1 yıl 

içinde talepte bulunması gereklidir. 

 

F.Kollektif Şirkette Dış İlişki:  

1.Temsil Yetkisini Haiz Olanlar: Dış ilişki şirketin tesciliyle başlar. Yönetim 

yetkisinde olduğu gibi, temsil yetkisinin verilmesinde de ortaklar arasında sözleşme 

serbestisi geçerlidir. 

2.Temsil Yetkisinin Kapsamı, Sınırlandırılması ve Kaldırılması: Şirketin amacına 

dahil olan her türlü iş ve hukuki işlem şirket adına yapılabilir. Temsil yetkisinin sınırını 

şirket konusu oluşturur. Örnek: Ahmet ve Mehmet Özdemir Kitapçılık Kollektif Şirketi 

ortaklarından Ahmet, şirket adına çamaşır makinesi satın almıştır. Mehmet, satış 

bedelini ödemeyi reddedebilir. Çünkü bu sözleşme konusu dışında olduğundan şirketi 

bağlamaz. 

 Pasif temsil yetkisi kullanılması bakımından da bir sınırlandırma getirilemez. Pasif 

temsil yetkisi kapsamında, şirkete gelen yazı ve tebligatı almak bulunur. Aktif temsil 

yetkisinde ise kanun iki türlü sınırlama getirmiştir. Bunlardan ilki, ticaret siciline tescil 

ve ilan edilmiş olmak şartıyla, birden fazla temsilci varsa bunların imzasının birlikte 

aranmasıdır (Birlikte Temsil). İkinci olarak, ticaret siciline tescil ve ilan edilmek 

koşuluyla, temsil yetkisinin şube işleriyle sınırlandırılmasıdır.  Şirkete ait bir görevin 

yerine getirilmesi sırasında bir ortak tarafından işlenen haksız fiillerden şirket de 

doğrudan doğruya sorumludur. 

TTK 235’e göre; Haklı sebeplerin varlığı hâlinde temsil yetkisi, bir ortağın başvurusu 

üzerine, mahkemece  kaldırılabilir.  Gecikmesinde  tehlike bulunan hâllerde  

mahkeme temsil yetkisini ihtiyatî tedbir olarak kaldırıp bu yetkiyi bir kayyıma verebilir. 

Kayyımın atanmasını, görevlerini, mahkemece verilen temsil yetkisini ve bunların 

sınırlarını, mahkeme resen tescil ve ilân ettirir. Ticarî mümessil, temsil yetkisini haiz 

ortakların tümü tarafından üçüncü kişilere karşı geçerli olacak şekilde görevden 

alınabilir. 
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G. Kollektif Şirkette Kuruluştan Doğan Sorumluluk:  

Şirket mukavelesinin kanuna uygun bir şekilde yapılmaması veya şirketin tescilinden 

evvel şirket adına işlemlere girilmesi yahut da bir kollektif şirket sözleşmesi 

olmaksızın, müşterek bir unvanla üçüncü şahıslarla sözleşme yapılması hallerinde 

üçüncü şahısları koruyacak tedbirler alınmıştır.  Şirket mukavelesinde eksiklikler 

bulunması halinde adi şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. Böyle bir durumda 

kollektif şirket mevcut değildir; fakat meselâ ortaklar müteselsilen ve sınırsız, hem de 

birinci derecede sorumlu olurlar. 

H. Kollektif Şirkette Sorumluluk: Kollektif şirket ortağının şahsi alacaklısı, kâr payı 

veya tasfiye payı üzerinde takip yapabilir. Öncelikle kâr payına yönelmelidir. Kâr 

payının olmaması halinde ise, tasfiye payı üzerinde takip yapılır. Alacaklı, borçlu 

ortağın kollektif şirketteki tasfiye payına haciz koydurmaya ve 6 ay önceden ihbarda 

bulunmak ve hesap yılı sonu için hüküm doğurmak kaydıyla, şirketin feshini talep 

edebilir. Mahkeme henüz şirketin feshine karar vermeden, takibe konu olan borç 

ödenirse, fesih davası düşer. 

Şirket borçlarından dolayı ortakların sorumluluğu ise şöyledir. Şirket alacaklılarına 

karşı birinci derecede sorumluluğun kollektif şirkete ait olması, ortakların kural olarak 

ikinci dereceden sorumlu olmasını sonuçlar. Fakat bazı istisnai durumlarda 

alacaklılar lehine, ortaklar aleyhine olmak üzere, şirketin sona ermesini beklemeden 

takibe geçilebilir. Bu haller şunlardır; 

İhtiyati Haciz Talebi; Şirket aleyhine ihtiyati haczin şartları oluşmuşsa, ortağın malları 

üzerinde dahi ihtiyati haciz konulabilir. Ortakların İflasının İstenmesi; Kollektif şirket 

ortakları, tacir olmasa da iflasa tabidir. Ortaklar, asıl borçlu durumundaki şirketle 

birlikte veya şirketin iflasından sonra ayrıca iflas yoluyla takip edilebilirler. Şirket 

hakkında iflas takibine girişilmeksizin doğrudan doğruya ortaklara gidilemez. 

Ortakların birinci derecede sorumlu tutulabilmesi için şirkete karşı yapılan icra 

takibinin semeresiz kalması veya şirketin herhangi bir nedenle sona ermiş olması 

gerekir. Ortakların, kollektif şirketin borçlarından dolayı şirketin alacaklılarına karşı 

sorumluluğu, sınırsız ve müteselsildir. Sorumluluğa ilişkin bu kuralın aksinin 

kararlaştırılması ortaklar arasında geçerli olmasına rağmen üçüncü kişiler açısından 

hiçbir hüküm doğurmaz. 

I. Kollektif Şirket Ortaklar Arasındaki Değişiklikler:  
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1. Girme: 

a. Şirkete Yeni Bir Ortağın Girmesi: Tüm ortakların bu duruma rıza göstermesi 

gerekmektedir. Yeni ortak alınması sözleşme değişikliği gerektirir.  

b. Mirasçıların Ortak Olması: Sözleşme yapılırken, ortaklardan birinin ölümü 

halinde şirketin mirasçılarla devam edeceği konusu belirtilmediyse, ortaklardan 

birinin ölümü ile şirket sona erer. Şirketin mirasçılarla devam edeceğine ilişkin 

bir kayıt varsa, mirasçılar kollektif ortak sıfatıyla şirkete devam edip 

etmemekte serbesttir. (mirasçı kollektif ortak olarak değil de komanditer ortak 

olarak girmek ister ve kabul edilirse bu halde şirket adi komandit şirket 

hükümlerine tabi olur). 

2. Çıkma: Çıkma konusunda şirket sözleşmesinde bir açıklık yoksa veya diğer 

ortaklar rıza göstermezse, kollektif şirketten çıkılamaz. Şirketten çıkmak isteyen ve 

bu isteği reddedilen ortak için, süresi belli olmayan şirketlerde, şirketin feshini talep 

etmek hakkı da vardır. 

3. Çıkarılma (İhraç): TTK’nın 255’inci maddesine göre; Bir ortağın kendisinden 

kaynaklanan sebeplerden dolayı (ortağın feshi ihbarda bulunması, ortağın şahsi 

alacaklısının feshi ihbar etmesi, ortağın şahsi alacaklısının şirket süresinin 

uzatılmasına itiraz etmesi, ortağın iflası ve haklı nedenlerle)  şirketin feshinin 

istenebileceği durumlarda, diğer ortakların tümü o ortağın şirketten çıkarılmasına ve 

şirketin devamına karar verebilir. Şirket sözleşmesinde bu kararın çoğunlukla 

alınması öngörülebilir. Çıkarılan ortak, bu kararın noter aracılığıyla tebliğinden 

itibaren üç aylık hak düşürücü süre içinde şirkete karşı çıkarılmanın iptali davasını 

açabilir. Birinci fıkra uyarınca çıkarma kararı alınamadığı takdirde, her ortak, şirket 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden söz konusu ortağın 

şirketten çıkarılmasını ve ayrılma payının belirlenmesini isteyebilir. 

4. Çıkma ve Çıkarılmanın Sonuçları:  

- Tüzel kişilikte değişiklik meydana gelmez. Ayrılan ortağın ismi, şirketin ticaret 

unvanında bulunmakta ise, onun yazılı muvafakati alınmak suretiyle unvan devam 

ettirilebilir.  

- Şirketin iç bünyesinde değişiklik gerçekleşir.  
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- Şirketten çıkarılan veya çıkan ortağın payı, sözleşmede aksine hüküm yoksa, 

çıkmanın talep olunduğu veya ortağın çıkarıldığı tarihteki şirket mevcudu esas 

alınarak belirlenir.  

- Çıkan veya çıkarılan ortağın tasfiye payı, mukavelede başka bir hüküm yoksa, 

ayrılmadan sonra yapılacak ilk bilanço zamanında ödenir. 

- Şirket borçlarından dolayı sorumluluk, ayrılmanın tescil ve ilanına kadardır. 

 

İ.Kollektif Şirketin Sona Ermesi: 

1. (Kendiliğinden Sona Erme)  

a. Şirket amacının elde edilmesi veya bunun imkânsız hâle gelmesi, 

b. Ortaklardan Birinin Ölümü: Ortakların varlıklarının çok önemli olduğu şahıs 

şirketlerinde ortaklardan birinin ölümü şirketin sona ermesini gerektirir. Şirket 

sözleşmesinde mirasçılarla devam hakkında bir hüküm varsa şirket devam eder. 

c. Şirket Sözleşmesinde tespit edilen sürenin dolması: Ancak ortaklar aralarında 

anlaşarak şirketin süresini belirli veya belirsiz bir mühlet için uzatabilirler. 

d. Ortaklardan birinin iflası 

e. Ortaklardan birinin kısıtlanması 

f. Konkordato ile sonuçlanmış olsa bile şirketin iflâsı. 

g. Şirket Sermayesinin Üçte İkisinin Kaybı: Eğer ortaklar, şirketin eksilen sermayesini 

tamamlamaya karar verir veya kalan kısımla şirketin devam etmesini uygun 

görürlerse infisah sonucu gerçekleşmez. 

2. İradi Sona Erme Sebepleri ( Fesih): 

a. Ortakların İradesiyle: Şirket sözleşmesini tüm ortaklar karar vererek her zaman 

sona erdirebilir. Bir ortağın feshi ihbarda bulunabilmesi için ya şirketin belirsiz süreli 

olarak kurulmuş olması ya da şirketin ortaklardan biri veya birkaçının hayatı boyunca 

geçerli olmak üzere kurulmuş olması gerekir. Fesih ihbarı, en az altı ay önceden 

yapılır. 

b. Hakimin İradesiyle: Ortakların talebi ve ortağın şahsi alacaklısının istemi üzerine 

gerçekleşir. Ortakların talebi üzerine şirketin sona erdirilebilmesi için gösterilen 
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sebepleri hakim haklı bulursa fesih gerçekleşir. Ortağın şahsi alacaklının istemiyle 

olan talepte, ortaktan olan alacağının onun şahsi malvarlığından veya kollektif 

şirketteki kâr payından elde edememişse tasfiye payı üzerine haciz koydurabileceği 

gibi şirketin feshini de mahkemeden talep edebilir. İyiniyetli üçüncü kişilere karşı fesih 

ancak durumun ticaret siciline tescil ve ilânından itibaren hüküm ifade eder İlân 

sadece bildirici nitelik taşır. 

ZAMANAŞIMI 

TTK’nın 264’üncü maddesine göre; Şirketin borçları için, şirket alacaklılarının 

ortaklara ileri sürebilecekleri istem hakları, ortağın şirketten ayrılmasının, şirketin 

sona erdiğinin veya iflâsının ilân edildiğinin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayınlanmasından itibaren üç yıl geçmesiyle zamanaşımına uğrar; ancak, niteliği 

nedeniyle, alacağın daha kısa bir zamanaşımına bağlandığı durumlarda o 

zamanaşımı süresi uygulanır. Alacak ilândan sonra muaccel olursa, zamanaşımı 

muacceliyet anından itibaren işlemeye başlar. Bu maddede öngörülen zamanaşımı 

ortakların birbirlerine karşı olan alacaklarına uygulanmaz. TTK’nın 265’inci 

maddesine göre; Hakkını elde etmek için sadece paylaşılmamış şirket malvarlığına 

başvuran alacaklıya karşı, 264 üncü maddede yer alan üç yıllık zamanaşımı ileri 

sürülemez. Bir ortak şirketin ticarî işletmesini devralırsa, alacaklılara karşı üç yıllık 

zamanaşımını ileri süremez. Buna karşılık, devralma sebebiyle ayrılan ortaklar 

hakkında borcun nakli hükümlerine göre iki yıllık zamanaşımı uygulanır. Üçüncü 

kişinin ticarî işletmeyi alacak ve borçlarıyla devralması hâlinde iki yıllık zamanaşımı 

geçerli olur. 

 

K. Kollektif Şirketin Tasfiyesi: Tasfiye aşamasına girilmesiyle birlikte kollektif 

şirketin ehliyeti, sadece tasfiye işlemlerinin sonuçlandırılmasına yönelik olur. Tasfiye 

aşamasıyla birlikte ortakların yönetim ve temsil yetkileri sona erer, tasfiye 

memurlarına(Bunların seçimine, atanmasına, değiştirilmesine ve azledilmesine ilişkin 

kararların tescil ve ilanı gerekir. Tasfiye memuru ortaklar tarafından oybirliğiyle 

belirlenebileceği gibi talep üzerine de mahkeme tarafından da atanır) geçer. Yönetim 

yetkisi artık tasfiye memurlarına ait olur. Şirketin ticaret unvanına tasfiye halinde 

ibaresinin eklenmesi gerekir.  
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Tasfiye memurlarının görevleri; tasfiye işlemlerinin tamamını kapsar. Bu kapsamda, 

tasfiye bakiyesinin paylaştırılması, alacakların tahsili, borçların ödenmesi, şirketin 

davalarının sonuçlandırılması yer alır. Birden çok tasfiye memurunun olması halinde, 

müteselsil sorumluluk esası vardır. Tasfiye memurluğu, ortaklar tarafından alınacak 

oybirliğiyle alınacak azil kararıyla olur. Dış tasfiye işlemi ve iç tasfiye işlemi yapılır. 

Dış tasfiyeden para artmışsa, ortakların getirdiği sermaye payı ödenir. Zararın 

mevcudiyeti halinde, bu zarara müteselsilen katlanılır. Tasfiye işlemlerinin bitmesiyle 

birlikte tasfiye memuru bu durumu ticaret siciline bildirir. Şirkete ait kaydın terkini de 

talep edilir. Böylece şirketin tüzelkişiliği sona erer.  

KPSS 2003 SORUSU:  

Bir kolektif şirket ortağı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Diğer ortakların izin vermesi kaydıyla aynı tür işlerle uğraşan başka bir kollektif 

şirketin ortağı olabilir. 

B) Aynı tür işlerle uğraşan bir adi şirketin ortağı olabilir. 

C) Aynı tür işlerle uğraşan bir limited şirketin ticari mümessili olabilir. 

D) Aynı tür işlerle uğraşan bir ticari işletmeyi kendi adına işletebilir. 

E) Aynı tür işlerle uğraşan bir anonim şirketin yönetim kurulu üyesi olabilir. 

Çözüm:  Kollektif şirkette asıl olan, ortakların birbirlerine güven duymalarıdır. 

Kollektif şirkette rekabet yasağı, yönetici olsun olmasın bütün ortakların şirket 

amacına aykırı veya şirkete zarar verebilecek işleri, gerek kendi hesabına gerek 

başkaları hesabına yapamaması demektir. Bununla birlikte, şirket konusuna giren bir 

işle uğraşan bir başka şirkette, ticari mümessil, yönetici-müdür ve sınırsız sorumlu 

ortak olamaz.Fakat rekabet yasağı, mutlak değildir. Diğer ortakların onayı ile kolektif 

şirket ortağı bir başka şirkete sınırsız sorumlu ortak olarak girebilir. Bu sebeple doğru 

yanıt A seçeneğidir. 

CEVAP: A 

 

 

                      § 5. ADİ KOMANDİT ŞİRKET 

Ticari bir işletmeyi bir ticaret unvanı altında işletmek amacı ile kurulan ve şirket 

alacaklılarına karşı en az bir ortağın sınırsız ve birinin sınırlı sorumluluğu olan şirket 

komandit şirkettir. Sınırsız sorumlu olan ortaklara ise komandite adı verilir.  
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A. Unsurlar; 

1. Ticari işletme işletilmesi 

2. Ticaret unvanı kullanılması; komandit şirketin ticaret unvanı, komandite 

ortaklardan en az birinin ad ve soyadı ile türünü gösteren bir ibareden oluşur. 

Komanditer ortağın ismi ticaret unvanına yazılırsa üçüncü kişilere karşı bu 

ortak da sınırsız sorumlu olur.  

3. Komandite ve komanditer ortak olmak üzere iki grup ortak vardır. Komandite 

ortak; şirketin yönetim ve temsil yetkisini üzerinde taşır. Bu ortaklar, şirket 

borçlarından ötürü üçüncü kişilere karşı ikinci dereceden, sınırsız ve 

müteselsilen sorumludur. Kollektif şirket ortakları gibi, komandite ortakların 

gerçek kişi olması gerekir. Komandite ortaklar şahsi emek ve ticari itibari de 

şirkete sermaye olarak getirebilir. Unvanda isimleri bulunur. Rekabet Yasağına 

tabidirler.  Komanditer ortak ise; şirket borçlarından ötürü üçüncü kişilere karşı, 

ikinci dereceden ve sınırlı sorumludur. Komanditer ortakların gerçek veya tüzel 

kişi olması mümkündür. Bu ortakların yönetim ve temsil yetkisi kural olarak 

yoktur. Ticari mümessil, ticari vekil gibi bir yetkisi olduğunu açıklamaksızın 

şirket namına muamelelerde bulunan komanditer ortak iyiniyetli üçüncü 

kişilere karşı komandite ortak gibi mesul olur.  Dış ilişkide ortağın, komanditer 

olarak sorumluluğunun mevcut olması için şirket sözleşmesinde sermaye 

koyma borcunun miktarının yazılı olması ve durumun tescil ve ilanı gerekir. 

Komanditer ortaklar, şahsi emek ve ticari itibarını da sermaye olarak 

getiremez. 

4. Tüzel kişiliğin bulunması. Tescil işlemi yapılmadan şirket adına üçüncü 

kişilerle hukuki ilişkilere girişilmesi halinde adi şirkete ilişkin hükümler 

uygulanır. 

B. Kuruluşu: Kural olarak, kollektif şirkete ilişkin hükümler uygulanır. Yazılı bir 

sözleşmeyle kurulur. Şirket sözleşmesinde, her komanditer ortağın sermayesinin 

miktarı, cinsi ve ortak sıfatından kaynaklanan ve bir yönetim hakkı niteliğinde 

olmaması gereken, komanditer ortaklara verilen yönetim görevleri açıkça belirtilir. 

Sözleşmenin ticaret siciline tesciliyle birlikte şirket tüzelkişilik kazanır.  

C. Şirketin İşleyişi: Şirketin yönetim hakkı komandite ortağa tanınmıştır. 

Komanditerlerin böyle bir hakkı yoktur. Olağan işlerde oy kullanma yetkisi dahi 
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yoktur. Olağanüstü işlemlerde komanditerlerin oy hakkı vardır. Bu oy hakkı yönetime 

karışma olmayıp, nasihat verme mahiyetindedir. Komanditer ortak sınırlı sorumlu 

olduğundan ötürü zarara da şirkete getirdiği sermaye ile sınırlı olarak katılır. 

Komanditer ortağın olağan işleri denetleme hakkıyla iş yılı sonunda ve iş saatleri 

içinde, şirketin envanterleriyle bilânçosunun içeriğini, diğer finansal tablolarını, 

bunların doğruluğunu ve geçerliliğini incelemeye yetkili olması kastedilmiştir.  

Komanditer, bu incelemeyi bizzat yapabileceği gibi bir uzmana da yaptırabilir. Bu 

karar kesindir. Önemli durumlarda, her zaman mahkeme kararıyla tüm ortaklar şirketi 

denetleyebilirler. Şirketi üçüncü kişilere karşı temsil edecek olan komandite 

ortaklardır. Komanditer ortağın şirketi temsil yetkisi yoktur. Komanditer ortak 

komandite ortak olarak iyiniyetli üçüncü kişilerle işlem yaparsa, komandite ortak gibi 

sorumlu olur. Komanditer ortaklar, sözleşmede hüküm bulunmadığı taktirde, ticari 

mümessil veya ticari vekil olarak tayin edilebilir. TTK’nın 321’inci maddesine göre; 

Ticarî mümessil, ticarî vekil veya seyyar tacir memuru olarak hareket ettiğini açıkça 

bildirmeksizin, şirket adına işlemlerde bulunan komanditer ortak, bu işlemler 

nedeniyle iyiniyetli üçüncü kişilere karşı komandite ortak gibi sorumlu olur.  Şirket, 

ticaret siciline tescil edilmeden önce işlemler yapılmışsa, komanditer, bu tür şirket 

borçları için, üçüncü kişilere karşı, sorumluluğunun sınırlı olduğunun onlar tarafından 

bilindiğini ispat etmediği takdirde, komandite ortak gibi sorumlu tutulur. Alacaklı, 

komanditerin koyduğu sermayeye biçilen değerin, bu sermayenin konulduğu andaki 

değerinin altında olduğunu ispat edebilir. Aradaki fark tutarınca komanditer 

sorumludur.  Komanditer ortak, koymayı taahhüt ettiği sermaye tutarınca, kendisinin 

şirkete girmesinden önce doğan borçlardan da sorumludur. Ortaklığa koyduğu 

sermayeyi haksız kâr almak suretiyle geri çeken komanditer ortağın sorumluluğu 

aldığı tutar kadar genişler. Ayrıca, tali olmayan bir yönetim görevini üstlenmesi 

halinde sınırlı sorumluluktan yararlanma imkânı kalmaz. Unvanda adı bulunduğu 

takdirde üçüncü kişilere kişilere karşı komandite gibi sorumludur. Komanditer rekabet 

yasağına tabi değildir. Fakat rekabet yasağını ihlal eden bir fiil işlerse bu fiilinden 

ötürü şirket defterlerini inceleme yetkisi elinden alınır.  

D. Ortaklar Arasındaki Değişiklikler: Komanditer ortak payını devrederek şirketten 

çıkabilir. Komandit şirkette, komanditer ortağın ölümü veya kısıtlanması halinde şirket 

sona ermez. 
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E. Adi Komandit Şirketin Sona Ermesi ve Tasfiyesi: Kollektif şirket gibidir. 

Komanditenin ölümüyle şirket sona erer. Komanditerin ölümüyle ise şirket sona 

ermez. Komanditer bir tüzel kişiyse bu tüzel kişiliğinin tasfiye sürecine girmesiyle de 

adi komandit şirket sona ermez. Komandit şirkette bir komanditer varsa ve bu ortak 

şirketten ayrılmışsa bu halde komandit şirket kollektif şirket sayılır. Fakat şirkette tek 

bir komandite ortak varsa ve bu kişinin de ortaklıktan ayrılmasıyla birlikte şirket 

infisah eder. 

KPSS 2009 SORUSU:  

Komandit şirketle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Ortaklığa koyduğu sermayeyi haksız kâr almak suretiyle geri çeken komanditer 

ortağın sorumluluğu aldığı tutar kadar genişler. 

B) Ticari mümessil, ticari vekil veya ticari memur olarak hareket ettiğini açıkça 

bildirmeksizin şirket namına muamelelerde bulunan komanditer ortak, bu 

muamelelerden dolayı hüsnüniyet sahibi üçüncü şahıslara karşı komandite ortak gibi 

mesul olur. 

C) Komanditer sıfatını taşıyan bir tüzel kişi ortaklığının tasfiye hâline girmesi, 

komandit şirketin infisah sebebidir. 

D)Tek bir komanditer ortağın ortaklıktan ayrılması, ortaklığı kolektif ortaklığa 

dönüştürür. 

E) Tek bir komandite ortağın ortaklıktan ayrılması hâlinde ortaklık infisah eder. 

Çözüm: Komandit şirketin tasfiyesi kollektif şirket gibidir. Komanditenin ölümüyle 

şirket sona erer. Komanditerin ölümü ise şirketi sona erdirmez.Komanditer bir tüzel 

kişiyse bu tüzel kişiliğinin tasfiye sürecine girmesiyle de adi komandit şirket sona 

ermez. Komandit şirkette bir komanditer varsa ve bu ortak şirketten ayrılmışsa bu 

halde komandit şirket kollektif şirket sayılır. Fakat şirkette tek bir komandite ortak 

varsa ve bu kişinin de ortaklıktan ayrılmasıyla birlikte şirket infisah eder. Bu bilgiler 

ışığında C seçeneği yanlış bilgi içerdiğinden doğru yanıttır. 

 

CEVAP: C 

DMS 2001 SORUSU:  

Komandit şirkette, komanditerlerle ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İdare hakları yoktur. 

B) Mutat işlerin görülmesinde teknik anlamda bir itiraz hakları yoktur. 
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C) Fevkalade işlerde, oylarının alınması gerekir. 

D) Tali hizmet şeklinde nitelenmesi imkânsız bir yönetim görevi yüklenmeleri halinde, 

sınırlı sorumluluktan yararlanma imkânları kalmaz. 

E) Fevkalade işlerde oy verirlerse bu, yönetime katılmaları anlamına gelir. 

Çözüm:  Olağanüstü iş ve işlemlerde,şirket sözleşmesinin değiştirilmesi, tür 

değiştirme, birleşme ve bölünme gibi yapısal değişikliklerde; şirkete ortak alınması, 

çıkarılması ve payın devri türünden temel işlemlerde komanditerler de oy hakkını 

haizdirler.Bu sebeple komanditer ortağın fevkalade işlerde oy kullanması yönetime 

katıldığı anlamına gelmez.Doğru yanıt E seçeneğidir. 

 

 CEVAP: E 

 

 

   § 6. ANONİM ŞİRKET  

 

I. GENEL OLARAK 

TTK 329’a göre; Anonim şirket, sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan, 

borçlarından dolayı yalnız malvarlığıyla sorumlu bulunan şirkettir.  

Anonim şirket bir unvana sahip, esas sermayesi belirli ve paylara bölünmüş olan ve 

borçlarından ötürü yalnız malvarlığı ile sorumlu olan şirkettir. Ortakların sorumluluğu 

taahhüt ettiği sermaye payıyla sınırlıdır. Bankacılık, sigortacılık, finansal kiralama 

işlerini sadece anonim şirketler yapabilir. Ayrıca, anonim şirketler hisse senetlerini 

halka arz ederek halka açık şirket hâline gelebilir. Anonim şirketin kurulabilmesi için 

paysahibi olan bir veya daha fazla kurucunun varlığı şarttır. 

A. Unsurları: 

1. Ticaret Unvanı: Anonim şirketin ticaret unvanı şirketin konusunu ve türünü 

gösterecek ibareyi içerir. Ayrıca unvana bazı ayırıcı ekler de konulabilir. Unvanında 

bir gerçek kişi ismine yer verilen anonim ortaklıklarda AO veya AŞ ibareleri 

kısaltılmadan kullanılmalıdır. 

2. Sermaye:  TTK’nın 342’inci maddesine göre; Üzerlerinde sınırlı aynî bir hak, haciz 

ve tedbir bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet 
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hakları ile sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları aynî sermaye olarak 

konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticarî itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar 

sermaye olamaz.  TTK’nın 332/1’e göre; tamamı esas sözleşmede taahhüt edilmiş 

bulunan sermayeyi ifade eden esas sermaye ellibin Türk Lirasından ve sermayenin 

artırılmasında yönetim kuruluna tanınmış yetki tavanını gösteren kayıtlı sermaye 

sistemini kabul etmiş bulunan halka açık olmayan anonim şirketlerde başlangıç 

sermayesi yüzbin Türk Lirasından aşağı olamaz. Bu en az sermaye tutarı Bakanlar 

Kurulunca artırılabilir. TTK’nın 332/2’ye göre; Bu Kanun anlamında kayıtlı sermayeli 

anonim şirketlerde başlangıç sermayesi, kuruluşta ve sisteme ilk geçildiğinde haiz 

olunması zorunlu sermayedir; çıkarılmış sermaye ise, çıkarılmış payların tümünün 

itibarî değerlerinin toplamını temsil eder. TTK’nın 332/3’e göre; Halka açık olmayan 

anonim şirketler gerekli şartları artık haiz olmadıkları takdirde, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığından izin alarak kayıtlı sermaye sisteminden çıkabilecekleri gibi, bu sisteme 

alınırken aranan nitelikleri kaybettiklerinde, istemleri bulunmasa bile aynı Bakanlık 

tarafından sistemden çıkartılırlar. TTK’nın 344/1’e göre; Nakden taahhüt edilen 

payların itibarî değerlerinin en az yüzde yirmibeşi tescilden önce, gerisi de şirketin 

tescilini izleyen yirmidört ay içinde ödenir. Payların çıkarma primlerinin tamamı 

tescilden önce ödenir. TTK 343/1’e göre; Aynî sermaye ile kuruluş sırasında 

devralınacak işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yer asliye ticaret 

mahkemesi tarafından atanan bilirkişilerce değer biçilir.  

3. Tüzel Kişilik:  Anonim şirkette tüzel kişilik bulunur. Şirket esas sözleşmesinin 

ticaret siciline tesciliyle birlikte şirket tüzel kişilik kazanır.  

4. Şirket Tüm Malvarlığı İle Sorumludur: Esas sermaye, ortakların sorumluluğunu 

belirler. Malvarlığı değişkendir. Şirket alacaklılara karşı şirket tüzelkişiliği, malvarlığı 

ile sınırsız olarak sorumludur. Anonim şirketlerde malvarlığının korunması ilkesi 

geçerlidir. Bu nedenle; TTK’nın 356’ıncı maddesine göre; Şirketin tescilinden itibaren 

iki yıl içinde bir işletme veya aynın, sermayenin onda birini aşan bir bedel karşılığında 

devralınmasına veya kiralanmasına ilişkin sözleşmeler, genel kurulca onaylanıp 

ticaret siciline tescil edilmedikçe geçerli olmaz. Bu sözleşmelerin onaylanmasından 

ve tescilinden önce, bunların ifası amacıyla yapılmış olan ödemeler dâhil, her türlü 

tasarruf geçersizdir. 

 5. Ortakların Sınırlı Sorumlu Olması: Şirketin borçlarından ötürü ortakların 

sorumluluğu, şirkete getirmeyi taahhüt ettiği sermayeyle sınırlıdır. 
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6. Anonim Şirket kanunen yasaklanmamış her türlü ekonomik amaç ve konular için 

kurulabilir.. Anonim şirketin faaliyet konusu şirketin esas sözleşmesinde gösterilmesi 

gerekmektedir. Anonim ve limited şirketlerde ticari işletme işletme zorunluluğu yoktur. 

7. Ortak Sayısı: Anonim şirketin kurulabilmesi için paysahibi olan bir veya daha fazla 

kurucunun varlığı şarttır. Anonim şirkete gerçek ve tüzel kişiler kurucu veya ortak 

olabilirler. 6762 sayılı Eski Ticaret Kanununda bu şirketin kurulabilmesi için 5 kişi 

gereklidir. Fakat 6102 sayılı kanunda tek ortaklı anonim şirketler kurulabilmektedir. 

Eğer şirket tek kişi tarafından kurulacaksa, pay sahibinin adının, yerleşim yerinin ve 

vatandaşlığının da şirket ile birlikte tescil ve ilan edilmeksizin gerekmektedir.  TTK’nın 

338/2’ye göre; Paysahibi sayısı bire düşerse, durum, bu sonucu doğuran işlem 

tarihinden itibaren yedi gün içinde yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilir. Yönetim 

kurulu bildirimi aldığı tarihten itibaren yedi gün içinde, şirketin tek pay sahipli bir 

anonim şirket olduğunu tescil ve ilân ettirir. Ayrıca, hem şirketin tek paysahipli olarak 

kurulması hem de payların tek kişide toplanması hâlinde tek paysahibinin adı, 

yerleşim yeri ve vatandaşlığı da tescil ve ilan edilir. Aksi hâlde doğacak zarardan, 

bildirimde bulunmayan paysahibi ve tescil ve ilânı yaptırmayan yönetim kurulu 

sorumludur.  

8. Tacir Sıfatı: Şirket tüzel kişiliğinin tacir sıfatı bulunur. 

II. ANONİM ORTAKLIĞIN KURULUŞU  

A. İşlemler  

1. Esas Sözleşmenin İçeriği 

TTK’nın 339’uncu maddesine göre; anonim şirket esas sözleşmesinin içeriği şöyledir:  

 Esas sözleşmenin yazılı şekilde yapılması ve bütün kurucuların imzalarının noterce 

onaylanması şarttır. 

 Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılır: 

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunacağı yer. 

b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde şirketin işletme konusu. 

c) Şirketin sermayesi ile her payın itibarî değeri, bunların ödenmesinin şekil ve 

şartları. 

d) Pay senetlerinin nama veya hamiline yazılı olacakları; belirli paylara tanınan 

imtiyazlar; devir sınırlamaları. 
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e) Paradan başka sermaye olarak konan haklar ve ayınlar; bunların değerleri; 

bunlara karşılık verilecek payların miktarı, bir işletme ve ayın devir alınması söz 

konusu olduğu takdirde, bunların bedeli ve şirketin kurulması için kurucular tarafından 

şirket hesabına satın alınan malların ve hakların bedelleriyle, şirketin kurulmasında 

hizmetleri görülenlere verilmesi gereken ücret, ödenek veya ödülün tutarı. 

f) Kurucularla yönetim kurulu üyelerine ve diğer kimselere şirket kârından sağlanacak 

menfaatler. 

g) Yönetim kurulu üyelerinin sayıları, bunlardan şirket adına imza koymaya yetkili 

olanlar. 

h) Genel kurulların toplantıya nasıl çağrılacakları; oy hakları. 

ı) Şirket bir süre ile sınırlandırılmışsa, bu süre. 

i) Şirkete ait ilânların nasıl yapılacağı. 

j) Paysahiplerinin taahhüt ettiği sermaye paylarının türleri ve miktarları. 

k) Şirketin hesap dönemi. 

İlk yönetim kurulu üyeleri esas sözleşme ile atanır. 

2.Kurucular Beyanı 

 

TTK’nın 349’uncu maddesine göre; kurucular beyanı, kuruluşa ilişkin olarak 

hazırlanması ve kurucular tarafından imzalanması gerekli olan beyandır. Kurucular 

beyanında, aynî sermaye konuluyor, bir ayın ya da işletme devralınıyorsa, bunlara 

verilecek karşılığın uygunluğuna; bu tür sermayenin ve devralmanın gerekliliğine, 

bunların şirkete olan yararlarına ilişkin belgeli, gerekçeli ve kesin ifadeli açıklamalar 

yer alır. Ayrıca, şirket tarafından iktisap edilen menkul kıymetlerle, bunların iktisap 

fiyatları, söz konusu menkul kıymetleri çıkaranların son üç yıllık, gereğinde konsolide 

finansal tablolarının değerlemelerine ve çözümlenmelerine ilişkin bilgiler, şirketin 

yüklendiği önemli taahhütler, makina ve benzerleri malların ve herhangi bir aktif 

değerin alımına ilişkin bağlantılar, fiyatlar, komisyonlar ile her türlü borçlar, 

emsalleriyle karşılaştırılarak, açıklanır. Ayrıca, kuruculara tanınan menfaatler 

gerekçeleriyle beyanda yer alır. 

 

3.Değerleme Raporu 

 

TTK’nın 342’inci maddesine göre; Üzerlerinde sınırlı aynî bir hak, haciz ve tedbir 

bulunmayan, nakden değerlendirilebilen ve devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile 
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sanal ortamlar da dâhil, malvarlığı unsurları aynî sermaye olarak konulabilir. Hizmet 

edimleri, kişisel emek, ticarî itibar ve vadesi gelmemiş alacaklar sermaye olamaz. 

TTK’nın 343’üncü maddesine göre; Aynî sermaye ile kuruluş sırasında devralınacak 

işletmelere ve ayınlara, şirket merkezinin bulunacağı yer asliye ticaret mahkemesi 

tarafından atanan bilirkişilerce değer biçilir. Değerleme raporunda, seçilen değerleme 

yönteminin, somut olayda herkes için en adil ve en uygun yöntem olduğunun, 

alacaklarda alacağının varlığının tahsil yeteneğinin ve değerinin gerekçelerle ve 

ayrıntılı bir şekilde açıklanması şarttır.  

 

  B. Noter Tasdiki 

Zorunlu unsurları içerecek şekilde hazırlanan şirket esas sözleşmesi noterde bütün 

kurucular tarafından imzalanır. 

C. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı'ndan İzin Alınması 

Yabancı sermayeyi çekmek amacıyla yapılan değişiklikle anonim şirketlerin ani 

kuruluşunda gerekli olan izin zorunluluğu kaldırılmıştır. Böylece ani kuruluşta izin 

almadan doğrudan sicile tescil ile şirket kurulabilir. Buna karşılık, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığı’nın çıkardığı 2003/3 Tebliğine göre; bankalar, katılım bankaları,holdingler, 

sigorta şirketleri, faktoring ve leasing şirketleri, umumi mağazacılıkla uğraşan 

şirketler, döviz büfesi işleten şirketler, Sermaye Piyasası Kanuna tabi ve halka açık 

şirketler, Serbest bölge kurucusu ve işleticisi şirketler; 2007 yılında da lisanslı 

depoculukla uğraşan şirketler, tarım ürünleri lisanslı depoculuk şirketleri, ürün ihtisas 

borsası şirketleri, varlık yönetim şirketleri, tüketici finansmanı ve kart hizmetleri 

şirketleri  bakanlık denetimine tâbidir. Zorunluluğun kalkması sadece bu kapsam dı-

şında kalan şirketler için söz konusudur. 

D.Tescil ve İlân 

TTK’nın 354’e göre;  Şirket esas sözleşmesinin tamamı, Gümrük ve Ticaret 

Bakanlığının izniyle kurulacak olan anonim şirketlerde izin alınmasını izleyen otuz 

gün içinde şirketin merkezinin bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret 

Sicili Gazetesinde ilân olunur. Tescil ve ilân olunan esas sözleşmeye, aşağıda 

sayılanlar dışında, 36 ncı maddenin birinci fıkrası hükmü uygulanmaz. Bu hususlar 

şunlardır: 

a) Esas sözleşmenin tarihi. 
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b) Şirketin ticaret unvanı ve merkezi. 

c) Şirketin, varsa süresi. 

d) Şirketin sermayesi, ödenmesinin şekil ve şartları ile payların itibarî değerleri, varsa 

imtiyazlar. 

e) Pay senetlerinin türleri, hamiline veya nama yazılı oldukları. 

f) Şirketin nasıl temsil olunacağı. 

g) Yönetim kurulu üyeleriyle, şirketi temsile yetkili kimselerin ad ve soyadları, 

unvanları, yerleşme yerleri ve vatandaşlıkları. 

h) Şirketin yapacağı ilânların şekli; esas sözleşmede buna ilişkin hüküm bulunduğu 

takdirde, yönetim kurulu kararlarının paysahiplerine nasıl bildirileceği. 

(2) Şubeler; merkezin sicil kaydına gönderme yapılarak bulundukları yer ticaret 

siciline tescil olunurlar.  

E. Sermaye Türüne Göre 

1) Nakdi Kuruluş 

Anonim şirketin bütün sermayesi nakit olarak ödenmiş veya taahhüt edilmiş ise bu 

kuruluş şekline nakdi kuruluş denir.  

2) Mevsuf (Ayni) Kuruluş 

Anonim ortaklık sermayesi kısmen veya tamamen nakit dışı değerlerden oluşabilir. 

İster tamamen ister kısmen nakit dışı sermaye konulsun, sermayenin tamamen 

nakitten oluşmadığı kuruluşlar mevsuf (ayni) kuruluştur. 

F. Kuruluştan Önce Yapılan İşlemler:  

Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanır. Yeni kanunumuza göre tescilden 

önce ÖN-ANONİM ŞİRKET KURULMUŞTUR. Fakat bu şirket tacir değildir. Şirket 

tescil edildiğinde de sona ermektedir. 

Tescilden önce şirket adına işlem yapanlar ve taahhütlere girişenler, bu işlem ve 

taahhütlerden şahsen ve müteselsilen sorumludurlar. Ancak, işlem ve taahhütlerin, 

ileride kurulacak şirket adına yapıldığı açıkça bildirilmiş ve şirketin ticaret siciline 

tescilinden sonra üç aylık süre içinde bu taahhütler şirket tarafından kabul 

olunmuşsa, yalnız şirket sorumlu olur. Şirketçe kabul olunmadığı takdirde kuruluş 

giderleri kurucular tarafından karşılanır. Bunların paysahiplerine rücu hakları yoktur. 

Kuruluş işlemleri tamamlanmadan önce herhangi bir nedenle şirketin kurulmasından 
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vazgeçilirse, tescilden önce şirket adına muamele yapanlar bu muamelelerden şahsi 

olarak ve müteselsilen sorumludurlar.  

G.Kuruluştan Doğan Sorumluluk 

1. Sorumluluk Sebepleri 

Kurucuların kuruluş işlemleri yapılırken gerekli şartları yerine getirmemesi ve 

kurallara uymaması, şirkete sonradan iştirak eden pay sahiplerinin, şirket 

alacaklılarının ve şirketin zarar görmesine yol açar. Bu bakımdan kuruluş 

aşamasındaki bazı işlerden dolayı kurucuların hukuki ve cezai sorumluluğu vardır. 

2. Hukuki Sorumluluğu Gerektiren İşlemler: Belgelerin doğru olmaması. Esas 

sermaye hakkında yanlış beyanlar, nakit dışı sermayeye değer biçilmesinde hiledir. 

Bu işlemlerle şirkete zarar veren kurucular ile bu fiillerde onlara iştirak eden kimseler 

ve kurucular gibi sorumlu olan ilk yönetim kurulu üyeleri ile denetçiler müteselsilen 

sorumludurlar.  

Sorumluluk davasını açacak olanlar; şirket, pay sahipleri ve şirket alacaklılarıdır. 

Fakat, hükmolunacak tazminat her durumda şirkete verilir. Sorumluluk davası şirket 

merkezinin bulunduğu yerdeki mahkemede açılır. Sorumlu olan kimselere karşı 

tazminat istemek hakkı davacının zararı ve mesul olan kimseyi öğrendiği tarihten 

itibaren 2 yıl ve her hâlde zararı doğuran fiilin vukuu tarihinden itibaren 5 yıl geçmekle 

zamanaşımına uğrar. Ancak bu fiil cezayı da gerektiriyor ve daha uzun bir ceza 

zamanaşımına tâbi ise tazminat davası da bu süre içinde açılabilir. 

Bununla birlikte, Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin ve denetçilerin kuruluş 

nedeniyle tâbi olduğu hukuki sorumluluk, şirketin tescili tarihinden itibaren dört yıl 

geçmedikçe sulh ve ibra suretiyle ortadan kaldırılamaz. Bu sürenin geçmesinden 

sonra sulh ve ibra ancak genel kurul kararıyla olabilir. Fakat,  esas sermayenin onda 

birini temsil eden pay sahipleri (azınlık) sulh ve ibranın tasdikine muhalif iseler, genel 

kurul sulh ve ibraya karar veremez (Olumsuz azınlık hakkı). 

III. ANONİM ORTAKLIĞIN TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞİ 

Anonim ortaklığın zorunlu organları üç tanedir: 

1- Genel Kurul 

2- Yönetim Kurulu 
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A. Genel Kurul 

Anonim ortaklıklarda genel kurul, pay sahiplerinin belirli konuları görüşmek üzere 

toplanmalarıyla meydan gelen şirketin en üst düzeydeki yönetim ve karar organıdır. 

1. Genel Kurulun Devredemeyeceği Yetkiler (Münhasır Yetki) 

TTK’nın 408’inci maddesine göre;  

- Esas sözleşmenin değiştirilmesi. 

- Yönetim kurulu üyelerinin seçimi, süreleri, ücretleri ile huzur hakkı, ikramiye ve prim 

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

- Kanunda öngörülen istisnalar dışında denetçinin seçimi ile görevden alınmaları. 

- Finansal tablolara, yönetim kurulunun yıllık raporuna, yıllık kâr üzerinde tasarrufa, 

kâr payları ile kazanç paylarının belirlenmesine, yedek akçenin sermayeye veya 

dağıtılacak kâra katılması dâhil, kullanılmasına dair kararların alınması. 

- Kanunda öngörülen istisnalar dışında şirketin feshi. 

- Önemli miktarda şirket varlığının toptan satışı. 

Tek pay sahipli anonim şirketlerde bu pay sahibi genel kurulun tüm yetkilerine 

sahiptir. Tek pay sahibinin genel kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik 

kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.  

2.Genel Kurul Toplantıları: Genel kurul olağan ve olağanüstü olmak üzere iki türlü 

toplantı yapar.  

a) Olağan Genel Kurul Toplantısı: Anonim şirketlerde olağan genel kurul toplantısı 

her hesap dönemi sonundan itibaren üç ay içinde yapılır. 

b) Olağanüstü Genel Kurul Toplantısı: Anonim şirketlerde genel kurulun 

olağanüstü olarak toplanmasının belli bir zamanı yoktur. 

c) Genel Kurulu Toplantıya Çağırmaya Yetkili Organlar: Yönetim kurulu, tasfiye 

halindeki tasfiye kurulu, azlık ve mahkemedir. Azlık dediğimiz kişiler ise kapalı 

anonim şirketlerde sermayenin en az 1/10 yani % 10’nu , halka açık şirketlerde ise 
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sermayenin en az 1/20’sini yani %5’ini oluşturan pay sahipleridir. Azlık paysahipleri 

gerektirici sebepleri ve gündemi yazılı olarak belirtmek koşuluyla yönetim kurulundan, 

genel kurulu toplantıya çağırmasını veya gene kurul zaten toplanacak ise karar 

bağlanmasını istedikleri konuları gündeme koymasını isteyebilirler. Çağrı ve 

gündeme madde konulması talebi noter aracılığıyla yapılır. Azlığın yaptığı çağrı 

talebi, şirket yönetim kurulu tarafından kabul edildiği takdirde, genel kurul en geç 

kırkbeş gün içinde yapılacak şekilde toplantıya çağrılır.  

d) Çağrının Şekli: TTK’nın 414’üncü maddesine göre;  Genel kurul toplantıya, esas 

sözleşmede gösterilen şekilde, şirketin internet sitesinde ve Türkiye Ticaret Sicili 

Gazetesinde yayımlanan ilanla çağrılır. Bu çağrı, ilan ve toplantı günleri hariç olmak 

üzere, toplantı tarihinden en az iki hafta önce yapılır. Pay defterinde yazılı pay 

sahipleriyle önceden şirkete pay senedi veya pay sahipliğini ispatlayıcı belge vererek 

adreslerini bildiren pay sahiplerine, toplantı günü ile gündem ve ilanın çıktığı veya 

çıkacağı gazeteler, iadeli taahhütlü mektupla bildirilir. 

e) Çağrısız Toplantı: TTK’nın 416’ıncı maddesine göre; Bütün payların sahipleri 

veya temsilcileri, aralarından biri itirazda bulunmadığı takdirde, genel kurula 

katılmaya ve genel kurul toplantılarının yapılmasına ilişkin hükümler saklı kalmak 

şartıyla, çağrıya ilişkin usule uyulmaksızın, genel kurul olarak toplanabilir ve bu 

toplantı nisabı varolduğu sürece karar alabilirler. 

f) Genel Kurula Katılabilecekler: TTK’nın 414’üncü maddesine göre; Genel kurul 

toplantısına, yönetim kurulu tarafından düzenlenen “hazır bulunanlar listesi”nde adı 

bulunan pay sahipleri katılabilir. Hazır bulunanlar listesinde adı bulunan senede 

bağlanmamış payların, ilmuhaberlerin nama yazılı payların sahipleri ve Sermaye 

Piyasası Kanununun 10/A maddesi uyarınca kayden izlenen pay sahipleri veya 

anılanların temsilcileri genel kurula katılır. Gerçek kişilerin kimlik göstermeleri, tüzel 

kişilerin temsilcilerinin vekâletname ibraz etmeleri şarttır. Hamiline yazılı pay senedi 

sahipleri, genel kurulun toplantı gününden en geç bir gün önce bu senetlere zilyet 

olduklarını ispatlayarak giriş kartı alırlar ve bu kartları ibraz ederek genel kurul 

toplantısına katılabilirler. Ancak, giriş kartının verilmesinden sonraki bir tarihte 

hamiline yazılı pay senedini devraldığını ispatlayan pay sahipleri de genel kurula 

katılabilirler. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı izni ile kurulan şirketlerin genel kurul 

toplantılarında Gümrük ve Ticaret Bakanlığının temsilcisi de yer alır. 
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 * Pay üzerinde rehin hakkı tesis edilse bile oy kullanma hakkı o payın malikine aittir. 

Pay üzerinde intifa hakkı varsa intifa hakkı sahibi oy kullanır. 

g) Gündemin Belirliliği: Genel kurulun toplantıya davetine ilişkin ilân ve davet 

mektuplarında gündemin gösterilmesi zorunludur. Olağan toplantı gündeminde şunlar 

bulunur: 

-Yönetim kurulu faaliyet raporu ve denetçi raporlarının okunması 

-Şirketin bilanço, kâr ve zarar hesabının ve kârının dağıtılması hakkındaki tekliflerin 

onaylanması veya değiştirilerek kabulü veya reddi 

-Süreleri sona ermiş olan yönetim kurulu üyeleri ile denetçilerin yeniden seçilmeleri 

veya değiştirilmeleri 

 h) Gündeme Bağlılık İlkesi: Genel kurulda ilân ve tebliğ edilen gündemde yazılı 

olan hususlarda görüşme yapılabilir ve karar alınabilir. Buna “gündeme bağlılık ilkesi” 

denir.  

ı) Genel Kurul Toplantı ve Karar Yetersayıları: Toplantı yetersayısı, bir kurulun 

toplantı yapabilmesi için hazır bulunması gereken en az üye sayısını ifade eder. 

Karar yetersayısı ise toplantı başladıktan sonra bir karar alabilmek için teklif lehine 

veya aleyhine en az ne kadar oy kullanılması gerektiğini ifade eder. 

 

3) Toplantı Yetersayıları 

a) Basit nisap (adi nisap): Genel kurullar, bu Kanunda veya esas sözleşmede, 

aksine daha ağır nisap öngörülmüş bulunan hâller hariç, sermayenin en az dörtte 

birini karşılayan payların sahiplerinin veya temsilcilerinin varlığıyla toplanır. Bu 

nisabın toplantı süresince korunması şarttır. İlk toplantıda anılan nisaba ulaşılamadığı 

takdirde, ikinci toplantının yapılabilmesi için nisap aranmaz. 

b) Ağırlaştırılmış (Mevsuf) Nisap:  

ba) Esas sözleşme değişikliklerinde toplantı ve karar yeter sayısı: 

Kanunda veya esas sözleşmede aksine hüküm bulunmadığı takdirde, esas 

sözleşmeyi değiştiren kararlar, şirket sermayesinin en az yarısının temsil edildiği 

genel kurulda, toplantıda mevcut bulunan oyların çoğunluğu ile alınır. İlk toplantıda 

öngörülen toplantı nisabı elde edilemediği takdirde, en geç bir ay içinde ikinci bir 
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toplantı yapılabilir. İkinci toplantı için toplantı nisabı, şirket sermayesinin en az üçte 

birinin toplantıda temsil edilmesidir 

        bb) Pay sahiplerinin tümünün oybirliğini gerektiren esas sözleşme 

değişiklikleri: 

Bilanço zararlarının kapatılması için yükümlülük ve ikincil yükümlülük koyan kararlar 

ile Şirketin merkezinin yurt dışına taşınmasına ilişkin kararlar. Toplantı ve karar 

yetersayısına ilk toplantıda ulaşılamazsa izleyen toplantılarda da aynı yetersayı 

aranır. 

       bc)Şirket sermayesinin en az % 75’ini oluşturan payların sahiplerinin veya 

temsilcilerinin olumlu oylarını gerektiren esas sözleşme değişiklikleri: 

Şirketin işletme konusunun tamamen değiştirilmesi, imtiyazlı pay oluşturulması, nama 

yazılı payların devrinin sınırlandırılması. 

Toplantı ve karar yetersayısına ilik toplantıda ulaşılamadığı takdirde, izleyen 

toplantılarda da aynı yetersayı aranır.  

 bd)Hafifletilmiş yetersayı uygulanabilecek kararlar 

Pay senetleri menkul kıymet borsalarında işlem gören anonim şirketlerde, 

Sermayenin artırılması ve kayıtlı sermaye tavanının yükseltilmesine ilişkin esas 

sözleşme değişiklikleri ile birleşmeye, bölünmeye ve tür değiştirmeye ilişkin kararlar 

için, esas sözleşmelerinde ağırlaştırılmış bir nisap öngörülmediği takdirde, genel 

kurul sermayenin en az dörtte birini karşılayan payların sahiplerinin veya 

temsilcilerinin varlığıyla toplanır ve toplantıda hazır bulunan oyların çoğunluğu ile 

karar verir. 

4. Oy Hakkı ve oy hakkından yoksunluk 

Oy hakkı, payın, kanunen veya esas sözleşmeyle belirlenmiş bulunan en az 

miktarının ödenmesiyle doğar.  

