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6102 SAYILI TÜRK TİCARET KANUNU’NDA TACİRE VE TİCARETE İLİŞKİN BAZI 
TANIMLAMALAR 

Bilindiği üzere 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu 01.07.2012 tarihinde yürürlüğe girmiş 
ancak bazı maddelerinin uygulaması ertelenmişti. Bu maddelerden bir tanesi de aşağıda 
detayları görülebilecek olan 39. maddedir ve 01.01.2014 tarihi itibariyle yürürlüğe girecektir. 
Bu kapsamda hazırlamış olduğumuz yazıda Kanun’un bağlantılı kimi maddelerine de yer 
verilmiştir. 

  
Tacir Tanımı 
Gerçek Kişiler 
MADDE 12- (1) Bir ticari işletmeyi, kısmen de olsa, kendi adına işleten kişiye tacir denir. 
(2) Bir ticari işletmeyi kurup açtığını, sirküler, gazete, radyo, televizyon ve diğer ilan 

araçlarıyla halka bildirmiş veya işletmesini ticaret siciline tescil ettirerek durumu ilan etmiş 
olan kimse, fiilen işletmeye başlamamış olsa bile tacir sayılır. 

Tüzel Kişiler 
MADDE 16- (1) Ticaret şirketleriyle, amacına varmak için ticari bir işletme işleten vakıflar, 

dernekler ve …….. kurum ve kuruluşlar  da tacir sayılırlar. 
(2) Devlet, il özel idaresi, belediye ve köy ile diğer kamu tüzel kişileri ile kamu yararına 

çalışan dernekler ve gelirinin yarısından fazlasını kamu görevi niteliğindeki işlere harcayan 
vakıflar, bir ticari işletmeyi, ister doğrudan doğruya ister kamu hukuku hükümlerine göre 
yönetilen ve işletilen bir tüzel kişi eliyle işletsinler, kendileri tacir sayılmazlar.  

 
MADDE 18- (1) Tacir, her türlü borcu için iflasa tabidir; ayrıca kanuna uygun bir ticaret 

unvanı seçmek, ticari işletmesini ticaret siciline tescil ettirmek ve bu Kanun hükümleri 
uyarınca gerekli ticari defterleri tutmakla da yükümlüdür.  

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

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

 
Ticaret Sicilinde Tescil ve İşe Başlama 
MADDE 27- (2) Ticaret sicili müdürlükleri, kurumlar vergisi mükellefi olup da bu madde 

uyarınca tescil için başvuran mükelleflerin başvuru evrakının birer suretini ilgili vergi dairesine 
intikal ettirir. Bu mükelleflerin işe başlamayı bildirme yükümlülükleri yerine getirilmiş sayılır. 

Ticaret Unvanı Kullanma Zorunluluğu 
MADDE 39- Her tacir, ticari işletmesine ilişkin işlemleri, ticaret unvanıyla yapmak ve 

işletmesiyle ilgili senetlerle diğer belgeleri bu unvan altında imzalamak zorundadır. 
        (2)Tescil edilen ticaret unvanı, ticari işletmenin görülebilecek bir yerine okunaklı 
bir şekilde yazılır. Tacirin işletmesiyle ilgili olarak düzenlediği ticari mektuplarda ve 
ticari defterlere yapılan kayıtların dayandığı belgelerde tacirin sicil numarası (varsa 



 

 

MERSİS numarası), ticaret unvanı, işletmesinin merkezi ile tacir internet sitesi 
oluşturma yükümlülüğüne tabi ise tescil edilen internet sitesinin adresi de gösterilir. ( 
İnternet sitesi oluşturma zorunluluğu sadece bağımsız denetime tabi işletmeler için 
geçerlidir) Tüm bu bilgiler şirketin internet sitesinde de yayımlanır. Bu sitede ayrıca, anonim 
şirketlerde yönetim kurulu başkan ve üyelerinin adları ile soyadları, taahhüt edilen ve ödenen 
sermaye miktarı, limited şirketlerde müdürlerin adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve 
ödenen sermaye miktarı, sermayesi paylara bölünmüş komandit şirketlerde yöneticilerin 
adları ve soyadları ile taahhüt edilen ve ödenen sermaye miktarı yayımlanır. 
 
“Yukarıdaki maddede belirtilen bilgilerin gösterilme zorunluluğu, düzenlenen tüm 
yazışma ve belgeleri (faturalar, perakende satış fişleri, kasaların kayıt ruloları, giriş 
biletleri, yolcu taşıma biletleri, gider pusulaları, müstahsil makbuzları, ücret bordroları, 
tahsilat veya tediye makbuzları vs.) kapsamaktadır. Maddenin yürürlük tarihi 
01.01.2014’dür. Bu tarihten önce basılan belgelerin kullanımına, bahsi geçen bilgileri 
içeren bir kaşe basmak suretiyle devam edilebilir.” 

Unvanın Tescili 
MADDE 40- (1) Her tacir, ticari işletmenin açıldığı günden itibaren onbeş gün içinde, ticari 

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

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

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

yapabileceği ekler ile kısaltılmadan yazılacak adı ve soyadından oluşur.  
2. Tüzel kişiler 
Anonim, Limited ve Kooperatif Şirketler 
MADDE 43- (1) Anonim, limited ve kooperatif şirketler, işletme konusu gösterilmek ve 46 

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

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

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

üçüncü kişilerde yanlış bir görüşün oluşmasına sebep olacak nitelikte bulunmamak, gerçeğe 
ve kamu düzenine aykırı olmamak şartıyla; her ticaret unvanına, işletmenin özelliklerini 
belirten veya unvanda yer alan kişilerin kimliklerini gösteren ya da hayalî adlardan ibaret olan 
ekler yapılabilir.  

(2) Tek başlarına ticaret yapan gerçek kişiler ticaret unvanlarına bir şirketin var olduğu 
izlenimini uyandıracak ekler yapamazlar.  

(3) “Türk”, “Türkiye”, “Cumhuriyet” ve “Millî” kelimeleri bir ticaret unvanına ancak Bakanlar 
Kurulu kararıyla konabilir. 

 
Ticaret Unvanının Devri 



 

 

MADDE 49- (1) Ticaret unvanı işletmeden ayrı olarak başkasına devredilemez. 
(2) Bir işletmenin devri, aksi açıkça kabul edilmiş olmadıkça, unvanın da devri sonucunu 

doğurur. Devir hâlinde devralan, unvanı aynen kullanma hakkına sahiptir 
 

      Bildirim ve ceza 
      MADDE 51- (1) Bütün mahkemeler, memurlar, ticaret ve sanayi odaları, noterler ve Türk 
Patent Enstitüsü görevlerini yaparlarken bir ticaret unvanının tescil edilmediğini, kanun 
hükümlerine aykırı olarak tescil edildiğini veya kullanıldığını öğrenirlerse durumu yetkili 
makamlara bildirmek zorundadırlar. 
      (2) 39 ilâ 45 inci veya 48 inci maddeleri ihlal edenler,  ikibin Türk Lirası ( 2014 yılı için 
2.240,00 TL) idari para cezasıyla cezalandırılır. 
      (3) 46 ncı maddeyi ihlal edenler veya 49 uncu maddeye aykırı olarak ticaret unvanını 
devredenlerle devralan ve kullananlar, üç aydan iki yıla kadar hapis veya adli para cezasıyla 
cezalandırılır. 
 