Pay sahibi kendisi, eşi, alt ve üstsoyu veya bunların ortağı oldukları şahıs şirketleri ya 

da hâkimiyetleri altındaki sermaye şirketleri ile şirket arasındaki kişisel nitelikte bir işe 
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veya işleme veya herhangi bir yargı kurumu ya da hakemdeki davaya ilişkin olan 

müzakerelerde oy kullanamaz. 

5. Pay Sahiplerinin Temsili 

Pay sahibinin katılamadığı genel kurullara, temsilcisi olarak pay sahibi olan ya da 

olmayan bir kişiyi de yollayabilir. Hamiline yazılı pay senedini, “rehin, hapis hakkı, 

saklama sözleşmesi veya kullanım ödüncü sözleşmesi ve benzeri sözleşmeler 

sebebiyle” elde bulunduran kimse, paysahipliği haklarını, ancak pay sahibi tarafından 

özel bir yazılı belge ile yetkilendirilmişse kullanabilecektir. 

a) Pay sahiplerinin kitlesel temsili 

b) Organın temsilcisi ve bağımsız temsilci 

TTK’nın 428/1’e göre; Şirket, kendisiyle herhangi bir şekilde ilişkisi bulunan bir kişiyi, 

genel kurul toplantısında kendileri adına oy kullanıp ilgili diğer işlemleri yapması için 

yetkili temsilcileri olarak atamaları amacıyla pay sahiplerine tavsiye edecekse, 

bununla birlikte şirketten tamamen bağımsız ve tarafsız bir diğer kişiyi de aynı görev 

için önermeye ve bu iki kişiyi esas sözleşme hükmüne göre ilan edip şirketin internet 

sitesine koymaya mecburdur. 

c) Kurumsal temsilci 

TTK’nın 428/2’ye göre; Bundan başka, yönetim kurulu, genel kurul toplantısına çağrı 

ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacağı ve şirket internet sitesinde 

yer alacağı tarihten en az kırkbeş gün önce, yapacağı bir ilan ve internet sitesine 

koyacağı yönlendirilmiş bir mesajla, pay sahiplerini, önerdikleri kurumsal temsilcilerin 

kimliklerini ve bunlara ulaşılabilecek adres ve elektronik posta adresi ile telefon ve 

telefaks numaralarını en çok yedi gün içinde şirkete bildirmeye çağırır. Aynı çağrıda 

kurumsal temsilciliğe istekli olanların da şirkete başvurmaları istenir. Yönetim kurulu, 

bildirilen kişileri, birinci fıkradaki kişilerle birlikte, genel kurul toplantısına ilişkin 

çağrısında, adreslerini ve onlara ulaşma numaralarını da belirterek, ilan eder ve 

internet sitesinde yayımlar. Bu fıkranın gerekleri yerine getirilmeden, kurumsal 

temsilci olarak vekâlet toplanamaz. 
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d) Tevdi Eden Temsilcisi 

TTK’nın 429’uncu maddesine göre; Tevdi eden temsilcisi, kendisine tevdi edilmiş 

bulunan pay ve pay senetlerinden doğan katılma ve oy haklarını tevdi eden adına 

kullanma yetkisini haizse, nasıl hareket etmesi gerektiği konusunda talimat almak için, 

her genel kurul toplantısından önce, tevdi edene başvurmak zorundadır. Zamanında 

istenmiş olup da talimat alınamamışsa, tevdi edilen kişi, katılma ve oy haklarını, tevdi 

edenin genel talimatı uyarınca kullanır; böyle bir talimatın yokluğu hâlinde oy, 

yönetim kurulunun yaptığı öneriler yönünde verilir. 

6. Genel Kurul Kararlarının Sakatlığı ve İptali: Genel kurul kararlarının sakatlığı üç 

türlü olabilir. Bunlar yokluk, butlan ve iptal edilebilirliktir.  

a) Butlan: TTK’nın 447’inci maddesine göre; Genel kurulun, özellikle; 

a) Pay sahibinin, genel kurula katılma, asgari oy, dava ve kanundan kaynaklanan 

vazgeçilemez nitelikteki haklarını sınırlandıran veya ortadan kaldıran, 

b) Pay sahibinin bilgi alma, inceleme ve denetleme haklarını, kanunen izin verilen 

ölçü dışında sınırlandıran, 

c) Anonim şirketin temel yapısını bozan veya sermayenin korunması hükümlerine 

aykırı olan, 

kararları batıldır. 

b) İptal: Genel kurul kararının iptali için ortada bir genel kurul kararının olması ve 

kanunda sayılan iptal sebeplerinden birinin bulunması gerekir. Bu iptal sebepleri 

aşağıda sayılmıştır; Kanuna aykırılık, esas sözleşmeye aykırılık, dürüstlük kurallarına 

aykırılıktır. 

7. İptal Davası Açabilecek Olan Kişiler: Pay sahipleri, yönetim kurulu, yönetim 

kurulu üyeleri iptal davası açma hakkına sahiplerdir. *Genel kurul kararlarının iptali 

için dava açma hakkı bulunan pay sahipleri şunlardır: 

-Genel kurul toplantısına katılıp karara karşı oy kullanan ve muhalefet şerhini 

tutanağa yazdıran pay sahipleri 
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-Haksız olarak oy kullanmasına izin verilmeyen pay sahipleri 

-Toplantıya davetin usulüne uygun şekilde yapılmadığını iddia eden pay sahipleri 

-Gündemin gereği gibi ilân veya tebliğ edilmediğini iddia eden pay sahipleri 

-Genel kurul toplantısına katılmaya yetkili olmayan kimselerin karara iştirak ettiğini 

iddia eden pay sahipleri. 

* Yönetim kurulu 

* Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğuna sebep olacaksa yönetim kurulu 

üyelerinden her biri, 

8. Yetkili ve Görevli Mahkeme: Yetkili mahkeme; şirket merkezinin bulunduğu yer 

mahkemesidir. Görevli mahkeme ise ticaret mahkemesidir.  

9. Dava Süresi: Kararın alındığı tarihten itibaren 3 ay içinde açılır. Üç aylık dava 

açma süresi bitmeden duruşmaya başlanamaz.  

10. Teminat: Her önüne gelen bu davayı açması diye şirketin uğrayabileceği 

zararlara karşılık davacılardan teminat göstermesi istenir. 

11. İptal Davasının Hükmü: O kararın geçerliliğini etkilemez. İptal kararıyla alınan 

karar hukuki anlamda geçersiz hale gelir. İptal kararı kesinleştikten sonra yönetim 

kurulu tarafından tescil ve ilan ettirilen iptal kararı, dava açmış olsun olmasın, tüm 

ortaklar hakkında geçmişe etkili olarak hüküm doğurur. 

 

II. YÖNETİM KURULU 

TTK’nın 359’uncu maddesine göre; Anonim şirketin, esas sözleşmeyle atanmış veya 

genel kurul tarafından seçilmiş, bir veya daha fazla kişiden oluşan bir yönetim kurulu 

bulunur.  

Tek kişilik yönetim kurulu üyeliği vardır. TTK’ya göre gerçek kişiler yanında, tüzel 

kişilerin de, tüzel kişilik olarak yönetim kurulu üyeliğine seçilmesine olanak getirmiştir.  

TTK’nın 362’inci maddesine göre; Yönetim kurulu üyeleri en çok üç yıl süreyle görev 

yapmak üzere seçilir. Esas sözleşmede aksine hüküm yoksa, aynı kişi yeniden 

seçilebilir. 

1. Seçilmeleri 
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Esas sözleşmeyle atanma 

Genel kurul tarafından seçilme 

Kamu tüzel kişilerince seçim 

Kooptasyon: Herhangi bir sebeple bir üyelik boşalırsa, yönetim kurulu, kanuni şartları 

haiz birini, geçici olarak yönetim kurulu üyeliğine seçip ilk genel kurulun onayına 

sunar. Bu yolla seçilen üye, onaya sunulduğu genel kurul toplantısına kadar görev 

yapar ve onaylanması hâlinde selefinin süresini tamamlar.  

 

2. Yönetim Kurulu Üyeliği 

a) Üyelik Şartları: Anonim şirket yönetim kuruluna üye seçilebilmek için gerekli 

şartlar şunlardır 

- Seçilme Engellerinin Bulunmaması: Seçilme engelleri şunlardır; Devlet memuru 

olmak, İflas etmek, Ağır hapis cezasına mahkum olmak, Sahtekârlık, emniyeti 

suiistimal, hırsızlık veya dolandırıcılık suçlarından mahkum olmak, Anonim şirkette 

denetçilik yönetim kurulu üyeliği ile bağdaşmaz, Süresi biten yönetim kurulu üyeleri 

esasen yeniden seçilebilir, ancak, ibra edilmedikçe yeniden yönetim kuruluğu 

üyeliğine seçilemezler. 

- Tam Ehliyetli Olmak: Yönetim kurulu üyelerinin ayırt etme gücüne sahip, ergin 

olması ve kısıtlı olmaması gerekir. 

b) Tescil ve İlan: Yönetim kurulu üyeliğine seçim ve bu görevin sona ermesi halleri 

yönetim kurulu tarafından ticaret siciline tescil ve ilan edilir. Tescil ve ilân açıklayıcı 

niteliktedir. 

NOT: TTK’nın 360’ıncı maddesine göre; Esas sözleşmede öngörülmek şartı ile, belirli 

pay gruplarına, özellik ve nitelikleriyle belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine ve 

azlığa yönetim kurulunda temsil edilme hakkı tanınabilir. Bu amaçla, yönetim kurulu 

üyelerinin, belirli bir grup oluşturan pay sahipleri, belirli  pay grupları ve 

azlık  arasından seçileceği  esas sözleşmede öngörülebileceği gibi, esas sözleşmede 

yönetim kurulu üyeliği için aday önerme hakkı da tanınabilir. Genel kurul tarafından 

yönetim kurulu üyeliğine önerilen adayın veya hakkın tanındığı gruba ve azlığa 

mensup adayın haklı bir sebep bulunmadığı takdirde üye seçilmesi zorunludur. Bu 

şekilde tanınacak temsil edilme hakkı, halka açık anonim şirketlerde yönetim kurulu 
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üye sayısının yarısını aşamaz. Bağımsız yönetim kurulu üyelerine ilişkin 

düzenlemeler saklıdır. 

3. Sigorta 

TTK’nın 361’inci maddesine göre; Yönetim kurulu üyelerinin, görevlerini yaparken 

kusurlarıyla şirkete verebilecekleri zarar, şirket sermayesinin yüzde yirmibeşini aşan 

bir bedelle sigorta ettirilmiş ve bu suretle şirket teminat altına alınmışsa, bu husus 

halka açık şirketlerde Sermaye Piyasası Kurulunun ve ayrıca pay senetleri borsada 

işlem görüyorsa borsanın bülteninde duyurulur ve kurumsal yönetim ilkelerine 

uygunluk değerlendirmesinde dikkate alınır. 

4. Yönetim Kurulunun Görev ve Yetkileri 

TTK’nın 375’inci maddesine göre; Yönetim kurulunun devredilemez ve vazgeçilemez 

görev ve yetkileri şunlardır: 

a) Şirketin üst düzeyde yönetimi ve bunlarla ilgili talimatların verilmesi. 

b) Şirket yönetim teşkilatının belirlenmesi. 

c) Muhasebe, finans denetimi ve şirketin yönetiminin gerektirdiği ölçüde, finansal 

planlama için gerekli düzenin kurulması. 

d) Müdürlerin ve aynı işleve sahip kişiler ile imza yetkisini haiz bulunanların 

atanmaları ve görevden alınmaları. 

e) Yönetimle görevli kişilerin, özellikle kanunlara, esas sözleşmeye, iç yönergelere ve 

yönetim kurulunun yazılı talimatlarına uygun hareket edip etmediklerinin üst gözetimi. 

f) Pay, yönetim kurulu karar ve genel kurul toplantı ve müzakere defterlerinin 

tutulması, yıllık faaliyet raporunun ve kurumsal yönetim açıklamasının düzenlenmesi 

ve genel kurula sunulması, genel kurul toplantılarının hazırlanması ve genel kurul 

kararlarının yürütülmesi. 

g) Borca batıklık durumunun varlığında mahkemeye bildirimde bulunulması. 

5. Karar ve Toplantı Yetersayıları 
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TTK’nın 390’ıncı maddesine göre; Esas sözleşmede aksine ağırlaştırıcı bir hüküm 

bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu üye tam sayısının çoğunluğu ile toplanır ve 

kararlarını toplantıda hazır bulunan üyelerin çoğunluğu ile alır. Bu kural yönetim 

kurulunun elektronik ortamda yapılması hâlinde de uygulanır. Yönetim kurulu üyeleri 

birbirlerini temsilen oy veremeyecekleri gibi, toplantılara vekil aracılığıyla da 

katılamazlar. Oylar eşit olduğu takdirde o konu gelecek toplantıya bırakılır. İkinci 

toplantıda da eşitlik olursa söz konusu öneri reddedilmiş sayılır. Üyelerden hiçbiri 

toplantı yapılması isteminde bulunmadığı takdirde, yönetim kurulu kararları, kurul 

üyelerinden birinin belirli bir konuda yaptığı, karar şeklinde yazılmış önerisine, en 

az  üye tam sayısının çoğunluğunun yazılı onayı alınmak suretiyle de verilebilir. Aynı 

önerinin tüm yönetim kurulu üyelerine yapılmış olması bu yolla alınacak kararın 

geçerlilik şartıdır. Onayların aynı kâğıtta bulunması şart değildir; ancak onay 

imzalarının bulunduğu kâğıtların tümünün yönetim kurulu karar defterine 

yapıştırılması veya kabul  edenlerin imzalarını içeren bir karara dönüştürülüp karar 

defterine geçirilmesi kararın geçerliliği için gereklidir. Kararların geçerliliği yazılıp imza 

edilmiş olmalarına bağlıdır. 

6. Batıl kararlar 

TTK’nın 391’inci maddesine göre;  Yönetim kurulunun kararının batıl olduğunun 

tespiti mahkemeden istenebilir. Özellikle; 

a) Eşit işlem ilkesine aykırı olan, 

b) Anonim şirketin temel yapısına uymayan veya sermayenin korunması ilkesini 

gözetmeyen, 

c) Pay sahiplerinin, özellikle vazgeçilmez nitelikteki haklarını ihlal eden veya bunların 

kullanılmalarını kısıtlayan ya da güçleştiren, 

d) Diğer organların devredilemez yetkilerine giren ve bu yetkilerin devrine ilişkin, 

kararlar batıldır. 

7. Yönetim Kurulu Üyeliğinin Sona Ermesi 
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- Belli bir süre için seçilmişlerse, bu sürenin sona ermesi 

- Üyelik için gerekli kanuni şartları veya esas sözleşmede öngörülen nitelikleri 

kaybetmesi 

- İflasına karar verilmesi 

- Ehliyetinin kısıtlanması 

8. Yönetim  Yetkisinin Paylaşılması ve Devredilmesi 

a) Şirketin Temsili 

Yönetim kurulu şirketin temsil organıdır. Şirket tüzel kişiliği adına pay sahipleri ve 

üçüncü kişilerle yapılacak bütün hukuki işlemleri yapmaya yönetim kurulu yetkilidir. 

Esas sözleşmede aksi öngörülmemiş veya yönetim kurulu tek kişiden oluşmuyorsa 

temsil yetkisi çift imza ile kullanılmak üzere yönetim kuruluna aittir. Buna çifte imza 

kuralı denir. Esas sözleşmeye hüküm koyarak anonim şirketin tek kişinin imzasıyla 

işlem yapacağı  ya da ikiden fazla kişinin imzasının gerekli olduğu kabul edilebilir. 

TTK’ya göre, kanunun zorunlu tuttuğu tüm işlemler elektronik ortamda güvenli 

elektronik imza ile de yapılabilir.  

b) Özen Borcu: Yönetim kurulu üyeliği seçim ve sözleşme temeline dayalı bir 

görevdir. Yönetim kurulu üyeleri dikkatli ve basiretli davranmak durumundadırlar. 

TTK’nın 369’uncu maddesine göre; Yönetim kurulu üyeleri ve yönetimle görevli 

üçüncü kişiler, görevlerini tedbirli bir yöneticinin özeniyle yerine getirmek ve şirketin 

menfaatlerini dürüstlük kurallarına uyarak gözetmek yükümlülüğü altındadırlar. 

c) Rekabet Yasağı: TTK’nın 369’uncu maddesinde düzenlenmiştir. Buna göre; 

Yönetim kurulu üyeleri genel kuruldan izin almadan şirketin konusuna giren işlemleri;  

- kendi hesabına yapamazlar, 

- başkası hesabına yapamazlar, 

- aynı konuda ticari işlerle uğraşan başka bir şirkete sınırsız sorumlu (komandite) 

ortak olarak giremez, diğer şirketlerde de yönetici olamazlar. 

Rekabet yasağına uymayan yönetim kurulu üyesinden şirket üç seçimlik talepte 

bulunabilir: 
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- Bu davranışlar sebebiyle şirketin uğradığı zararların tazminini istemek, 

- Yaptığı işlerin şirket adına yapılmış olmasını istemek, 

- Üçüncü kişiler hesabına yapılan sözleşmelerden elde edilen menfaatlerin şirkete 

devrini istemek. 

Yönetim kurulu, yasağa uymayan üyeden, işlemin öğrenilmesinden itibaren 3 ay ve 

işlemin yapılmasından itibaren 1 yıl içinde seçilen yaptırımın yerine getirmesini 

istemelidir.  

 d) Sadakat Borcu: Yönetim kurulu üyelerinin, şirket menfaatlerini gözetmeleri 

gerekir. Örneğin; yönetim kurulu üyeleri kendisi ve yakınlarıyla ilgili görüşmelere 

katılma yasağı, şirketle işlem yapma yasağı ve sır saklama yükümlülüğüdür. Pay 

sahibi olmayan yönetim kurulu üyeleri ile yönetim kurulu üyelerinin pay sahibi 

olmayan 393 üncü maddede sayılan yakınları şirkete nakit borçlanamaz. Bu kişiler 

için şirket kefalet, garanti ve teminat veremez, sorumluluk yüklenemez, bunların 

borçlarını devralamaz. Aksi hâlde, şirkete borçlanılan tutar için şirket alacaklıları bu 

kişileri, şirketin yükümlendirildiği tutarda şirket borçları için doğrudan takip edebilir. 

9. Yönetim Kurulunun Şirket Sermayesinin Kaybı Ve Borca Batık Olma 

Halindeki Görevleri 

TTK’nın 376’ıncı maddesine göre; Son yıllık bilançodan, sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının yarısının zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşılırsa, yönetim 

kurulu, genel kurulu hemen toplantıya çağırır ve bu genel kurula uygun gördüğü 

iyileştirici önlemleri sunar. Son yıllık bilançoya göre, sermaye ile kanuni yedek 

akçeler toplamının üçte ikisinin zarar sebebiyle karşılıksız kaldığı anlaşıldığı takdirde, 

derhâl toplantıya çağrılan genel kurul, sermayenin üçte biri ile yetinme veya 

sermayenin tamamlanmasına karar vermediği takdirde şirket kendiliğinden sona erer. 

Şirketin borca batık durumda bulunduğu şüphesini uyandıran işaretler varsa, yönetim 

kurulu, aktiflerin hem işletmenin devamlılığı esasına göre hem de muhtemel satış 

fiyatları üzerinden bir ara bilanço çıkartır. Bu bilançodan aktiflerin, şirket 

alacaklılarının alacaklarını karşılamaya yetmediğinin anlaşılması hâlinde, yönetim 

kurulu, bu durumu şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesine bildirir 

ve şirketin iflasını ister. Meğerki, iflas kararının verilmesinden önce, şirketin açığını 

karşılayacak ve borca batık durumunu ortadan kaldıracak tutardaki şirket borçlarının 

alacaklıları, alacaklarının sırasının diğer tüm alacaklıların sırasından sonraki sıraya 
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konulmasını yazılı olarak kabul etmiş ve bu beyanın veya sözleşmenin yerindeliği, 

gerçekliği ve geçerliliği, yönetim kurulu tarafından iflas isteminin bildirileceği 

mahkemece atanan bilirkişilerce doğrulanmış olsun. Aksi hâlde mahkemeye bilirkişi 

incelemesi için yapılmış başvuru, iflas bildirimi olarak kabul olunur. 

10. Yönetim Kurulu Üyelerinin Hakları 

a) İdare ve Temsil Hakkı: Yönetim kurulu üyeleri; yönetim kurulunun toplantıya 

çağrılmasını istemek, toplantılara ve oylamalara katılmak ve şirket ile ilgili olarak 

ilgililerden bilgi almak haklarını haizdir. 

b) Mali Haklar: TTK’nın 394’üncü maddesine göre; Yönetim kurulu üyelerine, tutarı 

esas sözleşmeyle veya genel kurul kararıyla belirlenmiş olmak şartıyla huzur hakkı, 

ücret, ikramiye, prim ve yıllık kârdan pay ödenebilir. Anonim ortaklık yönetim kurulu 

üyelerine genellikle ücret ödenir. Huzur hakkı, yönetim kurulu üyelerine her toplantı 

için ücret ödenmesidir. İkramiye de ödenebilir. İkramiye kazanılmış bir hak değildir 

ödül niteliğindedir. 

11. Yönetim Kurulu Üyelerinin Sorumluluğu: Yönetim kurulu üyelerinin 

sorumluluğu şirkete, pay sahiplerine ve şirket alacaklılarına karşıdır. Yönetim kurulu 

üyelerinin sorumluluğu kusura dayanan sorumluluktur. Sorumluluk gerektiren 

işlemlerde bir kusuru olmadığını ispat eden üye sorumlu tutulamaz. 

a) Müteselsil Sorumluluk: Yönetim kurulu üyelerinin müteselsil sorumluluğunu 

gerektiren durumlar şunlardır: 

 - Genel kurul kararlarının sebepsiz olarak uygulanmaması, 

- Kanun veya esas sözleşme ile yönetim kuruluna verilen diğer görevlerin kasten 

veya ihmal sonucu yapılmaması. 

-Hisse senedi bedellerine mahsuben pay sahipleri tarafından yapılan ödemelerin 

doğru olmaması, 

-Dağıtılan ve ödenen kâr paylarının gerçek olmaması, 

b) Kişisel (Münferit) Sorumluluk: Yönetim kurulu üyeleri bazen kişisel olarak da 

sorumlu tutulabilir. Kişisel sorumluluğu gerektiren hâller şöyledir; Şirketle işlem 

yapma yasağını ve rekabet yasağını ihlal eden yönetim kurulu üyesinin sorumluluğu 
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da kendisine aittir. Özen ve sadakat borcuna aykırı davranışlar da münferit 

sorumluluğa yol açar. 

12. Sorumluluktan Kurtulma 

a) Kusursuzluğun İspatı: Müteselsil veya kişisel sorumluluk gerektiren hâllerde 

aleyhine dava açılan yönetim kurulu üyeleri kusurlu olmadığını ispat ederek 

sorumluluktan kurtulabilirler. 

b) İbra: İbra, yönetim kurulu üyelerinin genel kurul tarafından aklanması demektir. 

Genel kurul, ibra kararıyla yönetim kurulunun yaptığı işleri kanuna ve esas sözleşme 

hükümlerine uygun bulduğunu ve bu işlerden dolayı şirket adına sorumlu 

tutulmayacaklarını kabul etmiş olur. İbra, iki şekilde olabilir. İlk olarak, genel kurul 

basit nisapla açıkça karar alarak yönetim kurulunu ibra edebilir (açık ibra). İkinci 

olarak da, finansal tabloların tasdikine dair genel kurul kararı kural olarak yönetim 

kurulu, müdürler ve denetçilerin ibrası sonucunu doğurur (zımni ibra). İbra kararı 

şirketin dava hakkına son verir. Kurucuların ve ilk yönetim kurulu üyelerini şirketin 

tescil tarihinden itibaren 4 yıl geçmedikçe ibra edilmeyeceği hükme bağlanmıştır. 4 

yıllık süre geçse dahi, esas sermayenin onda birine sahip olan ortaklar yani azınlık 

hakkı sahipleri olumsuz oy kullanırsa ibra gerçekleşmez. 

c) Zamanaşımı: Yönetim kurulu üyeleri aleyhine açılacak sorumluluk davalarında üç 

tür zamanaşımı süresi vardır. Sorumluluk davası açma hakkı, zararı doğuran işlemin 

yapılmasından ya da olayın meydana gelmesinden itibaren 5 yıl içinde olmak 

kaydıyla davacının zararı ve sorumlu olan kimseyi öğrenmesinden itibaren 2 yıl 

geçince zamanaşımına uğrar. Sorumluluk gerektiren fiil veya işlem aynı zamanda suç 

teşkil eder ve ceza zamanaşımı daha uzun ise sorumluluk davası için de ceza 

zamanaşımı süresi geçerlidir. 

III. DENETİM 

1 Genel Olarak 

TTK’nın getirmiş olduğu üç yenilik bulunmaktadır. Bunlar; internet sitesi zorunluluğu, 

şirketlerin denetimi ve şirketlerin büyüklüklerine göre tasnifidir. TTK’da denetime 

yönelik çok değişiklik yapılmıştır.  

TTK’da, denetçi ve özel denetçi düzenlenmiştir. TTK’nın 400’üncü maddesine göre; 

Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest 
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Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış 

yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve 

Kamu Gözetimi, Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler 

ve/veya ortakları bu kişilerden oluşan sermaye şirketi olabilir.  

Seçilmeleri: 

- Genel kurul tarafından seçilme 

- Yönetim kurulu tarafından seçilme 

- Mahkeme tarafından atanmadır 

TTK’nın 399’uncu maddesine göre; Denetçi, şirket genel kurulunca; topluluk denetçisi, 

ana şirketin genel kurulunca seçilir. Denetçinin, her faaliyet dönemi ve her hâlde 

görevini yerine getireceği faaliyet dönemi bitmeden seçilmesi şarttır. Seçimden sonra, 

yönetim kurulu, gecikmeksizin denetleme görevini hangi denetçiye verdiğini ticaret 

siciline tescil ettirir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile internet sitesinde ilan eder. 

TTK’nın 399/4’e göre; Şirketin merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 

mahkemesi; 

a) Yönetim kurulunun, 

b) Sermayenin yüzde onunu, halka açık şirketlerde esas veya çıkarılmış sermayenin 

yüzde beşini oluşturan pay sahiplerinin, 

istemi üzerine, ilgilileri ve seçilmiş denetçiyi dinleyerek, seçilmiş denetçinin şahsına 

ilişkin haklı bir sebebin gerektirmesi, özellikle de onun taraflı davrandığı yönünde bir 

kuşkunun varlığı hâlinde, başka bir denetçi atayabilir. TTK’nın 399/6’ya göre; Faaliyet 

döneminin dördüncü ayına kadar denetçi seçilememişse, denetçi, yönetim kurulunun, 

her yönetim kurulu üyesinin veya herhangi bir pay sahibinin istemi üzerine, dördüncü 

fıkrada gösterilen mahkemece atanır. Aynı hüküm, seçilen denetçinin görevi red veya 

sözleşmeyi feshetmesi, görevlendirme kararının iptal olunması, butlanı veya 

denetçinin kanuni sebeplerle veya diğer herhangi bir nedenle görevini yerine 

getirememesi veya görevini yapmaktan engellenmesi hâllerinde de uygulanır. 

Mahkemenin kararı kesindir. 
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2. Denetim Yapması Yasaklananlar 

TTK’nın 400’üncü maddesinde, Denetçi, bağımsız denetim yapmak üzere, 

1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali 

Müşavirlik Kanununa göre ruhsat almış yeminli mali müşavir veya serbest 

muhasebeci mali müşavir unvanını taşıyan ve Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumunca yetkilendirilen kişiler ve/veya ortakları bu kişilerden 

oluşan sermaye şirketi olabilir. Aşağıdaki hâllerden birinin varlığında, yeminli mali 

müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir ve/veya sermaye şirketi ve bunların 

ortaklarından biri ve bunların ortaklarının yanında çalışan veya bu cümlede anılan 

kişilerin mesleği birlikte yaptıkları kişi veya kişiler, ilgili şirkette denetçi olamaz. Şöyle 

ki, önceki cümlede sayılanlardan biri; 

a) Denetlenecek şirkette pay sahibiyse, 

b) Denetlenecek şirketin yöneticisi veya çalışanıysa veya denetçi olarak 

atanmasından önceki üç yıl içinde bu sıfatı taşımışsa, 

c) Denetlenecek şirketle bağlantısı bulunan bir tüzel kişinin, bir ticaret şirketinin 

veya bir ticari işletmenin kanuni temsilcisi veya temsilcisi, yönetim kurulu üyesi, 

yöneticisi veya sahibiyse ya da bunlarda yüzde yirmiden fazla paya sahipse yahut 

denetlenecek şirketin yönetim kurulu üyesinin veya bir yöneticisinin alt veya üst 

soyundan biri, eşi veya üçüncü derece dâhil, üçüncü dereceye kadar kan veya kayın 

hısmıysa, 

d) Denetlenecek şirketle bağlantı hâlinde bulunan veya böyle bir şirkette yüzde 

yirmiden fazla paya sahip olan bir işletmede çalışıyorsa veya denetçisi olacağı 

şirkette yüzde yirmiden fazla paya sahip bir gerçek kişinin yanında herhangi bir 

şekilde hizmet veriyorsa, 

e) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 

düzenlenmesinde denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunmuşsa, 

f) Denetlenecek şirketin defterlerinin tutulmasında veya finansal tablolarının 

çıkarılmasında denetleme dışında faaliyette veya katkıda bulunduğu için (e) bendine 

göre denetçi olamayacak gerçek veya tüzel kişinin veya onun ortaklarından birinin 

kanuni temsilcisi, temsilcisi, çalışanı, yönetim kurulu üyesi, ortağı, sahibi ya da 

gerçek kişi olarak bizzat kendisi ise, 

g) (a) ilâ (f) bentlerinde yer alan şartları taşıdığı için denetçi olamayan bir 

denetçinin nezdinde çalışıyorsa, 
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h) Son beş yıl içinde denetçiliğe ilişkin meslekî faaliyetinden kaynaklanan 

gelirinin tamamının yüzde otuzundan fazlasını denetlenecek şirkete veya ona yüzde 

yirmiden fazla pay ile iştirak etmiş bulunan şirketlere verilen denetleme ve 

danışmanlık faaliyetinden elde etmişse ve bunu cari yılda da elde etmesi 

bekleniyorsa, 

denetçi olamaz. 

(2) On yıl içinde aynı şirket için toplam yedi yıl denetçi olarak seçilen denetçi üç 

yıl geçmedikçe denetçi olarak yeniden seçilemez. Kamu Gözetimi, Muhasebe ve 

Denetim Standartları Kurumu bu süreleri kısaltmaya yetkilidir.” 

 

3. Denetçinin düzenleyeceği rapor türleri 

- Şirketin finansal tablolarına ilişkin denetim raporu 

- Yönetim kurulunun yıllık faaliyetlerine ilişkin denetim raporu 

- Riskin erken teşhisi ve yönetimi sistemine ve komitesine ilişkin denetim raporu 

olarak tasnif etmek mümkündür. 

5. Denetçilerin Sır Saklamaya Yönelik Sorumluluğu  

TTK’nın 404’üncü maddesine göre; Denetçi, ve özel denetçi, bunların yardımcıları 

ve bağımsız denetleme kuruluşunun denetleme yapmasına yardımcı olan 

temsilcileri, denetimi dürüst ve tarafsız bir şekilde yapmak ve sır saklamakla 

yükümlüdürler. 

Faaliyetleri sırasında öğrendikleri,  denetleme  ile  ilgili  olan  iş  ve  işletme 

sırlarını  izinsiz  olarak  kullanamazlar. Kasten veya ihmal ile yükümlerini ihlal 

edenler şirkete ve zarar verdikleri takdirde bağlı şirketlere karşı sorumludurlar. 

Zarar veren kişi birden fazla ise sorumluluk müteselsildir. 

 

 

 IV. ANONİM ŞİRKETLERDE MENKUL KIYMETLER 
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Menkul kıymet, kıymetli evrak niteliğini haiz senetlerdir. Bir kıymetli evrakın menkul 

kıymet olarak kabul edilebilmesi için misli eşya niteliğinde olması, yatırım aracı olarak 

kullanılması ve dönemsel ürün verme özelliklerine sahip olması gerekir. 

1. Menkul Kıymet Türleri 

a. Pay Senetleri 

Anonim şirkette ortaklık sıfatı hisse (pay) kavramına bağlanmıştır. Her ortak sahip 

olduğu hisseler oranında sorumludur. Pay senedi, anonim şirketlerde esas 

sermayenin birbirine eşit parçalarını teşkil eden payların senede bağlanmasıdır. Pay 

senedi üzerinde belli bir kişinin adı yazılı ise, senet nâma yazılı pay senedi adını alır. 

Üzerinde belli bir kişi ismi olmayan pay senetleri hamiline (hamile) yazılı pay senedi 

adını alır. Nama yazılı hisse senetleri, ciro ve teslimle devredilirler. Hamile yazılı 

hisse senetleri ise, diğerleriyle aynı şekilde şekle bağlı olmayan  devir sözleşmesi ve 

teslimle devredilirler.  

Ayrıca devir imkânı sınırlanmış ve esas sözleşmede belirlenen çerçevede devredebilecek 

olan hisse senetleri vardır. Bunlara "bağlı nâma yazılı hisse senedi” denir. Pay sahipleri, 

sermaye olarak şirkete verdiklerini geri isteyemezler. Nama veya hamile yazılı hisse 

senetlerinin çıkarılabilir. Nama yazılı hisse senetleri, ciro ve teslim ile devredilirler. Bu 

nedenle doktrinde bu tür hisse senetlerinin kanunen emre yazılı olduğu da 

savunulmaktadır. Hamile yazılı hisse senetleri ise, teslimle devredilir. Ayrıca devir 

imkânı sınırlanmış ve esas sözleşmede belirlenen çerçevede devredebilecek olan 

hisse senetleri vardır Bunlara "bağlı nama yazılı hisse senedi" denir. Oydan yoksun 

hisse senetleri, anonim ortaklıkların sermaye artırımı ile ihraç edebilecekleri oy hakkı 

hariç, sahibine kâr payından ve istendiğinde tasfiye bakiyesinden ayrıcalıklı olarak 

yararlanma hakkı sağlayan senetlerdir.  Bu senetlerin nama yazılı olması gerekir. 

Buna göre; İlk esas sözleşme ile veya esas sözleşme değiştirilerek bazı paylara 

imtiyaz tanınabilir.  

İmtiyazlı paylar ise; TTK 478 vd. da düzenlenmiştir. İlk esas sözleşme ile veya esas 

sözleşme değiştirilerek bazı paylara imtiyaz tanınabilir. İmtiyaz; kâr payı, tasfiye payı, 

rüçhan ve oy hakkı gibi haklarda, paya tanınan üstün bir hak veya kanunda 

öngörülmemiş yeni bir pay sahipliği hakkıdır. Sermayesinin yarısından fazlası tek 

başına veya birlikte; Devlet, il özel idaresi, belediye ve diğer kamu tüzel kişileri, 

sendikalar, dernekler, vakıflar, kooperatifler ve bunların üst kuruluşlarına ait anonim 
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şirketlerde ve bu şirketlerin aynı oranda sermaye payına sahip oldukları 

iştiraklerinde; bunların sahip oldukları paylara tesis edilebilecek imtiyazlar hariç 

olmak üzere, diğer paylara, belirli bir grup oluşturan pay sahiplerine, belirli pay 

gruplarına ve azlığa bu Kanunda düzenlenen herhangi bir imtiyaz tesis edilemez. Bu 

hüküm, payları borsada işlem gören anonim şirketlere, 5411 sayılı Kanunun 3 üncü 

maddesinde tanımlanan kredi kuruluşlarına ve finansal kuruluşlara uygulanmaz.” 

TTK’nın 479’uncu maddesine göre;  Oyda imtiyaz, eşit itibarî değerdeki paylara farklı 

sayıda oy hakkı verilerek tanınabilir. Bir paya en çok onbeş oy hakkı tanınabilir. Bu 

sınırlama, kurumlaşmanın gerektirdiği veya haklı bir sebebin ispatlandığı durumlarda 

uygulanmaz. Oyda imtiyaz aşağıdaki kararlarda kullanılamaz: 

- Esas sözleşme değişikliği. 

- İbra ve sorumluluk davası açılması. 

Sermayeden doğan borcunu yerine getirmeyen ortağa uygulanacak yaptırımların 

usulü ise şöyledir;  

Kanunda öngörülen istisnalar dışında, esas sözleşmeyle pay sahibine, pay 

bedelini veya payın itibarî değerini aşan primi ifa dışında borç yükletilemez.  Kayıtlı 

sermaye sistemini kabul eden anonim şirketlerde esas sözleşme ile yönetim kuruluna 

primli pay çıkarma yetkisi tanınabilir.  Pay sahipleri sermaye olarak şirkete verdiklerini 

geri isteyemezler; tasfiye payına ilişkin hakları saklıdır. Pay devirlerinin şirketin 

onayına bağlı olduğu hâllerde, esas sözleşmeyle pay sahiplerine sermaye 

taahhüdünden doğan borçtan başka, belli zamanlarda tekrarlanan ve konusu para 

olmayan edimleri yerine getirmek yükümlülüğü de yüklenebilir. Bu ikincil 

yükümlülüklerin nitelik ve kapsamları pay senetlerinin veya ilmühaberlerin arkasına 

yazılabilir.  

TTK’nın 481’inci maddesine göre;  Payların bedelleri, yönetim kurulu tarafından, 

esas sözleşmede başkaca hüküm bulunmadığı takdirde, pay sahiplerinden ilân 

yoluyla istenir. İlânda, ödenmesi istenen sermaye borcunun oranı veya tutarı ile 

ödeme tarihi ve ödemenin nereye yapılacağı açıkça belirtilir.İkincil yükümlülükler 

hakkında, esas sözleşmede, sözleşme cezası da öngörülebilir.   
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TTK’nın 482’inci maddesine göre;  Sermaye koyma borcunu süresi içinde yerine 

getirmeyen pay sahibi, ihtara gerek olmaksızın, temerrüt faizi ödemekle yükümlüdür.  

Ayrıca, yönetim kurulu, mütemerrit pay sahibini, iştirak taahhüdünden ve yaptığı 

kısmî ödemelerden doğan haklarından yoksun bırakmaya ve söz konusu payı satıp 

yerine başkasını almaya ve kendisine verilmiş pay senedi varsa, bunları iptal etmeye 

yetkilidir. İptal edilen pay senetleri ele geçirilemiyorsa iptal kararı 35 inci maddede 

yazılı gazetede ve ayrıca esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilân olunur. Esas 

sözleşmeyle, pay sahipleri, temerrüt hâlinde, sözleşme cezası ödemekle zorunlu 

tutulabilirler. Şirketin tazminat hakları saklıdır. 

TTK’nın 483’üncü maddesine göre; Kanunun 482 nci maddesinin ikinci ve üçüncü 

fıkralarının uygulanabilmesi için, yönetim kurulu tarafından, mütemerrit pay sahibine, 

35 inci maddede yazılı gazete ile esas sözleşmenin öngördüğü şekilde ilân yoluyla 

şirketin internet sitesinde de yayımlanacak bir mesajla ihtarda bulunulur. Bu ihtarda, 

mütemerrit  pay sahibinin  temerrüde konu olan tutarı bir ay içinde ödemesi, aksi 

hâlde, ilgili paylara ilişkin haklarından yoksun bırakılacağı ve sözleşme cezasının 

isteneceği belirtilir. Nama yazılı pay senetlerinin sahiplerine bu davet ve ihtar, ilân 

yerine, iadeli taahhütlü mektupla ve internet sitesi mesajı ile yapılır. Bir aylık süre, 

mektubun alındığı tarihten başlar. Mütemerrit pay sahibi, yeni pay sahibinin 

ödemelerinden açık kalan tutar için şirkete karşı sorumludur.  

 

b) İlmühaberler 

Bu senetler, hamiline veya nama yazılı pay senedinin yerini tutmak için, ara devre için 

çıkarılan geçici senettir. Nama yazılı ve hamiline yazılı hisse senetlerinin yerini 

tutmak için çıkarılan ilmühaberler nama yazılı olur. Nama yazılı senetler için 

çıkarılan nama yazılı ilmühaberler ciro ve teslimle devredilir. Buna karşılık hamiline 

yazılı hisse senetleri için çıkarılan ilmühaberler alacağın temliki ve teslimle 

devredilirler. 

c)Tahviller 

Anonim şirketlerin ödünç para bulmak için itibarî kıymetleri eşit ve ibareleri aynı olmak 

üzere çıkardıkları borç senetlerine tahvil denir. Tahviller esas itibariyle, nama ya da 

hamile yazılı olarak düzenlenebilirler. Emre yazılı tahvil çıkarılamaz. Halka arz 

edilmeden çıkarılacak tahvillerin ise mutlaka nama yazılı olması gerekir. 
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d) Kuponlar 

Anonim şirketlerde, dağıtım kararı alınmış, yani bağımsız alacak haline gelmiş bir yıla 

ait kâr payını içeren ve hamiline yazılı olan kıymetli evrak niteliğindeki senetlere kupon 

denir. Kuponlar ya pay senedine bağlıdır ya da ayrı bir senet halinde düzenlenirler. 

Kuponlar nama yazılı hisse senetleri için düzenlenseler bile hamile yazılı senetler gibi 

devredilirler. 

e) Talonlar 

Kuponların tükenmesi halinde yeni kupon tablosu alma hakkı veren senetlere 

denir.  

 

f) İntifa Senedi 

TTK’nın 502’üncü maddesine göre; Genel kurul, esas sözleşme uyarınca veya esas 

sözleşmeyi değiştirerek, bedeli kanuna uygun olarak yok edilen payların sahipleri, 

alacaklılar veya bunlara benzer bir sebeple şirketle ilgili olanlar lehine intifa senetleri 

çıkarılmasına karar verebilir. Kurucular için çıkarılanlar da dâhil olmak üzere, intifa 

senetleri emre ve hamiline yazılı olabilir. 

İntifa senedi sahiplerine pay sahipliği hakları verilemez; ancak, bu kişilere, net kâra, 

tasfiye sonucunda kalan tutara katılma veya yeni çıkarılacak payları alma hakları 

tanınabilir.İntifa senetleri, kıymetli evraktır. Pay sahipliği haklarından sadece bazılarını 

kullanma imkanı verir.  

V. ŞİRKETİN KENDİ PAYLARINI İKTİSAP VEYA REHİN OLARAK KABUL 

ETMESİ 

NOT: TTK 379’a göre; Bir şirket kendi paylarını, esas veya çıkarılmış sermayesinin 

onda birini aşan veya bir işlem sonunda aşacak olan miktarda, ivazlı olarak iktisap ve 

rehin olarak kabul edemez. Bu hüküm, bir üçüncü kişinin kendi adına, ancak şirket 

hesabına iktisap ya da rehin olarak kabul ettiği paylar için de geçerlidir.  Payların 

birinci fıkra hükmüne göre iktisap veya rehin olarak kabul edilebilmesi için, genel 

kurulun yönetim kurulunu yetkilendirmesi şarttır. En çok beş yıl için geçerli olacak bu 

yetkide, iktisap veya rehin olarak kabul edilecek payların itibarî değer sayıları 

belirtilerek toplam itibarî değerleriyle  söz konusu edilecek paylara ödenebilecek 

bedelin alt ve üst sınırı gösterilir. Her izin talebinde yönetim kurulu kanuni şartların 

gerçekleştiğini belirtir. Ek olarak, iktisap edilecek payların bedelleri düşüldükten sonra, 
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kalan şirket net aktifi, en az esas veya çıkarılmış sermaye ile kanun ve esas 

sözleşme uyarınca dağıtılmasına izin verilmeyen yedek akçelerin toplamı kadar 

olmalıdır. 

İstisnalar 

a) Esas veya çıkarılmış sermayesinin azaltılmasına ilişkin bir durum varsa, 

b) Küllî halefiyet kuralının gereğiyse, 

c) Bir kanuni satın alma yükümünden doğuyorsa, 

d) Bedellerinin tümü ödenmiş olmak şartıyla ve cebrî icradan, bir şirket alacağının 

tahsili amacına yönelikse, 

e) Şirket, menkul kıymetler şirketiyse, 

kendi paylarını iktisap edebilir. 

Bir şirket, bedellerinin tamamı ödenmiş olmak şartıyla, kendi paylarını ivazsız iktisap 

edebilir. 

 

VI. SERMAYE ARTIRIMI 

1) Dış kaynaklı sermaye artırımı: TTK’nın 456’ıncı maddesine göre; İç 

kaynaklardan yapılan artırım hariç,  payların nakdî bedelleri tamamen ödenmediği 

sürece sermaye artırılamaz. Sermayeye oranla önemli sayılmayan tutarların 

ödenmemiş olması sermaye artırımını engellemez.  

Dış kaynaklı sermaye artırımı, şirketin yeni pay senedi çıkarmasıyla olur. Bunun 

içinde şirketteki tüm payların nakdi bedellerinin karşılığı ödenmiş olmalıdır. Şirket 

ortaklarına rüçhan hakkı adıyla düşünme süresi verir. Her ortak, esas sermayeye 

katılım oranında yeni payları öncelikle satın alma hakkı vardır.  

Artırım, genel kurul veya yönetim kurulu kararı tarihinden itibaren üç ay içinde tescil 

edilemediği takdirde, genel kurul veya yönetim kurulu kararı ve alınmışsa izin 

geçersiz hâle gelir.  
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Yönetim kurulu tarafından sermaye artırımının türüne göre bir beyan imzalanır. 

Beyan, bilgiyi açık, eksiksiz, doğru ve dürüst bir şekilde verme ilkesine göre 

hazırlanır. 

 2) İç kaynaklardan yapılan sermaye artırımı: İç kaynaklardan yapılan sermaye 

artırımının hangi kaynaklardan karşılandığı, bu kaynakların gerçekliği ve şirket 

malvarlığı içinde varoldukları konusunda garanti verilir. TTK’nın 462’inci maddesine 

göre; Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrılmış ve belirli bir amaca 

özgülenmemiş  yedek  akçeler ile  kanuni yedek akçelerin serbestçe kullanılabilen 

kısımları ve mevzuatın bilançoya konulmasına ve sermayeye eklenmesine izin 

verdiği fonlar sermayeye dönüştürülerek sermaye iç kaynaklardan artırılabilir. 

3) Şartlı sermaye artırımı: Şartlı sermaye artırımında TTK’nın 463’üncü maddesine 

göre; Genel kurul, yeni çıkarılan tahviller veya benzeri borçlanma araçları nedeniyle, 

şirketten veya topluluk şirketlerinden alacaklı olanlara veya çalışanlara, esas 

sözleşmede değiştirme veya alım haklarını kullanmak yoluyla yeni payları edinmek 

hakkı  sağlamak suretiyle, sermayenin şarta bağlı artırılmasına karar verebilir. 

VII. SERMAYENİN AZALTILMASI 

TTK’nın 473’üncü maddesine göre; Bir anonim şirket sermayesini azaltarak, azaltılan 

kısmın yerine geçmek üzere bedelleri tamamen ödenecek yeni paylar çıkarmıyorsa, 

genel kurul, esas sözleşmenin gerektiği şekilde değiştirilmesini karara bağlar. Genel 

kurul toplantısına ilişkin çağrı ilanlarında, mektuplarda ve internet sitesi bildiriminde, 

sermaye azaltılmasına gidilmesinin sebepleri ile azaltmanın amacı ve azaltmanın ne 

şekilde yapılacağı ayrıntılı bir şekilde ve hesap verme ilkelerine uygun olarak 

açıklanır. Ayrıca yönetim kurulu bu hususları içeren bir raporu genel kurula sunar, 

genel kurulca onaylanmış rapor tescil ve ilan edilir. TTK’nın 474’üncü maddesine 

göre; Genel kurul esas sermayenin azaltılmasına karar verdiği takdirde, yönetim 

kurulu, bu kararı şirketin internet sitesine koyduktan başka, 35 inci maddede anılan 

gazetede ve aynı zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, yedişer gün 

arayla, üç defa ilan eder. İlanda alacaklılara, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesindeki 

üçüncü ilandan itibaren iki ay içinde, alacaklarını bildirerek bunların ödenmesini veya 

teminat altına alınmasını isteyebileceklerini belirtir. Şirketçe bilinen alacaklılara ayrıca 

çağrı mektupları gönderilir. Sermaye, zararlar sonucunda bilançoda oluşan bir açığı 

kapatmak amacıyla ve bu açıklar oranında azaltılacak olursa, yönetim kurulunca 
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alacaklıları çağırmaktan ve bunların haklarının ödenmesinden veya teminat altına 

alınmasından vazgeçilebilir. 

VIII. AZINLIK HAKLARI  

Türk hukukunda azınlık (azlık) hakkı ortaklık sermayesinin onda birini temsil eden 

ortaklara tanınmış haklardır. Halka açık anonim şirketlerde sermayenin en az 

1/20’sini oluşturan pay sahipleridir.  Bu açıdan onda bire sahip olan ortakların sayısı 

önemli değildir.  Sermayenin onda birine sahipse, tek bir ortak dahi azlık hakkından 

yararlanabilir. 

NOT:  Azlık başlığını taşıyan TTK m. 411’ e göre; Sermayenin en az onda birini, 

halka açık şirketlerde yirmide birini oluşturan pay sahipleri, yönetim kurulundan, yazılı 

olarak gerektirici sebepleri ve gündemi belirterek, genel kurulu toplantıya çağırmasını 

veya genel kurul zaten toplanacak ise, karara bağlanmasını istedikleri konuları 

gündeme koymasını isteyebilirler. Esas sözleşmeyle, çağrı hakkı daha az sayıda 

paya sahip pay sahiplerine tanınabilir. 

Gündeme madde konulması istemi, çağrı ilanının Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde 

yayımlanmasına ilişkin ilan ücretinin yatırılması tarihinden önce yönetim kuruluna 

ulaşmış olmalıdır.  

Çağrı ve gündeme madde konulması istemi noter aracılığıyla yapılır.  

Yönetim kurulu çağrıyı kabul ettiği takdirde, genel kurul en geç 45 GÜN içinde 

yapılacak şekilde toplantıya çağrılır; aksi hâlde çağrı istem sahiplerince yapılır.  

TTK m. 412’ye göre ise; Pay sahiplerinin çağrı veya gündeme madde konulmasına 

ilişkin istemleri yönetim kurulu tarafından reddedildiği veya isteme 7 İŞ GÜNÜ içinde 

olumlu cevap verilmediği takdirde, aynı pay sahiplerinin başvurusu üzerine, genel 

kurulun toplantıya çağrılmasına şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 

mahkemesi karar verebilir. Mahkeme toplantıya gerek görürse, gündemi düzenlemek 

ve Kanun hükümleri uyarınca 

çağrıyı  yapmak  üzere  bir  kayyım  atar.  Kararında,  kayyımın,  görevlerini  ve  topla

ntı  için gerekli belgeleri hazırlamaya ilişkin yetkilerini gösterir. Zorunluluk olmadıkça 

mahkeme dosya üzerinde inceleme yaparak karar verir. Karar kesindir. 

 

Azınlık hakları olumlu ve olumsuz olmak üzere ikiye ayrılır: 
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1. Olumlu Azınlık Hakları: Bu tür haklar, azınlığa somut bir talep hakkı tanır. Olumlu 

azınlık hakları aşağıdaki şekildedir:  

- Genel kurulu toplantıya davet etmek (yönetim kurulundan talep eder, o çağırmazsa 

mahkemeden çağrıyı ister); genel kurul toplantı hâlinde ise müzakeresi istenen 

hususları gündeme koydurmak (yönetim kurulundan talep eder, bu talep dikkate 

alınmadığı takdirde mahkemeye müracaat etmek hakları da vardır). 

-  Genel Kurulu toplantıya davet veya gündeme madde ekletme. 

- Finansal tabloların müzakeresi ve buna bağlı konular, sermayenin onda birine, 

halka açık şirketlerde yirmide birine sahip pay sahiplerinin istemi üzerine, genel 

kurulun bir karar almasına gerek olmaksızın, toplantı başkanının kararıyla bir ay 

sonraya bırakılır. 

- Yönetimde kendilerini temsil ettirmek 

- Haklı nedenlerle şirketin feshini mahkemeden talep etmek 

2. Olumsuz Azınlık Hakkı:  TTK 559'da yönetim kurulu üyelerinin ve kurucuların 

ibrası düzenlenmektedir. Buna göre şirket sermayesinin 1/10'unu temsil eden pay 

sahipleri ibra karârı aleyhine oy kullanmış iseler kurucuların ve yönetim kurulu 

üyelerinin ibrası söz konusu olmaz.  

 

IX. ANONİM ŞİRKETTE YEDEK AKÇELER  

Yedek akçeler, ileride meydana gelebilecek zararları kapatmak, ortaklığın beklenilen 

veya beklenilmeyen zarar, kayıp ve masraflarını karşılamak, ortaklığın istikrar içinde 

devamını ve gelişmesini ve istikrarlı kâr dağıtımı yapması için ortaklık kazancından 

ayrılan açık veya gizli kıymetlerdir. Üç grup yedek akçe söz konusudur: 

Kanuni yedek akçe; kanun tarafından ayrılmaları zorunlu olarak öngörülmüş olan ve 

harcanmaları özel kurallara bağlı olan yedeklerdir. Kanuni yedek akçe; Yıllık kârın 

yüzde beşi, ödenmiş sermayenin yüzde yirmisine ulaşıncaya kadar genel kanuni 

yedek akçeye ayrılır.Esas sözleşmeye dayanılarak ayrılan yedek akçe; Genel kurul 

kararıyla ayrılan yedek akçeler (olağanüstü yedek akçeler);  dağıtılmayan kârların 

toplanması ile oluşur. İhtiyari yedek akçeye;safi karın yirmide birinden fazla bir 

meblağın ayrılacağı ve yedek akçenin ödenmiş olan esas sermayenin beşte birini 

aşabileceği hakkında esas mukaveleye hüküm konabilir.  
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X. ANONİM ORTAKLIĞIN SONA ERMESİ VE TASFİYESİ 

1. Genel Olarak 

Anonim ortaklığı sona erdiren sebepler infisah ve fesih sebepleri şeklinde ikiye ayrılır. 

İnfisah ve fesih bütün tüzel kişiler için geçerli olan genel sona erme sebepleridir. 

TTK’nın 529’uncu maddesine göre;  Anonim şirket; 

a) Sürenin sona ermesine rağmen işlere fiilen devam etmek suretiyle belirsiz süreli 

hâle gelmemişse, esas sözleşmede öngörülen sürenin sona ermesiyle, 

b) İşletme konusunun gerçekleşmesiyle veya gerçekleşmesinin imkânsız hâle 

gelmesiyle, 

c) Esas sözleşmede öngörülmüş herhangi bir sona erme sebebinin gerçekleşmesiyle, 

d) 421 inci maddenin üçüncü ve dördüncü fıkralarına uygun olarak alınan genel kurul 

kararıyla, 

e) İflasına karar verilmesiyle, 

f) Kanunlarda öngörülen diğer hâllerde, 

sona erer. 

TTK’nın 530’uncu maddesine göre; Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli olan 

organlarından biri mevcut değilse veya genel kurul toplanamıyorsa, pay sahipleri, 

şirket alacaklıları veya Gümrük ve Ticaret Bakanlığının istemi üzerine, şirket 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesi, yönetim kurulunu da 

dinleyerek şirketin durumunu kanuna uygun hâle getirmesi için bir süre belirler. Bu 

süre içinde durum düzeltilmezse, mahkeme şirketin feshine karar verir. TTK’nın 

531’inci maddesine göre; Haklı sebeplerin varlığında, sermayenin en az onda birini 

ve halka açık şirketlerde yirmide birini temsil eden payların sahipleri, şirketin 

merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinden şirketin feshine karar 

verilmesini isteyebilirler. 

 2. Sona Ermenin Hükümleri 
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Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka bir sebepten ileri gelmişse, 

yönetim kurulunca ticaret siciline tescil ve ilan ettirilir. TTK 533/2’ye göre; Tasfiye 

hâlindeki şirket, pay sahipleriyle olan ilişkileri de dâhil, tasfiye sonuna kadar tüzel 

kişiliğini korur ve ticaret unvanını “tasfiye hâlinde” ibaresi eklenmiş olarak kullanır. Bu 

hâlde organlarının yetkileri tasfiye amacıyla sınırlıdır. TTK’nın 536’ıncı maddesine 

göre; Esas sözleşme veya genel kurul kararıyla ayrıca tasfiye memuru atanmadığı 

takdirde, tasfiye, yönetim kurulu tarafından yapılır. Tasfiye memurları pay 

sahiplerinden veya üçüncü kişilerden olabilir. Temsile yetkili tasfiye memurlarından 

en az birinin Türk vatandaşı olması ve yerleşim yerinin Türkiye’de bulunması şarttır. 

TTK’nın 538’inci maddesine göre; Genel kurul aksini kararlaştırmamışsa, tasfiye 

memurları şirketin aktiflerini pazarlık yoluyla da satabilirler. TTK’nın 540’ıncı 

maddesine göre; Tasfiye memurları görevlerine başlar başlamaz, şirketin tasfiyenin 

başlangıcındaki durumunu incelerler; gerekirse şirket mallarına değer biçmek için 

uzmanlara başvurarak, şirketin malvarlığına ilişkin durumu ile finansal durumunu 

gösteren bir envanter ile bilanço düzenler ve genel kurulun onayına sunarlar. TTK’nın 

541’inci maddesine göre, Alacaklı oldukları şirket defterlerinden veya diğer 

belgelerden anlaşılan ve yerleşim yerleri bilinen kişiler taahhütlü mektupla, diğer 

alacaklılar Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ve şirketin internet sitesinde ve aynı 

zamanda esas sözleşmede öngörüldüğü şekilde, birer hafta arayla yapılacak üç 

ilanla şirketin sona ermiş bulunduğu konusunda bilgilendirilirler ve alacaklarını tasfiye 

memurlarına bildirmeye çağrılırlar. TTK’nın 542’inci maddesine göre; Tasfiye 

memurları; Şirketin süregelen işlemlerini tamamlamak, gereğinde pay bedellerinin 

henüz ödenmemiş olan kısımlarını tahsil etmek, aktifleri paraya çevirmek ve şirket 

borçlarının, ilk tasfiye bilançosundan ve alacaklılara yapılan çağrı sonucunda 

anlaşılan duruma göre, şirket varlığından fazla olmadığı saptanmışsa, bu borçları 

ödemekle yükümlüdürler. Tasfiyenin gerektirmediği yeni bir işlem yapamazlar. 

TTK’nın 543’üncü maddesine göre; Tasfiye hâlinde bulunan şirketin borçları 

ödendikten ve pay bedelleri geri verildikten sonra kalan varlığı, esas sözleşmede aksi 

kararlaştırılmamışsa pay sahipleri arasında, ödedikleri sermayeler ve imtiyaz hakları 

oranında dağıtılır. Tasfiye payında imtiyazın varlığı hâlinde esas sözleşmedeki 

düzenleme uygulanır. Alacaklılara üçüncü kez yapılan çağrı tarihinden itibaren bir yıl 

geçmedikçe kalan varlık dağıtılamaz. Şu kadar ki, hâl ve duruma göre alacaklılar için 

bir tehlike mevcut olmadığı takdirde mahkeme bir yıl geçmeden de dağıtmaya izin 
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verebilir. Esas sözleşme ve genel kurul kararında aksine hüküm bulunmadıkça, 

dağıtma para olarak yapılır. Tüm işlemlerden sonra şirket ticaret sicilinden terkin edilir.  

Not: TTK md.547’de Ek Tasfiye Düzenlenmiştir. Buna göre; tasfiyenin 

kapanmasından sonra ek tasfiye işlemlerinin yapılmasının zorunlu olduğu  

anlaşılırsa, son tasfiye memurları,  yönetim kurulu  üyeleri, pay sahipleri veya 

alacaklılar, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret  mahkemesinden, bu ek 

işlemler sonuçlandırılıncaya kadar, şirketin yeniden tescilini isteyebilirler. Mahkeme 

istemin yerinde olduğuna kanaat getirirse, şirketin ek tasfiye için yeniden tesciline 

karar verir ve bu işlemlerini yapmaları için son tasfiye memurlarını veya yeni bir veya 

birkaç kişiyi tasfiye memuru olarak atayarak tescil ve ilân ettirir.  

Tasfiyeden dönülmesi: TTK md. 548’e göre;  Şirket sürenin dolmasıyla veya genel 

kurul kararıyla sona ermiş ise, pay sahipleri arasında şirket malvarlığının dağıtımına 

başlanılmış olmadıkça, genel kurul şirketin devam etmesini kararlaştırabilir. Devam 

kararının sermayenin en az yüzde altmışının oyu ile alınması gerekir. Esas sözleşme 

ile bu nisap ağırlaştırılabilir ve başkaca önlemler öngörülebilir. Tasfiyeden 

dönülmesine ilişkin genel kurul kararını tasfiye memuru tescil ve ilân ettirir. Şirket, 

iflâsın açılmasıyla sona ermiş olmasına rağmen iflâs kaldırılmışsa veya iflâs, 

konkordatonun uygulanmasıyla sona ermişse şirket devam eder. Tasfiye memuru 

iflâsın kaldırıldığına ilişkin kararı ticaret siciline tescil ettirir. Tescil istemine, pay 

bedellerinin ve tasfiye paylarının pay sahipleri arasında dağıtılmasına 

başlanmadığına ilişkin belge de eklenir.  

 

XI. ANONİM ŞİRKETLERDE SORUMLULUK 

TTK’nın 553’üncü maddesine göre; Kurucular, yönetim kurulu üyeleri, yöneticiler ve 

tasfiye memurları, kanundan ve esas sözleşmeden doğan yükümlülüklerini ihlal 

ettikleri takdirde, hem şirkete hem pay sahiplerine hem de şirket alacaklılarına karşı 

verdikleri zarardan sorumludurlar. TTK’nın 554’üncü maddesine göre; Şirketin ve 

şirketler topluluğunun yılsonu ve konsolide finansal tablolarını, raporlarını, hesaplarını 

denetleyen denetçi ve özel denetçiler; kanuni görevlerinin yerine getirilmesinde 

kusurlu hareket ettikleri takdirde, hem şirkete hem de pay sahipleri ile şirket 

alacaklılarına karşı verdikleri zarar dolayısıyla sorumludur. 
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Bu kişilere karşı; TTK’nın 560’ıncı maddesi uyarınca sorumluluk davası açılır. Buna 

göre; Sorumlu olanlara karşı tazminat istemek hakkı, davacının zararı ve sorumluyu 

öğrendiği tarihten itibaren iki ve her hâlde zararı doğuran fiilin meydana geldiği 

günden itibaren beş yıl geçmekle zamanaşımına uğrar. Şu kadar ki, bu fiil cezayı 

gerektirip, Türk Ceza Kanununa göre daha uzun dava zamanaşımına tabi 

bulunuyorsa, tazminat davasına da bu zamanaşımı uygulanır. TTK’nın 561’inci 

maddesine göre; sorumlular aleyhinde şirketin merkezinin bulunduğu yer asliye 

ticaret mahkemesinde dava açılabilir.  

Sorumluluktan13 kurtulma ise; zamanaşımı ve ibra ile olur. İbra; aklama, dava açma 

hakkından vazgeçmektir. Kurucuların, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerin, şirketin 

kuruluşundan ve sermaye artırımından doğan sorumlulukları, şirketin tescili 

tarihinden itibaren dört yıl geçmedikçe sulh ve ibra yoluyla kaldırılamaz. Bu sürenin 

geçmesinden 

sonra   sulh  ve  ibra  ancak  genel  kurulun  onayıyla  geçerlilik  kazanır. 

Bununla   beraber,  esas sermayenin onda birini, halka açık şirketlerde yirmide birini 

temsil eden pay sahipleri sulh ve ibranın onaylanmasına karşı iseler, sulh ve ibra 

genel kurulca onaylanmaz. 

§ 7. LİMİTED ŞİRKETLER 

I. GENEL OLARAK 

Limited şirket, bir veya daha çok gerçek veya tüzel kişi tarafından bir ticaret unvanı 

altında kurulur. Esas sermayesi belirli olup, bu sermaye esas sermaye paylarının 

toplamından oluşur. Ortaklar, şirket borçlarından sorumlu olmayıp, sadece taahhüt 

ettikleri esas sermaye paylarını ödemekle ve şirket sözleşmesinde öngörülen ek 

ödeme ve yan edim yükümlülüklerini yerine getirmekle yükümlüdürler. TTK’nın 

574’üncü maddesine göre; Ortakların sayısı elliyi aşamaz. Ortak sayısı bire düşerse 

durum,  bu sonucu doğuran işlem tarihinden itibaren yedi gün içinde müdürlere 

yazıyla bildirilir. Müdürler, bildirimin alınması tarihinden başlayarak  yedinci günün 

sonuna kadar, şirketin tek ortaklı olduğunu, bu ortağın adını, yerleşim yerini ve 

vatandaşlığını tescil ve ilan ettirirler, aksi hâlde doğacak zarardan sorumlu olurlar. 

Aynı yükümlülük, şirketin bir ortakla kurulduğu hâllerde de geçerlidir. 

                                                 
13 Belgelerin ve beyanların kanuna aykırı olması, sermaye hakkında yanlış beyanlar ve ödeme 
yetersizliğinin bilinmesi, değer biçilmesinde yolsuzluk, izinsiz halktan para toplamaktır.  
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Ticaret unvanında, şirketin işletme konusu ve türü belirtilmelidir. Şirket tarafından 

tanzim edilecek evrak ve vesikalarda esas sermaye gösterilmelidir.  

II. ŞİRKETİN KURULUŞU: Şirket sözleşmesinin yazılı şekilde yapılması ve 

kurucuların imzalarının noterce onaylanması şarttır. Şirket sözleşmesinde aşağıdaki 

kayıtların açıkça yer alması gereklidir: 

a) Şirketin ticaret unvanı ve merkezinin bulunduğu yer. 

b) Esaslı noktaları belirtilmiş ve tanımlanmış bir şekilde, şirketin işletme konusu. 

c) Esas sermayenin itibarî tutarı, esas sermaye paylarının sayısı, itibarî değerleri, 

varsa imtiyazlar, esas sermaye paylarının grupları. 

d) Müdürlerin adları, soyadları, unvanları, vatandaşlıkları. 

e) Şirket tarafından yapılacak ilanların şekli 

Limited şirketin esas sermayesi en az onbin Türk Lirasıdır. Ancak, esas sermaye 

paylarının değerlerinin yirmibeş Türk Lirası veya bunun katları olması şarttır. 

Sermayenin en az % 25’i tescilden önce geri kalanı ise şirketin kuruluşundan itibaren 

24 ay içinde şirkete getirilmelidir.  TTK’nın 581’inci maddesine göre; Üzerlerinde 

sınırlı ayni bir hak, haciz veya tedbir bulunmayan; nakden değerlendirilebilen ve 

devrolunabilen, fikrî mülkiyet hakları ile sanal ortamlar ve adlar da dâhil, malvarlığı 

unsurları ayni sermaye olarak konulabilir. Hizmet edimleri, kişisel emek, ticari itibar ve 

vadesi gelmemiş  alacaklar sermaye olamaz. 

 Eğer şirkete para değil de ayın konulması taahhüt edilmişse, sözleşmede bu ayının 

neden ibaret olacağı değerinin nasıl biçileceği ve ortağın taahhüt ettiği sermayeye ne 

miktarda mahsup edileceği hususları da yazılır. Şirket sözleşmesi kurucular 

tarafından imzalanır. İmzalar noter tarafından tasdik edilir. Kanunda belirtilen 

hususları içeren bir dilekçe hazırlanır. Şirket sözleşmesinin tamamı, kurucuların 

imzalarının noterce onaylanmasını izleyen otuz gün içinde, şirketin merkezinin 

bulunduğu yer ticaret siciline tescil ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilan olunur. 

Şirket ticaret siciline tescil ile tüzel kişilik kazanılır. TTK 588/4’e göre; Tescilden önce 

şirket adına yapıldığı bildirilen taahhütler, şirketin ticaret siciline tescilinden sonra 3 
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aylık bir süre içinde şirket tarafından kabul edilirse, şirket sorumlu olur. Şirket bu 

taahhütleri kabul zorunluluğunda da değildir.  

III. ESAS SERMAYENİN ARTIRILMASI: TTK’nın 590’ıncı maddesine göre; Şirketin 

kuruluşu hakkındaki hükümlere ve özellikle sermayenin ayın olarak konması ve bir 

işletme ile ayınların devralınmasına dair kurallara uymak şartıyla esas sermaye 

artırılabilir. TTK’nın 591’inci maddesine göre; Şirket sözleşmesinde veya artırma 

kararında aksi öngörülmemişse, her ortak, esas sermaye payı oranında, esas 

sermayenin artırılmasına katılmak hakkını haizdir. Rüçhan hakkının kullanılabilmesi 

için en az onbeş gün süre verilir. 

Esas Sermayenin Azaltılması: TTK’nın 592’inci maddesine göre; Anonim şirketlerin 

esas sermayenin azaltılmasına ilişkin hükümleri limited şirketlere kıyas yoluyla 

uygulanır. Esas sermaye borca batık bilançonun iyileştirilmesi amacıyla, ancak şirket 

sözleşmesinde öngörülen ek ödeme yükümlülüklerinin tamamen ödenmesi hâlinde 

azaltılabilir. 

IV. ORTAKLARIN HAK VE BORÇLARI 

1. Esas sermaye payının işlemlere konu olması 

TTK’nın 593’üncü maddesine göre; esas sermaye payı, ortaklar arasındaki devirler 

de dâhil olmak üzere sadece aşağıdaki hükümler uyarınca devredilebilir ve miras 

yoluyla geçer. Esas sermaye pay senetleri ispat aracı şeklinde veya nama yazılı 

olarak düzenlenir. Ek ödeme ve yan edim yükümlülüklerinin, ağırlaştırılmış veya 

bütün ortakları kapsayacak biçimde düzenlenmiş rekabet yasağının ve şirket 

sözleşmesinde öngörülmüş önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım 

haklarının, bu senetlerde açıkça belirtilmesi gereklidir. TTK’nın 594’üncü maddesine 

göre; Şirket, esas sermaye paylarını içeren bir pay defteri tutar. Ortakların, adları, 

adresleri, her ortağın sahip olduğu esas sermaye payının sayısı, esas sermaye 

paylarının devirleri ve geçişleri itibarî değerleri, grupları ve esas sermaye payları 

üzerindeki intifa ve rehin hakları, sahiplerinin adları ve adresleri bu deftere yazılır. 

TTK’nın 596’ıncı maddesine göre; Esas sermaye payının, miras, eşler arasındaki mal 

rejimine ilişkin hükümler veya icra yoluyla geçmesi hâllerinde, tüm haklar ve borçlar, 

genel kurulun onayına gerek olmaksızın, esas sermaye payını iktisap eden kişiye 

geçer. TTK’nın 598’inci maddesine göre; esas sermaye paylarının geçişlerinin tescil 

edilmesi için, şirket müdürleri tarafından ticaret siciline başvurulur. 
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2. Geri Verme Yasağı: TTK’nın 601’inci maddesine göre; Esas sermayenin 

azaltılması hâli hariç, ortaklara, esas sermaye payı bedeli geri verilemeyeceği gibi, 

ortaklar bu borçtan ibra da olunamazlar. 

3. Ortakların Sorumluluğu: TTK’nın 602’inci maddesine göre; Şirket, borç ve 

yükümlülükleri dolayısıyla sadece malvarlığıyla sorumludur. 

4. Ek Ödeme ve Yan Edim Yükümleri: TTK’nın 603’üncü maddesine göre; Ortaklar 

şirket sözleşmesiyle, esas sermaye payı bedeli dışında ek ödeme ile de yükümlü 

tutulabilirler. Ortaklardan bu yükümlülüğün yerine getirilmesi ancak, 

a) Şirket esas sermayesi ile kanuni yedek akçeler toplamının şirketin zararını 

karşılayamaması, 

b) Şirketin bu ek araçlar olmaksızın işlerine gereği gibi devamının mümkün olmaması, 

c) Şirket sözleşmesinde tanımlanan ve özkaynak ihtiyacı doğuran diğer bir hâlin 

gerçekleşmiş bulunması, 

hâllerinde istenebilir. 

TTK’nın 606’ıncı maddesine göre; Şirket sözleşmesiyle, şirketin işletme konusunun 

gerçekleşmesine hizmet edebilecek yan edim yükümlülükleri öngörülebilir. Bir esas 

sermaye payına bağlı yan edim yükümlülüklerinin konusu, kapsamı,  koşulları ve 

diğer önemli noktalar şirket sözleşmesinde belirtilir. 

 

5. Kar Payı 

Kâr payı, sadece net dönem kârından ve bunun için ayrılmış yedek akçelerden 

dağıtılabilir. Kâr payı dağıtımına ancak, kanun ve şirket sözleşmesi uyarınca 

ayrılması gereken kanuni yedek akçelerle, şirket sözleşmesinde öngörülmüş yedek 

akçeler ayrıldığı takdirde karar verilebilir. 

6. Şirketin Kendi Esas Sermaye Paylarını İktisabı 
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TTK’nın 612’inci maddesine göre; Şirket kendi esas sermaye paylarını, sadece, 

bunları alabilmek için gerekli tutarda serbestçe kullanabileceği özkaynaklara sahipse 

ve alacağı payların itibarî değerlerinin toplamı esas sermayenin yüzde onunu 

aşmıyorsa iktisap edebilir. Şirket sözleşmesinde öngörülen veya mahkeme kararıyla 

hükme bağlanmış bulunan bir şirketten çıkma ya da çıkarma dolayısıyla, esas 

sermaye paylarının iktisabı hâlinde, birinci fıkradaki üst sınır yüzde yirmi olarak 

uygulanır. Şirket esas sermayesinin yüzde onunu aşan bir tutarda iktisap edilen esas 

sermaye payları iki yıl içinde elden çıkarılır veya sermaye azaltılması yoluyla itfa edilir. 

Şirket kendi esas sermaye payları için ödediği tutar kadar yedek akçe ayırır. Şirketin 

iktisap ettiği kendi esas sermaye paylarından kaynaklanan oy hakları ile buna bağlı 

diğer haklar, paylar şirketin elinde bulunduğu sürece donar. Şirketin, iktisap ettiği 

kendi esas sermaye paylarına ait ek ve yan ödeme yükümlülükleri, söz konusu paylar 

şirketin elinde bulunduğu sürece istenemez. Şirketin kendi paylarını iktisap etmesine 

ilişkin sınırlama ile ilgili hükümler, şirket esas sermaye paylarının, şirketin 

çoğunluğuna sahip bulunduğu yavru şirketlerce iktisabı hâlinde de uygulanır. 

7. Bağlılık yükümlülüğü ve rekabet yasağı: TTK’nın 613’üncü maddesine göre; 

ortaklar, şirket sırlarını korumakla yükümlüdür. Bu yükümlülük şirket sözleşmesi veya 

genel kurul kararıyla kaldırılamaz. Ortaklar, şirketin çıkarlarını zedeleyebilecek 

davranışlarda bulunamazlar. Özellikle, kendilerine özel bir menfaat sağlayan ve 

şirketin amacına zarar veren işlemler yapamazlar. Şirket sözleşmesiyle, ortakların, 

şirketle rekabet eden işlem ve davranışlardan kaçınmak zorunda oldukları 

öngörülebilir. 

8. Bilgi alma ve inceleme hakkı: TTK’nın 614’üncü maddesine göre, her ortak, 

müdürlerden, şirketin bütün işleri ve hesapları hakkında bilgi vermelerini isteyebilir ve 

belirli konularda inceleme yapabilir.  Ortağın, elde ettiği bilgileri şirketin zararına 

olacak şekilde kullanması tehlikesi varsa, müdürler, bilgi alınmasını ve incelemeyi 

gerekli ölçüde engelleyebilir; bu konuda ortağın başvurusu üzerine genel kurul karar 

verir. 

V. GENEL KURUL 

A. Devredilemez yetkileri 
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TTK’nın 616’ıncı maddesine göre; Genel kurulun devredilemez yetkileri şunlardır: 

a) Şirket sözleşmesinin değiştirilmesi. 

b) Müdürlerin atanmaları ve görevden alınmaları. 

c) Topluluk denetçisi ile denetçilerin atanmaları ve görevden alınmaları. 

d) Topluluk yılsonu finansal tabloları ile yıllık faaliyet raporunun onaylanması. 

e) Yılsonu finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun onaylanması, kâr payı 

hakkında karar verilmesi, kazanç paylarının belirlenmesi. 

f) Müdürlerin ücretlerinin belirlenmesi ve ibraları. 

g) Esas sermaye paylarının devirlerinin onaylanması. 

h) Bir ortağın şirketten çıkarılması için mahkemeden istemde bulunulması. 

ı) Müdürün, şirketin kendi paylarını iktisabı konusunda yetkilendirilmesi veya böyle bir 

iktisabın onaylanması. 

i) Şirketin feshi. 

j) Genel kurulun kanun veya şirket sözleşmesi ile yetkilendirildiği ya da müdürlerin 

genel kurula sunduğu konularda karar verilmesi. 

B. Şirket Sözleşmesinde öngörüldükleri takdirde genel kurulun devredilemez 

yetkileridir: 

a) Şirket sözleşmesi uyarınca genel kurulun onayının arandığı hâller ile müdürlerin 

faaliyetlerinin onaylanması. 

b) Önerilmeye muhatap olma, önalım, geri alım ve alım haklarının kullanılması 

hakkında karar verilmesi. 

c) Esas sermaye payları üzerinde rehin hakkı kurulmasına ilişkin onayın verilmesi. 
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d) Yan edim yükümlülükleri hakkında iç yönerge çıkarılması. 

e) Şirket sözleşmesinin 613 üncü maddenin dördüncü fıkrası uyarınca ortakların 

onayını yeterli görmemesi hâlinde, müdürlerin ve ortakların şirkete karşı bağlılık 

yükümü veya rekabet yasağı ile bağdaşmayan faaliyetlerde bulunabilmelerinin onayı 

için gereken iznin verilmesi. 

f) Bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebeplerden dolayı şirketten çıkarılması. 

C. Tek ortaklı limited şirketlerde,  

Bu tür şirketlerde, bu ortak genel kurulun tüm yetkilerine sahiptir. Tek ortağın genel 

kurul sıfatıyla alacağı kararların geçerlilik kazanabilmeleri için yazılı olmaları şarttır.  

D.Genel Kurul Toplantılarına Çağrı: Genel kurul müdürler tarafından toplantıya 

çağrılır. Olağan genel kurul toplantısı, her yıl hesap döneminin sona ermesinden 

itibaren üç ay içinde yapılır. Şirket sözleşmesi uyarınca ve gerektikçe genel kurul 

olağanüstü toplantıya çağrılır. Genel kurul, toplantı gününden en az onbeş gün önce 

toplantıya çağrılır. Şirket sözleşmesi bu süreyi uzatabilir veya on güne kadar 

kısaltabilir. Toplantıya çağrı, azlığın çağrı ve öneri hakkı, gündem, öneriler, çağrısız 

genel kurul, hazırlık önlemleri, tutanak, yetkisiz katılma konularında anonim şirketlere 

ilişkin hükümler, Bakanlık temsilcisine ilişkin olanlar hariç, kıyas yoluyla uygulanır. 

1. Olağan Kararlar 

TTK’nın 620’inci maddesine göre; kanun veya şirket sözleşmesinde aksi 

öngörülmediği takdirde, seçim kararları dâhil, tüm genel kurul kararları, toplantıda 

temsil edilen oyların salt çoğunluğu ile alınır. 

2. Önemli Kararlar 

 Aşağıdaki genel kurul kararları, temsil edilen oyların en az üçte ikisinin ve oy hakkı 

bulunan esas sermayenin tamamının salt çoğunluğunun bir arada bulunması hâlinde 

alınabilir: 

- Şirket işletme konusunun değiştirilmesi. 
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- Oyda imtiyazlı esas sermaye paylarının öngörülmesi. 

- Esas sermaye paylarının devrinin sınırlandırılması, yasaklanması ya da 

kolaylaştırılması. 

- Esas sermayenin artırılması. 

- Rüçhan hakkının sınırlandırılması ya da kaldırılması. 

- Şirket merkezinin değiştirilmesi. 

- Müdürlerin ve ortakların, bağlılık yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyette 

bulunmalarına genel kurul tarafından onay verilmesi. 

- Bir ortağın haklı sebepler dolayısıyla şirketten çıkarılması için mahkemeye 

başvurulması ve bir ortağın şirket sözleşmesinde öngörülen sebepten dolayı şirketten 

çıkarılması. 

- Şirketin feshi 

E. Oy Ve Oy Hakkından Yoksunluk 

Oy hakkının esas sermaye paylarının sayısına göre belirlenmesine ilişkin şirket 

sözleşmesi hükmü aşağıdaki hâllerde uygulanmaz: 

- Denetçilerin seçimi. 

- Şirket yönetimi ya da onun bazı bölümlerinin denetimi için özel denetçi seçimi. 

- Sorumluluk davası açılması hakkında karar verilmesi 

Oy hakkından yoksunluğa ilişkin olarak; TTK’nın 619’uncu maddesine göre;  

Herhangi bir şekilde şirket yönetimine katılmış bulunanlar, müdürlerin ibralarına ilişkin 

kararlarda oy kullanamazlar. Şirketin kendi esas sermaye payını iktisabına ilişkin 

kararlarda, esas sermaye payını devreden ortak oy kullanamaz. Ortağın bağlılık 
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yükümüne veya rekabet yasağına aykırı faaliyetlerde bulunmasını onaylayan 

kararlarda ilgili ortak oy kullanamaz. 

F.Ortaklar arası değişiklikler 

1.Çıkma 

TTK’nın 638’inci maddesine göre; Şirket sözleşmesi, ortaklara şirketten çıkma 

hakkını tanıyabilir, bu hakkın kullanılmasını belirli şartlara bağlayabilir. Her ortak, 

haklı sebeplerin varlığında şirketten çıkmasına karar verilmesi için dava açabilir. 

Mahkeme istem üzerine, dava süresince, davacının ortaklıktan doğan hak ve 

borçlarından bazılarının veya tümünün dondurulmasına veya davacı ortağın 

durumunun teminat altına alınması amacıyla diğer önlemlere karar verebilir.  

Ortaklardan biri şirket sözleşmesindeki hükme dayanarak çıkma istediği veya haklı 

sebeplerden dolayı çıkma davası açtığı takdirde, müdür veya müdürler gecikmeksizin 

diğer ortakları bundan haberdar ederler. 

2. Çıkarma 

TTK’nın 640’ıncı maddesine göre; Şirket sözleşmesinde, bir ortağın genel kurul kararı 

ile şirketten çıkarılabileceği sebepler öngörülebilir. Çıkarma kararına karşı ortak, 

kararın noter aracılığıyla kendisine bildirilmesinden itibaren üç ay içinde iptal davası 

açabilir. Şirketin istemi üzerine ortağın mahkeme kararıyla haklı sebebe dayanılarak 

şirketten çıkarılması hâli saklıdır. 

TTK’nın 641’inci maddesine göre; Ortak şirketten ayrıldığı takdirde, esas sermaye 

payının gerçek değerine uyan ayrılma akçesini istem hakkını haizdir. 

 

VII. MÜDÜRLER 

1. Genel Olarak 
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TTK’nın 623’üncü maddesine göre; Şirketin yönetimi ve temsili şirket sözleşmesi ile 

düzenlenir. Şirketin sözleşmesi ile yönetimi ve temsili, müdür sıfatını taşıyan bir veya 

birden fazla ortağa veya tüm ortaklara ya da üçüncü kişilere verilebilir. En azından bir 

ortağın, şirketi yönetim hakkının ve temsil yetkisinin bulunması gerekir. Şirketin 

müdürlerinden biri bir tüzel kişi olduğu takdirde, bu kişi bu görevi tüzel kişi adına 

yerine getirecek bir gerçek kişiyi belirler. Müdürler, kanunla veya şirket sözleşmesi ile 

genel kurula bırakılmamış bulunan yönetime ilişkin tüm konularda karar almaya ve bu 

kararları yürütmeye yetkilidirler. 

2. Müdürlerin görevleri, yetkileri ve yükümlülükleri 

Müdürler, kanunların ve şirket sözleşmesinin genel kurula görev ve yetki vermediği 

bütün konularda görevli ve yetkilidir. Müdürler, aşağıdaki görevlerini ve yetkilerini 

devredemez ve bunlardan vazgeçemezler: 

- Şirketin üst düzeyde yönetilmesi ve yönetimi ve gerekli talimatların verilmesi. 

- Kanun ve şirket sözleşmesi çerçevesinde şirket yönetim örgütünün belirlenmesi. 

- Şirketin yönetimi için gerekli olduğu takdirde, muhasebenin, finansal denetimin ve 

finansal planlamanın oluşturulması. 

- Şirket yönetiminin bazı bölümleri kendilerine devredilmiş bulunan kişilerin, 

kanunlara, şirket sözleşmesine, iç tüzüklere ve talimatlara uygun hareket edip 

etmediklerinin gözetimi. 

- Küçük limited şirketler hariç, risklerin erken teşhisi ve yönetimi komitesinin 

kurulması. 

- Şirket finansal tablolarının, yıllık faaliyet raporunun ve gerekli olduğu takdirde 

topluluk finansal tablolarının ve yıllık faaliyet raporunun düzenlenmesi. 

- Genel kurul toplantısının hazırlanması ve genel kurul kararlarının yürütülmesi. 

- Şirketin borca batık olması hâlinde durumun mahkemeye bildirilmesi. 
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3. Müdürlerin özen ve bağlılık yükümü, rekabet yasağı 

 Müdürler ve yönetimle görevli kişiler, görevlerini tüm özeni göstererek yerine 

getirmek ve şirketin menfaatlerini, dürüstlük kuralı çerçevesinde, gözetmekle 

yükümlüdürler. Şirket sözleşmesinde aksi öngörülmemiş veya diğer tüm ortaklar 

yazılı olarak izin vermemişse, müdürler şirketle rekabet oluşturan bir faaliyette 

bulunamazlar. Şirket sözleşmesi ortakların onayı yerine ortaklar genel kurulunun 

onay kararını öngörebilir. TTK’nın müdürler de ortaklar için öngörülmüş bulunan 

bağlılık borcuna tabidir. 

4. Görevden alma, yönetim ve temsil yetkisinin geri alınması ve 

sınırlandırılması 

TTK 630’a göre; Genel kurul, müdürü veya müdürleri görevden alabilir, yönetim 

hakkını ve temsil yetkisini sınırlayabilir. Her ortak, haklı sebeplerin varlığında, 

yöneticilerin yönetim hakkının ve temsil yetkilerinin kaldırılmasını veya 

sınırlandırılmasını mahkemeden isteyebilir. 

5. Ticari mümessiller ve ticari vekiller 

TTK’nın 632’ye göre; şirket sözleşmesinde başka şekilde düzenlenmediği takdirde, 

ticari mümessiller ve ticari vekiller ancak genel kurul kararı ile atanabilirler; yetkileri 

genel kurul tarafından sınırlandırılabilir. Müdür veya müdürlerin çoğunluğu, ticari 

mümessili veya ticari vekili her zaman görevden uzaklaştırabilir. 

6. Haksız fiil sorumluluğu  

TTK’ya 632 göre; Şirketin yönetimi ve temsili ile yetkilendirilen kişinin, şirkete ilişkin 

görevlerini yerine getirmesi sırasında işlediği haksız fiilden şirket sorumludur. 

VIII. DENETÇİ 

TTK’nın 635’e göre; Anonim şirketin denetçiye ve denetime ve özel denetime ilişkin 

hükümleri limited şirkete de uygulanır. 

IX. SONA ERME VE AYRILMA 
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A) Sona erme sebepleri ve sona ermenin sonuçları 

TTK’nın 636’ıncı maddesine göre;  Limited şirket aşağıdaki hâllerde sona erer: 

a) Şirket sözleşmesinde öngörülen sona erme sebeplerinden birinin gerçekleşmesiyle. 

b) Genel kurul kararı ile. 

c) İflasın açılması ile. 

d) Kanunda öngörülen diğer sona erme hâllerinde. 

Uzun süreden beri şirketin kanunen gerekli organlarından biri mevcut değilse veya 

genel kurul toplanamıyorsa, ortaklardan veya şirket alacaklılarından birinin şirketin 

feshini istemesi üzerine şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret 

mahkemesi, müdürleri dinleyerek şirketin, durumunu Kanuna uygun hâle getirmesi 

için bir süre belirler, buna rağmen durum düzeltilmezse, şirketin feshine karar verir. 

Haklı sebeplerin varlığında, her ortak mahkemeden şirketin feshini isteyebilir. 

Mahkeme, istem yerine, davacı ortağa payının gerçek değerinin ödenmesine ve 

davacı ortağın şirketten çıkarılmasına veya duruma uygun düşen ve kabul edilebilir 

diğer bir çözüme hükmedebilir. Fesih davası açıldığında mahkeme taraflardan birinin 

istemi üzerine gerekli önlemleri alabilir.  

NOT:  Sona ermenin sonuçlarına anonim şirketlere ilişkin hükümler uygulanır. 

B) Tescil ve ilan 

TTK’nın 637’inci maddesine göre; Sona erme, iflastan ve mahkeme kararından başka 

bir sebepten ileri gelmişse müdür, birden fazla müdürün bulunması hâlinde en az iki 

müdür, bunu ticaret siciline tescil ve ilan ettirir. 

§ 8. PAYLI KOMANDİT (Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirket)  

 

I. GENEL OLARAK 
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TTK’nın 564’üncü maddesine göre; Sermayesi paylara bölünmüş komandit şirket, 

sermayesi paylara bölünen ve ortaklarından bir veya birkaçı şirket alacaklılarına karşı 

bir kollektif şirket ortağı, diğerleri bir anonim şirket pay sahibi gibi sorumlu olan 

şirkettir. Sermaye, paylara bölünmeksizin sermayesi sadece birden çok komanditerin 

sermayeye katılma oranlarını göstermek amacıyla kısımlara ayrılmış bulunuyorsa 

komandit şirket hükümleri uygulanır. TTK’nın 565’inci maddesine göre; 

Komanditelerin birbirleriyle, komanditerlerin tümüyle ve üçüncü kişilerle hukuki 

ilişkileri, özellikle şirketin yönetimine ve temsiline ilişkin görev ve yetkileri, şirketten 

ayrılmaları, komandit şirketlerdeki hükümlere tabidir.  

II. KURULUŞU 

 Esas sözleşme yazılı şekilde düzenlenir, kurucularla komandite ortakların tümü 

tarafından imzalanır; imzaların noterce onaylanması gerekir. Esas sözleşmeyi 

imzalayanlarla şirkete paradan başka sermaye koyanların tümü kurucu sayılır. 

Kurucular beş kişiden az olamaz. Kuruculardan en az birinin komandite olması şarttır. 

Kurucu sıfatını haiz olan komanditerlerin sahip oldukları payların her birinin tutarının 

esas sözleşmeye yazılması gerekir. 

III. YÖNETİM 

 Anonim şirketlerin yönetim kurulunun görevleriyle sorumluluklarına ilişkin hükümleri, 

yönetici olan komandite ortaklar hakkında da geçerlidir. 

IV. REKABET YASAĞI: Komandite ortak diğer komanditelerin ve genel kurulun izni 

olmaksızın şirketin işletme konusuna giren bir iş yapamayacağı gibi bu tür ticaretle 

uğraşan bir şirkete sorumluluğu sınırlandırılmamış ortak sıfatıyla da katılamaz. 

 

2012 KPSS SORULARI 

1- Adi şirkette kâr ve zararın paylaşımı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

 

A)  Kâr ve zarar paylaşım oranları şirket sözleşmesinde belirlenebilir. 

B) Kâr ve zarar paylaşımına ilişkin esaslar şirket sözleşmesiyle veya ortaklar 

kararıyla belirlenmemişse, ortaklar kâr ve zararı sermayeye katılım oranlarına göre 

paylaşırlar. 
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C) Ortaklar, kâr ve zarar oranlarını belirleme yetkisini üçüncü bir kişiye bırakabilirler. 

D) Zarara katılım oranları belirlenmemişse ortakların kârın paylaşımına ilişkin olarak 

kararlaştırdıkları oran, zarar hakkında da uygulanır. 

E) Adi şirkete sadece emeğini sermaye olarak getiren ortağın, ortaklar arasında etki 

doğuracak şekilde, zarardan muaf tutulması kararlaştırılabilir. 

 

Cevap: B şıkkıdır.  

 

2- Aşağıdaki haklardan hangisi, anonim şirkette sadece azlık oluşturan pay 

sahiplerine tanınmış olup pay oranı azlık oluşturmaya yetmeyen pay sahipleri 

tarafından kullanılamaz? 

 

A) Kâr payı almak 

B) Genel kurul toplantısına katılmak 

C) Genel kurulda oy kullanmak 

D) Genel kurul kararının iptali için dava açmak 

E) Mali konularla ilgili genel kurul görüşmelerini erteletmek 

 

Cevap: E şıkkıdır.  

2012 AVUKATLAR İÇİN YAPILAN ADLİ YARGI HAKİMLİĞİ SINAVI 

 

1. Kolektif şirket ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğrudur? 

A) Şirketin tüzel kişiliği yoktur 

B) Hem gerçek hem tüzel kişiler ortak olabilir 

C) Şirketin değil, ortakların tacir sıfatı vardır 

D) Şirketin borçlarından dolayı ortaklar iflas edebilir 

E) Şirketin ticaret unvanında, şirketin faaliyet gösterdiği iş dalının yazılması 

zorunludur 

Cevap D şıkkıdır. 

 

2. Anonim şirkette, yönetim kurulunun şirketi temsil yetkisi ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yönetim kurulunun temsil yetkisi, bir veya daha fazla murahhas üyeye 

devredilebilir 
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B) Esas sözleşmede aksi öngörülmemişse anonim şirket adına düzenlenecek 

belgelere, temsile yetkili olanlardan hepsinin imza atması gereklidir 

C) Temsil yetkisi, merkezin veya bir şubenin işlerine özgülenecek şekilde 

sınırlandırılabilir 

D) Temsile yetkili olanların, görevlerini yaptıkları sırada işledikleri haksız fiillerden 

şirket de sorumludur 

E) Temsil yetkisinin birlikte kullanılmasına ilişkin olarak tescil ve ilan edilen 

sınırlamalar geçerlidir 

Cevap B şıkkıdır.  

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde, anonim şirkette genel kurul tarafından 

yürütülmesi zorunlu olan bir görev belirtilmiştir? 

A) Şirketi yönetmek 

B) Şirketi temsil etmek 

C) Esas sözleşmeyi değiştirmek 

D) Bilanço, kâr-zarar hesabını düzenlemek 

E) Şirket hesap ve defterlerini tutmak 

Cevap C şıkkıdır. 

 

4. Aşağıdaki şirket tiplerinden hangisi, sözlü şekilde düzenlenmiş şirket 

sözleşmesi ile kurulabilir? 

A) Adi şirket 

B) Kolektif şirket 

C) Anonim şirket 

D) Limited şirket 

E) Kooperatif 

Cevap A şıkkıdır.  

 

5. Anonim şirkette genel kurul kararının iptali davası ile ilgili aşağıdakilerden 

hangisi yanlıştır? 

A) İptal davası, kanuna veya esas sözleşme hükümlerine ya da dürüstlük 

kuralına aykırı kararlar aleyhine açılabilir 

B) İptal davası, şirket merkezinin bulunduğu yerdeki asliye ticaret mahkemesinde 

açılır 



 176

C) Dava, karar tarihinden itibaren 1 yıl içinde açılabilir 

D) Kararların yerine getirilmesi, kişisel sorumluluğa sebep olacaksa yönetim 

kurulu üyelerinden her biri iptal davası açabilir 

E) Toplantıda hazır bulunup da karara olumsuz oy veren ve bu muhalefetini 

tutanağa geçiren pay sahibi iptal davası açabilir 

Cevap C şıkkıdır. 

2011 ADLİ YARGI HAKİMLİK SINAVI 

 

1. Adi şirket ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ticari işletme işleten bir adi şirkette tacir sıfatı, ortaklara değil şirkete aittir 

B) Ortakların getirdikleri sermaye, ortakların malvarlıklarından çıkmakta ve bu 

sermaye ile şirket tüzel kişiliğine ait bir malvarlığı oluşturulmaktadır 

C) Şirket borçlarından dolayı ortakların iflası talep edilebilir 

D) Şirket, ticaret siciline tescil ile doğar 

E) Yönetici dışındaki ortakların şirketle rekabet etme yasağı yoktur 

Cevap C şıkkıdır. 

 

2. Aksoy İnşaat, İhracat, Sanayi Ve Ticaret Anonim Şirketinin Yönetim Kurulu, 

11.11.2011 tarihinde Mersin Serbest Bölgede kurmak istediği fabrika için uygun 

arsa ve kredi bulması için Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Ali Yılmaz’ı 

görevlendirmiştir. Ali Yılmaz, konuyla ilgili araştırma yaparak serbest bölge 

sınırlarında kalan 100 dönüm araziyi satın almak üzere sözleşme yapmıştır. 

Ayrıca gerekli olan kredi için arkadaşının genel müdür yardımcısı olduğu C 

Bankası ile anlaşmıştır. Söz konusu yatırımın riskli olduğunu düşünen % 20 pay 

sahibi ve Yönetim Kurulu Üyesi Hüsnü Sayın, muhalif kaldığı Yönetim Kurulu 

kararının iptali ve şirketi zarara uğrattığı gerekçesiyle Ali Yılmaz’ın sorumluluğu 

için dava açmayı planlamaktadır. 

 

Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) 6762 sayılı kanun hükümleri uyarınca anonim şirket yönetim kurulu 

kararlarının iptali mümkün değildir 

B) Şirket ana sözleşmesinde ferdi temsil kuralı benimsenmemişse Ali Yılmaz’ın 

tek başına imzaladığı kredi sözleşmesi ile şirket bağlı olmaz 
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C) Ali Yılmaz’ın arkadaşının genel müdür yardımcısı olduğu bankadan piyasaya 

göre yüksek faizli kredi alması, kusurlu olduğu takdirde onun şirkete karşı 

sorumluluğunu doğurur 

D) Genel Kurulda Ali Yılmaz’ın ibraz edilmesi şirketin sorumluluk davası açma 

hakkını ortadan kaldırır 

E) Hüsnü Sayın, Genel Kurulda Yönetim Kurulunun ibrası için olumlu oy kullansa 

da kural olarak genel müdür aleyhine sorumluluk davası açabilir 

Cevap E şıkkıdır. 

 

3. Ege Tarım Ürünleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.’nın 10.09.20122 tarihinde Manisa’da 

yapılan Genel Kurul toplantısında 2012 yılı faaliyet raporları ve bilançosu onaylanmış 

ve yeni kurulan fabrikanın finansmanını sağlamak amacıyla kâr payı dağıtılmamasına 

ve kâr payının sermayeye eklenmesine karar verilmiştir.  Şirket sermayesinin % 5’ine 

sahip olan ortak Ahmet Kaymak kararlara muhalif kalarak durumu zapta yazdırmıştır. 

Genel Kurul toplantısının ardından 2010 yılında şirketi zarara uğrattıkları gerekçesiyle 

Yönetim Kurulu aleyhine sorumluluk davası açılması için şirkete başvuru yapılmıştır. 

Bu olaya göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ahmet Kaymak, sermayesinin % 10’una sahip olmadığı için tek başına Genel 

Kurul kararının iptalini talep edemez 

B) Genel Kurulda alınan kâr payı dağıtmama kararı, ancak haklı bir gerekçenin 

bulunması ve iyiniyet kurullarına aykırı olmaması halinde meşrudur 

C) Genel Kurulda, yönetim Kurulu açıkça ibra edilmediğinden şirket, sorumluluk 

davası açabilir 

D) İptal davasında yetki, Genel Kurul toplantısının yapıldığı yer mahkemesindedir 

E) Genel Kurul toplantısına usulüne uygun davet edilmeyen ortak, toplantıdan 

haberdar olduğu tarihten itibaren 3 ay içinde iptal davası açabilir. 

Cevap B şıkkıdır. 

 

 

 

 

 

 

 



 178

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     KIYMETLİ EVRAK HUKUKU 

 

§ 1. KIYMETLİ EVRAKIN TANIMI VE TEORİLER 

 

I. KIYMETLİ EVRAK TANIMI 

Türk Ticaret Kanunu’nun 645. maddesinde kıymetli evrakın tanımı yapılmıştır. Bu 

tanıma göre, Kıymetli evrak öyle senetlerdir ki, bunların içerdikleri hak, senetten ayrı 

olarak ileri sürülemediği gibi başkalarına da devredilemez.  

MADDE 646- (1) Kıymetli evrakın borçlusu, ancak senedin teslimi karşılığında 

ödeme ile yükümlüdür. 

(2) Hile veya ağır kusuru bulunmadıkça borçlu, vade geldiğinde, senedin niteliğine 

göre alacaklı olduğu anlaşılan kişiye ödemede bulunmakla borcundan kurtulur. 

Bu tanımdan, kıymetli evraka ilişkin şu unsurları çıkarmak mümkündür:  

A. Kıymetli Evrak Senettir 

 Bir kişinin kendi aleyhine ispat aracı olarak kullanılmak üzere düzenlediği yazılı 

belgeye senet denir. Kıymetli evrak nitelikli bir borç senedidir, bir borç ikrarını 

içerir.  

B.    Kıymetli Evrakta Hak ve Senet Birbirine Bağlanmıştır 

Senetteki hak, özel hukuk alanına giren ve parasal değeri bulunan bir hak 

olmalıdır. Senette yer alan hakkın talebi için mutlaka senedin ibrazı gerekir.  
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II. KIYMETLİ EVRAKIN ÖZELLİKLERİ 

1. Kıymetli evrakın içerdiği hak başkasına devredilebilir  

2. Kıymetli evrakın içerdiği hak nakden değerlendirilebilir bir haktır  

3. Hak, senette yer alır 

4. Hak senetten ayrı ileri sürülemez 

5. Kıymetli evrakta hak ile senet arasında kuvvetli bir bağ vardır  

6. Kıymetli evrakta soyutluluk ilkesi yürürlüktedir  

7. Kıymetli evrak türleri kanunda sınırlı olarak sayılmıştır. Kıymetli evrak 

ağırlaştırılmış şekil şartlarına tabidir 

Not: Düzenleyenden anlaşılması gereken senedi düzenleyen (tanzim edilen) 

Lehdardan anlaşılması gereken, senedin ön yüzünde alacaklı olarak belirtilen kişi. 

Muhatap çek ve poliçede karşımıza çıkar, çekte her zaman bankadır. Avalist senet 

bedelinin ödenmesinde teminat veren kişidir. Ciranta senedi ciroyla devreden 

kişidir.Hamil, senedi en son elinde bulunduran kişidir. 

 

III. KIYMETLİ EVRAKIN TASNİFİ 

 

1.Ortaklık hakkı veren senetler. Pay senetleri ve ilmuhaberdir.  

2. Alacak Hakkı veren senetler: Kambiyo senetleri (çek, bono, poliçe) ve tahviller bu 

niteliktedir. 

3. Emtia Senetleri: Eşya Hukukuna ilişkin bir hakkı temsil ederler. Konişmento, 

makbuz senedi, varant, ipotekli borç senedi, irat senedi, rehinli tahvil.  

4. Eşya Hukuku Senetleri: Medeni kanununda düzenlenen senetlerdir. İpotekli borç 

senedi, Rehinli tahvilat,  irat senedi 

5. Katılma Senetleri: Örn: Katılma İntifa Senetleri; anonim şirketler tarafından nakit 

karşılığı satılmak üzere çıkartılan sahiplerine ortaklık hakkı vermeyip, kâr payına, 

tasfiye bakiyesine katılma ve yeni payları edinmede öncelik hakkı veren senetlerdir. 

Ortaklık hakkı veya alacak hakkı vermez. 

6.İlletten Mücerret Kıymetli Evrak: Kıymetli evrakın doğumuna neden olan asıl 

hukuki ilişki, kıymetli evrakı etkilemez. Bono, poliçe, çek, ipotekli borç senedi, irat 

senedi. 
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7. İllete Bağlı Kıymetli Evrak: Bu tür senetlerde asıl borç ilişkisindeki geçersizlik 

senetteki hakkı da geçersiz kılar. Örneğin taşıma senedi, tahvil, ilmuhaber, hisse 

senedi. 

8.. İhdasi (kurucu) Nitelikte Kıymetli Evrak: Senedin düzenlenmesi, senetteki 

hakkın doğması yönünden zorunlu ise bu tür senetlere kurucu kıymetli evrak denir. 

Örneğin; Kambiyo senetleri kurucu niteliklidir. 

9.. İhbari (açıklayıcı) Nitelikte Kıymetli Evrak: Bu senette yer alan hak, senedin 

düzenlenmesinden önce mevcuttur. Örneğin; Hisse senetleri, konişmento, makbuz 

senedi, ipotekli borç senedi, irat senedi.  

10. Kamu Güvenliğine Sahip Kıymetli Evrak: Emre ve Hamiline yazılı senet. 

11. Kamu Güvenliğine Sahip Olmayan Kıymetli Evrak: Nama yazılı senet.  

12. Seri Halinde Çıkarılan Kıymetli Evrak: Bir kısım kıymetli evrak seri halde 

çıkarılır.Örneğin: menkul kıymet 

 13.Tek Tek Çıkarılan Kıymetli Evrak: Poliçe,bono, çek 

14. Devri bakımından 

MADDE 648- (1) Bütün hâllerde ciro, poliçenin cirosuna ilişkin hükümler uyarınca 

yapılır. 

(2) Devir için ciro ve senedin zilyetliğinin geçirilmesi yeterlidir.  

Madde 649- (1) Devredilebilen bütün kıymetli evrakın, senedin içeriğinden veya 

niteliğinden aksi anlaşılmadıkça, ciro edilmesi ve zilyetliğin geçirilmesiyle cirantanın 

hakları ciro edilene devrolunur. 

 

Emre yazılı senetler: Ciro ve zilyetliğin devri 

Nama yazılı senetler: alacağın temliki ve zilyetliğin devri 

Hamiline yazılı senetler: zilyetliğin devri 

15. Pay senetlerinin devri bakımından 

Nama yazılı pay senetleri: ciro ve zilyetliğin devri 

Hamiline yazılı pay senetleri: zilyetliğin devri  

Devir bakımından senetler 
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Nama Yazılı Senetler:  

MADDE 654- (1) Belli bir kişinin adına yazılı olup da onun emrine kaydını 

içermeyen ve kanunen de emre yazılı senetlerden sayılmayan kıymetli evrak nama 

yazılı senet sayılır. 

MADDE 655- (1) Borçlu, ancak senedin hamili bulunan ve senette adı yazılı olan 

veya onun hukuki halefi olduğunu ispat eden kişilere ödemek zorundadır. 

(2) Bu husus ispat edilmediği hâlde ödemede bulunan borçlu, senedin gerçek 

sahibi olduğunu ispat eden bir üçüncü kişiye karşı borcundan kurtulmuş olmaz. 

TTK m. 654’e göre; Nama yazılı senet; belli bir şahsın nâmına yazılı olup onun 

emrine kaydını ihtiva etmeyen ve kanunen de emre yazılı sayılmayan senetlerdir. 

Kanunen emre yazılı senetlerin, nama yazılı senet biçiminde düzenlenebilmesi için, 

senet metnine “emre yazılı değildir”, “ciro ile devredilemez” gibi kayıtların konulması 

gerekir. Bu kaydı düzenleyen koyarsa senet nama yazılı hale gelir. Fakat ciranta 

koyarsa senedi devrettiği kişi hariç kimseye mesul olmayacağı sonucunu doğurur. 

Nama yazılı senetlerin devri için, senet zilyetliğinin devri ve yazılı bir devir beyanı 

gerekir. Bu senetler,  Alacağın temlikine göre devredildiğinden borçlu yeni hamile, 

eskisine karşı sahip olduğu tüm def’ileri ileri sürebilecektir. Kanunen emre yazılı bir 

senedin nâma yazılı hâle gelebilmesi için düzenleyeni tarafından menfi emre kaydı 

(örneğin, “ciro edilemez” “emre yazılı değildir” ) getirilmelidir.  

4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre, taksitle satışlarda 

düzenlenecek bonoların, her bir taksit için ayrı ayrı olacak şekilde ve sadece nama 

yazılı olması gerekir. 

 

        

   İşbu bono mukabilinde 20.09.2012 tarihinde Leyla Lütfü’ye 25.000 TL ödeyeceğim. 

 

 

     Düzenleme Yeri ve Tarihi                                          (düzenleyen)  

                                                                                                  imza 

                                                                                               

Düzenleyen menfi emir kayıtlarından birisini yazacak  
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(ciro edilemez, nama yazılıdır, emre yazılı değildir) 

düzenleyenin imzası 

 

 

Pay senetleri, poliçe, bono, çek, hisse senetleri, ipotekli borç senetleri, irat senetleri 

nâma yazılı olarak düzenlenebilirken; finansman bonosu, banka bonosu gibi menkul 

kıymetler nâma yazılı olarak düzenlenemezler. 

Nama yazılı senede “veya hamiline” kaydı konulmuşsa bu kaydı taşıyan 

senetlere Eksik nama yazılı senet (topal hamile yazılı senet) denir.  

MADDE 656- (1) Nama yazılı senet içinde, senet bedelini her hamiline ödemek 

hakkını saklı tutmuş olan borçlu, alacaklı sıfatının ispat edilmesini aramamış olsa da 

hamile iyiniyetle yapacağı ödeme sonucunda borcundan kurtulmuş olur. Ancak, 

hamile ödemede bulunmakla yükümlü değildir. 785 inci maddenin ikinci fıkrası hükmü 

saklıdır. 

Borçlu isterse sadece senede olan zilyetliği dikkate alarak ödemede bulunabilir. 

Nama yazılı senet içinde senet bedelini her hamiline ödemek hakkını saklı tutmuş 

olan borçlu iyi niyetli olarak yapacağı ödeme neticesinde borcundan kurtulur. Borçlu, 

senedi ibraz edenin alacaklı sıfatını ispat etmesini istemeyebilir ve borcunu iyi niyetle 

öderse borcundan kurtulur. Çeklere konulan “veya hamiline “kaydı çeki halime yazılı 

senet haline getirir, eksik nama yazılı senet olmaz. Bono ile Poliçe; emre, nama, 

eksik nama (topal hamile yazılı) olabilirken, Çek; emre, nama, hamiline olarak 

düzenlenebilir. 

* Nama yazılı hisse senetleri ise, ciro ve teslim ile devredilebilir.  

2. Emre Yazılı Senetler: Emre yazılı senetler bir kişinin emrine düzenlenen veya 

kanunen emre yazılı sayılan senetlerdir.  Bunlar ikiye ayrılır; kanun koyucu tarafından 

“kanunen emre yazılı senet” olarak kabul edilenler veya emre sayılmayan bazı 

senetlere “emre” kaydının konulması suretiyle olanlar. Kambiyo senetleri kanunen 

emre yazılı senetlerdendir.  

* İpotekli borç senedi, irat senedi, pay senetleri, intifa senetleri, tahviller, kâra 

katılmalı tahvil, varlığa dayalı menkul kıymetler, katılma intifa senedi, hisse senedi ile 

değiştirilebilir tahvil emre yazılı olarak düzenlenemez.  
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* Emre yazılı senetler, ciro ve zilyetliğin devri (senedin teslimi) ile tedavül eder.  

 

        

   İşbu bono mukabilinde 20.09.2012 tarihinde Leyla Leman’a  25.000 TL 

ödeyeceğim. 

 

 

     Düzenleme Yeri ve Tarihi                                          (düzenleyen)  

                                                                                                  imza 

                                                                                               

 

 

 

 

3. Hamile Yazılı Senetler: MADDE 658- (1) Senedin metninden veya şeklinden, 

hamili kim ise o kişinin hak sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile veya 

hamiline yazılı senet sayılır. 

(2) Mahkeme kararıyla ödemeden menedilen borçlunun ödemesi geçerli olmaz. 

TTK m. 658’e göre; Senedin metninden veya şeklinden, hamili kim ise o kişinin hak 

sahibi sayılacağı anlaşılan her kıymetli evrak, hamile veya hamiline yazılı senet 

sayılır. Hamile yazılı kıymetli evrak, herhangi bir başka şekil şartına bağlı 

kalınmaksızın senedin teslimiyle devredilmiş olur. Bono,  poliçe, konişmento, taşıma 

senedi, makbuz senedi, varant,  hamiline yazılı olarak düzenlenemezler. Çek, hisse 

senetleri, ipotekli borç senedi, irad senedi, yatırım fonu katılma belgesi, banka 

bonosu, intifa senedi, hamile yazılı olarak düzenlenebilir.   

 

Kambiyo Senetleri Emre Yazılı Senet Nama Yazılı Senet Hamile Yazılı 

Senet 

Eksik Nama/Topal 

Hamile Yazılı 

Senet 
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Bono + + - + 

Poliçe + + - + 

Çek + + + - 

 

 

 

 

ÖNEMLİ NOT: 

Hamile yazılı düzenlenebilecek senetler: 

Çek, tahvil, intifa senetleri, ipotekli borç senedi, irat senedi, rehinli tahvilat, hisse 

senetleri (bedeli ödenen), intifa senetleri, finansman bonosu, Mevduat sertifikaları, 

menkul kıymet yatırım fonu 

 

Hamile yazılı düzenlenemeyecek senetler: 

Makbuz senedi, varant, bedelleri tamamen ödenmemiş hisse senetleri, hayat 

sigortası poliçeleri, bono, poliçe, gayrimenkul sertifikası 

 

İradi olarak emre düzenlenebilen emre yazılı havale, emre yazılı ödeme vaadi, 

menkul kıymet yatırım fonu 

 

Kanunen emre yazılı senetler:  

Nama yazılı hisse senetleri, kambiyo senetleri, makbuz senedi, varant 

 

Emre yazılı düzenlenemeyecekler: 

İpotekli borç senedi ve irat senedi,  tahviller, varlığa dayalı menkul kıymet, katılma 

intifa senedi, kâr ve zarar ortaklığı belgesi, kâra iştirakli tahvil, hisse senedi ile 

değiştirilebilir tahvil ve bir görüşe göre, intifa senetleri, anonim ve paylı komanditin 

cıkarttığı pay senetleri 
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Nama yazılı düzenlenebilecekler: tahvil, ipotekli borç senedi, irad senedi, rehinli 

tahvil, konişmento, taksitli satışlardaki bonolar (Tük.Kor.Hak.Kanuna göre nama 

yazılı düzenlenmelidir bu bonolar), hayat sigorta poliçeleri 

 

Nama yazılı düzenlenemeyenler: Yatırım fonu katılma belgesi, banka bonosu, banka 

garantili bono, finansman bonosu, menkul kıymet yatırım fonu 

 

 

§ 2. KIYMETLİ EVRAKTA NEV’İ DEĞİŞTİRME (TAHVİL) 

 

Kıymetli evrakın tür değiştirmesi; nâma, emre veya hamile yazılmış olan senetlerin 

düzenlendikten sonra tür değiştirmesidir. 

A. KANUNİ TAHVİL 

Senet bir kanun hükmü nedeniyle tür değiştiriyorsa, buna kanuni tahvil denir. 

Örneğin, Poliçede, ödememe  protestosu çekildikten sonra ya da çekilebilecek iki iş 

günlük süre geçtikten sonra bir ciro yapıldığında emre yazılı senet, nâma yazılı 

senede dönüşür.  

B. İRADİ TAHVİL 

MADDE 650- (1) Nama veya emre yazılı senet, ancak kendisine hak verdiği ve 

borç yüklediği tüm kişilerin muvafakatıyla hamile yazılı senede dönüştürülebilir. Bu 

muvafakatın doğrudan senet üzerine yazılması gerekir. 

(2) Hamile yazılı senetlerin nama veya emre yazılı senede dönüştürülebilmesi 

hususunda da aynı  kural  geçerlidir. Bu  son  hâlde hak  veya 

borç  sahibi  kişilerden  birinin  muvafakatı bulunmazsa bu dönüştürme, ancak 

dönüştürmeyi yapan alacaklı ile onun haklarına doğrudan doğruya halef olan kişi 

arasında hüküm ifade eder. 

Senedin nev’i anlaşma suretiyle değişiyorsa buna da anlaşma suretiyle tahvil denir. 

Nama veya emre yazılı senetlerin hamile yazılı senet haline gelebilmesi için, tüm 

ilgililerin rızası olmasıdır. Bu rızasının da senet üzerine yazılması gerekir. Hamile 

yazılı senetlerin nâma ve emre dönüşmesi için de aynı kural geçerlidir. Fakat, buna 
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bir kişi bile muvafakat etmezse, senedin dönüşmesi sadece bunu yapan alacaklı ile 

onun haklarına halef olan kimse arasında hüküm ifade eder.  

Hamile yazılı bir çekin cirosu, ciro yapan kişinin müracaat borçlusu olarak takibini 

sağlar. Senet bedelinin ödenmesinde garanti fonksiyonu vardır. Fakat, buradaki ciro 

işleminin ne senedin devri ne de hak sahipliğinin teşhisi bakımından önemi vardır. 

Hamile yazılı olan bir çekin cirosu, o çeki emre- nama yazılı hale dönüştürmez. Yine 

çek, hamile yazılıdır. 

 

 

 

 

§ 3. MENKUL KIYMETLER 

I. TANIMI 

 Menkul kıymetler, ortaklık veya alacaklılık sağlayan, belli bir meblağı temsil eden, 

yatırım aracı olarak kullanılan. Dönemsel gelir getiren.misli nitelikte. Seri halinde 

çıkarılan ve ibareleri aynı olan senetlerdir. Menkul kıymetler de kıymetli evrak 

niteliğindedirler. (SİM-BODY) 

II. TÜRLERİ 

 Pay Senedi Ve İlmühaberler,  Oydan Yoksun Pay Senetleri, İntifa Senetleri, 

Kuponlar, Talonlar,  Tahviller, Yatırım fonu belgesi, banka bonoları, finansman 

bonosu, hisse senediyle değiştirilebilir tahvil, varlığa dayalı menkul kıymet, kâr ve 

zarar ortaklığı belgeleri de menkul kıymettir. 

§ 4. KIYMETLİ EVRAKTA DEF’İLER 

Kıymetli evrak hukukunda def’i ve itirazlar bir arada ve ‘defiler’ başlığı altında 

düzenlenmiştir.  

MADDE 659- (1) Borçlu hamile yazılı bir senetten doğan alacağa karşı, ancak 

senedin geçersizliğine ilişkin veya senedin metninden anlaşılan def’ilerle, alacaklı her 

kim ise ona karşı şahsen sahip olduğu def’ileri ileri sürebilir. 
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(2) Borçlu ile önceki hamillerden biri arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere 

dayanan def’ilerin ileri sürülmesi, ancak senedi iktisap ederken hamilin bilerek 

borçlunun zararına hareket etmiş olması hâlinde geçerlidir. 

(3) Senedin, borçlunun rızası olmaksızın tedavüle çıkarıldığı yolunda bir def’i ileri 

sürülemez. 

MADDE 660- (1) Borçlu hamile yazılı faiz kuponlarından doğan alacağa karşı ana 

paranın ödendiği def’inde bulunamaz. 

 

I. SENET METNİNDEN ANLAŞILAN DEF’İLER: Senet metnine bakmakla anlaşılan 

def’ilerdir. Örneğin; senette şekil şartının yerine getirilmemesinden dolayı senedin 

geçerli olmaması, vadenin henüz gelmemesi yahut zamanaşımı def’isi bu niteliktedir. 

Senet metninden anlaşılan def’iler, senet nedeni ile kendisine başvurulan herkes 

tarafından başvuran herkese karşı ileri sürülebilir. Devir şekilleri (nama, emre, 

hamile) ne olursa olsun, bu tür def’iler her çeşit kıymetli evrakta ileri sürülebilir.  

II. SENEDİN HÜKÜMSÜZLÜĞÜNE İLİŞKİN DEF’İLER: Hükümsüzlük kimin 

şahsında doğmuşsa o kişi tarafından senedi kendine ibraz eden herkese karşı ileri 

sürülür. Dört durumda bu def’iler mutlak def’i hâline gelirler ve herkese karşı ileri 

sürülebilirler. Bu durumlar, “imza sahibinin ehliyetsizliği”, “temsil yetkisinin 

bulunmaması”, “imzanın sahte olması”, “imzanın zorla attırılmış olması” hâlleridir.  

 

 

III. KİŞİSEL DEF’İLER:  

MADDE 687- (1) Poliçeden dolayı kendisine başvurulan kişi, düzenleyen veya 

önceki hamillerden biriyle kendi arasında doğrudan doğruya var olan ilişkilere 

dayanan def’ileri başvuran hamile karşı ileri süremez; meğerki, hamil, poliçeyi iktisap 

ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun.  

(2) Alacağın temliki yoluyla yapılan devirlere ilişkin hükümler saklıdır. 

 Borçlunun belli bir alacaklıyla arasındaki özel ilişkiden doğan def’ilerdir. Örn: 

Düzenleyen ile lehdar arasında bir şahsi defi olsun. Senet emre ya da hamile 

yazılıysa üçüncü kişi iyiniyetli ise taraflar arasındaki bu defi 3. iyiniyetli hamile karşı 

ileri sürülemez. Borçlu bu borcu ödemek durumunda kalır. 3. kişi kötüniyetli ise ona 
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da ileri sürülebilir. Fakat nama yazılı senetler alacağın temliki ile devredildiği için 

üçüncü kişiye her halükârda bu defiler ileri sürülebilir. Nama yazılı senetlerde üçüncü 

kişinin iyiniyeti korunmaz.  

 

 

 

              § 5. KIYMETLİ EVRAKIN ZİYAI VE İPTALİ 

MADDE 651- (1) Kıymetli evrak zayi olduğu takdirde mahkeme tarafından iptaline 

karar verilebilir. 

(2) Kıymetli evrakın zayi olduğu veya zıyaın ortaya çıktığı anda senet üzerinde 

hak sahibi olan kişi, senedin iptaline karar verilmesini isteyebilir. 

II - Hükümleri 

MADDE 652- (1) İptal kararı üzerine hak sahibi hakkını senetsiz olarak da ileri 

sürebilir veya yeni bir senet düzenlenmesini isteyebilir. 

(2) Bunun dışında iptal usulü ve hükümleri hakkında, kıymetli evrakın çeşitli 

türlerine ilişkin özel hükümler uygulanır. 

Kıymetli evrakta hak ve senet birbirine sıkı şekilde bağlanmış olduğundan dolayı 

kıymetli evrakın iptaline ilişkin olarak özel hükümler vardır.Senedin ziyaı, senedin, 

hamilin elinden rızası dışında çıkmış olduğunu ve kimin elinde olduğunun 

bilinmediğini ifade eder.  

I. EMRE YAZILI SENETLERİN İPTALİ 

Kanunda bu konuda özel bir düzenleme bulunmamaktadır. Poliçelerin iptaline ilişkin 

düzenleme emre yazılı senetlere de uygulanır. Zıya: Hamilin rızası olmadan poliçe 

elinden çıktığında söz konusu olur. Bu kimse ödeme yerindeki mahkemeden 

muhatabın poliçeyi ödemeden men’ini isteyebilir. Mahkeme, borçluya ödeme yasağı 

kararı verebilir. Bu karar geçici bir hukuki koruma tedbiri niteliğindedir. Ödeme yasağı 

kararı emre yazılı senetlerde ödeme yeri mahkemesinden istenecektir. Ödeme 

yasağına ilişkin kararı veren mahkeme, ayrıca, ilân yoluyla poliçeyi eline geçireni, 

bunu belli süre zarfında mahkemeye getirmesi için davet eder. Aksi halde poliçe iptal 

edilir. Poliçenin getirilmesi için süre en az üç ay ve en çok bir yıldır. Senet 

mahkemeye getirilirse, mahkeme dilekçe sahibine istirdat (geri alma) davası için süre 
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verir. Fakat senedin kimin elinde olduğu bilinmiyorsa ve senet maddeten ortadan 

kalkmışsa poliçe hamilinin senedin iptalini istemesi gerekir. Bunun için; 

*Senedin zayi olmalıdır. 

*Senette mündemiç olan hakkın varlığının devam etmekte olması gerekir. 

*Davayı açan kişinin, senedin zayi olması anında veya senedin ziyasının öğrenildiği 

anda senetteki hakkın alacaklısı sıfatını taşıması gerekir (malik, intifa hakkı, rehin 

hakkı sahibi). 

*Ayrıca iptali istenen senedin iptalinin mümkün olması gerekir. Örneğin hamile yazılı 

bir senet olan milli piyango biletinin iptali mümkün değildir. 

 

II. HAMİLE YAZILI SENETLERİN İPTALİ 

MADDE 661- (1) Pay senetleri, tahviller, intifa senetleri, münferit kuponlar hariç 

olmak üzere, kupon belgeleri, esas kupon belgelerinin yenilenmesine yarayan 

talonlar gibi hamile yazılı senetlerin iptaline hak sahibinin istemi üzerine mahkemece 

karar verilir. 

(2) Yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri veya pay senetleri hakkında anonim 

şirket merkezinin bulunduğu yer asliye ticaret mahkemesidir. 

(3) Dilekçe sahibinin senedin zilyedi bulunduğu ve onu zayi ettiği yolundaki 

iddialarının mahkemece inandırıcı bulunması gerekir. 

(4) Bir senet kupon tablosu veya talon içeriyorsa ve hamil yalnız kupon tablosunu 

veya talonunu kaybetmişse, istemin haklı olduğunun ispatı için senedin esas 

bölümünün ibrazı yeterlidir. 

MADDE 662- (1) Dilekçe sahibinin istemi üzerine mahkeme, senedin borçlusunu, 

aksine hareket ettiği takdirde iki defa ödemek zorunda kalacağını ihtar ederek 

bedelini ödemekten yasaklar. 

(2) Bir kupon belgesinin iptaline karar vermek gerektiği takdirde, vadeleri dava 

sırasında dolan münferit kuponlar hakkında faiz kuponlarının iptaline ilişkin hükümler 

uygulanır. 

MADDE 663- (1) Mahkeme, dilekçe sahibinin, senedin zilyedi bulunmuş ve onu 

zâyi etmiş olduğuna dair yaptığı açıklamaları inandırıcı bulursa, belli olmayan hamili 

ilan yoluyla, senedi belirli bir süre içinde ibraz etmeye çağırır ve aksi takdirde senedin 



 190

iptaline karar verileceğini ihtar eder. Sürenin en az altı ay olarak belirlenmesi gerekir; 

bu süre ilk ilan gününden itibaren işlemeye başlar. 

MADDE 664- (1) Senedin ibrazına ilişkin ilanın 35 inci maddede yazılı gazetede 

üç defa yapılması gerekir. 

(2) Mahkeme gerek gördüğü takdirde, ayrıca uygun göreceği diğer şekillerde de 

ilanlar yapılmasına karar verebilir. 

MADDE 665- (1) İptali istenen senet ibraz edilirse, mahkeme, dilekçe sahibine 

senedin iadesi davası açması için bir süre belirler. 

(2) Dilekçe sahibi bu süre içinde dava açmazsa, mahkeme, senedi geri verir ve 

ödeme yasağını kaldırır. 

MADDE 666- (1) Mahkeme, belirlenen süre içinde ibraz edilmeyen senedin 

iptaline karar verir veya gerekli görürse başka önlemler de alabilir. 

(2) Hamile yazılı bir senedin iptali hakkındaki karar, derhâl 35 inci maddede yazılı 

gazeteyle ve mahkeme gerek görürse başka araçlarla da ilan edilir. 

(3) İptal kararı üzerine dilekçe sahibi, gideri kendisine ait olmak üzere yeni bir 

senet düzenlenmesini veya muaccel borcun ifasını istemek hakkını haizdir. 

Öncelikle, hamil mahkemeden ödeme yasağı kararı almalıdır. Yetkili mahkeme, 

borçlunun yerleşim yeri mahkemesidir. Fakat hamile yazılı bir hisse senedinin iptali 

şirket merkezinin olduğu yer mahkemesinden istenir. Mahkeme, ilân yoluyla, belli 

olmayan hamili senedi mahkemeye belli süre içinde ibraz etmeye davet eder.. 

Mahkeme, senedi elinde tutan kişiye senedi iade etmesi için ilanla süre verir. İlan 

süresi en az 6 aydır. İlan 3 kez yapılır.  Senet süresinde, ibraz edilirse mahkeme, 

dilekçe sahibine, senedi getiren kişiye karşı istirdat davası açması için süre verir. 

Senet süresinde ibraz edilmezse, mahkeme iptal kararı verir veya başka tedbirlerin 

alınmasına karar verir. İptal kararı, Ticaret Sicili Gazetesi ile ilan olunur. İptal kararı 

üzerine, borç muaccel ise, iptal kararı senet yerine geçer ve borçlu borcunu öder. 

Borcun vadesi henüz gelmemiş ise, iptal talebinde bulunan gideri kendisine ait olmak 

üzere, yeni bir senet düzenlenmesini ister.  

III. NAMA YAZILI SENETLERİN İPTALİ 

MADDE 657- (1) Aksine özel hükümler bulunmadıkça nama yazılı senetler, 

hamile yazılı senetlere ilişkin hükümlere göre iptal olunur. 
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(2) Borçlu, senette ilanların sayısını azaltmak veya süreleri kısaltmak suretiyle 

iptal için daha basit bir usul öngörebileceği gibi, alacaklı kendisine senedin iptal ve 

borcun ödendiğini gösteren, resmen düzenlenmiş veya usulen onaylanmış bir belge 

verdiği takdirde, senet ibraz edilmeksizin ve iptaline karar verilmeksizin de geçerli 

olmak üzere ödemek hakkını da saklı tutabilir. 

 Nama yazılı senetler aksine hüküm olmadıkça hamile yazılı senetlerin iptaline ilişkin 

kurallar gereğince iptal olunurlar. Yetkili mahkeme, borçlunun yerleşim yeri 

mahkemesidir. Borçlu ilân sayılarını azaltıp mehilleri kısaltabilir.. 

İptal Kararının Sonuçları; senet süresinde gelmezse mahkeme iptal kararı verir. Bu 

karar sonucunda ya hak senetsiz olarak ya da alacaklı yeni bir senet düzenlenmesini 

talep edebilir. İptal kararı hak sahipliğinin teşhisine imkân verir. Mahkemece verilen 

iptal kararı maddi hukuku etkilemez. Maddi hukukta hak aynen devam eder. İptal 

kararı, hakkın varlığına, içeriğine ve hak üzerindeki tasarruf yetkisine etki etmez. 

Karar, sadece kararı alan kimsenin bu senedi ibraz etmeden hak sahibi olarak kabul 

edilmesine hizmet eder. Kısacası, şekli anlamda hak sahipliğini teşhis eder. 

§ 6. KAMBİYO SENETLERİNE İLİŞKİN GENEL HÜKÜMLER 

Poliçe, bono ve çek kambiyo senedidir. Ekonomik nitelikleri bakımından poliçe ve 

bono bir kredi aracı, çek bir ödeme aracıdır. Hukuki nitelikleri bakımından bono bir 

ödeme vaadi, poliçe ve çek ise bir havaledir.  

I. KAMBİYO SENETLERİNE ÖZGÜ NİTELİKLER 

1. Kambiyo senetlerinde yer alan hak senedin düzenlenmesiyle 

doğar. 

2. Kambiyo senetleri kanunen emre yazılıdır. 

3. İbraz senetleridir.  

4. Kambiyo senetlerinin asıl borç ilişkisinden farklı bir varlığı 

vardır. 

5. Kambiyo senetleri özellikli şekil şartlarına tâbidirler. 

6. Kambiyo senetleriyle ilgili her husus özel kurallara tâbidir. 

7. Kambiyo senetlerine mahsus icra ve iflas yolu vardır (özel takip 

yolları var) 
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8. Kambiyo senedi emre ve hamiline düzenlenmiş olmak kaydıyla 

kamu güvenliğine sahip sayılır. 

9. İlletten mücerrettir. 

10. Uluslar arası nitelik taşır. 

11. Senetteki beyan ve imzalardan her biri bağımsızdır. (İmzaların 

İstiklali ilkesi) 

12. Müteselsil sorumluluk kuralı geçerlidir. 

II. KAMBİYO SENETLERİNDE EHLİYET 

MADDE 670- (1) Sözleşme ile borçlanmaya ehil olan kişi, kambiyo senetleri ile 

borçlanmaya da ehildir. 

 Kambiyo senedinin düzenlenmesi için özel bir ehliyet şartı aranmamıştır. Kural 

olarak tam ehliyetliler kambiyo senedi düzenleyebilir. Küçükler kanuni temsilcileri 

vasıtasıyla kambiyo taahhüdü altına girerler. Yasal danışmanı olanlar ise, onların 

onayıyla kambiyo taahhüdünde bulunabilir. 

MADDE 677- (1) Bir poliçe, poliçe ile borçlanmaya ehil olmayan kişilerin imzasını, 

sahte imzaları, hayali kişilerin imzalarını veya imzalayan ya da adlarına imzalanmış 

olan kişileri herhangi bir sebeple bağlamayan imzaları içerirse, diğer imzaların 

geçerliliği bundan etkilenmez. 

 

 

 

 

III. KAMBİYO SENETLERİNDE İMZA 

MADDE 678- (1) Temsile yetkili olmadığı hâlde bir kişinin temsilcisi sıfatıyla bir 

poliçeye  imzasını  koyan  kişi,  o  poliçeden  dolayı  bizzat  sorumludur;  bu  poliçeyi  

ödediği takdirde, temsil olunduğu kabul edilen kişinin haiz olabileceği haklara sahip 

olur. Yetkisini aşan temsilci için de hüküm böyledir. 

Kambiyo senedi üzerinde yazıların el yazısıyla yazılması gerekir.  

IV. KAMBİYO SENETLERİNDE TEMSİL  
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Temsilci yetkisini kullanarak senedi imza ettiği takdirde “temsil olunan” kişi 

borçlanmış olur. Temsil yetkisi olmadığı hâlde temsilci gibi senet düzenleyen kimse, o 

senetten bizzat sorumlu olur. Temsil yetkisi olmadan düzenlenen bir kambiyo 

senedine icazet verilebilir. Ticari temsilci özel yetki almadan kambiyo senedi 

düzenleyebilir. Fakat gerçek kişiler ad ve hesabına temsilen çek düzenlenemez. 

Düzenlenmesi halinde bunun idari ve hukuki sorumluluğu düzenleyene değil, çek 

hesabı sahibine aittir.  

                                            

 

      § 7. POLİÇE 

 

I. GENEL OLARAK 

 Poliçe hukuki niteliği havale niteliği taşıdığı için üçlü bir ilişki içerir.  Burada karşımıza 

muhatap çıkmaktadır. Düzenleyen, muhataptan olan alacağını karşılık göstererek 

kendisinden alacaklı olan lehdara senet düzenleyip verir. Fakat bu senet 

düzenlenirken muhataptan onay alınmaz. Senedin düzenlenmesinden bile haberi 

olmayan muhataba, hamil tarafından senedin kabul edilip edilmediğinin tespiti 

bakımından sunulması gerekir. Bu senedi kabul eden muhatap senedin asli borçlusu 

olur. Kısaca poliçedeki ilişkiler şöyledir; 

 *Düzenleyen ile muhatap arasındaki ilişkiye karşılık (provizyon) ilişkisi; 

 *Düzenleyen ile lehdar arasındaki ilişkiye bedel ilişkisi  

 *Lehdar ile muhatap arasındaki ilişkiye havale ilişkisi denir.  

A. Poliçede Bulunması Gereken Zorunlu Unsurlar:  

1. Poliçe Kelimesi: Senet metninde “poliçe” kelimesi ve eğer senet Türkçe’den 

başka bir dilde yazılmışsa o dilde poliçe karşılığı olarak kullanılan kelime 

bulunmalıdır. Senette tüm şartlar ama var ama poliçe kelimesi yoksa,  bu gibi 

senetler, emre yazılı havale sayılır.  

2. Belli Bir Bedelin Ödenmesine İlişkin Kayıtsız Şartsız Havale: Kayıt-Şart 

varsa senet geçersiz 
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3. Muhatabın Adı Soyadı: Muhatap poliçenin asli unsurudur. Muhatapsız poliçe 

olmaz. Muhatap gerçek kişi ise ad ve soyadı; tüzel kişi ise unvanı yazılacaktır. 

Düzenleyen kendisini de muhatap olarak gösterebilir.   

4.   Lehdarın Adı Soyadı: Poliçe, kime ve kimin emrine ödenecekse, poliçede 

onun ad ve soyadının bulunması gerekir. Çünkü poliçe hamiline yazılı olarak 

düzenlenemez.  

 5. Düzenleme Tarihi: Poliçede düzenleme tarihi mutlaka yer almalıdır. Aksi 

hâlde senet geçersizdir. 2005 yılının Kurban bayramının ilk günü de geçerli bir 

tarihtir. Çünkü belirlenebilir bir tarihtir. 

6.  Düzenleyenin İmzası: El yazısı ile imzalanması gerekir.  

B. Poliçede Bulunması Gereken İhtiyari Unsurlar: Vadenin 

Gösterilmemiş olması halinde senedin poliçe niteliği etkilenmez. Vadenin 

gösterilmemesi halinde görüldüğünde ödenecek poliçe söz konusu olur. 

Poliçede dört tür vade söz konusudur. Bunlar:  

1. Belirli günde (faiz yazılamaz, şayet yazılırsa yazılmamış sayılır) 

2. Düzenleme tarihinden belirli bir süre sonra ödenecek (faiz 

yazılamaz, şayet yazılırsa yazılmamış sayılır) 

3.  Görüldüğünde ödenecek( faiz yazılabilir, fakat oran açıkça 

belirtilmeli) 

Poliçeye vade konmamışsa görüldüğünde vadeli olduğu kabul edilir.  

4. Görüldükten belli bir süre sonra ödenecek (faiz yazılabilir, fakat oran 

açıkça belirtilmeli) 

MADDE 675- (1) Görüldüğünde veya görüldüğünden belirli bir süre sonra 

ödenmesi şart kılınan bir poliçeye, düzenleyen tarafından faiz şartı konulabilir. Diğer 

poliçelerde böyle bir faiz şartı yazılmamış sayılır. 

(2) Faiz oranının poliçede gösterilmesi gerekir; gösterilmemiş ise faiz şartı 

yazılmamış sayılır. 

(3) Başka bir gün belirtilmemişse, faiz, poliçenin düzenlenme gününden itibaren 

işler. 
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C. Poliçe’deki Alternatif Zorunlu Unsurlar: Düzenleme yeri belirtilmemişse 

düzenleyenin adının yanında yazılı yer düzenleme yeri olarak kabul edilir. Orda da bir 

yer yoksa senet geçersiz. Ödeme yeri gösterilmeyen poliçede ise, muhatabın soyadı 

yanında gösterilen yerde ödenir. O da yoksa senet geçersiz. 

D. Yerleşim Yerli Poliçe (ikametgahlı poliçe) :  

Düzenleyen poliçenin, muhatabın ikametgâhının bulunduğu yerin mülki birliğinden 

farklı bir mülki birlikte ödeneceğini belirtirse ikametgâhlı poliçe vardır. Örneğin 

muhatabın ikametgâhının Ankara’da olduğu bir poliçede, ödemenin Erzincan’da 

yapılacağının belirtilmesi hâlinde ikametgâhlı poliçe söz konusudur. 

E. Adresli Poliçe:  

Poliçe muhatabın ikametgâhında ödeneceği yazılı ama muhatap kabul şerhinde aynı 

mahalde farklı bir adres verirse bu adresli poliçedir. Örneğin ödeme yerinin 

muhatabın ikametgâhının bulunduğu yer olan Ankara olarak belirtilmesine rağmen, 

ödenecek yerin “…..Bankası Cebeci Şubesi” gösterilmesi hâlinde adresli poliçe söz 

konusudur. Düzenleyen burada, muhatabın ikametgahının bulunduğu mülki birlik 

içinde başka bir adres göstermiştir.  

F. Açık (Beyaz) Poliçe:  

MADDE 680- (1) Tedavüle çıkarılırken tamamen doldurulmamış bulunan bir 

poliçe, aradaki anlaşmalara aykırı bir şekilde doldurulursa, bu anlaşmalara 

uyulmadığı iddiası, hamile karşı ileri sürülemez; meğerki, hamil poliçeyi kötüniyetle 

iktisap etmiş veya iktisap sırasında kendisine ağır bir kusur isnadı mümkün bulunmuş 

olsun. 

Tedavüle çıkarken gerekli şartları içermeyen poliçedir. Şekil unsurları yönünden eksik 

olan senet verilirken bu eksikliklerin giderilmesi hususunda da senedi alanın yetkili 

kılındığı bir poliçedir. Tedavüle çıkarılırken unsurları tam olamayan, tarafların 

doldurma yetkisine uygun olarak tamamlanmasını kabul ettiği poliçedir. Lehtar 

düzenleyene yapacağı anlaşmaya aykırı olarak senet düzenlerse, bunun ispat külfeti 

düzenleyendedir.  

G. Eksik Poliçe: Eksik poliçenin sonradan lehdar ya da diğer hamiller tarafından 

tamamlanması evrakta sahtecilik ya da evrakta tahrifat teşkil eder. * Açık poliçe eksik 

poliçeden doldurma yetkisi ile ayrılır.  
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POLİÇEYE YAZILDIĞINDA GEÇERLİ OLAN KAYITLAR 

Efektif(aynen ödeme) kaydı, retret, nüsha, suret, aval, kabul, ciranta, avalistler ve 

üzenleyen tarafından konulan kabul edilmemeden sorumlu değilim kaydı, 

protestodan muafiyet kaydı (gidersiz iade), ciro edilemez kaydı, ciranta  tarafından 

konulan ödenmemeden sorumlu değilim kaydı, bedel kaydı, ihbar kaydı, 

görüldüğünden belirli süre sonra ödenecek veya görüldükten ödenecek poliçelerde 

faiz oranı belirtilmek şartıyla faiz oranı konulabilir.  

POLİÇEYE YAZILDIĞINDA GEÇERLİ OLMAYAN KAYITLAR (DİKKAT SENET 

GEÇERLİ, KAYIT GEÇERSİZ) 

Belirli günde ödenecek ve düzenleme gününden belirli süre sonra ödenecek 

poliçelere konulan faiz kaydı), görüldükten belirli süre sonra ödenecek ve 

görüldüğünde ödenecek poliçelere konulan faiz şartında faiz oranı belirtilmemişse, 

Muacceliyet kaydı, vekalet kaydı, manevi tazminat kaydı, cezai şart kaydı, 

düzenleyenin ödenmemeden sorumlu değilim kaydı 

POLİÇEYE YAZILDIĞINDA SENEDİ GEÇERSİZ KILAN KAYIT 

Havalenin şarta bağlanması (Ödemenin taksitle olacağına ilişkin kayıt) 

ÖNEMLİ… 

MADDE 676- (1) Poliçe bedeli hem yazı hem de rakamla gösterilip de iki bedel 

arasında fark bulunursa, yazı ile gösterilen bedel üstün tutulur. 

(2) Poliçe bedeli yalnız yazıyla veya yalnız rakamla birden çok gösterilmiş olup da 

bedeller arasında fark bulunursa, en az olan bedel geçerli sayılır. 

 

II. POLİÇENİN DEVRİ 

 Poliçe, kanunen emre yazılı senetlerden olduğu için ciro ve teslim yoluyla devredilir. 

Düzenleyen, “emre yazılı değildir” veya benzer anlamda bir menfi emir kaydını 

koymuşsa, senet alacağın temliki yoluyla devreder. 

III. CİRO 
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MADDE 681- (1) Her poliçe açıkça emre yazılı olmasa da ciro ve zilyetliğin 

geçirilmesi yoluyla devredilebilir. 

(2) Düzenleyen, poliçeye “emre yazılı değildir” ibaresini veya aynı anlamı ifade 

eden bir kaydı koymuşsa, poliçe ancak alacağın temliki yoluyla devrolunabilir ve bu 

devir alacağın temlikinin hukuki sonuçlarını doğurur. 

(3) Ciro, poliçeyi kabul etmiş olsun veya olmasın muhataba, düzenleyene veya 

poliçeyle borç altına girmiş olanlardan herhangi birine yapılabilir. Bu kimseler poliçeyi 

yeniden ciro edebilirler.  

MADDE 685- (1) Aksi şart edilmedikçe, ciranta poliçenin kabul edilmemesinden 

ve ödenmemesinden sorumludur. 

(2) Ciranta, poliçenin tekrar ciro edilmesini yasak edebilir; bu hâlde, senet 

sonradan kendilerine ciro edilmiş olan kişilere karşı sorumlu olmaz. 

A. Cironun Niteliği:  

MADDE 684- (1) Ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile poliçeden doğan bütün haklar 

devrolunur. 

Ciroda ciranta, muhataba ödeme yetkisi, ciro edilene de kabz yetkisi vermektedir. 

Ciro kayıtsız şartsız olmalıdır. Cironun şartlı olduğu yazılmışsa bu şart yazılmamış 

sayılır. Kısmi ciro ise batıldır. 

B. Cironun Kimlere Yapılacağı: Ciro, üçüncü kişiler yanında, poliçeyi kabul etmiş 

olsun veya olmasın muhataba,düzenleyene veya ciranta veya aval verenlerden birine 

de yapılabilir. Muhatap, kendisine yapılan cirodan sonra senedi tekrar tedavüle 

çıkarabilir. Çeklerde, muhataba yapılan ciro makbuz hükmündedir.  

C.Cironun Zamanı: Ciro vadeden sonra da yapılabilir. Bu halde vadeden önce 

yapılan cironun sonuçlarını doğurur. Ödememe protestosu düzenleme edikten veya 

bu protestonun düzenlenebilmesi için gerekli olan süre geçtikten sonra yapılan ciro, 

alacağın temliki hükmündedir. Belli bir günde veya düzenleme gününden ya da 

görüldükten belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde, ödememe protestosu ödeme 

gününü takip eden 2 iş gününde çekilir. Görüldüğünde ödenecek olan poliçelerde bu 

şart yoktur. Çeklerde ciro, ibraz süresi doluncaya kadar yapılmalıdır. 
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D. Cironun Şekli:  

MADDE 682- (1) Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekir. Cironun bağlı 

tutulduğu her şart yazılmamış sayılır. 

(2) Kısmi ciro batıldır. 

(3) Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir. 

MADDE 683- (1) Cironun poliçe veya poliçeye bağlı olan ve “alonj” denilen bir 

kâğıt üzerine yazılması ve ciranta tarafından imzalanması gerekir. 

(2) Lehine ciro yapılan kişinin ciroda gösterilmesine gerek olmadığı gibi, ciro, 

cirantanın sadece imzasından ibaret olabilir. Bu şekildeki cirolara “beyaz ciro” denir. 

Beyaz cironun poliçenin arkasına veya alonj üzerine yazılması gerekirCiro, poliçe 

veya poliçeye bağlı olan alonj üzerine yazılır.  

1. Tam Ciro: ciro şerhinde kime ciro yapıldığı gösterilmişse tam ciro 

vardır. Örneğin; Ayşe Sarıca’ya ödeyiniz. İmza (lehtar).  

2. Beyaz Ciro:  

MADDE 684- (1) Ciro ve zilyetliğin geçirilmesi ile poliçeden doğan bütün 

haklar devrolunur. 

(2) Ciro beyaz ciro ise hamil; 

a) Ciroyu kendi adına veya diğer bir kişi adına doldurabilir, 

b) Poliçeyi yeniden beyaz olarak veya diğer belirli bir kişiye tekrar ciro edebilir, 

c) Beyaz ciroyu doldurmaksızın ve poliçeyi tekrar ciro etmeksizin poliçeyi başka 

bir kişiye verebilir. 

 

Ciro yapılan kişinin ismen belirtilmediği ciro beyaz cirodur. Böylece senet hamiline 

yazılıymış gibi tedavül eder; fakat hamiline senet haline gelmiş olmaz. Örneğin; 

“……….. ödeyiniz. İmza (lehtar)”  

Senedi beyaz ciro ile devralan kişi ister teslimle isterse tam ya da beyaz ciroyla 

devredebilir. Bu halde ciro yapan kişi, müracaat borçlusu olarak takip edilebilir.  

MADDE 686- (1) Bir poliçeyi elinde bulunduran kişi, son ciro beyaz ciro olsa da 

kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde, yetkili hamil 

sayılır. Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir 

ciro izlerse son ciroyu imzalayan kişi, poliçeyi beyaz ciro ile iktisap etmiş sayılır. 
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2. Gecikmiş Ciro 

MADDE 690- (1) Vadenin geçmesinden sonra yapılan ciro, vadeden önce yapılan 

bir cironun hükümlerini doğurur; ancak, ödenmeme protestosundan veya bu 

protestonun düzenlenmesi için öngörülmüş sürenin geçmesinden sonra yapılan ciro, 

sadece alacağın temliki hükümlerini doğurur. 

(2) Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro protestonun düzenlenmesi için 

öngörülen sürenin geçmesinden önce yapılmış sayılır. 

 

Ödememe protestosundan sonra yapılan cirodur. Tam veya beyaz şekilde yapılabilir. 

Alacağın temliki hükümlerine tabidir. Emre yazılı senedi nama dönüştürür. Buna 

kanuni tahvil denir.  

3. Geriye Ciro: Kambiyo taahhüdünde düzenleyen – lehtar- muhatap- 

ciranta1- ciranta2- (Hamil) ciro silsilesinde hamilin daha önceki 

borçlulardan birine senedi ciro etmesi. Örnek: Cirantanın düzenleyene 

cirosu.  

4. Kısmi Ciro: Batıldır 

 

E. Cironun Türleri:  

1. Temlik Cirosu: Bu ciro ile poliçeden doğan tüm haklar ciro edilene geçer. 

Ciroyla birlikte senet teslim edilir. Ciro üzerinde, “bedeli teminattır” veya “tahsil 

içindir” gibi kayıtlar bulunmaması durumunda yapılan cirodur.  

Senedi temlik cirosuyla alan kişi senedi; 

- temlik cirosu 

- tahsil cirosu 

- rehin cirosu ile devredebilir 

Temlik cirosunun fonksiyonları şunlardır; 

- Temlik Fonksiyonu: Cironun ilk fonksiyonu senetten doğan hakların devralana 

geçirilmesidir. 
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- Teşhis fonksiyonu: Poliçeyi elinde bulunduran kimse muntazam  ciro 

silsilesiyle hak sahibi olduğunu ispatlar.  

- Teminat Fonksiyonu: Cirantanın kendisinden sonra gelenlere karşı, kabul 

edilmeme veya ödememe nedeniyle sorumlu olmasıdır. 

2. Rehin Cirosu (Terhin Cirosu): 

MADDE 689- (1) Ciro, “bedeli teminattır”, “bedeli rehindir” ibaresini veya 

rehnetmeyi belirten diğer herhangi bir kaydı içerirse, hamil, poliçeden doğan bütün 

hakları kullanabilir; fakat kendisi tarafından yapılan bir ciro ancak tahsil cirosu 

hükmündedir. 

(2) Poliçeden sorumlu olanlar, kendileriyle ciranta arasında doğrudan doğruya var 

olan ilişkilere dayanan def’ileri hamile karşı ileri süremezler; meğerki, hamil poliçeyi 

iktisap ederken bile bile borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 

 Poliçeden doğan hak, cirantanın bir borcuna teminat teşkil etmek üzere bir 

başkasına, “bedeli rehin içindir”, “bedeli teminat içindir” vb. ibareler kullanılarak 

rehin cirosu ve teslim ile devredilir.  Poliçeyi rehin cirosu ile  devralan kimse 

senedi ancak tahsil cirosuyla devredebilir. Rehin cirosunda hamil, senetten doğan 

hakları kendi adına kullanmaktadır. Senet borçluları cirantaya karşı ileri 

sürebilecekleri def’ileri senet hamiline karşı ileri süremezler. Rehin cirosunun 

temlik ve teminat fonksiyonu yoktur, teşhis fonksiyonu ise vardır.  

 

3. Tahsil Cirosu:  

 

MADDE 688- (1) Ciro, “bedeli tahsil içindir”, “vekâleten” veya bedelin başkası 

adına kabul edileceğini belirten bir şerhi ya da sadece vekil etmeyi ifade eden bir 

kaydı içerirse, hamil, poliçeden doğan bütün hakları kullanabilir; fakat o poliçeyi 

ancak tahsil cirosu ile tekrar ciro edebilir. 

(2) Poliçeden sorumlu olanlar, bu hâlde, ancak cirantaya karşı ileri sürebilecekleri 

def’ileri hamile karşı dermeyan edebilirler. 

(3) Tahsil cirosunun içerdiği yetki, bu yetkiyi verenin ölümü ile sona ermeyeceği 

gibi, onun medenî hakları kullanma ehliyetini kaybetmesiyle de ortadan kalkmaz. 
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Poliçe bedelinin bir başka kimse tarafından tahsilini sağlamak gayesiyle yapılan 

cirodur. Ciro, bedeli “tahsil içindir”, “kabz içindir”, “vekaleten” veya sadece “tahsili” 

belirten bir kayıt taşımalıdır. Hamil ile ciranta arasında bir vekalet ilişkisi vardır. 

Hamil, ciranta adına ve hesabına poliçe bedelinin tahsilini ister. Tahsil cirosunda, 

cirantaya karşı ileri sürülebilecek def’iler hamile karşı da ileri sürülebilir. Tahsil 

cirosunun tek fonksiyonu teşhis fonksiyonudur. Tahsil cirosu ile senedi devralmış 

olan kişi, bunu ancak tahsil cirosuyla devredebilir. Gizli tahsil cirosu vardır. Burada 

da dışarıya karşı temlik cirosuymuş gibi fakat gerçekte tahsil cirosu yapılır. Fakat 

bu ciro yapılırken tahsil içindir”, “kabz içindir”, “vekaleten” veya sadece “tahsili” 

gibi ifadeler kullanılmaz. İnançlı bir işlem vardır (fidüsyer).  

 

III. KABUL 

MADDE 691- (1) Poliçe vadeye kadar hamil veya poliçeyi elinde bulunduran 

herkes tarafından muhatabın yerleşim yerinde onun kabulüne arzolunabilir. 

MADDE 692- (1) Düzenleyen, bir süre belirleyerek veya belirlemeden poliçenin 

kabule arz edilmesini şart koşabilir. 

(2) Düzenleyen, üçüncü bir kişinin yerleşim yerinde veya muhatabın yerleşim 

yerinden başka bir yerde ya da görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi gereken 

poliçeler hariç olmak üzere, poliçenin kabule arzını menettiğini poliçeye yazabilir. 

(3) Düzenleyen, poliçenin belirli bir tarihten önce kabule arz edilmemesini de şart 

koşabilir. 

(4) Düzenleyen, poliçenin kabule arzını menetmiş olmadıkça, bir süre koyarak 

veya koymayarak, her ciranta poliçenin kabule arzını şart koşabilir. 

MADDE 698- (1) Muhatap, poliçeyi kabul etmekle bedelini vadede ödemeyi 

taahhüt etmiş olur. 

 

MADDE 696- (1) Kabul, kayıtsız şartsız olmalıdır; fakat muhatap kabulü poliçe 

bedelinin bir kısmı ile sınırlayabilir. 

(2) Kabul beyanı, bundan başka noktalarda poliçe içeriğinden farklı olursa, poliçe 

kabul edilmemiş sayılır. Bununla beraber kabul eden, kabul beyanındaki şartlar 

çerçevesinde sorumludur. 
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Kabul beyanıyla birlikte muhatap, poliçenin asil borçlusu olur. Kabul, tek taraflı, 

soyut ve kayıtsız şartsız olmalıdır. Kabul sadece POLİÇEDE olur. Vade günü bu 

süreye dahil değildir. Düzenleyen, kabule arz süresini dilediği gibi belirleyebilir. 

Cirantalar ise, bu süreyi kısaltabilir. Kabulden önce poliçede asıl borçlu mevcut 

değildir. Düzenleyen hiçbir zaman asıl borçlu olmaz, sadece müracaat borçlusu 

sıfatına sahiptir. 

A. Poliçeyi Kabule Arz Eden Kimse: Poliçe; hamil veya onu elinde tutan herkes 

tarafından kabule arz edilebilir. 

B. Poliçeyi Kabul Eden Kimse: Poliçeyi muhatap, muhatabın temsilcisi veya “araya 

girme suretiyle”14 poliçeyi kabul edecek olan kimse kabul edebilir.  

C. Poliçenin Kabule Arz Edildiği Yer: Poliçe muhatabın adının yanında yazılı yerde 

kabule arz edilir. 

D. Kabulün Şekli:  

MADDE 695- (1) Kabul beyanı poliçe üzerine yazılır ve “kabul edilmiştir” veya 

buna eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve muhatap tarafından imzalanır. 

Muhatabın, poliçenin ön yüzüne yalnız imzasını koyması kabul hükmündedir. 

(2) Poliçenin, görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart edilmiş olduğu veya 

özel bir şart gereğince belirli bir süre içinde kabule arz edilmesi gerektiği takdirde, 

hamil ibraz günü tarihinin atılmasını istemedikçe, kabul hangi gün gerçekleşmişse 

poliçeye o günün tarihi atılır. Tarih atılmamış olduğu takdirde, hamil cirantalarla 

düzenleyene karşı başvurma haklarını koruyabilmek için bu eksikliği zamanında 

düzenlenecek bir protesto ile tespit ettirmek zorundadır.  

 Muhatap kabul beyanını poliçenin üzerine veya nüshasına yazar ve altını imzalar. 

Poliçe üzerine muhatabın sadece imza koyması da kabul sayılır.  Arka yüze yapılan 

kabulde sadece imza yeterli değildir ve mutlaka kabul beyanı gereklidir. Fakat 

görüldükten belli bir süre sonra ödenmesi şart kılınmış olan poliçelerle, özel bir şart 

gereğince belli bir süre içinde kabule arz edilmesi zorunlu hale getirilmiş olan 

senetlerde tarih konulmalıdır. Tarih yazılmamışsa, durumu tevsik için protesto 

düzenlenmelidir. Tarih yazılmamış ve protesto da çekilmemişse, tarihsiz kabul 

beyanında bulunan muhatap, senet kabule arz süresinin son gününde kabul edilmiş 

sayılarak sorumlu tutulur.  
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NOT: Alonja (ek kağıt) yapılan kabul beyanı geçerli değildir. 

E. Kabulden Rücu: MADDE 699- (1) Muhatap poliçe üzerindeki kabul şerhini 

poliçeyi geri vermeden önce çizmiş olursa kabulden kaçınmış sayılır. Kabul şerhinin, 

poliçenin geri verilmesinden önce çizilmiş olduğu, aksi ispatlanıncaya kadar karinedir. 

(2) Bununla beraber, muhatap hamile veya poliçede imzası bulunan bir kişiye poliçeyi 

kabul ettiğini yazı ile bildirmişse, bunlara karşı kabul beyanı çerçevesinde sorumlu 

olurKabul beyanında bulunan, beyanı karşı tarafa ulaşıncaya kadar bundan rücu 

edebilir. Çizilen bir kabul beyanı, poliçenin kabul edilmemiş olduğunu gösterir. 

F. Kabule Arzın Zorunlu Olduğu Haller:  

Not: Kabule arzı zorunlu olan poliçenin kabule arz edilmemesinin yaptırımı müracaat 

hakkı kaybıdır. 

1. Görüldüğünden Belli Süre Sonra Vadeli Poliçeler: Görüldüğünden itibaren 

belli bir süre içinde ödenmesi gereken poliçelerin kabule arzı zorunludur, zira, 

poliçenin vadesi kabulden itibaren işlemeye başlar. Bu tür vadeli poliçeler 1 yıl 

içinde (düzenleme tarihinden itibaren) kabule arz edilmelidir. Düzenleyen bu 

süreyi uzatıp kısaltabilir, buna karşılık cirantalar sadece kısaltabilir. 

2. Düzenleyen ve cirantalar tarafından kabule arz mecburiyeti konulabilir: 

Düzenleyen, belli bir süre tayin ederek, bu süre içinde poliçenin kabule arzını 

zorunlu tutabilir. Kabule arz mecburiyeti konulabilecek vadeli poliçeler ise; 

belirli günde ödenecek ve düzenleme gününden belirli süre sonra ödenecek 

vadeli poliçelerdir. Bu poliçeler düzenleme tarihinden itibaren vadeye kadar 

kabule arz edilebilir.  

G. Kabule Arzun Zorunlu Olmadığı Haller:  

1. Görüldüğünde Ödenecek Vadeli Poliçelerde: Görüldüğünde ödenecek 

vadeli poliçelerde, poliçe muhataba gösterildiğinde ödenecektir. 

2. Düzenleyen kabule arzı yasaklamış ise poliçe kabule arz edilemez: Bu 

halde hamil vadeyi bekleyecektir. Cirantalar ibraz yasağı koyamazlar. Fakat, 

İkametgâhlı ve adresli poliçelerde bu yasak süresiz olarak konulamaz.  

H. Poliçenin Kabul Edilmemesinin veya Kabulü İle İlgili Kayıtlara 

Uyulmamasının Sonuçları: Muhatap poliçeyi kabul etmediği takdirde, hamil kabul 

etmeme protestosu düzenleme ederek vadeden önce, poliçe borçlularına müracaat 
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imkânını kazanır. Kabul etmeme protestosunun çekilmiş olması durumunda, 

ödememe protestosu düzenlemeye gerek kalmaz. Muhatap poliçeyi kısmen kabul 

ederse, hamil kabul etmeme protestosu düzenleyerek, kabul edilmeyen kısım için 

poliçe borçlularına müracaat hakkını kullanabilir. Hamil kısmi kabule rıza 

göstermek zorundadır. Aksi takdirde, o miktarda müracaat hakkını 

kaybedecektir. Poliçeye konulmuş kabule arz yasağına uyulmaması halinde, 

hamil vadeden önce müracaat hakkını kullanamaz.  

IV. POLİÇE NÜSHASI VE SURETİ:  

MADDE 743- (1) Poliçe birbirinin aynı olmak üzere birden fazla nüsha olarak 

düzenlenebilir. 

(2) Bu nüshalara teselsül eden sıra numaraları konulur. Numaralar metne yazılır. 

Aksi takdirde nüshaların her biri ayrı bir poliçe kabul edilir. 

(3) Tek nüsha olarak düzenlendiği kaydını içermeyen bir poliçenin hamili, giderleri 

kendisine ait olmak üzere birden fazla nüsha verilmesini isteyebilir. Bu amaçla hamil 

kendi cirantasına başvurduğu takdirde, hamilin cirantası ve daha önceki cirantalar 

sıra ile birbirlerine ve ilk ciranta da düzenleyene başvurmaya zorunludurlar. Bundan 

başka cirantaların, yeni nüshalar üzerine kendi cirolarını yeniden yazmaları gereklidir. 

MADDE 744- (1) Poliçe, nüshalarından biri üzerine yapılacak ödemenin diğer 

nüshaları hükümsüz kılacağı kaydını taşımasa bile, nüshalardan biri üzerine yapılan 

ödeme bütün nüshalardan doğan hakları düşürür. Ancak, kabul kaydını içerip de 

kendisine geri verilmemiş olan her nüshadan dolayı muhatabın sorumluluğu devam 

eder. 

(2) Birden fazla nüshayı farklı kişilere veren ciranta ile ondan sonra gelen 

borçlular, kendi imzalarını içerip de geri verilmemiş olan bütün nüshalardan dolayı 

sorumludurlar. 

MADDE 745- (1) Nüshalardan birini kabul için gönderen kişi, bu nüshayı elinde 

tutan kişinin adını diğer nüshalar üzerine yazmak zorundadır. Kabul için gönderilen 

nüshayı elinde tutan kişi; bunu, diğer nüshanın yetkili hamiline teslim etmekle 

yükümlüdür. 

(2) Teslimden kaçınırsa hamil başvurma hakkını, ancak; 

a) Kabul için gönderilen nüshanın, istemde bulunulmasına rağmen kendisine 

teslim olunmadığı, 
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b) Diğer nüsha üzerinde de kabulün veya ödemenin sağlanamadığı,  

hususları bir protesto ile tespit ettirilmiş olduğu takdirde kullanabilir. 

MADDE 746- (1) Her poliçe hamilinin, poliçe suretlerini çıkarmaya hakkı vardır. 

(2) Suretin, cirolar ve poliçede bulunan diğer bütün kayıtlarla birlikte senedin aslını 

aynen içermesi ve nerede son bulduğunu göstermesi şarttır. 

(3) Suret, aslı gibi ve aynı hükümler doğurmak üzere ciro edilebilir ve aval 

taahhüdüne konu olabilir. 

MADDE 747- (1) Suretin, senet aslının kimin elinde bulunduğunu göstermesi 

gerekir. Senet aslını elinde tutan kişi, bunu, suretin yetkili hamiline teslim ile 

yükümlüdür. 

(2) Teslimden kaçınılması hâlinde hamil; ancak istemine rağmen senet aslının 

kendisine teslim edilmediğini bir protesto ile tespit ettirdiği takdirde, suretin 

cirantalarına ve suret üzerine aval veren kişilere karşı başvurma haklarını kullanabilir. 

(3) Senedin aslı, suretin düzenlenmesinden önce en son olarak aslına yazılmış 

olan cirodan sonra “buradan itibaren ancak suret üzerine yazılacak cirolar geçerlidir” 

kaydını veya buna benzer bir kaydı içerirse, bundan sonra senedin aslına yazılacak 

cirolar geçersizdir. 

Nüsha, poliçenin aynı nitelikte olmak üzere birden fazla olarak düzenlenmesidir. 

Nüshalara sıra numaraları da konulur. Aksi halde her biri farklı poliçe hükmünde olur. 

Nüshaları kural olarak düzenleyen düzenler. Tek nüsha olarak düzenlendiği kaydını 

içermeyen bir poliçenin hamili, giderleri kendisine ait olmak üzere birden fazla nüsha 

verilmesini isteyebilir. Kabul şerhi de nüsha üzerine yazılır. Suret ise, poliçe 

kopyasıdır. Hamil düzenler. Suret üzerine ciro yapılıp aval verilebilirken kabul şerhi 

konulamaz. Surette senedin aslı kimde gösterilmek zorundadır. 

V. POLİÇEDE ÖDEME: Vade poliçenin ihtiyari unsurlarındandır. Poliçede her hangi 

bir vade gösterilmemiş ise, poliçenin, görüldüğünde ödenmelidir. Poliçe bedelinin 

muaccel olduğu gün, vadeyi ifade eder. Vade, poliçe ve bonoda söz konusu olur. 

Çeklerde vade yoktur, ibraz süreleri vardır.  Poliçelerde dört tür vade vardır 

1. Belli bir günde ödenecek poliçeler 

2. Düzenleme gününden belli bir süre sonra ödenecek poliçeler 

Görüldüğünde ödenecek poliçeler: 
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MADDE 704- (1) Görüldüğünde ödenmek üzere düzenlenen poliçe ibrazında 

ödenir. Böyle bir poliçenin düzenlenme gününden itibaren bir yıl içinde ödenmesi için 

ibrazı gerekir. Düzenleyen bu süreyi kısaltabileceği gibi, daha uzun bir süre de 

belirleyebilir. İbraz süreleri cirantalar tarafından kısaltılabilir. 

(2) Düzenleyen, görüldüğünde ödenecek bir poliçenin belirli bir günden önce 

ödenmek üzere ibraz edilmeyeceği hakkında şart koyabilir. Bu takdirde ibraz süresi o 

tarihten başlar. 

3. Düzenleme gününden itibaren bu poliçelerin bir yıl içinde ödenmesi için ibrazı 

şarttır. Düzenleyen ibraz süresini kısıtlayabileceği gibi, daha uzun bir süre de 

belirleyebilir. Cirantalar ise sadece bu süreyi kısaltabilir. 

Görüldükten belli bir süre sonra ödenecek poliçeler:  

MADDE 705- (1) Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin vadesi, 

kabul şerhinde yazılı tarihe veya protesto tarihine göre belirlenir. 

(2) Kabul şerhinde tarih gösterilmemiş ve protesto da çekilmemiş olursa poliçe, 

kabul eden hakkında, kabule ibraz için öngörülmüş bulunan sürenin son günü kabul 

edilmiş sayılır. 

4.  Senedin ibrazı için ayrı bir süre belirlenmediyse, düzenleme tarihinden 

itibaren bir yıldır. Bir poliçenin vadesi, kabul şerhinde yazılı tarihe göre 

belirlenir. Tarih gösterilmediği takdirde hamil, protesto düzenler ve vade 

protesto tarihine göre belirlenir. Protesto da çekilmediyse poliçe, kabule arz 

için öngörülen sürenin son günü kabule arz edilmiş sayılır.  

· Bu 4 vade türü dışında bir vade söz konusu değildir. Aksi halde senet batıl 

olur.  

· Düzenleme gününden veya görüldükten bir veya birkaç ay sonra ödenmesi 

gereken poliçenin vadesi, ödemenin yapılması gereken ayın mukabil gününde 

gelmiş olur. Eğer mukabil bir gün yoksa da vade o ayın son günü yapılmış 

sayılır. 

Poliçenin Ödenmesi İçin İbrazı:  

MADDE 708- (1) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten 

belirli bir süre sonra ödenecek bir poliçenin hamili, poliçeyi ödeme gününde veya onu 

izleyen iki iş günü içinde ödenmek üzere ibraz etmelidir. 
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(2) Poliçenin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine geçer. 

Poliçenin ödenmesi amacıyla muhataba ibrazı gerekir. 

a. Poliçenin Ödenmesi Amacıyla İbraz Edilmesi: Görüldüğünde ödenecek 

poliçelerin ibrazında ödenmesi gerekir. Böyle bir günde, düzenleme gününden 

veya görüldükten belli bir süre sonra ödenecek poliçeler ise, ödeme gününde 

veya onu takip eden iki iş günü içinde ödeme için muhataba ibraz edilir. Örn: 

Vadesi 17.09.2012 Pazartesi olan bir poliçe, ödenmesi için 17,18,19 eylülde 

de arz edilebilir.  

b. Poliçeyi ödeme için ibraza yetkili kimse: Birden fazla muhatabın bulunması 

durumunda, bunlardan birinin ödememesi, ödememe protestosunun 

düzenlemesi için yeterlidir15. * Poliçe, ödeyecek olan kişinin ticaret yerinde ve 

böyle bir yer yoksa meskeninde ödeme için ibraz olunur.  

c. Poliçenin Ödenmesi Zamanı: Poliçe vadesinde ödenmelidir. Poliçe 

vadesinden önce ödenirse, muhatap gerçek hamile yapılmayan ödemeden 

dolayı sorumlu olur; hile veya ağır kusurunun bulunmadığını, hatta kusuru 

olmadığını ileri süremez.  

d.  Poliçe Bedelinin Tamamının veya Bir Kısmının Ödenmesi:  

MADDE 709- (1) Muhatap, poliçeyi öderken hamil tarafından bir ibra şerhi 

yazılarak poliçenin kendisine verilmesini isteyebilir. 

(2) Hamil kısmi ödemeyi reddedemez. 

(3) Kısmi ödeme hâlinde muhatap bu ödemenin poliçe üzerine yazılmasını ve 

kendisine bir makbuz verilmesini isteyebilir. 

MADDE 710- (1) Poliçenin hamili, vadeden önce ödemeyi kabulle yükümlü 

değildir. 

(2) Vadeden önce ödeyen muhatap, bundan doğacak tehlike kendisine ait olmak 

üzere hareket etmiş olur. 

(3) Hile veya ağır bir kusuru bulunmadıkça poliçeyi vadesinde ödeyen kişi 

borcundan kurtulur. Ödeyen kişi, cirolar arasında düzenli bir teselsülün bulunup 

bulunmadığını incelemekle yükümlü ise de cirantaların imzalarının geçerliliğini 

araştırmak zorunda değildir. 
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MADDE 711- (1) Poliçenin, ödeme yerinde rayici olmayan bir para ile ödeneceği 

şart koşulduğu takdirde, bedeli, vade günündeki değerine göre o ülke parasıyla 

ödenebilir. Borçlu, ödemede geciktiği takdirde, hamil poliçe bedelinin dilerse vade 

günündeki, dilerse ödeme günündeki kura göre ülke parasına dönüştürülerek 

ödenmesini isteyebilir. 

(2) Kanuni rayici olmayan paranın değeri, ödeme yerindeki ticari teamüllere göre 

belirlenir. Bununla beraber, düzenleyen, ödenecek paranın poliçede yazılı belirli bir 

rayice göre hesap edilmesini şart edebilir. 

(3) Düzenleyen, ödemenin belirli bir para ile yapılmasını (aynen ödemeyi),  şart 

koşmuş ise birinci ve ikinci fıkra hükümleri uygulanmaz. 

(4) Poliçe bedeli, düzenlenme ve ödeme yeri olan ülkelerde aynı adı taşıyan, fakat 

değerleri birbirinden farklı olan para ile gösterildiği takdirde ödeme yerindeki para 

kastedilmiş sayılır. 

 

e.Poliçe Bedelini Ödememenin Sonuçları: Kabul eden ve bu suretle poliçenin 

asli borçlusu haline gelen muhatap, ödemede bulunmamışsa, kendisine 

zamanaşımı süresi içinde her zaman başvurulabilir. Hamil ödememe protestosu 

düzenleyerek, poliçenin diğer borçlularına da başvurabilirler.  

 

VI. POLİÇENİN KABUL EDİLMEMESİ VEYA ÖDENMEMESİ NEDENİYLE SÖZ 

KONUSU OLAN MÜRACAAT (BAŞVURU) HAKKI 

Poliçenin asli borçlusu, poliçeyi kabul etmiş muhatap ve muhataba aval 

verenlerdir. Müracaat borçluları ise; düzenleyen, cirantalar ve bunlara aval veren 

kimseler ile araya girme suretiyle kabul edenlerdir. Bu kişiler, hamile karşı, 

müteselsilen sorumludurlar. Hamil,  poliçenin bedelini ve (şart edilmişse) faizi, 

vadeden itibaren işleyecek olan temerrüt faizini, düzenleme edilmiş bulunan 

protesto ve ihbar giderlerini, poliçe bedelinin binde 3 aşmamak üzere komisyon 

ücreti isteyebilir (TTK m. 725). Bunlar sınırlı sayıdadır. Hamilin başka bir zararı 

varsa bunu ancak asıl borç ilişkisi hükümleri uyarınca talep edebilir. Poliçe 

bedelini hamile ödemiş olan kimse, kendisinden önce gelen borçlulardan, ödemiş 

olduğu miktarın tamamını, ödeme tarihinden itibaren bu meblağ için temerrüt 
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faizini, yaptığı giderleri ve poliçe bedelinin binde 2’sini geçmemek üzere komisyon 

ücretini isteyebilir (TTK m. 726) 

VII. MÜRACAAT HAKKININ KULLANILABİLMESİ 

Maddi Şartlar: Hamil; 

a) Kabulden tamamen veya kısmen kaçınılmış, 

b) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap iflas etmiş veya bir ilamla 

ispatlanmamış olsa da sadece ödemelerini tatil etmiş veya aleyhindeki herhangi bir 

icra takibi semeresiz kalmış veya 

c) Kabul için arz edilmesi menedilen bir poliçenin düzenleyeni iflas etmiş,  

olursa vadenin gelmesinden önce de aynı başvurma hakkını haizdir. 

 

Şekli Şartlar: 

Protesto Düzenlemesi:  

MADDE 714- (1) Kabul etmemenin veya ödememenin, kabul etmeme veya 

ödememe protestosu denilen resmî bir belge ile belirlenmesi zorunludur. 

(2) Kabul etmeme protestosunun, kabule arz için belirli olan süre içinde çekilmesi 

gerekir. 694 üncü maddenin birinci fıkrasında gösterilen hâlde poliçenin ilk arzı 

vadenin son gününde olmuşsa, protesto o günün ertesi günü de çekilebilir. 

(3) Belirli bir günde veya düzenlenme gününden ya da görüldükten belirli bir süre 

sonra ödenmesi şartını içeren bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe 

protestosunun, ödeme gününü izleyen iki iş günü içinde çekilmesi zorunludur. 

Görüldüğünde ödenmesi şart olan bir poliçeden dolayı çekilecek ödememe 

protestosu, ikinci fıkrada kabul etmeme protestosu için gösterilen süreler içinde 

çekilir. 

(4) Kabul etmeme protestosu çekilmiş olması hâlinde ödeme için poliçeyi ibraz 

etmeye gerek olmadığı gibi, ödememe protestosu çekmeye de ihtiyaç yoktur. 

(5) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın muhatap, ödemelerini tatil etmiş veya 

aleyhindeki herhangi bir icra takibi semeresiz kalmış ise, hamil başvurma haklarını 

ancak poliçenin ödenmesi için muhataba ibrazından ve protestonun çekilmesinden 

sonra kullanabilir. 



 210

(6) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın, muhatap veya kabul için arz edilmesi 

menedilen bir poliçenin düzenleyeni iflas etmişse, iflas ilamının ibrazı, başvurma 

hakkının kullanılması için yeterlidir. 

1.  Hamil poliçenin kabul edilmediğini veya ödenmediğini kabul etmeme veya 

ödememe protestosu düzenleyerek belgeler. * Kabul etmeme protestosu 

çekilmişse ödememe protestosu çekmeye gerek yoktur. 

2. Protesto Düzenlemesine Gerek Olmaması:  

MADDE 722- (1) Düzenleyen, ciranta veya aval veren kişi, senet üzerine 

“gidersiz”, 

“protestosuz”   kayıtlarını   ya   da  bunlara    eş  anlamlı   diğer   herhangi   bir   ibare

yi  yazıp imzalayarak, hamili başvurma hakkını kullanmak için kabul etmeme veya 

ödememe protestosu düzenleme yükümünden kurtarabilir. 

(2) Bu kayıt, hamili, poliçeyi süresinde ibraz etmek ve gereken ihbarları yapmak 

yükümlülüklerinden kurtarmaz. Sürelere uyulmadığını ispat, bunu hamile karşı ileri 

süren kişiye düşer. 

(3) Bu kayıt poliçeyi düzenleyen tarafından yazılmış ise, poliçeden dolayı borç 

altına girmiş olanların hepsi hakkında geçerli olur; bir ciranta veya aval veren kişi 

tarafından yazıldığı takdirde, hüküm yalnız ona uygulanır. Düzenleyen tarafından 

yazılan kayda rağmen hamil yine protesto çekerse giderler kendisine ait olur. 

(4) Kayıt bir ciranta veya aval veren kişi tarafından konduğu takdirde, bu kayda 

rağmen çekilmiş olan bir protestonun gerektirdiği giderleri, poliçeden dolayı borç 

altına girenlerin hepsi tazminle yükümlüdür. 

 

· İradi Muafiyet Hali: Düzenleyen, ciranta veya aval veren kimse senet üzerine 

‘protestosuz’,  ‘frankodur’ kayıtlarını veya bunlara benzer başka bir ibareyi 

koyarak imzalamak suretiyle, hamili, müracaat hakkını kullanabilmek için 

protesto çekmekten muaf tutabilirler. Bu durum, senedin kabul veya ödeme 

için ibraz edilmesi zorunluluğunu ortadan kaldırmaz. Düzenleyenin koyduğu 

muafiyete rağmen hamil, protesto çekerse, bunun giderlerini kendisi 

yükümlenir. Kabule arzı yasaklanmış poliçe için kabul etmeme protestosu 

çekilmez. Aynı şekilde düzenleyen ve cirantalar kabul etmemeden 

sorumsuzluk şartı koymuşlar ise, kabul etmemeden dolayı başvuru 
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yapılamayacağından, protestonun da işlevi olmaz. Cirantalar poliçe, poliçenin 

ödenmemesinden sorumlu olmayacaklarına ilişkin kayıt koyabilirler. Bu kaydı 

koyan cirantaya karşı ödememe protestosu çekilmez.  

· Kanuni Muafiyet Halleri:  

- Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın muhatap veya kabule arzı yasak edilen bir 

poliçenin düzenleyeni iflas etmiş ise, iflas ilamının ibrazı, müracaat hakkının 

kullanılması için yeterlidir,  protesto düzenlemesine gerek yoktur. 

- 30 günü geçen mücbir neden: Poliçenin kabulüne veya ödenmesine ilişkin 

mücbir nedenler (zelzele, su baskını, harp hali, genel grev) otuz günden fazla 

sürerse kabul etmeme veya ödememe protestosu çekmeye gerek kalmaz.  

3. Protesto Şekli: TTK 716’ya göre, protestoda şunların bulunması 

gerektiğini belirtmiştir 

- Protesto içeriğinde:  

a) Protestoyu çeken ve kendisine protesto çekilen kişilerin adlarını veya ticaret 

unvanlarını, 

b) Kendisine protesto çekilen kişinin, poliçeden doğan taahhüdünü yerine getirmeye 

davet edildiği hâlde, taahhüdünü ifa etmemiş, kendisi bulunamamış veya ticaret 

yerinin ya da konutunun belirlenememiş olduğuna ilişkin bir şerhi, 

c) Sözü geçen davetin yapıldığı veya davet teşebbüsünün sonuçsuz kaldığı yer ve 

güne ait bir şerhi ve 

d) Protestoyu düzenleyen noterin imzasını, 

içerir. 

Muhatap kısmi ödemede bulunmuşsa bu durum da protestoda gösterilir. Kısmi 

kabul halinde, poliçenin bir nüshası çıkarılır ve protesto bu suret üzerine yazılır. 

Noterin imza ettiği protesto kanuna uygun düzenlenmediğinde dahi geçerlidir.  
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- Protesto düzenlemesine ilişkin usul: Protesto, kabul etmeme veya ödemem 

hallerini ispata yarar. Protesto noter tarafından düzenlenir. Muhatabın ticaret 

yerinde veya meskeninde çekilir.  

- Protesto Düzenlemesinin Sonuçları:  

* Ticaret hukuku bakımından sonuçları: Kabul etmeme protestosu 

düzenlemeyen hamilin müracaat hakkı kural olarak düşmez. Görüldüğünden 

itibaren belli bir süre içinde ödenecek poliçelerle kabule arzı zorunlu olan 

poliçelerde kabul etmeme protestosu çekilmemesi müracaat hakkını düşürür. 

Kabul etmeme protestosu çekilmişse, ödememe protestosu çekme zorunluluğu 

ortadan kalkar.  

* Tacirlerin itibarı yönünden sonuçları: Ödememe protestosu bonolarda 

düzenleyene, poliçelerde ise senedi kabul eden muhataba çekilir. Ticari itibarı 

sarsılan kimse de muhataptır.  

 

VIII. İHBAR 

MADDE 723- (1)  Hamil, protesto gününü veya poliçede “gidersiz” kaydı mevcut 

ise, ibraz gününü izleyen dört iş günü içinde, kabul etmeme veya ödememe hâllerini, 

kendi cirantasına ve düzenleyene ihbar etmek zorundadır. 

(2) Her ciranta aldığı ihbarı, bunları aldığı günü izleyen iki iş günü içinde önceki 

ihbarları yapan kişilerin adlarını ve adreslerini de göstermek suretiyle, kendi 

cirantasına ihbar eder. Düzenleyene varıncaya kadar bu sıra dâhilinde hareket edilir. 

Süreler önceki ihbarın alındığı tarihten itibaren işlemeye başlar. 

(3) Poliçede imzası bulunan bir kişiye ikinci fıkra gereğince ihbarda bulunulduğu 

takdirde, kendisine aval veren kişiye de aynı süre içinde bu ihbarın yapılması gerekir. 

(4) Bir ciranta adresini hiç yazmamış veya okunması mümkün olmayacak surette 

yazmış ise, ihbarın ondan önceki cirantaya yapılması yeterlidir. 

(5) İhbarı yapacak olan kişi bunu noter aracılığıyla veya sadece poliçenin iadesi 

yoluyla yapabilir. 

(6) İhbarı yapmakla yükümlü olan kişi bunu belirli süre içinde yaptığını ispat etmek 

zorundadır. 
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(7) Birinci ve ikinci fıkralarda gösterilen süreler içinde ihbarname göndermeyen 

kişi başvurma hakkını kaybetmezse de ihmalinden doğan zarardan sorumlu olur. 

Ancak, bu zarara ilişkin tazminat borcu poliçe bedeliyle sınırlıdır. 

İhbar, hamil tarafından  kendi cirantasına ve düzenleyene yapılır, hamil bu ihbarı, 

protestolu poliçelerde protesto gününü, protestosuz poliçelerde ise ibraz gününü 

izleyen dört iş günü içinde yapar. Her ciranta ihbarı aldığı tarihten itibaren iki iş 

günü içinde durumu, senedi kendi cirantasına bildirir. Aval veren kişilere de 

durumun ihbarı gerekir. İhbar protesto yerine geçmez. İhbar zorunluluğundan 

muafiyet söz konusu değildir. İhbar zorunluluğundan muafiyet söz konusu değildir. 

İhbar, bilinen adrese yapılır. Ciranta, adresini hiç yazmamış veya okunması 

mümkün olmayacak şekilde yazılmışsa, ihbarın ondan önceki cirantaya yapılması 

yeterlidir. İhbar, bilinen adrese yapılır. İhbar, noter aracılığıyla veya poliçenin 

iadesi suretiyle yapılır. İhbarın yapılmamış olması, hamilin müracaat hakkını 

düşürmez. İhbarın yapılmaması nedeniyle zarar doğarsa, ihbarı yapmayan kişi 

bundan sorumlu olur. Zararın miktarı poliçe bedelini aşamaz. 

 

IX. RETRET 

MADDE 729- (1) Başvurma hakkı olan herkes, poliçede aksine şart 

bulunmadıkça, kendisinden  önce  gelen borçlulardan  biri  üzerine  çekeceği  ve  bu 

kişinin yerleşim yerinde, görüldüğü anda ödenmesi şart olan ve “retret” denilen yeni 

bir poliçe aracılığıyla başvuruda bulunabilir. 

(2) Retret, 725 ve 726 ncı maddelerde gösterilen paralardan başka komisyon 

ücretini içerir. 

(3) Retret hamil tarafından düzenlenirse, poliçe bedeli poliçenin ödeneceği 

yerden, önceki borçlunun yerleşim yeri olan yer üzerine çekilen ve görüldüğünde 

ödenmesi şart olan bir poliçenin cari fiyatına göre belirlenir. Retret bir ciranta 

tarafından düzenlenirse, poliçe bedeli, retreti düzenleyen kişinin yerleşim yerinden 

önceki borçlunun yerleşim yeri olan yer üzerine çekilen ve görüldüğünde ödenmesi 

şart bulunan bir poliçenin cari fiyatına göre belirlenir. 

Hamilin ya da ödeyen müracaat borçlusunun kendi üzerinde yer alan müracaat 

borçlularına doğrudan başvurmak yerine yeni bir poliçe düzenleme ederek bu 

poliçede müracaat hakkını yöneltebileceği senet ilgilisini ya da ilgililerini muhatap 
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olarak göstermesi hâlidir. TTK’nın 729’uncu maddesine göre; Başvurma hakkı olan 

herkes, poliçede aksine şart bulunmadıkça, kendisinden  önce  gelen 

borçlulardan  biri  üzerine  çekeceği  ve  bu kişinin yerleşim yerinde, görüldüğü anda 

ödenmesi şart olan ve “retret” denilen yeni bir poliçe aracılığıyla başvuruda 

bulunabilir. Yani retret, müracaat hakkı sahiplerinin rücu amacıyla çektikleri yeni 

bir poliçedir. Bu poliçenin, üzerine poliçe çekilen senet ilgilisinin yerleşim 

yerinde ve görüldüğünde ödenecek olması gereklidir. Böyle bir poliçenin 

düzenlenmiş olması eski poliçedeki borcu ortadan kaldırmaz. Sadece bir tane retret 

çekilmesi mümkündür. Retret, muhatabın ilk poliçeden doğan sorumluluğunu ortadan 

kaldırmaz.  

X ARAYA GİRME 

MADDE 734- (1) Düzenleyen ve cirantalardan veya aval verenlerden her biri, 

poliçeyi gereğinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kişiyi gösterebilir. 

(2) Poliçe, aşağıda yazılı şartlar altında, poliçe dolayısıyla kendisine başvurulması 

mümkün olan herhangi bir borçlu için araya giren bir kişi tarafından kabul edilebilir 

veya ödenebilir. 

(3) Muhatap da dâhil her üçüncü kişi veya poliçeyi kabul eden kişi hariç olmak 

üzere, poliçeden dolayı zaten borçlu olan herkes araya girerek poliçeyi kabul edebilir 

veya bedelini ödeyebilir. 

(4) Araya girmek suretiyle kabul veya ödemede bulunan kişi, lehine araya girdiği 

borçluya durumu iki iş günü içinde ihbar etmek zorundadır. Bu süreye uymazsa 

ihbarda bulunmamış olmasından doğan zarardan, poliçe bedelini aşmamak üzere 

sorumlu olur. 

 

MADDE 735- (1) Vadenin gelmesinden önce, hamilin başvurma hakkını 

kullanabileceği bütün hâllerde, poliçe araya girilerek kabul edilebilir; meğerki, kabul 

için ibrazı menedilen bir poliçe söz konusu olsun. 

(2) Poliçeyi gereğinde ödeme yerinde kabul edecek veya ödeyecek olan bir kişi 

poliçede gösterildiği takdirde, hamil, o kişiye poliçeyi ibraz etmiş ve araya girme 

suretiyle kabul etmeme hâlinde kabul etmemeyi bir protesto ile tespit ettirmiş 

olmadıkça, o kişiyi göstermiş olan kişiye ve o kişiden sonra gelen borçlulara karşı 

vadenin gelmesinden önce başvurma hakkını kullanamaz. 
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(3) Diğer araya girme hâllerinde hamil, araya girme suretiyle kabulü reddedebilir; 

ancak, buna izin verirse, araya girme suretiyle kimin lehine kabulde bulunmuşsa ona 

ve ondan sonra gelen borçlulara karşı vadenin gelmesinden önce başvurma haklarını 

kullanamaz. 

MADDE 736- (1) Araya girerek kabul, poliçe üzerine yazılır ve araya giren 

tarafından imza edilir. Kabul beyanında kimin lehine araya girildiği gösterilir; 

gösterilmemişse düzenleyen lehine kabul edilmiş sayılır. 

MADDE 737- (1) Araya girerek kabul eden kişi, hamile ve kimin lehine araya 

girmişse, ondan sonra gelen borçlulara karşı tıpkı lehine araya girilen kişi gibi 

sorumlu olur. 

(2) Araya girerek kabule rağmen, lehine kabul gerçekleşen kişi ile ondan önce 

gelen borçlular 725 inci maddede gösterilen tutarı ödemek şartıyla hamilden, 

poliçenin ve varsa protesto belgesinin ve bir makbuzun verilmesini isteyebilir. 

MADDE 738- (1) Hamil, vadede veya vadeden önce başvurma haklarını 

kullanabileceği bütün hâllerde, araya girerek ödeme yapabilir. 

(2) Araya girerek ödeme, lehine ödenecek kişinin ödemeye zorunlu olduğu tutarın 

tamamını kapsar. 

(3) Bu ödemenin en geç, ödememe protestosunun çekilmesi için belirli olan son 

günün ertesi günü yapılması gerekir. 

MADDE 739- (1) Poliçe, yerleşim yerleri ödeme yerinde bulunan kişiler tarafından 

araya girerek kabul edilmiş veya yerleşim yerleri ödeme yerinde bulunan kişiler 

gereğinde ödemede bulunmak üzere gösterilmişlerse, hamil en geç, ödememe 

protestosunun çekilmesi için belirli olan sürenin bittiği günün ertesi günü, poliçeyi 

bütün bu kişilere ibraz etmeye ve gereğinde araya girerek ödemeden kaçınılması 

hâlinde protesto çekmeye zorunludur. 

(2) Protesto, süresinde çekilmemişse, gereğinde ödeyecek kişiyi göstermiş olan 

veya araya girerek lehine poliçe kabul edilmiş bulunan kişi ile onlardan sonra gelen 

borçlular sorumluluktan kurtulur. 

MADDE 740- (1) Araya girilerek kendisine yapılan ödemeyi reddeden hamil, 

ödeme hâlinde borçtan kurtulacak kişilere karşı başvurma haklarını kaybeder. 
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MADDE 741- (1) Araya girilerek poliçe ödendiğinde, ödeme kimin için yapılmış 

ise, o kişi gösterilmek suretiyle poliçe üzerine makbuz niteliğinde bir kayıt yazılır. 

Kimin için ödendiği gösterilmediği takdirde ödeme, düzenleyen için yapılmış sayılır. 

(2) Poliçenin, varsa protestonun, araya girerek ödemede bulunan kişiye verilmesi 

gereklidir. 

MADDE 742- (1) Araya girerek ödemede bulunan kişi, lehine ödemede bulunduğu 

kişiye ve poliçeden dolayı ona borçlu olan kişilere karşı poliçeden doğan hakları 

iktisap eder. Ancak, poliçeyi yeniden ciro edemez. 

(2) Lehine ödemede bulunulan kişiden sonra gelen borçlular borçtan kurtulurlar. 

(3) Araya girerek ödemede bulunmak hususunda çeşitli teklifler yapılmışsa bu 

tekliflerden hangisi borçlulardan en çoğunu borçtan kurtaracaksa o tercih olunur. 

Ortada daha iyi bir teklif bulunduğunu bildiği hâlde araya girerek ödemede bulunan 

kişi, en iyi teklif tercih edilmiş olsaydı, kimler borçtan kurtulacak idiyseler onlara karşı 

başvurma hakkını kaybeder 

Araya Girme Suretiyle Kabul  Araya Girme Suretiyle Ödeme 

Vadenin gelmesinden önce, hamilin 

başvurma hakkını kullanabileceği bütün 

hâllerde, poliçe araya girilerek kabul 

edilebilir 

Hamil, vadede veya vadeden önce 

başvurma haklarını kullanabileceği bütün 

hâllerde, araya girerek ödeme yapabilir. 

Poliçeyi gereğinde ödeme yerinde kabul 

edecek veya ödeyecek olan bir kişi 

poliçede gösterildiği takdirde, hamil, o 

kişiye poliçeyi ibraz etmiş ve araya girme 

suretiyle kabul etmeme hâlinde kabul 

etmemeyi bir protesto ile tespit ettirmiş 

olmadıkça, o kişiyi göstermiş olan kişiye 

ve o kişiden sonra gelen borçlulara karşı 

vadenin gelmesinden önce başvurma 

hakkını kullanamaz. 

Araya girerek ödeme, lehine ödenecek 

kişinin ödemeye zorunlu olduğu tutarın 

tamamını kapsar. 

Hamil, araya girme suretiyle kabulü Bu ödemenin en geç, ödememe 
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reddedebilir; ancak, buna izin verirse, 

araya girme suretiyle kimin lehine 

kabulde bulunmuşsa ona ve ondan sonra 

gelen borçlulara karşı vadenin 

gelmesinden önce başvurma haklarını 

kullanamaz. 

 

protestosunun çekilmesi için belirli olan 

son günün ertesi günü yapılması gerekir. 

Araya girerek kabul, poliçe üzerine yazılır 

ve araya giren tarafından imza edilir. 

Kabul beyanında kimin lehine araya 

girildiği gösterilir; gösterilmemişse 

düzenleyen lehine kabul edilmiş sayılır 

Araya girilerek poliçe ödendiğinde, 

ödeme kimin için yapılmış ise, o kişi 

gösterilmek suretiyle poliçe üzerine 

makbuz niteliğinde bir kayıt yazılır. Kimin 

için ödendiği gösterilmediği takdirde 

ödeme, düzenleyen için yapılmış sayılır. 

Araya girerek kabul eden kişi, hamile ve 

kimin lehine araya girmişse, ondan sonra 

gelen borçlulara karşı tıpkı lehine araya 

girilen kişi gibi sorumlu olur. 

Araya girilerek kendisine yapılan 

ödemeyi reddeden hamil, ödeme hâlinde 

borçtan kurtulacak kişilere karşı 

başvurma haklarını kaybeder. 

. 

  

XI. BAŞVURU HAKKININ DÜŞMESİ 

TTK md. 730’a göre; hamil; 

a) Görüldüğünde veya görüldükten belirli bir süre sonra ödenmesi şart olan poliçeyi 

ibraz, 

b) Kabul etmeme veya ödememe protestosunu düzenleme, 

c) “Gidersiz iade olunacaktır” kaydının bulunması hâlinde, poliçeyi ödeme amacıyla 

ibraz, 
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için belirli süreleri geçirirse, kabul eden kişi hariç olmak üzere, cirantalara, 

düzenleyene ve diğer borçlulara karşı sahip olduğu hakları kaybeder. 

 

XII. ZAMANAŞIMI 

TTK’nın 749’uncu maddesine göre; hamilin, poliçeyi kabul etmiş olan muhataba ve 

bunlar lehine aval verenlere karşı açacağı davalar, vadeden itibaren üç yıllık 

zamanaşımına tabidir. Hamilin, düzenleyen veya cirantalar ve bunlar lehine aval 

verenler aleyhine açacağı davalar, ödeme protestosunun düzenlemesinden itibaren 

bir yıllık zamanaşımına tabidir. Ödememe protestosundan muaf olan poliçelerde bu 

süre, vadeden itibaren işler. Cirantaların başka cirantaya veya düzenleyene karşı 

açacakları dava ise cirantanın poliçe bedelini ödediği tarihten itibaren altı aylık 

zamanaşımına tabidir. Bazı alacaklar zamanaşımına tabidir. Örneğin, taşınmaz rehni 

ile teminat altına alınmış alacaklardır.  

Zamanaşımını kesen sebepler: TTK’nın 750’inci maddesine göre;  

- Dava açılması 

- Takip isteminde bulunulması 

- Davanın ihbar edilmesi 

- Alacağın iflas masasına bildirilmesi 

*İhtiyati haciz, ihtiyati tedbir, ödeme yasağı, adli yardım talebi gibi işlemler 

zamanaşımını kesmez. TTK’da zamanaşımını durduran nedenler hakkında bir hüküm 

yoktur. 

XIII. SEBEPSİZ ZENGİNLEŞME DAVASI 

MADDE 732- (1) Zamanaşımı sebebiyle veya poliçeden doğan hakların 

korunması için gerekli olan işlemlerin yapılmasının ihmal edilmiş olması dolayısıyla, 

düzenleyenin veya kabul edenin poliçeden doğan yükümlülükleri düşmüş bile olsa, 

bunlar poliçenin hamiline karşı, onun zararına zenginleşmiş olabilecekleri kadar 

borçlu kalırlar. 

(2) Sebepsiz zenginleşmeden doğan istem, muhataba, yerleşim yerli bir poliçeyi 

ödeyecek olan kimseye ve düzenleyen, poliçeyi başka bir kişi veya ticari işletme 
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hesabına düzenlemiş olduğu takdirde o kişiye veya ticari işletmeye karşı da ileri 

sürülebilir. 

(3) Poliçeden doğan borcu düşmüş olan cirantaya karşı böyle bir istem ileri 

sürülemez.  

(4) Zamanaşımı süresi, poliçenin zamanaşımına uğradığı tarihi takip eden tarihten 

itibaren bir yıldır; ispat yükü, sebepsiz zenginleşmediğini iddia edene aittir. 

TTK’da düzenlenen sebepsiz zenginleşme kurumu, BK’da yer alan sebepsiz 

iktisap kurumundan farklıdır. Sebepsiz iktisap nedeniyle dava açılabilmesi için, 

zenginleşen kişinin malvarlığı ile aleyhine herhangi bir şey iktisap olunan kişinin 

malvarlığı arasında illiyet bağı bulunmalıdır. Fakat, hamil ile muhatap veya 

düzenleyenin malvarlıkları arasında böyle bir bağ yoktur. 6762 sayılı kanunda, 

poliçeye ilişkin olarak açılabilecek bu davanın bonoya uygulanacağına dair bir hüküm 

yoktu. 6102 sayılı kanunda ise bu eksiklik giderilmiştir.  

TTK’ya göre, sebepsiz iktisap davası açılması için şu şartlar gerekir.  

- Hamilin malvarlığında bir azalma, müracaat edilecek kişinin malvarlığında bir 

artma olmalıdır. 

- Zamanaşımının meydana gelmesi veya hamilin senede dayanan haklarını 

koruyabilmek için kanunen yapılması gereken işlemleri ihmal etmesi 

nedeniyle, poliçeden doğan haklarının düşmüş olması gerekir.  

Sebepsiz zenginleşme davası, düzenleyene, poliçeyi kabul etmiş muhataba, 

yerleşim yerli bir poliçeyi ödeyecek olan kimseye ve düzenleyen, poliçeyi başka 

bir kişi veya ticari işletme hesabına düzenlemiş olduğu takdirde o kişiye veya ticari 

işletmeye karşı da ileri sürülebilir. 

*Cirantalar aleyhine bu dava açılamaz. 

TTK m.732/4’e göre; Zamanaşımı süresi, poliçenin zamanaşımına uğradığı tarihi 

takip eden tarihten itibaren 1 YILDIR; ispat yükü, sebepsiz zenginleşmediğini iddia 

edene aittir. 

XIV. KARŞILIĞIN DEVRİ 

MADDE 733- (1) Düzenleyen hakkında iflasın açılmasıyla beraber, poliçe 

karşılığının veya düzenleyenin muhatap hesabına alacak olarak geçirdiği diğer 
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paraların geri verilmesi hususunda düzenleyenin muhataba karşı poliçe ilişkisinden 

başka bir hukuki ilişkiden kaynaklanan istem hakkı poliçe hamiline geçmiş olur. 

(2) Düzenleyen, karşılık ilişkisinden dolayı haiz olduğu haklarını devrettiğini 

poliçede beyan ettiği takdirde, bu haklar, poliçe hamili kim ise ona ait olur. 

(3) Muhatap, iflasın açıldığı ilan edildikten veya kendisine devir durumu ihbar 

edildikten sonra yalnız poliçenin iadesi karşılığında usulü dairesinde hakkını ispat 

eden hamile karşı ödemede bulunabilir. 

TTK 733/1’e göre; Düzenleyen hakkında iflasın açılmasıyla beraber, poliçe 

karşılığının veya düzenleyenin muhatap hesabına alacak olarak geçirdiği diğer 

paraların geri verilmesi hususunda düzenleyenin muhataba karşı poliçe ilişkisinden 

başka bir hukuki ilişkiden kaynaklanan istem hakkı poliçe hamiline geçmiş olur.  

Şu hallerde karşılık hamile devredilir; 

- Karşılığın kanuni devri: Karşılığın kanuni olarak hamile intikali sadece 

düzenleyenin iflası halinde mümkündür. 

- Karşılığın iradi olarak hamile devri: Düzenleyen, muhatap nezdinde karşılık 

ilişkisinden doğan hakkının, hamile intikal ettiğini poliçeye yazıp, bunu 

muhataba ihbar etmesinden sonra karşılık iradi olarak hamile intikal eder. 

* Karşılığın, kanuni ve iradi devrinde, muhatabın düzenleyene karşı haiz olduğu 

def’ileri hamile ileri sürmesi mümkündür. 

Karşılığın devrinin mümkün olmadığı hâller aşağıdaki şekildedir: 

    -    Düzenleyenin muhatap nezdindeki alacakları üzerinde daha önce rehin 

tesis edilmişse geçmeyecektir. 

- Karşılık, iflastan veya ihbardan önce haczedilmişse geçmez. 

         -  Eğer birden fazla poliçe düzenleme edilmişse ve karşılığın bu poliçelerin 

toplam bedellerini ödemeye yeterli olmaması durumunda da karşılık geçmez.  

XV. AVAL 

MADDE 700- (1) Poliçede bedelin ödenmesi, aval suretiyle tamamen veya 

kısmen teminat altına alınabilir. 

(2) Bu teminat, üçüncü bir kişi veya poliçede imzası bulunan bir kişi tarafından da 

verilebilir. 
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MADDE 701- (1) Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır. 

(2) Aval “aval içindir” veya bununla eş anlamlı başka bir ibareyle ifade edilir ve 

aval veren kişi tarafından imzalanır. 

(3) Muhatabın veya düzenleyenin imzaları hariç olmak üzere, poliçenin yüzüne 

atılan her imza aval şerhi sayılır. 

(4) Kimin için verildiği belirtilmemişse aval, düzenleyici için verilmiş sayılır. 

MADDE 702- (1) Aval veren kişi, kimin için taahhüt altına girmişse aynen onun 

gibi sorumlu olur. 

(2) Aval veren kişinin teminat altına aldığı borç, şekle ait noksandan başka bir 

sebepten dolayı batıl olsa da aval verenin taahhüdü geçerlidir. 

(3) Aval veren kişi, poliçe bedelini ödediği takdirde, poliçeden dolayı lehine 

taahhüt altına girmiş olduğu kişiye ve ona, poliçe gereğince sorumlu olan kişilere 

karşı poliçeden doğan haklarını iktisap eder.  

TTK’nın 700 vd. maddelerinde düzenlenmiştir. Aval bir kefalettir. Aval veren kişiye 

avalist denilir. Aval veren kişi, senedin tamamen veya kısmen ödenmesini teminat 

altına alır. Lehine aval verilen kişi, poliçe borçlusu durumunda değilse, aval geçersiz 

olur. Aval veren kişinin temin ettiği borç, şekle ilişkin eksikliğin dışında, başka 

nedenle geçersiz olsa dahi aval verenin vaadi geçerlidir(TTK 702/2). Avalist kimin için 

taahhüt altına girmişse, tıpkı onun gibi sorumlu olur (TTK 702/1). Kimin için verildiği 

belirtilmemişse aval, düzenleyici için verilmiş sayılır. Poliçe bedelini ödeyen aval 

veren, lehine aval verdiği kişi gibi, rücu hakkına sahiptir. *Lehine aval verilen kişiye 

karşı ileri sürülebilecek def’iler aval verene karşı ileri sürülemez. Aval veren, asıl 

borçluya ilişkin şahsi def’ileri ileri süremez.   

Aval verebilecekler: Aval, üçüncü kişi veya poliçede imzası olan kimse 

tarafından verilebilir. Bu kişiler, düzenleyen, ciranta, muhatap tarafından verilebilir. 

Lehine aval verilecekler; poliçe borçlularından herhangi biri (düzenleyen, kabul eden 

muhatap, cirantalar, araya girenler, avalistler) aval verilebilir. Aval şerhi, poliçe (bono, 

çek) veya alonj üzerine yazılır. Aval, “aval içindir” tabiri veya buna benzer bir ibare ile 

belirtilir (TTK 701/2). Bu ibarenin altı, aval veren kimse tarafından imzalanır. Aval 

poliçe nüshası veya poliçe sureti üzerine yazılabilir. Fakat ayrı bir senet üzerine 

yazılamaz. Aval şartsız olmalıdır. Eğer aval şerhinde bir şart konulmuşsa, bu şartlar 

yazılmamış sayılır. Aval beyanında tarih gösterilmesi şart değildir. Avalist senet 
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bedelini öderse lehine aval verdiği kimseye ve ona karşı poliçe gereğince sorumlu 

olan kişilere karşı poliçeden doğan hakları kazanır. 

                                                                       §. 8 BONO (Emre Muharrer Senet) 

 Bono, hukuki niteliği itibariyle nitelikli bir ödeme vaadidir. Bono iktisadi mahiyeti 

itibariyle bir kredi vasıtasıdır.  Bonoda, düzenleyen lehtara veya emrine belirlenen 

vadede belli bir miktar meblağı ödemeyi vaad eder. Bonoda düzenleyen esas borçlu 

durumundadır. Bonoda kabul yoktur.  

MADDE 779- (1) Bir bonoyu düzenleyen kişi, tıpkı bir poliçeyi kabul eden gibi 

sorumludur. 

 

 

I. BONONUN ZORUNLU ŞEKİL ŞARTLARI: 

- Bir meblağı kayıtsız şartsız ödeme vaadi: Düzenleyen bonoda, hamil lehine belli bir 

bedeli ödeme vaadinde bulunur. Bono içeriğinin nakit olması gerekir. Bono ile 

ödenecek para, Türk parası veya yabancı para olabilir.  

- Bono kelimesi veya emre muharrer senet ifadesi: Eğer senet diğer şekil unsurlarını 

içeriyor fakat bono veya emre muharrer senet kelimesini ihtiva etmiyorsa, açıkça 

emre yazılı olmak kaydıyla emre yazılı ödeme vaadi sayılır.  

- Lehdarın Adı: Bono kime veya kimin emrine ödenecekse, onun ad ve soyadını veya 

tüzelkişilerde ticaret unvanını taşımalıdır. Bonoyu düzenleyen kendisini lehdar 

gösteremez.* Hamiline bono düzenlenemez.  

- Düzenleyenin İmzası: Bonoyu düzenleyen muhatap gibi sorumludur. Düzenleyenin 

el yazısı ile imzasının bulunması gerekir.  

- Düzenleme Günü: Bu tarih bonoyu düzenleyenin ehliyeti ve düzenleme tarihinden 

itibaren belli bir süre sonra ödenecek bonolarda vadeyi belirlemek bakımından da 

önemlidir.  

II. ALTERNATİF UNSURLAR: Eğer düzenleme yeri gösterilmediyse, düzenleme yeri 

düzenleyenin imzasının yanında yazar yer düzenleme yeri sayılır. Ödeme yeri yoksa, 

düzenleme yeri ödeme yeri sayılır. Düzenleme yeri de düzenleyenin adının yanındaki 

yerdir. 
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III. İHTİYARİ KAYITLAR: Vade kaydı, Poliçede olduğu gibi bonoya dört tür vadeden 

birisi yazılabilir. Vadesi gösterilmeyen bono görüldüğünde ödenecek bono sayılır. 

Görüldüğünde ödenecek bononun, düzenleme tarihinden itibaren bir yıl içinde 

ödenmesi için ibrazı gerekmektedir. Aksi halde hamil, düzenleyen dışındaki müracaat 

borçlularına karşı talep hakkını kaybeder. Görüldüğünden belli bir süre sonra vadeli 

bononun düzenleme tarihinden itibaren 1 yıl içinde düzenleyene vadenin hesabı için 

ibrazı gerekir. Senet süresinde ibraz edilmez, görüldüğüne ilişkin şerh alınmaz 

müracaat borçlularından talepte bulunma hakkı düşer. Fakat yine de düzenleyen 

sorumludur.  

Faiz kaydı, aval kaydı, yabancı para borçlarında aynen ödeme kaydı, protestodan 

muafiyet kaydı, senedi ödeyecek olan üçüncü kişinin adresi, menfi emre kaydı da 

ihtiyari kayıtlardandır.  

Bonoya Uygulanacak Hükümler: Poliçeye ilişkin hükümler uygulanır fakat bonoda 

kabul ve kabule ilişkin hükümler bonoda uygulanmaz.  

Bonoda Zamanaşımı:  

- Hamilin düzenleyene açacağı davalar, vadeden itibaren 3 yıl, hamilin 

cirantalara karşı açacağı davalar protesto tarihinden, senette protestosuz 

kaydı varsa vadeden itibaren 1 yıldır. Hamile ödemede bulunan kişinin 

kendisinden öncekilere karşı açacağı da davalar, bonoyu ödediği tarihinden 

itibaren 6 aydır. 

*Zamanaşımına uğrayan bir bono, usul hukuku bakımından yazılı delil başlangıcı 

sayılır. 

 

 

§. 9 ÇEK 

Çek emre yazılı bir senettir. Poliçe bir kredi aracı olduğu hâlde, çek bir ödeme 

aracıdır. Bu sebeple çekin muhatap tarafından kabulü söz konusu olamaz, 

düzenleyenin muhatap nezdinde bir provizyonunun (karşılığının) bulunması gerekir. 

Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap ancak bir banka olabilir. 

Diğer bir kişi üzerine düzenlenen çek yalnız havale hükmündedir. 

Bu itibarla çekte de üç kişi vardır; 
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- Çeki düzenleyen kimse, 

- Çek muhteviyatı kendisine ödenecek kimse, 

- Çek muhteviyatını ödeyecek olan kimse, ki bu bir bankadır. 

Bir çekin düzenlenmesi için, muhatabın elinde düzenleyenin emrine tahsis edilmiş 

bir karşılık bulunması ve düzenleyenin bu karşılık üzerinde çek düzenlemek suretiyle 

tasarruf hakkını haiz olacağına dair muhatapla düzenleyen arasında açık veya zımni 

bir anlaşma bulunması şarttır. Ancak, bu hükümlere uyulmaması hâlinde senedin çek 

olarak geçerliliği etkilenmez. 

Düzenleyen, muhatap nezdinde çekin ancak bir kısım karşılığını hazır 

bulundurduğu takdirde, muhatap, bu tutarı ödemekle yükümlüdür. 

Muhatap nezdinde karşılığı kısmen veya tamamen bulunmayan bir çek düzenleyen 

kişi, çekin karşılıksız kalan bedelinin yüzde onunu ödemekle yükümlü olduktan 

başka, hamilin bu yüzden uğradığı zararı da tazmin eder 

Çekte öngörülen herhangi bir faiz şartı yazılmamış sayılır. 

 

Zorunlu Şekil Şartları: (TTK’ya Göre) 

1. Çek Kelimesi: ) Çekte, çek kelimesi ve eğer senet Türkçe’den başka bir dille 

yazılmış ise o dilde çek karşılığı olarak kullanılan kelime bulunmalıdır. Diğer 

zorunlu unsurlar var fakat çek kelimesi yoksa, açıkça emre yazılı olmak ve 

ibrazında ödenmesi öngörülmüş olmak kaydıyla bu senet emre yazılı havale 

sayılır. 

2. Kayıtsız Şartsız Belli Bir Bedelin Ödenmesi Hususunda Havale: Çek 

kayıtsız ve şartsız belli bir bedelin ödenmesi amacıyla düzenlenir. Çek, havale 

niteliğindedir. Çek bedeli hem yazı hem de rakamla ifade edilmiş ve bunlar 

arasında farklılık varsa, yazı ile ifade olunan meblağa itibar edilir. Çekte faiz 

şartı yazılamaz. Çekte kabul yasağı söz konusudur. Kabul kaydı olsa dahi bu 

kayıt yazılmamış sayılır.  Muhatap bankanın aval vermesi ise mümkün 

değildir. 

3. Muhatabın Ticaret Unvanı: Türkiye'de ödenecek çeklerde muhatab olarak 

ancak bir banka gösterilebilir. Diğer bir kimse üzerine çekilen çek; yalnız 

havale hükmündedir. Türkiye’de ödenecek çeklerde muhatap olarak ancak 
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bir banka gösterilebilir. Türkiye’de ödenecek çeklerin gerçek kişi üzerine 

çekilmesi mümkün değildir. Bu yapılsa bile âdi havale niteliğinde olacaktır. 

4. Düzenleme Günü: Düzenleyenin ehliyetini belirleme ve zamanaşımı 

yönünden önemlidir. Senede gün, ay ve yıl olarak yazılmış olması gerekir. 

Düzenleme tarihi olarak gösterilen  tarih ile düzenleme günü birbirine 

uymayabilir. Bu takdirde, çek üzerinde yazılı bulunan tarihe itibar olunur. 

Düzenleme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz edilen çek 

İleri tarihli çektir. Fakat 5941 sayılı Çek Kanununa göre “31.12.2017 tarihine 

kadar, üzerinde yazılı düzenleme tarihinden önce çekin ödenmek için muhatap 

bankaya ibrazı geçersizdir” Buna göre, 2017 yılı sonuna kadar, çek üzerinde 

düzenleme günü olarak gösterilen tarihten önce çekler ödenmesi için muhatap 

bankaya ibraz edilemeyecektir. Aksine kayıtlar ise yazılmamış sayılmaktadır. 

5. Düzenleyenin İmzası: İmza el yazısı ile atılmalıdır. Ad ve soyadını yazması 

geçersizlik sonucunu doğurmaz. Yeter ki düzenleyenin imzası olsun. (Madde 

712 - Çekin tedavüle çıkarılmasından sonra düzenleyenin ölümü veya 

medeni haklarını kullanma ehliyetini kaybetmesi yahut iflası çekin 

muteberliğine halel getirmez.) 

Alternatif Şartlar: Ödeme yeri ve düzenleme yeri alternatif unsurdur. Ödeme yeri 

gösterilmediyse, Çekte sarahat yoksa muhatabın ad ve soyadı yanında 

gösterilen yer, ödeme yeri sayılır. Muhatabın ad ve soyadı yanında birden fazla 

yer gösterildiği takdirde çek, ilk gösterilen yerde ödenir. Böyle bir sarahat ve 

başka bir kayıt da mevcut değilse çek muhatabın iş merkezinin bulunduğu 

yerde ödenir. Ödeme yerinin mülki idare birimi olarak gösterilmesi yeterlidir. Ayrıca 

adresin yazılması gerekmez. Adresli veya ikametgahlı çek düzenlenebilir. Düzenleme 

yerinin senette yazılı olmaması hâlinde, çek düzenleyenin ad ve soyadının yanında 

yazılı yerde çekilmiş sayılır. Bu unsur da yok ise, senet, çek niteliğini kaybeder. 

Çek Kanuna Göre Şartlar 

Çek defterinin her bir yaprağına;  

             a) Çek hesabının numarası,  

             b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, 
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             c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,  

             ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,  

             d) (Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) Çekin basıldığı tarih, 

             yazılır.  

TTK’daki şartların hepsinin bulunması gerekir.  

 

Not:Çek: 

       1."Emre yazılı" kaydiyle veya bu kayıt olmadan muayyen bir kimseye; 

       2. "Emre yazılı değildir" kaydiyle veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir 

kimseye; 

       3. Veya hamile; 

 ödenmek üzere düzenleme edilebilir. Muayyen bir kimse lehine olarak veya 

"Hamiline" kelimesinin yahut buna benzer diğer bir tabirin ilavesiyle düzenleme 

kılınan çek, hamile yazılı bir çek sayılır. Kimin lehine düzenlendiği gösterilmemiş olan 

bir çek, hamile yazılı çek hükmündedir. 

.  

Poliçe Hükümlerinin Çeklere Uygulanması: 

 MADDE 788- (1) Açıkça “emre yazılı” kaydıyla veya bu kayıt olmadan belirli bir 

kişi lehine ödenmesi şart kılınan bir çek, ciro ve zilyetliğin geçirilmesiyle devredilebilir. 

(2) “Emre yazılı değildir” kaydıyla veya buna benzer bir kayıtla belirli bir kişi lehine 

ödenmesi şart kılınan bir çek, ancak alacağın temlikiyle devredilebilir. Bu devir, 

alacağın temlikinin hukuki sonuçlarını doğurur. 

(3) Ciro, düzenleyen veya çekten dolayı borçlu olanlardan herhangi biri lehine de 

yapılabilir. Bu kişiler çeki yeniden ciro edebilirler. 

B) Ciro 

I - Genel olarak 

Cironun kayıtsız ve şartsız olması gereklidir. Ciro, şartlara tabi tutulmuşsa bunlar 

yazılmamış sayılır.Kısmi ciro ve muhatabın cirosu batıldır.Hamiline yazılı ciro beyaz 

ciro hükmündedir.Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğerki, 
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muhatabın birden fazla şubesi olup da, ciro, muhatap şubeden başka bir şube 

üzerine yazılmış bulunsunPoliçelere ilişkin hükümlerin bazıları çeklere uygulanabilir. 

Poliçe ve bonoda araya girme söz konusu iken çekte bu durum yoktur. Çekte suret 

yoktur. Poliçe ve bonoda lehtar gösterilmesi şart iken, çek de lehtar yazılmasa da 

olur.  

Çek, herhangi bir suretle hamilin elinden çıkmış bulunursa, ister hamile 

yazılı,  ister  ciro yoluyla devredilebilen  bir çek  söz konusu  olup 

da  hamil  hakkını  790 ıncı maddeye göre ispat etsin, çek eline geçmiş bulunan yeni 

hamil ancak çeki kötüniyetle iktisap etmiş olduğu veya iktisapta ağır bir kusuru 

bulunduğu takdirde o çeki geri vermekle yükümlüdür. 

Protestonun düzenlenmesinden veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ibraz 

süresinin geçmesinden sonra yapılan ciro, ancak alacağın temlikinin sonuçlarını 

doğurur. 

Tarihsiz bir cironun, protesto veya aynı nitelikte bir belirlemeden veya ibraz 

süresinin geçmesinden önce yapıldığı, aksi sabit oluncaya kadar karinedir.  

Çekte yazılı bedelin ödenmesi, kısmen veya tamamen aval ile teminat altına 

alınabilir. 

Bu teminat, muhatap hariç olmak üzere üçüncü bir kişi veya çek üzerinde imzası 

bulunan bir kişi tarafından da verilebilir. Çek görüldüğünde ödenir. Buna aykırı 

herhangi bir kayıt yazılmamış hükmündedir. 

Düzenlenme günü olarak gösterilen günden önce ödenmek için ibraz olunan çek, 

ibraz günü ödenir. 

ÖNEMLİ NOTLAR:  

- "Emre yazılı değildir" kaydiyle veya buna benzer bir kayıtla muayyen bir kimse 

lehine ödenmesi şart kılınan bir çek ancak alacağın temliki yoluyla 

devredilebilir ve bu devir, alacağın temlikinin hukuki neticelerini doğurur.  

-  Ciro, düzenleyen veya çekten dolayı borçlu olanlardan her hangi biri lehine de 

yapılabilir. Bu kimseler çeki yeniden ciro edebilirler.  

- Cironun, kayıtsız ve şartsız olması lazımdır. Ciro, şartlara tabi tutulmuşsa 

bunlar yazılmamış sayılır.   

- Kısmi ciro ve muhatabın cirosu batıldır.   
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- Hamiline yazılı ciro beyaz ciro hükmündedir.  

-  Muhatap lehindeki ciro yalnız makbuz hükmündedir; meğer ki, muhatabın 

birden fazla şubesi olup da ciro, çekin üzerine çekildiği şubeden başka bir 

şube üzerine yazılmış bulunsun. 

-  Cirosu kabil bir çeki elinde bulunduran kimse son ciro beyaz ciro olsa bile 

kendi hakkı müteselsil ve birbirine bağlı cirolardan anlaşıldığı takdirde 

salahiyetli hamil sayılır.  

- Çizilmiş cirolar bu hususta yazılmamış hükmündedir. Bir beyaz ciroyu diğer bir 

ciro takip ederse bu son ciroyu imzalayan kimse çeki beyaz ciro ile 

iktisabetmiş sayılır.  

- Hamile yazılı bir çek üzerine yapılan bir ciro cirantayı, müracaat hakkına dair 

hükümler gereğince mesul kılarsa da senedin mahiyetini değiştirerek onu 

emre yazılı bir çek haline getirmez. 

-  Protestonun düzenlemesinden veya aynı mahiyette bir tesbitten yahut ibraz 

müddetinin geçmesinden sonra yapılan bir ciro, ancak alacağın temliki 

hükmünde tutulur ve böyle bir temlikin neticelerini doğurur.   

- Aksi sabit oluncaya kadar tarihsiz bir ciro, protesto veya aynı mahiyette bir 

tesbitin icrasından veya ibraz müddetinin geçmesinden önce yapılmış sayılır.  

-  Nama yazılı çekler, alacağın temliki yoluyla devredilir ve bu devir alacağın 

temlikinin hukuki sonuçlarını doğurur. Emre yazılı çekler, ciro ve teslimle 

devredilir.  

- Çeklerde, açık rehin cirosu yapılamaz, ama gizli rehin cirosu yapılabilir.  

Çeklerde İbraz Süreleri: Çek, görüldüğünde ödenir. Buna aykırı her hangi bir kayıt 

yazılmamış hükmündedir.  Çekin bir takas odasına ibrazı, ödeme için ibraz yerine 

geçer. - Bir çekin ibrazı ve protestosu tatil günleri yapılmayıp ancak bir iş gününde 

yapılabilir. Çeke mütaallik muamelelerin ve özelyle ibraz ve protesto veya buna 

muadil tesbit muamelelerinin yapılması için kanunla muayyen müddetin son günü, 

pazara veya diğer bir tatil gününe rastladığı takdirde bu müddet onu takibeden ilk iş 

gününe kadar uzar. Aradaki tatil günleri müddet hesabına dahildir.  Çek 

görüldüğünde ödenir. Buna aykırı şart veya vade yazılmamış sayılır. Çekler için ibraz 

süreleri şöyledir: 
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1. Aynı yerde düzenleme edilen ve aynı yerde ödenecek çekler 10 gün (aynı yer 

ibaresi, ya aynı büyükşehir belediyesi sınırları içerisinde bulunmayı; yahut büyükşehir 

belediyesi olmayan illerde aynı ilçede olmayı ifade eder), bankacılık uygulamasında 

aynı il sınırları esas alınır. 

2. Farklı yerde düzenleme edilip farklı yerde ödenecek çekler 1 ay (ya farklı il, ya da 

büyükşehir belediyesi bulunmayan illerde farklı ilçe), 

3. Türkiye’de düzenleme edilen çek, başka bir yerde ve fakat aynı kıta üzerindeki bir 

ülkede ödenecekse 1 ay (Bir Avrupa ülkesinde düzenleme edilip de Akdeniz’e sahili 

bulunan bir ülkede ödenecek olan ve keza Akdeniz’e sahili bulunan bir ülkede çekilip 

de Avrupa ülkesinde ödenecek çekler, aynı kıtada düzenleme edilmiş ve ödenmesi 

şart kılınmış çek sayılır ve süre yine 1 aydır), 

4. Bir kıtada düzenleme edilen çek başka bir kıtada ödenecekse 3 ay içinde muhatap 

bankaya ibraz edilmelidir. 

Bir çek, düzenlendiği yerde ödenecekse on gün; düzenlendiği yerden başka bir 

yerde ödenecekse bir ay içinde muhataba ibraz edilmelidir.  

Ödeneceği ülkeden başka bir ülkede düzenlenen çek, düzenlenme yeri ile ödeme 

yeri aynı kıtada ise bir ay ve ayrı kıtalarda ise üç ay içinde muhataba ibraz edilmelidir. 

Bu bakımdan, bir Avrupa ülkesinde düzenlenip de Akdenize sahili bulunan bir ülkede 

ödenecek olan ve aynı şekilde Akdenize sahili olan bir ülkede düzenlenip bir Avrupa 

ülkesinde ödenmesi gereken çekler aynı kıtada düzenlenmiş ve ödenmesi şart 

kılınmış sayılır. 

 

Çek, takvimleri farklı olan iki yer arasında çekildiği takdirde; düzenlenme günü, 

ödeme yerindeki takvimin onu karşılayan gününe dönüştürülür. 

Çekin bir takas odasına ibrazı ödeme için ibraz yerine geçer 

 * Süreler, çekte düzenleme günü olarak gösterilen tarihin ertesi günü başlar. Takas 

odasına ibraz da ödeme için ibraz sayılır. İbraz süresinin son günü tatile rastlarsa, 

tatili izleyen ilk iş günü mesai saati bitimine  kadar uzar. Çek bu süreler içinde ibraz 

edilmezse düzenleyen çekten rücu edebilir. Eğer, etmezse, muhatap sürenin geçmiş 

olmasına rağmen ödemede bulunabilir. İbraz süresi geçtikten sonra muhatabın 

hamile ödemede bulunma zorunluluğu yoktur. Bu halde, hamilin cirantalara ve 
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düzenleyene müracaat hakkı yoktur. Cirosu kabil bir çeki ödiyen muhatap, ciroların 

arasında muntazam bir teselsülün mevcut olup olmadığını incelemeye mecbur ise de 

ciranta imzalarının sıhhatini tahkika mecbur değildir. 

Çekte Kabul Yasağı: Çekte kabul yoktur. Çek üzerine yazılan kabul şerhi 

yazılmamış sayılır. Çekte müracaat borçluları düzenleyen, cirantalar ve bunların 

avalistleridir.  

Teyitli (Bloke) Çek: Muhatap banka, çek üzerine “görülmüştür”, “karşılığı vardır” gibi 

kayıtlar düşer. Bunun anlamı, muhatap bankanın ibraz sürelerince provizyonu hamil 

lehine bloke eder. Bu suretle hamil, ibraz süreleri içinde çekin karşılığının 

bulunduğunu bilmiş olur.Teyitli çekler TTK’da düzenlenmemiştir. 

Çekin Vizesi: Vizede muhatap banka vizenin talep edildiği anda çekin karşılığının 

mevcut olduğunu hamile bildirir ancak bu karşılığı ayrı bir hesapta hamil lehine bloke 

etmez. Daha önceden, vize edilmiş bir çekin muhataba ibraz edildiğinde karşılığının 

bulunmaması da mümkündür. 

Garantili Çek (Çek Kartı): . Düzenleyen ile muhatap aralarında yapacakları bir 

sözleşme ile, çekin karşılığı olmasa dahi düzenleyenin çeklerini belli bir miktara kadar 

banka tarafından ödenmesi konusunda anlaşmaktadırlar. Böylece, banka hesapta 

karşılık bulunmasa bile, hamile, garanti edilen miktara kadar ödeme yapar. 

Düzenleyen çekten caysa ya da muhatabın ödemesini men etse dahi muhatap, 

garantili çekin karşılığını hamile ödemek zorundadır. 

Banka Çeki: Müşteri bankasından bir çek düzenlemesini ister. Banka müşterisi ile 

aynı yerde olan bir şubesi üzerine çek düzenler.  

Çekte Ödeme: Çekin ödenmesi için muhatap bankaya ibraz edilmesi şarttır. Çekle 

işleyen hesabın bulunduğu banka şubesi gibi, o bankanın bütün şubeleri muhatap 

banka durumundadır. Böylece, çek hamili, çekle işleyen hesabın bulunduğu banka 

şubesine çekini ödeme için ibraz edebileceği gibi o bankanın herhangi  bir şubesine 

de çekini ödeme için ibraz edebilir. Eğer çek, yasal koşulları taşıyor ve karşılığı var 

ise, hamilin vergi kimlik numarası saptandıktan sonra ödenir. Muhatap bankaya ibraz 

edilen çekin kısmi karşılığının bulunması hâlinde, hamil kısmi ödemeyi kabul etmek 

zorunda değildir. 

Çizgili Çek:  
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Bir çekin düzenleyeni veya hamili onu, 804 üncü maddede gösterilen sonuçları 

doğurmak üzere çizebilir. 

Çekin çizilmesi, çekin ön yüzüne birbirine paralel iki çizgi çekilerek yapılır. Çek, 

genel veya özel olarak çizilebilir. 

İki çizgi arasına hiçbir ibare konmamış veya “banka” kelimesi veya buna benzer 

bir ibare konmuş ise çek, genel olarak çizilmiş demektir. 

İki çizgi arasına belirli bir bankanın ticaret unvanı yazılmış ise çek, özel olarak 

çizilmiş demektir. 

Genel çizgi özel çizgiye dönüştürülebilir; özel çizgi genel çizgiye dönüştürülemez. 

Çizgilerin veya zikredilen bankanın ticaret unvanının silinmesi hükümsüz sayılır. 

Genel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak bir bankaya veya 

muhatabın bir müşterisine ödenebilir. 

Özel olarak çizilen bir çek, muhatap tarafından ancak ticaret unvanı gösterilen 

bankaya veya bu banka muhatap ise onun müşterisine ödenebilir. Ticaret unvanı 

gösterilen banka, bedelin tahsili işini diğer bir bankaya bırakabilir. Bir banka, çizgili 

çeki, ancak müşterilerinden veya diğer bir bankadan iktisap edebilir. Aynı şekilde 

onu, sözü geçen kişilerden başkaları hesabına tahsil edemez. Çek, birden fazla özel 

olarak çizilmiş ise, muhatabın bu çeki ödeyebilmesi için çekin ikiden fazla çizilmemiş 

olması ve çizgilerden birinin, çekin bir takas odası tarafından tahsil edilebilmesi 

amacı ile yapılmış olması şarttır.  

 

 

 

Mahsup Çeki:  

Bir çekin düzenleyeni veya hamili çekin ön yüzüne “hesaba geçirilecektir” kaydını 

veya buna benzer bir ibareyi yazarak çekin nakden ödenmesini önleyebilir. Bu 

takdirde çek, muhatap tarafından ancak hesaba alacak kaydı, takas, hesap nakli 

suretiyle kayden ödenebilir. Bu kayıtlar ödeme yerine geçer. 

 “hesaba geçirilecektir” kaydının çizilmesi geçersizdir. 

Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen bir çekin hamili, muhatap iflas etmiş veya bir 

ilamla ispatlanmamış olsa bile ödemelerini tatil etmiş ya da aleyhine yapılan herhangi 
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bir icra takibi semeresiz kalmışsa, çek bedelinin nakden ödenmesini muhataptan 

isteyebileceği gibi, ödememe hâlinde başvurma hakkını da kullanabilir. 

Hesaba geçirilmek üzere düzenlenen bir çekin hamili; muhatabın, çek bedelini 

kayıtsız ve şartsız bir alacak olarak hesaba geçirmekten kaçındığını veya ödeme 

yerindeki takas odasının, bu çekin, hamilin borçlarına mahsup edilmek kabiliyetini 

haiz olmadığını beyan etmiş bulunduğunu ispat ederse, başvurma haklarını 

kullanabilir 

  . 

Çekten Cayma: - Çekten cayma, ancak ibraz müddeti geçdikten sonra hüküm ifade 

eder. Çekten cayılmamışsa, muhatap, ibraz müddetinin geçmesinden sonra dahil 

çeki ödiyebilir. Düzenleyenin muhataba, çek bedelinin ödenmesinden vazgeçtiğini 

bildirmesidir. İbraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. Poliçe ve bonodan 

caymak söz konusu değildir. Düzenleyen çeki düzenledikten sonra iflası, medeni 

haklarını kaybetmesi, ölmesi, çek bedelinin ödenmemesine neden olmaz. 

Çeklerde Ödenmeme Halinin Saptanması:  

. MADDE 808- (1) Zamanında ibraz edilmiş olan çekin ödenmemiş olduğu ve 

ödememe hâli; 

a) Resmî bir belge, “protesto” ile, 

b) Muhatap tarafından, ibraz günü de gösterilmek suretiyle, çekin üzerine yazılmış 

olan tarihli bir beyanla, 

c) Bir takas odasının, çek zamanında teslim edildiği hâlde ödenmediğini tespit 

eden tarihli bir beyanıyla, 

sabit bulunduğu takdirde hamil; cirantalar, düzenleyen ve diğer çek borçlularına 

karşı başvurma haklarını kullanabilir. 

MADDE 809- (1) Protesto veya buna denk olan belirleme, ibraz süresinin 

geçmesinden önce yapılmalıdır. 

(2) İbraz, sürenin son gününde yapılırsa, protesto veya buna denk belirleme, 

izleyen iş gününde de yapılabilir. 

MADDE 810- (1) Hamil, başvurma yolu ile; 

a) Çekin ödenmemiş olan bedelini, 

b) İbraz gününden itibaren bu tutarın faizini, 
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c) Protestonun veya buna denk olan belirlemenin ve gönderilen ihbarnamelerin 

giderleri ile diğer giderleri ve 

d) Çek bedelinin binde 3/nü aşmayan komisyon ücreti 

Karşılıksız Çek Olması İçin Şu Şartlar Gerekir:  

- Şeklen tam bir çek bulunması: İbraz edilen çek içermesi gereken bütün 

zorunlu unsurlara sahiptir. Çekte bulunması gereken zorunlu unsurlara hesap 

sahibinin vergi kimlik numarasını da eklemiştir. 

- Çekin, meşru hamil tarafından ibraz süresi geçmeden muhatap bankaya ibraz 

edilmiş olması: Üzerinde yazılı düzenleme gününden önce ibraz edilen çekin 

karşılıksız çıkması halinde bu fiil oluşur. 

- Çekin ibraz günü tamamen ya da kısmen karşılıksız çıkması:  

- Karşılıksızlık nedeniyle ödenmeme olgusu tespit ettirilmelidir. 

Karşılıksız Çekten Dolayı Bankanın Sorumluluğu:  

Çekin Karşılığı Hiç  Yoksa: 

Çek Bedeli=1000 veya Çek Bedeli>1000 ise Bankanın Sorumluluğu 1000 TL 

Çek Bedeli <1000ise Bankanın Sorumluluğu Çek Bedeli Kadar 

Eğer, kanunen ödenmesi gereken miktarın hamile ödenmesinin geciktirilmesi 

durumunda, çek hamiline her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder. 

Çekin Karşılığı Kısmen Varsa 

            Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, 

kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, 

            Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak koşuluyla, 

kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,  

Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı:  

Çek Kanununun 5’inci maddesine göre; Üzerinde yazılı bulunan düzenleme 

tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak karşılıksızdır 

işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması üzerine, çek hesabı 
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sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya ibraz edildiği veya 

çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek hesabı sahibinin 

yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, her bir çekle ilgili 

olarak çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra hükmüne 

göre çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine tabi 

tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka bir 

suçun işlenmesi hâlinde de verilir. Hakkında çek düzenleme ve çek hesabı açma 

yasağı kararı verilmiş olan kişi, kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on 

gün içinde, düzenlemiş bulunduğu ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, 

düzenleme tarihlerini, miktarlarını ve varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, 

muhatap bankaya liste hâlinde vermekle yükümlüdür. Çek düzenleme ve çek hesabı 

açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli elektronik imza ile imzalandıktan sonra, 

Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik ortamda bildirilir. Bu bildirimler ile 

bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve usuller, Adalet Bakanlığının uygun 

görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından belirlenir. Çek 

düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar 

hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin 

hükümleri uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı 

yapılan başvurunun kabulü hâlinde, bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki 

bildirim ve yayımlanma usulü izlenir. 

       Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması:  

Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan düzenleme tarihine 

göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde 

temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi 

hâlinde, çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı 

tarafından  kaldırılır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere 

göre bildirilir ve ilân olunur. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağı kararının 

verildiği yer Cumhuriyet başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de 

birinci fıkra hükmü uygulanır. Çek düzenleme ve çek hesabı açma yasağına ilişkin 



 235

kayıt, kaydın girildiği tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankası tarafından resen silinir ve bu işlem ilân olunur. 

 Sahte ve Tahrif Edilmiş Çekler: Sahte veya tahrif edilmiş bir çeki ödemiş 

olmasından doğan zarar muhataba ait olur. Meğer ki senette düzenleyen olarak 

gösterilen kişiye kendisine bırakılan çek defterini iyi saklamamış olması gibi bir 

kusurun isnadı mümkün olsun. Düzenleyenin imzasının sahte olması uygulanır. 

Düzenleyenin kusurlu olması halinde banka, çek tutarını hamile öder, fakat daha 

sonra düzenleyene rücu edebilir.  

Çeke Benzeyen Bazı Senetler: Adında çek sözcüğü geçmesine ve çeke 

benzemesine rağmen bazı senetler TTK anlamında çek sayılmaz. Kural olarak bunlar 

havale hükmünde kabul edilir. Posta çek ve yolculuk (seyahat) çeki bu niteliktedir.  

Zamanaşımı:  

Hamilin, cirantalarla düzenleyene ve diğer çek borçlularına karşı sahip olduğu 

başvurma hakları, ibraz süresinin bitiminden itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına 

uğrar. 

Çek borçlularından birinin diğerine karşı sahip olduğu başvurma hakları, bu çek 

borçlusunun çeki ödediği veya çekin  dava yolu ile kendisine karşı ileri sürüldüğü 

tarihten itibaren altı ay geçmekle zamanaşımına uğrar. 

 

ÇEK KANUNU 

Amaç ve kapsam 

             MADDE 1 – (1) Bu Kanunun amacı, çek defterlerinin içeriklerine, çek 

düzenlenmesine, kullanımına, çek hamillerinin korunmalarına ve kayıt dışı 

ekonominin denetim altına alınması önlemlerine katkıda bulunmaya ilişkin esaslar ile 

çekin karşılıksız çıkması ve belirlenen diğer yükümlülüklere aykırılık hâllerinde ilgililer 

hakkında uygulanacak yaptırımları belirlemektir.  

             (2) Bu Kanunda hüküm bulunmayan hâllerde genel hükümler uygulanır. 
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             Bankanın araştırma yükümlülüğü, çek hesapları ve çek defterleri  

             MADDE 2 – (1) Bankalar, çek hesabı açılması ile ilgili olarak bu Kanunla 

kendilerine verilen görev ve yükümlülükleri yerine getirirken, çek hesabı açtırmak 

isteyenin yasaklı olup olmadığını bu Kanun hükümlerine göre araştırırlar; ayrıca ilgili 

kişinin ekonomik ve sosyal durumunun belirlenmesinde gerekli basiret ve özeni 

gösterirler. 

             (2) Bankalar, çek hesabı açtırmak isteyenlerin yasaklılık durumuna ilişkin 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası kayıtlarını, açık kimliklerini saptamak için 

fotoğraflı nüfus cüzdanı, pasaport veya sürücü belgesi örneklerini, yerleşim yeri 

belgelerini, vergi kimlik numaralarını, tacir olanların ayrıca ticaret sicili kayıtlarını, 

esnaf ve sanatkâr olanların ise esnaf ve sanatkâr sicili kayıtlarını almak ve çek 

hesabının kapatılması hâlinde bunları, hesabın kapatıldığı tarihten itibaren on yıl 

süreyle saklamakla yükümlüdür. Yerleşim yeri yurt dışında bulunan kişiler, bankaya 

kendileri ile ilgili olarak Türkiye’de bir adres bildirmek zorundadır. Çekin karşılığının 

tamamen veya kısmen bulunmaması hâlinde, çek düzenleyenin bankaca bilinen 

adresleri, talebi hâlinde hamile verilir. (1) 

             (3) Çek hesabı ilgilinin, vekilin veya yasal temsilcisinin imzası olmadan 

açılamaz. Çek hesabı açılmasını veya mevcut çek hesabından çek defteri verilmesini 

isteyen kişi, her defasında tacir veya esnaf ve sanatkâr olup olmadığı ve kendisi 

hakkında çek keşide ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı hususunda bankaya 

yazılı beyanda bulunur. Tüzel kişiler adına verilecek beyannamede ayrıca, tüzel 

kişinin yönetim organında görev yapan, temsilcisi olan veya imza yetkilisi olan 

kişilerin çek keşide ve çek hesabı açma yasağı bulunmadığı belirtilir.  

             (4) Hakkında çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararı bulunan gerçek 

kişinin, yönetim organında görev yaptığı, temsilcisi veya imza yetkilisi olduğu tüzel 

kişiye çek defteri verilmez. 

             (5) Çek defterleri bankalarca bastırılır. 

             (6) Çek defterlerinin baskı şeklini belirleyen esaslar, Maliye Bakanlığı, 

Türkiye Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşü alınarak, 

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca Resmî Gazete’de yayımlanacak tebliğle 
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düzenlenir. Tacir olan ve tacir olmayan kişilere verilecek çekler ile hamiline 

düzenlenecek çekler, açıkça ayırt edilebilecek biçimde bastırılır. Hamiline 

düzenlenecek çekler için sadece bu çeklere ilişkin işlemlerin işlendiği ayrı çek 

hesapları açılır. Hamiline düzenlenecek çeklerde, hamiline çek defteri yapraklarının 

kullanılması gerekir. Çek yapraklarının üzerinde “hamiline” ibaresi matbu olarak yer 

alır. 

             (7) Çek defterinin her bir yaprağına;  

             a) Çek hesabının numarası,  

             b) Çek hesabının bulunduğu banka şubesinin adı, 

             c) Çek hesabı sahibi gerçek kişinin adı ve soyadı, tüzel kişinin adı,  

             ç) Çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişinin vergi kimlik numarası,  

             d) (Ek: 31/1/2012-6273/1 md.) Çekin basıldığı tarih, 

             yazılır.  

             (8) Tüzel kişi adına çek düzenleyen kişinin adı ve soyadı, düzenlenen çek 

üzerine açıkça yazılır.  

             (9) Türk Ticaret Kanunundaki unsurları taşıması kaydıyla, düzenlenen çekin 

bu maddede yer alan koşullara aykırı olması çekin geçerliliğini etkilemez. 

             (10) Çek hesabı, ancak sahibinin veya yasal temsilcisinin yazılı talebi ya da 

mevduat veya katılım fonu zamanaşımı süresinin dolması üzerine kapatılabilir. Çek 

hesabı kapatıldıktan sonra, üzerinde yazılı bulunan keşide tarihine göre kanunî ibraz 

süresi içinde ibraz edilen çekler karşılıksızdır işlemine tabi tutulur. 

             (11) Esnaf ve sanatkâr odalarına kayıtlı olanlardan, tacir kişilere özgü çek 

hesabı açtıranlar hakkında bu Kanunun tacirlere ilişkin hükümleri uygulanır. 

             İbraz, ödeme, çekin karşılıksız olduğunun tespiti ve gecikme cezası (1) 
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             MADDE 3 – (1) Karşılığı bulunan çek, hesabın bulunduğu muhatap bankanın 

herhangi bir şubesine ibraz edildiğinde hamilin varsa vergi kimlik numarası 

saptandıktan sonra ödenir. Ancak çek, hesabın bulunduğu şubeden başka bir şubeye 

ibraz edildiğinde, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir. 

             (2) “Karşılıksızdır” işlemi, muhatap bankanın hamile kanunen ödemekle 

yükümlü olduğu miktarın dışında, çek bedelinin karşılanamayan kısmıyla sınırlı olarak 

yapılır. 

             (3) Muhatap banka, ibraz eden düzenleyici dışındaki hamile, süresinde ibraz 

edilen her çek yaprağı için; 

             a) Karşılığının hiç bulunmaması hâlinde,  

             1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya üzerinde ise bin Türk Lirası,  

             2) Çek bedeli bin Türk Lirasının altında ise çek bedelini,  

             b) Karşılığının kısmen bulunması hâlinde,  

             1) Çek bedeli bin Türk Lirası veya altında ise, çek bedelini aşmamak 

koşuluyla, kısmî karşılığı bin Türk Lirasına tamamlayacak bir miktarı, 

             2) Çek bedeli bin Türk Lirasının üzerinde ise, çek bedelini aşmamak 

koşuluyla, kısmî karşılığa ilave olarak bin Türk Lirasını,   

             ödemekle yükümlüdür. Bu husus, hesap sahibi ile muhatap banka arasında 

çek defterinin teslimi sırasında yapılmış olan dönülemeyecek bir gayri nakdî kredi 

sözleşmesi hükmündedir. Bu fıkradaki miktar, Türkiye İstatistik Kurumu tarafından 

yayımlanan fiyat endekslerindeki yıllık değişmeler göz önünde tutularak Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankası tarafından her yıl Ocak ayında belirlenir ve Resmî 

Gazete’de yayımlanır. 

             (4) Hamilin talepte bulunması hâlinde, karşılıksızdır işlemi; çekin arka yüzüne 

tahsil için bankaya ibraz edildiği tarih, hesap durumu, bankanın yükümlülüğü 

çerçevesinde ödediği miktar ve ibraz eden gerçek kişinin adı ve soyadı yazılmak, bu 

kişinin tüzel kişi adına bedeli tahsil etmesi hâlinde bu husus belirtilmek ve bu kişi ile 
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birlikte banka yetkilisi tarafından imzalanmak suretiyle yapılır. Banka tarafından 

ödenen miktar düşüldükten sonra karşılıksız kalan tutar açıkça belirtilir. Hamilin 

imzalamaktan kaçınması hâlinde, karşılıksızdır işlemi yapılmaz.  

             (5) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar 

dahil, kısmî ödemenin hamil tarafından kabul edilmemesi hâlinde, ikinci fıkra 

hükmüne göre karşılıksızdır işlemi yapılır; ibraz tarihi ile ödememe nedeni çekin 

üzerine yazılır ve çek, üzerine imzası alınarak hamiline geri verilir; ön ve arka 

yüzünün fotokopisi banka tarafından saklanır. Çek hesabında hiç karşılığın 

bulunmaması ve hamilin sadece muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle 

yükümlü olduğu tutarın ödenmesini talep etmesi hâlinde de bu fıkra hükmüne göre 

işlem yapılır.  

             (6) Muhatap bankanın üçüncü fıkraya göre ödemekle yükümlü olduğu tutar 

dahil kısmî ödeme hâlinde, çekin ön ve arka yüzünün onaylı fotokopisi ücretsiz olarak 

hamile verilir. Çek hamili, bu fotokopiyle müracaat borçlularına veya kambiyo 

senetleri hakkındaki takip usullerine başvurabileceği gibi, Cumhuriyet başsavcılığına 

talepte bulunurken dilekçesine bu fotokopiyi ekleyebilir ve bunu icra daireleri ile 

mahkemelerde ispat aracı olarak kullanabilir. Mahkeme veya icra dairesinin istemi 

hâlinde çekin aslı bu mercilere gönderilir. (1) 

             (7) Banka; 

             a) Çekin karşılığının hesapta bulunmasına rağmen hamiline ödenmesinin 

geciktirilmesi,  

             b) Kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarın hamile ödenmesinin 

geciktirilmesi, 

             hâllerinde, çek hamiline, her geçen gün için binde üç gecikme cezası öder. 

Bu hâllerde 4/12/1984 tarihli ve 3095 sayılı Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine İlişkin 

Kanun hükümleri uygulanmaz. 

             (8) Üzerinde yazılı bulunan keşide tarihinden önce ibraz edilen çekin 

karşılığının Türk Ticaret Kanununun 707 nci maddesi uyarınca kısmen veya 

tamamen ödenmemiş olması hâlinde, bu çekle ilgili olarak hukukî takip yapılamaz. 



 240

İleri keşide tarihli çekle ilgili olarak hukukî takip yapılabilmesi için, çekin üzerindeki 

keşide tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde bankaya ibraz edilmesi ve 

karşılıksızdır işlemine tabi tutulması şarttır. 

             (9) (Ek: 31/1/2012-6273/2 md.) Çekin, üzerinde yazılı baskı tarihinden 

itibaren beş yıl içinde ibraz edilmemesi hâlinde, muhatap bankanın üçüncü fıkraya 

göre ödemekle yükümlü olduğu tutara ilişkin sorumluluğu sona erer. 

             Bankaların bildirim yükümlülüğü 

             MADDE 4 – (1) Hamiline çek hesabı sahiplerinin açık kimlikleri, adresleri, 

vergi kimlik numaraları, bu hesaplardan ödeme yapılan kişilere ait bu bilgiler ile bu 

kişilere yapılan ödemelerin tutarları ve üzerinde vergi kimlik numarası bulunmayan 

çeklere ilişkin bilgiler, ilgili bankalar  tarafından, dönemler  itibarıyla, Gelir İdaresi 

Başkanlığına  elektronik ortamda bildirilir. Bildirim dönemleri ve süreleri Türkiye 

Bankalar Birliği ve Türkiye Katılım Bankaları Birliğinin görüşleri alınarak Gelir İdaresi 

Başkanlığı tarafından belirlenir.–––––––––––––             (2) Tacir tüzel kişi veya onun 

faaliyetleri ile ilişkilendirilmek kaydıyla, tüzel kişinin gerçek kişi ortakları, ortakların 

ilgili bulunduğu veya tüzel kişinin veya ortaklarının etkisi altında bulundurduğu gerçek 

kişiler ile tüzel kişinin yönetim organında görev alan veya temsilcisi sıfatını taşıyan 

gerçek kişiler adına açılmış olan çek hesapları, tacir tüzel kişiye ait kabul edilir. Söz 

konusu ilişkinin varlığına yönelik emarelerin bulunması hâlinde, hesabın bulunduğu 

banka şubesi durumu Gelir İdaresi Başkanlığına bildirir. 

             (3) Bankalar, hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek 

düzenlendiğini tespit etmeleri hâlinde, mevcut delilleriyle birlikte durumu, tespit 

tarihinden itibaren en geç bir hafta içinde Cumhuriyet başsavcılığına ve Gelir İdaresi 

Başkanlığına bildirmekle yükümlüdür.  

             

 Çek keşide ve çek hesabı açma yasağı (1) 

             MADDE 5 – (1) (Değişik: 31/1/2012-6273/3 md.) Üzerinde yazılı bulunan 

keşide tarihine göre kanunî ibraz süresi içinde ibrazında, çekle ilgili olarak 

karşılıksızdır işlemi yapılması hâlinde, altı ay içinde hamilin talepte bulunması 
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üzerine, çek hesabı sahibi gerçek veya tüzel kişi hakkında, çekin tahsil için bankaya 

ibraz edildiği veya çek hesabının açıldığı banka şubesinin bulunduğu yer ya da çek 

hesabı sahibinin yahut talepte bulunanın yerleşim yeri Cumhuriyet savcısı tarafından, 

her bir çekle ilgili olarak çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararı verilir. Bu fıkra 

hükmüne göre çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararı, karşılıksızdır işlemine 

tabi tutulan çekin düzenlenmesi suretiyle dolandırıcılık, belgede sahtecilik veya başka 

bir suçun işlenmesi hâlinde de verilir. 

             (2) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 

             (3) Çek hesabı sahibi gerçek kişi, kendisi adına çek keşide etmek üzere bir 

başkasını temsilci veya vekil olarak tayin edemez. Gerçek kişinin temsilcisi veya 

vekili olarak çek düzenlenmesi hâlinde, bu çekten dolayı hukukî sorumluluk ile idarî 

yaptırım sorumluluğu çek hesabı sahibine aittir. (2) 

             (4) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 

             (5) Çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararı ile ilgili olarak, herhangi bir 

adres değişikliği bildiriminde bulunulmadığı sürece ilgilinin çek hesabı açtırırken 

bildirdiği adrese 11/2/1959 tarihli ve 7201 sayılı Tebligat Kanununun 35 

inci  maddesine  göre  derhal  tebligat çıkarılır. Adresin bankaya yanlış bildirilmesi 

veya fiilen terkedilmiş olması hâlinde de, tebligat yapılmış sayılır.  

             (6) Hakkında çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, 

elindeki bütün çek yapraklarını ait olduğu bankalara iade etmekle yükümlüdür. Bu kişi 

adına yeni bir çek hesabı açılamaz.  

             (7) Hakkında çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, 

kararın kendisine tebliğ edildiği tarihten itibaren on gün içinde, düzenlemiş bulunduğu 

ve henüz karşılığı tahsil edilmemiş olan çekleri, keşide tarihlerini, miktarlarını ve 

varsa lehtarlarını da göstermek suretiyle, muhatap bankaya liste hâlinde vermekle 

yükümlüdür.  

             (8) Çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararına ilişkin bilgiler, güvenli 

elektronik imza ile imzalandıktan sonra, Adalet Bakanlığı Ulusal Yargı Ağı Bilişim 

Sistemi (UYAP) aracılığıyla Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasına elektronik 
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ortamda bildirilir. Bu bildirimler ile bankalara yapılacak duyurulara ilişkin esas ve 

usuller, Adalet Bakanlığının uygun görüşü alınarak Türkiye Cumhuriyet Merkez 

Bankası tarafından belirlenir. 

             (9) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 

             (10) (Değişik: 31/1/2012-6273/3 md.) Çek keşide ve çek hesabı açma 

yasağı kararına karşı yapılacak başvuru ve itirazlar hakkında, 30/3/2005 tarihli ve 

5326 sayılı Kabahatler Kanununun kanun yoluna ilişkin hükümleri uygulanır. Çek 

keşide ve çek hesabı açma yasağı kararına karşı yapılan başvurunun kabulü hâlinde, 

bu kararla ilgili olarak da sekizinci fıkradaki bildirim ve yayımlanma usulü izlenir. 

             (11) (Mülga: 31/1/2012-6273/3 md.) 

             Çek keşide ve çek hesabı açma yasağının kaldırılması (1) 

             MADDE 6 – (Değişik: 31/1/2012-6273/4 md.) 

(1) Karşılıksız kalan çek bedelinin, çekin üzerinde yazılı bulunan keşide tarihine 

göre kanunî ibraz tarihinden itibaren işleyecek 3095 sayılı Kanuna göre ticarî işlerde 

temerrüt faiz oranı üzerinden hesaplanacak faizi ile birlikte tamamen ödenmesi 

hâlinde, çek keşide ve çek hesabı açma yasağı Cumhuriyet savcısı 

tarafından  kaldırılır. Çek keşide ve çek hesabı açma yasağının kaldırıldığı, Türkiye 

Cumhuriyet Merkez Bankasına 5 inci maddenin sekizinci fıkrasındaki usullere göre 

bildirilir ve ilân olunur. 

(2) Çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararının verildiği yer Cumhuriyet 

başsavcılığına başvurularak talebin geri alınması hâlinde de birinci fıkra hükmü 

uygulanır. 

(3) Çek keşide ve çek hesabı açma yasağına ilişkin kayıt, kaydın girildiği 

tarihten itibaren her hâlde on yıl geçmesiyle Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası 

tarafından resen silinir ve bu işlem ilân olunur. 

              Diğer ceza hükümleri 
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             MADDE 7 – (1) Tacirin ticarî işletmesiyle ilgili iş ve işlemlerinde, tacir 

olmayan kişinin çek defterini kullanarak çek düzenleyen ve düzenleten kişi altı aydan 

iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

             (2) Tacir olmayan kişiye tacir kişiye verilmesi gereken çek defteri veren 

banka görevlisi hakkında elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezasına 

hükmolunur. 

             (3) 2 nci maddenin üçüncü fıkrasındaki yükümlülüğe aykırı olarak bankaya 

gerçek dışı beyanda bulunan kişi, üç aydan iki yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır. Beyanname almadan veya beyannameye rağmen, hakkında çek 

keşide ve çek hesabı açma yasağı bulunan kişiye veya bu kişinin yönetim organında 

görev yaptığı veya temsilcisi ya da imza yetkilisi olduğu tüzel kişiye çek defteri veren 

banka görevlileri elli günden yüzelli güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır.  

             (4) Kısmen veya tamamen karşılığı bulunmayan çekle ilgili olarak, talebe 

rağmen, karşılıksızdır işlemi yapmayan banka görevlisi, şikâyet üzerine bir yıla kadar 

hapis cezası ile cezalandırılır.  

             (5) Karşılığı tahsil edilmek üzere bankaya ibraz edilen çekin karşılığının 

hesapta mevcut olmasına rağmen, hamile ödemede bulunmayan ya da bankanın 

kanunen ödemekle yükümlü olduğu miktarı hamile ödemeyen banka görevlisi, şikâyet 

üzerine bir yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

             (6) Hakkında çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi, 

buna rağmen çek düzenlerse, fiil daha ağır cezayı gerektiren başka bir suç 

oluşturmadığı takdirde, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.  

             (7) Hakkında çek keşide ve çek hesabı açma yasağı kararı verilmiş olan kişi 

adına çek hesabı açan banka görevlisi, üç aydan bir yıla kadar hapis cezası ile 

cezalandırılır.  

             (8) Çek defteri basmaya veya bastırmaya kanunen yetkili kılınanlar dışında 

çek defteri basanlar ve bastıranlar iki yıldan beş yıla kadar hapis ve binbeşyüz güne 

kadar adlî para cezasıyla cezalandırılır. 
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             (9) Hamiline çek defteri yaprağını kullanmadan hamiline çek düzenleyen kişi, 

bu aykırılığı içeren her bir çekle ilgili olarak, Cumhuriyet savcısı tarafından üçyüz 

Türk Lirasından üçbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası ile cezalandırılır. (1) 

             (10) 2 nci maddenin, sağlanması ve saklanması gereken bilgi ve belgelere 

ilişkin hükmüne aykırı hareket edilmesi veya çekin karşılıksız çıkması dolayısıyla 

hamili tarafından talep edilmesi üzerine düzenleyicinin banka kayıtlarındaki 

adreslerinin kendisine verilmemesi hâlinde, ilgili bankaya Cumhuriyet savcısı 

tarafından beşyüz Türk Lirasından beşbin Türk Lirasına kadar idarî para cezası 

verilir. 

            

 

  Hesaben ödeme 

             MADDE 8 – (1) Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, çeklerin banka şubeleri 

arasında hesaben ödenmesini sağlayacak tüzel kişiliği haiz sistemi kurmaya ve 

gözetimi altında yürütmeye yetkilidir. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, bu yetkiyi 

uygun göreceği başka bir kuruluş aracılığıyla da kullanabilir.  

             (2) Hesaben ödeme sisteminin kuruluş ve işleyişi, Türkiye Cumhuriyet 

Merkez Bankasınca çıkarılacak ve Resmî Gazete’de yayımlanacak bir yönetmelikle 

düzenlenir. 

             (3) Yönetmelikte belirtilen esaslar çerçevesinde çeklerin fizikî olarak ibraz 

edilmeksizin sadece çek bilgileri üzerinden bankalararası takas odaları aracılığı ile 

elektronik ortamda muhatap bankaya gönderilerek işlem görmesi, 6762 sayılı Türk 

Ticaret Kanununun 710 uncu maddesine göre takas odasına ibraz hükmündedir. 

             (4) Takas odaları aracılığıyla ibraz edilmiş çekler için, 3 üncü maddenin 

üçüncü fıkrasında belirlenen sorumluluk miktarı dâhil, kısmî ödeme yapılmaz. Bu 

durum, muhatap bankanın sorumluluk tutarını ödeme yükümlülüğünü ortadan 

kaldırmaz. Ancak, takas odaları aracılığıyla ibraz edilen çekin, hesapta yeterli 

karşılığının olmadığının belirlenmesi hâlinde muhatap banka tarafından, hesapta 
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bulunan kısmî karşılık tutarı, çeki ibraz eden hamil lehine onbeş gün süreyle bloke 

edilir. 

             Yürürlükten kaldırılan mevzuat 

             MADDE 9 – (1) 19/3/1985 tarihli ve 3167 sayılı Çekle Ödemelerin 

Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması Hakkında Kanun ile 26/2/2003 tarihli 

ve 4814 sayılı Çekle Ödemelerin Düzenlenmesi ve Çek Hamillerinin Korunması 

Hakkında Kanunda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanunun geçici 1 ilâ geçici 5 inci 

maddeleri yürürlükten kaldırılmıştır.  

             Geçiş hükümleri 

             GEÇİCİ MADDE 1 – (1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca 

bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihten itibaren bir ay içinde, 2 nci maddeye göre 

yayımlanacak tebliğde belirlenen esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar. 

             (2) Bankalar, 1/7/2010 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir 

ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler. 

             (3) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, 3167 

sayılı Kanun hükümlerinin uygulanmasına devam olunur. 26/9/2004 tarihli ve 5237 

sayılı Türk Ceza Kanununun 7 nci maddesi hükmü saklıdır. 

             (4) Bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihe kadar 3167 sayılı Kanunun 16 ncı 

maddesinde tanımlanan suçtan dolayı açılmış olan davalar bakımından asliye ceza 

mahkemesinin görevi devam eder. 

             (5) 31/12/2011 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin 

ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. 

             (6) Bu Kanunun 5 inci maddesinin sekizinci fıkrası uyarınca yapılacak 

bildirimler, 1/7/2010 tarihine kadar yazılı ortamda yapılabilir. 

             (7) Bu Kanunla yürürlükten kaldırılan 3167 sayılı Kanunun 6 ncı maddesi 

uyarınca kurulmuş olan Bankalararası Takas Odaları Merkezi, bu Kanunun 8 inci 

maddesinde öngörülen tüzel kişiliği haiz sistem kuruluncaya kadar faaliyetlerine 
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devam eder ve yeni kurulacak tüzel kişiliğe herhangi bir işleme gerek kalmaksızın 

devrolunur. Yeni kurulacak tüzel kişilik bu devir nedeniyle doğacak her türlü vergi, 

resim, harç ve fondan muaftır. 

             GEÇİCİ MADDE 2 – (1) 3167 sayılı Kanunun 16 ncı maddesinde tanımlanan 

suçtan dolayı, 1/11/2009 tarihi itibarıyla, haklarında soruşturma veya kovuşturma 

başlatılmış ya da kesinleşmiş bir hükümle mahkûm olan kişilerin; 

             a) Şikâyetçi ile belirledikleri miktarın belirli vadelerde ödenmesi hususunda 

anlaşmaya varmaları ve anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi 

tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, 

anlaşmada öngörülen süre kadar soruşturma veya kovuşturmanın durmasına, 

hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına karar verilir. Anlaşmaya 

varılmış olması, şikâyetçi bakımından şikâyetin geri alınması sonucunu doğurmaz. 

             b) Bu Kanunun 6 ncı maddesi hükmüne göre ödenmesi gereken miktarı 

belirli vadelerde ödeyeceğini taahhüt etmesi ve taahhütnamenin, kendisi veya yasal 

temsilcisi tarafından Cumhuriyet başsavcılığına veya mahkemeye verilmesi hâlinde, 

anlaşma aranmaksızın, taahhütnamede belirtilen süre kadar, soruşturma veya 

kovuşturmanın durmasına, hükmün infazının ertelenmesine veya durdurulmasına 

karar verilir. Bu durumda, ödeme süresi, taahhütnamenin yapıldığı tarihten itibaren iki 

yılı geçemez. Taahhütnamede yer alacak birinci yıl taksidi, borcun üçte birinden az 

olamaz. Taahhütnamenin bir örneği alacaklıya gönderilir. 

             (2) Birinci fıkrada yazılı anlaşma veya taahhütnamenin en geç 1/4/2010 

tarihine kadar düzenlenmiş ve mercîlerine verilmiş olması şarttır. Birinci fıkranın (b) 

bendinden yararlanan kişi, taahhütnamede belirttiği süre içinde şikâyetçi ile 

anlaşmaya varması ve bu anlaşmanın bir nüshasının şikâyetçi veya yasal temsilcisi 

tarafından mercilerine verilmiş olması hâlinde, aynı fıkranın (a) bendi hükmünden 

yararlanır.   

             (3) Soruşturma veya kovuşturmanın durması hâlinde dava zamanaşımı; 

hükmün infazının ertelenmesi veya durdurulması hâlinde ise ceza zamanaşımı 

işlemez. 



 247

             (4) Anlaşmanın gereği gibi ifa edilmiş veya bu Kanunun 6 ncı maddesi 

hükmüne göre ödenmesi gereken miktarın ödenmiş olması hâlinde; kovuşturmaya 

yer olmadığına, davanın düşmesine veya hükmün bütün sonuçlarıyla ortadan 

kaldırılmasına karar verilir. 

             (5) Şikâyetçinin başvurusu üzerine, anlaşma veya taahhüde uyulmadığının 

tespiti hâlinde, soruşturmaya, kovuşturmaya veya hükmün infazına devam edilir. 

             (6) Soruşturma veya kovuşturması durdurulan ya da hükmün infazı ertelenen 

veya durdurulan kişi hakkında Ceza Muhakemesi Kanununun 109 uncu maddesinin 

üçüncü fıkrasının (a) bendinde yer alan adlî kontrol tedbirine karar verilebilir. 

GEÇİCİ MADDE 3 – (Ek: 31/1/2012-6273/6 md.) 

(1) Bankalar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasınca bu maddenin yayımı 

tarihinden itibaren bir ay içinde 2 nci maddeye göre yayımlanacak tebliğde belirlenen 

esaslara uygun olarak yeni çek defterleri bastırırlar. 

(2) Bankalar, 31/12/2012 tarihine kadar müşterilerine yeni çek defterlerini verir 

ve ellerindeki eski çek defterlerini imha ederler. 

(3) Bu Kanunun bu maddenin yayımı tarihinden önce yürürlükte bulunan 

hükümleri ile mülga 3167 sayılı Kanun hükümleri gereğince düzenlenmiş olan eski 

çeklerin hukukî geçerliliği devam eder. 

(4) Bankaların müşterilerine verdikleri eski çek defterleriyle ilgili olarak, muhatap 

bankanın 3 üncü maddenin üçüncü fıkrasına göre ödemekle yükümlü olduğu tutara 

ilişkin sorumluluğu 30/6/2018 tarihinde sona erer. 

 

(5) 31/12/2017 tarihine kadar, üzerinde yazılı keşide tarihinden önce çekin 

ödenmek için muhatap bankaya ibrazı geçersizdir. 

(6) Bu maddenin yayımı tarihinden önce verilen çek keşide ve çek hesabı açma 

yasağı kararlarına ilişkin kayıtlar, 6 ncı maddede düzenlenen yasağın kaldırılmasına 
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ilişkin şartlar oluşuncaya kadar Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasında tutulmaya 

devam olunur. 

(7) Bu Kanun hükümlerine göre suç karşılığı uygulanan yaptırımı, idarî 

yaptırıma dönüştürülen fiiller nedeniyle, 

a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet 

başsavcılığınca, 

b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece, 

idarî yaptırım kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan 

dosyalar hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde 

bulunan dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere 

dava dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme tarafından 

duruşma yapılmaksızın karar verilir 

             a) Soruşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında Cumhuriyet 

başsavcılığınca, 

             b) Kovuşturma evresinde bulunan dosyalar hakkında mahkemece, 

idarî yaptırım kararı verilir. Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığında bulunan dosyalar 

hakkında Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığınca, Yargıtayın ilgili dairesinde bulunan 

dosyalar hakkında ise ilgili dairece, bu Kanuna göre işlem yapılmak üzere dava 

dosyası hükmü veren mahkemeye gönderilir ve bu mahkeme tarafından duruşma 

yapılmaksızın karar verilir. 

 

KAMBİYO SENETLERİNE BENZEYEN DİĞER SENETLER 

I - Emre yazılı havaleler 

MADDE 826- (1) Senet metninde poliçe olarak gösterilmemekle beraber, açıkça 

emre yazılı olarak düzenlenen ve diğer hususlarda da poliçede aranılan unsurları 

içeren havaleler poliçe hükmündedir. 

MADDE 827- (1) Emre yazılı havale kabul için ibraz edilemez. 
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(2) Buna rağmen ibraz edilir ve kabulden de kaçınılırsa hamilin bu sebepten 

dolayı başvurma hakkı yoktur. 

MADDE 828- (1) Emre yazılı bir havalenin, havale olunan tarafından isteğe bağlı 

olarak kabulü poliçenin kabulü hükmündedir. Bununla beraber, hamil, havale olunan 

kişi iflas etmiş veya bir ilamla ispatlanmamış olsa bile ödemelerini tatil etmiş veya 

aleyhine yapılan takip semeresiz kalmışsa, vadenin gelmesinden önce başvurma 

hakkını kullanamaz. 

(2) Bunun gibi, havale edenin iflası hâlinde vadenin gelmesinden önce hamil 

başvurma hakkını kullanamaz. 

MADDE 829- (1) İcra ve İflas Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı 

senetlerden bonoların takibine ilişkin hükümleri emre yazılı havaleye uygulanamaz. 

II - Emre yazılı ödeme vaatleri 

MADDE 830- (1) Senet metninde bono olarak gösterilmemekle beraber, açıkça 

emre yazılı olarak düzenlenmiş olan ve bonoda aranılan diğer unsurları da içeren 

ödeme vaatleri, bono hükmündedir. Ancak, emre yazılı olarak düzenlenmiş olan 

ödeme vaatleri hakkında, araya girerek ödemeye ilişkin hükümler uygulanmaz. 

(2) İcra ve İflas Kanununun, çekler, poliçeler ve emre yazılı senetlerden bonoların 

takibine ilişkin hükümleri, emre yazılı olarak düzenlenmiş bulunan ödeme vaatlerine 

uygulanmaz. 

 

Emre Yazılı Havale Emre Yazılı Ödeme Vaadi 

Senet metninde poliçe olarak 

gösterilmemekle beraber, açıkça emre 

yazılı olarak düzenlenen ve diğer 

hususlarda da poliçede aranılan 

unsurları içeren havaleler poliçe 

hükmündedir. 

Senet metninde bono olarak 

gösterilmemekle beraber, açıkça emre 

yazılı olarak düzenlenmiş olan ve 

bonoda aranılan diğer unsurları da içeren 

ödeme vaatleri, bono hükmündedir. 

Emre yazılı havale kabul için ibraz 

edilemez. 

Emre yazılı olarak düzenlenmiş olan 

ödeme vaadleri hakkında, araya girerek 

ödemeye ilişkin hükümler uygulanmaz. 

Bir şekilde kabul için ibraz edilir ve 

kabulden de kaçınılırsa hamilin bu 

İcra ve İflas Kanununun, çekler, poliçeler 

ve emre yazılı senetlerden bonoların 
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sebepten dolayı başvurma hakkı yoktur. takibine ilişkin hükümleri, emre yazılı 

olarak düzenlenmiş bulunan ödeme 

vaatlerine uygulanmaz. 

Emre yazılı bir havalenin, havale olunan 

tarafından isteğe bağlı olarak kabulü 

poliçenin kabulü hükmündedir. 

Bu senetler hakkında, cironun şekli, 

hamilin hak sahipliği ve senedi elinde 

bulunduranın onu geri vermekle yükümlü 

olması hususlarında, poliçelere ilişkin 

hükümler geçerlidir 

 

Hamil, havale olunan kişi iflas etmiş veya 

bir ilamla ispatlanmamış olsa bile 

ödemelerini tatil etmiş veya aleyhine 

yapılan takip semeresiz kalmışsa, 

vadenin gelmesinden önce başvurma 

hakkını kullanamaz. 

İcra ve İflas Kanununun, çekler, poliçeler 

ve emre yazılı senetlerden bonoların 

takibine ilişkin hükümleri emre yazılı 

havaleye uygulanamaz. 

 

 

MAKBUZ SENEDİ VE VARANT 

Makbuz senedi ve varant verme karşılığında serbest veya gümrüklenmemiş mal 

ve hububatı, saklama sözleşmesi uyarınca kabul etmek ve tevdi edenlere de bu 

senetlerle tevdi olunan mal ve hububatı satabilmek veya rehnedebilmek imkânı 

vermek amacıyla kurulan mağazalara “umumi mağaza” denir.  

1. Makbuz senedi 

MADDE 834- (1) Umumi mağazalara tevdi edilen mal ve hububat karşılığında 

verilen makbuz senedinin aşağıda yazılı kayıtları içermesi gereklidir: 

a) Tevdi edenin adı, mesleği, yerleşim yeri. 

b) Tevdinin yapıldığı umumi mağazanın ticaret unvanı ile merkezi. 

c) Tevdi olunan malların cins ve miktarı ile nitelik ve değerinin bilinmesi için 

açıklanması gereken hususlar. 
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d) Tevdi olunan malların tabi olması gereken, resim, harç ve vergilerin ödenip 

ödenmediği ve sigorta edilip edilmediği. 

e) Ödenmiş veya ödenecek ücretler, giderler. 

f) Senedin kimin adına veya emrine düzenleneceğini gösteren bir ibare. 

g) Umumi mağaza sahibinin imzası. 

2. Varant 

MADDE 835- (1) Varantın da 834 üncü maddede yazılı kayıtları aynen içermesi 

ve makbuz senedine bağlı olması gerekir. 

MADDE 838- (1) Makbuz senediyle varant emre yazılı olmasa bile ayrı ayrı veya 

birlikte teslim ve ciro yoluyla devredilebilir. Ciro, yapıldığı günün tarihini de taşır. 

(2) Varant ile makbuz senedi birlikte beyaz ciro ile de devredilebilir. Bu türlü ciro, 

her iki senet teslim edildiği takdirde cirantanın haklarını hamile devreder. 

MADDE 839- (1) Senedin teslimi şartıyla, ciro aşağıda yazılı hükümleri doğurur: 

a) Makbuz senedi ve varantın birlikte cirosu, tevdi olunan malların mülkiyetini 

devreder. 

b) Yalnız varantın cirosu, varantın devredildiği kişiye, tevdi olunan mallar üzerinde 

rehin hakkı sağlar. 

c) Yalnız makbuz senedinin cirosu, varant hamilinin hakkı saklı kalmak şartıyla, 

tevdi olunan malların mülkiyetini devreder. 

3. Varantın cirosu 

MADDE 840- (1) Varantın ilk cirosu, hangi borcun teminat altına alınması için 

yapılmışsa onu, faiz oranını ve vadeyi içerir. 

(2) Varantın cirosunda yazılı kayıtlar aynen makbuz senedinin üzerine de 

yazılarak, varantın ciro edildiği kişi tarafından imza edilir. 

4. Sigorta 

MADDE 847- (1) Varantın hamili, sigorta edilen malın zıya veya hasarı hâlinde 

sigorta bedelinden alacağını tahsil eder.  

D) Zamanaşımı 

MADDE 848- (1) Makbuz senedi ve varanttan doğan istem hakları, poliçeler 

hakkındaki zamanaşımı sürelerine tabidir. Cirantalara karşı başvurma için 

zamanaşımının başlangıcı, eşyanın satış günüdür. 
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TTK md. 832’ye göre; Makbuz senedi ve varant verme karşılığında serbest 

veya gümrüklenmemiş mal ve hububatı, saklama sözleşmesi uyarınca kabul etmek 

ve tevdi edenlere de bu senetlerle tevdi olunan mal ve hububatı satabilmek veya 

rehnedebilmek imkânı vermek amacıyla kurulan mağazalara “Umumi mağaza” denir. 

Makbuz Senedi Varant 

Umumi mağazaya teslim olunan eşya 

üzerindeki mülkiyet hakkını temsil eder. 

Umumi mağazalara tevdi edilen mal ve 

hububat karşılığında verilen makbuz 

senedinin aşağıda yazılı kayıtları 

içermesi gereklidir: 

- Tevdi edenin adı, mesleği, yerleşim 

yeri. 

- Tevdinin yapıldığı Umumi mağazanın 

ticaret unvanı ile merkezi. 

- Tevdi olunan malların cins ve miktarı ile 

nitelik ve değerinin bilinmesi için 

açıklanması gereken hususlar. 

- Tevdi olunan malların tabi olması 

gereken, resim, harç ve vergilerin ödenip 

ödenmediği ve sigorta edilip edilmediği. 

- Ödenmiş veya ödenecek ücretler, 

giderler. 

- Senedin kimin adına veya emrine 

düzenleneceğini gösteren bir ibare. 

- Umumi mağaza sahibinin imzası 

Umumi mağazaya teslim olunan eşya 

üzerindeki rehin hakkını temsil eder. Şu 

kayıtları içermeli ve makbuz senedine 

bağlı olması gerekir.  

 

 - Tevdi edenin adı, mesleği, yerleşim 

yeri. 

- Tevdinin yapıldığı Umumi mağazanın 

ticaret unvanı ile merkezi. 

- Tevdi olunan malların cins ve miktarı ile 

nitelik ve değerinin bilinmesi için 

açıklanması gereken hususlar. 

- Tevdi olunan malların tabi olması 

gereken, resim, harç ve vergilerin ödenip 

ödenmediği ve sigorta edilip edilmediği. 

- Ödenmiş veya ödenecek ücretler, 

giderler. 

- Senedin kimin adına veya emrine 

düzenleneceğini gösteren bir ibare. 

- Umumig mağaza sahibinin imzası 
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Mülkiyeti temsil eder Rehin hakkını temsil eder 

Emre ve nama yazılı düzenlenebilir Emre ve nama yazılı düzenlenebilir 

Hamiline yazılı düzenlenemez Hamiline yazılı düzenlenemez 

Makbuz senedi hamilinin hakları şöyledir;  

- Eşyanın tamamını Umumi 

mağazadan çekme hakkı 

- Misli eşyanın bir kısmını Umumi 

mağazadan çekme hakkı 

Varant hamilinin hakları şöyledir;  

- Rehnin paraya çevrilmesi yoluyla 

takibe girişip satış talebinde 

bulunma hakkı 

- Başvuru hakkı; borçluya ve 

cirantaya karşı kullanılabilir 

- Varantın hamili, sigorta edilen 

malın zıya veya hasarı hâlinde 

sigorta bedelinden alacağını tahsil 

eder. 

Makbuz senedi emre yazılı olmasa bile 

ayrı ayrı veya birlikte teslim ve ciro 

yoluyla devredilebilir. Ciro, yapıldığı 

günün tarihini de taşır. 

 

Varant emre yazılı olmasa bile ayrı ayrı 

veya birlikte teslim ve ciro yoluyla 

devredilebilir. Ciro, yapıldığı günün 

tarihini de taşır. 

 

Makbuz senedinden doğan istem hakları, 

poliçeler hakkındaki zamanaşımı 

sürelerine tabidir 

Varanttan doğan istem hakları, poliçeler 

hakkındaki zamanaşımı sürelerine tabidir

 KIYMETLİ EVRAK HUKUKU GEÇMİŞ YIL SINAV SORULARI 

 

1998 MAYIS ADLİ YARGI 

 

1. Hamile yazılı senedi kaybeden borçlunun mahkemeden aldığı 

iptal kararının hukuki sonucu aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) Maddi anlamda hak sahipliğini tespit eder 

b) Takip hukuku bakımından hak sahipliğini tespit eder 

c) Şekli anlamda hak sahipliğini tespit eder 

d)  İptal kararı sadece senedin ödenmesini önler 
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e) Bütün hukuki imkânları sağlar 

 

2. Görüldüğünde ödenecek poliçelerde ibraz süresi aşağıdakilerden 

hangisidir? 

 

    a)Keşide tarihinden itibaren üç ay 

    b)Keşide tarihinden itibaren bir ay 

    c)Muhataba ibraz edildiği tarihten itibaren altı ay 

    d)Keşide tarihinden itibaren bir yıl 

    e)Ödeme tarihinden itibaren bir yıl 

 

3. Anonim şirketlerde, ana sözleşme ile şirketle ilgisi olan bazı 

kişilere verilen ve safi kazanca veya tasfiye neticesine iştirak 

olanağı veren senede ne ad verilir? 

 

a)İntifa senedi 

b)Hisse senedi 

c)Rehin senedi 

d)Tahvil 

e)İmtiyazlı hisse senedi 

 

4. “A, B ile yaptığı satım sözleşmesi karşılığı B’den bir poliçe almıştır. 

Ancak muhatap, poliçe bedelini ödememiştir. A, poliçeyi ödemesi için 

B’ye başvurduğunda B, A sözleşmeyi ifa etmediği için poliçe borçlusu 

olmadığını ileri sürmüştür.’ 

 

B’nin buradaki itirazının hukuki niteliği nedir’ 

 

a)İtirazın hukuki dayanağı yoktur 

b)İtirazdır 

c)Asıl borç ilişkisinden kaynaklanan defidir 

d)Geçersizlik defidir 

e)Ödemezlik Defidir  
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5. Emre yazılı senetten doğan hakların devri için yapılması 

gereken aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a)Senet, tahsil cirosu ile devredilmelidir 

b)Senet, rehin cirosu ile devredilmelidir 

c)Senedin zilyetliğinin devredilmesi yeterlidir 

d)Senet, beyaz ciroyla devredilmelidir 

e)Senet, temlik cirosu ile devredilmelidir 

 

----------------------------------------------------- 

 

 

1998 KASIM DÖNEMİ ADLİ YARGI 

 

1. Keşideci hangi halde bono bedelini ödemekten imtina eder? 

 

a) Bono üzerinde vadenin gösterilmemiş olması halinde 

b) Bonoya damga pulu yapıştırılmışsa 

c) Bononun lehdarı gösterilmemişse 

d) Bonoda lehdarın adresi yoksa 

e) Bonoyu tanzim edenin imzası yanında adı ve soyadı 

yazılmamışsa 

 

2. Keşideci tarafından poliçeye konulan hangi ifade, hamile 

protesto çekilmeden başvuru hakkını verir? 

 

a) Masrafsız iade 

b) Görüldükten belli bir süre sonra ödenir 

c) Görüldüğünde ödenir 

d) Muayyen günde ödenir 

e) Bedeli nakden alınmıştır 

 

3. Bonoda ödemenin geçerli olabilmesi için gerçekleşmesi 

gerekmeyen şart aşağıdakilerden hangisidir? 
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a) Bono veya emre muharrer senet kelimesinin bulunması gerekir 

b) Kayıtsız şartsız muayyen bir bedelin ödeneceği vaadi 

bulunmalıdır 

c) Bonoyu tanzim edenin imzası bulunmalıdır 

d) Lehdarın gösterilmiş olması gerekir 

e) Ödeme karşılığında makbuz alınmalıdır 

 

4. Birden fazla ödeme yerinin gösterilmesi poliçeyi nasıl 

etkiler? 

 

a) poliçenin geçersizliği sonucunu doğurur 

b) poliçenin geçerliliğine etkisi olmaz 

c) lehdarın isminin yanında gösterilen yer ödeme yeri kabul edilir 

d) ödeme yerini ticaret mahkemesi tayin eder 

e) keşide yeri, ödeme yeri kabul edilir 

 

5. İbraz süresi içinde çekten cayılırsa, bu caymanın hükmü 

aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) ibraz süresi içinde çekten cayılırsa, çek hükümsüz olur 

b) keşide edilmiş çekten caymak mümkün değildir, hüküm ifade 

etmez 

c) ibraz süresi içinde çekten cayılırsa, çeke adi senetler hakkındaki 

hükümler uygulanır 

d) ibraz süresinin bitiminden sonra hüküm ifade eder 

e) ibraz süresi içinde çekten cayılırsa, çeke bono hakkındaki 

hükümler uygulanır. 

 

----------------------------------------- 

 

2000 YILI ADLİ YARGI SINAV SORULARI 
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1. Bir poliçede, cirantanın “ciro edilemez” kaydı koyması 

aşağıdaki sonuçlardan hangisine yol açar? 

 

a) poliçe geçersiz hale gelir 

b) kayıt, yazılmamış sayılır 

c) ciranta, poliçeyi devrettiği şahıs hariç diğer hamillere karşı mesul 

olmaz 

d) poliçe, vade gelinceye kadar ibraz edilemez 

e) muhatap, asıl borç ilişkisinden doğan bütün defileri poliçeyi bu 

kayıtla devralan şahsa karşı ileri sürme hakkını kazanır 

 

2. Seyahat çekleri aşağıdakilerden hangisi içinde mütalaa 

edilir? 

 

a) kıymetli evrak 

b) niteliksiz çek 

c) bono 

d) ödeme emri 

e) adi havale 

 

3. Aşağıdakilerden hangisi, protesto süresinin kaçırılması 

bakımından mücbir sebep teşkil eder? 

 

a) hamilin kalp krizi geçirmesi 

b) noterin ölümü 

c) hamilin yakınlarından birinin ölümü 

d) postadaki gecikme 

e) hamilin senedi kaybetmesi 

 

4. Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde 

ibraz yapılmaz ya da kabul etmeme protestosu çekilmezse 

aşağıdaki sonuçlardan hangisi doğar? 

 

a) poliçe vadeye kadar ibraz edilemez 
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b) vadeye kadar müracaat borçlularına başvurulamaz 

c) bütün müracaat borçlularına karşı müracaat hakkı kaybedilir 

d) yalnızca keşideciye karşı müracaat hakkı kaydedilir 

e) muhatap asıl borç ilişkisinden doğan talep hakkını kaybeder 

 

5, Aşağıdaki hallerden hangisinde poliçe geçersiz olur? 

a) poliçede ödeme yerinin gösterilmemesi halinde 

b) poliçede vadenin gösterilmemesi halinde 

c) keşidecinin poliçenin ödenmemesi halinde sorumlu olmayacağına 

dair bir kayıt koyması halinde 

d) keşidecinin poliçenin taksitle ödeneceğine ilişkin kayıt koyması 

halinde 

e) poliçeye menfi emre kaydının konması halinde 

 

----------------------------------- 

 

2002 ADLİ YARGI 

 

1. Nama yazılı bir hisse senedinin devir şekliyle ilgili olarak 

aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a) senet zilyetliğinin devri yeterlidir 

b) alacağın temliki ve zilyetliğin devri gerekir 

c) ciro ve zilyetliğin devri gerekir 

d) nama yazılı hisse senetlerinin devri mümkün değildir 

e) devredilmek istenen nama yazılı hisse senedi, önce emre yazılı 

hale çevrilir, sonra poliçenin devrine ilşikin şekli uyularak 

devrolunur. 

 

2. B’nin borçlu olduğu L’ye verdiği bononun metni şöyledir, 

“Ankara, 1,02,2002. Bu bono karşılığında L’ye 1.000.000.000 

TL ödeyeceğim. Ödeme yeri: Ankara B imza”.  

Hak sahibinin teşhis şekli (devir şekli ) açısından bu senet ne 

tür bir senettir? 
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a) hamiline yazılı 

b) eksik nama yazılı 

c) topal hamile yazılı 

d) nama yazılı 

e) emre yazılı 

 

3. Bir poliçede, aleyhinde sebepsiz iktisap davası 

açılamayacak senet ilgilisi aşağıdakilerden hangisidir? 

 

a) keşideci 

b) muhatap 

c) ciranta 

d) ikametgahlı poliçeyi ödeyecek kimse 

e) poliçe başka bir şahıs hesabına çekilmişse, o kimse 

 

4. K, düzenleyip lehtara verdiği poliçeye “protestodan 

muafiyet” kaydı koymuştur. Sente, art arda cirolarla H’ye 

gelmiş; vadesinde muhataba ödenmesi için ibraz olunmuş; 

muhatapça ödenmemiştir. Bunun üzerine senetteki kayda 

güvenen H, doğrudan kendi cirantasına müracaat ederek, 

ödemenin onun tarafından yapılmasını istemiştir. Ciranta C 

ise, bu müracaata karşılık, senedin süresi içinde muhataba 

ibraz olunduğu ispat edilmedikçe, ödemek zorunda 

olmadığını bildirmiştir. Bu durumda, çeşitli hukukçuların 

görüşlerine başvuran hamil H, aşağıdaki mütalaaları 

almıştır.  

 

Bu mütalaalardan hangisi doğrudur? 

 

a) Böyle bir kayıt poliçeye konamaz; kayıt geçersizdir. 

b) Böyle bir kayıt, havalenin kayıtsız şartsız olması ve poliçenin 

mücerretliği esasını bozar ve senedi geçersiz hale getirir. 

c) Böyle bir kayıt geçerlidir ve senedin ibrazı mecburiyetini kaldırır 
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d) Böyle bir kayıt mevcutsa, senedin süresi içinde ibraz edildiğinin 

ispatı külfeti yer değiştirir 

e) Böyle bir kayıt mevcutsa, hamilin, ihtiyatlı davranıp, senedi 

süresi içinde ibraz ettiğini notere tespit ettirmesi gerekir. Çünkü 

poliçe, aynı zamanda bir ibraz senedidir ve ibraza ilişkin işlemler 

hamil tarafından yerine getirilir.  

 

5. Muhatap banka, kendisi üzerine çekilen bir çekle ilgili olarak 

aşağıdaki işlemlerden hangisini yapabilir? 

 

a) çek kendisine ciro edildiği taktirde, o da bunu herhangi bir kişiye 

ciro edebilir 

b) çekte keşideciye karşı duyulan güvensizliği gidermek amacıyla, 

onun lehine aval verebilir 

c) çeki, gerekli kontr garantiyi alarak, kabul edebilir 

d) çeki rehin olarak alabilir 

e) çeki ödediği takdirde, onu hesabın işlediği şubeye ciro edebilir 

 

 

2003 ADLİ YARGI 

 

1. Ciroyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) Kısmi ciro batıldır 

b) Kayıt ve şarta tabi tutulan ciro geçersizdir 

c) Lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesi gerekmez 

d) Beyaz cironun senedin arka yüzüne veya alonj üzerine yapılması 

gerekir 

e) Senedi beyaz ciro ile devralan kimse, senedi yeniden beyaz ciro 

ile devrederse, müracaat borçlusu haline gelir. 

 

2. Bononun ödenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 
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a) hamilin müracaat hakkını kaybettiği hallerde dahi, bonoyu 

düzenleyen kişinin, asıl borçlu vasıtasıyla sorumluluğu devam 

eder. 

b) Bono yabancı para üzerinden düzenlenmiş olmakla birlikte 

“efektif” kaydı taşımıyorsa, borçlu vadede Türk lirası ile ödemede 

bulunarak borcundan kurtulabilir 

c) Bono bedelini ödeyen kişi, cirantaların imzalarının sıhhatini 

araştırmak zorundadır 

d) Hile veya ağır bir kusuru bulunmadıkça, bonoyu vadesinde 

şeklen hak sahibi olarak gözüken kimseye ödeyen borçlu, 

borcundan kurtulmuş olur 

e) Hamil, kısmi ödemeyi reddedemez 

 

3. K…L…C1…C2….C3….C1…H  

Bir bonoya ilişkin yukarıdaki ciro zincirinde C2’nin imzasının 

sahte olduğu tespit edilmiştir. 

Buna göre; müracaat hakkının kullanımı için gerekli şartlar 

yerine getirildiğinde aşağıdakilerden hangisi söz konusu olur? 

 

a) C3, kendisine senedi ciro eden C2’nin imzası sahte 

olduğundan H’ye karşı sorumlu değildir. 

b) C2’nin imzası sahte olduğundan C3 ve C1’in yaptığı 

cirolar geçerizdir 

c) C3,C1 ve H’ye karşı müracaat borçlusu konumundadır 

d) C1, sadece K ve L’ye başvurabilir. 

e) C2’nin imzasının sahte olması nedeniyle kendisinden 

sonra yapılan cirolar geçersiz olduğundan, senendi meşru 

hamili C1’dir. 

 

4. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Çekle işleyen hesabın bulunduğu banka şubesi, ibraz edildiği 

anda çekin karşılığının kısmen bulunması halinde, bu kısmı 

ödemek zorundadır 
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b) Hamiline yazılı bir çek üzerine yapılan ciro, senedi onun yazılı 

çek haline getirmez, ancak cirolu müracaat borçlusu haline gelir 

c) Çekte yazılı bedelin ödenmesi aval ile temin olunabilir 

d) Muhatap, karşılığının bulunması ve keşidecinin caymaması 

kaydıyla ibraz süresinin geçmesinden sonra çeki ödeyebilir 

e) Çekin nama yazılı olarak düzenlenebilmesi için belirli bir kimse 

lehine ödemesinin şart kılınması yeterlidir 

 

5. Emre yazılı senetlerdeki defilerle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

 

a) müracaat borçlusu, senetle keşidecinin imzasının bulunmadığını 

hamile karşı ileri sürebilir 

b) müracaat borçlusu, ciro zincirindeki kopukluğu hamile karşı ileri 

sürebilir 

c) ciranta,  senedi ciroya ehil olmadığını (fiil ehliyetinin 

bulunmadığını) herkese karşı ileri sürebilir 

d) müracaat borçlusu, senedin verilmesine ilişkin anlaşmanın 

muvazaalı olduğunu herkese karşı ileri sürebilir 

e) hamilin müracaat borçlusuna karşı borcu varsa, borçlu, senet 

bedelini bu kısmı mahsup etmek suretiyle ödeyebilir. 

------------------------------------------------ 

 

2004 ADLİ YARGI 

 

1. Beyaz ciroyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır 

 

a) beyaz ciro, senedin “hamiline yazılı” bir senetmiş gibi 

devredilmesi imkânını sağlar. 

b) Hamiline ciro beyaz ciro hükmündedir 

c) Beyaz ciro ile senedi devralan kişi, senedi yeniden beyaz ciro ile 

devrederse ciranta  sıfatıyla müracaat borçluları arasına girer. 

d) Beyaz ciro ile senedi devralan kişi, beyaz ciroyu başka bir kişinin 

adını yazarak doldurursa, ciranta sıfatıyla sorumluluğu doğmaz 
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e) Beyaz ciro ile senedi devralan kişi, beyaz ciroyu kendi adına 

doldurduğu takdirde, senedi ancak tam ciro ile devredebilir. 

 

2. Çek ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) çekte, kısmi ciro ve muhatabın cirosu batıldır 

b) çek üzerine yazılmış bir kabul yazısı yazılmamış sayılır 

c) çek hesabı açılmış olan şube dışında herhangi bir şubeye ibraz 

edilen çek, o şubece karşılığı sorulmak suretiyle ödenir 

d) çekte yer alan faiz şartı yazılmamış sayılır 

e) görüldüğünde ödenecek bir senet olması nedeniyle çekin, keşide 

tarihini içermesi şart değildir. 

 

3. K, Ak Bilgisayar Pazarlama AŞ’den 10,02,2003 tarihinde 

birbilgisayar satın almış, karşılığında aynı tarihli ve “işbu 

bono karşılığında Ak Bilgisayar Pazarlama AŞ’ye 3 milyar 

lira ödeyeceğim.” İbaresini içeren bir bono düzenlemiştir. 

K”nın arkadaşı M de kefil sıfatıyla bononun ön yüzünü 

imzalamıştır. Bilgisayarın arızalı çıkması üzerine K, satım 

sözleşmesini 15,02,2003 tarihinde feshettiğini şirkete 

bildirmiştir. Bu arada bono şirket yöneticileri A ve B’nin 

imzası ile 12,02,2003 tarihinde şirketten alacaklı olan C’ye 

ondan da 20,02,2003 tarihinde H’ye ciro ve teslim edilmiştir. 

 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) bonoda vade belirtilmediği için senet geçersizdir. 

b) Bono “işbu bono %20 faize tabidir.2 kaydı yazılı ise, ödenmek 

üzere K’ye ibraz olunduğunda, K faiz kaydının geçersizliğini ileri 

süremez 

c) M’nin beyanının altında tarih belirtilmemesi, beyanı geçersiz 

kılar. 

d) Bono üzerinde “Bedili mal olarak alınmıştır.” Kaydı yazılı ise, bu 

kayıt senedin mücerretliğini ortadan kaldırır. 
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e) H’nin 01,09,2003’te bono bedelinin ödenmesini talep etmesi 

üzerine K, satım sözleşmesinin feshedilmiş olduğunu ileri 

sürerek ödemeden kaçınabilir 

 

4. K tarafından 23,11,2003 tarihinde düzenlenen emre yazılı 

çeki, gördüğü bir hizmetin karşılığı olarak alan L, ilerinin 

yoğunluğu nedeniyle, yanında hizmetli olarak çalışan B’den 

çek bedelini tahsil etmesini istemiş ve çekin arkasını “Tahsil 

içindir.” Yazıp imzalayarak, çeki B’ye vermiştir. B’nin 

yanından ayrılmasından sonra L, iş yerinde geçirdiği kalp 

krizi sonucu hayatını kaybetmiştir. 

 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a) B, çeki, tahsil cirosuyla arkadaşı C’ye devredebilir. 

b) L’nin ölümü, tahsil cirosuyla B’ye verilen yetkiyi sona erdirir 

c) Muhatap banka, L’ye karşı haiz olduğu bütün defileri, B’ye karşı 

da ileri sürebilir. 

d) Bu arada B’nin çeki kaybetmesi halinde B, çekin iptali davasını 

açabilir 

e) B tarafından muahtap banka lehine yapılacak ciro, makbuz 

hükmündedir 

 

5. 02,01,2004 günü arabasıyla işine giderken L’nin aracına 

arkadan çarpan K, aynı gün, veridği zararın karşılığı olarak, 

keşide ve ödeme yeri Ankara olan 15,01,204 tarihli hamiline 

yazılı bir çek düzenleyip, T’ye vermiştir. Kısa bir süre sonra 

L, çekin de içinde bulunduğu para cüzdanını çaldırmıştır. 

Cüzdanı bulan C, 05,01,2004 tarihinde çeki, çalınma 

olayından haberdar olmayan H’ye ciro ve teslim etmiş, H ise 

06,01,2004 tarihinde ödenmek üzere muhatap bankaya çeki 

ibraz etmiştir. 

 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 
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a) L, mahkemeden muhatap bankanın çeki ödemekten men 

edilmesini talep edemez 

b) Çekin üzerinde “teminattır” kaydı yazılı ise çek hükümsüzdür. 

c) Çekin üzerinde “Araba tamir ettirilince ödenecektir.” Kaydı yazılı 

ise, çek vasfı kaybolur. 

d) Çekin H’ye cirosu, çeki emre yazılı senet haline dönüştürürü. 

e) H, çekin karşılıksız çıkması üzerine C’ye müracaat edemez. 

 

---------------------------------------------------- 

 

2005 ADLİ YARGI (NİSAN) 

 

1. Devlet memuru A kendisine babasından miras kalan lüks br 

restoranı tek başına işletmektedir. Restoranın iç 

restorasyonunun yapılması amacıyla erdem İç Mimari-Tasarım 

Limited Şirketi ile anlaşmış restorasyon için toplam 10 milyar 

TL’yi 10,01,2004 tarihinde ödemeyi taahhüt etmiştir. A, “İş bu 

bono karşılığında Erdem İç Mimari – Tasarım Limited Şirketine 

10 milyar TL ödeyeceğim” ifadesini içeren bir senet düzenleyip 

ad ve soyadını yazarak imzalamış Limited şirketi temsile yetkili 

kişilerden birine teslim etmiştir. A’nın düzenlediği senetle 

düzenleme ve vade tarihi bulunmamaktadır. Sözleşmenin 

yapıldığı tarihten sona işleri kötüye giden A, bir bankadan kredi 

almak amacıyla restoranı üzerinde banka lehine rehin hakkı 

tesis ederek rehin sözleşmesinin ticaret siciline tescil 

ettirmiştir. Aldığı krediye rağmen A, Erdem İç mimari tasarım 

limited şirketine olan borcunu ödememiş restoranını 15,05,2004 

tarihinde M’ye devretmiştir. Devir işlemi aynı gün yerel bir 

gazetede ilan edilmiştir. 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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a) Erdem iç mimari-tasarım ltd. şti A’dan olan alacağı için gecikme 

faizi olarak TC. Merkez Bankası’nın kısa vadeli avanslar için 

uyguladığı faiz oranında faiz talep edebilir 

b)A’nın borcunu zamanında ödememesi üzerine Erdem İç Mimari-

Tasarım Ltd.Şti ticari defterlerini kendi lehine kanıt olarak 

kullanabilir. 

c) A ile kredi veren banka arasındaki rehin sözleşmesinin ticaret 

siciline tescili kurucu niteliktedir 

d) A’nın Erdem İç Mimari-Tasarım Ltd.Şti lehine düzenlediği senet, 

düzenleme tarihini içermediğinden bono sayılmaz. Adi senet 

hükmündedir 

e) Restoran üzerinde kurulmuş olan rehin hakkı işletmeyi devralan 

M’ye karşı da ileri sürülebileceğinden A’nın kredi aldığı bankaya 

olan borcunu vadesinde ödememesi üzerine banka, restoranın 

üzerinde faaliyet gösterdiği taşınmazı sattırarak satım bedelinden 

alacağını tahsil edebilir. 

 

3.Aşağıdakilerden hangisi çekte kabul yasağı kuralının 

sonuçlarından biri değildir? 

 

a) çekin muhatap tarafından kabulünün hukuki sonuç yaratmaması 

b) çekte muhatabın aval verememesi 

c) çekin muhatap tarafından cirosunun mümkün olmaması 

d) çek lehine herhangi bir bankanın kefil olamaması 

e) çekin muhatap tarafından kabulünün adi kefalet olarak 

değerlendirilmesi 

 

4.Nama yazılı bir çeke “veya hamiline” kaydı konulması çeki 

nasıl bir senet haline getirir? 

 

a) eksik nama yazılı bir çek 

b) emre yazılı çek 

c) hamiline yazılı çek 

d) adi senet 
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e) bu kayıt çekte bir değişikliğe neden olmaz 

 

5. A, 20,02,2004 tarihinde alacaklı olduğu M’yi muhatap 

göstererek 10,05,2004 vadeli bir poliçe düzenlemiştir. 

Düzenlediği bu poliçeyi, işletmesi için hammadde satın aldığı 

Özen Sanayi Ticaret Ltd. Şti’yi lehdar göstererek şirketin ticari 

mümessilline teslim etmiştir. Senette poliçe ibaresi ile A’nın 

imzası bulunmakla birlikte, ödenecek miktar belirtilmemiş ve 

üzerine “protestodan muaftır” kaydı konmuştur. A, Özen 

Sanayi Ticaret Ltd. Şti’nin ticari mümessili ile ödenecek 

miktarın 10 milyar Tl olduğu hususunda anlaşmıştır. Ödenecek 

miktarı içermeyen senedi alan ticari mümessil, boş kısmı 20 

milyar TL olarak doldurup durumu bilmeyen arkadaşı C’ye ciro 

etmiştir. C poliçeyi vadesinde M’ye ödeme için ibraz etmiş 

ancak M, A’ya sadece 10 milyar TL borcu olduğu gerekçesiyle 

kalan 10 milyar TL’lik kısmı ödememiştir. 

 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

   

a. senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu, A 

tarafından Özen Sanayi Ticaret Ltd. Şti’ye karşı ileri 

sürülebilir. 

b. A’nın Özen Sanayi Ticaret Ltd. Şti’nin ticari mümessiline 

verdiği senet eksik poliçedir. 

c. A Özen Sanayi Ticaret Ltd. Şti’nin kendisine başvurması 

üzerine senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunu 

ispatlayarak ödemeden kaçınabilir. 

d. A senedin anlaşmaya aykırı loarak doldurulduğunu iyi 

niyetli C’ye karşı ileri süremez. 

e. C’nin senedin ödenmeyen 10 milyar TL’lik kısmı için A’ya 

karşı açacağı davanın zaman aşımı süresi 10,05,2004 

tarihinden itibaren 1 yıldır. 

 

------------------------------------------------ 
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                2005 KASIM ADLİ YARGI 

 

1. K, L ile aralarındaki satım sözleşmesinden doğan borcunu 

ödemek amacıyla Ankara’da 20.10.2005 tarihinde bir çek 

keşide ederek L’ye vermiş, ancak senet metninde keşide 

tarihini 20.11.2005 olarak göstermiştir. Çekin ödeme yeri 

Ankara’dır. L, bu çeki satın aldığı birton zeytinyağının 

karşılığını ödemek üzere Ayvalık’ta ikamet eden C’ye ciro 

ve teslim etmiş, C de “bedeli tahsil içindir” kaydı koyarak 

senedi L’nin kiracısı olan arkadaşı H’ye devretmiştir. 

 

Buna göre aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a. Bu çekin ibraz süresinin hesaplanmasında 20.11.2005 tarihi 

esas alınır. 

b. C’ nin senet üzerine yazdığı “bedeli tahsil içindir” kaydı hukuki 

niteliği itibariyle tahsil cirosudur ve cironun temlik ve garanti 

fonksiyonlarına sahip değildir. 

c. H, çekin karşılıksız çıkması üzerine müracaat hakkını 

kullanarak L’ye başvurduğunda L, H’den olan kira alacağını 

ileri sürerek takas definde bulunabilir 

d. H’nin 27.10.2005 tarihinde ödenmek üzere çeki muhatap 

bankaya ibraz etmesi halinde banka henüz keşide tarihinin 

gelmediğini ve dolayısıyla ibraz süresinin de işlemeye 

başlamadığını ileri sürerek ödemeden kaçınamaz 

e. K, 25.11.2005 günü çekten cayamaz. 

 

2. K, fabrikasındaki bürosunda kullanmak üzere satın aldığı 

mobilyalar karşılığında 14.10.2005 tarihinde bir bono 

düzenleyerek L’ye vermiştir. Bono üzerinde vadeye ilişkin 

olarak herhangi bir kayda yer verilmemiştir. L bu bonoyu eşi 

C’ye ciro etmiş, C de bonoyu, M bankasının Kadıköy Şubesine 
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tahsil için ciro ve teslim etmiştir. Kadıköy Şubesi, bonoyu tahsil 

amacıyla posta ile keşidecinin adresine göndermiş, senet 

yolda kaybolmuştur. 

 

              Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a. K ile L arasındaki kambiyo ilişkisi, K mobilyaları fabrikasında 

kullanmak üzere satın almamış olsaydı dahi bir ticari işe sebep 

olurdu. 

b. Şubenin aktif dava ehliyeti bulunmadığından, sorumluluk davasının 

bankanın tüzel kişiliğine karşı açılması gerekir. 

c. Bu bono görüldüğünde ödenecek bir bonodur 

d. Bononun zayi edilmesi sebebiyle, bankanın sorumluluğuna ilişkin 

olarak, Kadıköy Şubesinin bulunduğu yer olan İstanbul’da M Bankası 

aleyhine dava açılabilir. 

e. Senet, C tarafından artık devredilmiş bulunduğu için senedin zayi 

olması nedeniyle açılacak olan ziya ve iptal davasında C’nin daha 

ehliyeti bulunmamaktadır. 

 

3. Kambiyo senetlerinde vadeyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

 

a. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek senetlerde, görme 

şerhinin görülme tarihini içermesi ve bunun üzerine tarih 

protestosunun da çekilmemesi  halinde,  keşide tarihinden 

itibaren 1 yıl içinde müracaat hakkının kullanılması gerekir 

b. Görüldükten belirli bir süre sonra ödenecek poliçelerde, kabul 

şerhinin tarihsiz olması ve bunun üzerine tarih protestosunun 

da çekilmemiş bulunması halinde poliçe, kabul eden hakkında 

keşide tarihinden itibaren işleyecek 1 yıllık sürenin son günü 

kabul edilmiş sayılır 

c. Üzerinde vadeye ilişkin herhangi bir kayıt bulunmayan ileri 

tarihli kambiyo senetlerinin, gerçek keşide tarihlerinden 

itibaren 1 yıl içinde ödenmek üzere ibrazı gerekir 
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d. Çek b.ir ödeme aracı olduğundan, vadeye ilişkin kayıt ihtiva 

eden çek geçersiz olur 

e. Görüldüğünde ödenmek üzere düzenlenen bir bononun 

bedelinin ödenmemesi halinde, hamilin mürcaat hakkını 

kullanabilmesi için 1 yıllık sürenin son gününü takip eden 2 iş 

günü içinde ödememe protestosu düzenletmesi gerekir. 

 

4. K, L ile birlikte kurucuları oldukları limited şirket 

kurulurken, şirkete kredi temin etmek amacıyla, L’ye 

15.03.2005 tarihli bir bono düzenleyerek vermiş, şirket 

kurulmuş, faaliyette bulunduktan bir süre sonra 

feshedilmiş, fakat L bu arada senedi beyaz ciro ile H’ye 

teslim etmiştir. Senet üzerinde tanzim tarihi 

bulunmamaktadır. H, vadede ödeme için K’ya 

başvurduğunda K, borçlu olmadığını ileri sürerek 

ödemeden imtina etmiştir. 

 

 Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

 

a. Burada bir hatır senedi söz konusu olduğundan tüm unsurları 

tamam olsaydı, bononun hatır amacıyla verildiği yönündeki 

defi H’ye karşı ileri sürülemezdi. 

b. Tanzim tarihi bononun zorunlu muhtevasındadır ve kanunda 

alternatifi gösterilmemiştir, bu unsurun noksan olması 

senendin bono vasfını kazanamaması sonucunu doğurur 

c. Tanzim tarihini içermese de bu bonoya dayanılarak kambiyo 

senetlerine mahsus yolla takip yapılabilir 

d. Böylebir senet, ticari senetlere ilişkin zamanaşımı sürelerine 

tabi değildir 

e. Olayda bir eksik senet söz konusudur, zira tarafılar arasında 

noksan bırakılan hususların sonradan tamamlanmasına ilişkin 

bir anlaşma bulunmamaktadır. 
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5. K, hatayla 3000 YTL değerinde bir bono düzenleyerek L’ye 

vermiştir. L, bu bonoyu C’ye ciro ve teslim etmiştir. C ise 

bononun üzerine “ciro edilemez” kaydı düşerek bonoyu 

H’ye teslim etmiştir. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

 

a. C’nin senet üzerine yazdığı “ciro edilemez” kaydı senedi 

hamiline yazılı senet haline getirmiştir 

b. Senet metnindeki ciro edilemez kaydı senedin her borçlusu 

tarafından bir defi olarak ileri sürülebilir 

c. C, senedin asıl borçlusu olmadığından, senet metnine yazdığı 

ciro edilemez kaydı geçerli değildir 

d. K’nın senedi hatayla düzenleyerek L’ye verdiği yönündeki defi, 

nispi bir defi olup sadece L’ye karşı ileri sürülebilir 

e. K’nın senedi hatayla düzenleyerek L’ye verdiği yönündeki defi, 

mutlak bir defi olup K tarafından tüm senet alacaklılarına karşı 

ileri sürülebilir. 

 

----------------------------------- 

 

 

2006 ADLİ YARGI NİSAN 

 

1 Bir bononun cirosu ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

A) Bir bonoyu tahsil cirosu ile alan, temlik cirosu yapabilir. 

B) Bir bonoyu tahsil cirosu ile alan, rehin cirosu yapabilir. 

C) Bir bonoyu rehin cirosu ile alan, tahsil cirosu yapabilir. 

D) Bir bonoyu rehin cirosu ile alan, temlik cirosu yapabilir. 

E) Bir bonoyu rehin cirosu ile alan, rehin cirosu yapabilir. 

 

2. K, keşide yeri Ankara, keşide tarihi 10.12.2005 olan 

Halk Bankası Cebeci/Ankara şubesine ait çeki hamile 

yazılı düzenleyerek L’ye verir. L de çeki H’ye ciro 
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eder. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) H, söz konusu çeki 09.12.2005 tarihinde Halk 

Bankası Cebeci/Ankara Şubesine ödenmek üzere 

ibraz ettiğinde banka yetkilisi, keşide tarihinden 

önce çeki ödemesinin kanunen mümkün 

olmadığından bahisle ödemeyi reddedebilir. 

B) H, söz konusu çeki 11.12.2005 tarihinde Halk 

Bankası Cebeci/Ankara Şubesine ödenmek üzere 

ibraz ettiğinde banka yetkilisi, hamile yazılı çekin 

ciro ile devredilemeyeceğinden bahisle ödemeyi 

reddedebilir. 

C) H, söz konusu çeki 11.12.2005 tarihinde Halk 

Bankası Cebeci/Ankara Şubesine ödenmek üzere 

ibraz ettiğinde banka yetkilisi, K’nin çekten 

09.12.2005 tarihinde caydığından bahisle ödemeyi 

reddedebilir. 

D) H, söz konusu çeki 22.12.2005 tarihinde Halk 

Bankası Bakırköy/İstanbul Şubesine ödenmek 

üzere ibraz ettiğinde banka yetkilisi, K’nin çekten 

11.12.2005 tarihinde caydığından bahisle ödemeyi 

reddedebilir. 

E) H, söz konusu çeki 12.12.2005 tarihinde Halk 

Bankası Bakırköy/İstanbul Şubesine ödenmek 

üzere ibraz ettiğinde banka yetkilisi, çekin ödenmek 

üzere Ankara’da ibraz edilmesinin gerekli 

olduğundan bahisle ödemeyi reddedebilir. 

 

3. Emre yazılı havale ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Emre yazılı havalenin kabul edilmemesi nedeniyle 

müracaat borçlularına başvurulamaz. 

B) Emre yazılı havalenin havale ödeyicisi tarafından 

kabul edilmesi halinde, havale ödeyicisinin iflası 
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hamile vadeden önce müracaat hakkını kullanma 

imkânını kazandırır. 

C) İcra ve İflas Kanunu’nun kambiyo senetlerinde 

takibe ilişkin özel hükümleri emre yazılı havalelere 

uygulanmaz. 

D) Emre yazılı havalenin ciro ile devri mümkündür. 

E) Emre yazılı havale kabul için ibraz edilmez. 

 

4. Poliçenin kabulüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Görüldüğünde ödenecek poliçeler, kabul için ibraz 

edilemez. 

B) Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde 

kabule arz yasağı konulamaz. 

C) İkametgâhlı ve adresli poliçelerde kabule arz yasağının 

süresiz şekilde konması mümkün değildir. 

D) Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde 

cirantalar kabule arz süresini kısaltabilirler. 

E) Keşideci, kabule arz mecburiyeti koymasına rağmen 

poliçenin kabul edilmemesinden dolayı sorumlu 

olmayacağını öngörebilir. 

 

5. Beyaz ciro ile devredilen bir bono ile ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Senedi beyaz ciro ile devralan hamil, beyaz ciroyu 

tam ciro haline getirebilir. 

B) Senedi beyaz ciro ile devralan hamil, senedi olduğu 

gibi başka birine teslimle devredebilir. 

C) Senedi beyaz ciro ile devralan hamil, ciroyu kendi 

adına tamamlayabilir. 

D) Senedi beyaz ciro ile devralan hamil, senedi beyaz 

ciro ile devredebilir. 

E) Beyaz ciro ile devredilen bono, hamiline yazılı 

bonoya dönüşür. 
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--------------------------------- 

 

2007 mart adli 

 

1. Bağlı nama yazılı pay senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

 

A) Bağlı nama yazılı pay senetleri miras yoluyla iktisap edildiğinde anonim 

ortaklığın ortaklarından birinin payları borsa rayici üzerinden almaya talip 

olması halinde pay defterine kayıttan kaçınıla-bilir.  

 

B) Bağlı nama yazılı pay senetleri, miras yoluyla iktisap edildiğinde anonim 

ortaklığın yönetim kuru-lu üyelerinin birinin borsa rayici üzerinden almaya talip 

olması halinde pay defterine kayıttan kaçınılabilir.  

 

C) Bağlı nama yazılı pay senetlerinin devri halinde, ortaklığın sebep 

göstermeksizin pay defterine kayıttan kaçınabileceğine ilişkin ortaklık 

sözleşmesine konulan kayıtlar geçerlidir.  

 

D) Türk Ticaret Kanunu’nun hisse senetlerinin karşılığının tamamen ödenmemiş 

olması halinde anonim şirketin teminat isteyebileceğine ve teminat 

gösterilmediği takdirde kayıttan kaçınılabile-ceğine dair hükmüne bir örnektir.  

 

E) Bağlı nama yazılı pay senetleri cebri icra yoluyla iktisap edilmiş ise, pay 

defterine kayıttan hiçbir şekilde kaçınılamaz.  

 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi, ödemede bulunan borç-lunun borçtan 

kurtulmasıyla ilgili şartlardan biri değildir?  

 

A) Senedi geri almak  

 

B) Vadeden önce ödememek  
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C) Ağır kusurla ödemiş olmamak  

 

D) İyi niyetle ödemiş olmak  

 

E) Hak sahibi olduğu senetten anlaşılan şahsa öde-mek  

 

3. Alınan bir iptal kararının hükmüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır?  

 

A) İptal kararı, kaybedilen senedin yerine geçen kıymetli evrak niteliğinde bir 

senettir.  

 

B) İptal kararı, kaybedilen senedin teşhis fonksiyo-nunu kaldırır.  

 

C) İptal kararını alan davacı, yeni bir senet düzenle-nerek kendisine verilmesini 

sağlayabilir.  

 

D) İptal kararı, maddi hukuk açısından durumda bir değişiklik yapmaz.  

 

E) İptal kararı, hak sahibinin teşhisine imkân sağlar.  

 

 

4. K, satın aldığı otomobilin bedelinin ödenmesi amacıy-la L lehine 10.03.2006 

tarihli keşide yeri Ankara olan bir çek düzenleyerek verir. Çekin karşılığının 

muha-tap nezdinde ancak 24.03.2006 tarihinde bulunabile-ceğini göz önünde 

tutan K, çekin üzerine herkesin görebileceği şekilde, “24.03.2006 tarihinde geçerli 

olacaktır; bu tarihten önce ibraz edilemez.” kaydını koyar. Buna göre aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur?  

 

A) L, 24.03.2006 tarihinde söz konusu çeki muha-tap bankanın çekle işleyen 

hesabın bulunduğu Ankara’daki ilgili şubesine ödenmek üzere ibraz ettiğinde, 

çekin karşılığının olmaması halinde, muhatap banka yetkilisi çekin üzerine 

karşılığın bulunmadığını yazarak çeki iade etmek zorun-dadır.  
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B) L, 24.03.2006 tarihinde söz konusu çeki muha-tap bankanın çekle işleyen 

hesabın bulunduğu Ankara’daki ilgili şubesine ödenmek üzere ibraz ettiğinde, 

muhatap banka yetkilisi, K’nin 12.03.2006 tarihinde çekten caydığını ileri süre-

rek ödemeyi reddedebilir.  

 

C) L, 15.03.2006 tarihinde söz konusu çeki muha-tap bankanın çekle işleyen 

hesabın bulunduğu Ankara’daki ilgili şubesine ödenmek üzere ibraz ettiğinde, 

muhatap banka yetkilisi, K’nin 12.03.2006 tarihinde çekten caydığını ileri süre-

rek ödemeyi reddedebilir.  

 

D) L, 15.03.2006 tarihinde söz konusu çeki muha-tap bankanın çekle işleyen 

hesabın bulunduğu Ankara’daki ilgili şubesine ödenmek üzere ibraz ettiğinde, 

muhatap banka yetkilisi, K’nin 12.03.2006 tarihinde çekin ödenmesini men 

etti-ğini ileri sürerek ödemeyi reddedemez.  

 

E) L, 15.03.2006 tarihinde söz konusu çeki muha-tap bankanın çekle işleyen 

hesabın bulunduğu Ankara’daki ilgili şubesine ödenmek üzere ibraz ettiğinde, 

muhatap banka yetkilisi, çekte ihtiva ettiği bedelin % 1’i oranında damga pulu 

yapıştı-rılmamış olduğundan bahisle ödemeyi reddede-bilir.  

 

5. Bonoyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?  

 

A) Bononun temelinde borç vaadi (borç ikrarı) yat-maktadır.  

 

B) 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkındaki Kanun’a göre, taksitle 

satışlarda düzenlenecek bonoların, her bir taksit için ayrı ayrı olacak şekil-de 

ve sadece nama yazılı olması gerekir.  

 

C) Bono hamiline düzenlenebilir.  

 

D) Emre yazılı bono, ciro ve teslim yoluyla devredi-lebilir.  

 

E) Vadesi gösterilmemiş bono, görüldüğünde öden-mesi şart olan bono sayılır.  
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----------------------------------------------- 

 

 

2007 KASIM ADLİ 

 

1Poliçede keşideci, senet üzerine aşağıdaki kayıtlardan 

hangisini ekleyemez? 

A) Bedel kaydı 

B) Ciro yasağı kaydı 

C) Protestodan muafiyet kaydı 

D) Ödenmemeden sorumsuzluk kaydı 

E) Kabul edilmemeden sorumsuzluk kaydı 

 

2. K, L’den 1000 kavanoz çilek reçeli satın almış ve karşılığında 

vadesiz bir bono düzenleyerek L’ye vermiştir. 

Bononun düzenlenme tarihi 03.06.2005 tir. Söz 

konusu bono, sırasıyla C1, C2 ve H’ye devredilmiştir. 

Bu olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) H, 03.09.2005 tarihinde söz konusu bonoyu 

ödenmek üzere K’ye ibraz ettiğinde K’nin satın 

aldığı çilek reçellerinin küflü çıkması nedeniyle L 

ile akdetmiş olduğu satım aktinden döndüğünden 

bahisle ödeme yapmaktan kaçınmaya hakkı 

yoktur. 

B) H, 03.09.2005 tarihinde söz konusu bonoyu 

ödenmek üzere K’ye ibraz ettiğinde K’nin senedin 

düzenlendiği tarihte akıl hastası olduğunu belirten 

doktor raporunu göstererek ödeme yapmaktan 

kaçınmaya hakkı vardır. 

C) H, 03.09.2005 tarihinde bonoyu ödenmek üzere 

K’ye ibraz ettiğinde K’nin C1’in senette yer alan 

imzasının sahte olduğunu ileri sürerek ödeme 

yapmaktan kaçınmaya hakkı yoktur. 
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D) K tarafından 03.09.2005 tarihinde bononun 

ödenmemesi üzerine protesto düzenlenerek 

kendisine başvurulan C1’in senedin düzenlendiği 

tarihte K’nin doktor raporuyla sabit akıl hastası 

olduğunu ileri sürerek ödeme yapmaktan kaçınmaya 

hakkı vardır. 

E) H’nin 13.06.2006 tarihinde bononun ödenmemesi 

üzerine aynı gün ödememe protestosu düzenletip 

L’ye başvurma hakkı yoktur. 

 

3. Keşideci tarafından düzenlenen ve lehtara teslim edilen 

emre yazılı bono, ciro ve teslim yoluyla lehtar tarafından 

cirantaya ve ciranta tarafından da hamile 

devredilmiştir. Hamil, ödeme gününde keşideciye bonoyu 

ibraz ederek bono bedelinin ödenmesini talep 

etmiştir. Keşidecinin ödememesi üzerine de müracaat 

borçluları lehtar ve cirantaya başvurmuştur. 

Buna göre keşidecinin senedi düzenlediği anda 

ehliyetsiz olduğunu, hamile karşı aşağıdakilerden 

hangisi ileri sürebilir? 

A) Keşideci 

B) Lehtar 

C) Lehtar - ciranta 

D) Keşideci - ciranta 

E) Keşideci - lehtar – ciranta 

 

4. Hamile yazılı çek üzerindeki cironun etkileriyle 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Hamile yazılı çekin cirosu senedi emre yazılı hale 

getirmez. 

B) Hamile yazılı çekin cirosunun garanti fonksiyonu 

yoktur. 

C) Hamile yazılı çekin cirosunun teşhis fonksiyonu 

yoktur. 
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D) Hamile yazılı çekin cirosunun devir fonksiyonu 

yoktur. 

E) Hamile yazılı çekte cirolar arasında düzgün bir 

ciro zincirinin varlığı önem taşımaz. 

 

----------------------------- 

 

2008 MART 

 

1. Çizgili çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Keşideci veya hamil, çeki çizgili çek haline getirebilir. 

B) Çekin arka yüzüne çizilen iki çizgiyle çeki, çizgili çek haline getirmek mümkün 

değildir. 

C) Çizgiler arasında yazılı bankanın adının sonradan çizilmesi özel çizgili çeki, genel 

çizgili çeke dönüştürmez. 

D) Çizgiler arasında muhatap bankanın kendi adı yazılı ise muhatap banka ödemeyi 

kendi müşterisine yapabilir. 

E) Özel çizgili çekte çizgiler arasında ismi yazılı banka, bedelin tahsili işini diğer bir 

bankaya bırakamaz 

 

2008 ARALIK ADLİ 

 

1. Anonim şirketlerde hisse senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Hamiline yazılı hisse senetlerinin çıkarılabilmesi için pay bedellerinin tamamen 

ödenmiş olması zorunludur. Ancak, bu kurala aykırı olarak çıkarılan bir senedi 

devralan kimse pay sahipliğini kazanır. 

B) Hamiline yazılı hisse senedini rehneden malik, yönetim kurulu üyelerine karşı 

sorumluluk davası açamaz. 

C) Nama yazılı hisse senedinin hamiline temlik cirosu ile devri mümkündür. 

D) Nama yazılı hisse senetlerinin beyaz ciro ile rehni mümkün değildir. 

E) Bağlı nama yazılı hisse senetleri üzerinde intifa hakkı tanınamaz. 

 

2. Agiolu (primli) paylar ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 
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A) Kayıtlı sermayeyi kabul eden anonim ortaklıkta yönetim kurulu, esas sözleşme ile 

yetkilendirilmesine gerek olmaksızın itibari değerin üzerinde (agiolu) pay çıkarma 

yetkisine sahiptir. 

B) Bir pay sahibinin 1000 YTL itibari değere sahip payını 1200 YTL üzerinden 

satması hâlinde, 200 YTL’lik kısım kanuni yedek akçeye eklenmez. 

C) Paylar agiolu çıkarılmışsa kâr payının dağıtımında agio dikkate alınmaz. 

D) Agioyu ifada temerrüde düşülmesi hâlinde ıskat müeyyidesi uygulanmaz. 

E) Paylar agiolu çıkarılmışsa hamiline yazılı hisse senedine bağlanabilmesi K, 5000 

YTL bedelli tüm unsurları tam bir bono düzenleyerek L’ye verir. L, senedi C’ye 

devreder. K’nin 

C’den 5000 YTL tutarında birikmiş kira alacağı vardır. 

 

3. Bir çekte yer alan kayıtlarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) İleri tarihli bir çekte kapital faizine ilişkin kayıt geçerli değildir. 

B) Çekin süresinde ibraz edilmemesi hâlinde % 15 temerrüt faizi ödeneceğine dair 

kayıt geçerlidir. 

C) Çekin ödenmemesi hâlinde keşidecinin sorumlu olmayacağına dair kayıt, çeki 

geçersiz kılar. 

D) Çek bedelinin ödenmesini şarta bağlayan kayıtlar çeki geçersiz kılar. 

E) Bir ciranta tarafından, çekin süresi içerisinde ibraz edilmesine rağmen 

ödenmemesi hâlinde sorumlu 

olmayacağına dair çeke konulan kayıt, hüküm ifade eder. 

 

4. K, 5000 YTL bedelli tüm unsurları tam bir bono düzenleyerek L’ye verir. L, senedi 

C’ye devreder. K’nin C’den 5000 YTL tutarında birikmiş kira alacağı vardır. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) C, senedi vadesinde ödenmek üzere ibraz ettiğinde K senet bedelini ödemekten 

kaçınabilir. 

B) R, C’den rehin cirosu ile devraldığı senedi ödenmek üzere ibraz ettiğinde K senet 

bedelini ödemekten kaçınabilir. 

C) M, C’den miras yoluyla iktisap ettiği senedi ödenmek üzere ibraz ettiğinde K senet 

bedelini ödemekten kaçınabilir. 

D) A, C’den alacağın temliki yoluyla devraldığı senedi ödenmek üzere ibraz ettiğinde 

K senet bedelini ödemekten kaçınabilir. 
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E) T, C’den tahsil cirosu ile devraldığı senedi ödenmek üzere ibraz ettiğinde K senet 

bedelini ödemekten kaçınabilir. 

 

5. Poliçenin kabule arzı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Yetkili hamil olmayan kişi de poliçeyi muhatap nezdinde kabule arz edebilir. 

B) Hamillerinden biri tarafından daha önce kabule arz edilen bir poliçe, başka bir 

hamil tarafından kabule arz süresinin son günü kabule arz edilirse 

muhatap, ertesi gün tekrar arzını talep etme hakkına sahiptir. 

C) İkametgâhlı poliçelerde kabule arz yasağının süresiz şekilde konması mümkün 

değildir. 

D) Kabule arz yasağına rağmen kabule arz edilen poliçenin kabulü, normal bir 

kabulün hüküm ve sonuçlarını yaratır. 

E) Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenecek poliçelerde kabule arz ödenecek 

poliçelerde kabule arz yasağı konamaz. 

 

AVUKATLAR İÇİN ADLİ YARGI 2008 NİSAN 

1 VE 2. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE 

GÖRE CEVAPLAYINIZ. 

Keşideci K tarafından lehtar L lehine 100.000 YTL’lik 

bir bono düzenlenmiştir. Bonoda ödeme tarihi 

01.12.2007 olarak gösterilmiştir. Bono sırasıyla lehtar 

L tarafından ciranta C1’e, ciranta C1 tarafından ciranta 

C2’ye ve ciranta C2 tarafından da hamil H’ye 

devredilmiştir. 

1. Buna göre lehtar L’nin, bu bonoyu ciranta C1’e 

devrederken “Ciro edilemez.” kaydını eklemesiyle 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Lehtar L tarafından konulan “Ciro edilemez.” kaydı, 

bonoyu nama yazılı hâle getirmiştir. 

B) Lehtar L, müracaat hakkı kapsamında ciranta C2 

ve hamil H’ye karşı sorumlu değildir. 

C) Ciranta C1’in bu kayda rağmen ciranta C2’ye yaptığı 

devir geçerli değildir. 

D) Bono üzerine konulan “Ciro edilemez.” kaydı, yazılmamış 
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sayılır. 

E) “Ciro edilemez.” kaydı, bonoda yer alması gereken 

kayıtsız ve şartsız belirli bir meblağın ödeneceği 

vaadine uymamaktadır, bu nedenle bono 

geçersizdir. 

 

2. Hamil H, bonoyu keşideci K’ye ödemesi için süresinde 

ibraz etmiş, keşideci K’nin ödemeden kaçınması 

üzerine, süresi içerisinde protesto çekmiştir. Hamil H 

daha sonra müracaat hakkı kapsamında ciranta C1’e 

başvurmuştur. Ciranta C1 ise, ciranta C2’nin kendisine 

sattığı malların ayıplı çıktığını, bu nedenle zarara uğradığını 

belirterek, hamil H’ye ödeme yapmaktan kaçınmıştır. 

Buna göre, aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Ciranta C1’in ileri sürdüğü ayıp defi, temel ilişkiden 

doğan şahsi defidir. Ciranta C1 bu defiyi senette 

imzası bulunan herkese karşı ileri süreceğinden 

ciranta C1 hamil H’ye bu defiyi ileri sürerek 

borcu ödemekten kaçınabilir. 

B) Ciranta C1’in ileri sürdüğü ayıp defi, mutlak defidir. 

Ciranta C1 bu defiyi senette imzası bulunan 

herkese karşı ileri sürebilir, ciranta C1 hamil H’ye 

bu defiyi ileri sürerek borcu ödemekten kaçınabilir. 

C) Ciranta C1’in ciranta C2’ye yaptığı devir, ayıp nedeniyle 

geçerli değildir. Ciranta C1, devrin geçersizliğini 

ileri sürerek hamil H’ye ödeme yapmaktan 

kaçınabilir. 

D) Ciranta C1’in ileri sürdüğü ayıp defi, senette yer 

alan kambiyo taahhüdünün hükümsüzlüğüne ilişkin 

bir defidir. Ciranta C1, bu defiyi hamil H’ye ileri 

sürerek borcu ödemekten kaçınabilir. 

E) Ciranta C1’in ileri sürdüğü ayıp defi, temel ilişkiden 

doğan şahsi bir defidir. Ciranta C1, bu defiyi, 

temel ilişkinin tarafı olan ciranta C2’ye ileri süreceğinden, 
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hamil H’ye borcu ödemek zorundadır 

meğer ki, H bonoyu iktisap ederken bile bile 

borçlunun zararına hareket etmiş olsun. 

 

------------------------------------ 

 

2009 NİSAN ADLİ 

 

 

1. Aval ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Poliçenin ön yüzünde yer alan, muhatabın beyan içermeyen imzası keşideci lehine 

aval hükmündedir. 

B) Aval verenin kabul olunmamadan dolayı sorumsuzluk kaydı koyabilmesi 

mümkündür. 

C) Zaman aşımına uğramış poliçeye aval veren kişinin zaman aşımı savunmasından 

vazgeçtiği kabul edilir. 

D) “Protestosuz” kaydını poliçe üzerine koyan aval veren, protesto edilmemiş senedi 

ödemek zorunda kalırsa müracaat borçlularına başvurma hakkını kaybeder. 

E) Aval verenin araya girmek suretiyle poliçeyi kabul edecek veya ödeyecek ihtiyari 

muhatap tayin edebilmesi mümkündür. 

 

2. Kambiyo senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Keşide yeri “Samsun” ödeme yeri “Samsun” olan çekin ibraz süresi 10 gündür. 

B) “Talep edildiğinde ödenecektir.” kaydını ihtiva eden poliçe ibraz edildiğinde, borç 

muaccel olur. 

C) “İbrazında ödenecektir.” kaydını ihtiva eden poliçenin keşide gününden itibaren 1 

yıl içinde ödenmesi için ibrazı lazımdır. 

D) “Görüldüğünde ödenecektir.” kaydını ihtiva eden poliçenin belli bir tarihten önce 

ödenmek için ibrazı yasaklanabilir. 

E) Vade içermeyen poliçenin keşide tarihi 01.05.2008 olup ödeme için kabul eden 

muhataba 01.06.2008 tarihinde ibraz edilmişse 05.06.2008 tarihinde çekilen 

ödemeden imtina protestosu müracaat hakkını düşürür. 
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3. Poliçenin cirosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Poliçeyi kabul etmiş olsun olmasın muhataba ciro mümkün ve geçerlidir. 

B) Protestodan sonra senedi kabul etmiş olan muhatabın kendisine yapılan ciro ile 

senedi devralması hâlinde alacaklı sıfatı ile borçlu sıfatı birleşeceğinden borç düşer. 

C) Poliçeyi temlik yoluyla devralan kişinin senedi ciro etmesi mümkündür. 

D) Poliçenin keşideciye cirosu mümkündür. 

E) Poliçenin araya girene cirosu mümkündür. 

 

------------------------- 

 

 

2009 ARALIK 

 

1. Bir çekte yer alan aşağıdaki kayıtlardan hangisi çekin geçerliliğini 

etkilemez? 

A) Çekin ödenecek bedel hanesinde yer alan “hesap bakiyesi” kaydı 

B) Çekin ödenecek bedel hanesinde yer alan “000145 no’lu, 01.10.2007 tarihli ekli 

fatura karşılığı kaydı 

C) Çekin ödenecek bedel hanesinde yer alan “bin TL ya da bin Amerikan Doları 

kaydı 

D) Çekin bedel hanesinde yer alan “100 Cumhuriyet altını’ kaydı 

E) Çekin yazı ile gösterilen değer hanesinde yer alan “yüz Amerikan Doları veya 

karşılığı TL” kaydı 

 

2. Bonoyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Âmâ olan cirantanın el yazısı ile imzası usulen tasdik edilmiştir. 

B) Bir bonoyu düzenleyen kimse, tıpkı bir poliçeyi kabul eden gibi sorumludur. 

C) Cirantaya karşı Türk Ticaret Kanunu’na dayalı sebepsiz iktisap davası açılamaz 

D) Görüldüğünde ödenmek üzere düzenlenen bir bonoda ödememe protestosunun 

düzenleme gününden itibaren 1 yıl içinde keşide edilmesi gerekir. 

E) Ciranta, bonoyu düzenleyen lehine aval verebilir. 
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3. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Çekten cayma, ancak ibraz süresi geçtikten sonra hüküm ifade eder. 

B) Keşideci, çekin hamilin elinden rızası olmadan çıktığı iddiasında ise muhatabı çeki 

ödemekten men edebilir. 

C) Çek görüldüğünde ödenir. 

D) Muhatabın cirosu batıldır. 

E) Kimin lehine keşide edildiği gösterilmemiş olan bir çek hamiline yazılı çek 

hükmündedir. 

 

------------------------------ 

 

2006 icra müdürlüğü 

 

1. Kıymetli evrakla ilgili olarak aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Hak senede sıkı sıkıya bağlanmıştır. 

B) Kıymetli evraka sadece alacak hakkı bağlanabilir. 

C) Hak senetten ayrı olarak ileri sürülemez. 

D) Senedin ziyaı halinde, hakkın talep edilebilmesi 

için mahkemeden alınacak bir iptal kararı gerekir. 

E) Hak senetten ayrı olarak devredilemez. 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi emre yazılı bir kambiyo 

senedinde şahsi defi niteliğindedir? 

A) Ehliyetsizlik defi 

B) Sahte imza defi 

C) Maddi cebir defi 

D) Yetkisiz temsil defi 

E) Takas defi 

 

3. Aşağıdakilerin hangisinde verilenlerin tümü kambiyo 

senedidir? 

A) Tahvil – hisse senedi 

B) İntifa senedi – varant 
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C) Varant – makbuz senedi – konişmento 

D) Poliçe – bono – çek 

E) Sigorta poliçesi – deniz ödüncü senedi – tahvil 

 

4. Keşide ve ödeme yeri aynı olan çeklerde ibraz süresi 

ne kadardır? 

A) 8 gün B) 10 gün C) 15 gün 

D) 2 ay E) 3 ay 

 

5. Temel bazı unsurları daha sonra doldurulmak 

üzere, tarafların anlaşmasıyla bilerek boş bırakılmış 

olan, geçerli nitelik taşıyan poliçeye ne ad verilir? 

A) Eksik poliçe B) Yarım poliçe 

C) Hamile yazılı poliçe D) Kısmi poliçe 

E) Açık poliçe 

 

----------------------------------- 

2007 icra müdürlüğü 

 

1. Poliçede hamilin müracaat hakkını kullanarak keşideci 

aleyhine açacağı davada zamanaşımı süresi 

ne kadardır? 

A) 10 gün B) 5 ay C) 6 ay 

D) 1 yıl E) 3 yıl 

 

2. Bononun cirosuna ilişkin aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Bono açıkça emre yazılı olmasa bile, ciro ve 

teslim yoluyla devrolunabilir. 

B) Ciro, bonoyu düzenleyene yapılamaz. 

C) Kısmi ciro batıldır. 

D) Cironun kayıtsız ve şartsız olması gerekir. 

E) Lehine ciro yapılan kimsenin ciroda gösterilmesi 

şart değildir. 
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3. Poliçede avale ilişkin aşağıdaki ifadelerden hangisi 

yanlıştır? 

A) Aval, poliçede zaten imzası bulunan bir kimse 

tarafından da verilebilir. 

B) Aval şerhi, poliçe veya alonj üzerine yazılır. 

C) Aval şerhinin, avali veren kimse tarafından imzalanması 

şart değildir. 

D) Avalist, lehine aval verdiği kişi gibi sorumlu olur. 

E) Muhatap veya keşidecinin imzaları dışında poliçenin 

yüzüne atılan her imza, aval şerhi sayılır 

 

4. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden 

biri değildir? 

A) Konişmento 

B) Poliçe 

C) Çek 

D) Emre muharrer senet 

E) Bono 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bononun zorunlu unsurlarından 

biri değildir? 

A) Lehtarın adı 

B) Keşidecinin imzası 

C) Tanzim tarihi 

D) Vade 

E) Belirli bir bedelin kayıtsız şartsız ödeneceği 

Vaadi 

 

2008 icra müdürlüğü 

1. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinden 

biridir? 

A) Makbuz senedi 

B) Hisse senedi 
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C) İntifa senedi 

D) Tahvil 

E) Bono 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kıymetli evrak değildir? 

A) İpotekli borç senedi 

B) Deniz ödüncü senedi 

C) Temettü kuponu 

D) Tapu senedi 

E) Menkul kıymet 

 

3. Aşağıdaki senetlerden hangisi “kanunen emre yazılı” 

senet niteliği taşımaz? 

A) Emre yazılı ödeme vaadi 

B) Makbuz senedi 

C) Varant 

D) Poliçe 

E) Çek 

4. Gecikmiş cironun hükmüyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

A) Gecikmiş ciro geçersizdir. 

B) Gecikmiş ciro, senedi kambiyo senedi olmaktan 

çıkarır. 

C) Gecikmiş ciro, senedi bu şekilde devralana karşı 

nispi defileri dermeyanı mümkün kılar. 

D) Gecikmiş ciroda teşhis fonksiyonu yoktur. 

E) Gecikmiş ciro, zamanında yapılan ciroyla aynı 

hukuki sonuçları yaratır. 

 

5. Aşağıdakilerden hangisi bonoyu geçersiz kılar? 

A) Keşidecinin senedi düzenlediği anda ehliyetsiz 

olması 

B) Keşidecinin senetteki imzasının sahte olması 

C) Keşideciyi temsilen senedi düzenleyen kişinin 
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temsile yetkili olmaması 

D) Keşidecinin senetteki imzasını maddi cebir nedeniyle 

atmış olması 

E) Keşidecinin senette imzasının bulunmaması 

 

6. Aşağıdakilerden hangisi poliçelerde izin verilen 

vade türlerinden biri değildir? 

A) 11.11.2007’de ödeyiniz. 

B) Görüldüğünde ödeyiniz. 

C) Keşide tarihinden 2 ay sonra ödeyiniz. 

D) Görüldükten 2 ay sonra ödeyiniz. 

E) Malın tesliminden 2 ay sonra ödeyiniz. 

 

7. Çizgili çekin özelliğiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi doğrudur? 

A) Keşidecinin cayması yasaktır. 

B) İbraz süreleri diğer çeklere göre daha uzundur. 

C) Keşideci olarak sadece bankalar gösterilebilir. 

D) Nakden ödeme yapılamaz, mutlaka kayden ödeme 

yapılmalıdır. 

E) Sadece bir bankaya ya da muhatabın bir müşterisine 

ödenebilir. 

 

8. Edirne’de düzenlenen bir çek Konya’da ödenecekse, 

ibraz süresi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 10 gün B) 1 ay C) 3 ay 

D) 6 ay E) 1 yıl 

 

9. Poliçenin şekil şartlarıyla ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Metin içinde poliçe kelimesinin bulunması şarttır. 

B) Senette lehtarın ismi yer almalıdır. 

C) Senette ödemenin ne zaman yapılacağını gösteren 

vade açıkça belirtilmelidir. 
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D) Senette muhatabın ismi gösterilmiş olmalıdır. 

E) Senette keşidecinin imzası bulunmalıdır. 

10. Verildiğinde şekil unsurları eksik olan ve bu eksikliklerin 

giderilmesi konusunda senedi veren tarafından, 

senedi alanın yetkili kılındığı poliçeye ne 

ad verilir? 

A) Görüldüğünde ödenecek poliçe 

B) Nama yazılı poliçe 

C) Teyitli poliçe 

D) Eksik poliçe 

E) Açık poliçe 

 

2009 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

1. “Emre muharrer senet” ifadesi aşağıdaki kıymetli 

evrak tiplerinden hangisi için kullanılır? 

A) Poliçe B) Bono 

C) Çek D) Varant 

E) Garanti çeki 

 

2. Aşağıdaki kıymetli evrak tiplerinin hangisinde eşya 

hukukundan doğan ayni bir hak temsil edilmektedir? 

A) Makbuz senedi B) Hisse senedi 

C) Bono D) Poliçe 

E) Çek 

 

3. Poliçenin kabule arzı ile ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenmesi gereken 

poliçelerin kabule arzı zorunludur. 

B) Görüldüğünden belli bir süre sonra ödenmesi gereken 

poliçelerin keşide gününden itibaren 1 yıl 

içinde kabule arzı gerekir. 

C) Keşideci, poliçenin kabule arzını yasaklayabilir. 

D) Keşideci poliçenin kabule arzını men etmiş olsa 
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bile ciranta, kabule arz şartını getirebilir. 

E) Muhatabın ikametgâhından başka bir yerde 

ödenmesi gereken poliçelerde kabule arz yasağı 

konamaz. 

4. Çeklerin cirosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Hamile yazılı çekler ciro edilemez. 

B) Çeklerde keşideciye ciro yapılamaz. 

C) Çeklerde muhatabın yaptığı ciro geçerlidir. 

D) Çeklerin kısmi şekilde ciro edilmeleri mümkündür. 

E) Çeklerde muhataba yapılan ciro makbuz hükmündedir. 

 

5. Lehtarın adının gösterilmediği açıkça “emrine kaydı” 

nı da içermeyen bir poliçeyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Nama yazılıdır. B) Emre yazılıdır. 

C) Hamile yazılıdır. D) Eksik emre yazılıdır. 

E) Geçersizdir. 

 

6. Müracaat hakkı sahibinin, müracaat konusu poliçenin 

bedelini elde etmek amacıyla müracaat hakkı 

kapsamında kendisine karşı sorumlu olan kişilerden 

biri üzerine yeni bir poliçe çekmesine ne 

ad verilir? 

A) Retret B) Aval C) İbraz kaydı 

D) Teşhis kaydı E) Geriye ciro 

 

7. Bonoda, keşideciye karşı yöneltilebilecek talep 

hakları vadeden itibaren ne kadar süre geçmesiyle 

zaman aşımına uğrar? 

A) 3 ay B) 6 ay C) 1 yıl 

D) 2 yıl E) 3 yıl 

 

8. Çeklerin düzenlenmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 
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hangisi doğrudur? 

A) Çekler şarta bağlı olarak düzenlenebilir. 

B) Çeklerde muhatap olarak ya banka ya da tacirlerin 

gösterilmesi şarttır. 

C) Çekte keşide yeri gösterilmemişse keşidecinin 

adının yanında yazılı yer keşide yeri sayılır. 

D) Çekte lehtarın adının gösterilmesi zorunludur. 

E) Çekte keşide tarihi olarak gerçek keşide tarihi 

değil, ileri bir tarih yazılmışsa çek geçersiz olur. 

9. Çeklerin devriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Çeklerin devredilebilmesi için muhatap bankanın 

rızası şarttır. 

B) Hamile yazılı çeklerin ciro ve teslim yoluyla devredilebilmesi 

mümkündür. 

C) Emre yazılı çeklerin devri için alacağın temliki 

yeterlidir, senedin teslimi gerekmez. 

D) Nama yazılı çeklerin devri için sadece senedin 

teslimi yeterlidir. 

E) Emre yazılı çeklerin beyaz ciro ile devri, çekin 

hamile yazılı çeke dönüşmesi sonucunu doğurur. 

 

10. Poliçe muhatap tarafından kabul edilmediği ya da 

ödenmediği takdirde, senette imzası bulunan ilgililerin 

ciro zincirinde kendilerinden üstte yer alan 

kişilerden poliçe bedeli ile faiz ve komisyon gibi 

eklerini talep edebilmesine ne ad verilir? 

A) Geriye ciro B) Aval hakkı 

C) Müracaat hakkı D) İbraz kaydı 

E) Teşhis kaydı 

 

2006 sayıştay 

 

1. Hamile yazılı çekin devir şekli aşağıdakilerden 
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hangisidir? 

A) Ciro ve zilyetliğin devri 

B) Temlik beyanı ve zilyetliğin devri 

C) Zilyetliğin devri 

D) Ciro 

E) Temlik beyanı 

 

2. Hamiline yazılı bir çekin cirosuyla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Çek, emre yazılı çeke dönüşür. 

B) Ciro, çekin hamiline yazılı olma niteliğini değiştirmez. 

C) Çek, nama yazılı çeke dönüşür. 

D) Ciro, yapılmamış sayılır. 

E) Cirantanın herhangi bir sorumluluğu doğmaz. 

 

SAYIŞTAY 2007 

 

1. Çeklerin cirosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Çeklerin rehin cirosuyla devri mümkündür. 

B) Muhatap lehine yapılan ciro batıldır. 

C) Muhatabın yaptığı ciro makbuz hükmündedir. 

D) Hamiline yazılı bir çekin ciro edilmesi, çeki emre 

yazılı hale getirir. 

E) İbraz süresinin bitmesinden sonra yapılan ciro, 

alacağın temliki hükmündedir 

 

2. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Kanunen emre yazılı olmaları 

B) Şekle sıkı sıkıya bağlı olmaları 

C) Alacak hakkının mündemiç olması 

D) İlli olmaları 
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E) Kurucu (yapıcı) olmaları 

SAYIŞTAY 2008 

 

1. Düzeltme hakkı aşağıdakilerin hangisinde vardır? 

A) Poliçenin kabul edilmemesi 

B) Poliçenin ödenmemesi 

C) Bononun ödenmemesi 

D) Çekin geçersiz olması 

E) Çekin karşılıksız çıkması 

2. Emre yazılı bir poliçe, Kanun’da öngörülen sonuçları 

yaratacak şekilde en son hangi ana kadar 

ciro edilebilir? 

A) Vadeye kadar 

B) Zaman aşımı süresinin sonuna kadar 

C) Kabul edilinceye kadar 

D) Süresi içinde protesto edilinceye kadar 

E) Vadeyi takip eden 2 iş günü doluncaya kadar 

TCZB 2007 

 

1. Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurlarından değildir?  

 

A) Lehtarın ismi  

 

B) Keşide tarihi  

 

C) Çek kelimesi  

 

D) Keşidecinin imzası  

 

E) Belli bir meblağın kayıtsız şartsız havalesi  
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TCZB 2008 

 

1. Üzerinde “Lütfü LİBASÇI veya hamiline ödeyiniz” 

ibaresini bulunduran bir çekle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Böyle bir kayıt, çeki geçersiz kılar. 

B) Böyle bir çek, nama yazılı çek hükmündedir. 

C) Bu kayıt, çeki geçersiz kılmaz ancak kayıt yazılmamış 

sayılır. 

D) Böyle bir çek, emre yazılı çek hükmündedir. 

E) Böyle bir çek, hamile yazılı çek hükmündedir. 

 

2. İbraz süresi dolduktan sonra muhatap bankaya 

ibraz edilen çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Çekten cayılmamışsa muhatap banka ödeme yapıp 

yapmamakta serbesttir. 

B) Çekten cayılmış olsun ya da olmasın muhatap 

banka çeki ödeyemez. 

C) Çekten cayılmışsa muhatap banka çek bedelini 

ödeyebilir. 

D) Çekten cayılmamışsa muhatap banka çek bedelini 

ödemek zorundadır. 

E) Muhatap banka, çekten cayılmış olup olmadığına 

bakmaksızın çeki ödemek zorundadır. 

 

KİK 2006 

 

1. Keşide olunduğu yerle aynı yerde ödenecek bir 

çekte ödenmeme halinde, müracaat hakkının kullanılabilmesi 

için bu durumun hangi süre içinde 

tespit ettirilmesi gerekir? 

A) Ödenmeme tarihini takip eden 2 iş günü 
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B) Ödenmeme tarihini takip eden 10 iş günü 

C) Ödenmeme tarihini takip eden 10 gün 

D) Keşide tarihinden itibaren 10 gün 

E) Keşide tarihinden itibaren 1 yıl 

 

2. Kambiyo senetleriyle ilgili aşağıdaki ifadelerden 

hangisi yanlıştır? 

A) Kanunen emre yazılıdırlar. 

B) Bono ve poliçe hamile yazılı olarak düzenlenemezler. 

C) Çekler nama, emre veya hamile yazılı olarak düzenlenebilirler. 

D) Poliçelerin nama yazılı halde düzenlenebilmeleri 

için menfi emre kaydı bulunması şarttır. 

E) Devir şekli belirtilmemiş olan bir bono, senet 

metninde lehtarın adı belirtildiği için nama yazılı 

kabul edilir. 

3. Anonim ortaklık pay senetleriyle ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi yanlıştır? 

A) Hamiline yazılı olabilir. 

B) Nama yazılı olabilir. 

C) Alacaklılık hakkı sağlar. 

D) Hamiline yazılı olabilmesi için ana sözleşmede 

bu yönde bir hüküm olmalıdır. 

E) Bedelleri tamamen ödenmemiş olan paylar için 

hamiline yazılı pay senetleri çıkarılamaz. 

 

4. Aşağıdakilerin hangisi poliçeyi geçersiz kılar? 

A) Vadenin gösterilmemesi 

B) Poliçeye menfi emre kaydı konulmuş olması 

C) Poliçede lehtar isminin bulunmaması 

D) Keşidecinin, ödenmemeden dolayı sorumsuzluk 

kaydı koymuş olması 

E) Keşidecinin, kabul olunmamadan dolayı sorumsuzluk 

kaydı koymuş olması 
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----------------------------------------- 

CEVAP ANAHTARI 

 

1998 MAYIS ADLİ YARGI 

 

1-C, 2-D, 3-A, 4-C, 5-E 

---------------------------------------------------------------------------------------------

-------------------------------------------------------------------------------- 

 

1998 KASIM ADLİ YARGI 

 

1- C, 2-A, 3-E, 4-A, 5-D 

---------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------- 

 

2000 ADLİ YARGI 

 

1- C, 2-E, 3-B, 4-C, 5-D 

 

     2002 ADLİ YARGI 

1-C, 2- E, 3- C, 4-D, 5-E, 6-A 

 

 

2003 ADLİ YARGI 

 

1-B, 2-C, 3-D, 4-E, 5-D 

 

2004 ADLİ YARGI 

 

1- E, 2-, E, 3-B, 4-B, 5-C 

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2005 ADLİ YARGI NİSAN 
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1- E., , 3-D, 4-C,5-B  

 

 

2005 KASIM ADLİ YARGI 

 

1-C 2-E 3-B 4-C 5-D 

 

 

2006 ADLİ YARGI NİSAN 

1. C 

2. D 

3. B 

4. E 

5. E 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------- 

2007 MART ADLİ 

1. E  

 

2. D  

 

3. A  

 

4. B  

 

5. C  

---------------------- 

  

2007 KASIM ADLİ 

 

1. D 
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2. D 

3. A 

4. B 

 

 

           2008 ADLİ YARGI MART 

1-E,  

 

2008 ADLİ YARGI ARALIK 

1- C, 2-A, 3-C, 4-B, 5-B. 

 

AVUKATLAR İÇİN ADLİ YARGI 2008 NİSAN 

            1-B, 2- E 

  

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2009 ADLİ YARGI NİSAN 

1-A, 2-E, 3-C 

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2009 ADLİ YARGI ARALIK 

1-E, 2-A, 3-B 

------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------- 

2006 icra müdürlüğü cevap anahtarı 

 

1. B 

2. E 

3. D 

4. B 

5. E 

 

2007 icra müdürlüğü cevap anahtarı 
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1. D 

2. B 

3. C 

4. A 

5. D 

2008 icra müdürlüğü  

 

1. E 

2. D 

3. A 

4. C 

5. E 

6. E 

7. E 

8. B 

9. C 

10. E 

 

------------------------------------ 

 

2009 İCRA MÜDÜRLÜĞÜ 

1. B 

2. A 

3. D 

4. E 

5. E 

6. A 

7. E 

8. C 

9. B 

10. C 
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2006 sayıştay 

 

1. C 

2. B 

SAYIŞTAY 2007 

 

1. E 

2. D 

SAYIŞTAY 2008  

1. E 

2. D 

-------------- 

TCZB 2007 

 

1. A  

 

 

TCZB 2008 

1. E 

2. A 

 

KİK 2006 

1. D 

2. E 

3. C 

4. C 

 

KIYMETLİ EVRAK 

 

2001 KMS 

1) Emre yazılı bir çek en geç ne zamana kadar ciro edilebilir? 
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a) Vadeye kadar. 

b) İbraz süresi doluncaya kadar. 

c) Ödeme gününü takip eden 2. işgününün sonuna kadar. 

d) Zamanaşımı süresi doluncaya kadar. 

e) İcra takibi sonuçlanıncaya kadar. 

 

2) İbraz olunan bir çekin karşılığının bulunmadığını tespit eden muhatap banka ile 

ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Dilerse bu çeki ödeyebilir. 

b) Bu çeki ödemesi, karşılıksız çek çekme suçuna iştirak anlamına gelir. 

c) Keyfiyeti (durumu) savcılığa ihbar etmesi gerekir. 

d) Aynı gün, TC Merkez Bankası’nı durumdan haberdar etmesi gerekir. 

e) Çek hamilinden ertesi gün mesai saati sonuna kadar çeki tekrar ibraz etmesini 

istemesi gerekir. 

 

3) Kahire’de keşide olunan bir çek, İzmir’de ödenecekse ibraz süresi ne kadardır? 

a) 10 gün 

b) 20 gün 

c) 1 ay 

d) 3 ay 

e) 6 ay 

 

 

2002 KPSS 

4) Çekte düzeltme hakkı nedir? (Not: Yeni çek kanunuyla birlikte soru önemini 

yitirmiştir) 

a) Çekin şekil şartlarındaki eksikliğin giderilmesidir. 

b) Borçlar Kanunu’nda yer alan ve çekle ilgili olan bir uygulamadır. 

c) Yabancı para üzerine düzenlenmiş bir çekin ihtiva ettiği meblağın Türk parası 

üzerinden hesaplanmasıdır. 

d) Muhatap bankanın, çekle işleyen hesaptaki önemsiz hataları, keşideciye 

sormadan düzeltebilmesi imkânsızdır. 

e) İbrazında karşılıksız çıkan bir çekin bedelinin, kanuni süresi içinde ve gerekli 

ilavelerle muhatap bankaya ödenmesidir. 
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5) Aşağıdakilerden hangisi alacak senedidir? 

a) Tahvil 

b) İpotekli borç senedi 

c) Taşıma senedi 

d) Konişmento 

e) Hisse senedi 

2003 KPSS 

 

6) K, 5 Milyar TL meblağlı, görüldüğünde ödenecek bir bono düzenleyerek L’ye 

vermiştir. Senet, L tarafından C1’e, onun tarafından da C2’ye ciro ve teslim edilmiştir. 

Bu arada C2 ölmüş ve senet, onun tek mirasçısı olan M tarafından akıl hastası C3’e 

ciro ve teslim edilmiştir. A tarafından C3 lehine aval verildikten sonra, senet C3 

tarafından L’ye ve onun tarafından L’ye ve onun tarafından H’ye ciro ve teslim 

edilmiştir. 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? 

 

a) H’nin başvurusu üzerine senet bedelini ödeyen L, ödediği meblağın tahsili için 

sadece K’ya başvurabilir. 

b) A, lehine aval verdiği C3’ün akıl hastası olduğunu ispat etmek suretiyle H’ye 

ödeme yapmaktan kaçınamaz. 

c) C3, kendisine başvuran H’ye akıl hastalığını gerekçe göstererek ödeme 

yapmaktan kaçınabilir. 

d) H’nin başvurusu üzerine senet bedelini ödeyen L, ödediği meblağın tahsili için 

M’ye başvuramaz.                                       

e) K, senedi ödenmek üzere ibraz eden H’ye, M’nin cirosu nedeniyle ciro zincirinde 

kopukluk olduğunu, bu yüzden kendisinin meşru hâmil sayılamayacağını ileri sürerek 

ödeme yapmaktan kaçınabilir. 

 

 

7) Memur A, maliki olduğu arsayı müteahhit B’ye satmayı noter senediyle vaat 

etmiştir. B ise karşılık olarak arsa üzerinde inşa edeceği apartmanın iki dairesini A’ya 

vermeyi taahhüt etmiş, ayrıca 6 ay vadeli 50 Milyar TL’lik bir bono düzenleyerek A’ya 

teslim etmiştir. Bonoda, ana sözleşmesinde şirketin temsiline ilişkin herhangi bir 
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hüküm bulunmayan “Deniz İnşaat Anonim Şirketi” tarafından B lehine aval verilmiştir. 

Aval şerhi altında şirketin yönetim kurulu üyelerinden birinin imzası bulunmaktadır. 

Daha sonra A, bonoyu C’ye, C de H’ye ciro ve teslim etmiştir. 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? 

a) Memur A ile müteahhit B arasındaki satış vaadi sözleşmesi ticari bir iştir.  

b) Deniz İnşaat Anonim Şirketi adına konulan aval şerhi altında imzası bulunan 

yönetim kurulu üyesi, H’ye karşı bono bedelinden sorumlu değildir. 

c) Bononun vadesinde ödenmemesi üzerine Deniz İnşaat Anonim Şirketi, aval şerhi 

altında yönetim kurulu üyelerinden sadece birinin imzası bulunduğu gerekçesiyle 

H’ye ödeme yapmaktan kaçınabilir. 

d) Müteahhit B, A’nın kendisine satmayı vaat ettiği arsa için henüz tapuda ferağ 

vermediği gerekçesiyle H’ye bono bedelini ödemekten kaçınamaz. 

e) Bononun vadesinde ödenmemesi üzerine Deniz İnşaat Anonim Şirketi, aval 

işleminin ana sözleşmesinde yazılı işletme konusu içinde bulunmadığı gerekçesiyle 

H’ye ödeme yapmaktan kaçınamaz. 

 

 

2004 KPSS 

8) K, M’yi muhatap göstererek bir poliçe düzenleyip L’ye teslim etmiştir. Senette 

“poliçe” ibaresi ve K’nın imzası bulunmakla birlikte ödenecek miktar belirtilmemiştir. K 

ile L, ödenecek miktarın 1 Milyar TL olduğu hususunda anlaşmışlardır. Ödenecek 

miktarı içermeyen senedi alan L, boş kısmı 2 Milyar TL olarak doldurarak durumu 

bilmeyen H’ye devretmiştir. 

Olayla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır ? 

a) L’nin senedi doldurmasıyla şekil şartları tam olan bir poliçe ortaya çıkmıştır. 

b) Senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu, K tarafından L’ye karşı ileri 

sürülebilir. 

c) Senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğu K tarafından ispatlanmalıdır. 

d) K senedin anlaşmaya aykırı olarak doldurulduğunu iyiniyetli H’ye karşı ileri 

süremez. 

e) K’nın L’ye verdiği senet, eksik poliçedir. 

 

 

9) Aşağıdaki senet türlerinden hangisi, Türk Medeni Kanunu’nda düzenlenmiştir? 
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a) Makbuz senedi 

b) Varant 

c) İpotekli borç senedi 

d) Konişmento 

e) Taşıma senedi 

 

 

10) Aşağıdakilerden hangisi bir senedin menkul kıymet sayılabilmesi için aranması 

gereken özelliklerden biri değildir? 

a) Ortaklık veya alacaklılık sağlaması 

b) Yatırım aracı olarak kullanılması 

c) Misli nitelikte olması 

d) İtibari değerden yoksun olması 

e) Dönemsel gelir getirmesi 

 

 

KPSS 2005 

 

 

11) Hamile yazılı bir çekin cirosu hakkında aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Çeki emre yazılı çeke dönüştürür. 

b) Teminat fonksiyonu ifa eder. 

c) Hamilin teşhisine yarar. 

d) Çekin devrini sağlar. 

e) Çeki nâma yazılı hâle getirir. 

 

12) Açık poliçe ne demektir? 

a) Keşidecinin imzası dışındaki unsurları içeren poliçe 

b) Muhataba ibraz edildiği anda bütün şartları taşımayan poliçe 

c) Tedavüle çıkarıldığı anda gerekli bütün şartları taşımayan poliçe 

d) Senedin ibrazı ânında belli bir bedeli içermeyen poliçe 

e) Muhatabın ikametgâhının bulunduğu yerde, fakat başka bir adreste ödenecek olan 

poliçe   
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2006 KPSS 

 

 

13) Çekte muhatap bankanın verdiği aval ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

a) Geçersizdir. 

b) Kefalet anlamına gelir. 

c) Garanti sözleşmesi anlamına gelir. 

d) Çeki geçersiz hâle getirir. 

e) Çeki damga vergisine tâbi kılar. 

 

14) Kambiyo senetlerinde temsil ile ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Kanuni mümessil, velayeti altındaki küçük adına kambiyo senedi düzenleyebilir. 

b) Ticari mümessil, özel yetkisi olmasa da temsilen kambiyo senedi düzenleyebilir. 

c) Temsil yetkisi olmayan bir kimse tarafından, temsilen kambiyo senedi 

düzenlenmesi halinde buna icazet verilebilir. 

d) Yetkisiz temsilci senet hamiline ödemede bulunduğunda, ona halef olur. 

e) Ticari vekil, özel yetkisi olmazsa temsilen kambiyo senedi düzenleyemez.  

 

2007 KPSS 

 

15) Görüldüğünde ödenecek bir bonoda, ödenmeme protestosu aşağıdaki sürelerden 

hangisine uyularak çekilebilir? 

a) Ödemenin reddinden itibaren 2 gün içinde 

b) Ödemenin reddini takip eden 2 işgünü içinde 

c) Keşide tarihinden itibaren 1 yıl içinde 

d) Keşide tarihinden itibaren 10 gün içinde 

e) Keşide tarihini takip eden 10 işgünü içinde 

 

16) Aşağıdakilerden hangisi çek ile poliçenin farklarından biri değildir? 

a) Poliçede vade bulunurken, çekte ibraz süreleri vardır. 

b) Poliçede kabul mümkünken, çekte kabul yasağı vardır. 
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c) Hamile yazılı poliçe geçersizken, hamile yazılı çek düzenlenebilir. 

d) Poliçe ekonomik fonksiyonu itibariyle kredi aracıyken, çek ödeme aracıdır. 

e) Poliçenin hukuki niteliği ödeme vaadiyken, çekin hukuki niteliği havaledir. 

 

 

2008 KPSS 

 

 

17) Keşidecinin bono ve poliçedeki durumunun karşılaştırılmasıyla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Bonoda müracaat borçlusu, poliçede asli borçludur. 

b) Bonoda asli borçludur. Poliçe kabul edilmişse poliçenin asli borçlusu, edilmemişse 

poliçenin müracaat borçlusudur. 

c) Hem bonoda hem poliçede asli borçludur. 

d) Bonoda asli borçlu, poliçede müracaat borçlusudur.  

e) Hem bonoda hem poliçede müracaat borçlusudur. 

 

18) Hamile yazılı bir çekin ciro edilmesiyle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

a) Hamile yazılı bir çekte ciro zinciri kopuksa hamile ödeme yapılmamalıdır. 

b) Hamile yazılı bir çekin ciro edilmesi, bu çeki emre yazılı hâle getirir.  

c) Hamile yazılı bir çekin cirosunun teşhis, temlik ve garanti fonksiyonları bulunur.   

d) Hamile yazılı bir çekin cirosu, hakkın devri ve hak sahibinin teşhisi bakımından 

önem taşır. 

e) Hamile yazılı bir çekin cirosu, sadece ciro eden kişinin müracaat borçlusu olarak 

takibini sağlamayı amaçlar. 

 

2009 KPSS 

 

 

 

 

19)  I. Görüldüğünden belli süre sonra ödenecek poliçelerde kabule arz yasağı 

konamaz. II.Adresli poliçelerde kabule arz yasağı süresiz şekilde konulamaz. 
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 III. Keşideci, kabule arz yasağı koymamışsa ciranta, kabule arz mecburiyeti 

getirebilir. 

IV. Kabule arz mecburiyetine riayet edilmemesi müeyyidesi, müracaat 

hakkının kaybıdır. 

V. Poliçenin kabule arzının mümkün olduğu ilk gün, senedin keşide edildiği 

günü takip eden gündür. 

 

Poliçenin kabulüyle ilgili yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

a) Yalnız II 

b) Yalnız V 

c) I,II ve V 

d) II,IV ve V 

e) I,II,III,IV 

 

 

20) Aşağıdakilerden hangisi çekin zorunlu unsurlarından biri değildir? 

a) Keşidecinin imzası 

b) Keşide günü 

c) Kayıtsız ve şartsız muayyen bir bedelin ödenmesi için havale 

d) Ödeyecek kimsenin (muhatabın) ticaret unvanı 

e) Kime veya kimin emrine ödenecek ise onun ad ve soyadı 

2010 KPSS 

 

21. Çekle ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi doğrudur? 

a) Çek, hamiline yazılı düzenlenemez. 

b) Çekten cayılmamışsa muhatap ibraz süresinin geçmesinden sonra dahi çeki 

ödeyebilir. 

c) Kısmi ciro geçerlidir. 

d) Çekte ciro keşideci lehine yapılamaz. 

e) Çekte mündemiç faiz kaydı çeki geçersiz kılar. 

 

22. Bonoyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır? 

a) Hamiline düzenlenemez. 
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b) Belirli bir günde ödenmek üzere düzenlenen bonolara yazılan faiz şartı yazılmamış 

sayılır. 

c) Tahsil cirosunda cirantaya karşı ileri sürülebilecek defiler hamile karşı ileri 

sürülebilir. 

d) Vadenin geçmesinden sonra yapılan ciro alacağın temliki hükümlerini doğurur 

e) Ciranta bononun tekrar ciro edilmesini yasak edemez. 

 

 

2011 KPSS 

 

23. 

 I.Makbuz senedi, hamiline yazılı düzenlenemez. 

II.Varant, hamiline yazılı düzenlenemez. 

III.Bono, hamiline yazılı düzenlenemez. 

IV.İpotekli borç ve irat senedi, hamiline yazılı düzenlenemez. 

V.Anonim ortaklıkta kurucu intifa senetleri hariç intifa senetleri, 

hamiline yazılı düzenlenemez. 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 

 

A) Yalnız III 

 B) II ve V 

 C) I,II ve III 

 D) I, II, III ve IV 

 E)I, II, IV ve V 

 

 

24.  

I.Poliçenin kısmen ödenmesi mümkündür, hamil kısmi ödemeyi reddedemez. 

II. Poliçenin kısmi cirosu geçersizdir. 

III. Poliçenin muhattap tarafından kısmi kabulü mümkün değildir. 

IV. Aval, sadece poliçe bedelinin tamamı için verilebilir, kısmi aval 

geçersizdir. 

 

Yukarıdaki ifadelerden hangileri doğrudur? 
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A) Yalnız I 

B) I ve II  

C) II ve III 

D) I, II ve IV 

 E) I, II, III ve IV 

 

Sayıştay 

 

25. Hamile yazılı çekin devir şekli aşağıdakilerden 

hangisidir? 

A) Ciro ve zilyetliğin devri 

B) Temlik beyanı ve zilyetliğin devri 

C) Zilyetliğin devri 

D) Ciro 

E) Temlik beyanı 

 

26. Hamiline yazılı bir çekin cirosuyla ilgili aşağıdaki 

ifadelerden hangisi doğrudur? 

A) Çek, emre yazılı çeke dönüşür. 

B) Ciro, çekin hamiline yazılı olma niteliğini değiştirmez. 

C) Çek, nama yazılı çeke dönüşür. 

D) Ciro, yapılmamış sayılır. 

E) Cirantanın herhangi bir sorumluluğu doğmaz. 

 

27. Çeklerin cirosuyla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi 

doğrudur? 

A) Çeklerin rehin cirosuyla devri mümkündür. 

B) Muhatap lehine yapılan ciro batıldır. 

C) Muhatabın yaptığı ciro makbuz hükmündedir. 

D) Hamiline yazılı bir çekin ciro edilmesi, çeki emre 

yazılı hale getirir. 

E) İbraz süresinin bitmesinden sonra yapılan ciro, 

alacağın temliki hükmündedir 
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28. Aşağıdakilerden hangisi kambiyo senetlerinin ortak 

özelliklerinden biri değildir? 

A) Kanunen emre yazılı olmaları 

B) Şekle sıkı sıkıya bağlı olmaları 

C) Alacak hakkının mündemiç olması 

D) İlli olmaları 

E) Kurucu (yapıcı) olmaları 

 

 

 

KPSS KIYMETLİ CEVAP ANAHTARI 

1- b  2-a   3- c  4- e  5-a   6- e  7-b   8-e   9- c  10-d  11-b   12-c   13- a  14-d   15-c  

16- e  17- d  18-e  19-e  20-e  21–b 22- e  23-c   24-b   25-c  26- b  27- e 28- d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


